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বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুক্তি  

২০২০-২০২১ 
 

 
 

উপজেলা নির্ বাহী অনিসার, ফেনী সদর, ফিিী 
ই-মেইল: unofeni@mopa.gov.bd 

ওয়েব সাইট: website: sadar.feni.gov.bd 

মটললয় ান: ০৩৩১-৬৩১৮৬ 

মোবাইল নং: ০১৭১৩১৮৭৩১৪ 

  

          উপক্রমনিকা 
(Preamble) 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলায়েশ সরকার 
  

 
 

             উপয়জলা লনব বাহী অল সার, ফেনী সদর, ম নী 
 

               এবাং 
 

                 ফেলা প্রশাসক, ফেনী এর মধ্যে 
 

           বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুক্তি 
 
 

                   েলুাই ১, ২০১৯ লি. -- েনু ৩০, ২০২০ খ্রি. 
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ক্রনমক িং                                                      অধ্যাজের িাম পৃষ্ঠা িং 

০১ উপক্রেলণকা ০১ 

০২ ফেনী সদর উপয়জলা প্রশাসয়নর কে বসম্পােয়নর সালব বক লিত্র ০২-০৩ 

২.১ সাম্প্রখ্রিক বছরসমূধ্ের (খ্রবগি ৩ বছর) প্রযান অেজন সমূে ০২ 

২.২ ২০১৯-২০২০ অর্ জ বছধ্রর সম্ভাবে প্রযান অেজনসমেূ ০৩ 

২.৩ সমসো এবং চ্োধ্লঞ্জসমূে ০৩ 

২.৪ ভখ্রবষ্েৎ পখ্ররকল্পনা ০৩ 

০৩ ফসকশন ১: রূপকল্প (Vision), অখ্রভলক্ষ্ে (Mission), ফকৌশলগি উধ্েশেসমূে 

এবং কার্ জাবখ্রল 

০৫-০৬ 

০৪ মসকশন-২: লবলিন্ন কার্ বক্রয়ের িুড়ান্ত  লা ল/প্রিাব 

(Outcome/Impact) 

০৭ 

০৫ ফসকশন ৩:  ফকৌশলগি উধ্েশে, অগ্রাখ্রযকার, কার্ জক্রম, কম জসম্পাদন সচূ্ক 

এবং লক্ষ্েমাত্রাসমূে 

০৮-১৩ 

০৬ সাংয়র্াজনী ১:  শব্দসাংয়েপ (Acronyms) ১৪ 

       সূর্চপত্র 
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০৭ সাংয়র্াজনী ২: কম জসম্পাদন সচূ্কসমূে, বাস্তবায়নকারী এবং পখ্ররমাপ পদ্ধখ্রি ১৫-২০ 

০৮ সাংয়র্াজনী ৩: কম জসম্পাদন লক্ষ্েমাত্রা অেজধ্নর ফক্ষ্ধ্ত্র অনে দপ্তর/সংস্থার 

উপর খ্রনভজরশীলিা  

২১ 

 

 

 

  

 

 

সরকাখ্রর দপ্তর/সংস্থাসমূধ্ের প্রাখ্রিষ্ঠাখ্রনক দক্ষ্িা বৃদ্ধদ্ধ, স্বচ্ছিা ও েবাবখ্রদখ্রে ফোরদার করা, সুশাসন সংেিকরণ এবং সম্পধ্দর 

র্র্ার্র্ বেবোর খ্রনদ্ধিিকরধ্ণর মাযেধ্ম  রূপকল্প ২০২১ এর র্র্ার্র্ বাস্তবায়ধ্নর লধ্ক্ষ্ে- 

 

 

উপধ্েলা খ্রনব জােী অখ্রেসার, ফেনী সদর, ম নী 

 

                                                                                               এবং 

 

ফেলা প্রশাসক, ফেনী  

 

এর মধ্যে ২০২০ সাধ্লর           মাধ্সর             িাখ্ররধ্ে এই বাখ্রষ্ জক কম জসম্পাদন চু্দ্ধি স্বাক্ষ্খ্ররি েল। 

 

 

এই  চু্দ্ধিধ্ি স্বাক্ষ্রকারী উভয়পক্ষ্ খ্রনম্নখ্রলখ্রেি খ্রবষ্য়সমূধ্ে সম্মি েধ্লন: 
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সাম্প্রর্িক অর্িন, চযালেঞ্জ এবং ভর্বষযৎ পর্রকল্পনা 

 

সাম্প্রর্িক বছরসর্ূলের(র্বগি ৩ বছর) প্রধান অর্িন সর্ূে: 

 

মুেুরী, ফেনী ও খ্রসধ্লাখ্রনয়া নদী খ্রবধ্যৌি সীমান্তবিী েনপদ খ্রেধ্সধ্ব ফেনী সদর উপধ্েলার খ্রবধ্শষ্ একটি পখ্ররখ্রচ্খ্রি রধ্য়ধ্ছ। প্রাচ্ীন 

েনপদ ও মুদ্ধিরু্ধ্দ্ধর স্মৃখ্রি খ্রবেখ্ররি বেু খ্রনদশ জণ এ উপধ্েলায় অবখ্রস্থি। খ্রিদ্ধেিাল বাংলাধ্দশ গধ্ে ফিালা, খ্রভশন ২০২১ বাস্তবায়ন এবং 

দক্ষ্, গখ্রিশীল, স্বচ্ছ ও েনবান্ধব েনপ্রশাসন বেবস্থা গোর লমেে ফেনী সদর উপধ্েলা প্রশাসন বোপক কার্ জক্রম গ্রেণ কধ্রধ্ছ। ২০১৯-

২০১৩ অর্ জবছধ্রর েনে সম্পাখ্রদি বাখ্রষ্ জক কম জসম্পাদন চু্দ্ধির অখ্রযকাংশ লক্ষ্েমাত্রা অদ্ধেজি েধ্য়ধ্ছ। মাদক, ইভটিদ্ধেং ও বালে খ্রবধ্য়র 

খ্রবরুধ্দ্ধ সু্কল, কধ্লেসে ইউখ্রনয়ন ও ওয়ািজ খ্রভখ্রিক সধ্চ্িনিামূলক সভা ও কম জশালা আধ্য়ােন করা েধ্য়ধ্ছ। বালে খ্রবধ্য়র খ্রবরুধ্দ্ধ 

প্রচ্ারণার অংশ খ্রেধ্সধ্ব ইধ্িামধ্যে এ উপধ্েলার প্রখ্রিটি মাযেখ্রমক ও উচ্চ মাযেখ্রমক খ্রশক্ষ্া প্রখ্রিষ্ঠাধ্ন ও গুরুত্বপূণ জ স্থাধ্ন সভার আধ্য়ােন 

করা েধ্য়ধ্ছ।   মাখ্রসক পখ্ররদশ জধ্নর মাযেধ্ম কােী বা খ্রনকাে ্ফরদ্ধেস্টারধ্দর কধ্ ার নেরদাখ্ররর আওিায় আনা েধ্য়ধ্ছ। এরূপ পদধ্ক্ষ্ধ্পর 

কারধ্ণ ইভটিদ্ধেং ও বালেখ্রবধ্য়র মধ্িা সামাদ্ধেক অপরাযসমূে বেুলাংধ্শ খ্রনয়ন্ত্রধ্ণ এধ্সধ্ছ। এছাো মাদক, বালেখ্রবধ্য় ও ইভটিদ্ধেং এর 

খ্রবরুধ্দ্ধ সধ্চ্িনিামূলক নাটিকা প্রদশ জধ্নর বেবস্থা করা েধ্য়ধ্ছ। ৩৩৩ েি লাইন নাম্বাধ্রর বেুল প্রচ্ারণার কারধ্ণ খ্রশক্ষ্ার্ীগণ বালেখ্রবধ্য়র 

েবর িাৎক্ষ্খ্রণকভাধ্ব উপধ্েলা প্রশাসনধ্ক োনাধ্নার সুধ্র্াগ পাধ্চ্ছন। েধ্ল ফেনী সদর উপধ্েলায় বালেখ্রবধ্য়র োর হ্রাস পাধ্চ্ছ। 

মাদধ্কর প্রধ্কাপ হ্রাস ফপধ্য়ধ্ছ।   সামাদ্ধেক ফর্াগাধ্র্াগ মাযেম Facebook এ  www.facebook.com/search/top/?q=uno feni sadar মপ্রা াইল 

নাধ্ম দাপ্তখ্ররক আইখ্রি পখ্ররচ্ালনার মাযেধ্ম েনসাযারণ ও ফসবাগ্রেীিাধ্দর অখ্রভধ্র্াগ িাৎক্ষ্খ্রণকভাধ্ব আমধ্ল গ্রেণ কধ্র সমাযাধ্নর 

উধ্দোগ ফনয়া েধ্চ্ছ। ২০২০ সাধ্ল মাচ্জ মাধ্স কধ্রানা ভাইরাধ্সর মাযেধ্ম সৃষ্ঠ ববখ্রিক মোমারী ফমাকাধ্বলা ও সংক্রমণ ফরাধ্য উপধ্েলা 

ফেনী সদর উপলর্ো প্রশাসন এর কর্ িসম্পাদলনর সার্ব িক র্চত্র 
(Overview of the Performance of Upazila Administration of Fulgazi, Feni) 
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প্রশাসন খ্রনরলসভাধ্ব কাে কধ্র চ্ধ্লধ্ছ। এছাো মদ্ধেববষ্ জ উপলধ্ক্ষ্ গৃেেীন ও ভূখ্রমেীন মানুধ্ষ্র পুনব জাসনসে গণপ্রোিন্ত্রী বাংলাধ্দশ 

সরকাধ্রর মাননীয় প্রযানমন্ত্রী কিৃজক খ্রনধ্দজখ্রশি সকল কম জপখ্ররকল্পনা বাস্তবায়ন করার কাে চ্লধ্ছ। 

 

  



8 

 

২০২০-২০২১ অর্ ি বছলরর সম্ভাবয প্রধান অর্িনসর্ূে: 

 

উপয়জলার উন্নয়ধ্নর েনে ফেনী সদর উপধ্েলা প্রশাসন খ্রবখ্রভন্ন কম জপখ্ররকল্পনা গ্রেণ কধ্রধ্ছ। উপয়জলা লনব বাহী অল সায়রর 

কাে বালয়ে সপ্তায়হ ০১ টট লেন উনু্মক্ত গণশুনানীর আয়োজন করা হয়ে। জাতীে তথ্ে মকয়ের মহল্প লাইন ৩৩৩ ও হট লাইন নম্বর ১০৯ এর 

োধ্েয়ে নাগলরক মসবা লনশ্চিত করণ  অবোহত রয়েয়ে। কম জধ্ক্ষ্ধ্ত্র দক্ষ্ েনবল গধ্ে ফিালা এবং শুদ্ধাচ্ার ফকৌশল, ির্ে অখ্রযকার আইন 

ও অখ্রভধ্র্াগ খ্রনষ্পখ্রি বেবস্থাপনা ফোরদার করা েধ্ব।  এছাো কম জচ্ারীধ্দর খ্রপ আর এল, ছুটি নগদায়ন ও ফপনশন খ্রপ আর এল শুরু 

েুওয়ার ২ মাস আধ্গ খ্রনদ্ধিি করার উধ্দোগ ফনয়া েধ্য়ধ্ছ। ববখ্রিক কধ্রানা পখ্ররখ্রস্থখ্রি ফমাকাধ্বলায় সরকার কিৃজক প্রদি সকল খ্রনধ্দজশনা 

র্র্ার্র্ভাধ্ব পালন করা েধ্য়ধ্ছ। 

 

সর্সযা এবং চযালেঞ্জসর্ূে: 

 

❖ ফেনী সদর উপয়জলা মজলা শহর ফেনীর সলন্নকয়ট হওোে পার্শ্ ববতী ৮-১০ টট মজলার লেন্নেূল োনুয়ের খ্রবচ্রণ ফক্ষ্ত্র লহয়সয়ব 

বেবহৃত হে।  য়ল স্বাস্থ্ে ও সাোশ্চজক লবেয়ে লবলিন্ন সেসো উে্িুত হে। 

❖ coviD-19 মোকায়বলাে স্বাস্থ্ে সুরো লনশ্চিতকরণ বতবোয়ন একটট অনেতে িোয়লঞ্জ। 

 

ভর্বষযৎ পর্রকল্পনা:  

লশো প্রলতষ্ঠানসহ এ উপয়জলায়ক  ইিটটশ্চজাং, োেক, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাে েূক্ত করার লয়েে মলখাপড়ার পাশাপালশ ক্রীড়া ও সাংসৃ্কলত 

িিবা, সয়িতনতােূলক প্রলশেণ ও প্রিারণার উয়েোগ গ্রহণ করা হয়ব। সাোশ্চজক লনরাপত্তা মবষ্টনী কে বসূলির আওতাে সরকালর লবলিন্ন 

লবিাগ হয়ত প্রাপ্ত মসবা ও উপকারয়িাগীয়ের একটট তথ্েিান্ডার প্রস্তুত করা হয়ব মর্ন দ্বৈত মসবাগ্রহীতায়ের লিলিত কয়র সকল মর্াগে 

উপকারয়িাগীয়ের পলরয়েবা প্রোন লনশ্চিত করা র্াে। উপয়জলা লনব বাহী অল সায়রর কার্ বালে হয়ত প্রেত্ত মসবাসেূহ হেরানীেুক্ত করার 

লয়ে এ অল সয়ক লসলস টটলির আওতাে লনয়ে আসা হয়ব। লসটটয়জন িাটবার আয়রা নান্দলনক ও সহজয়বাধ্ে উপায়ে প্রেশ বয়নর বেবস্থ্া করা 
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হয়ব। িূলে প্রশাসয়নর আওতাে অকৃখ্রষ্ োসেখ্রম, অখ্রপ জি সম্পখ্রি, ফদধ্বাির সম্পখ্রি ও ওয়াকে সম্পখ্রির িািাধ্বে প্রস্তুি করা েধ্ব। 

উধ্েেে খ্রবগি বাখ্রষ্ জক কম জসম্পাদন চু্দ্ধির লক্ষ্েমাত্রা ফমািাধ্বক ইধ্িামধ্যে কৃখ্রষ্ োস েখ্রমর ির্েভান্ডার প্রস্তুি করা েধ্য়ধ্ছ। এছাো ফেনী 

সদর উপধ্েলার খ্রিন বছর ফময়াখ্রদ অগ্রাখ্রযকার খ্রভখ্রিক কম জপখ্ররকল্পনা বাস্তবায়ধ্নর েনে খ্রবধ্শষ্ উধ্দোগ ফনয়া েধ্ব। বিজমাধ্ন 

গণপ্রোিন্ত্রী বাংলাধ্দশ সরকাধ্রর মাননীয় প্রযানমন্ত্রী কিৃজক খ্রনধ্দজখ্রশি েধ্য় প্রস্তুিকৃি উপকারধ্ভাগীধ্দর িাখ্রলকা র্র্ার্র্ভাধ্ব 

োলনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ধ্ন গুরুত্ব প্রদান করা েধ্ব। এছাো মুদ্ধেবধ্ষ্ জ খ্রবখ্রভন্ন কম জপখ্ররকল্পনা গ্রেণ বাস্তবায়নসে অনোনে গৃেীি 

কার্ জক্রমসমূে খ্রনদ্ধিিকধ্ল্প পদধ্ক্ষ্প ফনয়া েধ্ব।  
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রূপকল্প (Vision), অর্ভেক্ষ্য (Mission), ফকৌশেগি উলেশযসর্ূে এবং কার্ িাবর্ে 
 

১.১ রূপকল্প (Vision) :  

দক্ষ্, স্বচ্ছ, গখ্রিশীল, উন্নয়ন সোয়ক এবং েনবান্ধব প্রশাসন গধ্ে ফিালা। 

 

১.২ অর্ভেক্ষ্য (Mission): 

প্রশাসখ্রনক দক্ষ্িা বৃদ্ধদ্ধ, ির্েপ্ররু্দ্ধির র্র্ার্র্ বেবোর ও ফসবাদািাধ্দর দৃটিভখ্রির পখ্ররবিজন এবং উদ্ভাবন চ্চ্জার মাযেধ্ম সময়াবদ্ধ ও 

মানসম্মি ফসবা খ্রনদ্ধিি করা। 

 

১.৩ ফকৌশেগি উলেশযসরূ্ে (Strategic Objectives): 
 
 

১.৩.১ ফকৌশেগি উলেশযসরূ্হঃ 
 

১. উপধ্েলা পর্ জাধ্য় সরকাখ্রর ও ফবসরকাখ্রর সকল উন্নয়নমূলক কার্ জক্রসমূধ্ের কার্ জকর সমন্বয়সাযন; 

২.দুধ্র্ জাগ বেবস্োপনা, বনায়ন, েলবায়ু পখ্ররবিজন ও পখ্ররধ্বশ সংরক্ষ্ণসে ফিকসই উন্নয়ন লক্ষ্েমাত্রা অেজন ত্বরাখ্রন্বিকরণ; 

৩. সামাদ্ধেক খ্রনরাপিামূলক কার্ জক্রম বাস্তবায়ন ফোরদারকরণ; 

৪. রােস্ব প্রশাসন ও বেবস্োপনায় গখ্রিশীলিা আনয়ন; 

৫. েনশৃঙ্খলা ও েনখ্রনরাপিা সংেিকরণ; 

৬. েনসধ্চ্িনিামূলক কার্ জক্রধ্ম েনউদ্বুদ্ধকরণ ফোরদারকরণ; 

৭. মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রাখ্রিষ্ঠাখ্রনক সক্ষ্মিা বৃদ্ধদ্ধকরণ; 

৮. ক্রীো, সংসৃ্কখ্রি ও নারী উন্নয়ন ত্বরাখ্রনিকরণ; 

৯. নারী ও খ্রশশুর খ্রশক্ষ্ার উন্নয়ন। 
 

 

১.৩.২ আবর্শযক ফকৌশেগি উলেশযসরূ্েঃ 
 

        ১.দক্ষ্িার সধ্ি বাখ্রষ্ জক কম জসম্পাদন চু্দ্ধি বাস্তবায়ন 

২.দক্ষ্িা ও বনখ্রিকিার উন্নয়ন 

৩. ির্ে অখ্রযকার ও স্বপ্রধ্ণাখ্রদি ির্ে প্রকাশ বাস্তবায়ন 

   ফসকশি-

১ 
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৪. কার্ জপদ্ধখ্রি ও ফসবার মাধ্নান্নয়ন 

৫. কম জ পখ্ররধ্বশ উন্নয়ন 

৬. আখ্রর্ জক বেবস্থাপনার উন্নয়ন 
 

 
 

১.৪ কার্ িাবর্ে (Functions): 

 

১.  উপধ্েলার আন্ত:খ্রবভাগীয় কম জকাধ্ন্ডর সমন্বয় এবং প্রযানমন্ত্রীর প্রখ্রিশ্রুি প্রকল্পসমূেসে উপধ্েলার প্রযান উন্নয়ন 

কম জকাণ্ড  বাস্তবায়ধ্ন সমন্বয়কারীর দাখ্রয়ত্ব পালন; 

২.সরকার কিৃজক কৃখ্রষ্, স্বাস্েেধ্সবা ও েনস্বাস্েে, পখ্ররবার পখ্ররকল্পনা, নারী ও খ্রশশু, কু্ষ্দ্র নৃ-ফগাষ্ঠীর কলোণ, প্রার্খ্রমক ও গণখ্রশক্ষ্া এবং 

খ্রশক্ষ্া খ্রবষ্য়ক গৃেীি সকল নীখ্রিমালা ও কম জসূখ্রচ্র সুষ্্ ু বাস্তবায়ন, িত্ত্বাবযান, পখ্ররবীক্ষ্ণ ও সমন্বয়সাযন; 

৩. দুধ্র্ জাগ বেবস্োপনা এবং ত্রাণ ও পুনব জাসন কার্ জক্রম গ্রেণ, দ্ধেআর, টিআর, কাখ্রবো, কাখ্রবিা, খ্রভদ্ধেখ্রি, খ্রভদ্ধেএে, অখ্রি 

দখ্ররদ্রধ্দর েনে কম জসৃেন ইিোখ্রদ কার্ জক্রম বাস্তবায়ন, িত্ত্বাবযান ও পখ্ররবীক্ষ্ণ; 

৪. ভূ-প্রাকৃখ্রিক ববখ্রশিেসমূে সংরক্ষ্ণসে পখ্ররধ্বশ দষূ্ধ্ণর েধ্ল সৃি েলবায়ু পখ্ররবিজধ্নর খ্রবরূপ প্রভাব ফমাকাধ্বলায় েনসধ্চ্িনিা 

সৃটি, বনায়ন, খ্রবখ্রভন্ন প্রকল্প গ্রেণ ও বাস্তবায়ধ্ন সাখ্রব জক সোয়িা করা এবং সাখ্রব জক সমন্বয় সাযন ও পখ্ররবীক্ষ্ণ; 

৫. সামাদ্ধেক খ্রনরাপিা ও দাখ্ররদ্রে খ্রবধ্মাচ্ধ্ন খ্রবখ্রভন্ন মন্ত্রণালয়/খ্রবভাগ কিৃজক গৃেীি নোশনাল সাখ্রভজস কম জসূখ্রচ্, একটি বােী একটি 

োমারসে খ্রবখ্রভন্ন  প্রকল্প বাস্তবায়ধ্ন সাখ্রব জক সোয়িা প্রদান ও কার্ জকর সমন্বয় সাযন; 

৬. উপধ্েলার রােস্ব প্রশাসধ্নর সাখ্রব জক খ্রনয়ন্ত্রণ, িত্ত্বাবযান এবং পখ্ররবীক্ষ্ণ; 

৭. এদ্ধিখ্রকউটিভ মোদ্ধেধ্েখ্রস সম্পখ্রকজি র্াবিীয় ক্ষ্মিা প্রধ্য়াগ, ফমাবাইল ফকািজ পখ্ররচ্ালনা, উপধ্েলার সাখ্রব জক আইন-শৃঙ্খলা 

রক্ষ্াপূব জক েনেীবধ্ন স্বদ্ধস্ত আনয়ন এবং খ্রভখ্রভআইখ্রপধ্দর খ্রনরাপিা সংক্রান্ত কার্ জাবখ্রল; 

৮. োিীয় শুদ্ধাচ্ার ফকৌশল বাস্তবায়ন এবং অখ্রভধ্র্াগ খ্রনষ্পখ্রি বেবস্োপনায় আওিায় অখ্রভধ্র্াগ খ্রনদ্ধষ্পখ্রি; 

৯. খ্রবখ্রভন্ন সামাদ্ধেক সমসো ফর্মন ফর্ৌন েয়রাখ্রন, নারী খ্রনর্ জািন, মাদক ফসবন, ফচ্ারাচ্ালান, ফর্ৌিুক, বালেখ্রববাে ইিোখ্রদ  

প্রখ্রিধ্রায/খ্রনরসধ্ন কার্ জক্রম গ্রেণ; 

১০.স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত কার্ জক্রম সম্পাদন করা; 

১১. প্রবাসীধ্দর িািাধ্বস প্রস্তুি, খ্রবধ্দশগামী বেদ্ধিধ্দর প্রিারণা ও েয়রাখ্রন প্রখ্রিধ্রায এবং  মানব পাচ্ার ফরাযসে প্রবাসী কলোধ্ণ 

র্াবিীয় কার্ জক্রম গ্রেণ; 
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১২.এনদ্ধেওধ্দর কার্ জক্রম িদারখ্রক ও সমন্বয়, এনদ্ধেও কার্ জক্রধ্মর ওভারলোখ্রপং প্রখ্রিধ্রাধ্য কম জধ্ক্ষ্ত্র খ্রনয জারধ্ণ মিামি প্রদান এবং 

এনদ্ধেওধ্দর অনুকূধ্ল ছােকৃি অধ্র্ জর পখ্ররবীক্ষ্ণ ও    

      কু্ষ্দ্রঋণসে অনোনে কার্ জক্রম পখ্ররদশ জন/দশ জন; 

১৩. োিীয় ই-গভজধ্নন্স কার্ জক্রম বাস্তবায়ন; ফসবা পদ্ধদ্ধি সেেীকরণ, ফসবা প্রদান প্রখ্রিশ্রুখ্রি অনুর্ায়ী ফসবা প্রদান, ফেলা ির্ে 

বািায়ন োলনাগাদকরণ, ফসাসোল খ্রমখ্রিয়া বেবোর, এবং     

      খ্রবখ্রভন্ন পর্ জাধ্য় ির্ে ও ফর্াগাধ্র্াগ প্ররু্দ্ধিসে অনোনে খ্রবষ্ধ্য় প্রখ্রশক্ষ্ণ কার্ জক্রম পখ্ররচ্ালনা ও িদারখ্রক; 

১৪. গণশুনানীর োধ্েয়ে জনগয়ণর মোরয়গাড়াে মসবা মপ ৌঁয়ে মেওো; 

১৫. ববখ্রিক কধ্রানা মোমারী ফমাকাধ্বলায় উপকারধ্ভাগীর িাখ্রলকা প্রণয়ন ত্রাণ খ্রবিরণসে অনোনে কর্ জাবখ্রল পখ্ররচ্ালনা 
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লবলিন্ন কার্ বক্রয়ের িূড়ান্ত  লা ল/প্রিাব (Outcome/Impact) 
 

িূড়ান্ত 

 লা ল/প্রিাব 

(Outcome/Impact) 

 

কে বসম্পােন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত লেেো

ত্রা 

২০২০-

২১ 

প্রয়েপণ লনধ্ বালরত লেেোত্রা 

অজবয়নর মেয়ত্র 

মর্ থ্িায়ব 

োলেত্বপ্রাপ্ত 

েন্ত্রণালে/লবিাগ/

সাংস্থ্াসেূয়হর নাে 

উপাত্তসূত্র 

(Source of 

Data) 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯-২০ ২০২১-

২২ 

২০২২-

২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

সিাে গৃহীত 

লসদ্ধান্তসেূহ 

বাস্তবােন 

 

অনুটষ্ঠত সিা 

সাংখো ১২ ১১ ১২ ১২ ১২ উপয়জলা পলরেে 

সিার েলব 

উন্নেন কার্ বক্রে 

অবোহত রাখা 

বাস্তবাখ্রয়ি 

প্রকল্প সাংখো ৩২৫ ৩৩০ ৩৪০ ৩৪৫ ৩৫০ 

এলশ্চজইলি/সাংলিষ্ট 

ইউলপ/লপআইও 

অল স 

প্রলতয়বেন 

জলবাে ুপলরবতবন 

এবাং পলরয়বশ রো 

লবতরণকৃত িারা সাংখো 

৫ ৫.৫ ২০ ৫.৬ ০৬ 

উপয়জলা মরঞ্জ 

অল স 

িারা 

লবতরয়ণর 

েলব 

সাোশ্চজক লনরাপত্তা 

কার্ বক্রে অবোহত 

রাখা 

িাতা লবতরণ 

কার্ বক্রে 

তোরককৃত 

 

সাংখো ২২ ২৫ ৩০ ৩২ ৩৫ 
উপয়জলা 

সোজয়সবা অল স 

প্রলতয়বেন 

রাজস্ব আে বৃশ্চদ্ধ সােরাত েহাল 

বয়ন্দাবস্ত প্রোন 
% ৯০ ৯০ ৯০ ৯২ ৯৫ 

উপয়জলা িূলে 

অল স 

প্রলতয়বেন 

পরীোর সুে্ঠু 

পলরয়বশ 

লনশ্চিতকরণ 

অনুটষ্ঠি 

পাবললক 

পরীো 

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

উপয়জলা 

লশো/োধ্েলেক 

লশো অল স/থ্ানা 

প্রলতয়বেন 

অপরাধ্ লনেন্ত্রণ ও পখ্ররচ্াখ্রলি সাংখো ১০০ ১০০ ১০০ ৬৫ ৬৭ থ্ানা প্রলতয়বেন 

ফসকশি-২ 
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জনসয়িতনতা বৃশ্চদ্ধ ফমাবাইল ফকািজ 

মর্ তুক লনয়রাধ্ আয়োশ্চজত সিা সাংখো 
২৪ ২৪ ৩০ 

৩০ ৩৫ উপয়জলা েলহলা 

লবেেক অল স 

প্রলতয়বেন 
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ফকৌশেগি উলেশয, অগ্রার্ধকার, কার্ িক্রর্, কর্ িসম্পাদন সূচক এবং েক্ষ্যর্াত্রাসর্ূেঃঃ  

ফকৌশলগি 

উধ্েশে 
(Strategic 

Objectives) 

ফকৌশল

গি 

উধ্েধ্শে

র মান 
(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ বক্রে 
(Activities) 

কম জসম্পাদ

ন সূচ্ক 
(Performanc

e 

Indicators) 

গণনা 

পদ্ধলত 

(Calcal

ution 

method

) 

একক 
(Unit) 

কম জসম্পাদ

ন 

সূচ্ধ্কর মান 
(Weight  

of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃি অেজন 

 

লক্ষ্েমাত্রা/লনণ বােক ২০১৯-২০ 
(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রধ্ক্ষ্প

ণ 

(Projec

tion) 

২০২০-

২১ 

প্রধ্ক্ষ্পণ 

(Projecti

on) 

২০২১-

২২ 

১৮-

১৯ 

১৯-

২০ 

অসাযা

রণ 

অখ্রি 

উি

ম 

উি

ম 

চ্ল

খ্রি 

মান 

চ্ল

খ্রি 

মাধ্ন

র 

খ্রনধ্ম্ন 

১০০% ৯০% 
৮০

% 
৭০% 

৬০

% 

১ ২ ৩ ৪ ৫  ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

উপয়জলা প্রশাসয়নর ফকৌশলগি উধ্েশেসমূে 

উপধ্েলা 

পর্ জাধ্য়র 

দপ্তরসমূধ্ে

র 

উন্নয়নমূল

ক 

কার্ জক্রসমূ

ফের 

কার্ জকর 

সমন্বয়সাযন 

১০ 

উপয়জলা পলরেয়ের 

োলসক সিা অনুষ্ঠান 

অনুটষ্ঠত 

সিা 
সেটষ্ট সাংখো ৪ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১২ ১২ 

উপয়জলা পলরেয়ের 

োলসক সিার লসদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 

লসদ্ধান্ত 

বাস্তবালেত 
গড় % ২ ৯৫ ৯৭ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

লনধ্ বালরত সেয়ে লরয়পাটব 

লরটান জ মপ্ররণ 

মপ্ররণকৃত 

লরয়পািজ 
গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

লবলিন্ন উন্নেনেূলক 

কার্ বক্রে পলরেশ বন 

পলরেশ বন

কৃত প্রকল্প 
সেটষ্ট সাংখো ২ ২০০ ২৫০ ২৫০ ২১৫ ২১০ ২০০ ১৮০ ২৩০ ২৫০ 

এনশ্চজও কার্ বক্রে 

সেন্বে লবেেক সিা 

সিা 

অনুটষ্ঠত 
সেটষ্ট সাংখো ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১২ ১২ 

এনশ্চজও কার্ বক্রে 

সেন্বে লবেেক সিার 

খ্রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

লসদ্ধান্ত 

বাস্তবালেত 
গড় % ০.৫ ৮০  ৮৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৬ ৯৮ 

কু্ষ্দ্রঋণ কার্ জক্রম 

পখ্ররদশ জন/দশ জন 

পখ্ররদশ জন/

দশ জন 
সেটষ্ট সাংখো ১ ২০ ৩৬ ১৬ ১৫ ১৩ ১১ ১০ ১৭ ১৮ 

দুধ্র্ জাগ 

বেবস্োপনা, 

বনায়ন, 

১০ 

ত্রাণ ও পুনব বাসন এবাং 

েুয়র্ বাগ বেবসহ্াপনা 

সম্পলকবত সিা অনুষ্ঠান 

অনুটষ্ঠত 

সিা 
সেটষ্ট সাংখো ২ ০৪ ১০ ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ০৩ ১০ ১২ 

   ফসকশি-

৩ 
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েলবায় ু

পখ্ররবিজন ও 

পখ্ররধ্বশ 

সংরক্ষ্ণসে 

ফিকসই 

উন্নয়ন 

লক্ষ্েমাত্রা 

অেজন 

ত্বরাখ্রন্বিকর

ণ 

ত্রাণ ও পুনব বাসন এবাং 

েুয়র্ বাগ বেবসহ্াপনা 

সম্পলকবত সিার খ্রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

লসদ্ধান্ত 

বাস্তবালেত 
গড় % ২ ৯০ ৯৫ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ৯০ ৯৮ ৯৯ 

েুয়র্ বাগ েলতগ্রস্ত এলাকা 

তাৎেলণক 

পলরেশ বন/েশ বন 

পলরেশ বন/

েশ বনকৃত 

েলতগ্রস্ত 

এলাকা 

পলরেশ বফন

র োর 

গড় % ২ ৯০ ১০০ ১০০ ৯০ ৯৫ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

বৃেয়রাপয়নর জনে 

জনগণয়ক উে্বদু্ধকরণ 

আয়োশ্চজ

ত ফমলা 
সেটষ্ট সাংখো ১ ০১ ০১ ০২ ০১ - - - ০৩ ০৩ 

সাোশ্চজক বনােয়নর 

জনে লবলিন্ন প্রকার 

বৃয়ের িারা লবতরণ 

লবতরণকৃ

ত িারা 
সেটষ্ট 

সাংখো 

(োো

র) 

১ ০৫ ৫.৫ ৫.৫ ৫.০ ৪.৫ ৪.০ ৩.৫ ৫.৬ ০৬ 

উপয়জলা পলরয়বশ 

কলেটটর সিা আধ্য়ােন 

আধ্য়াদ্ধে

ি সভা 
সেটষ্ট সংেো ০.৫ ০২ ০৪ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০০ ০৫ ০৬ 

উপয়জলা পলরয়বশ 

কলেটটর সিার লসদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 

বাস্তবালেত 

লসদ্ধান্ত 
গড় % ০.৫ ৮৬ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮২ ৮০ ৭৫ ৯২ ৯৫ 

জলবাে ুপলরবতবন মরায়ধ্ 

গৃহীত প্রকল্প বাস্তবােন 

বাস্তবালেত 

প্রকয়ল্পর 

হার 

সেটষ্ট 
সাংখো 

 
১ ০৫ ০৭ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ০৪ ০৮ ০৯ 

সামাদ্ধেক 

খ্রনরাপিামূল

ক কার্ জক্রম 

বাস্তবায়ন 

ফোরদারকর

ণ 

১০ 

েুশ্চক্তয়র্াদ্ধায়ের সম্মানী 

িাতা লবতরণ কার্ বক্রে 

তোরলক 

িাতা 

লবতরণ 

কার্ বক্রে 

তোরককৃ

ত 

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

প্রলতবন্ধী িাতা প্রোন 

কার্ বক্রে তোরলক 

িাতা 

লবতরণ 

কার্ বক্রে 

তোরককৃ

ত 

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

লবধ্বা িাতা লবতরণ 

কার্ বক্রে তোরলক 

িাতা 

লবতরণ 

কার্ বক্রে 

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 
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তোরককৃ

ত 

বেস্কিাতা লবতারণ 

কার্ বক্রে 

িাতা 

লবতারণ 

কার্ বক্রে 

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

লিশ্চজলি কার্ বক্রে 

িাতা 

লবতারণ 

কার্ বক্রে 

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

সাোশ্চজক 

লনরাপত্তােূলক প্রকয়ল্পর 

বাস্তবােন পলরবীেণ 

পলরবীেণ

কৃত প্রকল্প 
সেটষ্ট সাংখো ১ ৫০ ৫০ ৫০ ২০ ১০ ১০ ৮ ৩০ ৩৫ 

রােস্ব 

প্রশাসন ও 

বেবস্োপনা

য় 

গখ্রিশীলিা 

আনয়ন 

১২ 

উপয়জলা িূলে অল স 

পলরেশ বন 

পলরেশ বন

কৃত 

অল স 

সেটষ্ট 
সাং

খো 
৩ ০৬ ০৬ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০৬ ০৬ 

ইউলনেন িূলে অল স 

পলরেশ বন 

পলরেশ বন

কৃত  

অল স 

সেটষ্ট 
সাং

খো 
৩ ২৪ ২৪ ২৪ ২৩ ২২ ২১ ২০ ২৪ ২৪ 

মজলা রাজস্ব সিার 

লসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

লসদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 
গড় % ২ ৮০ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮২ ৮০ ৭৫ ৯২ ৯৫ 

১ নাং খাস খলতোনিুক্ত 

সরকালর সম্পলত্তর অববধ্ 

েখল উদ্ধার 

উদ্ধারকৃত 

িূলে 
গড় % ১ ৮০ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮২ ৮০ ৭৫ ৯০ ৯২ 

িূলে উন্নেন কয়রর 

সটঠক োবী লনধ্ বারণ 

গত 

বেয়রর 

আোে ও 

িললত 

বেয়রর 

বয়কোর 

হার 

গড় % ১ ৮০ ৮৫ ৮৫ ৮৪ ৮২ ৮০ ৭৫ ৯০ ৯২ 

িূলে উন্নেন কর আোে 

তোরলক করা 

আোেকৃ

ত িূলে 

উন্নেন 

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ১০০ ১০০ 
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কর 

(সাধ্ারণ) 

সােরাত েহাল ইজারা 

প্রোন 

আোেকৃ

ত 

ইজারােূ

লে 

সেটষ্ট % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ১০০ ১০০ 

েনশৃঙ্খলা ও 

েনখ্রনরাপিা 

সংেিকরণ 

 

১০ 

মোবাইল মকাটব 

পলরিালনা 

পলরিাললত 

মোবাইল 

মকাটব 

সেটষ্ট 
সাং

খো 
৪ ৪৮ ৬০ ৬২ ৬০ ৫৫ ৪৫ ৪০ ৬৫ ৬৭ 

সুে্ঠুিায়ব পাবললক 

পরীো পলরিালনা 

পলরিাললত 

পাবললক 

পরীো 

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ১০০ ১০০ 

উপয়জলা আইন শৃঙ্খলা 

কলেটটর সিা অনুষ্ঠান 

অনুটষ্ঠত 

সিা 
সেটষ্ট 

সাং

খো 
২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১২ ১২ 

উপয়জলা আইন শৃঙ্খলা 

কলেটটর সিার লসদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 

লসদ্ধান্ত 

বাস্তবােয়ন

র হার 

গড় % ২ ৮০ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮২ ৮০ ৭৫ ৯২ ৯৫ 

 

েনসধ্চ্িন

িামূলক 

কার্ জক্রধ্মর 

মাযেধ্ম 

েনউদ্বুদ্ধক

রণ 

ফোরদারকর

ণ 

১০ 

আইন শৃঙ্খলা রোে 

জনসয়িতনতােূলক 

সিা অনুষ্ঠান 

অনুটষ্ঠত 

সিা 
সেটষ্ট 

সাং

খো 
১ ১২ ১৫ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ১৫ ১৬ 

এলসয়ির অপবেবহার 

মরাধ্ সাংক্রান্ত সিা 

আয়োজন 

আয়োশ্চজ

ত সিা 
সেটষ্ট 

সাং

খো 
১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১২ ১২ 

োেকদ্রয়বের 

অপবেবহার লনেন্ত্রয়ণ 

জনসয়িতনােূলক সিা 

আয়োজন 

আয়োশ্চজ

ত সিা 
সেটষ্ট 

সাং

খো 
১ ১২ ১৫ ২০ ১৫ ১৩ ১২ ১১ ২২ ২৩ 

নারী ও লশশূ লনর্ বাতন 

মরায়ধ্ জনসয়িতনােূলক 

সিা আয়োজন 

আয়োশ্চজ

ত সিা 
সেটষ্ট 

সাং

খো 
১ ১২ ১৫ ২০ ১৫ ১৩ ১২ ১১ ২২ ২৩ 

নারী ও লশশু  পািার  

মরায়ধ্ জনসয়িতনােূলক 

সিা আয়োজন 

আয়োশ্চজ

ত সিা 
সেটষ্ট 

সাং

খো 
১ ১২ ১৫ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ০৮ ১৮ ২০ 

মর্ ন হেরালন প্রলতয়রায়ধ্ আয়োশ্চজ সেটষ্ট সাং ১ ১২ ১৫ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ২০ ২২ 
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জনসয়িতনােূলক সিা 

আয়োজন 

ত সিা খো 

মর্ তুক লনয়রায়ধ্র লয়েে  

জনসয়িতনােূলক সিা 

আয়োজন 

আয়োশ্চজ

ত সিা 
সেটষ্ট 

সাং

খো 
১ ১২ ১৫ ১৬ ১৩ ১০ ০৮ ০৭ ১৮ ২০ 

বালেলববাহ লনয়রায়ধ্র 

লয়েে জনসয়িতনােূলক 

সিা আয়োজন 

আয়োশ্চজ

ত সিা 
সেটষ্ট 

সাং

খো 
১ ১২ ১৫ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ০৮ ১৮ ২০ 

সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাে েেয়ন 

জনসয়িতনােূলক সিা 

আয়োজন 

আয়োশ্চজ

ত সিা 
সেটষ্ট 

সাং

খো 
১ ১২ ১৫ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১১ ২০ ২২ 

সাোশ্চজক সেসোসেহূ 

সোধ্ায়ন সহ্ানীেিায়ব 

প্রকল্প গ্রহণ 

গৃহীত 

প্রকল্প 
সেটষ্ট 

সাং

খো 
১ ১৫ ১৬ ১৬ ১২ ০৮ ০৪ ০৩ ১২ ১৫ 

মানবসম্পদ 

উন্নয়ন ও 

প্রাখ্রিষ্ঠাখ্রনক 

সক্ষ্মিা 

বৃদ্ধদ্ধকরণ; 

 

 

৫ 

 

 

উপয়জলা প্রশাসয়ন 

কে বরত কে বিারীয়ের 

জনে প্রলশেণ আয়োজন 

প্রলশেণ 

কে বশালা 

সম্পন্ন 

সেটষ্ট 
জন 

ঘন্টা 
৩ ৩০ ৬০ ৬০ ৫০ ৪৫ ৩০ ২৫ ৬০ ৬০ 

উপয়জলা প্রশাসয়ন 

কে বরত কে বকতবা- 

কে বিারীয়ের আইলসটট 

বেবহার লনশ্চিত করা 

আইলসটট 

বেবহারকা

রী 

গড় % ২ ৯০ ৯৫ ৯৫ ৯৩ ৯২ ৯০ ৮৫ ৯৮ ১০০ 

রু্ব ও ক্রীো 

উন্নয়ন এবং 

সাংসৃ্কখ্রিক 

কম জকাধ্ণ্ডর 

খ্রবকাশ সাযন 

৫ 

উপয়জলা পর্ বায়ে ক্রীড়া 

প্রলতয়র্ালগতার আয়োজন 

আয়োশ্চজ

ত ক্রীড়া 

প্রলতয়র্ালগ

তা 

সেটষ্ট 
সাং

খো 
১ ১৬ ২০ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ০৪ ১০ 

সু্কল-কয়লয়জর 

লশোথ্ীয়ের ক্রীড়া 

প্রলশেণ প্রোন 

প্রলশেণ 

সম্পন্ন 
সেটষ্ট 

সাং

খো 
১ ০৩ ০৫ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০৭ ০৮ 

সাধ্ারণ জ্ঞান 

প্রলতয়র্ালগতা আয়োজন 

আয়োশ্চজ

ত 

প্রলতয়র্ালগ

তা 

সেটষ্ট 
সাং

খো 
১ ১০ ১০ ১২ ০৯ ০৮ ০৬ ০৫ ১০ ১২ 
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লবতকব প্রলতয়র্ালগতা 

আয়োজন 

আয়োশ্চজ

ত 

প্রলতয়র্ালগ

তা 

সেটষ্ট 
সাং

খো 
১ ০৮ ০৮ ০৮ ০৭ ০৫ ০৪ ০৩ ১০ ১২ 

সাংগীত প্রলতয়র্ালগতা 

আয়োজন 

আয়োশ্চজ

ত 

প্রলতয়র্ালগ

তা 

সেটষ্ট সংেো ১ ০৫ ০৮ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ০৪ ১০ ১২ 

ফসবা 

প্রদ্ধক্রয়ায় 

ির্েপ্রর্ুদ্ধির 

বেবোর 

৫ 

মাখ্রসক ইধ্নাধ্ভশন সভা 
অনুটষ্ঠি 

সভা 
সেটষ্ট সংেো ২ ০৪ ১২ ১২ ১০ ০৮ ০৪ ০৩ ১২ ১২ 

আইখ্রসটি সভা 
অনুটষ্ঠি 

সভা 
সেটষ্ট 

সং

েো 
২ ০৫ ১২ ১২ ১০ ০৮ ০৫ ০৪ ১২ ১২ 

খ্রভখ্রিও কনোধ্রদ্ধন্সং ও 

ফসাসোল খ্রমখ্রিয়ার 

মাযেধ্ম ফসবা প্রদান 

খ্রভখ্রিও 

কনোধ্র

দ্ধন্সং ও 

ফসাসোল 

খ্রমখ্রিয়া 

সেটষ্ট 
সাং

খো 
১ ০৩ ০৬ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০৮ ১০ 

লশোর 

গুণগত োন 

লনশ্চিতকরণ 

৩ 

লশোর গুণগত োন 

লনশ্চিতকরয়ণ সিা 

আয়োজন 

আয়োশ্চজ

ত সিা 
গড় % ১.৫ ০৮ ১২ ১২ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ১২ ১২ 

লশোর গুণগত োন 

লনশ্চিতকরয়ণ 

আয়োশ্চজত সিার 

লসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

লসদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 
গড় % ১.৫ ৮৫ ৯০ ৯৫ ৯০ ৮৮ ৮৫ ৮০ ৯৬ ৯৮ 
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র্বভাগ/ফর্ো/উপলর্ো পর্ িালের কার্ িােলের আবর্শযক ফকৌশেগি উলেশয সর্ূেঃ  
(ফর্াট র্ান- ২০) 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম- 

৫ 

কলাম- ৬ 

ফকৌশলগি 

উধ্েশে 

(Strategic 

Objectives) 

ফকৌশলগ

ি 

উধ্েধ্শে

র মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objectiv

es) 

কার্ জক্রম 

(Activities) 

 

কম জ সম্পাদন সূচ্ক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম জ 

সম্পাদ

ন 

সূচ্ধ্ক

র মান 

(Weigh

t of Pl) 

লক্ষ্েমাত্রা মান ২০১৯-২০২০ 

(Target Value- 2019-2020) 

অসাযা

রণ 

(Excelle

nt) 

অখ্রি 

উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চ্লখ্রি 

মান 

(Fair) 

চ্লখ্রি 

মাধ্নর 

খ্রনধ্ম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আবর্শযক ফকৌশেগি উলেশয সরূ্ে 

 

 

[১] 

োপ্তলরক 

কে বকায়ন্ড 

স্বেতা 

বৃশ্চদ্ধ ও 

জবাবলেলহ 

লনশ্চিতকর

ণ 

 

 

 

 

৬ 

 

 

[১.১] বাখ্রষ্ জক 

কম জসম্পাদন চু্দ্ধি 

বাস্তবায়ন 

[১.১.১] সরকালর কে বসম্পােন 

বেবস্থ্াপনা সাংক্রান্ত 

প্রলশেণসহ অনোনে লবেয়ে 

প্রলশেণ আয়োশ্চজত 

জনঘ

ন্টা 
০.৫ ৬০ - - - - 

[১..১.২] এলপএ টটয়ের োলসক 

সিার লসদ্ধান্ত বাস্তবালেত 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[১.১.৩] ২০১৯-২০ অথ্ ববেয়রর 

বালে বক কে বসম্পােন িুশ্চক্তর 

েূলোেন উর্ধ্ বতন কতৃবপয়ের 

লনকট োলখল 

তালরখ ০.৫ 

২৪ 

জলুাই, 

২০১৯ 

২৯ 

জলুাই, 

২০১৯ 

৩০ 

জলুাই, 

২০১৯ 

৩১ 

জলুাই, 

২০১৯ 

০১ আগষ্ট, 

২২০ 

[১.১.৪] ২০১৯-২০ অথ্ ব-বেয়রর 

বালে বক কে বসম্পােন িুশ্চক্তর 

অধ্ ব-বালে বক েূলোেন প্রলতয়বেন 

উর্ধ্ বতন কতৃবপয়ের লনকট 

োলখল 

তালরখ ০.৫ 

১৩ 

জানুো

লর, 

২০২০ 

১৬ 

জানুোলর, 

২০২০ 

১৭ 

জানুো

লর, 

২০২০ 

২০ 

জানুো

লর, 

২০২০ 

২১ 

জানুোলর, 

২০২০ 

[১.২] োিীয় [১.২.১] োিীয় শুদ্ধাচ্ার % ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - 
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শুদ্ধাচ্ার ফকৌশল ও 

ির্ে অখ্রযকার 

বাস্তবায়ন 

কম জপখ্ররকল্পনা বাস্তবাখ্রয়ি 

 

[১.৩] অখ্রভধ্র্াগ 

প্রখ্রিকার বেবস্থা 

বাস্তবায়ন 

[১.৩.১] লনলেবষ্ট সেয়ের েয়ধ্ে 

অলিয়র্াগ লনষ্পলত্তকৃত 
% ০.৫ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.৩.২] অলিয়র্াগ লনষ্পলত্ত 

সাংক্রান্ত োলসক প্রলতয়বেন 

উর্ধ্ বতন অল য়স োলখলকৃত 

সাংখো ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ - 

  [১.৪] মসবা প্রোন 

প্রলতশ্রুলত 

হালনাগােকরণ ও 

বাস্তবােন 

[১.৪.১] মসবা প্রোন প্রলতশ্রুলত 

হালনাগােকৃত 
% ১ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[১.৪.২] লনধ্ বালরত সেয়ে  

দ্বত্রোলসক বাস্তবােন প্রলতয়বেন 

উর্ধ্ বতন অল য়স োলখলকৃত  

সাংখো ০.৫ 

৪ ৩ ২ - 

- 

[১.৪.৩] মসবা গ্রহীতার েতােত 

পলরবীেণ বেবস্থ্া িালুকৃত 
তালরখ ০.৫ 

৩১ 

লিয়স

ম্বর, 

২০১৯ 

১৫ 

জানুোলর, 

২০২০ 

০৭ 

ম ব্ু

োলর, 

২০২০ 

১৭ 

ম ব্ু

োলর, 

২০২০ 

১৮ 

ম ব্ুো

লর, ২০২০ 

 

[২] 

কম জসম্পাদ

ফন 

গখ্রিশীলিা 

আনায়ন ও 

ফসবার মান 

বৃদ্ধদ্ধ 

৮ 

 

 

 

[২.১] ই-োইখ্রলং 

পদ্ধখ্রি বাস্তবায়ন 

[২.১.১] সকল শাোয় ই-নখ্রর্র 

বেবোর 
% ১ 

১০০ ৯০ ৮০ ৭০ 
৬০ 

[২.১.২] ই- াইয়ল নলথ্ 

লনষ্পলত্তকৃত 
% ১ 

৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ 
৫০ 

[২.১.৩] ই- াইয়ল পত্র 

জারীকৃত 

 

% ১ 

৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ 

৪০ 

[২.২] উদ্ভাবনী 

উধ্দোগ / কু্ষ্দ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প  

বাস্তবায়ন 

[২.২.১] নূেনিম একটি 

উদ্ভাবনী উধ্দোগ/কু্ষ্দ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প চ্ালুকৃি 

িাখ্ররে ১ ১১ 

মাচ্জ, 

২০২০ 

১৮ মাচ্জ, 

২০২০ 

২৫ মাচ্জ, 

২০২০ 

১ 

এখ্রপ্রল, 

২০২০ 

৮ এখ্রপ্রল, 

২০২০ 

[২.৩] লপআরএল 

শুুর ২ োস পূয়ব ব 

[২.৩.১] লপআরএল আয়েশ 

জালরকৃত 
% ১.০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 
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সাংলিষ্ট কে বিারীর 

লপআরএল ও েুটট 

নগোেন  জালর করা 

[২.৩.২] েুটট নগোেন পত্র 

জালরকৃত 
% ১.০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৪] তথ্ে বাতােন 

হালনাগােকরণ 

[২.৪.১] অল য়সর সকল তথ্ে 

হালনাগােকৃত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩] আলথ্ বক 

ও সম্পে 

বেবস্থ্াপনা

র উন্নেন 

৬ 

[৩.১] বায়জট 

বাস্তবােয়ন উন্নেন 

[৩.১.১] বায়জট বাস্তবােন 

পলরকল্পনা প্রণীত 

তালরখ 

১ 

১৬ 

আগষ্ট, 

২০১৯ 

২০ আগষ্ট, 

২০১৯ 

২৪ 

আগষ্ট, 

২০১৯ 

২৮ 

আগষ্ট, 

২০১৯ 

৩০ 

আগষ্ট, 

২০১৯ 

[৩.১.২ দ্বত্রোলসক বায়জট 

বাস্তবােন প্রলতয়বেন 

োলখলকৃত 

সাংখো 

১ ৪ ৩ - - - 

[৩.২] স্থ্াবর ও 

অস্থ্াবর সম্পলত্তর 

হালনাগাে তাললকা 

প্রস্তুত করা 

[৩.২.১] স্থ্াবর সম্পলত্তর 

তাললকা হালনাগােকৃত 

তালরখ 

০.৫ 

০৩ 

ম ব্ু

োলর, 

২০২০ 

১১ 

ম ব্ুো

লর, ২০২০ 

১৮ 

ম ব্ু

োলর, 

২০২০ 

২৫ 

ম ব্ু

োলর, 

২০২০ 

০৪ োিব, 

২০২০ 

[৩.২.২] অস্থ্াবর সম্পলত্তর 

তাললকা হালনাগােকৃত 

তালরখ 

০.৫ 

০৩ 

ম ব্ু

োলর, 

২০২০ 

১১ 

ম ব্ুোলর

, ২০২০ 

১৮ 

ম ব্ুো

লর, 

২০২০ 

২৫ 

ম ব্ু

োলর, 

২০২০ 

০৪ োিব, 

২০২০ 

[৩.৩] অলিট 

আপলত্ত লনষ্পলত্ত 

কার্ জক্রধ্মর উন্নয়ন 

[৩.৩.১] ব্রিশীট জবাব মপ্রলরত % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[৩.৩.২] অলিট আপলত্ত 

লনষ্পলত্তকৃত 

% 
০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

[৩.৪] ইন্টারয়নট 

লবলসহ ইউটটললটট 

লবল পলরয়শাধ্ 

[৩.৪.১] লবলসলস/লবটটলসএল এর 

ইন্টারয়নট লবল পলরয়শালধ্ত 

% 
১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৪.২] মটললয় ান লবল 

পলরয়শালধ্ত 

% 
০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৪.৩] লবেুেৎ লবল পলরয়শালধ্ত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 
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শব্দসাংয়েপ (Acronyms) 
 

ক্রনমক 
িং 

শব্দসংজেপ নর্র্রি 

1.  অ:মজ:প্র: অলতলরক্ত মজলা প্রশাসক 
2.  আরলিলস মরলিলনউ মিপুটট কায়লক্টর 
3.  ইউএলএও ইউলনেন লোন্ড অোলসয়েন্ট অল সার 
4.  ইউএসএলএও ইউলনেন লোন্ড সাব-অোলসয়েন্ট অল সার 
5.  উলনঅ উপয়জলা লনব বাহী অল সার 
6.  এলসলোন্ড এলসষ্টোন্ট কলেশনার লোন্ড 
7.  এলএও লোন্ড অোকুইশ্চজশন অল সার 
8.  এসএ মেট অোকুইশ্চজশন 
9.  এনলিলস মনজারত মিপুটট কায়লক্টর 

10.            
খ্রপআইও 

প্রকল্প বাস্তবায়ন কে বকতবা 

11.  িূসয়বা িূলে সাংস্কার মবািব 
12.  সােরাত েহাল োি বাোর, জলেহাল, বালুেহাল, পাথ্রেহাল, 

লবণেহাল, লিাংলড়েহাল ইতোলে 
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কম জসম্পাদন সূচ্কসমূে, বাস্তবায়নকারী এবং পখ্ররমাপ পদ্ধখ্রি-এর খ্রববরণঃ  
 

ক্র

খ্রমক 

নম্বর 

কার্ বক্রে কম জসম্পাদন 

সূচ্ক 

খ্রববরণ বাস্তবায়নকারী ইউখ্রনি পখ্ররমাপ পদ্ধখ্রি 

এবং উপািসূত্র 

সাযা

রণ 

মন্ত

বে 

1.  উপয়জলা পলরেয়ের 

োলসক সিা অনুষ্ঠান 
অনুটষ্ঠত সিা উপধ্েলা খ্রনব জােী অখ্রেসার 

উপধ্েলার সকল লবিায়গর 
সেন্বে সাধ্ন কয়র থ্ায়কন 

উপধ্েলা খ্রনব জােী অখ্রেসার সিার কার্ বলববরণী   

2.  উপয়জলা পলরেয়ের 

োলসক সিার লসদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 

লসদ্ধান্ত 

বাস্তবালেত 

সকল লবিাগ কতৃবক সিার 

লসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

উপধ্েলা খ্রনব জােী অখ্রেসাধ্রর 
কার্ জলয় 

সাংলিষ্ট প্রলতয়বেন 

ও সয়রজলেন 

র্ািাই  

 

3.  লবলিন্ন উন্নেনেূলক 

কার্ বক্রে পলরেশ বন 

পলরেশ বনকৃত 

প্রকল্প 

উপধ্েলা খ্রনব জােী অখ্রেসার ও 

সংখ্রিি কম জকিজা কতৃবক 

উন্নেনেূলক কার্ বক্রে 

পলরেশ বন  

উপধ্েলা খ্রনব জােী অখ্রেসাধ্রর 
কার্ জলয় 

পলরেশ বন 

প্রলতয়বেন  

 

4.  এনশ্চজও কার্ বক্রে 

সেন্বে লবেেক সিা  

সিা অনুটষ্ঠত উপধ্েলা খ্রনব জােী অখ্রেসার 

কতৃবক সিা পলরিালনা 

উপধ্েলা খ্রনব জােী অখ্রেসার ও 

সাংলিষ্ট এনশ্চজও 

সিার কার্ বলববরণী  

5.  এনশ্চজও কার্ বক্রে 

সেন্বে লবেেক সিার 

খ্রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

লসদ্ধান্ত 

বাস্তবালেত 

উপধ্েলা খ্রনব জােী অখ্রেসার 

কতৃবক লসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

েলনটলরাং 

উপধ্েলা খ্রনব জােী অখ্রেসাধ্রর 

কার্ বালে ও সাংলিষ্ট এনশ্চজও 

পখ্ররদশ জন 

প্রলতয়বেন এবং  

সয়রজলেন র্ািাই 

 

6.  এনদ্ধেওধ্দর অনুকূধ্ল 

ছােকৃি অধ্র্ জর 

পখ্ররবীক্ষ্ণ 

পখ্ররবীক্ষ্ণকৃি 

এনদ্ধেও 

পলরেশ বয়নর োধ্েয়ে 

এনশ্চজওয়ের অনুকূয়ল 

োড়কৃত অয়থ্ বর পলরবীেণ  

উপধ্েলা খ্রনব জােী অখ্রেসাধ্রর 

কার্ বালে ও সাংলিষ্ট এনশ্চজও 

অলিট লরয়পাটব 

সয়রজলেন র্ািাই 

 

7.  কু্ষ্দ্রঋণ কার্ জক্রম 

পখ্ররদশ জন/দশ জন; 

পখ্ররদশ জন/দশ জ

ন 

উপধ্েলা খ্রনব জােী অখ্রেসার 

কতৃবক পলরেশ বন  

উপয়জলা লনব বাহী অল সার ও 

সাংলিি েপ্তর 

পখ্ররদশ জন 

প্রলতয়বেন এবং  
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সয়রজলেন র্ািাই 

8.  ত্রাণ ও পুনব বাসন এবাং 

েুয়র্ বাগ বেবস্হাপনা 

সম্পলকবত সিা 

অনুষ্ঠান 

অনুটষ্ঠত সিা  উপধ্েলা খ্রনব জােী অখ্রেসার 

কতৃবক সিা পলরিালনা  

উপধ্েলা খ্রনব জােী অখ্রেসার ও প্রকল্প 

বাস্তবায়ন কম জকিজা 

সিার কার্ বলববরণী  

9.  ত্রাণ ও পুনব বাসন এবাং 

েুয়র্ বাগ বেবস্হাপনা 

সম্পলকবত সিার 

খ্রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

লসদ্ধান্ত 

বাস্তবালেত 

উপধ্েলা খ্রনব জােী অখ্রেসার 

কতৃবক লসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

েলনটলরাং 

উপধ্েলা খ্রনব জােী অখ্রেসার ও প্রকল্প 

বাস্তবায়ন কম জকিজা এবাং সাংলিষ্ট 

েপ্তর 

পখ্ররদশ জন 

প্রলতয়বেন এবং  

সয়রজলেন র্ািাই 

 

10.  েুয়র্ বাগ েলতগ্রস্ত 

এলাকা তাৎেলণক 

পলরেশ বন/েশ বন 

পলরেশ বন/েশ ব

নকৃত 

উপধ্েলা খ্রনব জােী অখ্রেসার 

কতৃবক পলরেশ বন 

উপধ্েলা খ্রনব জােী অখ্রেসার ও প্রকল্প 

বাস্তবায়ন কম জকিজা এবং ইউখ্রনয়ন 

পখ্ররষ্দ ফচ্য়ারমোন 

পলরেশ বন/েশ বন 

প্রলতয়বেন  

 

11.  দ্ধেআর প্রদান প্রোনকৃত 

দ্ধেআর 

মজলা প্রশাসক কতৃবক শ্চজআর 

প্রোন  

উপধ্েলা খ্রনব জােী অখ্রেসার ও প্রকল্প 

বাস্তবায়ন কম জকিজা এবং ইউখ্রনয়ন 

পখ্ররষ্দ ফচ্য়ারমোন 

পখ্ররদশ জন 

প্রলতয়বেন এবং  

সয়রজলেন র্ািাই 

 

ক্র

খ্রমক 

নম্বর 

কার্ বক্রে কম জসম্পাদন 

সূচ্ক 

খ্রববরণ বাস্তবায়নকারী ইউখ্রনি পখ্ররমাপ পদ্ধখ্রি 

এবং উপািসূত্র 

সাযা

রণ 

মন্ত

বে 

12.  খ্রভদ্ধেএে প্রদান প্রোনকৃত 

খ্রভদ্ধেএে 

মজলা প্রশাসক কিৃক প্রদি 

বরাে অনুর্ায়ী উপধ্েলা 

খ্রনব জােী অখ্রেসার কতৃবক 

লিশ্চজএ  প্রোন  

উপধ্েলা খ্রনব জােী অখ্রেসার ও মখ্রেলা 

খ্রবষ্য়ক কম জকিজা এবং ইউখ্রনয়ন 

পখ্ররষ্দ ফচ্য়ারমোন 

প্রলতয়বেন এবং  

র্ািাই 

 

13.  মটে লরলল  প্রোন প্রোনকৃত 

লরলল  

মজলা প্রশাসক কিৃক প্রদি 

বরাে অনুর্ায়ী উপধ্েলা 

খ্রনব জােী অখ্রেসার কতৃবক টট 

আর প্রোন  

উপধ্েলা খ্রনব জােী অখ্রেসার ও 

সাংলিষ্ট েপ্তর 

প্রলতয়বেন এবং  

র্ািাই 

 

14.  গ্রােীন অবকাঠায়ো 

লনে বায়নর জনে কালবখা 

বাস্তবাখ্রয়ি 

প্রকল্প 

কালবখা প্রকল্প পলরেশ বয়নর 

োধ্েয়ে বাস্তবােন 

উপধ্েলা খ্রনব জােী অখ্রেসার ও প্রকল্প 

বাস্তবায়ন কম জকিজা 

প্রলতয়বেন এবং  

র্ািাই 
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প্রকল্প বাস্তবােন লনশ্চিতকরণ  

15.  গ্রােীন অবকাঠায়ো 

লনে বায়নর জনে কালবটা 

প্রকল্প বাস্তবােন 

বাস্তবাখ্রয়ি 

প্রকল্প 

কালবটা প্রকল্প পলরেশ বয়নর 

োধ্েয়ে বাস্তবােন 

লনশ্চিতকরণ  

উপধ্েলা খ্রনব জােী অখ্রেসার ও প্রকল্প 

বাস্তবায়ন কম জকিজা 

প্রলতয়বেন এবং  

র্ািাই 

 

16.  অলতেলরদ্রয়ের জনে 

কে বসাংস্হান কম জসূখ্রচ্ 

বাস্তবাখ্রয়ি 

প্রকল্প 

অলত েলরদ্র োনুয়ের িায়গের 

পলরবতবন লনশ্চিতকরণ  

উপধ্েলা খ্রনব জােী অখ্রেসার ও প্রকল্প 

বাস্তবায়ন কম জকিজা 

প্রলতয়বেন এবং  

র্ািাই 

 

17.  বৃেয়রাপয়নর জনে 

জনগণয়ক উে্বুদ্ধকরণ 

ফমলা আয়োজন 

আয়োশ্চজত 

ফমলা 

জনগয়ণর অাংশগ্রহয়ণর 

োধ্েয়ে বৃে মরাপন  

উপধ্েলা খ্রনব জােী অখ্রেসাধ্রর 

কার্ালয়,  কৃলে খ্রবভাগ,  ও বন খ্রবভাগ 

অাংশগ্রহণ  

18.  সাোশ্চজক বনােয়নর 

জনে লবলিন্ন প্রকার 

বৃয়ের িারা লবতরণ 

লবতরণকৃত 

িারা 

উপয়জলা প্রশাসন কতৃবক 

বনােয়নর জনে লবলিন্ন প্রকার 

বৃয়ের িারা লবতরণ  

উপধ্েলা খ্রনব জােী অখ্রেসাধ্রর 

কার্ালয়,  কৃলে খ্রবভাগ,  ও বন খ্রবভাগ 

প্রলতয়বেন এবং  

র্ািাই 

 

19.  উপয়জলা পলরয়বশ 

কলেটটর সিা 

আধ্য়ােন 

আধ্য়াদ্ধেি 

সভা 

উপধ্েলা খ্রনব জােী অখ্রেসাধ্রর 

কার্ালয়,  কৃলে খ্রবভাগ,  ও বন 

খ্রবভাগ কতৃবক সিা পলরিালনা  

উপধ্েলা খ্রনব জােী অখ্রেসাধ্রর 

কার্ালয়,  কৃলে খ্রবভাগ,  ও বন খ্রবভাগ 

কার্ বলববরণী  

20.  উপয়জলা পলরয়বশ 

কলেটটর সিার লসদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 

বাস্তবালেত 

লসদ্ধান্ত 

উপধ্েলা খ্রনব জােী অখ্রেসাধ্রর 

কার্ালয়,  কৃলে খ্রবভাগ,  ও বন 

খ্রবভাগ কতৃবক সিা পলরিালনা 

সাংলিষ্ট েপ্তর  প্রলতয়বেন এবং  

র্ািাই 

 

21.  জলবাে ুপলরবতবন 

মরায়ধ্ গৃহীত প্রকল্প 

বাস্তবােন  

বাস্তবালেত 

প্রকল্প 

জলবাে ু পলরবতবয়নর লবরূপ 

প্রলতশ্চক্রো মরায়ধ্ প্রকল্প 

বাস্তবােন 

উপধ্েলা খ্রনব জােী অখ্রেসাধ্রর 

কার্ালয়,  কৃলে খ্রবভাগ,  ও বন খ্রবভাগ 

প্রলতয়বেন এবং  

র্ািাই 

 

22.  েুশ্চক্তয়র্াদ্ধায়ের সম্মানী 

িাতা লবতরণ কার্ বক্রে 

তোরলক 

িাতা লবতরণ 

কার্ বক্রে 

তোরককৃত 

উপয়জলা লনব বাহী অল সার 

কতৃবক েুশ্চক্তয়র্াদ্ধায়ের 

সম্মানীিাতা লবতরণ কার্ বক্রে 

তোরলক  

উপয়জলা লনব বাহী অল সায়রর কার্ বালে 

ও উপয়জলা সোজয়সবা অল সায়রর 

কার্ বালে    

প্রলতয়বেন এবং  

র্ািাই 

 

23.  প্রলতবন্ধী িাতা প্রোন 

কার্ বক্রে তোরলক 

িাতা লবতরণ 

কার্ বক্রে 

তোরককৃত 

 

উপয়জলা লনব বাহী অল সার 

কতৃবক প্রলতবন্ধী িাতা প্রোন 

কার্ বক্রে তোরলক 

উপয়জলা লনব বাহী অল সায়রর কার্ বালে 

ও উপয়জলা সোজয়সবা  অল সায়রর 

কার্ বালে    

প্রলতয়বেন এবং  

র্ািাই 
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ক্র

খ্রমক 

নম্বর 

কার্ বক্রে কম জসম্পাদন 

সূচ্ক 

খ্রববরণ বাস্তবায়নকারী ইউখ্রনি পখ্ররমাপ পদ্ধখ্রি 

এবং উপািসূত্র 

সাযা

রণ 

মন্ত

বে 

24.  লবধ্বা িাতা লবতরণ 

কার্ বক্রে তোরলক 

িাতা লবতরণ 

কার্ বক্রে 

তোরককৃত 

উপয়জলা লনব বাহী অল সার 

কতৃবক লবধ্বা িাতা প্রোন 

কার্ বক্রে তোরলক 

উপয়জলা লনব বাহী অল সায়রর কার্ বালে 

ও উপয়জলা সোজয়সবা  অল সায়রর 

কার্ বালে    

প্রলতয়বেন এবং  

র্ািাই 

 

25.  সাোশ্চজক 

লনরাপত্তােূলক প্রকয়ল্পর 

বাস্তবােন পলরবীেণ 

পলরবীেণকৃত 

প্রকল্প 

উপয়জলা লনব বাহী অল সার 

কতৃবক সাোশ্চজক 

লনরাপত্তােূলক প্রকয়ল্পর 

বাস্তবােন পলরবীেণ  

উপয়জলা লনব বাহী অল সায়রর কার্ বালে 

ও উপয়জলা সোজয়সবা  অল সায়রর 

কার্ বালে ও সংখ্রিি দপ্তর   

প্রলতয়বেন এবং  

র্ািাই 

 

26.  প্রলতবন্ধীয়ের লশো ও 

অনোনে কলোণেূলক 

কায়জ সহােতা প্রোন 

সহােতা প্রেত্ত উপয়জলা লনব বাহী অল সার 

কতৃবক প্রলতবন্ধীয়ের লশো ও 

অনোনে কলোণ েূলক 

কায়জর সহােতা প্রোন  

উপয়জলা লনব বাহী অল সায়রর কার্ বালে 

ও উপয়জলা সোজয়সবা  অল সায়রর 

কার্ বালে ও সংখ্রিি দপ্তর   

প্রলতয়বেন এবং  

র্ািাই 

 

27.  উপয়জলা িূলে অল স 

পলরেশ বন 

পলরেশ বনকৃত 

অল স 

উপয়জলা লনব বাহী অল সার 

কতৃবক িূলে অল স পলরেশ বন  

উপয়জলা লনব বাহী অল সার ও সহকারী 

কলেশনার (িূলে)  
পলরেশ বন 

প্রলতয়বেন 

 

28.   ইউলনেন িূলে অল স 

পলরেশ বন 

পলরেশ বনকৃত  

অল স 

উপয়জলা লনব বাহী অল সার ও 

সহকারী কলেশনার (িূলে) 

কতৃবক ইউলনেন িূলে অল স 

পলরেশ বন  

উপয়জলা লনব বাহী অল সার ও 

সহকারী কলেশনার (িূলে) এবং 

সংখ্রিি দপ্তর   

পলরেশ বন 

প্রলতয়বেন  

 

29.  ভূখ্রম ফরকিজ 

োলনাগাদকরণ 

হালনাগােকৃত 

খলতোন 

সহকারী কলেশনার (িূলে) ও 

কানুনধ্গা  কতৃবক ভূখ্রম ফরকিজ 

োলনাগাদকরণ 

উপধ্েলা ভূখ্রম অখ্রেস ও ইউখ্রনয়ন 

ভূখ্রম অখ্রেস 

পলরেশ বন ও র্ািাই   

30.  কৃলে খাস জলে 

বয়ন্দাবস্ত প্রোন 

পুনব বালসত 

পলরবার 

কৃলে খাস জলে বয়ন্দাবস্ত 

প্রোন 

উপয়জলা লনব বাহী অল সার ও 

সহকারী কলেশনার (িূলে) এবং 

সংখ্রিি দপ্তর   

প্রলতয়বেন এবং  

র্ািাই 

 

31.  অকৃলে খাস জলে 

বয়ন্দাবস্ত প্রোন 

বয়ন্দাবস্ত 

প্রোনকৃত 

অকৃলে খাস জলে বয়ন্দাবস্ত 

প্রোন 

উপয়জলা লনব বাহী অল সার ও 

সহকারী কলেশনার (িূলে) এবং 

সংখ্রিি দপ্তর   

প্রলতয়বেন এবং  

র্ািাই 
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জলে  

32.  িূলে উন্নেন কফরর 

সট ক দাবী খ্রনয জারণ 

গি বছধ্রর 

আদায় ও 

চ্লখ্রি বছধ্রর 

বধ্কয়ার োর  

িূলে উন্নেন কফরর সট ক 

দাবী খ্রনয জারণ 

উপয়জলা লনব বাহী অল সার ও 

সহকারী কলেশনার (িূলে) এবং 

সংখ্রিি দপ্তর   

প্রলতয়বেন এবং 

র্ািাই 

 

33.   িূলে উন্নেন কর আোে 

তোরলক করা  

খ্রনয জারনকৃি 

িূলে উন্নেন 

কর 

উপয়জলা লনব বাহী অল সার ও 

সহকারী কলেশনার (িূলে) 

এবং সংখ্রিি দপ্তর  কতৃবক িূলে 

উন্নেন কর আোে তোরলক 

করা 

উপয়জলা লনব বাহী অল সার ও 

সহকারী কলেশনার (িূলে) এবং 

সংখ্রিি দপ্তর   

প্রলতয়বেন এবং  

র্ািাই 

 

34.  সােরাত েহাল 

বয়ন্দাবস্ত প্রোন 

আোেকৃত 

ইজারােূলে 

উপয়জলা লনব বাহী অল সার ও 

সহকারী কলেশনার (িূলে) 

এবং সংখ্রিি দপ্তর  কতৃবক 

সােরাত েহাল বয়ন্দাবস্ত 

প্রোন 

 

উপয়জলা লনব বাহী অল সার ও 

সহকারী কলেশনার (িূলে) এবং 

সংখ্রিি দপ্তর   

প্রলতয়বেন এবং 

র্ািাই 

 

ক্র

খ্রমক 

নম্বর 

কার্ বক্রে কম জসম্পাদন 

সূচ্ক 

খ্রববরণ বাস্তবায়নকারী ইউখ্রনি পখ্ররমাপ পদ্ধখ্রি 

এবং উপািসূত্র 

সাযা

রণ 

মন্ত

বে 

35.  রাজস্ব োেলা খ্রনষ্পখ্রি োেলা 

লনষ্পলত্তর হার 

উপয়জলা লনব বাহী অল সার ও 

সহকারী কলেশনার (িূলে) 

এবং সংখ্রিি দপ্তর   

উপয়জলা লনব বাহী অল সার ও 

সহকারী কলেশনার (িূলে) এবং 

সংখ্রিি দপ্তর   

প্রলতয়বেন এবং  

র্ািাই 

 

36.  িূলে লবয়রাধ্ লবেেক 

োেলার এসএ  লবজ্ঞ 

আোলয়ত মপ্ররণ 

প্রদি এস 

এে  

উপয়জলা লনব বাহী অল সার ও 

সহকারী কলেশনার (িূলে) 

এবং সংখ্রিি দপ্তর  কতৃবক িূলে 

লবয়রাধ্ লবেেক োেলার 

এসএ  লবজ্ঞ আোলয়ত 

মপ্ররণ 

উপয়জলা লনব বাহী অল সার ও 

সহকারী কলেশনার (িূলে) এবং 

সংখ্রিি দপ্তর   

প্রলতয়বেন এবং  

র্ািাই 
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37.  ফদওয়ানী মামলা 

খ্রনষ্পখ্রি 

সরকাধ্রর 

খ্রবপধ্ক্ষ্  

মামলার 

একিরো 

রায় 

- - প্রলতয়বেন এবং  

র্ািাই 

 

38.  মরন্ট সাটটবল য়কট 

োেলা লনষ্পলত্ত  

লনষ্পলত্তকৃত 

োেলা 

সহকারী কলেশনার (িূলে) 

কতৃবক মরন্ট সাটটবল য়কট 

োেলা লনষ্পলত্ত 

 সহকারী কলেশনার (িূলে)  প্রলতয়বেন এবং  

র্ািাই 

 

39.  ১নং েখ্রিয়ানভুি 

সরকালর সম্পখ্রির 

অববধ্ েখল উদ্ধার 

উদ্ধারকৃত 

িূলে 

উপয়জলা লনব বাহী অল সার ও 

সহকারী কলেশনার (িূলে) 

এবং সংখ্রিি দপ্তর কতৃবক ১নং 

েখ্রিয়ানভুি সরকালর 

সম্পখ্রির অববধ্ েখল উদ্ধার 

উপয়জলা লনব বাহী অল সার ও 

সহকারী কলেশনার (িূলে) এবং 

সংখ্রিি দপ্তর   

প্রলতয়বেন এবং  

র্ািাই 

 

40.  অনোনে সরকালর 

সম্পখ্রির অববধ্ েখল 

উদ্ধার 

উদ্ধারকৃত 

িূলে 

উপয়জলা লনব বাহী অল সার ও 

সহকারী কলেশনার (িূলে) এবং 

সংখ্রিি দপ্তর কতৃবক অনোনে 

সরকালর সম্পখ্রির অববধ্ েখল 

উদ্ধার 

উপয়জলা লনব বাহী অল সার ও 

সহকারী কলেশনার (িূলে) এবং 

সংখ্রিি দপ্তর   

প্রলতয়বেন এবং  

র্ািাই 

 

41.  মোবাইল মকাটব 

পলরিালনা 

পলরিাললত 

মোবাইল 

মকাটব 

উপয়জলা লনব বাহী অল সার ও 

সহকারী কলেশনার (িূলে)  

উপয়জলা লনব বাহী অল সার ও 

সহকারী কলেশনার (িূলে) এবং 

সাংলিষ্ট েপ্তর  

প্রলতয়বেন এবং  

র্ািাই 

 

42.  সুে্ঠুিায়ব পাবললক 

পরীো পলরিালনা 

অনুটষ্ঠি 

পাবললক 

পরীো 

উপমজলা খ্রনব জােী অখ্রেসার 

কতৃবক সুে্ঠুিায়ব পাবললক 

পরীো িদারখ্রক 

উপয়জলা লনব বাহী অল সার ও 

সাংলিষ্ট েপ্তর  

প্রলতয়বেন এবং 

র্ািাই 

 

43.  উপমজলা আইন শৃঙ্খলা 

কলেটটর সিা অনুষ্ঠান 

অনুটষ্ঠত সিা 

 

উপমজলা আইন শৃঙ্খলা 

কলেটটর সিা অনুষ্ঠান 

উপয়জলা লনব বাহী অল সার ও 

সাংলিষ্ট েপ্তর  

কার্ বলববরণী   

44.  উপমজলা আইন শৃঙ্খলা 

কলেটটর সিার লসদ্ধান্ত 

বাস্তবােন  

লসদ্ধান্ত 

বাস্তবােয়নর 

হার 

উপমজলা আইন শৃঙ্খলা 

কলেটটর সিার লসদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 

উপয়জলা লনব বাহী অল সার ও  

সাংলিষ্ট েপ্তর 

কার্ বলববরণী এবং  

র্ািাই  

 

45.  পালেক মগাপনীে মপ্রলরত উপয়জলা লনব বাহী অল সার ও  উপয়জলা লনব বাহী অল সার  প্রলতয়বেন এবং   
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প্রলতয়বেন মপ্ররণ প্রলতয়বেন  কতৃবক পালেক মগাপনীে 

প্রলতয়বেন মপ্ররণ 

র্ািাই 

46.  আইন শৃঙ্খলা রোে 

জনসয়িতনতােূলক সিা 

অনুষ্ঠান 

অনুটষ্ঠত সিা উপয়জলা লনব বাহী অল সার  

কতৃবক আইন শৃঙ্খলা রোে 

জনসয়িতনতােূলক সিা 

অনুষ্ঠান 

উপয়জলা লনব বাহী অল সাফরর 

কার্ বালে ও সাংলিষ্ট েপ্তর 

কার্ বলববরণীর 

আয়লায়ক লসদ্ধান্ত 

বাস্তবােন  

 

ক্র

খ্রমক 

নম্বর 

কার্ বক্রে কম জসম্পাদন 

সূচ্ক 

খ্রববরণ বাস্তবায়নকারী ইউখ্রনি পখ্ররমাপ পদ্ধখ্রি 

এবং উপািসূত্র 

সাযা

রণ 

মন্ত

বে 

47.  োেকদ্রয়বের অপবেবহার 

লনেন্ত্রয়ণ 

জনসয়িতনিােূলক সিা 

আয়োজন 

আয়োশ্চজত 

সিা 

োেকদ্রয়বের অপবেবহার 

লনেন্ত্রয়ণ জনসয়িতনিােূলক 

সিা আয়োজন 

উপয়জলা লনব বাহী অল সাফরর 

কার্ জালয় ও সাংলিষ্ট েপ্তর 

কার্ বলববরণীর 

আয়লায়ক লসদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 

 

48.  নারী ও লশশু লনর্ বাতন 

মরায়ধ্ 

জনসয়িতনিােূলক 

সিা আয়োজন 

আয়োশ্চজত 

সিা 

নারী ও লশশু লনর্ বাতন মরায়ধ্ 

জনসয়িতনিােূলক সিা 

আয়োজন 

উপয়জলা লনব বাহী অল সাফরর 

কার্ জালয় ও সাংলিষ্ট েপ্তর 

কার্ বলববরণীর 

আয়লায়ক লসদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 

 

49.  মর্ তুক লনয়রায়ধ্র লয়েে  

জনসয়িতনিােূলক সিা 

আয়োজন 

আয়োশ্চজত 

সিা 

মর্ তুক লনয়রায়ধ্র লয়েে  

জনসয়িতনিােূলক সিা 

আয়োজন 

উপয়জলা লনব বাহী অল সাফরর 

কার্ জালয় ও সাংলিষ্ট েপ্তর 

কার্ বলববরণীর 

আয়লায়ক লসদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 

 

50.  বালেলববাহ লনয়রায়ধ্র 

লয়েে 

জনসয়িতনিােূলক 

সিা আয়োজন 

আয়োশ্চজত 

সিা 

উপয়জলা লনব বাহী অল সাফরর 

কার্ জালয় ও সাংলিষ্ট েপ্তর 

কতৃবক বালেলববাহ লনয়রায়ধ্র 

লয়েে জনসয়িতনিােূলক  

সিা আয়োজন 

উপয়জলা লনব বাহী অল সাফরর 

কার্ জালয় ও সাংলিষ্ট েপ্তর 

কার্ বলববরণীর 

আয়লায়ক লসদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 

 

51.  সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাে 

েেয়ন 

জনসয়িতনিােূলক 

আয়োশ্চজত 

সিা 

উপয়জলা লনব বাহী অল সার 

কতৃবক সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাে 

েেয়ন জনসয়িতনিােূলক 

সিা আয়োজন 

উপয়জলা লনব বাহী অল সাফরর 

কার্ জালয় ও সাংলিষ্ট েপ্তর 

কার্ বলববরণীর 

আয়লায়ক লসদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 
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সিা আয়োজন 

52.  নারী ও লশশু পািার  

মরায়ধ্ 

জনসয়িতনিােূলক 

সিা আয়োজন 

আয়োশ্চজত 

সিা 

উপয়জলা লনব বাহী অল সার 

কতৃবক নারী ও খ্রশশু পািার  

মরায়ধ্ জনসয়িতনিােূলক 

সিা আয়োজন 

উপয়জলা লনব বাহী অল সাফরর 

কার্ জালয় ও সাংলিষ্ট েপ্তর 

কার্ বলববরণীর 

আয়লায়ক লসদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 

 

53.  মিারািালান প্রলতয়রায়ধ্ 

জনসয়িতনিােূলক 

সিা আয়োজন 

আয়োশ্চজত 

সিা 

উপয়জলা লনব বাহী অল সার 

কতৃবক মিারািালান প্রলতয়রায়ধ্ 

জনসয়িতনিােূলক সিা 

আয়োজন 

উপয়জলা লনব বাহী অল সাফরর 

কার্ জালয় ও সাংলিষ্ট েপ্তর 

কার্ বলববরণীর 

আয়লায়ক লসদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 

 

54.  মর্ ন হেরালন প্রলতয়রায়ধ্ 

জনসয়িতনিােূলক 

সিা আয়োজন 

আয়োশ্চজত 

সিা 

উপয়জলা লনব বাহী অল সাফরর 

কার্ জালয় ও সাংলিষ্ট েপ্তর 

কতৃবক মর্ ন হেরালন 

প্রলতয়রায়ধ্ 

জনসয়িতনিােূলক সিা 

আয়োজন 

উপয়জলা লনব বাহী অল সাফরর 

কার্ জালয় ও সাংলিষ্ট েপ্তর 

কার্ বলববরণীর 

আয়লায়ক লসদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 

 

55.  জাল মনাট ও হুশ্চি 

বেবসা লনেন্ত্রয়ণ 

জনসয়িতনিােূলক 

সিা আয়োজন 

আয়োশ্চজত 

সিা 

উপয়জলা লনব বাহী অল সার 

কতৃবক জাল মনাট ও হুশ্চি 

বেবসা লনেন্ত্রয়ণ 

জনসয়িতনিােূলক সিা 

আয়োজন 

উপয়জলা লনব বাহী অল সাফরর 

কার্ জালয় ও সাংলিষ্ট েপ্তর 

কার্ বলববরণীর 

আয়লায়ক লসদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 

 

56.  সাোশ্চজক সেসোসেহূ 

সোধ্ায়ন স্হানীেিায়ব 

প্রকল্প গ্রহণ 

গৃহীত প্রকল্প উপয়জলা লনব বাহী অল সার 

কতৃবক সাোশ্চজক সেসোসেহূ 

সোধ্ায়ন স্হানীেিায়ব প্রকল্প 

গ্রহণ 

 

উপয়জলা লনব বাহী অল সাফরর 

কার্ জালয় ও সাংলিষ্ট েপ্তর 

প্রলতয়বেন এবং  

র্ািাই 

 

ক্র

খ্রমক 

নম্বর 

কার্ বক্রে কম জসম্পাদন 

সূচ্ক 

খ্রববরণ বাস্তবায়নকারী ইউখ্রনি পখ্ররমাপ পদ্ধখ্রি 

এবং উপািসূত্র 

সাযা

রণ 

মন্ত

বে 
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57.  উপমজলা প্রশাসয়ন 

কে বরত কে বিারীয়ের 

জনে প্রলশেণ 

আয়োজন 

প্রলশেণাথ্ী উপয়জলা লনব বাহী অল সার 

কতৃবক উপমজলা প্রশাসয়ন 

কে বরত কে বিারীয়ের জনে 

প্রলশেণ আয়োজন 

উপয়জলা লনব বাহী অল সাফরর 

কার্ জালয়  

প্রলতয়বেন এবং 

র্ািাই 

 

58.  উপমজলা প্রশাসয়ন 

কে বরত কে বকতবা- 

কে বিারীয়ের আইলসটট 

বেবহার লনশ্চিত করা 

আইলসটট 

বেবহারকারী 

উপমজলা প্রশাসক কতৃবক  মজলা 

প্রশাসয়ন কে বরত কে বকতবা- 

কে বিারীয়ের আইলসটট বেবহার 

লনশ্চিত করা 

উপয়জলা লনব বাহী অল সাফরর 

কার্ জালয়  

প্রলতয়বেন এবং  

র্ািাই 

 

59.  লিলিআইলপগয়ণর জনে 

সিার আয়োজন 

আয়োশ্চজত 

সিা 

মজলা প্রশাসক কতৃবক  

লিলিআইলপগয়ণর জনে সিার 

আয়োজন 

মজলা প্রশাসয়কর কার্ বালে প্রলতয়বেন এবং 

র্ািাই 

 

60.  উপমজলা পর্ বায়ে ক্রীড়া 

প্রলতয়র্ালগতার 

আয়োজন 

আয়োশ্চজত 

ক্রীড়া 

প্রলতয়র্ালগতা 

মজলা প্রশাসক কতৃবক  মজলা 

পর্ বায়ে ক্রীড়া প্রলতয়র্ালগতার 

আয়োজন 

মজলা প্রশাসয়কর কার্ বালে ও সাংলিষ্ট 

েপ্তর 

প্রলতয়বেন এবং 

র্ািাই 

 

 

 
 

 

  

  

সংজ ােিী

-৩ 
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কম জসম্পাদন লক্ষ্েমাত্রা অেজধ্নর ফক্ষ্ধ্ত্র অনে দপ্তর/সংস্থার উপর খ্রনভজরশীলিাঃ  
 

প্রখ্রিষ্ঠাধ্নর  

যরণ 

প্রখ্রিষ্ঠাধ্নর  

নাম 

সংখ্রিি  

কম জসম্পাদন সূচ্ক 

উি প্রখ্রিষ্ঠাধ্নর খ্রনকি 

সংখ্রিি মন্ত্রণালয়/ 

খ্রবভাধ্গর প্রিোখ্রশি 

সোয়িা  

প্রিোশার ফর্ৌদ্ধিকিা প্রিোশা পূরণ না েধ্ল সম্ভাবে 

প্রভাব 

োঠ 

প্রশাসন  

লবিাগীে 

কলেশনায়রর 

কার্ বালে  

পোলেত উপয়জলা 

লনব বাহী অল সার, 

সহকারী কলেশনার 

(িূলে)  

উপয়জলা লনব বাহী 

কে বকতবা, সহকারী 

কলেশনার (িূলে) এবাং 

সাংলিষ্ট শূনে পেসেূহ 

পূরণ  

উপয়জলা লনব বাহী কে বকতবা, 

সহকারী কলেশনার (িূলে) 

এবাং সাংলিষ্ট শূনে পেসেূহ 

পূরণ হয়ল িূলে রাজস্ব 

আোে বৃশ্চদ্ধ পায়ব ও জনগণ 

প্রতোলশত মসবা পায়ব  

উপয়জলা লনব বাহী অল সার, 

সহকারী কলেশনার (িূলে) এবাং 

সাংলিষ্ট শূনে পেসেূহ পূরণ না 

হয়ল লনধ্ বালরত লেেোত্রা অজবন 

সম্ভব হয়ব না ও জনগন মসবা 

মপয়ত সেসোর সম্মুখীন হয়ব 

মজলা 

প্রশাসয়কর 

কার্ বালে  

োঠ পর্ বায়ে 

পোলেত/ 

লনয়োগকৃত 

কে বকতবা/ কে বিারী  

োঠ পর্ বায়ে সাংলিষ্ট 

কে বকতবা/ কে বিারীর শূনে 

পেসেূহ পূরণ  

োঠ পর্ বায়ে সাংলিষ্ট 

কে বকতবা/ কে বিারীর শূনে 

পে সেূহ পূরণ হয়ল জনগণ  

মসবা প্রালপ্ত লনশ্চিত হয়ব 

োঠ পর্ বায়ে সাংলিষ্ট 

কে বকতবা/কে বিারীর শূনে পে সেূহ 

পূরণ না হয়ল লনধ্ বালরত লেেোত্রা 

অজবন সম্ভব হয়ব না ও জনগন 

মসবা মপয়ত সেসোর সম্মখুীন হয়ব  

েন্ত্রণালে  জনপ্রশাসন 

েন্ত্রণালে  

নেস্তকৃত অধ্ীনস্থ্ 

কে বকতবা  

কে বকতবা েয়নানেন  প্রয়োজনীে সাংখেক 

কে বকতবা পোেন করা হয়ল 

জনগণ প্রতোলশত মসবা 

পায়ব  

প্রয়োজনীে সাংখেক কে বকতবা 

পোেন করা না হয়ল লনধ্ বালরত 

লেেোত্রা অজবন সম্ভব হয়ব না ও 

জনগন মসবা মপয়ত সেসোর 

সম্মুখীন হয়ব 

স্বরাষ্ট্র 

েন্ত্রণালে  

সহকারী কলেশনার 

(িূলে) কতৃবক 

লনষ্পলত্তকৃত মরন্ট 

সাটটবল য়কট 

মোকদ্দো  

পুলললশ সহােতা  মরন্ট সাটটবল য়কট োেলার 

ওোয়রন্ট তালেল ইতোলে 

কে বকায়ন্ড সরাসলর পুললশ 

সম্পলকবত  

মরন্ট সাটটবল য়কট োেলার 

ওোয়রন্ট তালেল ইতোলে কার্ বক্রে 

বোহত হয়ব 

স্থ্ানীে লনব বালিত সালব বক সহয়র্ালগতা  খ্রনব জালিত জনপ্রলতলনলধ্য়ের স্থ্ানীে উন্নেন বোহত হয়ব 
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সরকার 

লবিাগ  

জনপ্রলতলনলধ্য়ের 

সায়থ্ সেন্বে সাধ্ন  

সহয়র্ালগতা বেতীত োঠ 

পর্ বায়ে উন্নেন অসম্ভব  

 

 

 

  


