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DcµgwYKv (Preamble) 
 
 
 

miKvwi `ßi / ms¯’vmg~‡ni cÖvwZôvwbK `ÿZv e„w×, ¯^”QZv I Revew`wn †Rvi`vi Kiv, 

mykvmb msnZKiY Ges m¤ú‡`i h_vh_ e¨envi wbwðZKi‡Yi gva¨‡g iæcKí 2021 

Gi h_vh_ ev¯Íevq‡bi j‡ÿ¨ - 

 
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, RjXvKv, bxjdvgvix| 

 
Ges 

 
‡Rjv cÖkvmK, bxjdvgvix -Gi g‡a¨ 2018 mv‡ji ................gv‡mi ................. Zvwi‡L GB evwl©K 

Kg©m¤úv`b Pzw³ ¯v̂ÿwiZ n‡jv| 
 
 

GB Pzw³‡Z ¯v̂ÿiKvix Dfqcÿ wb¤œwjwLZ welqmg~‡n m¤§Z n‡jb: 
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Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, RjXvKv, bxjdvgvix Gi Kg©m¤úv`‡bi mvwe©K wPÎ 
(Overview of the performance of the UN0, Hatibandha, Lalmonirhat)  

mv¤úªvwZK AR©b, P¨v‡jÄ Ges fwel¨r cwiKíbv: 
 

 mv¤úªwZK eQimg~‡ni (3 eQi) cÖavb AR©bmg~n 
(1) gvbbxq wefvMxq Kwgkbvi Rbve ‡`jIqvi eLZ iscyi,g‡nv`‡qi Dcw ’̄wZ‡Z 2015 mv‡j RjXvKv Dc‡Rjv‡K evj¨weevngy³ 

Dc‡Rjv wn‡m‡e †NvlYv 
(2) 2016 mv‡j G Dc‡Rjv‡K kZfvM ¯‹vDUm& Dc‡Rjv †NvlYv 
(3) Dc‡Rjv cwil‡`i weMZ 03 (wZb) erm‡ii evwl©K Dbœqb Kg©m~wP(GwWwc)Ôi kZfvM ev¯Íevqb 
(4)  2016- 17 A_© eQ‡i AvkÖqb cÖK‡íi wbg©vY K‡i 270wU f~wgnxb cwievi‡K cybe©vmb Kiv n‡q‡Q 
(5)  bevqb‡hvM¨ kw³i e¨envi wn‡m‡e Dc‡Rjvi cÖvq mKj gmwR` I gw›`‡i †mvjvi c¨v‡bj ¯’vcb Kiv n‡q‡Q 
(6) Dc‡Rjvi 30 wU nvU-evRv‡ii g‡a¨ 27wU BRvivi AvIZvq Avbv n‡q‡Q 
(7) RvZxq msm`, Dc‡Rjv cwil` I BDwbqb cwil` wbe©vPbmg~n Aeva, myôy, wbi‡cÿ I kvwšÍc~Y©fv‡e Abyôvb 
(8) cvewjK cixÿvmg~n bKjgy³ I kvwšÍc~Y© cwi‡e‡k Abyôvb 
(9) Dc‡Rjv cwil‡`i †mevcÖZ¨vkx‡`i Rb¨ ‡mev MÖnxZv KY©vi ¯’vcb 
(10)  me©̄ Í‡ii wkÿvi gv‡bvbœqb I wkÿv cÖwZôv‡b my‡hvM myweav e„w× 
 

 mgm¨ I P¨v‡jÄmg~n  
- we ỳ¨‡Zi ‡jvW‡kwWs I Ae¨vnZ †jv- †fv‡ëRmn evavnxb B›Uvi‡bU ms‡hv‡Mi NvUwZ 
- Dc‡Rjvi 4wU BDwbq‡bi 12wU IqvW© wZ¯Ív b`xi P‡i Aew¯’Z nIqvq †mev cÖ̀ v‡bi mgm¨v 
- d¬vk d¬vW †_‡K `wi`ª RbmvaviY‡K dmjnvwb I Ab¨vb¨ ÿqÿwZ †_‡K iÿv Kiv 
- RjXvKv Dc‡Rjv‡K wfÿzKgy³ KiY 
- AvkÖqb-2 Ges ¸”QMÖvg cÖK‡íi gva¨‡g f~wgnxb/ M„nnxb‡`i cybe©vmb 

 
 fwel¨r cwiKíbv 

- BDwWwmi gva¨‡g B- cP©vmn I Ab¨vb¨ †mev cÖ̀ vb Z¡ivwšẐKiY  
- I‡qe †cvU©vj 100% wbf©yj nvjbvMv` KiY 
- wkÿv cÖwZôvbmg~‡n gvwëwgwWqvi gva¨‡g wkÿKMY hv‡Z †kÖYxK‡ÿ cvV`vb K‡ib †mj‡ÿ¨ Kvh©Ki e¨e¯’v MÖnY 
- B‡bv‡fkb cÖKí mdjfv‡e ev Í̄evqb I ‡iwcø‡Kkb  
- ‡dmey‡Ki gva¨‡g mgm¨v ZvrÿwYK mgvavb Kiv 
- mKj nvU- evRvi †cwi‡dwify³KiY, ms¯‹vi Ges Pvw›`bvwfwUi wj‡Ri AvIZvq Avbvmn Kvh©Ki e¨e¯’vcbv wbwðZKiY  
- G Dc‡Rjvq evu‡ki Drcv`b †ewk nIqvq evukwfwËK wkíKviLvbv ¯’vc‡bi j‡ÿ¨ cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc MÖnY 
- hÎZÎ Uªv‡K euvk †jvwWs Ki‡Z bv cv‡i †mj‡ÿ¨ nvU-evRv‡ii Av‡kcv‡k myweavRbK ¯’v‡b euvk weµq †K›`ª ¯’vcb 
- MÖvg Av`vjZ‡K mwµq Kivi j‡ÿ¨ BDwbqb cwil` †Pqvig¨vbMY‡K †gvwUwfkbmn RbmvaviY‡K MÖvg Av`vjZgyLx Kivi 

j‡ÿ¨ m‡PZbZv evov‡bv 
- Dc‡Rjv cwil`mn nvU-evRvi, wkÿv cÖwZôvb, iv¯Ív me©Î cwi¯‹vi-cwi”Qbœ ivLvi cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc MÖnY 

 
2018- 19 A_©eQ‡ii m¤¢ve¨ cÖavb AR©bmg~n : 
 

(1) Dc‡Rjv ch©v‡q ª̀æZ †mev cÖ̀ v‡bi j‡ÿ¨  e- filing Kvh©µ‡gi ev¯Íevqb 
(2) gva¨wgK I D”P gva¨wgK ch©v‡q kZfvM I cÖv_wgK ch©v‡q 91 wU we`¨vj‡q gvwëwgwWqv K¬vm Pvjy  
(3) Dc‡Rjv cwil‡`i evwl©K Dbœqb Kg©m~Px (GwWwc) kZfvM ev¯Íevqb 
(4) Dc‡Rjvi 30 wU nvU- evRv‡ii BRviv cÖ̀ vb h_vmg‡q m¤úbœ KiY 
(5) 50 (cÂvk) Rb f~wgnxb cwievi‡K K…wl Lvm Rwg e‡Üve Í̄ cÖ̀ vb 
(6) 270 M„nnxb‡K ÔRwg Av‡Q Ni  bvBÕ cÖK‡íi gva¨‡g AvkÖqb 
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‡mKkb- 1 
 

i~cKí (Vision), Awfjÿ¨ (Mission), †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n (Strategic Objectives) Ges 
Kvh©vewj (Functions) 

 
1.1 i~cKí : Dbœqb mnvqK, MwZkxj, `ÿ, ¯^”Q I RbevÜe Dc‡Rjv cÖkvmb| 

 
 

1.2 Awfjÿ¨ : cÖkvmwbK `ÿZv e„w×, Z_¨ cÖhyw³i h_vh_ e¨envi I †mev `vZv‡`i `„wófw½i cwieZ©b Ges D™¢veb PP©vi gva¨‡g mgqve× 
I gvbm¤§Z †mev wbwðZ Kiv RbevÜe †mev wbwðZ KiY| 

 
 
1.3  †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n : 

 
1.3.1: gvV ch©v‡qi †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n: 

 
1.  AvBb k„sLjv I RbwbivcËv msnZKiY 
2.   ivR¯ ̂cÖkvmb I f~wg e¨e ’̄vcbvq MwZkxjZv Avbvqb 
3. Dc‡Rjv ch©v‡qi miKvwi- †emiKvwi mKj Dbœqg~jK Kv‡Ri mgšq̂mvab 
4.  gvbm¤§Z wkÿv e¨e ’̄v †Rvi`vi KiY Ges mvgvwRK m‡PZbZv m„wó 
5. gvbe m¤ú` Dbœqb I cÖvwZôvwbK  mÿgZv e„w× 
6.   mvgvwRK wbivcËvg~jK Kvh©µg ev¯Íevqb †Rvi`vi KiY 
7.  ỳ‡hv©M e¨e ’̄vcbv, Rjevqy cwieZ©‡bi mv‡_ Awf‡hvRb, cwi‡ek msiÿY wbwðZ K‡i †UKmB Dbœqb jÿ¨gvÎv AR©b Z¡ivwš̂Z 

KiY 
8. µxov I ms¯‹…wZi PP©v e„w× Ges bvix Dbœqb Z¡ivwšẐ KiY 

 
 
    1.3.2: Avewk¨K †KŠkjMZ D‡Ïk¨:  
 

1.  `ÿZvi m‡½ evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ ev¯Íevqb wbwðZ Kiv 
2.  Kvh©c×wZ I †mevi gv‡bvbœqb  
3. `ÿZv I ˆbwZKZvi Dbœqb  
4.  Kg© cwi‡ek Dbœqb 
5. Z_¨ AwaKvi I ¯^cÖ‡Yvw`Z Z_¨ cÖKvk ev Í̄evqb †Rvi`vi Kiv 
6.  Avw_©K e¨e¯’vcbvi Dbœqb 
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  1.4 Kvh©vewj (Functions) : 
 

1. Dc‡Rjvi AvšÍt wefvMxq Kg©Kv‡Ûi mgšq̂ Ges gvbbxq cÖavbgš¿x cÖwZkÖæZ cÖKímg~n †Rjvi cÖavb Dbœqb Kg©KvÛ ev¯Íevq‡b 

mgšq̂Kvwii `vwqZ¡ cvjb  

2. miKvi KZ…©K K…wl, ¯v̂¯’¨‡mev I Rb¯v̂¯’̈ , cwievi cwiKíbv, bvix I wkï, cÖvwšÍK Rb‡Mvôxi Kj¨vY, cÖv_wgK I MYwkÿv 

Z`viwK 

3. `y‡h©vM e¨e¯’vcbv Ges ÎvY I cybe©vmb Kvh©µg MÖnY, wRAvi, wUAvi, KvweLv, KvweUv, wfwRwU,wfwRGd, AwZ `wi`ª‡`i Rb¨ 

Kg©m„Rb BZ¨vw` Kvh©µg ev¯Íevqb, ZË¡veavb I cwiexÿY  

4. f~- cÖvK…wZK ˆewkó¨mg~n msiÿYmn cwi‡ek ~̀l‡Yi d‡j m„wó Rjevqy cwieZ©‡bi weiæc cÖfve ‡gvKv‡ejvq Rbm‡PZbZv m„wó 

I Awf‡hvRb, ebvqb, wewfbœ cÖKí MÖnY I ev¯Íevq‡b mvwe©K mnvqZv Kiv GKs mvwe©K mgšq̂ mvab I cwiexÿY  

5. mvgvwRK wbivcËv I `vwi ª̀ we‡gvP‡b wewfbœ gš¿Yvjq/ wefvM KZ…©K M„nxZ b¨vkbvj mvwf©m Kg©m~wP, GKwU evox GKwU Lvgvimn 

wewfbœ cÖKí ev¯Íevq‡b mnvqZv cÖ̀ vb I Kvh©Ki mgšq̂ mvab  

6. Dc‡Rjvi ivR¯ ̂cÖkvm‡bi mvwe©K wbqš¿Y, ZË¡eavb Ges cwiexÿY ; 

7.  Dc‡Rjv g¨vwR‡÷ªwm I wbe©vnx  g¨vwR‡÷ªwm m¤úwK©Z hveZxq ÿgZv cÖ‡qvM, †gvevBj ‡KvU© cwiPvjbv, Dc‡Rjvi mvwe©K AvB- 

k„•Lvjv iÿvc~e©K RbRxe‡b ¯ŵ¯Í Avbvqb Ges wfwfAvBwc‡`i wbivcËv msµvšÍ Kvh©vewj 

8.  RvZxq ï×vPvi †KŠkj ev¯Íevqb Ges Awf‡hvM wb®úwË e¨e¯’vcbvi AvIZvq Awf‡hvM wb®úwË  

9. wewfbœ mgm¨v †hgb †hŠb nqivwb, bvix wbh©vZb, gv`K †meb, †PvivPvjvb, †hŠZzK , evj¨ weevn BZ¨vw` cÖwZ‡iva/ wbim‡b 

Kvh©µg MÖnY  

10. ¯’vbxq miKvi msµvšÍ Kvh©µg  

11. cÖevmx‡`i WvUv‡eR cȪ ‘Z, we‡`kMvgx e¨w³‡`i cÖZviYv I nqivwb cÖwZ‡iva Ges gvbe cvPvi †ivamn cÖevmx Kj¨v‡Y hveZxq 

Kvh©µg MÖnY  

12. GbwRI‡`i  Kvh©µg Z`viwK I mgš̂q, GbwRI Kvh©µ‡gi Ifvij¨vwcs cÖwZ‡iv‡a Kg©‡ÿÎ wba©vi‡Y gZvgZ cÖ̀ vb Ges 

GbwRI‡`i AbyK~‡j QvoK…Z A‡_©i cwiexÿY I ÿz ª̀FYmn Ab¨vb¨ Kvh©µg cwi`k©b/ `k©b  

13. RvZxq B- Mf‡b©Ý Kvh©µg ev¯Íevqb, †mev c×wZ mnRxKiY, †mev cÖ̀ vb cªwZkÖæwZ Abyhvqx ‡mev cÖ̀ vb, Dc‡Rjv Z_¨ evZvqb       

nvjbvMv`KiY, †mvm¨vj wgwWqv e¨envi Ges wewfbœ ch©v‡q Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³mn Ab¨vb¨ wel‡q cÖwkÿY cwiPvjbv I 

Z`viwK 

-(০)- 
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‡mKkb-2 

‡KŠkjMZ D‡Ïk¨, AMÖvwaKvi, Kvh©µg, Kg©m¤úv`b m~PK Ges jÿ¨gvÎvmg~n 

‡KŠkjMZ 
D‡Ïk¨ 
(Strategic 
Objectives) 

‡KŠkjMZ 
D‡Ï‡k¨i 
gvb 
(Weight of Strategic  Objectives) 

Kvh©µg 
(Activities) 

Kg©m¤úv`b m~PK 
Performance Indicators 

GKK 
(Unit) 

Kg©m¤úv`b 
m~P‡Ki gvb 
(Weight of Performance Indicators)  

 
cÖK…Z AR©b 

 

jÿ¨gvÎv/ wbY©vqK 2017-18 
(Target/ Criteria Value for FY 2017-18)     

cÖ‡ÿcY 
(Projection) 
2019-20 
 

cÖ‡ÿcY 
Projection 
2020-21 

 
2016-17 

 
2017-18 

AmvaviY AwZ 
DËg 

DËg PjwZ 
gvb 

PjwZ 
gv‡bi 
wb‡¤œ 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
mswkøó `ßi/ms ’̄vi †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n 
[1]. AvBb 
k„sLjv I 
RbwbivcËv 
msnZKiY 

12 ‡gvevBj †KvU© 
cwiPvjbv 

‡KvU© cwiPvjbv  msL¨v  2 48 206 100 90 80 75 60 200 220 

mš¿vm I Rs½xev` 
wbg©~jKi‡Y 
Rbmvavi‡Yi mv‡_ 
gZwewbgq mfv  

gZwewbgq mfv  msL¨v  2 12 12 90 85 80 75 60 12 12 

Dc‡Rjv AvBbk„•Ljv 
KwgwUi mfv  

Mfv AbywôZ  msL¨v  2 12 12 90 85 80 75 60 12 12 

Dc‡Rjv AvBbk„•Ljv 
KwgwUi mfvi wm×všÍ 
ev Í̄evqb  

Wm×všÍ ev¯Íevqb  % 2 12 12 100 90 80 70 60 12 12 

mš¿vb I ROMxev` 
wbg©~jKi‡Y 
¯‹zj/K‡j‡R 
gZwewbgq mfv  

gZwewbgq mfv  msL¨v  2 12 12 100 90 80 70 60 12 12 
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‡KŠkjMZ 
D‡Ïk¨ 
(Strategic 
Objectives) 

‡KŠkjMZ 
D‡Ïk¨i gvb 
(Weight of Strategic  Objectives) 

Kvh©µg 
(Activities) 

Kg©m¤úv`b m~PK 
Performance Indicators 

GKK 
(Unit) 

Kg©m¤úv`b 
m~P‡Ki gvb 
(Weight of Performance) Indicators  

 
cÖK…Z AR©b* 
 

jÿgvÎv/ wbY©vhK 2017-18 
(Target/ Criteria Value for FY  2017-18)     

 
cÖ‡ÿcY 
(Projection) 
2018-19 
 

cÖ‡ÿcY 
 Projection 
2018-19 

 
2016-17 

 
2017-18 

AmvaviY AwZ 
DËg 

DËg PjwZ 
gvb 

PjwZ 
gv‡bi 
wb‡¤œ 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
mswkøó `ßi/ms ’̄vi †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n 
[2]. ivR¯̂ 
cÖkvmb I f~wg 
e¨e¯’vcbvq 
MwZkxjZv 
Avbvqb| 

11 2.1 Dc‡Rjv f~wg 
Awdm cwi`k©b| 

cwi`k©bK…Z Awdm msL¨v 1 2 03 6 5 4 3 2 6 6 

2.2 BDwbqb f~wg 
Awdm cwi`k©b| 

cwi`k©bK…Z f~wg 
Awdm| 

msL¨v 2 48 48 48 46 42 40 - 48 48 

2.3 mvqivZ gnvj 
BRviv cÖ̀ vb| 

Av`vqK…Z 
BRvivg~j¨ 

% 1 100 100 100 90 80 70 60 100 100 

2.4 f~wgnxb‡`i g‡a¨ 
K…wl LvmRwg e‡›`ve Í̄ 
cÖ̀ vb| 

e‡›`ve¯Í cÖ̀ vbK…Z msL¨v 1 48 50 48 
 

45 38 35 32 50 50 

2.5 †Rbv‡ij 
mv ©wd‡KU gvgjv 
cwiPvjbv| 

wb®úwËK…Z gvgjv msL¨v 1 14 40 36 32 29 25 22 25 36 

2.6Awc©Z  m¤úwËi 
wjR bevqb| 

bevqbK…Z  wjR msL¨v 0.5 32 40 139 100 80 70 60 139 139 
 

2.7 Dc‡Rjv gvwmK 
ivR¯ ̂mfv Av‡qvRb| 

AbywôZ mfv msL¨v 2 12 12 12 11 10 08 - 12 12 

2.8 f~wg Dbœqb Ki 
Av`vq Z`viwK| 

Av`vqK…Z f~wg 
Dbœqb Ki| 

% 1 100 100 100 90 80 70 60 100 100 

2.9 Lvm LwZqvbfy³ 
miKvwi m¤úwËi A‰ea 
`Lj D×vi 

D×viK…Z f~wg % 0.3 1 1 1 0.90 0.80 0.70 0.60 1.5 2 

2.10 Ab¨vb¨ miKvwi 
m¤úwËi A‰ea `Lj 
D×vi| 

D×viK…Z f~wg % 0.2 - - 0.25 0.20 0.15 0.10 0.8 0.5 1 

2.11 Ôhvi Rwg Av‡Q 
Ni †bB, Zvi wbR¯ ̂
Rwg‡Z Ni wbg©vY|Õ 

wbwg©Z Ni % 1 - 270 100 90 80 70 60 250 300 
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‡KŠkjMZ  
D‡Ïk¨ 
(Strategic 
Objectives) 

‡KŠkjMZ 
D‡Ïk¨i gvb 
(Weight of Strategic  Objectives) 

Kvh©µg 
(Activities) 

Kg©m¤úv`b m~PK 
Performance Indicators 

GKK 
(Unit) 

Kg©m¤úv`b 
m~P‡Ki gvb 
(Weight of PerformanceIndicators)  

 
cÖK…Z AR©b* 
 

jÿgvÎv/ wbY©vhK 2017-18 
(Target/ Criteria Value for FY  2017-18    

cÖ‡ÿcY 
(Projection) 
2018-19 
 

cÖ‡ÿcY 
Projection 
2018-19 

 
2016-17 

 
2017-18 

Amvavi
Y 

AwZ 
DËg 

DËg PjwZ 
gvb 

PjwZ 
gv‡bi 
wb‡¤œ 

  

100% 90% 80% 70% 60% 
mswkøó `ßi/ms ’̄vi †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n 
[3]. Dc‡Rjv 
ch©v‡q miKvix 
- †emiKvix 
Dbœqb g~jK 
Kv‡Ri mgš̂q 
mvab| 

15 3.1 Dc‡Rjv  
cwil‡`i gvwmK 
mgš^q mfv Abyôvb| 

AbywôZ mfv msL¨v 3 12 12 100 90 85 80 70 12 12 

3.2 gvwmK mfvi 
wm×všÍ ev¯Íevqb| 

ev Í̄evwqZ wm×všÍ| % 2 70 70 80 70 60 50 45 90 100 

3.3 wewfbœ Dbœqb 
g~jK KvR cwi`k©b/ 
`k©b|  

cwi`k©bK…Z cÖKí msL¨v 2 Ñ 100 48 45 40 36 35 100 100 

3.4 GbwRI Kvh©µg 
mgš^q mfv|  

mfv AbywôZ  msL¨v 2 12 12 12 
 

11 10 8 7 12 12 

3.5 GbwRI mgšq̂ 
mfvi  wm×všÍ 
ev¯Íevqb| 

wm×všÍ ev Í̄evwqZ % 1 70 70 80 72 64 56 48 80 80 

3.6GbwRIÕi  AbyK~‡j 
QvoK…Z A‡_©i Kvh©µg 
cwiexÿY| 

cwiexÿYK…Z  
GwWwc 

% 1 70 70 75 74 73 72 70 80 80 
 

3.7 ÿz ª̀ FY Kvhµg 
cwi`k©b/ `k©b| 

cwi`k©b/ `k©b % 1 25 30 30 29 28 27 25 30 30 

3.8 Dc‡Rjv 
cwil‡`i GwWwc 
ev¯Íevqb | 

ev Í̄evqbK…Z 
GwWwc| 

% 1 100 100 100 95 90 85 80 100 100 

3.9 RvZxq I 
AvšÍRvwZ©K w`em 
D`hvcb| 

D`&hvwcZ w`em % 1.5 98 99 100 90 80 70 60 100 100 

3.10 GevGLv Gi 
FY Aby‡gv`b| 

weZiYK…Z FY % 0.5 95 95 98 90 79 69 59 100 100 
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‡KŠkjMZ 
D‡Ïk¨ 
(Strategic 
Objectives) 

‡KŠkjMZ 
D‡Ïk¨i gvb 
(Weight of Strategic  Objectives) 

Kvh©µg 
(Activities) 

Kg©m¤úv`b m~PK 
Performance Indicators 

GKK 
(Unit) 

Kg©m¤úv`b 
m~P‡Ki gvb 
(Weight of Performance) Indicators  

 
cÖK…Z AR©b* 

 

jÿgvÎv/ wbY©vhK 2017-18 
(Target/ Criteria Value for FY  2017-18    

 
cÖ‡ÿcY 
(Projection) 
2018-19 
 

cÖ‡ÿcY 
 Projection 
2018-19 

 
2016-17 

 
2017-18 

AmvaviY AwZ 
DËg 

DËg PjwZ 
gvb 

PjwZ 
gv‡bi 
wb‡¤œ 

  

100% 90% 80% 70% 60% 
mswkøó `ßi/ms ’̄vi †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n 
[4]. gvb m¤§Z 
wkÿv e¨e ’̄v 
†Rvi`viKiY 
Ges mvgvwRK 
m‡PZbZv 
m„wó| 

09 4.1 wkÿv cÖwZôvb 
cwi`k©b I `k©b| 

cwi`k©bK…Z 
cªwZôvb 

msL¨v 3 25 40 100 90 80 75 70 150 150 

4.2 ‡kÖYxK‡ÿ 
gvwëwgwWqvi gva¨‡g 
K¬vm cwiPvjbv| 

cwiPvwjZ K¬vm| % 1 25 97 90 80 70 60 50 120 152 

4.3  gva¨wgK I 
D”P gva¨wgK 
ch©v‡qi wkÿv 
cÖwZôv‡b weÁvb 
wkÿvi DcKiY 
weZiY  

weÁvb wkÿvi 
DcKiY cÖvß 
cÖwZôvb 

msL¨v 1 25 48 70 65 60 50 55 60 65 

4.4 wkÿK, wkÿv_x© 
cwiPvjbv cl©` I 
AwffveK‡`i  mv‡_ 
gZ wewbgq mfv| 

Av‡qvwRZ mfv msL¨v 2 10 14 90 
 

80 70 60 55 35 50 

4.5  wkÿv_x©‡`i 
Rb¨ mZZv †÷vi 
Pvjy KiY| 

‡÷vi PvjyK…Z 
cÖwZôvb 

msL¨v 1 01 01 03 02 01 05 08 25 36 

4.6Dc‡Rjv cwil` 
I ¯’vbxq D‡`¨v‡M 
`wi`ª I †gavex 
wkÿv_x©‡`i Dc„ewË 
cÖ̀ vb| 

DcweË cÖ̀ vbK…Z 
wkÿv_x© 

msL¨v 1 25 25 50 45 40 35 30 55 60 
 

  

 

‡KŠkjMZ ‡KŠkjMZ Kvh©µg Kg©m¤úv`b m~PK GKK Kg©m¤úv`b  jÿgvÎv/ wbY©vhK 2017-18  cÖ‡ÿcY 
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D‡Ïk¨ 
(Strategic 
Objectives) 

D‡Ïk¨i gvb 
(Weight of Strategic  Objectives) 

(Activities) Performance Indicators (Unit) m~P‡Ki gvb 
(Weight of Performance) Indicators  

cÖK…Z AR©b* 
 

(Target/ Criteria Value for FY  2017-18     

cÖ‡ÿcY 
(Projection) 
2018-19 
 

 Projection 
2018-19 

 
2016-
17 

 
2017-
18 

AmvaviY AwZ 
DËg 

DËg PjwZ 
gvb 

PjwZ 
gv‡bi 
wb‡¤œ 

  

100% 90% 80% 70% 60% 
mswkøó `ßi/ms ’̄vi †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n 
[5]. gvbe 
m¤ú` Dbœqb 
I cÖvwZôwbK 
mÿgZv 
e„w×KiY| 

06 5.1 Dc‡Rjv ch©v‡q 
Kg©KZ©v‡`i  Bs‡iRx 
fvlvi `ÿZv e„w× 
KiY| 

Av‡qvwRZ †mkb| msL¨v 2 03 04 12 10 08 06 04 12 12 

5.2 Dc‡Rjv cÖkvm‡b 
Kg©iZ Kg©Pvix‡`i 
Rb¨ cÖwkÿ‡Yi 
Av‡qvRb| 

cÖwkÿYv_©x| msL¨v 2 03 04 09 8 07 06 05 10 10 

5.3 BDwWwmÕi 
D‡`¨v³v‡`i Rb¨ 
cÖwkÿY Av‡qvRb| 

cÖwkÿYv_©x| msL¨v 2 02 03 10 09 08 07 06 10 10 

[6]. mvgvwRK 
wbivcËvg~jK 
Kvh©µg 
ev Í̄evqb 
†Rvi`viKiY| 

06 6.1 gyw³‡hv×v‡`i 
m¤§vbxfvZv weZiY 
Kvh©µg Z`viwK|| 

fvZv weZiYK…Z % 2 100 100 100 86 77 67 58 99 100 

6.2 cÖwZeÜx fvZv 
weZiY Kvh©µg 
Z`viwK| 

fvZv weZi‡Yi 
Kvh©µg 
Z`viKK…Z 

% 1 100 100 100 90 80 70 60 100 100 

6.3 eq¯‹  I weave 
fvZv weZiY Kvh©µg 
Z`viwK|   

fvZv weZi‡Yi 
Kvh©µg 
Z`viKK…Z 

% 1 100 100 100 90 80 70 60 100 100 

6.4 mvgvwRK 
wbivcËvg~jK cÖK‡íi 
ev Í̄evqb cwiexÿY 

cwiexÿYK…Z cÖKí msL¨v 1 10 10 12 11 10 9 08 12 12 

6.5  cÖwZeÜx‡`i 
wkÿv I Ab¨vb¨ 
Kj¨vYg~jK Kv‡R 
mnvqZv cÖ̀ vb| 

mnvqZv cÖ̀ Ë % 1 100 100 100 90 80 70 60 100 100 
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D‡Ïk¨ 
(Strategic 
Objectives) 

‡KŠkjMZ 
D‡Ïk¨i gvb 
(Weight of Strategic  Objectives) 

Kvh©µg 
(Activities) 

Kg©m¤úv`b 
m~PK 

Performance Indicators 

GKK 
(Unit) 

Kg©m¤úv`b 
m~P‡Ki gvb 
(Weight of Performance) Indicators  

 
cÖK…Z AR©b* 
 

jÿgvÎv/ wbY©vhK 2017-18 
(Target/ Criteria Value for FY  2017-18     

 
cÖ‡ÿcY 
(Projection) 
2018-19 
 

cÖ‡ÿcY 
 Projection 
2018-19 

 
2016-
17 

 
2017-
18 

AmvaviY AwZ 
DËg 

DËg PjwZ 
gvb 

PjwZ 
gv‡bi 
wb‡¤œ 

  

100% 90% 80% 70% 60% 
mswkøó `ßi/ms ’̄vi †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n 
[7].Rbm‡PZbZvg~jK 
Kvh©µ‡g Rb 
DØy×KiY 
†Rvi`viKiY | 

08 7.1 Gwm‡Wi 
Ace¨envi msµvšÍ 
mfv Av‡qvRb | 

Av‡qvwRZ mfv msL¨v 0.5 1 12 12 12 Ñ Ñ Ñ 12 12 

7.2 gv`K ª̀‡e¨i 
Ace¨envi wbqš¿‡Y 
mfv Av‡qvRb| 

Av‡qvwRZ mfv msL¨v 1 1 12 12 12 Ñ Ñ Ñ 12 12 

7.3 bvix I wkï 
wbh©vZb ‡iv‡a mfv 
Av‡qvRb |   

Av‡qvwRZ mfv msL¨v 1 1 12 12 12 Ñ Ñ Ñ 12 12 

7.4 ‡hŠZzK wb‡iv‡ai 
j‡ÿ¨ mfv Av‡qvRb|  

Av‡qvwRZ mfv msL¨v 1 28 42 56 50 45 39 33 70 84 
7.5  evj¨- weevn 
‡iv‡a Kg©cwiKíbv 
cÖYqb| 

Av‡qvwRZ mfv msL¨v 1 10 18 30 35 40 50 70 75 80 

7.6 evj¨- weevn 
wb‡iv‡ai j‡ÿ¨ mfv 
Av‡qvRb|  

Av‡qvwRZ mfv msL¨v 1 10 15 20 18 16 14 12 30 35 

7.7 mš¿vm I Rw½ev` 
`g‡b mfv Av‡qvRb| 

Av‡qvwRZ mfv msL¨v 0.5 8 8 9 8 7 6 5 9 9 

7.8 bvix I wkky cvPvi 
‡iv‡a mfv Av‡qvRb 

Av‡qvwRZ mfv msL¨v 0.5 7 8 8 7 6 5 4 8 8 

7.9 †PvivPvjvb 
cÖwZ‡iv‡a mfv 
Av‡qvRb| 

Av‡qvwRZ mfv msL¨v 1 6 12 10 09 08 05 03 12 12 

7.10 †hŠb nqivbx, 
Rvj †bvU I ûwÛ 
e¨emv wbqš¿‡Y Ges 
cÖwZ‡iv‡a mfv 
Av‡qvRb|   

Av‡qvwRZ mfv msL¨v 0.5 06 06 9 5 4 3 2 6 7 
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D‡Ïk¨ 
(Strategic 
Objectives) 

‡KŠkjMZ 
D‡Ïk¨i gvb 
(Weight of Strategic  Objectives) 

Kvh©µg 
(Activities) 

Kg©m¤úv`b m~PK 
Performance Indicators 

GKK 
(Unit) 

Kg©m¤úv`b 
m~P‡Ki gvb 
(Weight of Performance) Indicators  

 
cÖK…Z AR©b* 

 

jÿgvÎv/ wbY©vhK 2017-18 
(Target/ Criteria Value for FY  2017-18     

 
cÖ‡ÿcY 
(Projection) 
2018-19 
 

cÖ‡ÿcY 
 Projection 
2018-19 

 
2016-17 

 
2017-
18 

AmvaviY AwZ 
DËg 

DËg PjwZ 
gvb 

PjwZ 
gv‡bi 
wb‡¤œ 

  

100% 90% 80% 70% 60% 
mswkøó `ßi/ms ’̄vi †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n 
 
[8].µxov 
ms¯‹…wZ I bvix 
Dbœqb 
Z¡ivwšẐKiY 

03 8.1 µxov ms ’̄v/ 
cÖv_wgK wkÿv 
wefv‡Mi AvIZvaxb 
µxov cÖwZ‡hvwMZvi  
Av‡qvRb |  

fvZv weZiYK…Z msL¨v 0.5 8 8 10 9 8 7 6 10 10 

8.2 mvs¯‹…wZK 
cÖwZ‡hvwMZvi 
Av‡qvRb  

fvZv weZi‡Yi 
Kvh©µg 
Z`viKK…Z 

msL¨v 1 6 6 8 7 6 5 4 9 9 

8.3 Dc‡Rjv bvix I 
wkï wbh©vZb 
cÖwZ‡iv‡a KwgwUi 
mfv Av‡qvRb  

fvZv weZi‡Yi 
Kvh©µg 
Z`viKK…Z 

msL¨v 1 12 12 12 10 9 7 6 12 12 

8.4 Dc‡Rjv bvix I 
wkï wbh©vZb 
cÖwZ‡iv‡a KwgwUi 
mfvi wm×všÍ 
ev Í̄evqb | 

cwiexÿYK…Z 
cÖKí 

% 0.5 70 70 82 80 65 58 50 85 90 
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D‡Ïk¨ 
(Strategic 
Objectives) 

‡KŠkjMZ 
D‡Ïk¨i gvb 
(Weight of Strategic  Objectives) 

Kvh©µg 
(Activities) 

Kg©m¤úv`b m~PK 
Performance Indicators 

GKK 
(Unit) 

Kg©m¤úv`b 
m~P‡Ki gvb 
(Weight of Performance) Indicators  

 
cÖK…Z AR©b* 
 

jÿgvÎv/ wbY©vhK 2017-18 
(Target/ Criteria Value for FY  2017-18     

 
cÖ‡ÿcY 
(Projection) 
2018-19 
 

cÖ‡ÿcY 
 Projection 
2018-19 

 
2016-17 

 
2017-18 

AmvaviY AwZ 
DËg 

DËg PjwZ 
gvb 

PjwZ 
gv‡bi 
wb‡¤œ 

  

100% 90% 80% 70% 60% 
mswkøó `ßi/ms ’̄vi †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n 
{৯} েযাগ 

ব াপনা, 
বনায়ন, জলবা  
পিরবতেন 
অিভেযাজন ও 
পিরেবশ 
সংর ণসহ 
Sdgs অজন 

রাি তকরণ 

10 9.1 াণ ও নবাসন এব 
েযাগ ব াপনা 

স িকত সভা অ ান 
অ ি ত সভা সং া 1 04 06 26 24 21 19 17 28 28 

  9.2 াণ ও নবাসন এব 
েযাগ ব াপনা 

স িকত সভার বা বায়ন 
িস া  বা বািয়ত % 1 70 75 95 90 80 70 60 100 100 

  9.3 েযােহ িত  
এলাকা তাং িণক 
পির/দশন 

পিরদশন/দশন ত % 1 100 100 26 24 21 19 17 28 28 

  9.4 িজ আর িবতরণ দান ত িজআর % 0.5 100 100 100 90 80 70 60 100 100 

  9.5 িভিজএফ িবতরণ দান ত িভিজএফ % 1 100 100 26 24 21 19 17 28 28 

  9.6 আর িবতরণ দান ত িবিলফ % 1 100 100 100 90 80 70 60 100 100 

  9.7 ামীণ অবকঠােমা 
িনমােণর জ  কািবখা 

ক  বা বায়ন 

িনিমত রা া % 0.5 100 100 26 24 21 19 17 28 28 

  9.8 ামীণ অবকঠােমা 
িনমােণর জ  কািবখা 

ক  বা বায়ন 

িনমাণ ত রা া % 1 100 100 100 90 80 70 60 100 100 

  9.9 অিতদির েদর জ  
কমসং ান কম িচ 

িনেয়ািজত িমক % 0.5 100 100 26 24 21 19 17 28 28 

  9.10 েরাপেনর জ  
জনউ ু করণ মলা 

আেয়াজন 
 

আেয়ািজত মলা সং া 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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D‡Ïk¨ 
(Strategic 
Objectives) 

‡KŠkjMZ 
D‡Ïk¨i gvb 
(Weight of Strategic  Objectives) 

Kvh©µg 
(Activities) 

Kg©m¤úv`b m~PK 
Performance Indicators 

GKK 
(Unit) 

Kg©m¤úv`b 
m~P‡Ki gvb 
(Weight of Performance) Indicators  

 
cÖK…Z AR©b* 
 

jÿgvÎv/ wbY©vhK 2017-18 
(Target/ Criteria Value for FY  2017-18     

 
cÖ‡ÿcY 
(Projection) 
2018-19 
 

cÖ‡ÿcY 
 Projection 
2018-19 

 
2016-17 

 
2017-18 

AmvaviY AwZ 
DËg 

DËg PjwZ 
gvb 

PjwZ 
gv‡bi 
wb‡¤œ 

  

100% 90% 80% 70% 60% 
mswkøó `ßi/ms ’̄vi †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n 
  9.11 সামািজক বনায়েনর 

জ  িবিভ  ে র চারা 
িবতরণ 

িবতরণ ত চারা সং া 0.5 2000 3000 1000 900 800 700 600 4000 5000 

  9.12 উপেজলা পিরেবশ 
কিম র সভার আেয়াজন 

আেয়ািজত সভা সং া 0.5 02 02 6 5 4 3 2 6 6 

  9.13 উপেজলা পিরেবশ 
কিম র সভার িস া  

বা বায়ন 

িস া  বা বায়ন % 0.5 85 90 100 90 80 70 60 100 100 
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উপেজলা পযােয়র কাযালেয়র আবি ক কৗশলগত উে স হ, ২০১৮- ১৯ 
( মাট মান-20) 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 
কৗশলগত উে   
(Strategic 

Objectives) 

কৗশলগত 
উে র মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায ম 
(Activities) 

কমসংপাদন চক 
(Performance Indicators) 

 
 

একক 
(Unit) 

 

কমস াদন চেকর 
মান (Weight of 
performance 

Indicator) 
 

ল মা া/িনণায়ক 2018-19 
(Target/Criteria value for fy 2018-19) 

অসাধারণ অিত উ ম উ ম চলিত মান চলিত মােনর 
িনে  

100% 90% 80% 70% 60% 

বািষক 
কমস াদন 
ি  বা বায়ন 
জারদারকরণ 

৩ 201৭-1৮  অথ বছেরর বািষক কমস াদন 
ি র ায়ন িতেবদন  দািখল 

ায়ন িতেবদন দািখল ত  তািরখ 1 ২৪ লাই, 
২০১৮  

২৯ লাই, 
২০১৮ 

৩০ লাই 
২০১৮  

৩১ লাই 
২০১৮ 

০১ আগ  
২০১৮  

201৮-1৯ অথ বছেরর বািষক কম াদন ি র 
অধবািষক ায়ন িতেবদন  ঊ তন 

ক পে র িনকট দািখল 

ায়ন িতেবদন দািখল ত তািরখ 1 ১৩  জা য়াির 
২০১৯ 

16 জা য়াির, 
২০১৯ 

17 জা য়াির, 
২০১৯  

18 
জা য়াির. 

২০১৯ 

21 জা য়াির 

সরকাির কমস াদন ব াপনা প িতসহ 
অ া  িবষেয় কমকতা/ কমচারীেদর জ  

িশ ণ আেয়াজন   

আেয়ািজত িশ েণর সময়  জনঘ া 
* 

1 ১৩  জা য়াির 
২০১৯ 

16 জা য়াির, 
২০১৯ 

17 জা য়াির, 
২০১৯  

২০ 
জা য়াির. 

২০১৯ 

২১জা য়াির 
২০১৯ 

কাযপ িত, 
কমপিরেবশ ও 
সবার মােনা য়ন 

9 ই-ফাইিলং প িত বা বায়ন   ডে র মা েম হীত ডাক ই-ফাইিলং 
িসে েম আপেলাড ত  

% 1 ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

 ই- ফাইেল নিথ িন ি ত * % 1 ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

 ই- ফাইেল প  জারী ত ** % 1 ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

উ াবনী উে াগ ও  উ য়ন ক  ( SIP) 
বা বায়ন 

নতম এক  উ াবনী উে াগ/  উ য়ন 
ক  বা বািয়ত  

তািরখ  1 ৩১ িডেস র 
২০১৮  

০৭ জা য়াির, 
২০১৮  

১৪ জা য়াির, 
২০১৮ 

২১ 
জা য়াির, 

২০১৮ 

২৮ জা য়াির, 
২০১৮ 

িস েজ স চাটার বা বায়ন  হালনাগাদ ত  িস েজ স চাটার অ যায়ী  দ  
সবা  

% 1 ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

অিভেযাগ িতকার ব া বা বায়ন িনিদ  সমেয়র মে  অিভেযাগ িন ি ত  % 1 90 80 70 60 50 

িপআরএল র ২ মাস েব সংি  কমচারীর 
িপআরএল ও  নগদায়ন জাির িনি তকরণ 

িপআরএল আেদশ জারী ত  % 1 ১০০ ৯০ ৮০ - - 

আিথক ও স দ 
ব াপনার উ য়ন 

৫ অিডট আপি  িন ি  কায েমর উ য়ন ডসীট জবাব িরত % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

   অিডট আপি  িন ি ত  % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

  াবর ও অ াবর স ি র হালনাগাদ 
তািলকা ত করা  

াবর স ি র তািলকা হালনাগাদ ত  তািরখ  ১ ০৩ ফ য়াির 
২০১৯ 

১৭ ফ য়াির 
২০১৯ 

২৮ ফ য়াির 
২০১৯  

২৮ মাচ 
২০১৯  

১৫ এি ল ২০১৯  

  বািষক উ য়ন কম িচ বা বায়ন  বািষক উ য়ন কম িচ বা বািয়ত  % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 
কৗশলগত উে   
(Strategic 

Objectives) 

কৗশলগত 
উে র মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায ম 
(Activities) 

কমসংপাদন চক 
(Performance Indicators) 

 
 

একক 
(Unit) 

 

কমস াদন চেকর 
মান (Weight of 
performance 

Indicator) 
 

ল মা া/িনণায়ক 2018-19 
(Target/Criteria value for fy 2018-19) 

অসাধারণ অিত উ ম উ ম চলিত মান চলিত মােনর 
িনে  

100% 90% 80% 70% 60% 

জাতীয় াচার 
কৗশল ও ত  

অিধকার বা বায়ন 
জারদারকরণ  

৩ জাতীয় াচার কমপিরক না ও পিরবী ণ 
কাঠােমা ণয়ন  

জাতীয় াচার কমপিরক না ও পিরবী ণ 
কাঠােমা ণীত  

তািরখ  ১ ১৫ লাই ৩১ লাই  - - - 

  িনধািরত সমেয়র মে  মািসক িতেবদন 
দািখল  

িনধািরত সমেয়র মে  মািসক িতেবদন 
দািখল ত  

সং া  ১ ৪ ৩ - - - 

  ত  বাতায়ন হালনাগাদকরণ  ত  বাতায়ন হালনাগাদ ত  % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

 
*জন শাসন িশ ণ া য়াল অ যায়ী উ  িশ ণ আেয়াজন করেত হেব। 
** মি পিরষদ িবভােগর ই- গভ া  অিধশাখা হেত া  িতেবদন। 
*** মি পিরষদ িবভােগর ই- গভ া  অিধশাখা হেত া  িতেবদন। 
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আিম, উপেজলা  িনবাহী অিফসার, জলঢাকা, নীলফামারী  জলা শাসক, নীলফামারী এর িনকট অ ীকার করিছ য, এই ি েত বিণত 
ফলাফল অজেন সেচ  থাকব। 
 

আিম, জলা শাসক, নীলফামারী, উপেজলা িনবাহী অিফসার, জলঢাকা, নীলফামারী এর িনকট অ ীকার করিছ য, এই ি েত বিণত 
ফলাফল অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।  
 

 

া িরত :  

 

 
 

উওম মার রায় 
উপেজলা  িনবাহী অিফসার 

জলঢাকা, নীলফামারী 

…………………….. 
                 তািরখ :  
 

 

 

 

 

 

 
 

জলা শাসক 
নীলফামারী। 

 

………………………. 
                  তািরখ :  
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সংেযাজনী - ১ 

শ সংে প ( Acronyms) 
 

এনিজও  

 

- নন গভনেম  অগানাইেজশন  

এবাএখা 

 

- এক  বািড় এক  খামার 

িজআর  

 

- জনােরল িরিলফ  

আর  

 

- ট  িরিলফ  

কািবখা  

 

- কােজর িবিনময় খা   

কািবটা  

 

- কােজর িবিনমেয় টাকা  

িভিজিড  

 

-  

িভিজএফ  

 

-  

এস এফ  

 

- টেম  অব ফ া স  

িপআরএল  

 

- ি  িরটায়ারেম  িলভ  

আইিস   

 

- ইনফরেমশন এ  কিমউিনেকশন টকেনালিজ  

এসিডিজ’স  

 

- সাসেটইেনবল ডেভলপেম  গা স  

 

 



: নং#20 
 

 
সংেযাজনী-2  

কমস াদন চকস হ, বা বায়নকারী কাযালয়স হ এবং পিরমাপ প িত এর  িববরণ 
িমক নং  কায ম কমস াদন চক িববরণ বা বায়নকারী ই্উিনট  পিরমাপ প িত এবং 

উপা   
সাধারণ 
ম  

1.1 উপেজলা মািসক আইন ংখলা সভা আেয়াজন। অ ি ত সভা। উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক পিরচািলত মািসক 
আইন ংখালা সভা। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 

 

1.2 মাবাইল কাট পিরচালনা। পিরচািলত মাবাইল 
কাট। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক পিরচািলত মাবাইল 
কাট। 

মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 

 

1.3 ুভােব পাবিলক পরী া পিরচালনা। অ ি ত পাবিলক 
পরী া। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক পাবিলক পরী া 
ভুােব পিরচালনার জ  তদারককাির কমকতা িহেসেব 

কাজ কেরন। 
পির া সমাপনাে  িতেবদন  

১.৪ সামািজক সম া রীকেরেণ জনগণেক 
উ ু করণ (মাদকাশি , নারী িনযাতন, 

বা িববাহ িতেরাধ)। 
অ ি ত উ ু করণ সভা। উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক সামািজক সম া 

রীকরেণ জনগনেক উ করণ (মাদাকাসি , নারী 
িনযাতন, বা  িববাহ িতেরাধ) সভা। 

মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 

 

১.৫ চা কর ও লামহষক ঘটনা অবিহতকরণ। 24 ঘ ার মে  
িতেবদন রণ। 

উপেজলা আইন- ংখলা কিম র সভাপিত িহেসেব 
ইউএনও চা ক  ও লামহষক ঘটনা জলা 

ািজে টেক অবিহত কেরন। 
cÖvß Z‡_¨i ¸iæZ¡   

১.৬ পাি ক গাপনীয় িতেবদন। িরত িতেবদন। ইউএনও উ তন ক পে র আ  ি  আকষেণর যা  
িবষয়সহ অ া  জ ির গাপনীয় িবষেয় জলা 

ািজে টেক অবিহত কেরন। 
মািসক িতেবদন।  

২.১ উপেজলা িম অিফস পিরদশন। পিরদশন ত অিফস। উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক উপেজলা িম অিফস 
পিরদশন। 

মািসক িতেবদন 
পযােলাচনা। 

 

২.২ ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশন। পিরদশন ত িম 
অিফস। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক ইউিনয়ন িম অিফস 
পিরদশন। 

সেরজিমেন পিরদশন 
িতেবদন/মািসক িতেবদন। 

 

২.৩ সায়রাত মহাল ইজারা দান। আদায় ত ইজারা । উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক সায়রাত মহাল ইজারা 
দান। 

cÖvß BRvivg~j¨  

২.৪ িমহীনেদর মে  িষ খাসজিম। বে াব  দান ত। উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক খাস জিম বে াব  
দান। 

মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 

 

২.৫ জনােরল সা িফেকট মামলা পিরচালনা। িন ি ত মামলা। উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক সা িফেকট মামলা 
িন িতকরণ। 

মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 

 

২.৬ অিপত স ি র িলজ নবায়ন। নবায়ন ত িলজ। উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক অিপত স ি  িলজ 
নবায়নকরণ। 

মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 

 

২.৭ উপেজলা মািসক রাজ  সভা আেয়াজন। অ ি ত সভা। উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক িনধািরত িদেন মািসক 
সভা আেয়াজন। 

মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 

 

২.৮ িম উ য়ন কর আদায় তদারিক। আদায় ত িম উ য়ন 
কর। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক িম উ য়ন কর আদায় 
তদারিক। 

মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 
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২.৯ খাস খিতয়ন  সরকাির স ি র অৈবধ দখল 
উ ার। 

উ ার ত িম। উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক খাস খিতয়ান  
সরকাির স ি র অৈবধ দখল উ াের সহায়তা। 

মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 

 

 কায ম কমস াদন চকস হ িববরণ বা বায়নকারী 
অিধদ র/সং া/দ র 

পিরমাপ প িত এবং 
উপা  

সাধারণ 
ম  

২.১০ অ া  সরকাির স ি র অৈবধ দখল উ ার উ ার ত িম উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক অ া  সরকাির 
স ি র অৈবধ দখল উ াের সহায়তা। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার মািসক/বািষক িতেবদন  

২.১১ যার জিম আেছ ঘর নই, তার িনজ  জিমেত ঘর 
িনমাণ 

িনিমত ঘর মাননীয় ধানম ীর 10  াি ংএর এক  সবার জ  
বাস ান এর অংশ িহেসেব যার জিম আেছ ঘর নই, তার 

িনজ  জিমেত ঘর িনমাণ। 
ev Í̄evwqZ cÖKí  

৩.1 উপেজলা পিরষেদর মািসক সভায় অ ান অ ি ত সভা উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক িনধািরত িদেন মািসক 
সভা আেয়াজন। 

মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 

 

৩.2 মািসক সভায় িস া  বা বায়ন বা বািয়ত িস া  উপেজলা পিরষেদর মািসক সভা বা বায়ন। উপেজলা িনবাহী 
অিফসার/সংি  দ র 

ধান 

মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 

 

৩.3 িবিভ  উ ায়ন লক কাজ পিরদশন/দশন। দশন/পিরদশন ত ক  উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক িবিভ  উ য়ন লক 
কাজ দশন/পিরদশন করা। 

ইউএনও সেরজিমেন দশন/পিরদশন  

৩.4 এনিজও কাযা ম স নয় সভা সভা অ ি ত উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক এনিজও সম য় সভা 
অ ান। 

ইউএনও মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 

 

৩.৫ এনিজও স নয় সভা িস া  বা বায়ন িস া  বা বািয়ত অ ি ত সভার িস া  বা বায়ন। ইউএনও/সংি  ক প  মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 

 

৩.৬ এনিজও’র অ েল ছাড় ত অেথর কায ম 
পিরবী ণ 

পিরবী ণ ত এনিজও ইউএনও ক ক এনিজও’র অ েল ছাড় ত অেথর 
কায ম পিরবী ণ। 

ইউএনও মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 

 

৩.৭  ঋণ কায ম পিরদশন/ দশন পিরদশন/দশন ইউএনও ক ক  ঋণ কায ম পিরদশন/দশন। ইউএনও সেরজিমেন দশন/পিরদশন  
৩.৮ উপেজলা পিরশেদর এিডিপ বা বায়ন বা বায়ন ত এিডিপ িপিপআর এর িনয়ম অ যায়ী এিডিপ সথাসমেয় বা বায়ন 

করা। 
উপেজলা িনবাহী 

অিফসার/সংি  দ র 
ধান 

মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 

 

৩.৯ জাতীয় ও আ জািতক িদবস উ াপন িদবস উদবযািপত ইউএনও ক ক িদবস উদযাপন সম য় করা। উপেজলা িনবাহী 
অিফসার/সংি  দ র 

ধান 

মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 

 

৩.১০ এবাএখা’র এর ঋণ অ েমাদন অ েমািদত ঋেণর 
শতকরা হার 

ইউএনও ক ক এবাএখা’র িবিভ  সিমিতর সদ েদর 
ঋণ অ েমাদন। 

ইউএনও/সম য়কারী,এবাএ
খা 

মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 

 

৪.১ িশ া িত াণ পিরদশন  ও দশন পিরদশন ত িত ান উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক িবিভ  িশ া িত ান 
পিরদশন করা। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার মািসক/বািষক িতেবদন।  

৪.২ ণীকে  মাি িমিডয়ান মা েম াস 
পিরচালনা। 

পিরচািলত াস ণীকে  পাঠদানেক অিধক অ ধাবনেযা  ও 
আন দায়ক করার জ  মাি িমিডয়া াস পিরচালনা 

করা। 
উপেজলা িনবাহী 

অিফসার/উপেজলা 
িশ া/মা িমক িশ া 

অিফসার 

মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 

 

৪.৩ মা্ িমক ও উ  মা িমক পযােয় িশ া িব ান িশ ার উপকরণ িব ান িশ া িব ােরর জ  িশ া িত ােন িব ান উপেজলা িনবাহী অিফসার মািসক/বািষক িতেবদন।  
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িত ােন িব ান িশ ার উপকরণ িবতরণ। া  িত ান িশ া উপকরণ িবতরণ। 
৪.৪ িশ ক, িশ াথ , পিরচালনা পযদ ও 

অিভভাবকেদর সােথ মত িবিনময় সভা। 
আেয়ািজত সভা মানস ত িশ া িনি েত িশ ক, িশ াথ , পিরচালনা 

পধদ ও অিভভাবকেদর সােথ মত িবিনময় সভা 
আেয়াজন। 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার/মা িমক িশ া 

অিফসার 

মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 

 

৪.৫ িশ াথ েদর জ  সততা ার চা  করণ। ার চা ত িত ান িশ াথ েদর নিতক মান উ য়েনর জ  সততা ার 
াপন 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার/উপেজলা 

পিরষদ/মা িমক িশ া 
অিফসার 

মািসক/বািষক িতেবদন  

৪.৬ উপেজলা পিরষদ ও ানীয় উে ােগ দির  ও 
মধাবী িশ াথ েদর উপ ি  দান। 

উপ ি  দান ত 
িশ াথ  

দির  ও মধাবী িশ াথ েদর উৎসাহ দােনর জ  
িশ া ি  দান 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার/উপেজলা পিরষদ 

মািসক/বািষক িতেবদন  

৫.১ উপেজলা পযােয় Kg©KZ©v‡`i ইংেরজী ভাষার 
দ তা ি  করণ। 

আেয়ােজত সশন অিফসারেদর ইংেরজী ভাষার দ তা ি  ইউএনও/সংি  সকল 
কমকতা 

মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 

 

৫.২ উপেজলা শাসেন কমরত কমচারীেদর 
িশ েণর আেয়াজন। 

িশ ণাথ  কমচারীেদর কম স াদন দ াতা ি   মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 

 

৫.৩ ইউিডিস’র উে া ােদর জ  িশ েণর 
আেযাজন। 

িশ ণাথ  উে া ােদর দ তা ি  উপেজলা িনবাহী অিফসার মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 

 

৬.১ ি েযা ােদর স ানীভাতা িবতরণ কায ম 
তদারিক। 

ভাতা িবতরণ ত স ানীভাতা িবতরণ কিম র সভাপিত িহেসেব িবতরণ 
কায ম তদারককরণ 

উপেজলা িনবাহী অিফসার মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 

 

৬.২ িতব ী ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক। ভাতা িবতরেণর কায ম 
তদারক ত 

উপেজলার কায ম সম য়কারী িহেসেব িতব ী ভাতা 
িবতরণ কায ম তদারিক 

 

৬.৩ বয়  ও িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক। ভাতা িবতরেণর কায ম 
তদারক ত 

উপেজলার কায ম সম য়কারী িহেসেব বয়  িবধবা 
ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক 

 

৬.৪ সামািজক িনরাপ া লক কে র বা বায়ন 
পিরবী ণ। 

পিরবী ণ ত ক  উপেজলার কায ম সম য়কারী িহেসেব সামািজক 
িনরাপ া লক কে র বা বায়ন পিরবী ণ 

 

৬.৫ িতব ীেদর িশ া ও অ া  ক াণ লক 
কােজ সহায়তা দান। 

সহায়তা দ  উপেজলার কায ম সম য়কারী িহেসেব িতব ীেদর 
িশ া ও অ া  ক াণ লক কােজ ত  দান 

 

৭.১ এিসেডর অপ বহার সং া  সভা আেয়াজন। আেয়ািজত সভা এিসিডর অপ বহার রােধ সংি  কেহা ারেদর 
িনেয় সভা আেয়াজন 

উপেজলা িনবাহী অিফসার মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 

 

৭.২ মাদক ে র অপ বহার িনয় েণ সভা 
আেয়াজন। 

আেয়ািজত সভা মাদক ে র অপ বহার িনয় েণ সংি  
কেহা ারেদর িনেয় সভা আেয়াজন 

 

৭.৩ নারী ও িশ  িনযাতন রােধ সভা আেয়াজন। আেয়ািজত সভা নারী ও িশ  িনযাতন রােধ সংি  কেহা ােদর িনেয় 
সভা আেয়াজন 

উপেজলা িনবাহী অিফসার মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 

 

৭.৪ যৗ ক িনেরােধর লে ¨ সভা আেয়াজন। আেয়ািজত সভা যৗ ক িনেরােধর লে  সংি  কেহা ােদর িনেয় 
সভা আেয়াজন 

 

৭.৫  বা  িববাহ রােধ কমপিরক না ণয়ন। আেয়ািজত সভা বা  িববাহ রােধ সংি  কিম র সদ েদর িনেয় 
কমপিরক না হণ 

 

৭.৬ বা  িববাহ িনেরােধর লে  সভা আেয়াজন। আেয়ািজত সভা বা  িববাহ িনেরােধর লে  সংি  কেহা ােদর  
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িনেয় সভা আেয়াজন 
৭.৭ স াস ও জি বাদ দমেন সভা আেয়াজন। আেয়ািজত সভা স াস ও জি বাদ দমেন সংি  কেহা ােদর িনেয় 

সভা আেয়াজন 
 

৭.৮ নারী ও িশ  পাচার রােধ সভা আেয়াজন। আেয়ািজত সভা নারী ও িশ  পাচার রােধ সংি  কেহা ােদর িনেয় 
সভা আেয়াজন। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 

 

৭.৯ চারা চালান িতেরাধ সভা আেয়াজন। আেয়ািজত সভা চারা চালান িতেরাধ সংি  কেহা ােদর িনেয় সভা 
আেয়াজন। 

মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 

 

৭.১০ যৗন হয়রানী, জালেনাট ও ি  বসা িনয় েণ 
এবং িতেরােধ সভা আেয়াজন। 

আেয়ািজত সভা যৗন হয়রানী, জালেনাট ও ি  বসা িনয় েণ সংি  
কেহা ােদর িনেয় সভা আেয়াজন। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 

 

৮.১ ীড়া সং া/ াথিমক ও মা িমক িশ া 
িবভােগর আওতাধীন ীড়া িতেযািগতার 

আেয়াজন। 
আেয়ািজত ীড়া 

িতেযািগতা 
িশ াথ  শািররীক িবকাশ ও া  র ায় উৎসাহ 

দােনর জ  ীড়া িতেযািগতার আেয়াজন। 
উপেজলা িনবাহী 

অিফসার/সংি  িবভাগীয় 
ধানগণ 

মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 

 

৮.২ সাং িতক িতেযািগতার আেয়াজন। আেয়ািজত সভা  ও দশীয় সং িতর লালন ও িবকােশ সাং িতক 
িতেযািগতার আেয়াজন। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 

 

৮.৩ উপেজলা নারী ও িশ  িনযাতন িতেরাধ 
কিম র সভা আেয়াজন। 

আেয়ািজত সভা নারী ও িশ  িনযাতন িতেরােধ উপেজলা কিম র সভার 
আেয়াজন। 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার/উপেজলা মিহলা 

িবষয়ক অিফসার 

মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 

 

৮.৪ উপেজলা নারী ও িশ  িনযাতন িতেরাধ 
কিম র সভার িস া  বা বায়ন। 

িস া  বা বািয়ত অ ি ত সভার িস া স হ বা বায়ন। উপেজলা িনবাহী অিফসার মািসক/বািষক িতেবদন  

৯.১ াণ ও cybe©vmb এবং েযাগ ব াপনা 
স িকত সভা অ ান। 

আেয়ািজত সভা াণ ও ণবাসন এবং েযাগ ব াপনা স িকত 
কিম র সভা অ ি ান। 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার/উপেজলা ক  

বা বায়ন অিফসার 

মািসক/বািষক িতেবদন  

৯.২ াণ ও cybe©vmb এবং েযাগ ব াপনা 
স িকত সভার িস া  বা বায়ন। 

িস া  বা বািয়ত াণ ও ণবাসন এবং েযাগ ব াপনা স িকত 
কিম র অ ি ত সভার িস া  বা বায়ন। 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার/উপেজলা ক  

বা বায়ন অিফসার 

মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 

 

৯.৩ েযাগ িত  এলাকা তাৎ িণক পিরদশন/ 
দশন 

পিরদশন/দশন ত ব া, নদীভা ন ও ঝেড় আ া  এলাকাস হ খবর 
াি র সােথ সােথ পিরদশন/দশরন। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 

 

৯.৪ িজ আর িবতরণ। দান ত িজআর জলা শাসক মেহাদয় হেত া  িজআর িচি ত 
উপকারেভাগীেদর মােঝ িবতরণ। 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার/উপেজলা ক  

বা বায়ন অিফসার 

মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 

 

৯.৫ িভিজএফ িবতরণ। দান ত িভিজএফ া  িভিজএফ উৎসেবর েবই উপকারেভাগীেদর মােঝ 
িবতরণ। 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার/উপেজলা ক  

বা বায়ন অিফসার 

মািসক/বািষক িতেবদন ।  

৯.৬ আর িবতরণ। দান ত িরিলফ া  আর িবতরণ। উপেজলা িনবাহী 
অিফসার/উপেজলা ক  

বা বায়ন অিফসার 

মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 

 

৯.৭ ামীন অবকাঠােমা িনমােণর জ  কািবখা ক  
বা বায়ন। 

িনিমত রা া ামীন অবকাঠােমা িনমােণর জ  উ তন ক প  হেত 
া  কািবখা ক  বা বায়ন। 

উপেজলা িনবাহী 
অিফসার/উপেজলা ক  

মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 
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বা বায়ন অিফসার 
৯.৮ ামীণ অবকাঠােমা িনমােণর জ  কািবটা ক  

বা বায়ন। 
িনমাণ ত রা া ামীন অবকাঠােমা িনমােণর জ  উ তন ক প  হেত 

া  কািবটা ক  বা বায়ন। 
উপেজলা িনবাহী 

অিফসার/উপেজলা ক  
বা বায়ন অিফসার 

মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 

 

৯.৯ অিত ির েদর জ  কমসং ান কম িচ িনেয়ািজত িমক অিত ির েদর জ  কমসং ান কম িচ বা বায়েন 
যা  িমক িনেয়ােগর মাধ  লীন মৗ েম িমকেদর 

কমসং ান িনি তকরণ। 
 

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
ও উপেজলা ক  বা বায়ন 

অিফসার 

মািসক/বািষক িতেবদন।  

৯.১০ েরাপেনর জ  জনউ ু করণ মলা আেয়াজন আেয়ািজত মলা েরাপেনর মা েমৈব ক উ তা কমােনার ি য়ায় 
অংশ হেণর মা েম জলবা  পিরবতেনর িত 

মাকােবলায় ি িত হণ ও জীব- বিচ  িনি তকরণ। 
উপেজলা িনবাহী অিফসার 

ও উপেজলা ক  বা বায়ন 
অিফসার 

মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 

 

৯.১১ সামািজক বনায়েনর জ  িবিভ  ে র চারা 
িবতরণ 

িবতরণ ত চারা েরাপন কায ম রাি তকরেণ সামািজক বনায়ন 
কম িচ মা েম ানীয় উপকারেভাগীেদর স ৃ  কের 

ফলজ, বনজ, ও ঔষিধ চারা িবতরণ। 
উপেজলা িনবাহী অিফসার 

ও উপেজলা ফের ার 
মািসক/বািষক িতেবদন 

পযােলাচনা। 
 

৯.১২ উপেজলা পিরেবশ কিম র সভার আেয়াজন আেয়ািজত সভা উপেজলা পিরেবশ কিম র সভার আেয়াজন। উপেজলা িনবাহী অিফসার মািসক/বািষক িতেবদন 
পযােলাচনা। 

 

৯.১৩ উপেজলা পিরেবশ কিম র সভার িস া  
বা বায়ন 

িস া  বা বািয়ত উপেজলা পিরেবশ কিম র আেয়ািজত সভার িস া  
বা বায়ন। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার মািসক/বািষক িতেবদন।  
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সংেযাজনী ৩ 

কমস াদন ল মা া অজেনর ে  মাঠ পযােয়র অ া  কাযালেয়র িনকট িনিদ  চািহদা  

িত ােনর নাম সংি  কমস াদন চক উ  িত ােনর িনকট চািহদা/ ত াশা  চািহদা/ ত াশার যৗি কতা ত াশা রণ না হেল স া  ভাব 
িবভাগীয় কিমশনােরর 

কাযালয় 
পদািয়ত উপেজলা িনবাহী অিফসার, সহকারী 

কিমশনার ( িম) 
উপেজলা িনবাহী অিফসার, সহকারী 
কিমশনার ( িম) এবং সাধারণ ও িম 
রাজ  সংি   পদস হ রণ। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, সহকারী কিমশনার 
( িম) এবং সাধারণ ও িম রাজ  সংি ট  
পদস হ রণ হেল শাসেন গিতশীলতা ি  
পােব, িম রাজ  আদায় ি  পােব ও জনগন 

ত ািশত সবা পােব। 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, সহকারী কিমশনার 
( িম)এবং সাধারণ ও িম রাজ  সংি   
পদস হ রণ না হেল িম রাজ  আদােয়র 
িনধািরত ল মা া অজন স ব হেব না ও জনগণ 
সবা পেত সম ার স খুীন হেব। 

জলা শাসেকর কাযালয় সাধারণ শাসন এবং িম রাজ  শাসেনর মাঠ 
পযােয় পদািয়ত/িনেয়াগ ত কমকতা/কমচারী 

সাধারণ শাসন এবং িম রাজ  
শাসেনর মাঠ পযােয় সংি  

কমকতা/কমচারীর  পদস হ রণ। 
সাধারণ শাসন এবং িম রাজ  শাসেনর মাঠ 
পযােয় সংি  কমকতা/কমচারীর  পদস হ 

রণ হেল জনগেণর সবা াি  িনি ত হেব। 
সাধারণ শাসন এবং িম রাজ  শাসেনর মাঠ 
পযােয় সংি  কমকতা/কমচারীর  পদস হ 

রণ না হেল িম রাজ  আদােয়র িনধািরত 
ল মা া অজন স ব হেব না ও জনগণ সবা 

পেত সম ার স খুীন হেব। 
ধানম ীর কাযালয় উ  কাযালয় হেত যার জিম আেছ ঘর নই, তার 

িনেজ  জিমেত ঘর িনমাণ কে র অধীেন িনিমত 
ঘর 

যার জিম আেছ ঘর  নই তার িনেজ  
জিমেত ঘর িনমাণ ক  বা বায়েন 

মাননীয় ধানম ীর কাযালেয়র আ য়ণ 
ক  অিফস হেত া  বরা । 

যার জিম আেছ ঘর নই তার িনেজ  জিমেত ঘর 
িনমাণ ক  বা বায়েন মাননীয় ধানম ীর 

কাযালেয়র আ য়ণ ক  বা বায়ন হেত অথায়ন 
করা হেব। 

যার জিম আেছ ঘর নই তার িনেজ  জিমেত ঘর 
িনমাণ ক  বা বায়েন মাননীয় ধানম ীর 

কাযালেয়র আ য়ণ ক  বা বায়ন হেত অথায়ন 
করা না হেল কায  স াদন স ব হেব না। 

ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও 
সমবায় ম ণালয় 

বািষক উ য়ন কম িচ বািষক উ য়ন কম িচ (এিডিপ)র’ 
বরা । 

বরা ত অথ িষ, িশ া, া , ভৗত 
অবকাঠােমা উ য়নসহ িবিভ  খােত য় করা 
হেল আথ সামািজক উ য়ন তরাি ত হেব। 

এলাকার আথ সামািজক উ য়ন বাধা  হেব। 
পক  20২১ অজন ও Sustainable 

Development Goals (SDGS) 
অজন স ব হেব না। 

রা  ম ণালয় উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক পিরচািলত 
মাবাইল কাট এবং  িন ি ত সা িফেকট 

মামলা 

িলিশ সহায়তা। মাবাইল কাট পিরচালনার সময় িসিকউশন 
দািখল, জল পেরায়ানা তািমল এবং  

সা িফেকট মামলায় ওয়াের  তািমল ইত ািদ 
কমকাে  সরাসির িলশ স িকত। 

মাবাইল কাট পিরচালনা এবং সা িফেকট 
মামলার ওয়াের  তািমল ইত ািদ কায ম াহত 

হেব। 
 

 

-(00)- 
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