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জজলা প্রশাসক, লালমনিরহাট 

 

এবাং 

 

কনমশিার, রাংপুর  নবভাগ, রাংপুর এর মদে স্বাক্ষনরত 
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(1) 

জজলা প্রশাসক, লালমনিরহাট এর  কম িসম্পােদির সানব িক নিত্র 

(Overview of the performance of Deputy Commissioner, Lalmonirhat) 

 

সাম্প্রনতক অজিি, িযাদলঞ্জ এবাং ভনবষ্যৎ পনরকল্পিা 

 সাম্প্রনতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রধাি অজিিসমূহ : 

 

বাাংলাদেশ ও ভারত সরকাদরর মদে সম্পানেত ঐনতহানসক “নছটমহল হস্তান্তর চুনি” সফলভাদব বাস্তবায়দির মােদম এ জজলার 

েীর্ ি নেদির নছটমহল সমস্যার সমাধাি করা হদয়দছ। মনন্ত্রপনরষে সনিব মদহােদয়র উপনিনতদত নবগত ২৭/১১/২০১৫ নরিঃ “নশশু 

নববাহ মুি জজলা” জর্াষণার  মােদম উচ্চ নশশু নববাহপ্রবণ এ জজলাদক কার্ িত নশশু নববাহ মুি জজলায় পনরণত করা হদয়দছ। 

নশক্ষা জেশ ও জানতর উন্নয়দির মূল িানবকাঠি। মািসম্মত ও যুদগাপদর্াগী  নশক্ষা নিনিতকরদণ জজলার ২২৮ টি মােনমক 

নবদ্যালদয়র মদে ২৭৪ টি মানিনমনিয়া ক্লাস রুম ৭৮ টি োধ্যচেক নবদ্যালদয় কনম্পউটার ল্যাব িাপি করা হদয়দছ এবাং পাবনলক 

পরীক্ষাসমূহ িকলমুি ও শানন্তপূণ ি পনরদবদশ সম্পন্ন করা হদে। নিব িািি পনরিালিা রাদের অর্ন্তম গুরুত্বপূণ ি কতিব্য। জাতীয় সাংসে 

নিব িািি, উপদজলা পনরষে নিব িািি ও ইউনিয়ি পনরষে নিব িািিসমূহ সুষ্ঠূ, অবাধ, নিরদপক্ষ ও শানন্তপূণ ি পনরদবদশ সম্পন্ন করা 

হদয়দছ। অনধকন্ত 2072 টি জমাবাইল জকাট ি অনভর্াদির মােদম 9214 টি মামলায় 1,06,49,100/- টাকা জনরমািা আোয় কদর 

নিষ্পনি করা হয় এবাং জর্ৌি হয়রানি জরাধ ও সামনিক আইি-শাংখলা পনরনিনতর প্রভূত উন্নয়ি সাধি করা হদয়দছ। রাজস্ব প্রশাসি 

জজলা প্রশাসদির  অর্ন্তম গুরুত্বপূণ ি অাংশ। জজলার রাজস্ব প্রশাসি ব্যবিায় সাংস্কার ও গনতশীলতা আিয়দির ফলশ্রুনতদত 28089 

টি নমউদটশি জকস নিষ্পনির মােদম জরকি ি হালিাগােকরণ, জরন্ট সাটি িনফদকট মামলা নিষ্পনির মােদম আোয় 5,15,749/- 

টাকা, অনপ িত সম্পনি লীজ িবায়দির মােদম আোয় 72,87,116/- টাকা, ভূনম উন্নয়ি কর আোয় 8,79,62,334/- টাকা, কর 

বনহ িভৃত রাজস্ব আোয়  2,51,74,832/- টাকা, 1409টি ভূনমহীি পনরবারদক কৃনষ খাস জনম বদদাবস্ত প্রোি করা সম্ভব হদয়দছ। 

নিনজটাল পদ্ধনত অন্তভূ িনির মােদম জজলা প্রশাসদির জহল্প জিস্ক জেদক জরুনর ০1 নেি এবাং সাধারণ ০3 নেদির মদে  এবাং 

ইউনিনস জেদক স্বল্পতম সমদয়র মদে খনতয়াদির িকল সরবরাহ করা হদে। 

 

 সমস্যা এবাং িযাদলঞ্জসমূহ  :  

 

সীমান্তবতী জজলা হওয়ায় এ জজলায় মােক দ্রদব্যর ব্যবহার ও জিারািালাি জবনশ। িেীর িাব্যতা িা োকায় এ জজলায় 

বষ িা জমৌসুদম ব্যাপক িেী ভাঙ্গি ও বর্ন্া সাংর্টিত হয়। অে িনিনতকভাদব লাভজিক হওয়ায় এ জজলায় তামাদকর িাষাবাে 

তুলিামূলকভাদব জবশী। িাগনরকদের নশক্ষা, সদিতিতা ও উদদ্যািার অভাদব এ জজলা অে িনিনতকভাদব পিাৎপে। 

 

 ভনবষ্যৎ পনরকল্পিা   :  

 

কৃনষ নভনিক  নশল্পায়দির মােদম এ জজলায় আে ি-সামানজক অবিার উন্নয়ি। মািসম্মত নশক্ষা নিনিতকরণ। এ জজলাদক 

স্কাউটস জজলা জর্াষণা। উপদজলা ভূনম অনফসসমূহদক জিবান্ধব ভূনম অনফদস  রূপান্তদরর লদক্ষয সকল উপদজলা ভূনম অনফদস 

জসবািহীতাদের জর্ন্ একটি কদর "অদপক্ষা কক্ষ" নিম িাণ। ই-ভূনম জসবা প্রোদির লদক্ষয প্রদতযক উপদজলা ভূনম অনফদস ই-নমউদটশি 

িালুর উদদ্যাগ জিয়া হদয়দছ। কম িকতিা কম িিারীদের প্রনশক্ষণ প্রোদির মােদম েক্ষতা বৃনদ্ধ করদত হদব।  

 

 ২০২০-২১ অে িবছদরর সম্ভাব্য প্রধাি অজিিসমূহ : 

 জজলা ভূনম রাজস্ব আোয় ৮ (আট) জকাটি টাকায় উন্নীতকরণ। 

 সকল কম িিারীদক ৬০ র্ন্টা কদর প্রনশক্ষণ প্রোি। 

 কমপদক্ষ ১৪০৯টি ভূনমহীি পনরবাদরর পুিব িাসি। 

 লালমনিরহাট জজলাদক মােকমুি জজলা নহদসদব জর্াষণা। 

 

 

(2) 



 

 

 

প্রস্তািনা (Preamble) 

 

েন্ত্রণালয়/ চিিাগসমূহ এিং আওতািীন দপ্তর/সংস্থাসমূর্হর প্রাচতষ্ঠাচনক দক্ষতাবৃচদ্ধ, স্বচ্ছতা ও েিাচদচহতা 

জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এিং সম্পর্দর র্থার্থ ব্যিহার চনচিতকরর্নর োধ্যর্ে রূপকল্প-২০২১ এর 

র্থার্থ িাস্তিায়র্নর লর্ক্ষে- 

জেলা প্রশাসক, লালেচনরহাট 

              এিং 

কচেশনার, রংপুর চিিাগ, রংপুর-এর মদে ২০২1 সাদলর --------------------- োর্সর ...................... 

তাচরর্ে এই িাচষ েক কে েসম্পাদন চুচি স্বাক্ষচরত হর্লা। 

 

এই চুচির্ত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ চনম্নচলচেত চিষয়সমূর্হ সম্মত হর্লন। 

  



 

 

 

(3) 

জসকশি ১: 

রূপকল্প (Vision), অনভলক্ষ (Mission), জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) এবাং কার্ িাবলী (Functions) 

 

১.১   রূপকল্প (Vision): 

েক্ষ, গনতশীল, উন্নয়ি সহায়ক, সাব িক্ষনণক জসবা প্রোি এবাং গণমূখী জজলা প্রশাসি। 

 

১.২  অনভলক্ষ (Mission): 

প্রশাসনিক েক্ষতা বৃনদ্ধ, তথ্যপ্রযুনির র্োর্ে ব্যবহার ও জসবাোতাদের দৃনিভনঙ্গর পনরবতিি এবাং উদ্ভাবি িি িার মােদম সময়াবদ্ধ 

ও মািসম্মত জসবা নিনিত করা। 

 

১.৩  জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

১.৩.১  জজলার জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives of District): 

১.  জজলা পর্ িাদয় সরকানর ও জবসরকানর সকল উন্নয়িমূলক কার্ িক্রমসমূদহর কার্ িকর সমন্বয় সাধি; 

২. মািবসম্পে উন্নয়ি, সানকিট হাউস ব্যবস্হাপিা উন্নয়ি ও প্রানতষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃনদ্ধকরণ; 

৩.  দুদর্ িাগ ব্যবস্হাপিা, বিায়ি, জলবায়ু পনরবতিি ও পনরদবশ সাংরক্ষণসহ জটকসই উন্নয়ি লক্ষযমাত্রা অজিি 

ত্বরানন্বতকরণ; 

৪. সকলস্তদর মািসম্মত নশক্ষা নিনিতকরদণর লদক্ষয উদদ্যাগ িহণ; 

৫. সামানজক নিরাপিামূলক কার্ িক্রম বাস্তবায়ি জজারোরকরণ; 

৬.  রাজস্ব প্রশাসি ও ব্যবস্হাপিায় গনতশীলতা আিয়ি; 

৭.   জজলা ম্যানজদেনসর মােদম জিশঙ্খলা ও জিনিরাপিা সাংহতকরণ; 

৮. জিসদিতিতামূলক কার্ িক্রদম জিউদ্বুদ্ধকরণ জজারোর করা; 

৯. ক্রীড়া, সাংস্কৃনত ও িারী উন্নয়ি তরানন্বতকরণ। 

১০. সানব িক উন্নয়দির লদক্ষয নিনজটাল প্রযুনির অনধকতর ব্যবহার নিনিতকরণ। 

 

১.৩.২  আবনশ্যক জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Mandatory Strategic Objectives): 

১. েক্ষতার সদঙ্গ বানষ িক কম িসম্পােি চুনি বাস্তবায়ি 

২. েক্ষতা ও নিনতকতার উন্নয়ি 

৩. তথ্য অনধকার ও স্বপ্রদণানেত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ি 

৪. কার্ িপদ্ধনত ও জসবার মাদিান্নয়ি 

৫. কম ি পনরদবশ উন্নয়ি 

৬. আনে িক ব্যবিাপিার উন্নয়ি 

৭. স্বেতা ও জবাবনেহীতা নিনিতকরণ 



 

 

 

(4) 

১.৪  কার্ িাবলী (Functions):  

১. জজলার আন্ত:নবভাগীয় কম িকাদের সমন্বয় এবাং প্রধািমন্ত্রীর প্রনতশ্রুত প্রকল্পসমূহসহ জজলার প্রধাি উন্নয়ি কম িকাণ্ড 

বাস্তবায়দি সমন্বয়কারীর োনয়ত্ব পালি; 

২. সরকার কর্তিক কৃনষ, স্বািযদসবা ও জিস্বািয, পনরবার পনরকল্পিা, িারী ও নশশু, ক্ষুদ্র নৃ-দগাষ্ঠীর কল্যাণ, প্রােনমক ও 

গণনশক্ষা এবাং নশক্ষা নবষয়ক গৃহীত সকল িীনতমালা ও কম িসূনির সুষ্ঠু বাস্তবায়ি, তত্ত্বাবধাি, পনরবীক্ষণ ও সমন্বয় 

সাধি; 

৩. দুদর্ িাগ ব্যবস্হাপিা এবাং ত্রাণ ও পুিব িাসি কার্ িক্রম িহণ, নজআর, টিআর, কানবখা, কানবটা, নভনজনি, নভনজএফ, 

অনত েনরদ্রদের জর্ন্ কম িসৃজি ইতযানে কার্ িক্রম বাস্তবায়ি, তত্ত্বাবধাি ও পনরবীক্ষণ; 

৪. ভূ-প্রাকৃনতক নবনশিযসমূহ সাংরক্ষণসহ পনরদবশ দূষদণর ফদল সৃি জলবায়ু পনরবতিদির নবরূপ প্রভাব জমাকাদবলায় 

জিসদিতিতা সৃনি, বিায়ি, নবনভন্ন প্রকল্প িহণ ও বাস্তবায়দি সানব িক সহায়তা করা এবাং সানব িক সমন্বয় সাধি ও 

পনরবীক্ষণ; 

৫. সামানজক নিরাপিা ও োনরদ্রয নবদমািদি নবনভন্ন মন্ত্রণালয়/নবভাগ কর্তিক গৃহীত র্ন্াশিাল সানভ িস কম িসূনি, আমার 

বানড় আমার খামার, নভক্ষুক পুিব িাসিসহ নবনভন্ন  প্রকল্প বাস্তবায়দি সানব িক সহায়তা প্রোি ও কার্ িকর সমন্বয় সাধি; 

৬. জজলার রাজস্ব প্রশাসদির সানব িক নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধাি এবাং পনরবীক্ষণ; 

৭. জজলা ম্যানজদেনস ও নিব িাহী ম্যানজদেনস সম্পনকিত র্াবতীয় ক্ষমতা প্রদয়াগ, জমাবাইল জকাট ি পনরিালিা, জজলার 

সানব িক আইি-শঙ্খলা রক্ষাপূব িক জিজীবদি স্বনস্ত আিয়ি এবাং নভনভআইনপদের নিরাপিা সাংক্রান্ত কার্ িাবনল; 

৮. জাতীয় শুদ্ধািার জকৌশল বাস্তবায়ি এবাং অনভদর্াগ নিষ্পনি ব্যবস্হাপিার আওতায় অনভদর্াগ নিষ্পনিকরণ; 

৯. নবনভন্ন সামানজক সমস্যা জর্মি জর্ৌি হয়রানি, িারী নির্ িাতি, মােক জসবি, জিারািালাি, জর্ৌতুক, বাল্যনববাহ ইতযানে  

প্রনতদরাধ/নিরসদি কার্ িক্রম িহণ; 

১০. িািীয় সরকার সাংক্রান্ত কার্ িক্রম; 

১১. প্রবাসীদের িাটাদবজ প্রস্তুত, েক্ষ/প্রনশনক্ষত শ্রমশনি গদড় জতালা, নবদেশগামী ব্যনিদের প্রতারণা ও হয়রানি 

প্রনতদরাধ এবাং মািব পািার জরাধসহ  প্রবাসী কল্যাদণ র্াবতীয় কার্ িক্রম িহণ; 

১২. এিনজওদের কার্ িক্রম তোরনক ও সমন্বয়, এিনজও কার্ িক্রদমর ওভারল্যানপাং প্রনতদরাধকদল্প কম িদক্ষত্র নিধ িারদণ 

মতামত প্রোি এবাং এিনজওদের অনুকূদল ছাড়কৃত অদে ির পনরবীক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণসহ অর্ন্ার্ন্ কার্ িক্রম 

পনরেশ িি/েশ িি; 

১৩. জাতীয় ই-গভদি িন্স কার্ িক্রম বাস্তবায়ি; জসবা পদ্ধনত সহজীকরণ, জসবা প্রোি প্রনতশ্রুনত অনুর্ায়ী জসবা প্রোি, 

জজলা তথ্য বাতায়ি হালিাগােকরণ, জসাশ্যাল নমনিয়া ব্যবহার এবাং নবনভন্ন পর্ িাদয় তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুনিসহ 

অর্ন্ার্ন্ নবষদয় প্রনশক্ষণ কার্ িক্রম পনরিালিা ও তোরনক। 

১৪. সন্ত্রাস, জঙ্গীবাে, সাম্প্রোনয়কতা, মােক এবাং দূিীনতর নবরুদদ্ধ সরকাদরর গৃহীত নজদরা টলাদরন্স িীনত বাস্তবায়দি 

পেদক্ষপ িহণ। 

১৫. িারীর ক্ষমতায়ি, নলঙ্গ সমতা ও নশশু কল্যাদণ কম িপনরকল্পিা প্রণয়ি ও বাস্তবায়দির উদদ্যাগ িহণ। 

 

(১১) 



 

 

 

 

আনম  জমািঃ আবু জাফর  জজলা প্রশাসক, লালমনিরহাট, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর কনমশিার, রাংপুর 

নবভাগ, রাংপুর  এর নিকট অঙ্গীকার করনছ জর্, এই চুনিদত বনণ িত ফলাফল অজিদি সদিি োকব।  

 

 

আনম  জোোঃ আিদুল ওয়াহাি ভূঞা  কনমশিার, রাংপুর নবভাগ, রাংপুর জজলা প্রশাসক, লালমনিরহাট এর নিকট 

অঙ্গীকার করনছ জর্, এই চুনিদত বনণ িত ফলাফল অজিদি প্রদয়াজিীয় সহদর্ানগতা প্রোি করব। 

 

 

               স্বাক্ষনরত: 

 

 

 

জমািঃ আবু জাফর 

জজলা প্রশাসক 

লালমনিরহাট 

 

 

 

 

 

 

--------------------------- 

তানরখ 

জোোঃ আিদুল ওয়াহাি ভূঞা 

কনমশিার 

রাংপুর নবভাগ 

রাংপুর 

------------------------------- 

তানরখ 
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 জসকশন-২:   

জেলা/সার্কেল অচির্সর চিচিন্ন কার্ েক্রর্ের চূড়ান্ত িলািল/ প্রিাি (Outcome/Impact) 

 

চুড়ান্ত িলািল/ প্রিাি কর্ মসম্পাদন 

সূিকসমূহ  

একক প্রকৃি অজমন  লক্ষ্যর্াত্রা 

২০২১-২২ 

প্রনক্ষ্পণ বনর্ মাবরি লক্ষ্যর্াত্রা অজমননর 

ক্ষেত্রে ক্ষ ৌথভাত্রে দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

র্ন্ত্রণালয়/বিিাগ/সংস্থাসমূনহর 

নার্  

উপাত্তসূত্র  

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

দক্ষ্ প্রশাসন গনড় সিালার বনবর্ত্ত জনপ্রশাসননর প্রবশক্ষ্ণ 

নীবির্ালা অনুর্ায়ী সজলা প্রশাসননর কর্ মকিমা-কর্ মিারীনদর 

২০২১-২০২২  েছনর ন্যযনির্ ৬০ ঘন্টা এিং ২০২২-২০২৩ 

িছনর ন্যযনির্ ৬০ ঘন্টা প্রবশক্ষ্ণ প্রদান; 

ইন হাউজ সেবনং সংখ্যা ০ ০ ৬০ ৬০ ৬০ সজলা প্রশাসনকর কার্ মালয় 

লালর্বনরহাট 

হাবজরা  

ডিডিটাল োাংলাত্রেশ ডেডির্ মাত্রে গডিশীল প্রশাসি প্রডিষ্ঠার 

লত্রেে ক্ষিলা প্রশাত্রসির কা মক্রর্ ২০২১-২০২২ েছত্রর ৯০% 

এোং ২০২২-২০২৩ েছত্রর ১০০% ই-িডথর র্াধ্যত্রর্ 

োস্তোয়ি; 

নবি বরনপাট ম  % ৯০ ৯০ ১০০ ১০০ ১০০ সজলা প্রশাসনকর কার্ মালয় 

লালর্বনরহাট 

বরনপাট ম 

িিোন্ধে প্রশাসি সৃিত্রির ডিডর্ত্ত িিগেত্রক কাডিি ক্ষসো 

প্রোি ২০২১-২০২২ েছত্রর সত্রে মাচ্চ ২০ ডেত্রি এোং ২০২২-

২০২৩ েছত্রর সত্রে মাচ্চ ১৫ ডেত্রি প্রোি। 

 

প্রনদয় বরনপাট ম % ০ ০ ৮০ ৯০ ১০০ সজলা প্রশাসনকর কার্ মালয় এর 

অর্ীনস্থ শাখা, লালর্বনরহাট 

বরনপাট ম 
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ক্ষসকশি-৩ 

ক্ষিলা প্রশাসত্রকর কা মালয়, লালর্ডিরহাট 

কর্ মসম্পােি ক্ষেে, ক্ষেত্রের র্াি, কা মক্রর্,কর্ মসম্পােিসূচক এোং লেের্াোসমূহ 

ক্ষিলা প্রশাসত্রির কর্ মসম্পােি ক্ষেে (ত্রর্াট িম্বর-৭০) 

জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােি 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

পদ্ধচত 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােি 

সূিদকর মাি 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিি 

 

লক্ষযমাত্রা/নিণ িায়ক ২০২১-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

প্রদক্ষপি 

(Projection) 

২০২2-২3 

প্রদক্ষপি 

(Projection) 

২০২3-24 

অসাধারণ 
অনত 

উিম 
উিম 

িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

নিদে 

২০১9-

20 

2020-

২1 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

১. জজলা 

পর্ িাদয়র 

েপ্তরসমূদহর 

উন্নয়িমূলক 

কার্ িক্রম 

সমূদহর 

কার্ িকর 

সমন্বয়  সাধি 

২১ 

[১.১] জজলা উন্নয়ি সমন্বয় 

কনমটির সভা অনুষ্ঠাি 

অনুনষ্ঠত সভা সেচি সাংখ্যা 6 ১২ ১২ ১২ - - - - ১২ ১২ 

[১.২] জজলা উন্নয়ি সমন্বয় 

কনমটির সভার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ি 

 

নসদ্ধান্ত 

বাস্তবানয়ত 

সেচি % 2 80 82 ৮৪ ৮৩ ৮২ ৮১ 80 85 85 

[১.৩] নবনভন্ন উন্নয়িমূলক 

কার্ িক্রম পনরেশ িি 

 

পনরেশ িিকৃত 

প্রকল্প 

সেচি সংখ্যা ৩ ২৪ ২৪ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২৮ ৩২ 

[১.৪] এিনজও কার্ িক্রম 

সমন্বয় নবষয়ক সভা 

সভা অনুনষ্ঠত সেচি সাংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ - - -  ১২ ১২ 

[১.৫] জন্ম-মৃতুয নিবন্ধি 

সাংক্রান্ত কার্ িক্রম 

 

নিবন্ধদির হার সেচি % ২ 80 ৮৫ 100 90 85 80 - 100 100 

[১.৬] এিনজওদের অনুকূদল 

ছাড়কৃত অদে ির পনরবীক্ষণ 

পনরবীক্ষণকৃত 

এিনজও 

সেচি % ১ 70 75 74 73 72 70 70 7৯ 80 

[১.৭] ক্ষুদ্রঋণ কার্ িক্রম 

পনরেশ িি/েশ িি; 

পনরেশ িি/েশ িি সেচি সংখ্যা 1 ২৪ ২৪ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২৮ ৩২ 

[১.৮] পািচলক চহয়াচরং ও 

অচির্র্াগ  চনষপচি 

চনষপচিকৃত 

অচির্র্াগ 

সেচি সংখ্যা ১ - - 24 20 16 12 22 28 32 

[১.৯] মুচেিির্ষ ে গৃহহীন 

পচরিারর্ক পুনি োসন 

পুণি োচসত 

পচরিার 

সেচি সংখ্যা ২ - ১৮৯৩ ৩৬২৫ - - - - - - 

[১.১০] এসএেএস  এর 

োধ্যর্ে তথ্য ও জসিা প্রদান  

জসিা প্রদার্নর 

হার 

সেচি % ১ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - ১০০% ১০০% 

 



 

 

 

(৭) 

জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives

) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােি 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

পদ্ধচত 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােি 

সূিদকর মাি 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিি 

 

লক্ষযমাত্রা/নিণ িায়ক ২০২১-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) প্রদক্ষপি 

(Project

ion) 

২০২2-

২3 

প্রদক্ষপি 

(Projec

tion) 

২০২3-

24 

অসাধার

ণ 

অনত 

উিম 
উিম 

িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

নিদে 

২০১9-

20 

2020-

২1 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

02 

মািবসম্পে 

উন্নয়ি, সানকিট 

হাউস 

ব্যবস্হাপিার 

উন্নয়ি ও 

প্রানতষ্ঠানিক 

সক্ষমতা 

বৃনদ্ধকরণ 

১6 

[২.১] নবনসএস (প্রশাসি) 

কযািাদরর নশক্ষািনবশ 

কম িকতিাদের ইিসানভ িস 

প্রনশক্ষণ আদয়াজি 

প্রনশক্ষণ আদয়ানজত 

সেচি 

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

[২.২] জজলা প্রশাসদি কম িরত 

কম িিারীদের জর্ন্ প্রনশক্ষণ 

আদয়াজি 

প্রনশক্ষণ আদয়ানজত 

সেচি 

র্ন্টা ২ ৬০ ৬০ ৬০ - - - - ৬০ ৬০ 

[২.৩] জজলা প্রশাসদি কম িরত 

কম িকতিা- কম িিারীদের 

আইনসটি ব্যবহার নিনিত করা 

আইনসটি 

ব্যবহারকারী সেচি 

% ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

[২.৪] সানকিট হাউজ 

ব্যবস্হাপিা 

মািসম্মত পনরদবশ  

সেচি 

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

[২.৫] নভনভআইনপগদণর জর্ন্ 

সভার আদয়াজি 

আদয়ানজত সভা 
সেচি 

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০% 

[২.৬] সানকিট হাউজ পনরস্কার 

পনরেন্ন রাখা  

পনরষ্কার পনরেন্নতা 

নিনিতকরণ 
সেচি 

% 0.5 ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

[২.৭] সাচকেট হাউর্ে আবাসি  

ব্যবস্হাপিা ও খাদদ্যর গুণগত 

মাি নিনিতকরণ 

আবাসি  ব্যবস্হাপিা 

ও খাদদ্যর গুণগত 

মাি নিনিতকৃত 
সেচি 

% ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

[২.৮] গাড়ীিালকর্দর 

প্রচশক্ষর্ণর আর্য়ােন 

প্রচশক্ষণ আর্য়াচেত 
সেচি 

সংখ্যা ১ - - ৪ ৩ ২ - - ৬ ৮ 

[২.৯] আউটর্সাচস েং কার্ে 

েচড়তর্দর প্রচশক্ষণ আর্য়ােন 

প্রচশক্ষণ আর্য়াচেত 

সেচি 
সংখ্যা ২ - - ৪ ৩ ২ - - ৬ ৮ 

[২.১০] চিক্ষুক পুনি োসন ও 

অসহায় োনুষর্দর পুনি োসন 

পুনি োচসত পচরিার 
সেচি 

% ১ ১০% ১৫% ৫০% ৪৫% ৪০% - - ৯০% ১০০% 



 

 

 

(৮) 

জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives

) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােি 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

পদ্ধচত 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােি 

সূিদকর মাি 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators

) 

প্রকৃত অজিি 

 

লক্ষযমাত্রা/নিণ িায়ক ২০২১-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

প্রদক্ষপি 

(Project

ion) 

২০২2-

২3 

প্রদক্ষপি 

(Project

ion) 

২০২3-

24 

অসাধারণ 
অনত 

উিম 
উিম 

িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

নিদে 

২০১9-

20 
2020-২1 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

03 রাজস্ব 

প্রশাসি ও 

ব্যবস্হাপিায় 

গনতশীলতা 

আিয়ি 

০8 

[৩.১] উপদজলা ভূনম অনফস 

পনরেশ িি 

পনরেশ িিকৃত 

অনফস 

সেচি সাংখ্যা ১ ২৪ ২৪ ২৪ - - - ২৪ ২৪ ২৪ 

[৩.২] ইউনিয়ি ভূনম অনফস 

পনরেশ িি 

পনরেশ িিকৃত  

অনফস 

সেচি সাংখ্যা ১ ৭২ ৭২ ৩৬ - - - - ৭২ ৭২ 

[৩.৩] ভূনম জরকি ি 

হালিাগােকরণ 

হালিাগােকৃত 

খনতয়াি 

সেচি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

[৩.৪] কৃনষ খাস জনম 

বদদাবস্ত প্রোি 

পুিব িানসত পনরবার সেচি সাংখ্যা ০.৫ 2০০ 2৪২ ২৮০ 2৬০ 2৪০ 2৩0 2০০ ৩৫০ ৪00 

[৩.৫] ভূনম উন্নয়ি কদরর 

সঠিক োবী নিধ িারণ ও আোয় 

সঠিকভাদব োবী 

নিধ িানরত  

সেচি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

[৩.৬] সায়রাত মহাল 

বদদাবস্ত প্রোি 

আোয়কৃত 

ইজারামূল্য 

সেচি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

[৩.৭] ভূনম নবদরাধ নবষয়ক 

মামলার এসএফ নবজ্ঞ 

আোলদত জপ্ররণ 

জপ্ররদণর সময় সেচি নেি ০.৫ ৫০ ৪০ ৪৫ ৪৪ ৪২ ৪০ ৩৫ ৪৫ ৫০ 

[৩.৮] ১িাং খনতয়ািভুি 

সরকানর সম্পনির অনবধ 

েখল উদ্ধার 

উদ্ধারকৃত ভূনম সেচি একর ১ ০.২৫৫০ ৬২.৮৯৩৬ ২.৫০ ২.৪৫ ২.৪০ ২.৩

৫ 

২.৩৩ ২.৭৫ ৩ 

[৩.৯] অর্ন্ার্ন্ সরকানর 

সম্পনির অনবধ েখল উদ্ধার 

উদ্ধারকৃত ভূনম সেচি % ১ ০.০০ ০.০০ ১.০০ .৭৫ .৫০ .২৫ - ১.৫০ ২.০০ 

 

 

 

 



 

 

 

(৯) 

জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives

) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight 

of 

Strategi

c 

Objectiv

e) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােি 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

পদ্ধচত 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােি 

সূিদকর মাি 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators

) 

প্রকৃত অজিি 

 

লক্ষযমাত্রা/নিণ িায়ক ২০২১-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

প্রদক্ষপি 

(Projec

tion) 

২০২2-

২3 

প্রদক্ষপ

ি 

(Proj

ectio

n) 

২০২3

-24 

অসাধা

রণ 

অনত 

উিম 
উিম 

িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

নিদে 

২০১9-

20 

2020

-২1 

১০০

% 

৯০

% 
৮০% ৭০% ৬০%   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

০৪.  গণতন্ত্র, 

আইর্নর 

শাসন ও 

স্থানীয় 

সরকার 

শচিশালীক

রণ 

১৫ 

[৪.১]জজলা আইি শঙ্খলা কনমটির 

সভা অনুষ্ঠাি 

অনুনষ্ঠত সভা 

 

সেচি সাংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ - - - ১২ ১২ ১২ 

[৪.২] জজলা আইি শঙ্খলা 

কনমটির সভার নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি  

নসদ্ধান্ত বাস্তবানয়ত সেচি % ২ ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

[৪.৩] জেলা জকার কচেটির সিা 

অনুষ্ঠান 

অনুনষ্ঠত সভা সেচি সংখ্যা ২ ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

[৪.৪] জমাবাইল জকাট ি পনরিালিা পনরিানলত জমাবাইল জকাট ি সেচি সাংখ্যা ২ ৫৫৫ ৩৬০ ৩৫৫ ৩৫০ ৩৪৫ ৩৪০ ৩৩৫ ৩৮০ ৪০০ 

[৪.৫] এনিনকউটিভ ম্যানজদেদটর 

আোলত পনরেশ িি 

প্রমাপ অনজিত সেচি সাংখ্যা ১ ৩৬ ৩৬ ৩৬ - - - ৩৬ ৩৬ ৩৬ 

[৪.৬] জজলখািা পনরেশ িি প্রমাপ অনজিত সেচি সাংখ্যা ১ ২৪ ২৪ ১২ - - - ১২ ১২ ১২ 

[৪.৭] োিা পনরেশ িি প্রমাপ অনজিত সেচি সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ - - - ১২ ১২ ১২ 

[৪.৮] নিব িাহী ম্যানজদেটদের নিদয় 

সভা আহবাি 

আহবািকৃত সভা সেচি সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ - - - -- ১২ ১২ 

[৪.৯] পানক্ষক জগাপিীয় প্রনতদবেি 

জপ্ররণ 

জপ্রনরত প্রনতদবেি  সেচি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

[৪.১০] িাঞ্চল্যকর ও জলােহষ েক 

ঘটনা অিচহতকরণ 

৪ ঘন্টার ের্ধ্য জগাির্র আনীত সেচি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

২৪ ঘন্টার ের্ধ্য প্রচতর্িদন 

জপ্ররীত 

সেচি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

 

 

 

 



 

 

 

(১০) 

জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােি 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

পদ্ধচত 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােি 

সূিদকর মাি 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators

) 

প্রকৃত অজিি 

 

লক্ষযমাত্রা/নিণ িায়ক ২০২১-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

প্রদক্ষপি 

(Projecti

on) 

২০২2-

২3 

প্রদক্ষপ

ি 

(Proj

ectio

n) 

২০২3

-24 

অসাধা

রণ 

অনত 

উিম 
উিম 

িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

নিদে 

২০১9

-20 

2020-

২1 

১০০

% 
৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

৫. 

জিসদিতিতা 

মূলক 

কার্ িক্রদম 

জিউদু্বদ্ধকরণ 

জজারোর করা 

(সন্ত্রাস, 

সাম্প্রোনয়কতা

, জনঙ্গবাে, 

মােক ও 

তামাক নিয়ন্ত্রণ 

করা) 

১০ 

[৫.১]আইন শংেলা রক্ষায় 

েনসর্িতনতা মূলক সিা অনুষ্ঠান 

আদয়ানজত 

সভা 

সেচি সাংখ্যা ২ ৬ ৬ ৪ ৩ ২ - - ৬ ৮ 

[৫.২]সন্ত্রাস ও েঙ্গীিাদ দের্ন 

েনসর্িতনতামূলক সিা আর্য়ােন 

আদয়ানজত 

সভা 

সেচি সাংখ্যা ১ ৩ ৩ ৪ ৩ ২ - - ৬ ৮ 

[৫.৩] জিারািালাি প্রনতদরাদধ 

জিসদিতিামূলক সভা আদয়াজি 

আদয়ানজত 

সভা 

সেচি সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ০৮ - - ১২ ১২ 

 

[৫.৪] এনসদির লাইদসন্স প্রোি ও 

িবায়ি 

লাইদসন্স 

প্রোি/িবায়ি 

সেচি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

[৫.৫] মােক দ্রদব্যর অপব্যবহার 

নিয়ন্ত্রদণ জিসদিতিতামূলক সভা 

আদয়াজি 

সভা 

আদয়ানজত 

সেচি সাংখ্যা 0.5 ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৭ 

[৫.৬] িারী ও নশশু নির্ িাতি জরাদধ 

জিসদিতিতামূলক সভা আদয়াজি 

আদয়ানজত 

সভা 

সেচি সাংখ্যা ১ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ - - ৬ ৬ 

[৫.৭] বাল্যনববাহ নিদরাদধর লদক্ষয 

জিসদিতিামূলক সভা আদয়াজি 

আদয়ানজত 

সভা 

সেচি সাংখ্যা ১ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ - - ৬ ৬ 

[৫.৮] িারী ও নশশূ পািার  জরাদধ 

জিসদিতিতামূলক সভা আদয়াজি 

আদয়ানজত 

সভা 

সেচি সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ০৮ - - ১২ ১২ 

[৫.৯] জর্ৌি হয়রানি,  জাল জিাট ও 

হুনণ্ড ব্যবসা নিয়ন্ত্রদণ এবাং প্রনতদরাদধ 

জিসদিতিতামূলক সভা আদয়াজি 

আদয়ানজত 

সভা 

সেচি সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ০৮ - - ১২ ১২ 

[৫.10] তামাকজাত দ্রদব্যর 

অপব্যবহার নিয়ন্ত্রদণ 

জিসদিতিতামূলক সভা আদয়াজি 

সভা 

আদয়ানজত 

সেচি সাংখ্যা 0.5 ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ 6 

 

 



 

 

 

(১২) 

সাংদর্াজিী-১ 

শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

এিনজও  - িি-গভি িদমন্টাল অগ িািাইদজশি 

নজআর - িাচুইটাস নরনলফ 

টিআর - জটস্ট নরনলফ 

কানবখা - কাদজর নবনিমদয় খাদ্য 

কানবটা - কাদজর নবনিমদয় টাকা 

নভনজনি - ভালিাদরবল গ্রুপ জিদভলপদমন্ট 

নভনজএফ - ভালিাদরবল গ্রুপ নফনিাং 

এসএফ - জস্টটদমন্ট অফ ফযাক্টস 

নপআরএল - নপ্র নরটায়ারদমন্ট নলভ 

চিচসএস - িাংলার্দশ চসচিল সাচি েস 

আইনসটি  - ইিফরদমশি এণ্ড কনমউনিদকশি জটকদিালনজ 

জিস(NESS)  - র্ন্াশিাল ই-সানভ িস নসদস্টম 

চিচিআইচপ - জিচর জিচর ইেপরট্যান্ট পারসন 

চিআইচপ - জিচর ইেপরট্যান্ট পারসন 

নজনপ - গভি িদমন্ট প্রনসনকউটর 

এস এ - জস্টট অযাকুইনজসি 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(১৩) 

জেলা প্রশাসর্নর সুশাসন ও সংস্কারমূলক কে েসম্পাদর্নর জক্ষত্র (জোট নম্বর-৩০) 

সাংদর্াজিী- ২:  

কম িসম্পােি ব্যবিাপিা ও প্রমাণক 

ক্রনমক 

িম্বর 

কার্ িক্রম কম িসম্পােি সূিক বাস্তবায়িকারী শাখা লক্ষযমাত্রা অজিদির প্রমাণক 

১ 

[১.১] জজলা উন্নয়ি সমন্বয় কনমটির সভা অনুষ্ঠাি অনুনষ্ঠত সভা সাধারণ শাখা মানসক প্রনতদবেি ও কার্ িনববরণী 

[১.২] জজলা উন্নয়ি সমন্বয় কনমটির সভার নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

 

নসদ্ধান্ত বাস্তবানয়ত সাধারণ শাখা মানসক প্রনতদবেি ও কার্ িনববরণী 

[১.৩] নবনভন্ন উন্নয়িমূলক কার্ িক্রম পনরেশ িি 

 

পনরেশ িিকৃত প্রকল্প জগাপিীয় শাখা পনরেশ িি প্রনতদবেি 

[১.৪] এিনজও কার্ িক্রম সমন্বয় নবষয়ক সভা সভা অনুনষ্ঠত এিনজও শাখা মানসক প্রনতদবেি ও কার্ িনববরণী 

[১.৫] এিনজও কার্ িক্রম সমন্বয় নবষয়ক সভার নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

 

নসদ্ধান্ত বাস্তবানয়ত এিনজও শাখা মানসক প্রনতদবেি ও কার্ িনববরণী 

[১.৬] এিনজওদের অনুকূদল ছাড়কৃত অদে ির পনরবীক্ষণ পনরবীক্ষণকৃত এিনজও এিনজও শাখা এিনজও নবষয়ক বুযদরার ছাড়পত্র ও 

পনরেশ িি প্রনতদবেি 

[১.৭] ক্ষুদ্রঋণ কার্ িক্রম পনরেশ িি/েশ িি; পনরেশ িি/েশ িি জগাপিীয় শাখা পনরেশ িি/েশ িি প্রনতদবেি 

[১.৮] পািচলক চহয়াচরং ও অচির্র্াগ  চনষপচি নিষপনিকৃত অনভদর্াগ  সাংিাপি শাখা প্রনশক্ষণ কযাদলোর ও প্রচতর্িদন 

[১.৯] মুচেিির্ষ ে গৃহহীন পচরিারর্ক পুনি োসন পুিব িানসত পনরবার সাংিাপি শাখা পুিব িানসত পনরবাদরর তানলকা 

[১.১০] এসএেএস  এর োধ্যর্ে তথ্য ও জসিা প্রদান  জসবা প্রোদির হার আইনসটি শাখা মানসক প্রনতদবেি 

২ 

[২.১] নবনসএস (প্রশাসি) কযািাদরর নশক্ষািনবশ কম িকতিাদের ইিসানভ িস প্রনশক্ষণ আদয়াজি প্রনশক্ষণ প্রেি সাংিাপি শাখা  োচসক প্রচতর্িদন 

[২.২] জজলা প্রশাসদি কম িরত কম িিারীদের জর্ন্ প্রনশক্ষণ আদয়াজি প্রনশক্ষণ প্রেি সাংিাপি শাখা ও জিজারত শাখা প্রনশক্ষণ কযাদলোর ও প্রচশক্ষণ 

প্রচতর্িদন  

[২.৩] জজলা প্রশাসদি কম িরত কম িকতিা- কম িিারীদের আইনসটি ব্যবহার নিনিত করা আইনসটি ব্যবহারকারী আইনসটি শাখা জিস (NESS)  এ নেিনদি কার্ িক্রম 

[২.৪] সানকিট হাউজ ব্যবস্হাপিা মূল্য তানলকা অনুসৃত জিজারত শাখা মূল্য পচরর্শাি জরচেস্টার 

[২.৫] নভনভআইনপগদণর জর্ন্ সভার আদয়াজি আর্য়াচেত সিা জিজারত শাখা সংচিি জরচেস্টার্র চিচিআইচপ/ 

চিআইচপর েন্তব্য 

[২.৬] সানকিট হাউজ পনরস্কার পনরেন্ন রাখা  পনরষ্কার পনরেন্নতা নিনিতকরণ জিজারত শাখা পনরেশ িি প্রনতদবেি 

[২.৭] সাচকেট হাউর্ে আবাসি  ব্যবস্হাপিা ও খাদদ্যর গুণগত মাি নিনিতকরণ আবাসি  ব্যবস্হাপিা ও খাদদ্যর গুিগত মাি 

নিনিতকৃত 

জিজারত শাখা পনরেশ িি প্রনতদবেি 

 

 



 

 

 

(১৪) 

 

[২.৮] গাড়ীিালকর্দর প্রচশক্ষর্ণর আর্য়ােন প্রনশক্ষণ প্রেি জিজারত শাখা প্রনশক্ষণ কযাদলোর ও প্রচশক্ষণ 

প্রচতর্িদন  

[২.৯] আউটর্সাচস েং কার্ে েচড়তর্দর প্রচশক্ষণ আর্য়ােন প্রনশক্ষণ প্রেি জিজারত শাখা/দরকি িরুম 

শাখা 

প্রনশক্ষণ কযাদলোর ও প্রচশক্ষণ 

প্রচতর্িদন  

[২.১০] চিক্ষুক পুনি োসন ও অসহায় োনুষর্দর পুনি োসন পুিব িানসত নভক্ষুদকর সাংখ্যা  উপপনরিালক, সমাজদসবা/ 

সাধারণ শাখা 

মানসক প্রনতদবেি ও সভার নসদ্ধান্ত 

৩ 

[৩.১] উপদজলা ভূনম অনফস পনরেশ িি পনরেশ িণ প্রনতদবেি জগাপিীয় শাখা পনরেশ িণ প্রনতদবেি 

[৩.২] ইউনিয়ি ভূনম অনফস পনরেশ িি পনরেশ িণ প্রনতদবেি জগাপিীয় শাখা পনরেশ িণ প্রনতদবেি 

[৩.৩] ভূনম জরকি ি হালিাগােকরণ হালিাগােকৃত খনতয়াদির সাংখ্যা এস এ শাখা মানসক প্রনতদবেি 

[৩.৪] কৃনষ খাস জনম বদদাবস্ত প্রোি বদদাবস্তকৃত েচের পচরোন এস এ শাখা, আর এম শাখা মানসক প্রনতদবেি 

[৩.৫] ভূনম উন্নয়ি কদরর সঠিক োবী নিধ িারণ ও আোয় জমাট ভূনম উন্নয়ি কর আোদয়র পনরমাি 

 

এস এ শাখা মানসক প্রনতদবেি 

[৩.৬] সায়রাত মহাল বদদাবস্ত প্রোি বদদাবস্তকৃত সায়রাত মহদলর সাংখ্যা সহকারী কনমশিার(ভূনম), 

এস এ শাখা 

মানসক রাজস্ব সভার কার্ িনববরণী 

[৩.৭] ভূনম নবদরাধ নবষয়ক মামলার এসএফ নবজ্ঞ আোলদত জপ্ররণ এসএফ জপ্ররণ এস.এ. শাখা/আর এম শাখা মানসক রাজস্ব সভার প্রনতদবেি 

[৩.৮] ১িাং খনতয়ািভুি সরকানর সম্পনির অনবধ েখল উদ্ধার উদ্ধারকৃত জনমর পনরমাি (একর) জুনিনশয়াল মুনন্সখািা  মানসক প্রনতদবেি 

[৩.৯] অর্ন্ার্ন্ সরকানর সম্পনির অনবধ েখল উদ্ধার উদ্ধারকৃত সরকানর সম্পনি(একর) জুনিনশয়াল মুনন্সখািা  মানসক প্রনতদবেি 

৪ 

[৪.১]জজলা আইি শঙ্খলা কনমটির সভা অনুষ্ঠাি আদয়ানজত সভা জজ এম শাখা সভার কার্ িনববরণী 

[৪.২] জজলা আইি শঙ্খলা কনমটির সভার নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি  আদয়ানজত সভা জজ এম শাখা সভার কার্ িনববরণী 

[৪.৩] জেলা জকার কচেটির সিা অনুষ্ঠান নসদ্ধান্ত বাস্তবানয়ত জজ এম শাখা/ত্রাণ শাখা সভার কার্ িনববরণী 

[৪.৪] জমাবাইল জকাট ি পনরিালিা পচরিাচলত জোিাইল জকাট ে জজ এম শাখা োচসক প্রনতদবেি 

[৪.৫] এনিনকউটিভ ম্যানজদেদটর আোলত পনরেশ িি পনরেশ িি প্রনতদবেি  জগাপিীয় শাখা  প্রনতদবেি 

[৪.৬] জজলখািা পনরেশ িি পনরেশ িি প্রনতদবেি জগাপিীয় শাখা প্রনতদবেি 

[৪.৭] োিা পনরেশ িি পনরেশ িি প্রনতদবেি জগাপিীয় শাখা প্রনতদবেি 

[৪.৮] নিব িাহী ম্যানজদেটদের নিদয় সভা আহবাি আদয়ানজত সভা জুনিনশয়াল মুনন্সখািা  সভার কার্ িনববরণী 

[৪.৯] পানক্ষক জগাপিীয় প্রনতদবেি জপ্ররণ জপ্রনরত প্রনতদবেি  জগাপিীয় শাখা পানক্ষক জগাপিীয় প্রনতদবেি 

[৪.১০] িাঞ্চল্যকর ও জলােহষ েক ঘটনা অিচহতকরণ ৪ র্ন্টায়/২৪ র্ন্টায় জগািরীভূত করণ জুনিনশয়াল মুনন্সখািা  সভার কার্ িনববরণী 

 

 

 

 



 

 

 

(১৫) 

৫ 

[৫.১]আইন শংেলা রক্ষায় েনসর্িতনতা মূলক সিা অনুষ্ঠান আদয়ানজত সভা জুনিনশয়াল মুনন্সখািা  সভার কার্ িনববরণী 

[৫.২]সন্ত্রাস ও েঙ্গীিাদ দের্ন েনসর্িতনতামূলক সিা আর্য়ােন আদয়ানজত সভা জুনিনশয়াল মুনন্সখািা  সভার কার্ িনববরণী 

[৫.৩] জিারািালাি প্রনতদরাদধ জিসদিতিামূলক সভা আদয়াজি আদয়ানজত সভা জুনিনশয়াল মুনন্সখািা  সভার কার্ িনববরণী 

[৫.৪] এনসদির লাইদসন্স প্রোি ও িবায়ি প্রর্দয় লাইর্সর্ের সংখ্যা জুনিনশয়াল মুনন্সখািা োচসক প্রচতর্িদন 

[৫.৫] মােক দ্রদব্যর অপব্যবহার নিয়ন্ত্রদণ জিসদিতিতামূলক সভা আদয়াজি আদয়ানজত সভা জুনিনশয়াল মুনন্সখািা  সভার কার্ িনববরণী 

[৫.৬] িারী ও নশশূ নির্ িাতি জরাদধ জিসদিতিতামূলক সভা আদয়াজি আদয়ানজত সভা জুনিনশয়াল মুনন্সখািা  সভার কার্ িনববরণী 

[৫.৭] বাল্যনববাহ নিদরাদধর লদক্ষয জিসদিতিামূলক সভা আদয়াজি আদয়ানজত সভা জুনিনশয়াল মুনন্সখািা  সভার কার্ িনববরণী 

[৫.৮] িারী ও নশশূ পািার  জরাদধ জিসদিতিতামূলক সভা আদয়াজি আদয়ানজত সভা জুনিনশয়াল মুনন্সখািা  সভার কার্ িনববরণী 

[৫.৯] জর্ৌি হয়রানি,  জাল জিাট ও হুনণ্ড ব্যবসা নিয়ন্ত্রদণ এবাং প্রনতদরাদধ জিসদিতিতামূলক 

সভা আদয়াজি 

আদয়ানজত সভা জুনিনশয়াল মুনন্সখািা  সভার কার্ িনববরণী 

[৫.10] তামাকজাত দ্রদব্যর অপব্যবহার নিয়ন্ত্রদণ জিসদিতিতামূলক সভা আদয়াজি আদয়ানজত সভা জুনিনশয়াল মুনন্সখািা  সভার কার্ িনববরণী 

  



 

 

 

(১৬) 

সাংত্র ািিী ৩:  

 

অন্য অবিনসর সনে সংবিষ্ট কর্ মসম্পাদন সূিকসমূহ 

 

ক্রচেক 

নং 

কার্ িক্রম কম িসম্পােি সূিক জর্সকল অচির্সর সার্থ সংচিি সংচিি অচির্সর সার্থ কার্ েক্রে 

সেন্বর্য়র জকৌশল 

০১. [১.১] সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাে েমদি জিসদিতিতামূলক সভা আদয়াজি আর্য়াচেত সিা পুচলশ সুপার্রর কার্ োলয়, লালমনিরহাট, 

জুচিচশয়াল মুেীোনা, জেলা প্রশাসর্কর 

কার্ োলয়, লালেচনরহাট 

পত্রালাপ ও জর্াগার্র্াগ 

০২. [১.২] িারী ও নশশূ পািার  জরাদধ জিসদিতিতামূলক সভা আদয়াজি আর্য়াচেত সিা 
েচহলা চিষয়ক অচিদপ্তর পত্রালাপ ও জর্াগার্র্াগ 

০৩. [১.৩] জিারািালাি প্রনতদরাদধ জিসদিতিতামূলক সভা আদয়াজি আর্য়াচেত সিা পুচলশ সুপারর কার্ োলয়, জুচিচশয়াল 

মুচেোনা, িি োর গাি ে িাংলার্দশ, 

লালেচনরহাট 

পত্রালাপ ও জর্াগার্র্াগ 

০৪. [১.৪] মােক দ্রদব্যর অপব্যবহার নিয়ন্ত্রদণ জিসদিতিতামূলক সভা আদয়াজি আর্য়াচেত সিা পুচলশ সুপার, োদক দ্রব্য চনয়ন্ত্রণ 

অচিদপ্তর, জুচিচশয়াল মুেীোনা, 

লালেচনরহাট 

পত্রালাপ ও জর্াগার্র্াগ 

০৫. (৪.৫) এনসদির ব্যবহার জরাধ সাংক্রান্ত সভা আদয়াজি 

 
সভা আদয়ানজত  

অচতচরি পুচলশ সুপার, সদর সার্কেল, 

লালেচনরহাট 

পত্রালাপ ও জর্াগার্র্াগ 

০৬. (৫.৬) তামাক নবদরাধী প্রিার-প্রিারণা, নলফদলট ও জপাস্টার নবতরণ 

 

নবতরণকৃত নলফদলট ও জপাস্টার  
চসচিল সােেন, লালেচনরহাট 

পত্রালাপ ও জর্াগার্র্াগ 

 

 

 

 

  



 

 

 

(১৭) 

সাংত্র ািিী ৪: 

আঞ্চডলক/র্াঠ প মাত্রয়র কা মালত্রয়র জািীয় শুদ্ধািার সকৌশল কর্ ম-পবরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

আঞ্চডলক/র্াঠ প মাত্রয়র কা মালত্রয়র নার্: সজলা প্রশাসনকর কার্ মালয়, লালর্বনরহাট 

 

কা মক্রত্রর্র িার্  কর্ মসম্পােি 

সূচক 

সূচত্রকর 

র্াি 

একক 

 

োস্তোয়ত্রির 

োডয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যডি/পে 

২০২১-২০২২ 

অথ ম েছত্রর 

লেের্াো 

োস্তোয়ি অগ্রগডি পডরেীেে, ২০২১-২০২২ র্ন্তব্য 

লেের্াো/ 

অিমি 

১র্ 

ক্ষকায়াট মার 

২য় 

ক্ষকায়াট মার 

৩য় 

ক্ষকায়াট মার 

৪থ ম 

ক্ষকায়াট মার 

ক্ষর্াট ম অিমি অডিমি র্াি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাডিষ্ঠাডিক ব্যেস্থা .............................................. ২৬ 

১.১ নিডিকিা কডর্টির সভা 

আনয়াজন 

সভা অনুডষ্ঠি  ৪ সাংখ্যা ক্ষিলা প্রশাসক/ 

অডিডরি ক্ষিলা 

প্রশাসক (সাাঃ) 

৪ লেের্াো ১ ১ ১ ১    

অিমি 

    

  

১.২ নিডিকিা কডর্টির সভার 

ডসদ্ধান্ত োস্তোয়ি 

ডসদ্ধান্ত 

োস্তোডয়ি  

৬ % ঐ ১০০% লেের্াো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অিমি 

    

  

১.৩ সুশাসি প্রডিষ্ঠার ডিডর্ত্ত 

অাংশীিত্রির (stakeholders)  

অাংশগ্রহত্রে সভা   

সভা অনুডষ্ঠি  ৪ সাংখ্যা ক্ষিলা প্রশাসক/ 

অডিডরি ক্ষিলা 

প্রশাসক (সাাঃ) 

৪ লেের্াো ১ ১ ১ ১    

অিমি 

    

  

অিমি 

    

  

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রডশেে 

আত্রয়ািি 

 

প্রবশক্ষ্ণ 

অনুবষ্ঠি 

২ সাংখ্যা ঐ ২ লেের্াো 

    

   

অিমি 

    

  

১.৫ কর্ ম-পডরত্রেশ উন্নয়ি (স্বাস্থে 

ডেডি অনুসরে /টিওএন্ডইভুি 

অত্রকত্রিা র্ালার্াল ডেিষ্টকরে/ 

পডরস্কার-পডরচ্ছন্নিা বৃডদ্ধ ইিোডে 

উন্নি কর্ ম-

পডরত্রেশ  

৩ সাংখ্যা 

ও 

িাডরখ  

ঐ ২০ 

 

 

লেের্াো ৫ 

৩১-৮-২১ 

৫ 

৩১-১২-২১ 

৫ 

৩১-৩-২২ 

৫ 

৩০-৬-২২ 

   

অিমি 

    

  

১.৬ িািীয় শুদ্ধাচার ক্ষকৌশল কর্ ম-

পডরকল্পিা, ২০২১-২২ ও নের্াডসক 

পডরেীেে প্রডিত্রেেি েপ্তর/সাংস্থায় 

োডখল ও স্ব স্ব ওত্রয়েসাইত্রট 

আপত্রলািকরে 

কর্ ম-পডরকল্পিা 

ও নের্াডসক 

প্রডিত্রেেি  

োডখলকৃি ও 

আপত্রলািকৃি 

৪ িাডরখ ঐ ২০২১-

২০২২ 

অি মিছর 

লেের্াো 

    

   

অিমি 

    

  

১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রোি এোং 

পুরস্কার প্রাপ্তত্রের িাডলকা 

ওত্রয়েসাইত্রট প্রকাশ  

প্রেত্ত পুরস্কার  ৩ িাডরখ ক্ষিলা প্রশাসক ২০২১-

২০২২ 

অি মিছর 

লেের্াো 

    

   

অিমি 

    

  



 

 

 

(১৮) 

২. ক্রত্রয়র ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার ..................  ৪ 

২.১ ২০২১-২২ অথ মেছত্ররর ক্রয় 

পডরকল্পিা ওত্রয়েসাইত্রট প্রকাশ  

ক্রয় পডরকল্পিা 

ওত্রয়েসাইত্রট 

প্রকাডশি 

৪ িাডরখ ক্ষিলা প্রশাসক/ 

অডিডরি ক্ষিলা 

প্রশাসক (সাাঃ) 

 

৩১ আগস্ট 

২০২২ 

লেের্াো 

 

৩১ আগস্ট 

২০২১ 

      

অিমি 

 

      

৩. শুদ্ধাচার সাংডিষ্ট এোং দুিীডি প্রডিত্ররাত্রি সহায়ক অন্যান্য কা মক্রর্ ....... ২০       (অগ্রাডিকারডভডত্তত্রি ন্যেিির্ পাঁচটি কা মক্রর্) 

৩.১ শুদ্ধাচার ও দুিীডি প্রডিত্ররাি 

সাংক্রান্ত ক্ষসডর্িার 

ক্ষসডর্িার 

অনুডষ্ঠি  

৪ সাংখ্যা ক্ষিলা প্রশাসক ৪ লেের্াো ১ ১ ১ ১    

অিমি       

৩.২ শুদ্ধাচার ও দুিীডি প্রডিত্ররাি 

সাংক্রান্ত কর্ মশালা 

কর্ মশালা 

অনুডষ্ঠি  

৪ সাংখ্যা ঐ ৪ লেের্াো ১ ১ ১ ১    

অিমি       

৩.৩ ক্ষসডর্িার ও কর্ মশালার ডসদ্ধান্ত 

োস্তোয়ি 

ডসদ্ধান্ত 

োস্তোডয়ি  

৪ % ক্ষিলা প্রশাসক ১০০% লেের্াো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অিমি       

৩.৪ দুেক আইি ও ডেডির্ালার উপর 

প্রডশেে 

আনয়াবজি 

প্রবশক্ষ্ণ 

৪ সাংখ্যা ক্ষিলা প্রশাসক/ 

সাংডিষ্ট অডিস 

প্রিাি 

৪ লেের্াো ১ ১ ১ ১ ৪   

অিমি       

৫.৫ দুিীডি ডেত্ররািী প্রচার-প্রচারো, 

ডলিত্রলট ও ক্ষপাস্টার ডেিরে 

ডেিরেকৃি 

ডলিত্রলট ও 

ক্ষপাস্টার 

৪ সাংখ্যা ঐ ২,০০০ লেের্াো ৫০০ ৫০০ ৫০০ ৫০০    

অিমি 

    

   

 

  



 

 

 

(১৯) 

সংর্র্ােনী ৫:  

ই-গভন্যমান্স ও উদ্ভােি কর্ মপডরকল্পিা 

 

ক্রে  
কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােি 

সূিক 

একক 

 

কম িসম্পােি 

সূিদকর 

মাি 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উিম িলনত মাি 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] ই-িনের ব্যবহার বৃনদ্ধ   [১.১.১] ই-ফাইদল জিাট চনস্পচিকৃত % ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 
[২.১] তথ্য বাতায়ি হালিাগােকরণ 

[২.১.১] তথ্য বাতায়দি সকল জসবা বি হালিাগােকৃত হালনাগার্দর সাংখ্যা ১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] চিচিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাচদ তথ্য বাতায়দি প্রকাচশত হালনাগার্দর সাংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গভর্ন্িান্স ও উদ্ভাবি 

কম িপনরকল্পিা বাস্তবায়ি  

[৩.১.১] কে েপচরকল্পনা িাস্তিায়ন সংক্রান্ত প্রচশক্ষণ আর্য়াচেত  প্রচশক্ষর্ণর সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কম িপনরকল্পিার বাস্তবায়ি অিগনত পর্ িাদলািিা 

সাংক্রান্ত সভা আদয়ানজত 

সিার সাংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কম িপনরকল্পিার অধ িবানষ িক স্ব-মূল্যায়ি প্রনতদবেি 

ঊর্ধ্িতি কর্তিপদক্ষর নিকট জপ্রনরত 

তানরখ ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ [৪.১] একটি উদ্ভাবিী ধারণা/ জসবা 

সহনজকরণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন কার্ েক্রে 

িাস্তিায়ন  

[৪.১.১] একটি উদ্ভাবিী ধারিা/ জসবা সহনজকরণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

কার্ েক্রে িাস্তিাচয়ত  
তাচরে  ৫ ২৮/২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 

 

  



 

 

 

(২০) 

সংর্র্ােনী ৬: 

 অচির্র্াগ প্রচতকার ব্যিস্থা সংক্রান্ত কে ে-পচরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

কার্ িক্রদমর জক্ষত্র 

 
মাি 

কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােি 

সূিক 

একক 

 

কম িসম্পােি 

সূিদকর 

মাি 

প্রকৃত 

অজিি 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজিি 

২০২০-

২১ 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অনত 

উিম 
উিম  

িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

নিদে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রানতষ্ঠানিক 

ব্যিস্থাপনা 

 

 

৫ 

[১.১] অচির্র্াগ চনষ্পচি কে েকতো (অচনক) ও আচপল 

কে েকতোর তথ্য ওর্য়িসাইর্ট ত্রত্রোচসক চিচির্ত 

হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অনিক ও আনপল 

কম িকতিার তথ্য হালিাগােকৃত 

এবাং ওদয়বসাইদট 

আপদলািকৃত 

হালনাগার্দর 

সংখ্যা 

 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পনরবীক্ষণ ও সক্ষমতাবৃনদ্ধ 

 
২০ 

[২.১] চনচদ েি সের্য় অনলাইন/ অিলাইর্ন প্রাপ্ত 

অচির্র্াগ চনষ্পচি এিং চনষ্পচি সংক্রান্ত োচসক 

প্রচতর্িদন উর্ধ্েতন কর্তেপক্ষ িরাির জপ্ররণ   

[২.১.১] অচির্র্াগ 

চনষ্পচিকৃত  
% 

৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কে েকতো/কে েিারীর্দর অচির্র্াগ প্রচতকার 

ব্যিস্থা এিং চেআরএস সিটওয়োর চিষয়ক প্রচশক্ষণ 

আর্য়ােন 

[২.২.১] প্রচশক্ষণ আর্য়াচেত 
প্রচশক্ষর্ণর 

সংখ্যা 

৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] নত্রমানসক নভনিদত পনরবীক্ষণ এবাং নত্রমানসক 

পনরবীক্ষণ প্রনতদবেি উর্ধ্িতি কর্তিপদক্ষর নিকট জপ্ররণ 

[২.৩.১] নত্রমানসক প্রনতদবেি 

জপ্রনরত 

  প্রচতর্িদন 

জপ্ররর্ণর 

সংখ্যা 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অচির্র্াগ প্রচতকার ব্যিস্থাপনা চিষর্য় 

জস্টকর্হাল্ডারগর্ণর সেন্বর্য় অিচহতকরণ সিা  
[২.৪.১] সিা অনুচষ্ঠত সিার সংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 

 

 

 

 



 

 

 

(২১) 

সংর্র্ােনী ৭:  

জসিা প্রদান প্রচতশ্রুচত িাস্তিায়ন কে ে-পচরকল্পনা, ২০২১-২০২২  

কার্ িক্রদমর জক্ষত্র 

 
মাি 

কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােি 

সূিক 

একক 

 

কম িসম্পােি 

সূিদকর মাি 

প্রকৃত 

অজিি 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজিি 

২০২০-২১ 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অনত উিম উিম 
িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

নিদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রানতষ্ঠানিক 

 

 

১0 

[১.১] জসিা প্রদান প্রচতশ্রুচত পনরবীক্ষণ 

কনমটির নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 
[১.১.১] নসদ্ধান্ত বাস্তবানয়ত % 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] জসিা প্রদান প্রচতশ্রুচত ত্রত্রোচসক 

চিচির্ত হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] ওর্য়িসাইর্ট  প্রচত 

ত্রত্রোচসর্ক হালনাগাদকৃত 

হালনাগার্দর 

সংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সক্ষমতা অজিি ও পনরবীক্ষণ ১5 

[২.১] জসিা প্রদান প্রচতশ্রুচত চিষয়ক  

প্রচশক্ষণ আর্য়ােন  

 

[১.১.১] প্রচশক্ষণ আর্য়াচেত 

 

প্রচশক্ষর্ণর 

সাংখ্যা 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  জসবা প্রোি নবষদয় 

জস্টকদহাল্ডারগদণর সমন্বদয় অবনহতকরণ 

সভা আদয়াজি 

[১.৩.১]  অিচহতকরণ সিা 

অনুচষ্ঠত 
সিার সাংখ্যা 5 - - ৩ ২ - - - 

  



 

 

 

(২২) 

সংর্র্ােনী ৮: 

 তথ্য অচিকার চিষর্য় ২০২১-২২ অথ েিছর্রর িাচষ েক কে েপচরকল্পনা  

 

কম িসম্পােদির 

জক্ষত্র 

 

মাি 
কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােি 

সূিক 

একক 

 

কম িসম্পােি 

সূিদকর 

মাি 

প্রকৃত 

অজিি 

২০১৯-২০ 

প্রকৃত 

অজিি 

২০২০-২১ 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

  
অসাধারণ অনত উিম উিম  িলনত মাি 

িলনত 

মাদির 

নিদে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রানতষ্ঠানিক ১০ 

[১.১] তথ্য অনধকার আইি অনুর্ায়ী 

নিধ িানরত সমদয়র মদে তথ্য প্রোি 

 

[১.১.১] নিধ িানরত সমদয়র 

মদে তথ্য প্রোিকৃত 
% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

সক্ষমতা বৃচদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রর্ণাচদতিার্ি প্রকাশর্র্াগ্য 

তথ্য হালিাগাে কদর ওর্য়িসাইর্ট 

প্রকাশ 

[১.2.১]হালনাগাদকৃত তথ্য 

ওর্য়িসাইর্ট প্রকাচশত 

তানরখ 

 
০৩   ৩১-১২-২০২১ ১০-০১-২০২২ ২০-০১-২০২২ ৩১-০১-২০২২ - 

[১.৩] িাচষ েক প্রচতর্িদন প্রকাশ  
[১.3.১] িাচষ েক প্রচতর্িদন 

প্রকাচশত  
তাচরে  ০৩   ১৫-১০-২০২১ ১৫-১১-২০২১ ১৫-১২-২০২১ - - 

[১.৪]  তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯ 

এর ৫ ধারা অনুসাদর র্াবতীয় তদথ্যর 

কযাটাগনর  ও কযাটালগ নতনর/ 

হালিাগােকরণ 

[১.4.১]  তদথ্যর কযাটাগনর  

ও কযাটালগ 

প্রস্তুতকৃত/হালিাগােকৃত 

তানরখ ০৩   ৩১-১২-২০২১ ১০-০১-২০২২ ২০-০১-২০২২ ৩১-০১-২০২২ - 

[১.৫] তথ্য অনধকার আইি ও 

নবনধনবধাি সম্পদকি জিসদিতিতা 

বৃনদ্ধকরণ 

[১.5.১]  প্রিার কার্ েক্রে 

সম্পন্ন 

কার্ েক্রর্ের 

সাংখ্যা 
০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য অচিকার চিষর্য় 

কম িকতিাদের প্রনশক্ষণ আদয়াজি    
[১.6.১] প্রনশক্ষণ আদয়ানজত 

প্রচশক্ষর্ণর 

সাংখ্যা  
০৩   ৩ ২ ১ - - 

 

 



 

 

 

(২৩) 

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কে েসম্পাদর্নর জক্ষত্র (েচন্ত্রপচরষদ চিিাগ কর্তেক চনি োচরত) 

জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােি 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাে

ি 

সূিদকর 

মাি 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator

s) 

প্রকৃত অজিি 

 

লক্ষযমাত্রা/নিণ িায়ক ২০২১-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 
প্রদক্ষপি 

(Projecti

on) 

২০২2-

২3 

প্রদক্ষপি 

(Projectio

n) ২০২3-

24 

অসাধারণ 
অনত 

উিম 
উিম 

িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদি

র 

নিদে 

২০১9

-20 

2020-

২1 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১ ২ ৩ ৪ ৫ 

সুশাসন ও 

সংস্কারমূলক 

কার্ েক্রর্ের 

িাস্তিায়ন 

জোরদারকরণ 

৩০ 

১) শুদ্ধািার কে েপচরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

শুদ্ধািার কে েপচরকল্পনা 

িাস্তিাচয়ত 
সংখ্যা 10        

  

২) ই-গির্ন্োে/ উদ্ভািন 

কে েপচরকল্পনা িাস্তিায়ন 

ই-গির্ন্োে/ উদ্ভািন 

কে েপচরকল্পনা 

িাস্তিাচয়ত 

সংখ্যা 10        

  

৩) তথ্য অচিকার 

কে েপচরকল্পনা িাস্তিায়ন 

তথ্য অচিকার 

কে েপচরকল্পনা 

িাস্তিাচয়ত 

সংখ্যা 

3 

       

  

৪) অচির্র্াগ প্রচতকার 

কে েপচরকল্পনা িাস্তিায়ন 

অচির্র্াগ প্রচতকার 

কে েপচরকল্পনা 

িাস্তিাচয়ত 

সংখ্যা 

4 

       

  

৫) জসিা প্রদান প্রচতশ্রুচত 

কে েপচরকল্পনা িাস্তিায়ন 

জসিা প্রদান প্রচতশ্রুচত 

কে েপচরকল্পনা 

িাস্তিাচয়ত 

সংখ্যা 

3 

       

  

 


