
 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

 

 

 

জজলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম 

 

এবাং 

 

উপদজলা ড়িব বাহী অড়িসার, ফুলবািী-এর মদে স্বাক্ষড়রত 

 

 

 

বাড়ষ বক কম ব সম্পােি চুড়ি 

  

জুলাই  ১, ২০২১ – জুি ৩০, ২০২২ 
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সূড়িপত্র 

 

ক্রড়মক িাং ড়বষয় পৃষ্ঠা 

০১ কম বসম্পােদির সাড়ব বক ড়িত্র ০৩ 

০২ উপক্রমড়ণকা ০৪ 

০৩ 

জসকশি   রূপকল্প (Vision), অড়িলক্ষয (Mission), জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic 

Objectives) এবাং কার্ বাবলী (Functions)  

০৫ 

০৪ জসকশি ২: কার্ বক্রম, কম বসম্পােি সূিক এবাং লক্ষয মাত্রাসমূহ ০৭ 

০৫ সাংদর্াজিী ১: শব্দ সাংদক্ষপ (Acronyms) ১৪ 

০৬ সাংদর্াজিী ২: কম বসম্পােি সূিকসমূহ,বাস্তবায়িকারী এবাং পড়রমাপ পদ্ধড়ত ১৫ 

০৭ সাংদর্াজিী ৩: কম বসম্পােি লক্ষযমাত্রা অজবদির জক্ষদত্র অন্য েপ্তর/সাংস্থার উপর ড়িিবরশীলতা ১৮ 
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ফুলবািী উপদজলা প্রশাসদির কম বসম্পােদির সাড়ব বক ড়িত্র 

সাম্প্রড়তক অজবি,  িযাদলঞ্জ এবাং িড়বষ্যৎ পড়রকল্পিা 

সাম্প্রড়তক বছর সমূদহর (ড়বগত ৩ বছর) প্রধাি অজবি সমূহ 

জিগিদক কাড়িত জসবা প্রোদির জন্য উপদজলা প্রশাসি, ফুলবািী ড়িরন্তর প্রদিষ্টা িাড়লদয় র্াদে। উপদজলার উন্নয়ি কম বসূড়ি বাস্তবায়ি, 

আইি-শৃিলা রক্ষা, সামাড়জক ড়িরাপত্তামূলক কম বসূড়ি বাস্তবায়িসহ সরকাদরর সকল িীড়ত ও কম বসূড়ি বাস্তবায়দি উপদজলা প্রশাসি, ফুলবািী 

সরকাদরর ড়বড়িন্ন েপ্তর ও ড়বিাদগর মদে সমন্বয় সাধি করদছ। এছািা উপদজলা প্রশাসি ড়িজস্ব উদযাদগ স্থািীয় জিদগাষ্ঠীদক সাদে ড়িদয় িািা 

সমস্যা সমাধাদি প্রয়াস ড়িদয়দছ। ড়বগত ড়তি বছদর উপদজলা প্রশাসি সািল্যজিকিাদব সরকাড়র িীড়ত ও কম বসূড়ি বাস্তবায়ি  কদরদছ। উপদজলা 

প্রশাসি, ফুলবািী-এর ড়কছু উদেখদর্াগ্য সািল্য-  

❖ জড়ম আদছ ঘর িাই এমি ৩৭৬ জিদক মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর কার্ বালদয়র আশ্রয়ি প্রকদল্পর আওতায় ঘর ড়িম বাণ কর জেয়া হদয়দছ; 

❖ টিআর, কাড়বটা, অড়তেড়রদ্রদের জন্য কম বসৃজি প্রকদল্পর শতিাগ বাস্তবায়ি ড়িড়িত কদর েড়রদ্র মানুদষর জীবি-মাি উন্নয়দি ইড়তবািক 

ভূড়মকা পালি; 

❖ উপদজলা কড়মউড়িটি ই-জসন্টার স্থাপি কদর ড়শড়ক্ষত তরুিদের তথ্যপ্রযুড়ির জ্ঞাি প্রোদির মােদম আত্ম-কম বসাংস্থাি সৃড়ষ্টর সুদর্াগ ততড়র 

করা হদয়দছ, 

❖ জমাবাইল জকাট ব পড়রিালিা ও জিসদিতিতামূলক কম বসূড়ির মােদম ফুলবািী উপদজলায় বাল্যড়ববাদহর পড়রমাি উদেখদর্াগ্য হাদর কমাদিা 

সম্ভব হদয়দছ। 

❖ ৬৮ বছর ড়পড়ছদয় পরা জিদগাষ্ঠী অধুিালুপ্ত োড়সয়ারছিাবাসীর জীবিমাি উন্নয়দি জসখাদি ড়তিটি সরকাড়র প্রােড়মক ড়বযালয়, দুইটি 

মােড়মক ড়বযালয় এবাং একটি োড়খল মাদ্রাসা স্থাপণ করা হদয়দছ।োড়সয়ারছিাবাসীদক ড়বড়িন্ন কম বমূখী ড়শক্ষার প্রড়শক্ষণ প্রোদির জন্য 

কালীরহাদট একটি কড়মউড়িটি ড়রদসাস ব জসন্টার ড়িম বাণ করা হদয়দছ। শ্মশাি ঘাট ১টি ড়িম বাণ করা হদয়দছ। 

❖ োড়সয়ারছিাবাসীদক সামাড়জক ড়িরাপত্তামুলক ড়িড়জড়ি, ড়িড়জএি, বয়স্কিাতা, ড়বধবািাতা, প্রড়তবন্ধীিাতা, মাতৃত্বকাড়লি িাতা ড়বড়িন্ন 

কম বসূিীর অন্তভূ বি করা হদয়দছ।  

 

িযাদলঞ্জসমূহ 

কাড়িত কম বতৎপরতা সম্পন্ন কম বিাড়রর স্বল্পতাজড়িত সীমাবদ্ধতা অড়তক্রম কদর এবাং সরকাড়র কম বসূড়ি বাস্তবায়দি প্রিাবশালী মহদলর 

অনিড়তক প্রিাব এড়িদয় সঠিক সমদয় সঠিক কাজ সম্পন্ন করা উপদজলা প্রশাসদির অন্যতম িযাদলঞ্জ। এছািা িাড়হোর ড়বপরীদত সম্পদের স্বল্পতাও 

একটি ড়বরাট িযাদলঞ্জ। 

িড়বষ্যৎ পড়রকল্পিা: 

উপদজলায় কম বরত সকল েপ্তদরর কমসূড়ি বাস্তবায়দি আন্ত:ড়বিাগীয় সমন্বয় ড়িড়িত করার মােদম সরকাড়র িীড়তর বাস্তবায়দি র্োর্ে পেদক্ষপ 

গ্রহণ, আন্ত: ড়বিাগীয় সমন্বয় দৃঢ়করি এবাং সকল কম বকান্ডদক এসড়িড়জর সাদে সামঞ্জস্যপূণ ব করাই হদব আগামী ড়েদির সকল পড়রকল্পিার মূল 

উদেশ্য। 

 

২০২০-২০২১ অে ব বছদরর সম্ভাব্য প্রধাি অজবি সমূহ 

• আশ্রয়ি প্রকদল্পর আওতায় জড়ম আদছ ঘর িাই এমি অন্তত: ৩০০ পড়রবাদরর জন্য গৃহ ড়িম বাদির ব্যবস্থা করা; 

• ম োবোইলক োর্ ট পরিচোলনো ও স্থোনীয় জনপ্ররিরনরিকেি সহোয়িোয় বোল্যরববোহ শুকেি রেক  রনকয় যোওয়ো; 

• ৬৮ বছর ড়পড়ছদয় পরা জিদগাষ্ঠী অধুিালুপ্ত োড়সয়ারছিাবাসীদক মুল ধারায় ড়িড়িদয় আিা; 

• োপ্তড়রক কাদজ ই-িাইড়লাং বাস্তবায়ি। 

• সাধারণ জিগণদক সহদজ সুড়বিার প্রোি ও উচ্চ আোলদত মামলার জট কমাদত ফুলবািী উপদজলার ০৬ টি গ্রাম আোলতদক 

শড়িশালীকরণ।  

• েড়রদ্র ও জমধাবী ড়শক্ষােীদের সহায়তার জন্য ড়শক্ষা সহায়তা তহড়বল গঠি। ২০১৮ সাদল জসদেম্বর মাদসর মদে ফুলবািী উপদজলাদক 

শতিাগ স্কাউট উপদজলায় পড়রণতকরণ। 
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উপক্রমড়ণকা (Preamble) 

 

সরকাড়র েপ্তর / সাংস্থাসমূদহর প্রাড়তষ্ঠাড়িক েক্ষতাবৃড়দ্ধ, স্বেতা ও জবাবড়েড়হ জজারোরকরা, সুশাসি 

সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্োর্ে ব্যবহার ড়িড়িতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০২১ এর র্োর্ে বাস্তবায়দির লদক্ষয- 

 

 

 

 

 

 

উপদজলা ড়িব বাহী অড়িসার, ফুলবািী 

এবাং 

জজলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম 

 

 

 

এর মদে ২০২১ সাদলর জুি মাদসর ২৮ তাড়রদখ এই বাড়ষ বক কম বসম্পােি চুড়ি স্বাক্ষড়রত হল। 

 

এই চুড়িদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ ড়িম্নড়লড়খত ড়বষয়সমূদহ সম্মত হদলি: 
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জসকশি ১ 

রূপকল্প (Vision), অড়িলক্ষয (Mission), জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) এবাং কার্ বাবলী 

(Functions) 

 

১.১ :  রূপকল্প (Vision) 

েক্ষ, গড়তশীল, উন্নয়িসহায়ক এবাং জিবান্ধব উপদজলা প্রশাসি। 

 

১.২ : অড়িলক্ষয (Mission) 

প্রশাসড়িক েক্ষতাবৃড়দ্ধ, তথ্য প্রযুড়ির র্োর্ে ব্যবহার ও জসবাোতাদের দৃড়ষ্টিড়ির পড়রবতবি এবাং উদ্ভাবিিি বার মােদম সময়াবদ্ধ ও 

মািসম্মত জসবা ড়িড়িত করা। 

 

১.৩:  জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) 

১.৩.১: উপদজলার জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) 

১. উপদজলা পর্ বাদয় সরকাড়র ও জবসরকাড়র সকল উন্নয়িমূলক কার্ বক্রম সমূদহর কার্ বকর সমন্বয়সাধি; দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা,    

  বিায়ি, জলবায়ু পড়রবতবি ও পড়রদবশ সাংরক্ষণসহ জটকসই উন্নয়ি লক্ষযমাত্রা অজবি ত্বরাড়ন্বতকরণ; 

২. সামাড়জক ড়িরাপত্তামূলক কার্ বক্রম বাস্তবায়ি জজারোরকরণ; 

৩. উপদজলা রাজস্ব প্রশাসি ও ব্যবস্থাপিায় গড়তশীলতা আিয়ি; 

৪. এড়িড়কউটিি ম্যাড়জদেড়সর মােদম জিশৃিলা ও জিড়িরাপত্তা সাংহতকরণ; 

৫. জিসদিতিতামূলক কার্ বক্রদম জিউেব বুদ্ধকরি জজারোরকরণ; 

৬. ক্রীিা, সাংস্কৃড়ত ও িারী উন্নয়ি ত্বরাড়ন্বতকরণ। 

 

১.৩.২: আবড়শ্যক জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Mandatory Strategic Objectives) 

১. েক্ষতার সদি বাড়ষ বক কম বসম্পােি চুড়ি বাস্তবায়ি 

২. েক্ষতা ও তিড়তকতার উন্নয়ি 

৩. তথ্য অড়ধকার ও স্বপ্রদণাড়েত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ি 

৪. কার্ বপদ্ধড়ত ও জসবার মাদিান্নয়ি 

৫. কম বপড়রদবশ উন্নয়ি 

৬. আড়ে বক ব্যবস্থাপিার উন্নয়ি 
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১ .৪ : কার্ বাবলী (Functions)  

১. উপজজলার আন্ত:ড়বিাগীয় কম বকাদন্ডর সমন্বয় এবাং প্রধািমন্ত্রীর প্রড়তশ্রুত প্রকল্পসমূহসহ উপদজলার প্রধাি উন্নয়ি কম বকাণ্ড বাস্তবায়দি 

সমন্বয়কারীর োড়য়ত্ব পালি; 

২. সরকার কতৃবক কৃড়ষ, স্বাস্থযদসবা ও জিস্বাস্থয, পড়রবার পড়রকল্পিা, িারী ও ড়শশু, ক্ষুদ্র নৃ-জগাষ্ঠীর কল্যাণ, প্রােড়মক ও গণড়শক্ষা এবাং 

ড়শক্ষা ড়বষয়ক গৃহীত সকল িীড়তমালা ও কম বসূড়ির সুষ্ঠু বাস্তবায়ি, তত্ত্বাবধাি, পড়রবীক্ষণ ও সমন্বয় সাধি; 

৩. দুদর্ বাগ ব্যবস্হাপিা এবাং ত্রাণ ও পুিব বাসি কার্ বক্রম গ্রহণ, ড়জআর, টিআর, কাড়বখা, কাড়বটা, ড়িড়জড়ি, ড়িড়জএি, অড়ত েড়রদ্রদের জন্য 

কম বসৃজি ইতযাড়ে কার্ বক্রম বাস্তবায়ি, তত্ত্বাবধাি ও পড়রবীক্ষণ; 

৪. ভূ-প্রাকৃড়তক তবড়শষ্টযসমূহ সাংরক্ষণসহ পড়রদবশ দূষদণর িদল সৃষ্ট জলবায়ু পড়রবতবদির ড়বরূপ প্রিাব জমাকাদবলায়    

  জিসদিতিতা সৃড়ষ্ট, বিায়ি, ড়বড়িন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়দি সাড়ব বক সহায়তা করা এবাং সাড়ব বক সমন্বয় সাধি ও     

  পড়রবীক্ষণ; 

৫. সামাড়জক ড়িরাপত্তা ও োড়রদ্রয ড়বদমািদি ড়বড়িন্ন মন্ত্রণালয়/ড়বিাগ কতৃবক গৃহীত ন্যাশিাল সাড়ি বস কম বসূড়ি, একটি বাড়ি একটি খামারসহ 

ড়বড়িন্ন প্রকল্প বাস্তবায়দি সাড়ব বক সহায়তা প্রোি ও কার্ বকর সমন্বয়সাধি; 

৬. উপদজলার রাজস্ব প্রশাসদির সাড়ব বক ড়িয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধাি এবাং পড়রবীক্ষণ; 

৭. ড়িব বাহী ম্যাড়জদেড়স সম্পড়কবত র্াবতীয় ক্ষমতা প্রদয়াগ, জমাবাইল জকাট ব পড়রিালিা, উপজজলার সাড়ব বক আইি-শৃিলা রক্ষা পূব বক 

জিজীবদি স্বড়স্ত আিয়ি 

৮. জাতীয় শুদ্ধািার জকৌশল বাস্তবায়ি এবাং অড়িদর্াগ ড়িষ্পড়ত্ত ব্যবস্হাপিার আওতায় অড়িদর্াগ ড়িষ্পড়ত্তকরণ; 

৯. ড়বড়িন্ন সামাড়জক সমস্যা জর্মি জর্ৌি হয়রাড়ি, িারী ড়ির্ বাতি, মােক জসবি, জিারািালাি, জর্ৌতুক, বাল্যড়ববাহ ইতযাড়ে 

প্রড়তদরাধ/ড়িরসদি কার্ বক্রম গ্রহণ; 

১০. স্থািীয় সরকার সাংক্রান্ত কার্ বক্রম; 

১১.প্রবাসীদের িাটাদবইজ প্রস্তুত, ড়বদেশগামী ব্যড়িদের প্রতারণা ও হয়রাড়ি প্রড়তদরাধ এবাং মািব পািার জরাধসহ প্রবাসী কল্যাদণ র্াবতীয় 

কার্ বক্রম গ্রহণ; 

১২.এিড়জওদের কার্ বক্রম তোরড়ক ও সমন্বয়, এিড়জও কার্ বক্রদমর ওিারল্যাড়পাং প্রড়তদরাধ কদল্প কম বদক্ষত্র ড়িধ বারদণ মতামত প্রোি এবাং 

এিড়জওদের অনুকূদল ছািকৃত অদে বর পড়রবীক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণসহ অন্যান্য কার্ বক্রম পড়রেশ বি/েশ বি; 

১৩. জাতীয় ই-গিবদিন্স কার্ বক্রম বাস্তবায়ি; জসবা পদ্ধড়ত সহজীকরণ, জসবা প্রোি প্রড়তশ্রুড়ত অনুর্ায়ী জসবা প্রোি, উপজজলা তথ্য বাতায়ি 

হালিাগােকরণ, জসাশ্যাল ড়মড়িয়া ব্যবহার এবাং ড়বড়িন্ন পর্ বাদয় তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুড়িসহ অন্যান্য ড়বষদয় প্রড়শক্ষণ কার্ বক্রম 

পড়রিালিা ও তোরড়ক। 
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জসকশি ২ 

জকৌশলগতউদেশ্য,  অগ্রাড়ধকার,  কার্ বক্রম, কম বসম্পােি সূিক এবাং লক্ষমাত্রাসমূহ 

কম বসম্পােি 

জক্ষত্র 

ক্ষদত্রর মাি 

৭০ 

কার্ বক্রম 

 

কম বসম্পােি 

সূিক 

 

 

একক 

 

কম বসম্পােি 

সূিদকর মাি 

 

প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষযমাত্রা/ড়িণ বায়ক ২০২১-২২ 

 
প্রদক্ষপি  

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপি  

২০২৩-২৪ 
অসাধার

ণ 

অড়তউত্ত

ম 
উত্তম িলড়তমাি 

িলড়তমাদির 

ড়িদম্ন 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

উপদজলা প্রশাসদির জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

উপদজলা 

পর্ বাদয়র েপ্তর 

সমূদহর 

উন্নয়িমূলক 

কার্ বক্রম 

সমূদহর 

কার্ বকর 

সমন্বয়সাধি 

২৫ 

[১.১] উপজজলা 

পড়রষদের মাড়সক সমন্বয় 

কড়মটির সিা অনুষ্ঠাি 

 

অনুড়ষ্ঠত সিা সাংখ্যা ৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[১.২] উপজজলা 

পরিষকেি  োরস  সমন্বয় 

কড়মটির সিার ড়সদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ি 

 

ড়সদ্ধান্ত বাস্তবাড়য়ত % ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০% ১০০% 

[১.৩] ড়বড়িন্ন উন্নয়িমূল 

ককার্ বক্রম পড়রেশ বি 

 

পড়রেশ বিকৃত প্রকল্প সাংখ্যা ৪ ৩৫ ৪০ ৪৮ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৪৮ ৪৮ 

[১.৪] এিড়জ ও কার্ বক্রম 

সমন্বয় ড়বষয়ক সিা 

  

 

সিা অনুড়ষ্ঠত সাংখ্যা ৪ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

[১.৫] এিড়জ ও কার্ বক্রম 

সমন্বয় ড়বষয়ক সিার 

ড়সদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

 

 

ড়সদ্ধান্ত বাস্তবাড়য়ত % ৩ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - ১০০% ১০০% 

[১.৬] এিড়জওদের 

অনুকূদল ছািকৃত অদে বর 

পড়রবীক্ষণ 

  

পড়রবীক্ষণকৃত 

এিড়জও 

সাংখ্যা ২ ৫ ৬ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৯ ১০ 

[১.৭] ক্ষুদ্রঋণ কার্ বক্রম 

পড়রেশ বি/েশ বি 

পড়রেশ বি/েশ বি সাংখ্যা ২ ১০ ১০ ১২ ১১ ১০ ০৯ ৮ ১২ ১২ 

দুদর্ বাগ 

ব্যবস্থাপিা 

বিায়ি, 

জলবায়ু 

পড়রবতবি ও 

১৫ 

[২.১] দূদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কড়মটির সিা অনুষ্ঠাি 

 

অনুড়ষ্ঠতসিা সাংখ্যা ৩ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

২.২] দূদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কড়মটির সিার ড়সদ্ধান্ত 

ড়সদ্ধান্তবাস্তবাড়য়ত % ২ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - ১০০% ১০০% 
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কম বসম্পােি 

জক্ষত্র 

ক্ষদত্রর মাি 

৭০ 

কার্ বক্রম 

 

কম বসম্পােি 

সূিক 

 

 

একক 

 

কম বসম্পােি 

সূিদকর মাি 

 

প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষযমাত্রা/ড়িণ বায়ক ২০২১-২২ 

 
প্রদক্ষপি  

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপি  

২০২৩-২৪ 
অসাধার

ণ 

অড়তউত্ত

ম 
উত্তম িলড়তমাি 

িলড়তমাদির 

ড়িদম্ন 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

পড়রদবশ 

সাংরক্ষণসহ 

জটকসই 

উন্নয়ি 

লক্ষযমাত্রা 

অজবি 

ত্বরাড়ন্বতকরণ 

বাস্তবায়ি 

 

[২.৩] দুদর্ বাগ ক্ষড়তগ্রস্ত 

এলাকা তাৎক্ষড়ণক 

পড়রেশ বি/েশ বি 

 

পড়রেশ বি/েশ বিকৃত % ২ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% - - ১০০% ১০০% 

[২.৪] ড়জ আর প্রোি 

 

 

প্রোিকৃত ড়জআর % ২ ১০০% ১০০% ১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ১০০% ১০০% 

[২.৫] ড়িড়জএি প্রোি 

 

 

প্রোিকৃত ড়িড়জএি % ১ ১০০% ১০০% ১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ১০০% ১০০% 

[২.৬] জটস্ট ড়রড়লি প্রোি 

 

 

প্রোিকৃত ড়রড়লি % ১ ১০০% ১০০% ১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ১০০% ১০০% 

[২.৭] গ্রামীি অবকাঠাদমা 

ড়িম বাদির জন্য কাড়বখা 

প্রকল্প বাস্তবায়ি 

বাস্তবাড়য়ত প্রকল্প %  ১ ১০০% ১০০% ১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ১০০% ১০০% 

[২.৮] গ্রামীি অবকাঠাদমা 

ড়িম বাদির জন্য কাড়বটা 

প্রকল্প বাস্তবায়ি 

 

বাস্তবাড়য়ত প্রকল্প %  ১ ১০০% ১০০% ১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ১০০% ১০০% 

[২.৯] অড়তেড়রদ্রদের জন্য 

কম বসাংস্থাি সৃজি কম বসূড়ি 

 

বাস্তবাড়য়ত প্রকল্প %  ১ ১০০% ১০০% ১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ১০০% ১০০% 

[২.১০ ]বৃক্ষ জরাপদির জন্য 

জিগণদক উেব বুদ্ধকরণ 

জমলা আদয়াজি 

 

আদয়াড়জত জমলা সাংখ্যা 

 

১ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

 

 

সামাড়জক 

ড়িরাপত্তামূলক 

কার্ বক্রম 

বাস্তবায়ি 

জজারোরকরণ 

১০ 

[৩.১] মুড়িদর্াদ্ধাদের 

সম্মািী িাতা ড়বতরণ 

 

িাতা ড়বতরণকৃত % ৩ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% - - ১০০% ১০০% 

[৩.২] প্রড়তবন্ধী িাতা 

প্রোি কার্ বক্রম তোরড়ক 

িাতা ড়বতরণ 

কার্ বক্রম তোরককৃত 

% ২ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% - - ১০০% ১০০% 
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কম বসম্পােি 

জক্ষত্র 

ক্ষদত্রর মাি 

৭০ 

কার্ বক্রম 

 

কম বসম্পােি 

সূিক 

 

 

একক 

 

কম বসম্পােি 

সূিদকর মাি 

 

প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষযমাত্রা/ড়িণ বায়ক ২০২১-২২ 

 
প্রদক্ষপি  

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপি  

২০২৩-২৪ 
অসাধার

ণ 

অড়তউত্ত

ম 
উত্তম িলড়তমাি 

িলড়তমাদির 

ড়িদম্ন 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 

[৩.৩] ড়বধবা িাতা 

ড়বতরণ কার্ বক্রম তোরড়ক 

 

িাতা ড়বতরণ 

কার্ বক্রম তোরককৃত 

 

% ২ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% - - ১০০% ১০০% 

[৩.৪] সামাড়জক ড়িরাপত্তা 

মূলক প্রকদল্পর বাস্তবায়ি 

পড়রবীক্ষণ 

 

পড়রবীক্ষণকৃত প্রকল্প সাংখ্যা ১ ১০ ১০ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[৩.৫] প্রড়তবন্ধীদের ড়শক্ষা 

ও অন্যান্য কল্যাণমূলক 

কাদজ সহায়তা প্রোি 

 

সহায়তা প্রেত্ত % ২ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% - - ১০০% ১০০% 

রাজস্ব প্রশাসি 

ও 

ব্যবস্থাপিায় 

গড়তশীলতা 

আিয়ি 

১০ 

[৪.১] উপদজলা ভূড়ম 

অড়িস পড়রেশ বি 

 

পড়রেশ বিকৃত অড়িস সাংখ্যা ৩ ০৬ ০৬ ০৬ - - - ০৫ ০৬ ০৬ 

[৪.২] ইউড়িয়ি ভূড়ম 

অড়িস পড়রেশ বি 

 

পড়রেশ বিকৃত অড়িস সাংখ্যা ২ ৪৮ ৪৮ ৪৮ - - - ৪৭ ৪৮ ৪৮ 

[৪.৩] কৃড়ষ খাসজড়ম 

বদদাবস্ত প্রোি 

 

পুিব বাড়সত পড়রবার সাংখ্যা ২ ৪৮ ৪৮ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৮ ৪৭ ১০০ ১০০ 

[৪.৪] অকৃড়ষ খাসজড়ম 

বদদাবস্ত প্রোি 

আদবেি ড়িষ্পন্ন % ১ ১০০% ১০০% ১০০% ৮০% ৬০% - - ১০০% ১০০% 

[৪.৫] ভূড়ম উন্নয়িকর 

আোয় তোরড়ক করা 

আোয়কৃত ভূড়ম 

উন্নয়ি কর 

% ১ ১০০% ১০০% ১০০% ৯৫% ৯০% - - ১০০% ১০০% 

[৪.৬] সায়রাত মহাল 

বদদাবস্ত প্রোি 

আোয়কৃত ইজারা 

মূল্য 

% ১ ১০০% ১০০% ১০০% ৯৫% ৯০% - - ১০০% ১০০% 

জিশৃিলা ও 

জিড়িরাপত্তা 

সাংহতকরণ 

১০ 

[৫.১] জমাবাইলদকাট ব 

পড়রিালিা 

পড়রিাড়লত জমাবাইল 

জকাট ব 

সাংখ্যা ৪ ২৪ ২৪ ২৪ ২০ ১৮ ১৬ ১২ ২৪ ২৪ 

[৫.২] সঠিকিাদব পাবড়লক 

পরীক্ষা পড়রিালিা 

 

পড়রিাড়লত পাবড়লক 

পরীক্ষা 

% ২ ১০০% ১০০% ১০০% - - - -  ১০০% 

[৫.৩] উপজজলা 

আইিশৃিলা কড়মটির সিা 

অনুড়ষ্ঠত সিা 

 

সাংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 
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কম বসম্পােি 

জক্ষত্র 

ক্ষদত্রর মাি 

৭০ 

কার্ বক্রম 

 

কম বসম্পােি 

সূিক 

 

 

একক 

 

কম বসম্পােি 

সূিদকর মাি 

 

প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষযমাত্রা/ড়িণ বায়ক ২০২১-২২ 

 
প্রদক্ষপি  

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপি  

২০২৩-২৪ 
অসাধার

ণ 

অড়তউত্ত

ম 
উত্তম িলড়তমাি 

িলড়তমাদির 

ড়িদম্ন 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

অনুষ্ঠাি 

[৫.৪] উপজজলা 

আইিশৃিলা কড়মটির 

সিার ড়সদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

ড়সদ্ধান্ত বাস্তবায়দির 

হার 

% ২ ৭৫% ৮০% ১০০% ৯০% ৮৫% ৮০% ৭০% ১০০% ১০০% 

 

 

 

 

জি- 

সদিতিতামূলক 

কার্ বক্রদম 

জিউেব বুদ্ধকরণ 

জজারোরকরণ 

১০ 

[৬.১] মােকদ্রদব্যর 

অপব্যবহার ড়িয়ন্ত্রদণ 

জিসদিতিামূলক 

সিাআদয়াজি 

আদয়াড়জত সিা সাংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[৬.২] পািার সহ িারী ও 

ড়শশূ ড়ির্ বাতি জরাদধ 

জিসদিতিামূলক সিা 

আদয়াজি 

আদয়াড়জত সিা সাংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[৬.৩] জর্ৌতুক ড়িদরাদধর 

লদক্ষয জিসদিতিামূলক 

সিা আদয়াজি 

 

 

আদয়াড়জত সিা সাংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[৬.৪] বাল্যড়ববাহদরাদধ 

কম বপড়রকল্পিা প্রণয়ি 

কম বপড়রকল্পিা প্রণীত বাল্যড়ব

বাহমু

িইউ

ড়িয়দি

র 

সাংখ্যা 

২ ০ ০ ৪ ৩ ২ - - ৪ ০ 

[৬.৫] বাল্য ড়ববাহ 

ড়িদরাদধর লদক্ষয 

জিসদিতিামূলক সিা 

আদয়াজি 

আদয়াড়জত সিা সাংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[৬.৬] সন্ত্রাস ও জিীবাে 

েমদি জিসদিতিা মূলক 

সিা আদয়াজি 

আদয়াড়জত সিা সাংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

  [৬.৭] জিারািালাি 

প্রড়তদরাদধ 

আদয়াড়জত সিা সাংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 
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কম বসম্পােি 

জক্ষত্র 

ক্ষদত্রর মাি 

৭০ 

কার্ বক্রম 

 

কম বসম্পােি 

সূিক 

 

 

একক 

 

কম বসম্পােি 

সূিদকর মাি 

 

প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষযমাত্রা/ড়িণ বায়ক ২০২১-২২ 

 
প্রদক্ষপি  

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপি  

২০২৩-২৪ 
অসাধার

ণ 

অড়তউত্ত

ম 
উত্তম িলড়তমাি 

িলড়তমাদির 

ড়িদম্ন 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

জিসদিতিামূলক সিা 

আদয়াজি 

 

 

 

[৬.৮] জর্ৌি হয়রাড়ি,  

জালদিাট ও হুড়ণ্ড ব্যবসা 

ড়িয়ন্ত্রদণ এবাং প্রড়তদরাদধ 

জিসদিতিামূলক সিা 

আদয়াজি 

আদয়াড়জত সিা সাংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

ক্রীিা, 

সাংস্কৃড়ত ও 

িারীউন্নয়ি 

ত্বরাড়ন্বতকরণ 

০৪ 

[৭.১] ড়বড়িন্ন ক্রীিা 

প্রড়তদর্াড়গতার আদয়াজি 

আদয়াড়জত ক্রীিা 

প্রড়তদর্াড়গতা 

সাংখ্যা ১ ২ ২ ৪ ৩ ২ - - ৬ ৮ 

[৭.২] ক্রীিা ড়বেদের জন্য 

প্রড়শক্ষণ আদয়াজি 

প্রড়শক্ষণ প্রাপ্ত 

জখদলায়াি 

সাংখ্যা ১ ০       ০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ - ১০০ ১৫০ 

[৭.৩] সাাংস্কৃড়তক 

প্রড়তদর্াড়গতার আদয়াজি 

আদয়াড়জত 

প্রড়তদর্াড়গতা  

সাংখ্যা ১ ২ ২ ৪ ৩ ২ - - ১০ ১০ 

[৭.৪]উপজজলা িারী ও 

ড়শশু ড়ির্ বাতি প্রড়তদরাধ 

কড়মটির সিা আদয়াজি 

আদয়াড়জত সিা সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[৭.৫] উপজজলা িারী ও 

ড়শশূ ড়ির্ বাতি কড়মটির 

সিার ড়সদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

ড়সদ্ধান্ত বাস্তবাড়য়ত % ০.৫ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - ১০০% ১০০% 

জন্ম রনবন্ধন 

 োয টক্র  

মজোিেোি িণ 

২ জন্ম রনবন্ধন সম্পন্ন িণ 

উপকজলোয় জকন্মি ১ 

বছকিি  কে জন্ম 

রনবন্ধকনি হোি 

% ২ - - ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৮০ ৩৫০ ৮০% ১০০% 

মৃত্যু রনবন্ধন 

 োয টক্র  

মজোিেোি িণ 

১ মৃত্যু রনবন্ধন সম্পন্ন িণ 

উপকজলোয় মৃত্যুি ১ 

বছকিি  কে মৃত্যু 

রনবন্ধকনি হোি 

% ১ - - ২৫০ ২৩০ ২০০ ১৮০ ১৫০ ৪৫% ৫০% 
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আবড়শ্যক জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

কম বসম্পােি 

জক্ষত্র 
ক্ষদত্রর মাি 

 

 

কার্ বক্রম 

 

 

কম ব সম্পােি সূিক 

 

 

একক 

 

 

 

কম ব সম্পােি 

সূিদকর মাি 

 

লক্ষযমাত্রার মাি ২০২১-২০২২ 

 

অসাধারণ 

 

অড়তউত্তম 

 

উত্তম 

 

িলড়তমাি 

 

িলড়ত 

মাদির ড়িদম্ন 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আবড়শ্যক জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

 

[১] েক্ষতার 

সদি বাড়ষ বক 

কম ব সম্পােি 

চুড়ি বাস্তবায়ি 

 

 

 

৩ 

২০২১-২০২২ অে ববছদরর খসিা বাড়ষ বক 

কম বসম্পােি চুড়ি োড়খল 

ড়িধ বাড়রত সময়সীমার মদে খসিা 

বাড়ষ বক কম বসম্পােি চুড়ি োড়খলকৃত 
তাড়রখ ১ ৩০ জম ২০২১ 

৩১ জম 

২০২১ 
১জুি ২০২১ ২জুি ২০২১ ৩ জুি ২০২১ 

২০২১-২০২২ অে ববছদরর বাড়ষ বক কম বসম্পােি চুড়ি 

বাস্তবায়ি পড়রবীক্ষণ 
তত্রমাড়সক প্রড়তদবেি োড়খলকৃত সাংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ ১ - 

২০২১-২০২২ অে ববছদরর বাড়ষ বক কম বসম্পােি 

চূড়ির অধ ববাড়ষ বক মূল্যায়ি প্রড়তদবেি োড়খল 

ড়িধ বাড়রত তাড়রদখ অধ ববাড়ষ বক মূল্যায়ি 

প্রড়তদবেি োড়খলকৃত 
তাড়রখ ১ 

১৫ জানু 

২০২২ 

১৬ জানু 

২০২২ 

১৭ জানু 

২০২২ 

১৮ জানু 

২০২২ 

১৯ জানু ২০২২ 

 

[২] েক্ষতা ও 

তিড়তকতার 

উন্নয়ি 

 

 

 

৩ 

সরকাড়র কম বসম্পােি ব্যবস্থাপিা সাংক্রান্ত 

প্রড়শক্ষণসহ ড়বড়িন্ন ড়বষদয় কম বকতবা/কম বিারীদের 

জন্য প্রড়শক্ষণআদয়াজি 

প্রড়শক্ষদণর সময় 
জি/ 

ঘন্টা 
১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

জাতীয় শুদ্ধািার জকৌশল বাস্তবায়ি 

২০২১-২০২২ অে ববছদরর শুদ্ধািার 

বাস্তবায়ি কম বপড়রকল্পিা এবাং বাস্তবায়ি 

পড়রবীক্ষণ কাঠাদমা প্রণীত ও োড়খলকৃত 

তাড়রখ ১ 
১৫ আগস্ট 

২০২১ 

৩০আগস্ট 

২০২১ 

৭ জসদেম্বর 

২০২১ 

১৫ জসদেম্বর 

২০২১ 

৩০ জসদেম্বর 

২০২১ 

ড়িধ বাড়রত সময়সীমার মদে তত্রমাড়সক 

পড়রবীক্ষণ প্রড়তদবেি োড়খলকৃত 
সাংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ ১  

[৩] তথ্য 

অড়ধকার ও 

স্বপ্রদণাড়েত তথ্য 

প্রকাশ বাস্তবায়ি 

 

১ 
তথ্য বাতায়ি হালিাগােকরণ তথ্য বাতায়ি হালিাগােকৃত % ১ 

প্রড়ত মাদসর 

১ম সপ্তাহ 

প্রড়ত 

মাদসর ২য় 

সপ্তাহ 

প্রড়ত মাদসর 

৩য় সপ্তাহ 

প্রড়ত মাদসর 

৪ে ব সপ্তাহ 
- 

 

 

 

 

[৪] কার্ বপদ্ধড়ত 

ও জসবার 

মাদিান্নয়ি 

 

 

 

 

 

৩ 

ড়পআরএল শুরুর ২ মাস পূদব ব সাংড়িষ্ট কম বিারীর 

ড়পআরএল ছুটি িগোয়ি ও জপিশি মঞ্জ ুড়র পত্র 

যুগপত জাড়র ড়িড়িতকরণ 

ড়পআরএল শুরুর ২ মাস পূদব ব সাংড়িষ্ট 

কম বিারীর ড়পআরএল ছুটিি গোয়ি ও 

জপিশি মঞ্জুড়র পত্র যুগপত জাড়র 

ড়িড়িতকৃত 

 

% 
১ ১০০% ৯০% ৮০% ৭৫% ৭০% 

জসবাপ্রড়ক্রয়ায়উদ্ভাবিকার্ বক্রমবাস্তবায়ি 

কমপদক্ষ একটি অিলাইি জসবা িালুকৃত তাড়রখ ১ 
৩১ ড়িদস 

২০২১ 

৩১ জানু 

২০২২ 

২৮ জিব্রু- 

২০২২ 

৩১ মাি ব 

২০২২ 
৩১ এড়প্রল ২০২২ 

কমপদক্ষ একটি জসবা প্রড়ক্রয়া সহজীকৃত তাড়রখ ১ 
৩১ ড়িদস 

২০২১ 

৩১ জানু 

২০২২ 

২৮ জিব্রুয়াড়র 

২০২২ 

৩১ মাি ব 

২০২২ 
৩১ এড়প্রল ২০২২ 
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কম বসম্পােি 

জক্ষত্র 
ক্ষদত্রর মাি 

 

 

কার্ বক্রম 

 

 

কম ব সম্পােি সূিক 

 

 

একক 

 

 

 

কম ব সম্পােি 

সূিদকর মাি 

 

লক্ষযমাত্রার মাি ২০২১-২০২২ 

 

অসাধারণ 

 

অড়তউত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

িলড়তমাি 

(Fair) 

িলড়ত 

মাদিরড়িদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আবড়শ্যক জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

 

[৫] কম ব 

পড়রদবশ উন্নয়ি 

 

 

 

৩ 

অড়িস িবি ও আড়িিা পড়রেন্ন রাখা 
ড়িধ বাড়রতসময়সীমারমদে অড়িস িবি 

ও আড়িিা পড়রেন্ন 
তাড়রখ ১ 

৩১ 

ড়িদসম্বর  

২০২১ 

৩১জানুয়াড়র 

২০২২ 

২৮ 

জিবর বুয়াড়র 

২০২১ 

৩১ মাি ব 

২০২২ 
১৫ এড়প্রল ২০২২ 

জসবা প্রতযাশী ও েশ বিােীদের জন্য টয়দলটসহ 

অদপক্ষাগার এর ব্যবস্থা করা 

ড়িধ বাড়রত সময়সীমার মদে জসবা 

প্রতযাশী ও েশ বিােীদের জন্য টয়দলটসহ 

অদপক্ষাগার িালুকৃত 

তাড়রখ ১ 

৩১ 

ড়িদসম্বর  

২০২১ 

৩১ জানুয়াড়র 

২০২২ 

২৮ 

জিবর বুয়াড়র 

২০২২ 

৩১ মাি ব 

২০২২ 
১৫ এড়প্রল ২০২২ 

জসবার মাি সম্পদকব জসবাগ্রহীতাদের মত্মত 

পড়রবীক্ষদণর ব্যবস্থা িালু করা 

ড়িধ বাড়রত সময়সীমার মদে জসবার মাি 

সম্পদকব জসবাগ্রহীতাদের মত্মত 

পড়রবীক্ষদণর জন্য ব্যবস্থা িালুকৃত 

তাড়রখ ১ 

৩১ 

ড়িদসম্বর  

২০২১ 

৩১ জানুয়াড়র 

২০২২ 

২৮ 

জিবর বুয়াড়র 

২০২২ 

৩১ মাি ব 

২০২২ 
১৫ এড়প্রল ২০২২ 

 

[৬] েক্ষতা ও 

তিড়তকতার 

উন্নয়ি 

 

 

১ 
অড়িট আপড়ত্ত ড়িষ্পড়ত্ত কার্ বক্রদমর উন্নয়ি 

বছদর ড়িষ্পড়ত্তকৃত অড়িট আপড়ত্তর 

শতকরা হার 
% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 
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আড়ম, উপদজলা ড়িব বাহী অড়িসার, ফুলবািী; জজলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম এর ড়িকট অিীকার করড়ছ জর্, এই চুড়িদত 

বড়ণ বত িলািল অজবদি সদিষ্ট োকব। 

 

আড়ম, জজলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম উপদজলা ড়িব বাহী অড়িসার, ফুলবািী-এর ড়িকট অিীকার করড়ছ জর্, এই চুড়িদত 

বড়ণ বত িলািল অজবদি প্রদয়াজিীয় সহদর্াড়গতা প্রোি করব। 

 

 

        

  

  

(সুমি োস)        

উপদজলা ড়িব বাহী অড়িসার 

ফুলবািী, কুড়িগ্রাম। 

 

 

তাড়রখঃ 

 

 

 

 

 

 

        

  

          (ম োহোম্মে মিজোউল  রি ) 

                   জজলাপ্রশাসক 

                      কুড়িগ্রাম 

 

 

 

তাড়রখঃ 
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সাংদর্াজিী-১ 

শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

কাড়বখা কাদজর ড়বড়িমদয়খায 

কাড়বটা কাদজর ড়বড়িমদয় টাকা 

ড়জআর (GR) Gratuitous Relief 

আইড়সটি(ICT) ইিিরদমশি এণ্ড কড়মউড়িদকশি জটকদিালড়জ 

এিড়জও(NGO) িি গিণ বদমন্টাল অরগািাইদজশি 

ড়িড়জএি িালিাদরবল গ্রুপ ড়িড়িাং 
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সাংদর্াজিী- ২: কম বসম্পােি সূিকসমূহ, বাস্তবায়িকারী এবাং পড়রমাপ পদ্ধড়ত এর ড়ববরণ 

ক্রড়মক 

িম্বর 
কার্ বক্রম কম বসম্পােি সূিক ড়ববরণ বাস্তবায়িকারী ইউড়িট 

পড়রমাপ পদ্ধড়ত 

 
উপাত্ত সূত্র সাধারণ মন্তব্য 

1.  
[১.১] উপজজলা পরিষকেি   োরস  স ন্বয় 

সিা অনুষ্ঠাি 

অনুড়ষ্ঠত সিা উপদজলার ড়বড়িন্ন েপ্তদরর উন্নয়ি কার্ বক্রম পর্ বাদলািিা ও সমন্বয়করণ ড়িজ কার্ বালয় কার্ বড়ববরণী র্ািাই মাড়সক প্রড়তদবেি ও 

কার্ বড়ববরণী 

 

2.  
[১.২] উপজজলা পরিষকেি  োরস  স ন্বয় 

সভোি ড়সদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

ড়সদ্ধান্ত বাস্তবাড়য়ত পরবতী মাড়সক সিায় পূব ববতী সিায় গৃহীত ড়সদ্ধাদন্তর বাস্তবায়ি 

পর্ বাদলািি করণ 

               ঐ কার্ বড়ববরণী পর্ বাদলািিা মাড়সক  প্রড়তদবেি 

ও কার্ বড়ববরণী 

 

3.  
[১.৩] ড়বড়িন্ন উন্নয়ি মূলক কার্ বক্রম 

পড়রেশ বি 

পড়রেশ বি কৃত 

প্রকল্প 

উপদজলার ড়বড়িন্ন উন্নয়ি প্রকল্প সদরজড়মদি পড়রেম বি কদর গুিগত মাি 

ড়িড়িতকরণ 

ঐ পড়রেশ বি প্রড়তদবেি 

র্ািাই 

পড়রেশ বি প্রড়তদবেি  

4.  
[১.৪] এিড়জও কার্ বক্রম সমন্বয় ড়বষয়ক 

সিা 

সিা অনুড়ষ্ঠত উপদজলার কম বরত এিড়জওসমূদহর কার্ বক্রম পর্ বাদলািিা, পড়রববীক্ষণ 

ও সমন্বয়করণ 

ঐ কার্ ব ড়ববরণী র্ািাই মাড়সক প্রড়তদবেি ও 

কার্ বড়ববরণী 

 

5.  
[১.৫] এিড়জও কার্ বক্রম সমন্বয় ড়বষয়ক 

সিার ড়সদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

ড়সদ্ধান্ত বাস্তবাড়য়ত পরবতী মাড়সক সিায় পূব ববতী সিায় গৃহীত ড়সদ্ধাদন্তর বাস্তবায়ি 

পর্ বাদলািিকরণ 

ঐ কার্ বড়ববরণীপর্ বাদলািিা মাড়সকপ্রড়তদবেি  

6.  

[১.৬] এিড়জওদের অনুকূদল ছািকৃত 

অদে বর পড়রবীক্ষণ 

পড়রবীক্ষণকৃত 

এিড়জও 

এিড়জওদের অনুকূদল এিড়জও ড়বষয়ক ব্যযদরা কতৃবক ছািকৃত অে বগৃহীত 

কার্ বক্রদমর সাদে র্ািাইকরণ 

ঐ এিড়জও ড়বষয়ক ব্যযদরার 

ছািপত্র ও পড়রেশ বি 

প্রড়তদবেি পর্ বাদলািিা 

এিড়জও ড়বষয়ক 

ব্যযদরার ছািপত্র ও 

পড়রেশ বি প্রড়তদবেি 

 

7.  

[১.৭] ক্ষুদ্রঋণ কার্ বক্রম পড়রেশ বি/েশ বি; 

 

পড়রেশ বি/েশ বি ড়বড়িন্ন এিড়জও এবাং সরকারী সাংস্থা কতৃবক পড়রিাড়লত ক্ষুদ্রঋণ 

কার্ বক্রম সদরজড়মদি র্ািাইকরণ এবাং উপকারদিাগীদের সাদে মত 

ড়বড়িময় 

ঐ পড়রেশ বি প্রড়তদবেি 

র্ািাই 

পড়রেশ বি/েশ বি 

প্রড়তদবেি 

 

8.  
[২.১] দুদর্ বাগব্যবস্থাপিা কড়মটির 

সিাঅনুষ্ঠাি 

অনুড়ষ্ঠতসিা উপদজলায় সাংঘঠিত দুদর্ বাগ/সম্ভাব্য দুদর্ বাগ সম্পদকব প্রস্তুড়ত, উদ্ধার ও 

ত্রাণকার্ বক্রম পড়রিালিা এবাং গৃহীত ড়বড়িন্ন কার্ বক্রদমর সমন্বয়সাধি 

ত্রাণ ও দুদর্ বাগ 

ব্যবস্থাপিা শাখা 

কার্ বড়ববরণী র্ািাই মাড়সক প্রড়তদবেি ও 

কার্ বড়ববরণী 

 

9.  
[২.২] দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা কড়মটির সিার 

ড়সদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

ড়সদ্ধান্তবাস্তবাড়য়ত পরবতী সিায় পূব ববতী সিায় গৃহীত ড়সদ্ধাদন্তর বাস্তবায়ি 

পর্ বাদলািিকরণ 

ত্রাণ ও দুদর্ বাগ 

ব্যবস্থাপিা শাখা 

কার্ বড়ববরণী পর্ বাদলািিা মাড়সক প্রড়তদবেি ও 

কার্ বড়ববরণী 

 

10.  
[২.৩] দুদর্ বাদগ ক্ষড়তগ্রস্ত এলাকা তাৎক্ষড়ণক 

পড়রেশ বি/েশ বি 

পড়রেশ বি/ েশ বিকৃত দুদর্ বাগ ক্ষড়তগ্রস্ত এলাকা তাৎক্ষড়ণক গমি কদর ক্ষড়তগ্রস্থদের ক্ষয়ক্ষড়ত 

ড়িরূপণ ও প্রদয়াজিীয় ত্রাণ সহায়তা প্রোি 

ত্রাণ ও দুদর্ বাগ 

ব্যবস্থাপিা শাখা 

পড়রেশ বি/েশ বি 

প্রড়তদবেি পর্ বাদলািিা 

পড়রেশ বি/েশ বি 

প্রড়তদবেি 

 

11.  

[২.৪] ড়জআর প্রোি প্রোিকৃত ড়জআর তাড়লকাকৃত সুড়বোদিাগীদের মদে ড়জআর সহায়তা ড়বতরণকরণ ত্রাণ ও দুদর্ বাগ 

ব্যবস্থাপিা শাখা 

ড়বতরণ সাংক্রান্ত 

প্রড়তদবেি ও মাস্টার 

জরাল পর্ বাদলািিা 

ড়বতরণ সাংক্রান্ত 

প্রড়তদবেি 

 

১২ 
[২.৫] ড়িড়জএি প্রোি প্রোিকৃত 

ড়িড়জএি 

তাড়লকাকৃত সুড়বোদিাগীদের মদে ড়িধ বাড়রত পড়রমাণ ড়িড়জএি 

সহায়তা ড়বতরণকরণ 

মড়হলা ড়বষয়ক 

কম বকতবা। 

ড়বতরণ সাংক্রান্ত 

প্রড়তদবেি ও 

মাস্টারদরাল পর্ বাদলািিা 

ড়বতরণ সাংক্রান্ত 

প্রড়তদবেি 

 

১৩ 
[২.৬] জটস্টড়রড়লি প্রোি প্রোিকৃত ড়রড়লি তাড়লকাকৃত ক্ষড়তগ্রস্তদের মদে প্রদয়াজিীয় পড়রমাণ জটস্টড়রড়লি 

সহায়তা ড়বতরণকরণ 

ত্রাণ ও দুদর্ বাগ 

ব্যবস্থাপিা শাখা 

ড়বতরণ সাংক্রান্ত 

প্রড়তদবেি ও 

মাস্টারদরাল পর্ বাদলািিা 

ড়বতরণ সাংক্রান্ত 

প্রড়তদবেি 
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ক্রড়মক 

িম্বর 
কার্ বক্রম কম বসম্পােি সূিক ড়ববরণ বাস্তবায়িকারী ইউড়িট 

পড়রমাপ পদ্ধড়ত 

 
উপাত্ত সূত্র সাধারণ মন্তব্য 

১৪  [২.৭] গ্রামীি অবকাঠাদমা ড়িম বাদির জন্য 

কাড়বখা প্রকল্পবাস্তবায়ি 

বাস্তবাড়য়ত প্রকল্প প্রকল্পভুি কাদজর মাি ও পড়রমাণ র্ািাইকরণ ত্রাণ ও দুদর্ বাগ 

ব্যবস্থাপিা শাখা 

প্রকল্প প্রস্তাব ও প্রকল্প 

বাস্তবায়ি প্রড়তদবেি পর্ বা 

সমাড়প্ত প্রড়তদবেি  

১৫ [২.৮] গ্রামীি অবকাঠাদমা ড়িম বাদির জন্য 

কাড়বটা প্রকল্প বাস্তবায়ি  

বাস্তবাড়য়ত প্রকল্প প্রকল্পভুি কাদজর মাি ও পড়রমাণ র্ািাইকরণ ত্রাণ ও দুদর্ বাগ 

ব্যবস্থাপিা শাখা 

প্রকল্প প্রস্তাব ও প্রকল্প 

বাস্তবায়ি প্রড়তদবেি পর্ বা 

সমাড়প্ত প্রড়তদবেি  

১৬ [২.৯] অড়ত েড়রদ্রদের জন্য কম বসাংস্হাি 

কম বসূড়ি 

বাস্তবাড়য়তপ্রকল্প প্রকদল্পড়িদয়াড়জতশ্রড়মকসাংখ্যাওকাদজরপড়রমাণর্ািাইকরণ ত্রাণ ও দুদর্ বাগ 

ব্যবস্থাপিা শাখা 

প্রকল্প প্রস্তাব ও প্রকল্প 

বাস্তবায়ি প্রড়তদবেি 

পর্ বাদলািিা 

সমাড়প্ত প্রড়তদবেি  

১৭ [২.১০ ]বৃক্ষদরাপদির জন্য জিগণদক 

উদ্বুদ্ধকরণ জমলা আদয়াজি 

আদয়াড়জত জমলা বৃক্ষদরাপদির জন্য ৩ ড়েি ব্যাড়প জমলা আদয়াজি, ড়বিামূদল্য িারা 

ড়বতরণ ও সাাংস্কৃড়তক অনুষ্ঠাি আদয়াজি 

ড়িজ কার্ বালয় সিার কার্ বড়ববরণী ও 

অনুষ্ঠাদির ড়স্থরড়িত্র 

পর্ বাদলািিা 

সিার কার্ বড়ববরণী, 

ড়স্থরড়িত্র 

 

১৮ [৩.১] মুড়িদর্াদ্ধাদের সম্মািী িাতা ড়বতরণ িাতা ড়বতরণকৃত উপদজলার তাড়লকাভুি মুড়িদর্াদ্ধাদের অনুকূদল সরকার কতৃবক 

ছািকৃত সম্মািীিাতা ড়িধ বাড়রত সমদয়র মদে সবার ড়িকট ড়বতরি 

ড়িড়িতকরণ 

উপদজলা সমাজদসবা 

কার্ বালয় 

ড়বতরণ প্রড়তদবেি ও 

ব্যাাংক ড়হসাব 

পর্ বাদলািিা 

ড়বতরণ প্রড়তদবেি  

১৯ [৩.২] প্রড়তবন্ধী িাতা প্রোি কার্ বক্রম 

তোরড়ক 

 

িাতা ড়বতরণ 

কার্ বক্রম 

তোরককৃত 

উপদজলার তাড়লকাভুি প্রড়তবন্ধীদের অনুকূদল সরকারকতৃবক ছািকৃত 

িাতা ড়িধ বাড়রত সমদয়র মদে সবার ড়িকট ড়বতরি ড়িড়িতকরণ 

উপদজলা সমাজদসবা 

কার্ বালয় 

ড়বতরণ প্রড়তদবেি ও 

ব্যাাংক ড়হসাব 

পর্ বাদলািিা 

ড়বতরণ প্রড়তদবেি  

২০ [৩.৩] ড়বধবা িাতা ড়বতরণ কার্ বক্রম 

তোরড়ক 

 

িাতা ড়বতরণ 

কার্ বক্রম 

তোরককৃত 

উপদজলার তাড়লকাভুি সুড়বধাদিাগীদের অনুকূদল সরকার কতৃবক 

ছািকৃত িাতা ড়িধ বাড়রত সমদয়র মদে সবার ড়িকট ড়বতরি 

ড়িড়িতকরণ 

উপদজলা সমাজদসবা 

কার্ বালয় 

ড়বতরণ প্রড়তদবেি ও 

ব্যাাংক ড়হসাব 

পর্ বাদলািিা 

ড়বতরণ প্রড়তদবেি  

২১ [৩.৪] সামাড়জক ড়িরাপত্তামূলক প্রকদল্পর 

বাস্তবায়ি পড়রবীক্ষণ 

 

 

পড়রবীক্ষণকৃত 

প্রকল্প 

গৃহীত প্রকল্প সদরজড়মি পড়রেশ বি কদর গুিগত মাি র্ািাইকরণ এবাং 

সুড়বধাদিাগীদের সাদে মতড়বড়িময় 

ড়িজ কার্ বালয় পড়রেশ বি প্রড়তদবেি ও 

বাস্তবায়ি প্রড়তদবেি 

পর্ বাদলািিা এবাং 

প্রদর্াজয জক্ষদত্র 

মাস্টারদরাল র্ািাই 

পড়রেশ বি প্রড়তদবেি 

 

 

 

 

২২ [৩.৫] প্রড়তবন্ধীদের ড়শক্ষা ও অন্যান্য 

কল্যাণমূলক কাদজ সহায়তা প্রোি 

সহায়তা প্রেত্ত উপদজলার তাড়লকাভুি প্রড়তবন্ধীদের অনুকূদল ড়শক্ষা ও অন্যান্য 

কল্যাণমূলক কাদজ সরকার কতৃবক প্রেত্ত সহায়তা উপযুিদের মাদে 

র্ো সমদয় ড়বতরি ড়িড়িতকরণ 

উপদজলা সমাজদসবা 

কার্ বালয় 

প্রড়তদবেি পর্ বাদলািিা প্রড়তদবেি  

২৩ [৪.১] উপদজলা ভূড়ম অড়িস পড়রেশ বি পড়রেশ বিকৃত 

অড়িস 

জজলার ড়বড়িন্ন উপদজলা ভূড়ম অড়িদসর কার্ বক্রম সরজড়মদি পরীক্ষা 

করা, ড়বড়িন্ন জরকি ব ও জরড়জস্টার পরখ করা, ভূড়ম উন্নয়ি কর আোয় 

ড়িড়িত করা এবাং কার্ বক্রম গড়তশীলতার লদক্ষয প্রদয়াজিীয় ড়িদে বশিা 

প্রোি করা 

ড়িজ কার্ বালয় পড়রেশ বি প্রড়তদবেি 

পর্ বাদলািিা 

পড়রেশ বি প্রড়তদবেি  

২৪ [৪.২] ইউড়িয়ি ভূড়ম অড়িস পড়রেশ বি পড়রেশ বিকৃত 

অড়িস 

জজলার ড়বড়িন্ন ইউড়িয়ি ভূড়ম অড়িদসর কার্ বক্রম সরজড়মদি পরীক্ষা 

করা, ড়বড়িন্নদরকি বওদরড়জস্টারপরখকরা, ভূড়ম উন্নয়ি কর আোয় 

ড়িজ কার্ বালয় পড়রেশ বি প্রড়তদবেি 

পর্ বাদলািিা 

পড়রেশ বি প্রড়তদবেি  
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ক্রড়মক 

িম্বর 
কার্ বক্রম কম বসম্পােি সূিক ড়ববরণ বাস্তবায়িকারী ইউড়িট 

পড়রমাপ পদ্ধড়ত 

 
উপাত্ত সূত্র সাধারণ মন্তব্য 

ড়িড়িত করা এবাং কার্ বক্রম গড়তশীলতার লদক্ষয প্রদয়াজিীয় ড়িদে বশিা 

প্রোি করা 

২৫ [৪.৩] কৃড়ষখাস জড়ম বদদাবস্ত প্রোি পুিব বাড়সত পড়রবার ড়িষ্কন্টক খাস জড়ম ড়িড়িতকরণ এবাং উপযুি ভূড়মহীি পড়রবাদরর মদে 

িীড়তমালা জমাতাদবক বদদাবস্ত প্রোি। 

উপকজলো ভূর  অরিস মাড়সক রাজস্ব সিার 

কার্ বড়ববরণী পর্ বাদলািিা 

মাড়সক রাজস্ব সিার 

কার্ বড়ববরণী 

 

২৬ [৪.৪] অকৃড়ষ খাসজড়ম বদদাবস্তপ্রোি বদদাবস্ত প্রোিকৃত 

জড়ম 

উপযুি প্রস্তাব পাওয়া জগদল তা র্ািাই-বাছাই করণ এবাং উপযুি 

ড়বদবড়িত হদল অনুদমােদির জন্য ভূড়ম মন্ত্রণালদয় জপ্ররণ। 

উপকজলো ভূর  অরিস মাড়সক রাজস্ব সিার 

কার্ বড়ববরণী পর্ বাদলািিা 

মাড়সক রাজস্ব সিার 

কার্ বড়ববরণী 

 

২৭ [৪.৫] ভূড়ম উন্নয়িকর আোয় তোরড়ক করা আোয়কৃত ভূড়ম 

উন্নয়ি কর 

বাড়ষ বক সমূেয় োবী আোদয়র লদক্ষয মাস ড়িড়ত্তক প্রদক্ষপি ড়িধ বারণ 

করা ও তা অজবি ড়িড়িত করা। সাংস্থার োবী আোদয়র জন্য সাংড়িষ্ট 

সাংস্থার অনুকুদল োবী সম্বড়লত পত্র জপ্ররণ করা এ বাংতাড়গে অব্যহত 

রাখা। 

উপকজলো ভূর  অরিস ড়রটাণ ব-৩ ও আোয় 

সাংক্রান্ত মাড়সক 

প্রড়তদবেি পর্ বাদলািিা 

ড়রটাণ ব-৩ ও আোয় 

সাংক্রান্ত মাড়সক 

প্রড়তদবেি 

 

২৮ [৪.৬] সায়রাত মহাল বদদাবস্ত প্রোি আোয়কৃত 

ইজারামূল্য 

ড়িধ বাড়রত সমদয়র মদে সায়রাত মহালসমূহ কযাদলন্ডারভুিকরণ, 

পড়ত্রকায় ড়বজ্ঞড়প্ত প্রকাশএবাংবদদাবস্ত প্রোি। 

উপকজলো ভূর  অরিস বদদাবস্ত সাংক্রান্ত 

প্রড়তদবেি, সাংড়িষ্ট 

জরড়জস্টার ও ব্যাাংক 

ড়হসাব পর্ বাদলািিা 

বদদাবস্ত সাংক্রান্ত 

প্রড়তদবেি 

 

২৯ [৫.১] জমাবাইল জকাট ব পড়রিালিা পড়রিাড়লত 

জমাবাইল জকাট ব 

জমাবাইল জকাট ব আইি-২০০৯ এর তিড়সলভুি ড়বড়িন্ন আইদি ড়িয়ড়মত 

জমাবাইল জকাট ব পড়রিালিাকরণ 

 

ড়িজ কার্ বালয় মাড়সক প্রড়তদবেি 

পর্ বাদলািিা 

মাড়সক প্রড়তদবেি  

৩০ [৫.২] সুষ্ঠ ু িাদব পাবড়লক পরীক্ষা 

পড়রিালিা 

পড়রিাড়লত 

পাবড়লক পরীক্ষা 

সাংড়িষ্ট পাবড়লক পরীক্ষার পূদব ব সুষ্ঠ ু, শাড়ন্তপূণ ব ও িকলমুি পড়রদবদশ 

পরীক্ষা অনুষ্ঠাদির জন্য সিা করা, প্রদয়াজিীয় সাংখ্যক ম্যাড়জদেট 

ড়িদয়াগকরা এবাং পুড়লশদিাস ব জমাতায়দির ব্যবস্থা করা 

ড়িজ কার্ বালয় পাবড়লক পরীক্ষার 

বাড়ষ বক প্রড়তদবেি 

পর্ বাদলািিা 

পাবড়লক পরীক্ষার 

বাড়ষ বক প্রড়তদবেি 

 

৩১ [৫.৩] উপজজলা আইিশৃিলা কড়মটির সিা 

অনুষ্ঠাি 

অনুড়ষ্ঠত সিা 

 

উপদজলার আইিশৃাংখলা সাংক্রান্ত সাড়ব বক অবস্থা পর্ বাদলািিা করা এবাং 

আইিশৃাংখলা স্বািাড়বক করার লদক্ষয প্রদয়াজিীয় ড়সদ্ধান্তগ্রহণ 

ড়িজ কার্ বালয় সিার কার্ বড়ববরণী র্ািাই সিার কার্ ব ড়ববরণী 

 

 

 

৩২ [৫.৪] 

উপজজলাআইিশৃিলাকড়মটিরসিারড়সদ্ধান্তবা

স্তবায়ি 

ড়সদ্ধান্ত বাস্তবায়দির 

হার 

পরবতী সিায় পূব ববতী সিায় গৃহীত ড়সদ্ধাদন্তর বাস্তবায়ি 

পর্ বাদলািিকরণ 

ড়িজ কার্ বালয় সিার কার্ বড়ববরণী 

পর্ বাদলািিা 

সিার কার্ বড়ববরণী  

৩৩ [৬.১] মােকদ্রদব্যর অপব্যবহার ড়িয়ন্ত্রদণ 

জিসদিতিামূলক সিা আদয়াজি 

 

আদয়াড়জত সিা মােকদ্রদব্যর কুিল সম্পদকব সদিতি করা, মােক ব্যবসার সাদে জড়িত 

ব্যড়িদের আইদির আওতায় আিদত জিগদণর সহদর্াড়গতা িাওয়া এবাং 

মােকদসবী ও মােকব্যবসায়ীদের সামাড়জকিাদব বয়কট করদণ 

জিসাধারণদক উদ্বুদ্ধ করা 

ড়িজ কার্ বালয় সিার প্রড়তদবেি ও ড়স্থর 

ড়িত্র পর্ বাদলািিা 

ভ্রমণ ড়ববরণী  

৩৪ [৬.২] পািারসহ িারী ও ড়শশূড়ির্ বাতি জরাদধ 

জিসদিতিামূলক সিা আদয়াজি 

আদয়াড়জত সিা িারী ও ড়শশূড়ির্ বাতি সম্পদকব সদিতি করা, িারী ও ড়শশূড়ির্ বাতজির 

সাদে জড়িত ব্যড়িদের আইদির আওতায় আিদত জিগদণর 

ড়িজ কার্ বালয় সিার প্রড়তদবেি ও ড়স্থর 

ড়িত্র পর্ বাদলািিা 

ভ্রমণ ড়ববরণী  
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ক্রড়মক 

িম্বর 
কার্ বক্রম কম বসম্পােি সূিক ড়ববরণ বাস্তবায়িকারী ইউড়িট 

পড়রমাপ পদ্ধড়ত 

 
উপাত্ত সূত্র সাধারণ মন্তব্য 

সহদর্াড়গতা িাওয়া এবাং ড়ির্ বাড়ততদের আইড়ি সহায়তা জিবার জন্য 

পরামশ ব জেয়া 

৩৫ [৬.৩] জর্ৌতুক ড়িদরাদধর লদক্ষয 

জিসদিতিামূলক সিা আদয়াজি 

আদয়াড়জত সিা জর্ৌতুক প্রোর কুিল সম্পদকব জিগণদক সদিতি করা, এর সাদে জড়িত 

ব্যড়িদের আইদির আওতায় আিদত জিগদণর সহদর্াড়গতা িাওয়া এবাং 

“দর্ৌতুক ড়েবিা এবাং জর্ৌতুক জিব িা” জবাদধ সব বসাধারণদক উদ্বুদ্ধ করা 

ড়িজ কার্ বালয় সিার প্রড়তদবেি ও ড়স্থর 

ড়িত্র পর্ বাদলািিা 

ভ্রমণ ড়ববরণী  

৩৭ [৬.৪] বাল্যড়ববাহ জরাদধ কম বপড়রকল্পিা 

প্রণয়ি 

কম বপড়রকল্পিা 

প্রণীত 

বাল্যড়ববাহদরাদধ জিসাধারণদক উদ্বুদ্ধ করা, কদঠারিাদব এ সাংক্রান্ত 

আইি প্রদয়াগ করা এবাং উপদজলাড়িড়ত্তক কম বপড়রকল্পিা গ্রহণ করা 

ড়িজ কার্ বালয় প্রণীতকম বপড়রকল্পিা 

পর্ বাদলািিা 

প্রণীত কম বপড়রকল্পিা  

৩৮ [৬.৫] বাল্যড়ববাহ ড়িদরাদধর লদক্ষয 

জিসদিতিামূলক সিা আদয়াজি 

আদয়াড়জত সিা বাল্যড়ববাজহর কুিল সম্পদকব জিগণদক সদিতিকরা এবাং 

বাল্যড়ববাহমুি সমাজ গঠদি সকদলর অাংশ গ্রহি ড়িড়িত করা 

ড়িজ কার্ বালয় সিার প্রড়তদবেি ও 

ড়স্থরড়িত্র পর্ বাদলািিা 

ভ্রমণ ড়ববরণী  

৩৯ [৬.৬] সন্ত্রাস ও জিীবাে েমদিজি 

সদিতিামূলক সিা আদয়াজি 

আদয়াড়জতসিা সন্ত্রাস ও জিীবাজের কুিল সম্পদকব জিগণদক সদিতি করা, সন্ত্রাস ও 

জিীবােমুি সমাজ গঠদি সকদলর অাংশ গ্রহি ড়িড়িত করা এবাং 

সন্ত্রসী ও জিীদের ড়িড়িত কদর আইদির আওতায় আিদত জিগদণর 

সহদর্াড়গতা িাওয়া 

ড়িজ কার্ বালয় সিার প্রড়তদবেি ও ড়স্থর 

ড়িত্র পর্ বাদলািিা 

ভ্রমণ ড়ববরণী  

৪০ [৬.৭] জিারািালাি প্রড়তদরাদধ 

জিসদিতিামূলক সিা আদয়াজি 

আদয়াড়জত সিা জিারািালাজির কুিল সম্পদকব জিগণদক সদিতি করা এবাং 

জিারািালািীদের ড়িড়িত কদর আইদির আওতায় আিদত জিগদণর 

সহদর্াড়গতা িাওয়া 

ড়িজ কার্ বালয় সিার প্রড়তদবেি ও ড়স্থর 

ড়িত্র পর্ বাদলািিা 

ভ্রমণ ড়ববরণী  

৪১ [৬.৮] জর্ৌিহয়রাড়ি,  জালদিাট ও হুড়ণ্ড 

ব্যবসা ড়িয়ন্ত্রদণ এবাং প্রড়তদরাদধ 

জিসদিতিামূলক সিা আদয়াজি 

আদয়াড়জত সিা জর্ৌিহয়রাড়ি,  জাল জিাট ও হুড়ণ্ড ব্যবসা সম্পদকব জিগণদক সদিতিকরা 

এবাং এরসাদে যুিদের ড়িড়িত কদর আইদির আওতায় আিদত 

জিগদণর সহদর্াড়গতা িাওয়া 

ড়িজ কার্ বালয় সিারপ্রড়তদবেিওড়স্থরড়ি

ত্রপর্ বাদলািিা 

ভ্রমণড়ববরণী  

 

৪২ [৭.১] ড়বড়িন্ন ধরদির ক্রীিা প্রড়তদর্াড়গতার 

আদয়াজি 

আদয়াড়জত ক্রীিা 

প্রড়তদর্াড়গতা 

ক্রীিা সাংস্হাার আওতাধীি প্রড়তটি ক্রীিা অদয়াজদির লদক্ষয বাড়ষ বক 

কযাদলণ্ডার প্রণয়ি এবাং জসমদত প্রড়তটি ক্রীিা অনুষ্ঠাি অদয়াজি 

ড়িড়িতকরণ 

ড়িজ কার্ বালয় বাড়ষ বককযাদলণ্ডারওপ্রড়ত

জবেিপর্ বাদলািিা 

বাড়ষ বককযাদলণ্ডারওপ্র

ড়তদবেি 

 

৪৩ [৭.২] ক্রীিাড়বেদের জন্য প্রড়শক্ষণ 

আদয়াজি 

প্রড়শক্ষণ প্রাপ্ত 

জখদলায়াি 

ক্রীিাড়বেদের েক্ষতা ও সক্ষমতা বৃড়দ্ধর জন্য সরকাড়র ও স্থািীয় 

উদযাদগ ড়িয়ড়মত প্রড়শক্ষণ আদয়াজি করা 

ড়িজ কার্ বালয় হাড়জরাখাতাওপ্রড়শক্ষণপ্র

ড়তদবেির্ািাই 

প্রড়শক্ষণকযদলণ্ডারও

প্রড়শক্ষণপ্রড়তদবেি 

 

৪৪ [৭.৩] সাাংস্কৃড়তক প্রড়তদর্াড়গতার আদয়াজি আদয়াড়জত 

প্রড়তদর্াড়গতা 

সাাংস্কৃড়তক প্রড়তদর্াড়গতার জন্য ঋতুড়িড়ত্তক উৎসব কযাদলণ্ডার 

প্রণয়িকরণ এবাং তোনুসাদর ড়বড়িন্ন সাাংস্কৃড়তক অনুষ্ঠাি আদয়াজিকরণ 

ড়িজ কার্ বালয় ঋতুড়িড়ত্তকউৎসবকযাদল

ণ্ডার, 

প্রড়তদবেিওড়স্থরড়িত্রর্ািা

ই 

ঋতুড়িড়ত্তকউৎসব

কযাদলণ্ডারওপ্রড়তদবে

ি 

 

৪৫ [৭.৪] উপজজলা িারী ও ড়শশুড়ির্ বাতি 

প্রড়তদরাধ কড়মটির সিা আদয়াজি 

আদয়াড়জত সিা উপদজলা িারী ও ড়শশুড়ির্ বাতি প্রড়তদরাজধ ড়বড়িন্ন কার্ বক্রম গ্রহণ এবাং এ 

সাংক্রান্ত মামলা দ্রুত ড়িষ্পড়ত্তকরদণ ড়িয়ড়মত সিা অনুষ্ঠািকরণ 

ড়িজ কার্ বালয় সিারকার্ বড়ববরণীর্ািাই সিারকার্ বড়ববরণী  

৪৬ [৭.৫] উপজজলা িারী ও ড়শশূড়ির্ বাতি 

কড়মটির সিার ড়সদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

ড়সদ্ধান্ত বাস্তবাড়য়ত পূব ববতী সিায় গৃহীত ড়সদ্ধাদন্তর বাস্তবায়ি পর্ বাদলািিকরণ ড়িজ কার্ বালয় সিারকার্ বড়ববরণীপর্ বাদলা

িিা 

সিারকার্ বড়ববরণী  
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সাংদর্াজিী ৩   :অন্যেপ্তর/সাংস্থার ড়িকট সুড়িড়ে বষ্ট কম বসম্পােি িাড়হোসমূহ 

প্রড়তষ্ঠাদির 

ধরণ 
প্রড়তষ্ঠাদির িাম সাংড়িষ্ট কার্ বক্রম কম বসম্পােি সূিক 

উি প্রড়তষ্ঠাদির ড়িকট 

িাড়হো/ প্রতযাশা 
িাড়হো জর্ৌড়িকতা/প্রতযাশা প্রতযাশা পূরণ িাহদল সম্ভাব্য প্রিাব 

মাঠপ্রশাসি 

 োিা আইি শৃিলা রক্ষা উন্নত আইিশৃিলা পড়রড়স্থড়ত পুড়লড়শসহায়তা আইিশৃিলা রক্ষা ও জমাবাইলদকাঠ ব 

পড়রিালিায় পুড়লড়শ সহায়তা 

অপড়রহার্ ব কার্ ব 

পুড়লড়শ সহায়তা িা পাওয়া জগদল আইিশৃিলা রক্ষা 

ও জমাবাইল জকাট ব পড়রিালিা ব্যহত হদব এবাং 

জিশৃিলা ড়বড়িত হদব। 

ড়বদুযৎ ড়বিাগ ড়িরবড়েন্ন ড়বদুযৎ 

সরবরাহ 

ড়িরবড়েন্নড়বদুযৎ সরবরাহকৃত ড়িরবড়েন্ন ড়বদুযৎসরবরাদহ 

সহদর্াড়গতা 

ড়িরবড়েন্ন ড়বদুযৎসরবরাহ তেিড়দি 

োপ্তড়রক কাজ সম্পােদির জন্য 

অপড়রহার্ ব। 

ড়িরবড়েন্ন ড়বদুযৎ িা জপদল োপ্তড়রক কাজ ব্যহত হদব 

এবাং জিগণ জসবাগদত বড়িত হদব। 

সমাজ জসবা 

অড়ধেপ্তর 

সামাড়জক 

ড়িরাপত্তাকার্ বক্রম 

সম্পাড়েত ড়বড়িন্ন সামাড়জক 

ড়িরাপত্তাকার্ বক্রম 

সামাড়জক ড়িরাপত্তা জবষ্টিী 

বাস্তবায়দি সহদর্াড়গতা 

সামাড়জক ড়িরাপত্তা জবষ্টিী 

বাস্তবায়দি সমাজদসবা অড়ধেপ্তদরর 

ড়বড়িন্ন উপকারদিাগী ড়িব বািি , 

তাড়লকাকরণ এবাং তাদের অনুকূদল 

প্রতযাড়শত জসবা প্রোদির জন্য োড়য়ত্ব 

প্রাপ্ত। 

সামাড়জক ড়িরাপত্তা জবষ্টিী বাস্তবায়দি সহদর্াড়গতা 

িা পাওয়া জগদল,  সুড়বধাদিাগীরা সরকাড়র জসবা ও 

সহায়তা হদত বড়িত হদব। 

মন্ত্রণালয় 

দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 

সামাড়জক 

ড়িরাপত্তাপ্রোি 

কাড়বখা/কাড়বটা/টিআর/ড়জআর

/ড়িড়জএিবরাে 

র্োসমদয় 

কাড়বখা/কাড়বটা/টিআর/ 

ড়জআর/ ড়িড়জএি বরাে 

সুিারু রুদপ কার্ বক্রম সম্পন্ন করদত 

র্োসমদয় বরাে প্রদয়াজি 

প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ি দুরূহ হদয় পিদব। 

মড়হলা ও 

ড়শশুড়বষয়কমন্ত্রণা

লয় 

 সিা/ জসড়মিার আদয়াড়জত পর্ বাপ্ত বরাে প্রদয়াজি প্রদয়াজিীয় সাংখ্যকসিা/ জসড়মিার 

আদয়াজি 

প্রদয়াজিীয় সাংখ্যক সিা/ জসড়মিার আদয়াজি করা 

সম্ভব হদব িা। 

যুব ও ক্রীিা 

মন্ত্রণালয় 

ক্রীিা প্রড়তদর্াড়গতা 

আদয়াজি 

ড়বড়িন্ন ধরদণর ক্রীিা 

প্রড়তদর্াড়গতার আদয়াড়জত 

ক্রীিা প্রড়তদর্াড়গতা 

আদয়াজদি বরাে প্রদয়াজি 

ক্রীিা প্রড়তদর্াড়গতা আদয়াজদি পর্ বাপ্ত 

বরাে প্রদয়াজি 

পর্ বাপ্ত বরাে প্রোি করা িা হদল ক্রীিা প্রড়তদর্াড়গতা 

আদয়াজি করা সম্ভব হদব িা। 

ড়শল্প মন্ত্রণালয় সাাংস্কৃড়তক 

প্রড়তদর্াড়গতা আদয়াজি 

ড়বড়িন্ন ধরদণর সাাংস্কৃড়তক 

প্রড়তদর্াড়গতার আদয়াড়জত 

সাাংস্কৃড়তক প্রড়তদর্াড়গতা 

আদয়াজদি বরাে প্রদয়াজি 

সাাংস্কৃড়তক প্রড়তদর্াড়গতা আদয়াজদি 

পর্ বাপ্ত বরাে প্রদয়াজি 

বরাে প্রোি করা িা হদল সাাংস্কৃড়তক প্রড়তদর্াড়গতা 

আদয়াজি করা সম্ভব হদব িা। 

 

 


