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টেকিাি উপদজলার কম বসম্পােদির সানব বক নিত্র 

১. :  সাম্প্রনতক অজবি, িযাদলঞ্জ ও িনবষ্যৎ পনরকল্পিা  

        উপদজলা পর বাদয় নবনিন্ন েপ্তদরর উন্নয়িমূলক কম বকান্ড সমন্বয় সািি করা এবাং উপদজলা আইি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা উপদজলা প্রশাসদির অন্যতম প্রিাি 

কাজ। উপদজলার োপ্তনরক কাদজ গনতশীলতা আিয়দির জন্য ই-িাইনলাং কার বক্রম শুরু হদে। এ ছাড়া উপদজলা নিনজোল টসন্টার ও প্রনতটি ইউনিয়দি ইউনিনস এর 

মােদম জিগদণর টোড়দগাড়ায় টসবা টপৌৌঁদছ টেওয়া দ্রুততর হদয়দছ। নিয়নমত গণ শুিানির মােদম টসবা প্রােীদের অনিদরাগ তাৎক্ষনিক নিষ্পনি করা হদে। িদল 

জিগদণর টিাগানন্ত হ্রাস পাদে। আাংনশক পাহাড়ী ও সমতল নিদয় টেকিাি উপদজলা কক্সবাজার টজলা হদত ৭৯ নক. নম. েনক্ষদণ  অবনস্থত। এই উপদজলার 

উৎপানেত লবণ, পাি, সুপানর, নিাংনড়, মৎস্য সম্পে টেদশর টমাে িানহোর নবরাে অাংশ পূরণ কদর নবদেদশও রপ্তানি হদে। টেকিাি উপদজলা একটি পর বেি স্পে। 

টসন্টমান্ে বি দ্বীদপ টেশনবদেদশর হাজার হাজার পর বেক প্রনতনেি আগমি কদরি। তাছাড়া এখাদি রদয়দছ সাবরাাং এক্সক্লুনসি ট্যযনরস্ট টজাি, জানলয়ারদ্বীপ খ্যাত িাি 

ট্যযনরজম পাকব, সাগর তীরবতী সুেীর্ ব টমনরি ড্রাইি সড়ক। সম্পদের রোরে ব্যবহার, স্থািীয় অাংশগ্রহণ, মািসম্মত নশক্ষা ও স্বাস্থয নিনিতকরণ, কৃনষ, মৎস্য ও 

প্রানণসম্পে খাদত সমৃনদ্ধ, পর বেি খাদতর উন্নয়ি, সকল েপ্তদরর উন্নয়ি প্রকদল্পর রোরে বাস্তবায়ি ও জিদসবা প্রোদির মােদম টেকিািদক মদিল উপদজলায় 

রূপান্তদরর লদক্ষয উপদজলা প্রশাসি নিরলস কার বক্রম িানলদয় রাদে। 

১.১ : সাম্প্রনতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রিাি অজবিসমূহ :  

• “সমাদজর টকাি অাংশদক বাে নেদয় উন্নয়ি িয়”- মািিীয় প্রিািমন্ত্রীর এই অনিকারদক সামদি টরদখ উপদজলার সকল ইমাম-মুয়ানিিদক “ইমাম বাতায়ি” 

এ সম্পৃি করা হদে । ২০০ জি ইমাম-মুয়ানিিদক প্রনশক্ষণ প্রোিপূব বক ইমাম বাতায়ি নিনজোল প্লােিদম ব টরনজদেশি কার বক্রম সম্পন্ন করা হদয়দছ। 

• আে ব-সামানজক উন্নয়ি ও সামানজক সুরক্ষা কম বসূনির আওতায় েনরদ্র সীমার িীদি বসবাসকারী ৫০৩৮৩ জি মনহলাদক নিনজনি কাি ব প্রোি করা হদয়দছ। 

• মুনজববষ ব উপলদক্ষ মািিীয় প্রিািমনন্ত্রর উপহার উপদজলার আশ্রয়ি প্রকল্প/আেশ ব গ্রাদম জীবিমাি উন্নয়দি পানি সরবরাহ, নবদ্যযৎ সাংদরাগ প্রোি করা হদয়দছ।  

• মািসম্মত নশক্ষা নিনিতকরণ, নিনজোল বাাংলাদেশ নবনিম বাদণর লদক্ষ ছাত্র/ছাত্রীদের নিনজোল প্রযুনি ব্যবহাদরর মােদম আধুনিক নশক্ষায় নশনক্ষত করার 

প্রয়াদস সরকানর উদেদগ ২৫ টি মােনমক নবোলয় ও মাদ্রাসায় মানিনমনিয়া ক্লাসরুম স্থাপি করা হদয়দছ।  

• নিনজোল কদন্টন্ট ব্যবহার কদর মানিনমনিয়া ক্লাসরুদম নশক্ষােীদের ক্লাস টিয়ার জন্য আইনসটি নশক্ষকদের প্রনশক্ষণ টেয়া হদয়দছ। 

• স্থািীয় সরকার নবিাদগর উপদজলা পনরিালি ও উন্নয়ি প্রকদল্পর (ইউনজনিনপ) মােদম মানেমক স্তদরর নবোলয় ও মাদ্রাসাসমূদহ পর বাপ্ত পনরমাণ হাই ও টলা 

টবঞ্চ সরবরাহ করা হদয়দছ। 

• উপদজলা উন্নয়ি তহনবল হদত প্রদতযকটি নবজ্ঞাি ল্যাদবর জন্য ববজ্ঞানিক রন্ত্রপানত প্রোি করা হদয়দছ।  

• নশক্ষার গুিগত মাি নিনিত করার জন্য উপদজলা ব্যািদবইস এর মােদম ৬০ জি নশক্ষকদক কনম্পউোর ও ইন্টারদিদের মােদম আইনসটি নবষদয় প্রনশক্ষণ 

প্রোি করা হদয়দছ। 

•  ছাত্র/ছাত্রীদের মদে টছাে টবলা টেদকই বিনতকতা ও শুদ্ধািার নিনিতকরদণর লদক্ষয ১৩টি নবোলদয় নবদক্রতা নবহীি ‘সততা টস্টার’ িালু করা হদয়দছ। 

ছাত্র/ছাত্রীরা নিদজদের প্রদয়াজিীয় সামগ্রী সুলিমূদল্য এখাি টেদক ক্রয় করদত পারদছ।  

• টজলা প্রশাসি, কক্সবাজার কর্তবক প্রবনতবত স্বাস্থয ও নশক্ষা নবষয়ক বাতবা সম্বনলত ৪,০০০ (িার হাজার) কনপ টপাষ্টার উপদজলার সকল নবোলদয় সরবরাহ 

করা হদয়দছ। এদত ছাত্র-ছাত্রীদের মদে টছাে টবলা টেদকই সদিতিতা গদড় উঠাসহ িাল অিযাসগুদলা গদড় উঠদব। 

• টেকিাি উপদজলায় সরকানরিাদব ৪টি নশক্ষা প্রনতষ্ঠাদি টশখ রাদসল নিনজোল ল্যাব স্থাপি করা হদয়দছ। 

• নবোলয় হদত ছাত্র-ছাত্রীদের ঝদড় পড়া টরাদি সকল প্রােনমক নবোলদয় MID DAY MEAL িালু করা হদয়দছ। 

• ২০১৯-২০ অে ব বছদর ক্ষুদ্র নৃ-টগাষ্ঠী নশক্ষােীদের ৩,০০,০০০/-(নতি লক্ষ) নশক্ষাবৃনি প্রোি করা হদয়দছ।  

• সরকানর কম বকতবা-কম বিারীদের মদে শুদ্ধািার িি বার লদক্ষ জাতীয় শুদ্ধািার টকৌশল পদত্রর আদলাদক প্রনশক্ষণ কম বশালার আদয়াজি করা হদয়দছ। 

• সন্ত্রাস, জনিবাে, উগ্রসাম্প্রোনয়কতা নবদরািী সমাদবশসহ বাল্যনববাহ টরািকদল্প ৫০টি টিন্যযদত সিা-টসনমিার ও প্রিার প্রিারণার আদয়াজি করা হদয়দছ। 

• যুব উন্নয়ি অনিেপ্তর, মৎস্য অনিস, প্রানণসম্পে অনিস, কৃনষ অনিদসর মােদম আত্মকম বসাংস্থাদির লদক্ষয যুবক-যুবতীদের মদে নবনিন্ন টেদি প্রনশক্ষদণর 

ব্যবস্থা গ্রহি করা হদয়দছ। 

• উপদজলা ভূনম অনিদস িাগনরক টসবা সহজীকরদণর লদক্ষয ই-িামজারী িালু করা হদয়দছ এবাং নকয়স্ক টমনশি স্থাপদির মােদম খনতয়াি টেখাসহ ভূনম 

অনিদসর রাবতীয় তথ্য টসবা গ্রহীতা নিদজই সাংগ্রহ করদত পারদছ।  

• ভূনম অনিদস অবকাঠাদমাগত সাংস্কারসহ নবনিন্ন ব্যািার, টিস্টুি, িামজারী নি িাে ব ইতযানে দৃশ্যমাি স্থাদি োিাদিার মােদম আগত টসবা প্রতযাশীদের টসবা 

প্রানপ্ত সহজ করা হদয়দছ। 

• ভূনম উন্নয়ি কর প্রোদি উদু্বদ্ধ করার লদক্ষয প্রনত বছর এনপ্রল মাদস জিবহুল স্থাদি ভূনম টসবা সপ্তাহ ও ভূনম উন্নয়ি কর টমলার আদয়াজি  করা হদে। 

• প্রনতটি নবোলদয় সুদপয় পানি সরবরাদহর লদক্ষয িলকূপ স্থাপদির কার বক্রম অব্যাহত আদছ। 

• টেকিাি উপদজলায় সামানজক নিরাপিা কম বসূনির আওতা শতিাদগ উন্নীত করা হদয়দছ। নবনিন্ন সামানজক নিরাপিা টবষ্টিী কার বক্রদম িাতাদিাগী/ 

সুনবিাদিাগীদের রোরে বাছাই ও অন্তভূ বনির নবষদয় সুনিনে বষ্ট কার বক্রম গ্রহণ করা হদয়দছ। 

• ক্ষুদ্র নৃ-তানিক জিদগাষ্ঠীদক মূলদরাদত নিনরদয় আিদত সমবায় অনিেপ্তদরর মােদম নবিা সুদে টলাি প্রোি সহ িািা কম বসূনি গ্রহণ করা হদয়দছ। 

• নপনছদয় পড়া ক্ষুদ্র নৃ-তানিক জিদগাষ্ঠীর জন্য হ্নীলা আইনসটি প্রনশক্ষণ টকন্দ্র স্থাপি করা হদয়দছ। 
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• মনহলা নবষয়ক অনিেপ্তদরর মােদম প্রনতবছর িারটি টকাদস বর মােদম ২২০ জি দ্যুঃস্থ মনহলাদক টসলাই ও নবউটিনিদকশদির প্রনশক্ষণ টেয়া হদে। 

• টেকিাি উপদজলায় বাস্তুচুযত টরানহিা জিদগাষ্ঠীর অবস্থাদির িদল ক্ষনতগ্রস্থ ২৩৪৬১ জি মনহলাদক নিনজনির আওতায় আিা হদয়দছ। 

• ছাত্রছাত্রীদের মাদঝ সাংস্কৃনত নবকাদশ প্রনশক্ষদণর জন্য উপদজলা নশল্পকলা একাদিনম স্থাপি, উপদজলা স্কাউে অনিস স্থাপি করা হদয়দছ। সাাংস্কৃনতক িি বা সহ 

সরকানর গুরুত্বপূণ ব অন্যষ্ঠাি আদয়াজি সুিারুরূদপ সম্পদন্নর জন্য উপদজলা সাাংস্কৃনতক টকন্দ্র স্থাপি করা হদয়দছ। 

• শতিাগ স্কুল স্কাউে কম বসূনির আওতায় প্রদতযকটি স্কুদলর একজি নশক্ষক ও একজি নবকল্প নশক্ষকদক স্কাউদের প্রনশক্ষণ প্রোি করা হদয়দছ এবাং প্রদতযকটি 

স্কুদল কাব/স্কাউে েল ও হলদে পানখর েল ও খুদে িািার প্রনতষ্ঠা করা হদয়দছ। 

• এক্সদেিশি স্কাউদের আওতায় নকন্ডার গাদে বি স্কুলসমূহদক মূল টরাদতর সাদে একীভূত করা হদয়দছ।   

• নবনিন্ন টিজাল নবদরািী অনিরাি, বাজার মনিেনরাং, মােক, ইিটিনজাং ইতযানে প্রনতদরাদি নবগত নতি বছদর ৩৬৫টি টমাবাইল টকাে ব পনরিালিার মািদে 

১২,০০,০০০/- োকা জনরমািা আোয় করা হদয়দছ এবাং ১০০০ জিদক কারােন্ড টেয়া হদয়দছ। 

• টেকিাি উপদজলাদক শতিাগ নবদ্যযতায়দির আওতায় আিা হদয়দছ। 

• হ্নীলায় টসালার পাওয়ার প্লান্ট স্থাপদির মােদম ২০ টমগাওয়াে নবদ্যযৎ জাতীয় গ্রীদি যুি করা হদয়দছ। 

• জাতীয় গ্রীদির নবদ্যযদতর ব্যবহার কমাদত এবাং অপিয় টরাি করদত টিআর, কানবখা প্রভৃনতর মােদম টসৌরনবদ্যযৎ নিি বরশীলতা বাড়াদিা হদে। 

• বিবন্ধু ও টসািার বাাংলা এবাং মুনিযুদদ্ধর টিতিা বাস্তবায়দি নবনিন্ন নশক্ষা প্রনতষ্ঠাদি স্মারক বিতৃা আদয়াজি করা হদে এবং উপদজলা কযাম্পাদস টকন্দ্রীয় 

স্মৃনতদসৌি স্থাপি করা হয়েয়ে। 

• “হাদতর মুদঠায় পরেি টসবা” প্রকদল্পর মােদম টসন্টমাটি বদি ভ্রমণ নপয়াসী পরেকদের জন্য টমাবাইল অযাপ িালু ও তথ্যদসবা টকন্দ্র স্থাপি এবাং “অপার 

সম্ভাবিাময় িয়িানিরাম টেকিাি” ভ্রমণ নিদে বনশকাটি প্রকাশ করা হদয়দছ। 

• পনরদবশ সুরক্ষা ও বদজবযর রোরে ব্যবস্থাপিা নিনিতকরদণ টপৌরসিা/ ইউনিয়দির প্রনতটি ওয়াদি ব টকারবািীর পশু জবাই এর সুনিনে বষ্ট স্থাি নিি বারণ করা 

হদয়দছ। 

• উপদজলা পনরষদের নিরাপিা রক্ষাদে ব ও নবনিন্ন গুরুত্বপূণ ব বাজার ও শনপাং কমদপ্লদক্সর সামদি চুনর, নছিতাই ও িাশকতা টরািকদল্প টক্লাজি সানকবে কযাদমরা 

(নসনসনস) স্থাপি করা হদয়দছ। 

• (নবনিন্ন েপ্তর কর্তবক বাস্তবানয়ত সামানজক নিরাপিা টবষ্টিী কম বসূনিদত তথ্যপ্রযুনি প্রদয়াদগর মােদম সহজীকরণ) িাদম ইদিাদিশি টিদমর  উদ্ভাবিী 

কম বপনরকল্পিা গ্রহণ করা হদয়দছ। 

• উপদজলার সকল টসবাোদির সহায়ক তথ্য সমৃদ্ধ তথ্য বাতায়ি (www.teknaf.coxsbazar.gov.bd) হালিাগােকরণ ও উন্নয়ি কার বক্রম অব্যাহত 

আদছ। 

• ববনিক মহামারী টকানিি-১৯ টমাকাদবলায় মািিীয় প্রিািমন্ত্রির নিদে বশিা বাস্তবায়ি অব্যাহত রদয়দছ। 

 

১.২ : সমস্যা এবাং িযাদলঞ্জসমূহ : 

• টকানিি-১৯ এর কারদণ স্বািানবক কার বক্রম ব্যহত হদে। 

• টেকিাি উপদজলায় ইিদিা সরকার কর্তবক ব্রি ব্যাদন্ডর মােদম ইন্টারদিে সাংদরাগ টেয়া হদলও এ কার বক্রদমর সুিল পাওয়া রাদে িা। িদল সরকানর েপ্তদর 

কাদজর গনতশীলতা হ্রাস পাদে। 

• প্রাকৃনতক দ্যদর বাদগ  বাড়ীর্র, রাস্তা, মৎস্য খামার ও টপালনে এবাং আবানে িসদলর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষনত হদয়দছ।  

• উপদজলার সকল সরকানর েপ্তদর ল্যান্ডদিাি ও িযাক্স টমনশদির নবটিনসএল কর্তবক সাংদরাগ ত্রুটির কারদণ সরকানর েপ্তদর ঠিকমত তথ্য আোি প্রোি করা 

সম্ভব হদে িা। নবদ্যযৎ িা োকদল ল্যান্ড টিাি অদকদজা হদয় পদড়। 

• মানসক ২১০ নল: টতল নেদয় সরকানর নবনিন্ন উন্নয়ি প্রকল্প তোরনক খুবই কঠিি। তাই সরকানর গানড়দত টতদলর বাদজে বৃনদ্ধ করদল, উন্নয়ি প্রকল্পসহ 

িািানবি কাজ তোরনক সহজ হদব। 

• কক্সবাজার-টেকিাি সড়ক সাংকীণ ব হওয়ায় দ্য বর্েিা বৃনদ্ধ পাদে। তাই মহাসড়ক প্রশস্তকরদণর প্রদয়াজিীয়তা টেখা নেদয়দছ। তাছাড়া অপনরকনল্পত িগরায়দির 

িদল জলাবদ্ধতা সৃনষ্ট হদে।  

• মােনমক/ প্রােনমক নবোলয়সমূদহ প্রিাি নশক্ষকসহ অন্যান্য সহকারী নশক্ষদকর শূণ্য পে পূরণ িা হওয়ায় নশক্ষা কার বক্রম ব্যাহত হদে। 

• বলপ্রদয়াদগ বাস্তুচুযত টরানহিাদের অত্র উপদজলায় আগমদির িদল জীবিরাত্রার ব্যয় বহুলাাংদশ বৃনদ্ধ টপদয়দছ। টরানহিাদের পনরকনল্পতিাদব আবাসদির 

ব্যবস্থা িা হওয়ায় পনরদবদশর ব্যাপক ক্ষনত হদে। 

• টেকিাি উপদজলায় নবদ্যযদতর িানহোর তুলিায় সরবরাহ টবনশ হদলও েীর্ ব ৯০ নকনম. পুরাতি নবদ্যযৎ লাইদির সমস্যার কারদি টলা-টিাদিদজর প্রিাব 

মারাত্মকিাদব বৃনদ্ধ টপদয়দছ। 

• খাল খিদির অিাব ও অপনরকনল্পতিাদব রত্রতত্র স্লুইি টগইে নিনম বত হওয়ায় টকাোও টকাোও জলাবদ্ধতা ও শুষ্ক টমৌসুদম পানি সাংকেসহ কৃনষ প্রকদল্প টসি 

সাংকে টেখা রাদে। 

• টেকিাি  সরকানর হাসপাতাল, কনমউনিটি নক্লনিক ও স্বাস্থদকন্দ্র সমূদহ পর বাপ্ত বরাদ্দ, নিনকৎসক ও জিবদলর অিাদব রোরে সুনিনকৎসা টসবা হদত জিগণ 

বনঞ্চত হদে। 



5 

 

• ২০১৭ সাদলর আগদস্ট টরানহিা ইিফ্লাক্স পরবতী সমদয় টেকিাদি সাতটি কযাদম্প প্রায় আড়াই লক্ষানিক টরানহিা িতুি কদর বসনত স্থাপি কদরদছ। রার 

িদল এলাকায় আইি-শৃঙ্খলা পনরনস্থনত সহ কম বসাংস্থাদির নবষদয় প্রশাসদির কম বব্যস্ততা অনতনরি হাদর বৃনদ্ধ টপদয়দছ। 

• মােক পািার নিয়ন্ত্রণ,  মােক নবদরািী অনিরাি পনরিালিা ও মােকদ্রব্য নিয়ন্ত্রদণ নজদরা েলাদরন্স নিনিত করা। 

• অন্যন্নত টরাগাদরাগ ব্যবস্থার উন্নয়ি  এবাং স্থায়ী পনরকল্পিা গ্রহণ। 

• বাল্য নববাহ নিয়দন্ত্রদণ সামানজক প্রনতদরাি গদড় টতালা। 

• জিগদণর টোরদগাড়ায় ভূনম টসবা নিনিতকরণ। 

• অববি স্থাপিা উদেে কদর সরকানর সম্পনি রক্ষা করা। 

• ইন্টারদিে টিেওয়াকব টসবার উন্নয়ি। 

• ঝদড় পড়া নশশুদের নশক্ষা সহায়ক পনরদবশ সৃনষ্টর মােদম নশক্কষার হার উন্নয়ি। 

• মািব পািার  প্রনতদরাদি জাতীয় কম বপনরকল্পিা বাস্তবায়দি পেদক্ষপ গ্রহণ। 

 

১.৩ : িনবষ্যৎ পনরকল্পিা : 

 ২০৪১ সাদলর বাাংলাদেশ হদব োনরদ্রমুি, দ্যিীনতমুি, সুনশক্ষায় নশনক্ষত, সুখী এবাং উন্নত সমৃদ্ধশালী নিনজোল বাাংলাদেশ । সুনিনে বষ্ট কম বপনরকল্পিা এবাং তার 

বাস্তবায়ি টকৌশল ছাড়া বিবন্ধুর আজীবি লানলত স্বপ্ন ‘টসািার বাাংলা’ নবনিম বাণ করা সম্ভব হদব িা। নিনজোল বাাংলাদেশ ও রূপকল্প-২০৪১ এর বাস্তবায়দির 

লদক্ষয টেকিাি উপদজলায়ও িনবষ্যৎ পনরকল্পিা গ্রহণ করা হদয়দছ।  

• টকানিি-১৯ এর সাংক্রমণ টরাদি মতনবনিময় সিার আদয়াজি, প্রদয়াজিীয় মাস্ক ও হযান্ড স্যানিোইজার নবতরদণর ব্যবস্থা ও সদিতিতামূলক কার বক্রম 

অব্যহত রাখা। 

•  টকানিি-১৯ এর সাংক্রমণ টরাদি উপদজলার গুরুত্বপূণ ব প্রনতষ্ঠাি/স্থাদি হযান্ড ওয়ানশাং টস্টশি স্থাপি, নলিদলে নবতরণ ও সদিতিতামূলক নবলদবাি ব স্থাপি। 

• মুনজব বষ ব উপলদক্ষ মািিীয় প্রিািমন্ত্রির উপহার “ভূনমহীি ও গৃহহীিদের গৃহ নিম বাণ ও খাস জনম বদদাবস্ত” নিনিতকরণ। এ ছাড়া রার জনম আদছ, র্র টিই 

এমি জায়গায় বাড়ী বতরী করার প্রকল্প গ্রহণ। 

• ই-িাইনলাং এর মােদম সরকানর েপ্তর সমূদহর মদে কাদজ গনতশীলতা আিয়ি এবাং টপপারদলস অনিস পনরিালিার প্রদিষ্টা গ্রহণ। 

• উপদজলা আইি-শৃঙ্খলা কনমটি এবাং উপদজলা পনরষদের সািারণ সিার নসদ্ধান্ত শতিাগ বাস্তবায়ি ও সরকানর গৃনহত প্রকল্পসমূদহর রোরে বাস্তবায়দির 

মােদম টেকিািদক মদিল উপদজলায় রূপান্তর । 

• প্রােনমক পর বাদয় ঝদরপড়া নশশুর হার শূদণ্যর টকাোয় িানমদয় আিা এবাং প্রােনমক ও মােনমক পর বাদয় নশক্ষার গুিগত মাি বজায় রাখা। 

• উপদজলার প্রনতটি নশক্ষা প্রনতষ্ঠাদি শহীে নমিার স্থাপদির উদোগ গ্রহণ। 

•  উপদজলা পনরষদের অে বায়দি আউেদসানস বাং প্রনশক্ষদণর মােদম কমপদক্ষ ২০০ জি তরুি তরুিীদক তথ্য-প্রযুু্নি জ্ঞািসমৃদ্ধ েক্ষ জিবল নহদসদব বতরী করা ।  

•  উপদজলার নশনক্ষত টবকারদের িাোদবইজ প্রস্তুতকরণ এবাং পনরকনল্পত উপাদয় তাদের কম বসাংস্থাদির সুদরাগ কদর টেয়া। 

• মািিীয় প্রিািমন্ত্রী কর্তবক নিদে বনশত গ্রামীণ সড়ক সমূদহর দ্যই পাদিব  তাল গাদছর িারা টরাপদির উদোগ গ্রহণ । 

•  উপদজলায় বসবাসরত নপনছদয় পড়া ক্ষুদ্র নৃ-টগাষ্ঠী ও েনরদ্র শ্রনমকদের আে বসামানজক অবস্থার উন্নয়দি জীবি-েক্ষতা নিনিক প্রকল্প গ্রহণ। 

• উপদজলার কমপদক্ষ একটি স্থািদক পর বেকদের জন্য আকষ বণীয় কদর তুলদত অবকাঠাদমাগত উন্নয়ি সািি ও নিনকৎসা সামগ্রী সরবরাহকরণ। 

• আইি-শৃঙ্খলা রক্ষা, সন্ত্রাস ও জনিবাে নিমূ বদল জিসদিতিতামূলক সিা সমাদবশ অব্যাহত রাখা। 

•  টসবা সহজীকরণ, হয়রািীমুি যুদগাপদরাগী ব্যবস্থাপিার উন্নীতকরণ। 

•  এসনিনজ অজবদির জন্য সরকানর/দবসরকানরিাদব নবনিন্ন কম বসূনি গ্রহণ করা। 

• মােনমক ও প্রােনমক স্তদরর সকল প্রিাি নশক্ষকদের এক টমাবাইল টিেওয়াদকবর আওতায় আিা। 

• সরকানর েপ্তরসমূহদক একই ছাদের িীদি নিদয় আসা নিনমি One Stop Service  নিনিত করা। 

• মাি সম্মত স্বাস্থযদসবা নিনিতকরদণর লদক্ষয উপদজলার হাসপাতালসমূদহর অবকাঠাদমাগত উন্নয়ি ও নিনকৎসা সামগ্রী সরবরাহ করা। 

• নবদ্যযৎনবহীি স্থাদি (বানড়র্র, িমীয় প্রনতষ্ঠাি ও বাজার ) টসালার প্যাদিল স্থাপি টজারোরকরণ। 

• টমাবাইল টকাে ব পনরিালিার মােদম অসাধু কারবারীর নবরুদদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণ ও পদণ্যর রোরে মাি নিনিত কদর টিািা অনিকার সাংরক্ষণ করা। 

• অববিিাদব পাহাড় কাো, িসলী জনমর মাটি কাো টরািকদল্প কার বকর ব্যবস্থা গ্রহণ।  

• ইে িাোদত জ্বালািী কাদঠর ব্যবহার নিনষদ্ধকরণ ইতযানে কার বক্রম টজারোর করা। 

• Education Management System (EMS) িালুকরদণর মােদম সকল নশক্ষা প্রনতষ্ঠাদি নশক্ষক/নশক্ষােীদের হানজরা ও নশক্ষা কার বক্রম 

মনিেনরাং করার উদোগ গ্রহণ। 

• Education Based Project Implementation (EBPI) এর মােদম নশক্ষার মাি উন্নয়ি নিনিত করদণর লদক্ষ নশক্ষামুখী প্রকল্প 

বাস্তবায়ি। 

• টরানহিা ও টহাস্ট কনমউনিটির সক্ষম েম্পনতদের  মদে পনরবার পনরকল্পিা পদ্ধনত গ্রহদণর হার বৃনদ্ধকদল্প উদোগ গ্রহণ। 
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• আমার বাড়ী আমার খামার ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাাংদকর মােদম েনরদ্র জিদগাষ্ঠীর জীবিমাি উন্নয়দি ঋণ প্রোদির মােদম েনরদ্রতা ,সহিীয় মাত্রায় কনমদয় 

আিার প্রদিষ্টা গ্রহণ।  

• টজলা প্রশাসি কর্তবক প্রবনতবত District Information Network Chittagong (DINC) এর আওতায় উপদজলা পর বাদয় প্রনত ওয়াি ব 

টেদক ৫জি সেদস্যর সমন্বদয় টিম গঠি। জরুনর সরকানর টসবা, দূদর বাগ সম্পনকবত তথ্য ইতযানে তাৎক্ষনিিাদব ইউনিয়ি/ওয়াি ব পর বাদয় টপৌৌঁদছ টেয়া সহজ হদব। 

• মুনিযুদদ্ধর ইনতহাস জাগরি, বীর মুনিদরাদ্ধাদের কল্যাণ ও মুনিযুদদ্ধর স্মৃনতদক অমর, অক্ষয় কদর রাখার প্রকল্প গ্রহণ। 

• উপদজলা িাকবাাংদলা সাংস্কার ও আধুনিক সুদরাগ সুনবিা নিনিতকরণ। 

• টজলা পনরষে কর্তবক পনরিানলত পাবনলক লাইদব্রনরটি ব্যবহার উপদরাগী কদর সকদলর জন্য উম্মিু করদণর প্রদিষ্টা গ্রহণ। 

• প্রনতবনি জিদগানষ্ঠর জীবিমাি ও িাদের উন্নয়দি তহনবল গঠি ও নবনিন্ন কল্যাণমুখী প্রকল্প গ্রহণ। 

• িারী উন্নয়ি টিারাদমর মােদম টবকার/নশনক্ষত/দ্য:স্থ/অসহায় িারীদেরদক নবনিন্ন প্রনশক্ষণ প্রোি, টসলাই টমনশি প্রোি, হাঁস, মুরগী নবতরণসহ নবনিন্ন 

কল্যাণমুখী প্রকল্প গ্রহণ। 

• নিবনিত মৎস্যজীবীদের জন্য উপদজলা পনরষদের অে বায়দি নিনবড় প্রনশক্ষদণর উদোগ গ্রহণ। 

• মুনিযুদ্ধ, টেশদপ্রম ও অসাম্প্রোনয়ক টিতিায় িনবষ্যত প্রজন্ম বতনরর লদক্ষ নশক্ষা প্রনতষ্ঠািসমূদহ সাাংস্কৃনতক িি বার ব্যবস্থা গ্রহদণ উদু্বদ্ধকরণ। 

• সকল েপ্তদরর মদে সামানজক টরাগাদরাগ মােম Face booking ইতযানের মােদম জিদসবা ত্বরানন্বতকরণ ও টরাগাদরাগ উন্নতকরণ। 

• উপদজলা স্থািীয় সরকার প্রদকৌশল অনিেপ্তর, উপদজলা দ্যদর বাগ ব্যবস্থাপিা অনিেপ্তরসহ সাংনিষ্ট নবিাগ/েপ্তদরর গৃহীত প্রকল্পসমূদহর রোসমদয় গুিগত মাি 

বজায় টরদখ বাস্তবায়ি ও তোরনক নিনিত করা। 

• মািব পািার, টিারা িালাি, বাল্য-নববাহ, ইি-টিনজাং,টরৌতুক প্রনতদরাদি জিসদিতিতা ও প্রিার-প্রিারানিরাি অব্যাহত রাখা। 

• মােক নবদরািী অনিরাি ও মােকদ্রব্য নিয়ন্ত্রদণ নজদরা েলাদরন্স প্রেশ বি করা। 

• ইএিটি নসদস্টদম কম বকতবা/কম বিারীেদর টবতি-িাতা পনরদশাি নিনিতকরণ। 

• মািব পািার প্রনতদরাদি জাতীয় কম বপনরকল্পিার আদলাদক নবনিন্ন আইি-শৃাংখলা বানহিীর সহদরানগতায় বাস্তবমুখী পেদক্ষপ গ্রহদণর িদল মািব পািার নবস্তার 

টরাি । 

 

১.৪ :  ২০২১-২২ অে ববছদরর সম্ভাব্য প্রিাি অজবিসমূহ : 

• শতিাগ মােনমক নবোলদয় মানিনমনিয়া স্থাপি এবাং শতিাগ প্রােনমক নবোলদয় স্কুল নিনিাং িালুকরণ। 

• প্রদতযক নশক্ষা প্রনতষ্ঠাদি জাতীয় পতাকা, জানতর নপতা বিবন্ধু টশখ মুনজবুর রহমাি ও মািিীয় প্রিািমন্ত্রীর ছনব রোরেিাদব প্রেশ বি ও সাংরক্ষদণর ব্যবস্থা 

গ্রহণ। 

• স্বল্পসমদয় দ্রুত োপ্তনরক কাজ সম্পােি ও জিদসবা নিনিতকরদণর লদক্ষ ই-িাইনলাং কার বক্রদমর রাত্রা শুরু করা। 

• প্রাকৃনতক দ্যদর বাগ, বন্যা, পাহাড়ী ঢল, ইতযানে টক্ষদত্র জরুরী সাড়া প্রোদির  মােদম ক্ষনতগ্রস্থ পনরবাদরর সহায়তায় তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহণ। 

• গ্রামীণ টখলা ধুলা িি বা ও সারা বছর ব্যাপী সাাংস্কৃনতক কম বকাদন্ডর মােদম যুব সমাজদক মােদকর অপব্যবহার হদত টরাি কদল্প টকৌশল গ্রহণ ।    

• সরকানর- টবসরকানর িাদব টেকিাি উপদজলায় অবনস্থত সকল সাইদক্লাি টশিার পূণ বািিাদব উপদরাগীকরণ এবাং আেটি িতুি আশ্রয়দকন্দ্র নিম বাণ। 

• SDG অিীষ্ট লক্ষযমাত্রার সাদে সিনত টরদখ উপদজলা উন্নয়ি তহনবলসহ সকল তহনবল হদত প্রাপ্ত বরাদদ্দর নবপরীদত টেকসই প্রকল্প গ্রহণ 

• প্রনতটি ইউনিয়ি ও নশক্ষা প্রনতষ্ঠাদি কমপদক্ষ ৩০০০টি কদর িলজ, বিজ ও ঔষনি গাছ টরাপি কদর পনরদবদশর িারসাে সাংরক্ষদণর ব্যবস্থা গ্রহণ। 

• অনিদসর টসৌদর ববি বিকরণ, ফুদলর বাগাি পনরির বা ও উপদজলা কমদপ্লদক্স নশশুপাকব সাংস্কারসহ আধুনিকায়ি। 

• উপদজলা পনরষে কমদপ্লদক্স WiFi প্রনতষ্ঠার মােদম তথ্য ও টরাগাদরাগ প্্্রযুনির নবকাশ সািি । 

• গরীব ও অসহায় টমিাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাদঝ নশক্ষাবৃনি প্রোি। 

• অবনশষ্ট সকল নশক্ষা প্রনতষ্ঠাদি নবদ্যযৎ সাংদরাগ প্রোি ও সুদপয় পানির ব্যবস্থা নিনিত করণ। 

• জাতীয় ই-গিদণ বন্স কার বক্রম বাস্তবায়ি; টসবা পদ্ধনত সহজীকরণ, টসবা প্রোি প্রনতশ্রুনত অন্যরায়ী টসবা প্রোি, উপদজলা তথ্য বাতায়ি হালিাগােকরণ, তথ্য ও 

টরাগাদরাগ প্রযুনিসহ অন্যান্য নবষদয় প্রনশক্ষণ প্রোি ও প্রদয়াজিীয় কার বক্রম গ্রহণ। 

• শতিাগ নবদ্যযতায়দির পাশাপানশ টসৌরনবদ্যযদতর ব্যবহার পূদব বর টিদয় ৬০% বৃনদ্ধকরণ। 

• ইএিটি নসদস্টদম কম বকতবা/কম বিারীদের টবতিিাতা পনরদশাি নিনিতকরণ। 

• ববনিক মহামারী টকানিি-১৯ টমাকাদবলায় মািিীয় প্রিািমন্ত্রির নিদে বশিা বাস্তবায়ি নিনিতকরণ। 

• মুনজব বষ ব উপলদক্ষ মািিীয় প্রিািমন্ত্রির উপহার “ভূনমহীি ও গৃহহীিদের গৃহ নিম বাণ ও খাস জনম বদদাবস্ত” নিনিতকরণ। 
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প্রস্তাবিা 

 

প্রানতষ্ঠানিক েক্ষতা বৃনদ্ধ, স্বেতা ও জবাবনেনহতা টজারোর করা, সুশাসি সাংহতকরণ এবাং সম্পদের ব্যবহার নিনিতকরদণর মােদম রুপকল্প ২০৪১ 

এর রোরে বাস্তবায়দির লদক্ষয- 

    

উপদজলা নিব বাহী অনিসার, টেকিাি 

 

এবাং 

 

টজলা প্রশাসক, কক্সবাজার 

 

 

 এর মদে ২০২১ সাদলর জুি মাদসর ২৫ তানরদখ এই বানষ বক কম বসম্পােি চুনি স্বাক্ষনরত হল।   

 

এই  চুনিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ নিম্ননলনখত নবষয়সমূদহ সম্মত হদলি : 
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টসকশি ১:  

 

 রূপকল্প, অনিলক্ষয, কম মসম্পাদয়ের ক্ষেত্র এবাং কার বাবনল 

১.১ রূপকল্প :  

েক্ষ, গনতশীল, উন্নয়ি সহায়ক এবাং জিবািব প্রশাসি। 

১.২ অনিলক্ষয : 

 প্রশাসনিক েক্ষতা বৃনদ্ধ, তথ্যপ্রযুনির রোরে ব্যবহার ও টসবাোতাদের দৃনষ্টিনির পনরবতবি এবাং উদ্ভাবি িি বার মােদম সময়াবদ্ধ ও মািসম্মত নিনিত করা ও 

টেকিািদক মদিল উপদজলায় রুপান্তর। 

১.৩ কম বসম্পােদির টক্ষত্র (সংন্ত্রিষ্ট অন্ত্রিস কর্তমক ন্ত্রের্ মান্ত্ররত, সয়ব মাচ্চ ৫টি) : 

১)  উপদজলা উন্নয়িমূলক কার বক্রমসমূদহর সমন্বয় সািি; 

২) দ্যদর বাগ ব্যবস্হাপিা, জলবায়ু পনরবতবি, বিায়ি ও পনরদবশ সাংরক্ষণসহ টেকসই উন্নয়ি লক্ষযমাত্রা অজবি ত্বরানন্বতকরণ; 

৩) সামানজক নিরাপিামূলক কার বক্রমসমূহ বাস্তবায়ি টজারোরকরণ; 

৩) উপদজলা রাজস্ব প্রশাসি ও ব্যবস্থাপিায় গনতশীলতা আিয়ি; 

৪) জিশৃঙ্খলা ও জিনিরাপিা সাংহতকরণসহ জিসদিতিতামূলক কার বক্রম গ্রহদণ উদু্বদ্ধকরণ ও বাস্তবায়দি সমন্বয় সািি; 

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র (মন্ত্রিপন্ত্ররষদ ন্ত্রবভাগ কর্তমক ন্ত্রের্ মান্ত্ররত) 

১) সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্ মক্রর্ ক্ষ ারদারকরণ; 

২) ই-গিন্যবান্স ও উদ্ভাবি কার্ মক্রর্ ক্ষ ারদারকরণ; 

3) অভিনর্াগ প্রভিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কার্ মক্রর্ ক্ষ ারদারকরণ; 

4) ক্ষসবা প্রদান প্রভিশ্রুভি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্ মক্রর্ ক্ষ ারদারকরণ; 

৫) তথ্য অন্ত্রর্কার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্ মক্রর্ ক্ষ ারদারকরণ; 

১.৪ কার বাবনল : (আইি/নবনি দ্বারা নিি বানরত কার বাবনল) 

১. উপদজলার উন্নয়ি কম বকাদন্ডর সমন্বয় এবাং মািিীয় প্রিািমন্ত্রীর অগ্রানিকার/প্রনতশ্রুত প্রকল্পসমূহসহ উপদজলার প্রিাি উন্নয়ি কম বকাণ্ড বাস্তবায়দি সমন্বয়কারী 

নহদসদব নবদশষ ভূনমকা পালি; 

২. সরকার কর্তবক গৃনহত জাতীয় শুদ্ধািার টকৌশল বাস্তবায়ি, বানষ বক কম বসম্পােি চুনি বাস্তবায়ি ও ৩ বছর টময়ানে কম বপনরকল্পিা অগ্রানিকার নিনিদত বাস্তবায়ি; 

৩. কৃনষ, স্বাস্থযদসবা ও জিস্বাস্হয, পনরবার পনরকল্পিা, িারী ও নশশু, ক্ষুদ্র নৃ-টগাষ্ঠীর কল্যাণ, প্রােনমক ও গণনশক্ষা এবাং নশক্ষা নবষয়ক গৃহীত সকল িীনতমালা ও 

কম বসূনির সুষ্ঠু বাস্তবায়ি, তিাবিাি, পনরবীক্ষণ ও সমন্বয়সািি; 

৪. দ্যদর বাগ ব্যবস্হাপিা এবাং ত্রাণ ও পুিব বাসি কার বক্রম গ্রহণ, নজআর, টিআর, কানবখা, কানবো, নিনজনি, নিনজএি, অনত েনরদ্রদের জন্য কম বসাংস্থাি কম বসূনি 

(ইনজনপনপ) ইতযানে কার বক্রম বাস্তবায়ি, তিাবিাি ও পনরবীক্ষণ; 
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৫. ভূ-প্রাকৃনতক ববনশষ্টযসমূহ সাংরক্ষণসহ পনরদবশ দূষদণর িদল সৃষ্ট জলবায়ু পনরবতবদির নবরূপ প্রিাব টমাকাদবলায় জিসদিতিতা সৃনষ্ট, বিায়ি, নবনিন্ন প্রকল্প 

গ্রহণ ও বাস্তবায়দি সানব বক সহায়তা করা এবাং সানব বক সমন্বয় সািি ও পনরবীক্ষণ; 

৬. সামানজক নিরাপিা ও োনরদ্রয নবদমািদি নবনিন্ন মন্ত্রণালয়/ নবিাগ কর্তবক গৃহীত ন্যাশিাল সানি বস কম বসূনি, আমার বানড় আমার খামারসহ নবনিন্ন  প্রকল্প 

বাস্তবায়দি সানব বক সহায়তা প্রোি ও কার বকর সমন্বয় সািি; 

৭. রাজস্ব প্রশাসদির সানব বক নিয়ন্ত্রণ, তিাবিাি এবাং পনরবীক্ষণ; 

৮. নিব বাহী োনজদেনস সম্পনকবত রাবতীয় ক্ষমতা প্রদয়াগ, টমাবাইল টকাে ব পনরিালিা, উপদজলার সানব বক আইি-শৃঙ্খলা রক্ষাপূব বক জিজীবদি স্বনস্ত আিয়ি এবাং 

নবদেশী িাগনরক ও নিআইনপদের নিরাপিা সাংক্রান্ত কার বাবনল; 

৯. নবনিন্ন সামানজক সমস্যা টরমি টরৌি হয়রানি, িারী নির বাতি, মােক টসবি, টিারািালাি, টরৌতুক, বাল্যনববাহ ইতযানে  প্রনতদরাি/নিরসদি কার বক্রম গ্রহণ; 

১০. ই-িাইল (িনে) ব্যবস্থাপিা এবাং ই-টমাবাইল টকাে ব নসদস্টদম টমাবাইল টকাদে বর কার বক্রম পনরিালিা ও মামলা নিষ্পনির হার বৃনদ্ধর কার বক্রম; 

১১. স্থািীয় সরকার সাংক্রান্ত কার বক্রম বাস্তবায়দি সহায়তা প্রোি ও সমন্বয় সািি; 

১২. প্রবাসীদের িাোদবইস প্রস্তুত, নবদেশগামী ব্যনিদের প্রতারণা ও হয়রানি প্রনতদরাি এবাং মািব পািার টরািসহ প্রবাসী কল্যাদণ রাবতীয় কার বক্রম গ্রহণ; 

১৩. এিনজওদের কার বক্রম তোরনক ও সমন্বয়, এিনজও কার বক্রদমর ওিারল্যানপাং প্রনতদরাদি কম বদক্ষত্র নিি বারদণ মতামত প্রোি এবাং এিনজওদের অন্যকূদল 

ছাড়কৃত অদে বর পনরবীক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণসহ অন্যান্য কার বক্রম পনরেশ বি/েশ বি; 

১৩. জাতীয় ই-গিবদিন্স কার বক্রম বাস্তবায়ি; টসবা পনদ্ধত সহজীকরণ, টসবা প্রোি প্রনতশ্রুনত অন্যরায়ী টসবা প্রোি, উপদজলা তথ্য বাতায়ি হালিাগােকরণ, টসাস্যাল 

নমনিয়া ব্যবহার এবাং নবনিন্ন পর বাদয় তথ্য ও টরাগাদরাগ প্রযুনিসহ অন্যান্য নবষদয় প্রনশক্ষণ কার বক্রম পনরিালিা ও তোরনক; 

১৪. নসটিদজি িাে বার অন্যরায়ী নিি বানরত সমদয়র মদে টসবা গ্রহীতাদের টসবা প্রোি নিনিতকরণ। 

১৫.  ববনিক মহামারী টকানিি-১৯ টমাকাদবলায় মািিীয় প্রিািমন্ত্রির নিদে বশিা বাস্তবায়দি টজারোরকরণ। 

১৬. মুনজব বষ ব উপলদক্ষ মািিীয় প্রিািমন্ত্রির উপহার প্রকৃত ভূনমহীিদের গৃহ প্রোি নিনিতকরণ
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ক্ষসকশে ২ 

ন্ত্রবন্ত্রভন্ন কার্ মক্রয়মর চূড়ান্ত িলািল/প্রভাব 

চূড়ান্ত িলািল/প্রভাব 

 

কম মসম্পাদে সূচকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃত অজবি 

লেযমাত্রা  

২০২১-২২ 

প্রয়েপণ   ন্ত্রের্ মান্ত্ররত লেযমাত্রা অর্ময়ের ক্ষেয়ত্র 

ক্ষর্ৌথভায়ব দান্ত্রেত্বপ্রাপ্ত 

মিণালে/ন্ত্রবভাগ/ সংস্হাসমূয়হর োম 

 

উপাত্তসূত্র 

 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

উপদজলা উন্নেেমূলক 

কার বক্রমসমূদহর কার বকর 

সমন্বয় সািি 

ভসদ্ধান্ত বাস্তবাভয়ি % ৯৩ ৯৫ ১০০ ১০০ ১০০ উপজেলা পরিষদ, উপজেলা 

প্রশাসন, উপজেলাি সিকারি 

রিরিন্ন দপ্তি/রিিাগ, পপৌিসিা ও 

ইউরনয়ন পরিষদ 

সিার কার বনববরণী 

ও পনরেশ বি/েশ বি 

প্রনতদবেি 

দ্যদর বাগ ব্যবস্হাপিা,  জলবায়ু 

পনরবতবি, বিায়ি  ও পনরদবশ 

সাংরক্ষণসহ টেকসই উন্নয়ি 

লক্ষযমাত্রা অজবি 

ভসদ্ধান্ত বাস্তবাভয়ি  % ৯৯ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উপজেলা প্রশাসন, উপজেলাি 

সংরিষ্ট সিকারি দপ্তি/রিিাগ, 

পপৌিসিা , ইউরনয়ন পরিষদ ও 

এনরেওসমূহ 

সিার কার বনববরণী 

ও পনরেশ বি/েশ বি 

প্রনতদবেি 

সামান্ত্রর্ক ন্ত্রেরাপত্তামূলক 

কার্ মক্রমসমূহ কার বকর 

বাস্তবায়ি 

ভসদ্ধান্ত বাস্তবাভয়ি % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উপজেলা প্রশাসন, উপজেলাি 

সংরিষ্ট সিকারি দপ্তি/রিিাগ, 

পপৌিসিা , ইউরনয়ন পরিষদ ও 

এনরেওসমূহ 

সিার কার বনববরণী 

ও পনরেশ বি/েশ বি 

প্রনতদবেি 

 

গরিশীল িােস্ব প্রশাসন ও ভূরি 

ব্যিস্থাপনা 

ভসদ্ধান্ত বাস্তবাভয়ি % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উপজেলা প্রশাসন ও সহকািী 

করিশনাি (ভূরি) এি কার্ যালয় 

 পনরেশ বি/েশ বি 

প্রনতদবেি 

জিশৃঙ্খলা ও জিন্ত্রেরাপত্তা 

সুসাংহতকরণসহ কার বকর 

জিঅাংশগ্রণ 

পিািাইল পকার্ য পরিচালনা  সংখ্যা ১৫০ ১৫৫ ১৬০ ১৬২ ১৬৫ উপজেলা প্রশাসন, পুরলশ রিিাগ 

ও অন্যান্য আইন প্রজয়াগকািী 

সংস্থা, সংরিষ্ট সিকারি 

দপ্তি/রিিাগ, পপৌিসিা , ইউরপ 

িারসক প্ররিজিদন ও  

সিার কার বনববরণী 
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টসকশি ৩ কম বসম্পােি পনরকল্পিা 

 

কম বসম্পােদির 

টক্ষত্র 

টক্ষদত্রর 

মাি  

৭০ 

কার বক্রম 

 

কম বসম্পােি  

সূিক 

 

গণিা 

পদ্ধনত 

একক কম বসম্পােি  

সূিদকর মাি 

 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক ২০২১-২২ 

 

প্রদক্ষপণ 

 

প্রদক্ষপণ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অসািারণ অনত 

উিম 

উিম িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির নিদম্ন ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

 কম বসম্পােি টক্ষত্রসমূহ (নবনি/আইি দ্বারা নিি বানরত োনয়ত্ব অন্যরায়ী, সব বচ্চ ৫টি)  

(১) 

উপদজলা 

উন্নয়িমূলক 

কার বক্রমমূদহর 

সমন্বয় সািি 

১৮ 

উপদজলা পনরষে কনমটির সিা  অন্যনষ্ঠত সিা সমনষ্ট সাংখ্যা ৩ ১২ ১২ ১২ - - - - ১২ ১২ 

উপদজলা পনরষে কনমটির সিার নসদ্ধান্ত  

বাস্তবায়ি 

নসদ্ধান্ত 

বাস্তবানয়ত 

গড় % ৩ ৯৫ ৯৮ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

নবনিন্ন উন্নয়িমূলক কার বক্রম পনরেশ বি পনরেশ বিকৃত 

প্রকল্প 

ক্রমপুনঞ্জ সাংখ্যা ২ ৭০ ৭৫ ৯০ - - - - ৯০ ৯০ 

এিনজও কার বক্রম সমন্বয় নবষয়ক সিা  সিা অন্যনষ্ঠত সমনষ্ট সাংখ্যা ৩ ১২ ১২ ১২ - - - - ১২ ১২ 

এিনজও কার বক্রম সমন্বয় নবষয়ক সিার 

নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

নসদ্ধান্ত 

বাস্তবানয়ত 

গড় % ২ ৯০ ১০০ ১০০ 

 

- - - - ১০০ 

 

১০০ 

এিনজওদের অন্যকূদল ছাড়কৃত অদে বর 

পনরবীক্ষণ 

পনরবীক্ষণকৃত 

এিনজও 

ক্রমপুনঞ্জ সাংখ্যা ৩ ২২ ২৫ ৩০ - - - - ৩০ ৩৫ 

ক্ষুদ্রঋণ কার বক্রম পনরেশ বি/েশ বি; পনরেশ বি/েশ বি ক্রমপুনঞ্জ সাংখ্যা ২ ৩৫ ৩৫ ৪০ - - - - ৪৫ ৪৫ 

(২) 

দ্যদর বাগ 

ব্যবস্হাপিা, 

জলবায়ু 

পনরবতবি, 

বিায়ি ও 

পনরদবশ 

সাংরক্ষণসহ 

টেকসই উন্নয়ি 

লক্ষযমাত্রা অজবি 

ত্বরানন্বতকরণ 

১২ 

ত্রাণ ও পুিব বাসি এবাং দ্যদর বাগ 

ব্যবস্হাপিা সম্পনকবত সিা 

অন্যনষ্ঠত সিা সমনষ্ট সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ - - - - ১২ ১২ 

ত্রাণ ও পুিব বাসি এবাং দ্যদর বাগ 

ব্যবস্হাপিা সম্পনকবত সিার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ি 

নসদ্ধান্ত 

বাস্তবানয়ত 

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

দ্যদর বাগ ক্ষনতগ্রস্ত এলাকা তাৎক্ষনণক 

পনরেশ বি/েশ বি 

পনরেশ বি/ 

েশ বিকৃত 

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

নজআর প্রোি প্রোিকৃত 

নজআর 

গড় বরাদদ্দর 

% 

০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

নিনজএি প্রোি প্রোিকৃত 

নিনজএি 

গড় বরাদদ্দর 

% 

০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

টেস্ট নরনলি প্রোি প্রোিকৃত 

নরনলি 

গড় বরাদদ্দর 

% 

০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

গ্রামীি অবকাঠাদমা নিম বাদণর জন্য কানবখা 

/ কানবো প্রকল্প বাস্তবায়ি 

বাস্তবানয়ত 

প্রকল্প 

সমনষ্ট সাংখ্যা 

  

১ ৮৫ ৯০ ৯৫ - - - - ৯৫ ৯৫ 

অনত েনরদ্রদের জন্য কম বসাংস্থাি কম বসূনি নিদয়ানজত ক্রমপুনঞ্জ সাংখ্যা ১ ২২০০ ২৩০০ ২৪০০ - - - - ২৫০০ ২৬০০ 
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কম বসম্পােদির 

টক্ষত্র 

টক্ষদত্রর 

মাি  

৭০ 

কার বক্রম 

 

কম বসম্পােি  

সূিক 

 

গণিা 

পদ্ধনত 

একক কম বসম্পােি  

সূিদকর মাি 

 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক ২০২১-২২ 

 

প্রদক্ষপণ 

 

প্রদক্ষপণ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অসািারণ অনত 

উিম 

উিম িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির নিদম্ন ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

(ইনজনপনপ) বাস্তবােে শ্রনমক   

বৃক্ষদরাপদির জন্য জিগণদক উদ্বুদ্ধকরণ 

টমলা আদয়াজি 

আদয়ানজত 

টমলা 

সমনষ্ট সাংখ্যা 

 

১ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

সামানজক বিায়দির জন্য নবনিন্ন প্রকার 

বৃদক্ষর িারা নবতরণ 

নবতরণকৃত 

িারা 

সমনষ্ট সাংখ্যা ১ ১৫০০০ ১৮০০০ ২০০০০ - - - - ২২০০০ ২৫০০০ 

উপদজলা বি ও পনরদবশ কনমটির সিা 

আদয়াজি 

আদয়ানজত 

সিা 

সমনষ্ট সাংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ - - - - ১২ ১২ 

উপদজলা বি ও পনরদবশ কনমটির সিার 

নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

বাস্তবানয়ত 

নসদ্ধান্ত 

গড় % ০.৫ ৯৫ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

দুয়র্ মাগ ঝুন্ত্রক ক্ষমাকায়বলাে এেন্ত্রর্ওয়দর 

সায়থ মতন্ত্রবন্ত্রেমে সভা 

আদয়ানজত 

সিা 

সমনষ্ট সাংখ্যা ১ - - ২ - - - - ২ ২ 

দুয়র্ মাগ ঝুন্ত্রক ক্ষমাকায়বলাে এেন্ত্রর্ওয়দর 

সায়থ মতন্ত্রবন্ত্রেমে সভার নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

বাস্তবানয়ত 

নসদ্ধান্ত 

গড় % ০.৫ - - ৯৫ - - - - ৯৫ ৯৫ 

দুয়র্ মাগ ক্ষমাকায়বলায় মহড়ার আদরাজি মহড়া 

আদরানজত 

সমনষ্ট সাংখ্যা ০.৫ - - ২ - - - - ২ ২ 

টেকসই উন্নয়ি লক্ষযমাত্রা অজবদির লদক্ষ 

দ্যদর বাগ, জলবায়ু পনরবতবি, বিায়ি ও 

পনরদবশ সাংরক্ষণসহ সদিতিামূলক 

নবলদিাি ব স্থাপি 

নবলদবাি ব 

স্থাপি 

সমনষ্ট সাংখ্যা ০.৫ - - ৫ - - - - ৬ ৭ 

(৩) 

সামানজক 

নিরাপিামূলক 

কার বক্রমসমূহ 

বাস্তবায়ি 

টজারোরকরণ 

১০ 

মুনিদরাদ্ধাদের সম্মািী িাতা নবতরণ 

কার বক্রম তোরনক 

িাতা নবতরণ 

কার বক্রম 

তোরককৃত 

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

প্রনতবিী িাতা প্রোি কার বক্রম তোরনক িাতা নবতরণ 

কার বক্রম 

তোরককৃত 

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

নবিবা িাতা নবতরণ কার বক্রম তোরনক িাতা নবতরণ 

কার বক্রম 

তোরককৃত 

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

সামানজক নিরাপিামূলক প্রকদল্পর 

বাস্তবায়ি পনরবীক্ষণ 

পনরবীক্ষণকৃত 

প্রকল্প 

সমনষ্ট সাংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ - - - - ১২ ১২ 

কল্যাণমূলক কাদজ সহায়তা সহায়তা সমনষ্ট লক্ষ ২ ৯.০০ ১২.০০ ১৫.০০ - - - - ১৫.০০ ১৫.০০ 
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কম বসম্পােদির 

টক্ষত্র 

টক্ষদত্রর 

মাি  

৭০ 

কার বক্রম 

 

কম বসম্পােি  

সূিক 

 

গণিা 

পদ্ধনত 

একক কম বসম্পােি  

সূিদকর মাি 

 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক ২০২১-২২ 

 

প্রদক্ষপণ 

 

প্রদক্ষপণ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অসািারণ অনত 

উিম 

উিম িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির নিদম্ন ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

প্রোি(প্রনতবিীসহ) োকা 

উপয়র্লা ন্ত্রশশু কল্যাণ ক্ষবার্ ম সিা 

আদয়াজি 

আদয়ানজত 

সিা 

সমনষ্ট সাংখ্যা ০.৫ - - ৪ - - - - ৪ ৪ 

উপয়র্লা ন্ত্রশশু কল্যাণ ক্ষবার্ ম সিার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ি 

বাস্তবানয়ত 

নসদ্ধান্ত 

গড় % ০.৫ - - ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

(৪) 

উপদজলা রাজস্ব 

প্রশাসি  ও 

ব্যবস্হাপিায় 

গনতশীলতা 

আিয়ি 

১২ 

উপদজলা ভূনম অনিস পনরেশ বি পনরেশ বি 

সাংখ্যা 

সমনষ্ট সাংখ্যা 

/বার 

১ ১২ ১২ ১২ - - - - ১২ ১২ 

 ইউনিয়ি ভূনম অনিস পনরেশ বি পনরেশ বি সমনষ্ট সাংখ্যা 

/বার 

১ ৩৬ ৩৬ ৩৬ - - - - ৩৬ ৩৬ 

কৃনষ খাস জনম বদদাবস্ত প্রোি বদদাবস্ত প্রাপ্ত 

পনরবার 

সমনষ্ট সাংখ্যা  ২ ৩৫ 

 

৪০ ৪৫ - - - - ৫০ ৫৫ 

গুেগ্রাম/আশ্রয়ণ বদদাবস্ত প্রাপ্ত 

ভূনমহীি 

পনরবার 

সমনষ্ট সাংখ্যা ২ ০৩ ০৩ ০৩ - - - - ০৩ ০৩ 

মািিীয় প্রিািমন্ত্রির উপহার প্রকৃত 

ভূনমহীিদের ভূনমহীিদের কবুনলয়াত 

েনেলসহ গৃহ প্রোি 

বদদাবস্ত প্রাপ্ত 

ভূনমহীি 

পনরবার 

সমনষ্ট সাংখ্যা ২ - ৫০ ২০০     ২১০ ২২০ 

Reg, IX নিনজোইদজশি টরনজষ্টার 

হালিাগােকৃত 

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০     ১০০ ১০০ 

ভূনম উন্নয়ি কর টমলা আদয়াজি  টমলা 

আদয়াজি 

সমনষ্ট সাংখ্যা ১ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

টরন্ট সাটি বনিদকে মামলা নিষ্পনি  নিষ্পনিকৃত 

মামলা 

গড় % ১ ৩০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

১িাং খনতয়ািভুি সরকানর সম্পনির 

অববি েখল উদ্ধার 

উদ্ধারকৃত ভূনম সমনষ্ট একর ১ ০.৭০ ০.৮০ ০.৯০ - - - - ১.০০ ১.৫০ 

(৫) 

জিশৃঙ্খলা ও 

জিনিরাপিা 

সাংহতকরণসহ 

১৮ 

 

টমাবাইল টকাে ব পনরিালিা পনরিানলত 

টমাবাইল 

টকাে ব 

ক্রমপুনঞ্জ সাংখ্যা ২ ১৫০ ১৫৫ ১৬০ - - - - ১৬২ ১৬৫ 

উপদজলা আইি শৃঙ্খলা কনমটির সিা 

অন্যষ্ঠাি 

অন্যনষ্ঠত সিা 

 

সমনষ্ট সাংখ্যা ৩ ১২ ১২ ১২ - - - - ১২ ১২ 
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কম বসম্পােদির 

টক্ষত্র 

টক্ষদত্রর 

মাি  

৭০ 

কার বক্রম 

 

কম বসম্পােি  

সূিক 

 

গণিা 

পদ্ধনত 

একক কম বসম্পােি  

সূিদকর মাি 

 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক ২০২১-২২ 

 

প্রদক্ষপণ 

 

প্রদক্ষপণ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অসািারণ অনত 

উিম 

উিম িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির নিদম্ন ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

জিসদিতিতামূ

লক কার বক্রম 

গ্রহদণ উদু্বদ্ধকরণ 

ও বাস্তবায়দি 

সমন্বয় সািি 

 

উপদজলা আইি শৃঙ্খলা কনমটির সিার 

নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়দির 

হার 

গড় % ২ ৯০ ৯৫ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

টকানিি-১৯ সঙক্রমণ টরাদি করণীয় 

শীষ বক মতনবনিময় সিার আদয়াজি 

আদয়ানজত 

সিা 

ক্রমপুনঞ্জ সাংখ্যা ৩ - ৩ ৪ - - - - ৪ ৪ 

টকানিি-১৯ সঙক্রমণ টরাদি করণীয় 

শীষ বক মতনবনিময় সিার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ি 

নসদ্ধান্ত 

বাস্তবানয়ত 

গড় % ১ - ৯০ ৯৫ - - - - ১০০ ১০০ 

বাল্যনববাহ, ইিটিনজাং, মােক, মািব 

পািার ও টিারািালাি প্রনতদরাদি 

জিসদিতিতামূলক সিা আদয়াজি 

আদয়ানজত 

সিা 

ক্রমপুনঞ্জ সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ - - - - ১২ ১২ 

উপদজলা িারী ও নশশু নির বাতি প্রনতদরাি 

কনমটির সিা আদয়াজি 

আদয়ানজত 

সিা 

সমনষ্ট সাংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ - - - - ১২ ১২ 

উপদজলা িারী ও নশশূ নির বাতি কনমটির 

সিার নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

নসদ্ধান্ত 

বাস্তবানয়ত 

গড় % ১ ৯০ ৯০ ৯৫ - - - - ৯৬ ৯৮ 

জন্ম নিবিি সম্পন্নকরণ  উপটজলায় 

জদন্মর ১ 

বছদরর মদে 

জন্ম নিবিদির 

হার 

গড় % ১ - - ৮০ - - - - ৮৫ ৯০ 

মূতুয নিবিি সম্পন্নকরণ উপদজলায় 

মূতুযর ১ 

বছদরর মদে 

মূতুয 

নিবিদির হার 

গড় % ১ - - ৮০ - - - - ৮৫ ৮৫ 

উপদজলা প্রশাসি কর্তবক “উন্নয়ি ও 

অগ্রগনত নবষয়ক বানষ বক প্রনতদবেি” 

প্রকাশ 

উন্নয়ি ও 

অগ্রগনত  

প্রনতদবেি 

প্রকানশত 

সমনষ্ট 

 

সাংখ্যা ১ - - ২০০ - -- - - ২০০ ২০০ 
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সুশাসি ও সাংষ্কারমূলক কম বসম্পােদির টক্ষত্র (মনন্ত্রপনরষে নবিাগ কর্তবক নিি বানরত) 

সুশাসি ও 

সাংষ্কারমূলক 

কার বক্রদমর বাস্তবায়ি 

টজারোরকরণ 

৩০ ১) শুদ্ধািার কম বপনরকল্পিা 

বাস্তবায়ি 

শুদ্ধািার 

কম বপনরকল্পিা 

বাস্তবানয়ত 

গড় % ১০ ৯০ ৯৫ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

২)ই-গিন্যান্স/উদ্ভাবি 

কম বপনরকল্পিা বাস্তবায়ি 

ই-গিন্যান্স/ 

উদ্ভাবি 

কম বপনরকল্পিা 

বাস্তবায়ি 

গড় % ১০ ৯০ ৯০ ৯৫ - - - - ৯৫ ৯৫ 

৩) তথ্য অনিকার 

কম বপনরকল্পিা বাস্তবায়ি 

তথ্য অনিকার 

কম বপনরকল্পিা 

বাস্তবানয়ত 

গড় % ৩ ৯০ ৯০ ৯৫ - - - - ৯৫ ৯৫ 

৪) অনিদরাগ প্রনতকার 

কম বপনরকল্পিা বাস্তবায়ি 

অনিদরাগ 

প্রনতকার 

কম বপনরকল্পিা 

বাস্তবানয়ত 

গড় % ৪ ৯০ ৯৫ ৯৫ - - - - ৯৫ ৯৫ 

৫) টসবা প্রোি প্রনতশ্রুনত 

কম বপনরকল্পিা বাস্তবায়ি 

টসবা প্রোি 

প্রনতশ্রুনত 

কম বপনরকল্পিা 

বাস্তবানয়ত 

গড় % ৩ ৯০ ৯৫ ৯৫ - - - - ৯৫ ৯৫ 
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আনম উপদজলা নিব বাহী অনিসার, টেকিাি, কক্সবাজার নহদসদব গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর টজলা প্রশাসক, কক্সবাজার 

এর নিকে অিীকার করনছ টর, এই চুনিদত বনণ বত িলািল অজবদি সদিষ্ট োকব।  

 

              আনম টজলা প্রশাসক, কক্সবাজার নহদসদব উপদজলা নিব বাহী অনিসার, টেকিাি এর নিকে অিীকার করনছ টর , এই 

চুনিদত বনণ বত িলািল অজবদি সহদরানগতা প্রোি করব ।   

 

 

 পারদিজ টিৌধুরী           ২৫ জুি ২০২১ 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার        

 টেকিাি, কক্সবাজার 

 

 

 

 

টমাুঃ মামুন্যর রশীে            ২৫ জুি ২০২১ 

টজলা প্রশাসক       

 কক্সবাজার 
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সাংদরাজিী  ১ : 

শব্দসাংদক্ষপ  

ক্রনমক িাং শব্দ সাংদক্ষপ নববরণ 

১ DwbA উপজেলা রনি যাহী অরিসাি 

২ টিআর (TR) ইিিরদমশি এন্ড কনমউনিদকশি টেকদিালনজ 

৩ এি নজ ও (NGO) িি-গিণ বদমন্ট অগ বািাইদজশি (Non-Government 

Organization) 

৪ নজ আর (GR) গ্রান্ট নরনলি ( Grant Relief) 

৫ নি নজ এি (VGF) িাণ বাদরবল গ্রুপ নিনিাং( Vulnerable Group Feeding) 

৬ ইউনিনস (UDC) উপদজলা/ ইউনিয়ি নিনজোল টসন্টার (Upazila /Union 

Digital Centre) 

৭ উমানশক উপদজলা মােনমক নশক্ষা কম বকতবা 

৮ উনশক উপদজলা নশক্ষা কম বকতবা 

 

৯ উমন্ত্রবক উপদজলা মনহলা নবষয়ক কম বকতবা 

১০ কানবখা কাদজর নবনিমদয় খাে 

১১ কানবো কাদজর নবনিমদয় োকা 

১২ PIO প্রকল্প বাস্তবায়ি কম বকতবা (Project Implementation 

Officer)  

১৩ ই-িাইল ইদলকেনিক িাইল ( Electronic File) 

১৪ ই-টসবা ইদলকেনিক  ( Electronic ) টসবা 

১৫ ই-গিদি বন্স ইদলকেনিক গিদি বন্স ( Electronic Governance) 

১৬ BMIS Beggar Management Information System 

১৭ DINC District Information Network, Chittagong 

১৮ EBPI Education Based Project Implementation 

১৯ EMS Education Management System 

২০ ETP Effluent Treatment Plant 

২১ SDG Sustainable Development Goal 

২২ SSN-MIS Social Safety Net-Management Information 

System 

২৩ ইউনপ ইউনিয়ি পনরষে 
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সাংদরাজিী ২ : 

কম বসম্পােি ব্যবস্থাপিা ও প্রমািক 

 

ক্রনমক িম্বর কার বক্রম কম বসম্পােি সূিক বাস্তবায়িকারী অন্যনবিাগ, অনিশাখা, শাখা লক্ষযমাত্রা অজবদির প্রমািক 

০১ উপদজলা  সািারণ সিা অন্যনষ্ঠত সিা উপদজলা পনরষে/উনিঅ/সরকানর েপ্তরসমূহ/স্থািীয় সরকার 

প্রনতষ্ঠাি 

সিার কার বনববরণী 

০২ উপদজলা আইি-শৃঙ্খলা কনমটির সিা অন্যনষ্ঠত সিা উনিঅ/পুনলশ নবিাগসহ অন্যান্য আইি প্রদয়াগকারী 

সাংস্থা/সাংনিষ্ট সরকানর েপ্তরসমূহ/স্থািীয় সরকার প্রনতষ্ঠাি 

সিার কার বনববরণী 

০৩ উপদজলা সািারণ সিার নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি নসদ্ধান্ত বাস্তবানয়ত উপদজলা পনরষে/উনিঅ/সাংনিষ্ট সরকানর েপ্তরসমূহ/স্থািীয় 

সরকার প্রনতষ্ঠাি 

সিার কার বনববরণী/প্রনতদবেি 

০৪ উপদজলা আইি-শৃঙ্খলা সিার নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি  নসদ্ধান্ত বাস্তবানয়ত উনিঅ/পুনলশ নবিাগসহ অন্যান্য আইি প্রদয়াগকারী 

সাংস্থা/সাংনিষ্ট সরকানর েপ্তরসমূহ/স্থািীয় সরকার প্রনতষ্ঠাি 

সিার কার বনববরণী/প্রনতদবেি 

০৫ টকানিি-১৯ সঙক্রমণ টরাদি করণীয় শীষ বক মতনবনিময় সিা অন্যনষ্ঠত সিা উপদজলা পনরষে/উনিঅ/পুনলশ নবিাগ/সাংনিষ্ট সরকানর 

েপ্তরসমূহ/স্থািীয় সরকার 

প্রনতষ্ঠাি/এিনজও/সাাংবানেক/দপশাজীবী 

সিার কার বনববরণী 

০৬ টকানিি-১৯ সঙক্রমণ টরাদি করণীয় শীষ বক মতনবনিময় সিার 

নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

নসদ্ধান্ত বাস্তবানয়ত উপদজলা পনরষে/উনিঅ/পুনলশ নবিাগ/সাংনিষ্ট সরকানর 

েপ্তরসমূহ/স্থািীয় সরকার 

প্রনতষ্ঠাি/এিনজও/সাাংবানেক/দপশাজীবী 

সিার কার বনববরণী 

০৭ ভূনমহীিদের ভূনমহীিদের কবুনলয়াত েনেলসহ গৃহ প্রোি পুিব বানসত পনরবার টজলা রাজস্ব শাখা/উনিঅ/উপদজলা ভূনম অনিস বানষ বক প্রনতদবেি 

০৮ উপদজলার নবনিন্ন উন্নয়িমূলক কার বক্রম েশ বি ও পনরেশ বি  পনরেশ বিকৃত প্রকল্প উনিঅ/সাংনিষ্ট সরকানর েপ্তরসমূহ/স্থািীয় সরকার প্রনতষ্ঠাি পনরেশ বি প্রনতদবেি 

০৯ এিনজও কার বক্রম সমন্বয় নবষয়ক সিা  অন্যনষ্ঠত সিা উনিঅ//সাংনিষ্ট সরকানর েপ্তরসমূহ/স্থািীয় সরকার 

প্রনতষ্ঠাি/এিনজও 

সিার কার বনববরণী 

১০ ক্ষুদ্রঋণ কার বক্রম পনরেশ বি/েশ বি পনরেশ বি/েশ বি উনিঅ/ সাংনিষ্ট সরকানর েপ্তরসমূহ/ এিনজও পনরেশ বি/েশ বি প্রনতদবেি 

১১ ক্ষুদ্র নৃ-টগাষ্ঠীর জীবিমাি উন্নয়ি বাস্তবানয়ত প্রকল্প উনিঅ/ সাংনিষ্ট সরকানর েপ্তরসমূহ মানসক প্রনতদবেি 

১২ ত্রাণ ও পুিব বাসি এবাং দ্যদর বাগ ব্যবস্হাপিা সম্পনকবত সিা অন্যনষ্ঠত সিা উনিঅ/ উপদজলা দুয়র্ মাগ ব্যবস্থাপিা অনিেপ্তর /স্থািীয় সরকার 

প্রনতষ্ঠাি/এিনজও 

সিার প্রনতদবেি 

১৩ মুনজব বষ ব উপলদক্ষ মািিীয় প্রিািমন্ত্রির উপহার প্রকৃত 

ভূনমহীিদের পুিব বাসি কার বক্রম পনরেশ বি ও তোরনক 

পনরেশ বিকৃত এলাকা উনিঅ/উপদজলা ভূনম অনিস/ উপদজলা দুয়র্ মাগ ব্যবস্থাপিা 

অনিেপ্তর /স্থািীয় সরকার প্রনতষ্ঠাি 

পনরেশ বি/েশ বি প্রনতদবেি 

১৪ টেস্ট নরনলি ও নজআর প্রোি প্রোিকৃত নরনলি উনিঅ/ উনিঅ/ উপদজলা দুয়র্ মাগ ব্যবস্থাপিা অনিেপ্তর /স্থািীয় নবতরণ সাংক্রান্ত প্রনতদবেি 
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ক্রনমক িম্বর কার বক্রম কম বসম্পােি সূিক বাস্তবায়িকারী অন্যনবিাগ, অনিশাখা, শাখা লক্ষযমাত্রা অজবদির প্রমািক 

সরকার প্রনতষ্ঠাি 

১৫ গ্রামীণ অবকাঠাদমা নিম বাদণ বর জন্য কানবখা /কানবো প্রকল্প 

বাস্তবায়ি 

নিনম বত রাস্তা উনিঅ/ উপদজলা দুয়র্ মাগ ব্যবস্থাপিা অনিেপ্তর /স্থািীয় সরকার 

প্রনতষ্ঠাি 

পনরেশ বি প্রনতদবেি ও প্রকল্প প্রস্তাব 

১৬ অনত েনরদ্রদের জন্য কম বসাংস্থাি কম বসূনি (ইনজনপনপ) নিদয়ানজত শ্রনমক উনিঅ/ উপদজলা দুয়র্ মাগ ব্যবস্থাপিা অনিেপ্তর /স্থািীয় সরকার 

প্রনতষ্ঠাি 

পনরেশ বি প্রনতদবেি ও প্রকল্প প্রস্তাব 

১৭ দ্যদর বাগ ব্যবস্থাপিা ও আে ব-সামানজক উন্নয়ি সাংক্রান্ত DINC 

বাস্তবায়ি 

DINCএর িাোদবস ও টপাে বাল বতরী। উনিঅ/ উপদজলা দুয়র্ মাগ ব্যবস্থাপিা অনিেপ্তর /উপদজলা তথ্য ও 

টরাগাদরাগ প্রযুনি অনিেপ্তর/স্থািীয় সরকার প্রনতষ্ঠাি 

প্রনতদবেি 

১৮ এনিনপ ও ivR¯^ LvZ n‡Z Dbœqb Lv‡Z ¯ ’vbvšÍwiZ Lv‡Zi 

ev Í̄evwqZ Kvh©µg/¯‹xgmg~n তোরনক 
পনরেশ বিকৃত Kvh©µg/¯‹xgmg~n 

তোরনক 

উনিঅ/ উনিঅ/ উপদজলা স্থািীয় সরকার প্রদকৌশল অনিেপ্তর 

/স্থািীয় সরকার প্রনতষ্ঠাি 

পনরেশ বিকৃত Kvh©µg/¯‹xgmg~n 
প্ররিজিদন 

১৯ প্রাকৃনতক দ্যদর বাদগ ক্ষনতগ্রস্ত এলাকা পনরেশ বি/েশ বি পনরেশ বিকৃত এলাকা  উনিঅ/ উপদজলা দুয়র্ মাগ ব্যবস্থাপিা অনিেপ্তর /স্থািীয় সরকার  প্রনতদবেি/ সাংবাদের নিনিদত 

২০ সয়রাত মহাল বদদাবস্ত প্রোি আোয়কৃত ইজারামূল্য টজলা রাজস্ব শাখা/উপদজলা পনরষে/ উনিঅ/উপদজলা ভূনম 

অনিস 

বাৎসনরক ইজারা প্রোি 

২১ মুনিদরাদ্ধাদের সম্মািী িাতা নবতরণ কার বক্রম তোরনক িাতা নবতরণ কার বক্রম তোরককৃত উনিঅ/ উপদজলা সমাজদসবা অনিেপ্তর/টসািালী ব্যাাংক নবতরণ সাংক্রান্ত প্রনতদবেি 

২২ বৃক্ষ টরাপদির মােদম পনরদবশ সাংরক্ষি বৃক্ষদরাপি অনিরাি উনিঅ / উপদজলা কৃনষ কমকতবা/উপদজলা বি ও পনরদবশ 

অনিেপ্তর 

সিার কার বনববরণী 

২৩ সামানজক নিরাপিামূলক িাতা কার বক্রম বাস্তবায়ি ও তোরনক িাতা নবতরণ কার বক্রম বাস্তবায়ি ও 

তোরনক 

উপদজলা পনরষে /উনিঅ/ উপদজলা সমাজদসবা অনিেপ্তর 

/উপদজলা মনহলা নবষয়ক অনি./টসািালী ব্যাাংক 

নবতরণ সাংক্রান্ত প্রনতদবেি 

২৪ নিক্ষুক মুিকরণ কম বসূনি বাস্তবায়ি পুণব বানসত নিক্ষুক উনিঅ/আমার বাড়ী আমার খামার/ স্থািীয় সরকার প্রনতষ্ঠাি উপাজবিক্ষম সাবলম্বী নিক্ষুদকর সাংখ্যা 

২৫ কৃনষ /অকৃনষ খাস জনম বদদাবস্ত প্রোি পুিব বানসত পনরবার উনিঅ/উপদজলা ভূনম অনিস/খাস জনম বদদাবস্ত কনমটি বানষ বক প্রনতদবেি 

২৬ ভূনম উন্নয়ি কর টমলার আদয়াজি আদয়ানজত টমলা উনিঅ/উপদজলা ভূনম অনিস বানষ বক প্রনতদবেি 

২৭ সয়রাত মহাল বদদাবস্ত প্রোি আোয়কৃত ইজারামূল্য স্থািীয় সরকার/উপদজলা পনরষে/ উনিঅ/উপদজলা ভূনম অনিস বাৎসনরক ইজারা প্রোি 

২৮ ১িাং খাস খনতয়ািভুি সরকানর সম্পনির অববি েখল উদ্ধার উদ্ধারকৃত ভূনম টজলা রাজস্ব শাখা/উনিঅ/উপদজলা ভূনম অনিস বানষ বক প্রনতদবেি 

২৯ স্কুদলর নশক্ষকদের মানিনমনিয়া ক্লাসরুম সম্পদকব প্রনশক্ষণ প্রোি প্রনশক্ষণপ্রাপ্ত নশক্ষকগণ উনিঅ/মােনমক অনিস প্রনতদবেি 

৩০ উপদজলা দূদর বাগ ব্যবস্থাপিা কনমটির সিা  মানসক সিা উপদজলা পনরষে /উনিঅ/ উপদজলা দুয়র্ মাগ ব্যবস্থাপিা 

অনিেপ্তর / সাংনিষ্ট সরকানর েপ্তরসমূহ /স্থািীয় সরকার 

প্রনতষ্ঠাি/এিনজও 

সিার কার বনববরণী 

৩১ উপদজলা দূদর বাগ ব্যবস্থাপিা কনমটি সম্পনকবত সিার  নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ি   

নসদ্ধান্ত বাস্তবানয়ত উপদজলা পনরষে /উনিঅ/ উপদজলা দুয়র্ মাগ ব্যবস্থাপিা 

অনিেপ্তর / সাংনিষ্ট সরকানর েপ্তরসমূহ /স্থািীয় সরকার 

প্রনতষ্ঠাি/এিনজও 

সিার কার বনববরণী 

৩২ মানসক আইনসটি নবষয়ক সিা মানসক সিা উনিঅ/উপদজলা তথ্য ও টরাগাদরাগ প্রযুনি অনিেপ্তর সিার কার বনববরণী 
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ক্রনমক িম্বর কার বক্রম কম বসম্পােি সূিক বাস্তবায়িকারী অন্যনবিাগ, অনিশাখা, শাখা লক্ষযমাত্রা অজবদির প্রমািক 

৩৩ নমি-টি নমল িালুকরণ   নমি-টি নমল িালুকৃত নবোলয় উনিঅ /উপদজলা প্রােনমক ও মােনমক নশক্ষা অনিস প্রনতদবেি 

৩৪ নশক্ষক/অনিিাবকদের সাদে মতনবনিময় সিা অন্যনষ্ঠত সিা উনিঅ /উপদজলা প্রােনমক ও মােনমক নশক্ষা অনিস সিার কার বনববরণী 

৩৫ নশক্ষার গুণগতমাি উন্নয়দির লদক্ষয স্থািীয়িাদব নবনিন্ন সিা ও 

সমাদবদশর আদয়াজি 

অন্যনষ্ঠত সিা ও সমাদবশ উনিঅ /উপদজলা প্রােনমক ও মােনমক নশক্ষা অনিস/স্থািীয় 

সরকার প্রনতষ্ঠাি 

প্রনতদবেি 

৩৬ ক্রীড়া প্রনতদরানগতার আদয়াজি আদয়ানজত ক্রীড়া প্রনতদরানগতা উনিঅ/উপদজলা ক্রীড়া সাংস্থা বানষ বক কযাদলণ্ডার 

৩৭ মানিনমনিয়া ক্লাসরুম িালু ও তোরনক মানিনমনিয়া ক্লাশরুম উনিঅ /উপদজলা প্রােনমক ও মােনমক নশক্ষা অনিস প্রনতদবেি 

৩৮ নশক্ষা প্রনতষ্ঠাদি  সাাংস্কৃনতক িি বার আদয়াজি সাাংস্কৃনতক িি বা আদয়ানজত নশক্ষা 

প্রনতষ্ঠাি 

উনিঅ /উপদজলা প্রােনমক ও মােনমক নশক্ষা অনিস সাাংস্কৃনতক অন্যষ্ঠাদির নববরণ সম্বনলত 

প্রনতদবেি 

৩৯ মােক, মািব পািার ও টিারািালাি প্রনতদরাদি 

জিসদিতিতামূলক সিা  

আদয়ানজত সিা উপদজলা পনরষে/উনিঅ/অনিসার ইি িাজব/ সরকানর েপ্তরসমূহ 

স্থািীয় সরকার প্রনতষ্ঠাি /সাাংবানেক/এিনজও 

আদয়ানজত সিার  প্রনতদবেি/ছনব 

৪০ উপদজলা িারী ও নশশু নির বাতি প্রনতদরাি কনমটির সিা   উপদজলা পনরষে/উনিঅ/উপদজলা মনহলা নবষয়ক অনিেপ্তর/  

স্থািীয় সরকার প্রনতষ্ঠাি  

আদয়ানজত সিার  প্রনতদবেি/ছনব 

৪১ মােকদ্রদব্যর অপব্যবহার নিয়ন্ত্রদণ জিসদিতিামূলক সিা আদয়াজি আদয়ানজত সিা উপদজলা পনরষে/উনিঅ/অনিসার ইি িাজব/ সরকানর েপ্তরসমূহ 

স্থািীয় সরকার প্রনতষ্ঠাি /সাাংবানেক/এিনজও 

আদয়ানজত সিার  প্রনতদবেি/ছনব 

৪২ নশক্ষা প্রনতষ্ঠািসমূহ নিয়নমত পনরেশ বি/েশ বি পনরেশ বি/েশ বিকৃত নশক্ষা প্রনতষ্ঠাি উপদজলা পনরষে/উনিঅ /উপদজলা প্রােনমক ও মােনমক নশক্ষা 

অনিস 

পনরেশ বি প্রনতদবেি 

৪৩ নশক্ষা সাংক্রান্ত নবনিন্ন নেবস ও টমলা উেরাপি পানলত নেবস ও টমলা উপদজলা পনরষে/উনিঅ /উপদজলা প্রােনমক ও মােনমক নশক্ষা 

অনিস 

প্রনতদবেি 

৪৪ টসবা প্রোি প্রনক্রয়া সহজীকরদণ উদ্ভাবিী উদোগ গ্রহণ  

 

টসবা সহজীকরদণ উদ্ভাবিী উদোগ/ 

এযাপস বতরী 

উনিঅ/ উপদজলা ইদিাদিশি টিম অযাপ্স বতরীর প্রনতদবেি । 

৪৫ টমাবাইল টকাে ব পনরিালিা পনরিানলত টমাবাইল টকাে ব উনিঅ/এনসল্যান্ড/অনিসার ইিিাজব/অন্যান্য েপ্তর মানসক প্রনতদবেি 

৪৬ সুষু্ঠিাদব পাবনলক পরীক্ষা পনরিালিা পনরিানলত পাবনলক পরীক্ষা উনিঅ/এনসল্যান্ড/অনিসার ইিিাজব/উমানশক/উনশক সাংনিষ্ট পাবনলক পরীক্ষার বানষ বক 

প্রনতদবেি 

৪৭ িারী ও নশশু নির বাতি টরাদি জিসদিতিামূলক সিা আদয়াজি আদয়ানজত সিা উপদজলা পনরষে/উনিঅ/অনিসার ইি িাজব/ সরকানর েপ্তরসমূহ 

স্থািীয় সরকার প্রনতষ্ঠাি /সাাংবানেক/এিনজও 

আদয়ানজত সিার  প্রনতদবেি 

৪৮ বাল্য নববাহ নিদরাদির লদক্ষয  জিসদিতিামূলক সিা আদয়াজি আদয়ানজত সিা উপদজলা পনরষে/উনিঅ/অনিসার ইি িাজব/ সরকানর েপ্তরসমূহ 

স্থািীয় সরকার প্রনতষ্ঠাি /সাাংবানেক/এিনজও 

আদয়ানজত সিার  প্রনতদবেি 

৪৯ জন্ম ও মূতুয নিবিি সম্পন্নকরণ আদয়ানজত সিা উপদজলা পনরষে/উনিঅ/উপদজলা নিব বািি অইিস/ সাংনিষ্ট 

সরকানর েপ্তরসমূহ/স্থািীয় সরকার প্রনতষ্ঠাি  

সিার কার বনববরণী 

৫০ উপদজলা প্রশাসি কর্তবক “উন্নয়ি ও অগ্রগনত নবষয়ক বানষ বক 

প্রনতদবেি” প্রকাশ 

উন্নয়ি ও অগ্রগনত  প্রনতদবেি প্রকানশত উনিঅ  প্রকানশত প্রনতদবেি 
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সাংদরাজিী ৩:  

অন্য অন্ত্রিয়সর সয়ে সংন্ত্রিষ্ট কম মসম্পাদে সূচকসমূহ 

 কার বক্রম কম বসম্পােি সূিক ক্ষর্ সকল অন্ত্রিয়সর সায়থ সংন্ত্রিষ্ট সংন্ত্রিষ্ট অন্ত্রিয়সর সায়থ কার্ মক্রম সমন্বয়ের ক্ষকৌশল 

মািিীয় প্রিািমন্ত্রির উপহার প্রকৃত 

ভূনমহীিদের কবুনলয়াত েনেলসহ গৃহ প্রোি 

বদদাবস্ত প্রাপ্ত ভূনমহীি 

পনরবার 

টজলা রাজস্ব শাখা/উপদজলা নিব বাহী অনিসার/উপদজলা 

ভূনম অনিস/উপদজলা দুয়র্ মাগ ব্যবস্থাপিা অনিেপ্তর 

উপদজলা োস্কদিাস ব কনমটি ও উপদজলা নপআইনস কনমটির সিা 

টমাবাইল টকাে ব পনরিালিা পনরিানলত টমাবাইল টকাে ব উপদজলা নিব বাহী অনিসার/উপদজলা ভূনম অনিস/পুনলশ 

নবিাগ ও অন্যান্য আইি প্রদরাগকারী সাংস্থা/ সাংনিষ্ট 

সরকানর েপ্তরসমূহ 

উপদজলা আইি-শৃঙ্খলা কনমটির সিা 

টকানিি-১৯ সঙক্রমণ টরাদি করণীয় শীষ বক 

মতনবনিময় সিা আদয়াজি 

অন্যনষ্ঠত সিা উপদজলা পনরষে/উনিঅ/পুনলশ নবিাগ/সাংনিষ্ট সরকানর 

েপ্তরসমূহ/স্থািীয় 

সরকারপ্রনতষ্ঠাি/এিনজও/সাাংবানেক/দপশাজীবী 

টকানিি-১৯ সঙক্রমণ টরাদি করণীয় শীষ বক মতনবনিময় সিা 

ত্রাণ ও পুিব বাসি এবাং দ্যদর বাগ ব্যবস্হাপিা 

সম্পনকবত সিা আদয়াজি 

অন্যনষ্ঠত সিা উপদজলা পনরষে /উনিঅ/ উপদজলা দুয়র্ মাগ ব্যবস্থাপিা 

অনিেপ্তর / সাংনিষ্ট সরকানর েপ্তরসমূহ /স্থািীয় সরকার 

প্রনতষ্ঠাি/এিনজও 

ত্রাণ ও পুিব বাসি এবাং দ্যদর বাগ ব্যবস্হাপিা সম্পনকবত সিা 

বাল্যনববাহ, ইিটিনজাং, মােক, মািব পািার ও 

টিারািালাি প্রনতদরাদি জিসদিতিতামূলক 

সিা আদয়াজি 

অন্যনষ্ঠত সিা উপদজলা নিব বাহী অনিসার/ সহকারী কনমশার (ভূনম) 

/পুনলশ নবিাগ ও অন্যান্য আইি প্রদরাগকারী সাংস্থা/ 

সাংনিষ্ট সরকানর েপ্তরসমূহ 

বাল্যনববাহ, ইিটিনজাং, মােক, মািব পািার ও টিারািালাি 

প্রনতদরাদি জিসদিতিতামূলক সিা 

জন্ম ও মূতুয নিবিি সম্পন্নকরণ অন্যনষ্ঠত সিা উপদজলা নিব বাহী অনিসার/উপদজলা নিব বািি অনিস উপদজলা পনরষে কনমটির মানসক সিা 
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সাংদরাজিী ৪ : 

 জাতীয় শুদ্ধািার টকৌশল কম ব-পনরকল্পিা, ২০২১-২০২২ 

   আঞ্চনলক/মাঠ পর বাদয়র কার বালদয়র িাম : উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার বালয়, টেকিাি, কক্সবাজার 

কার বক্রদমর িাম 

 

কম বসম্পােি সূিক সূিদকর 

মাি 

একক বাস্তবায়দির 

োনয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যনি/পে 

২০২১-২০২২ 

অে ববছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ি অগ্রগনত পনরবীক্ষণ, ২০২১-২০২২ 

 

 মন্তব্য 

 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজবি 

 

১ম 

টকায়াে বার 

২য় 

টকায়াে বার 

৩য় 

টকায়াে বার  

৪ে ব 

টকায়াে বার  

টমাে 

অজবি 

অনজবত 

মাি 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রানতষ্ঠানিক ব্যবস্থা. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     ২০ 

১.১ বিনতকতা কনমটি সিা আদয়াজি   

 

সিা আদয়ানজত ২ সাংখ্যা উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার 

৪ লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

 
অজবি      

১.২ বিনতকতা কনমটির সিার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ি 

বাস্তবানয়ত নসদ্ধান্ত ৩ % কনমটির সকল সকল 

সেস্যবৃদ এবাং 

সাংনিষ্ট কম বকতবাবৃদ 

১০০% লক্ষযমাত্রা ১০০% 

 

১০০% ১০০% ১০০%    

অজবি      

১.৩ সুশাসি প্রনতষ্ঠার নিনমি অাংশীজদির 

(Stakeholders) অাংশগ্রহদণ সিা  

অন্যনষ্ঠত সিা ২ সাংখ্যা উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার 

৪ লক্ষযমাত্রা ১ 

 

১ ১ ১    

 

অজবি      

১.৪ উপদজলার কম বকতবা-কম বিারীদের  

শুদ্ধািার সাংক্রান্ত প্রনশক্ষণ আদয়াজি 

প্রনশক্ষণ অন্যনষ্ঠত ৩ সাংখ্যা উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার ও 

সাংনিষ্ট অাংশীজি 

৩ লক্ষযমাত্রা - 

 

১ 

 

১ 

 

১ 

 

   

 

অজবি      

১.৫ কম ব-পনরদবশ উন্নয়ি (স্বাস্থযনবনি 

অন্যসরণ/টিওএন্ডইভুি অদকদজা মালামাল 

নবিষ্টকরণ/পনরষ্কা-পনরেন্নতা বৃনদ্ধ ইতযানে 

উন্নত কম ব-পনরদবশ ৫ সাংখ্যা ও 

তানরখ 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার  

৪ লক্ষযমাত্রা ১ 

(২৪/৮/২১) 

১ 

(২৩/১১/২১) 

১ 

(২২/২/২২) 

১ 

(২৪/৫/২২) 

   

অজবি      

১.৬ আঞ্চনলক/মাঠ পর বাদয়র কার বালয় 

কর্তক প্রণীত জাতীয় শুদ্ধািার টকৌশল কম ব-

কম ব-পনরকল্পিা  ও 

বত্রমানসক প্রনতদবেি 

৩ তানরখ উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার 

৪ 

 

লক্ষযমাত্রা ১৩/০৭/২১ ১৩/১০/২১ ১৩/০১/২২ ১৩/০৪/২২    
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পনরকল্পিা, ২০২১-২২ ও বত্রমানসক 

পনরবীক্ষণ প্রনতদবেি েপ্তর/সাংস্থায় োনখল 

ও স্ব স্ব ওদয়বসাইদে প্রকাশ 

োনখলকৃত ও 

আপদলািকৃত 

অজবি      

১.৭ শুদ্ধািার পুরষ্কার প্রোি এবাং 

পুরষ্কারপ্রাপ্তদের তানলকা ওদয়বসাইদে 

প্রকাশ 

উপদজলা পর বাদয়র 

কম বকতবা/কম বিারী 

২ তানরখ উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার 

২ জি 

(জুি/২০২২)  

লক্ষযমাত্রা - - - জুি/ 

২০২২ 

   

২. টসবা প্রোি ও ক্রদয়র টক্ষদত্র শুদ্ধািার ............................................................ ১০ 

২.১ নপনপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

নপনপআর ২০০৮-এর নবনি ১৬(৬) অন্যরায়ী 

২০২১-২০২২ অে ববছদরর ক্রয়-পনরকল্পিা 

ওদয়বসাইদে প্রকাশ 

ক্রয়-পনরকল্পিা 

ওদয়আসাইদে 

প্রকানশত 

৪  তানরখ উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার 

১ 

(জুলাই/২১) 

লক্ষযমাত্রা ১ 

(জুলাই/২১) 

- - -    

অজবি      

২.২  টসবা প্রোদির টক্ষদত্র টরনজস্টাদর 

প্রদেয় টসবার নববরণ ও টসবাগ্রহীতার 

মতামত সাংরক্ষণ 

টরনজস্টার 

হালিাগােকৃত 

৬ তানরখ উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার 

১২ 

(প্রনত মাদসর 

িতুে ব সপ্তাদহ) 

লক্ষযমাত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

অজবি      

৩. শুদ্ধািার সাংনিষ্ট এবাং দ্যিীনত প্রনতদরাদি সহায়ক অন্যান্য কার বক্রম ....................... ২০  (অগ্রানিকার নিনিদত নূন্যতম পািটি কার বক্রম) 

৩.১  গণশুিািী আদয়াজি গণশুিািী অন্যনষ্ঠত ৪ সাংখ্যা ও 

তানরখ 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার 

১২ 

(প্রনত মাদসর 

র্ততীয় বুিবার) 

লক্ষযমাত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

অজবি      

৩.২ সকল কম বকতবা/কম বিারী সমন্বদয় 

শুদ্ধািার এআাং দ্যিীনত প্রনতদরাি উদ্বুদ্ধকরণ 

সিা আদয়াজি 

উদ্বুদ্ধকরণ সিা 

অন্যনষ্ঠত 

৪ সাংখ্যা উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার 

৪ জি লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজবি      

৩.৩ কম বকতবা/কম বিারীদের তাদের কাদজর 

স্বীকৃনতস্বরুপ পুরষ্কার/প্রদিােিা/ নতরষ্কাদরর 

ব্যবস্থা করা 

উপদজলা পর বাদয়র 

কম বকতবা/কম বিারী 

৪ সাংখ্যা উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার 

৪ জি 

(জুি/২২) 

লক্ষযমাত্রা - - - ৪    

অজবি      

৩.৪ দৃশ্যমাি স্থাদি নসটিদজি িাে বার স্থাপি নসটিদজি িাে বার 

স্থানপত 

৪ সাংখ্যা ও 

তানরখ 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার 

১ 

(০৭/১২/২১) 

লক্ষযমাত্রা - ১ - -    

অজবি      

৩.৫ টহল্প টিস্ক স্থাপি টহল্প টিস্ক স্থানপত  ৪ সাংখ্যা ও 

তানরখ 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার 

১ 

(০৭/০৭/২১) 

লক্ষযমাত্রা ১ - - -    

অজবি      

নব. দ্র. : টকাি ক্রনমদকর কার বক্রম প্রদরাজয িা হদল তার কারণ মন্তব্য কলাদম উদল্লখ করদত হদব। 
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সংনর্া নী ৫: ই-গিন্যবান্স ও উদ্ভাবি কম বপনরকল্পিা 

 

ক্রর্  
কার্ যক্রি 

 

কি যসম্পাদন 

সূচক 

একক 
 

কি যসম্পাদন 

সূচজকি িান 

লক্ষ্যিাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ উত্তি চলরি িান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] ই-নরিি ব্যিহাি বৃরি   [১.১.১] ই-িাইজল পনার্ 

ভনস্পভিকৃি 
% ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] িথ্য িািায়ন 

হালনাগাদকিণ 

[২.১.১] িথ্য িািায়জন সকল 

পসিা িক্স হালনাগাদকৃি 

হালনাগানদর 

সংখ্যা 
১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] ভবভিন্ন প্রকাশনা ও 

িথ্যাভদ িথ্য িািায়জন প্রকাভশি 

হালনাগানদর 

সংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গিন্যযান্স ও উদ্ভািন 

কি যপরিকল্পনা িাস্তিায়ন  

[৩.১.১] কর্ মপভরকল্পনা বাস্তবায়ন 

সংক্রান্ত প্রভশেণ আনয়াভ ি  

প্রভশেনণর 

সংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কি যপরিকল্পনাি 

িাস্তিায়ন অগ্রগরি পর্ যাজলাচনা 

সংক্রান্ত সিা আজয়ারেি 

সিার সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কি যপরিকল্পনাি 

অধ যিারষ যক স্ব-মূল্যায়ন প্ররিজিদন 

ঊর্ধ্যিন কর্তযপজক্ষ্ি রনকর্ পপ্ররিি 

িারিখ ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ [৪.১] একটি উদ্ভািনী ধািণা/ 

পসিা সহরেকিণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

কার্ মক্রর্ বাস্তবায়ন  

[৪.১.১] একটি উদ্ভািনী ধািনা/ 

পসিা সহরেকিণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

কার্ মক্রর্ বাস্তবাভয়ি  

িাভরখ  ৫ ২৮/২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 
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সংনর্া নী ৬: অভিনর্াগ প্রভিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্ ম-পভরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

কার্ যক্রজিি পক্ষ্ত্র 
 

িান কার্ যক্রি 
 

কি যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কি যসম্পাদন 

সূচজকি িান 

প্রকৃি 

অেযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অেযন 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যিাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ 
অরি 

উত্তি 
উত্তি  

চলরি 

িান 

চলরি 

িাজনি 

রনজে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক 

ব্যবস্থাপনা 

 

 

৫ 

[১.১] অভিনর্াগ ভনষ্পভি কর্ মকিমা (অভনক) ও 

আভপল কর্ মকিমার িথ্য ওনয়বসাইনে ত্রত্রর্াভসক 

ভিভিনি হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অরনক ও আরপল 

কি যকিযাি িথ্য হালনাগাদকৃি 

এিং ওজয়িসাইজর্ আপজলাডকৃি 

হালনাগানদর 

সংখ্যা 

 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পরিিীক্ষ্ণ ও 

সক্ষ্িিাবৃরি 

 

২০ 

[২.১] ভনভদ মষ্ট সর্নয় অনলাইন/ অফলাইনন প্রাপ্ত 

অভিনর্াগ ভনষ্পভি এবং ভনষ্পভি সংক্রান্ত র্াভসক 

প্রভিনবদন উর্ধ্মিন কর্তমপে বরাবর ক্ষপ্ররণ   

[২.১.১] অভিনর্াগ ভনষ্পভিকৃি  % 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কর্ মকিমা/কর্ মচারীনদর অভিনর্াগ প্রভিকার 

ব্যবস্থা এবং ভ আরএস সফেওয়যার ভবষয়ক 

প্রভশেণ আনয়া ন 

[২.২.১] প্রভশেণ আনয়াভ ি 
প্রভশেনণর 

সংখ্যা 

৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রিারসক রিরত্তজি পরিিীক্ষ্ণ এিং 

ত্রত্রিারসক পরিিীক্ষ্ণ প্ররিজিদন উর্ধ্যিন কর্তযপজক্ষ্ি 

রনকর্ পপ্রিণ 

[২.৩.১] ত্রত্রিারসক প্ররিজিদন 

পপ্ররিি 

  প্রভিনবদন 

ক্ষপ্ররনণর সংখ্যা 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অভিনর্াগ প্রভিকার ব্যবস্থাপনা ভবষনয় 

ক্ষেকনহাল্ডারগনণর সর্ন্বনয় অবভহিকরণ সিা  
[২.৪.১] সিা অনুভিি সিার সংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 
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সংনর্া নী ৭: ক্ষসবা প্রদান প্রভিশ্রুভি বাস্তবায়ন কর্ ম-পভরকল্পনা, ২০২১-২০২২  

কার্ যক্রজিি 

পক্ষ্ত্র 
 

িান কার্ যক্রি 
 

কি যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কি যসম্পাদন 

সূচজকি িান 

প্রকৃি 

অেযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অেযন 

২০২০-২১ 

লক্ষ্যিাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ অরি উত্তি উত্তি 
চলরি 

িান 

চলরি িাজনি 

রনজে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারিষ্ঠারনক 

 

 

১0 

[১.১] ক্ষসবা প্রদান প্রভিশ্রুভি 

পরিিীক্ষ্ণ করিটিি রসিান্ত িাস্তিায়ন 

[১.১.১] রসিান্ত 

িাস্তিারয়ি 
% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] ক্ষসবা প্রদান প্রভিশ্রুভি 

ত্রত্রর্াভসক ভিভিনি হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] ওনয়বসাইনে 

প্রভি ত্রত্রর্াভসনক 

হালনাগাদকৃি 

হালনাগানদর 

সংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সক্ষ্িিা অেযন 

ও পরিিীক্ষ্ণ 
১5 

[২.১] ক্ষসবা প্রদান প্রভিশ্রুভি ভবষয়ক  

প্রভশেণ আনয়া ন  

 

[১.১.১] প্রভশেণ 

আনয়াভ ি 

 

প্রভশেনণর 

সংখ্যা 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  পসিা প্রদান রিষজয় 

পেকজহাল্ডািগজণি সিন্বজয় 

অিরহিকিণ সিা আজয়ােন 

[১.৩.১]  অবভহিকরণ 

সিা অনুভিি 
সিার সংখ্যা 5 - - ২ ১ - - - 
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সংনর্া নী ৮: িথ্য অভিকার ভবষনয় ২০২১-২২ অর্ মবছনরর বাভষ মক কর্ মপভরকল্পনা  

 

তথ্য অন্ত্রর্কার ন্ত্রবষয়ে ২০২১-২২ অথ মবেয়রর বান্ত্রষ মক কম মপন্ত্ররকল্পো  

কি যসম্পাদজনি 

পক্ষ্ত্র 
 

িান কার্ যক্রি 
 

কি যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কি যসম্পাদন 

সূচজকি িান 

প্রকৃি 

অেযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অেযন 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যিাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ 
অরি 

উত্তি 
উত্তি  

চলরি 

িান 

চলরি 

িাজনি 

রনজে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক ১০ 

[১.১] িথ্য অরধকাি আইন অনুর্ায়ী 

রনধ যারিি সিজয়ি িজে িথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] রনধ যারিি 

সিজয়ি িজে িথ্য 

প্রদানকৃি 

% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

সক্ষ্িিা বৃভদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রনণাভদিিানব প্রকাশনর্াগ্য 

িথ্য হালনাগাদ কজি ওনয়বসাইনে 

প্রকাশ 

[১.2.১] হালনাগাদকৃি 

িথ্য ওনয়বসাইনে 

প্রকাভশি 

িারিখ 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

[১.৩] বাভষ মক প্রভিনবদন প্রকাশ  
[১.3.১] বাভষ মক 

প্রভিনবদন প্রকাভশি  
িাভরখ  ০৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-

১১-

২০২১ 

১৫-

১২-

২০২১ 

- - 

[১.৪]  িথ্য অরধকাি আইন, ২০০৯ 

এি ৫ ধািা অনুসাজি র্ািিীয় 

িজথ্যি কযার্াগরি  ও কযার্ালগ 

ত্রিরি/ হালনাগাদকিণ 

[১.4.১]  িজথ্যি 

কযার্াগরি  ও কযার্ালগ 

প্রস্তুিকৃি/হালনাগাদকৃি 

িারিখ ০৩   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

[১.৫] িথ্য অরধকাি আইন ও 

রিরধরিধান সম্পজকয েনসজচিনিা 

বৃরিকিণ 

[১.5.১]  প্রচার কার্ মক্রর্ 

সম্পন্ন 

কার্ মক্রনর্র 

সংখ্যা 
০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] িথ্য অভিকার ভবষনয় 

কি যকিযাজদি প্ররশক্ষ্ণ আজয়ােন    

[১.6.১] প্ররশক্ষ্ণ 

আজয়ারেি 

প্রভশেনণর 

সংখ্যা  
০৩   ৩ ২ ১ - - 
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