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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার, আলীকদম, বান্দরবাি পাব বতয জজলা 

 

এবাং 

 

জজলা প্রশাসক, বান্দরবাি পাব বতয জজলা এর মদে স্বাক্ষনরত 

 

 

 

বানষ বক কম বসম্পােি চুনি 
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উপজেলা অফিজের কর্ মেম্পাদজের োফব মক ফিত্র 

(Overview of the Performance of the Upazilla Office) 

   

 োম্প্রফিক অেমে, িযাজলঞ্জ এবং িফবষ্যৎ পফরকল্পো 

 

সাম্প্রনতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রধাি অজবিসমূহ: 

 

1. উপজেলার সকল দপ্তজরর সমন্বজে সমৃদ্ধ ওজেব পপার্ টাল তৈরী ও ননেনমৈ মানসক সভার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হজেজে। 

2. উপজেলা প্রশাসজনর থাকার কারজণ এ উপজেলাে বাল্য নববাহ, জুোজেলা, ইভটিনেিং ও মাদকদ্রজব্যর প্রাপ্যৈা কজমজে। 

3. উপজেলা পনরষজদ পাবনলক লাইজেনর স্থাপন করা হজেজে। 

4. পনরজবজশর ভারসাম্য রক্ষা ও বনভূনমর পনরমাণ বৃনদ্ধ করার েন্য বৃক্ষজরাপণ করা হজেজে। 

5. ২৯5 টি ‘ক’ পেনণর (ভূনমহীন ও গৃহহীন) পনরবারজক গৃহ প্রদান করা হজেজে। 

6. আলীকদজমর পর্ টর্ন স্পর্সমূহ পদশব্যাপী প্রচাজরর মাধ্যজম প্রজমার্ করা হজে।  

 

সমস্যা এবাং িযাদলঞ্জসমূহ: 

 

1. অনিজস পর্ টাপ্ত পলাকবজলর অভাব রজেজে। 

2. উপজেলার অনিকািংশ সমে নবদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাজক। 

3. আইনসটি নবষজে অনিস সহকারীজদর দক্ষৈা বৃনদ্ধর প্রনশক্ষণ প্রদান করা প্রজোেন। 

4. আলীকদম উপজেলার 4টি ইউননেজনর মজধ্য 3টি ইউননেজনর ননেস্ব ভবন না থাকাে পনরষজদর কার্ টক্রজম গনৈশীলৈা হ্রাস পাজে। 

5. দ্যগ টম পাহাড়ী অঞ্চজলর অনিকািংশ এলাকা পমাবাইল পনর্ওোজকটর আওৈাে না আসাে সরকাজরর নিনের্াল পসবাসমূহ প্রদান সম্ভব হজে না।  

6. উপজেলাে সরকানর কজলে না থাকাে পমজেরা উচ্চ নশক্ষার আজলা পথজক বনঞ্চৈ হজে।   

7. দ্যগ টম এলাকা ও পর্াগাজর্াগ ব্যবস্থা না থাকাে স্বাস্থু পসবা প্রদান সমে সাজপক্ষ। 

8. করুপপাৈা ইউননেন কনমউননটি নিননকসহ অন্যান্য সরকানর স্থাপনা তৈনর করা র্াজব না। 

 

ভনবষ্যৎ পনরকল্পিা: 

 

1. ৈথ্য ও পর্াগাজর্াগ প্রযুনির মাধ্যজম েনজসবা নননিৈকরণ। 

2. উপজেলা প্রশাসজনর সকল কম টচারীগণজক অনিস ব্যবস্থাপনা ও দক্ষৈা বৃনদ্ধ, ন্যাশনাল পপার্ টাল ও ই-িাইনলিং ইৈুানদ প্রনশক্ষণ প্রদান। 

3. আলীকদম উপজেলা পনরষজদর নতুন ভবন অনির্নরেম ননম টাণ। 

4. নশনক্ষৈ পবকার-যুবৈীজদর নবনভন্ন প্রনশক্ষজণর মাধ্যজম আত্ম-কম টসিংস্থাজনর উজযাগ গ্রহণ। 

5. উপজেলা শৈভাগ নবদ্যুজৈর আওৈাে ননজে আসার েন্য উজযাগ গ্রহণ। 

6. সকল এলাকা শৈভাগ পমাবাইল পনর্ওোজকটর আওৈাে ননজে আসার েন্য উজযাগ গ্রহণ। 

7. সরকাজরর লক্ষু ও উজেশ্য অেটজন এবিং এসনিনের লক্ষমাত্রা বাস্তবােজন সমন্বে সািন। 

 

২০2২-2৩ অথ ট বেজরর সম্ভাব্য প্রিান অেটনসমূহ: 

 

* অপরাি পচারাচালান দমন ও আইনশৃঙ্খলা সমুন্নৈ রাো। 

* নবনভন্ন উন্নেনমূলক কার্ টক্রম বাস্তবােন, পর্ টজবক্ষণ ও পনরদশ টনপূব টক কাজের গুনগৈ মান নননিৈকরণ। 

* উদ্ভাবন কাজে উৎসাহ প্রদাজনর উজেজশ্য পসবা উদ্ভাবকজক উপজেলা পর্ টাজে সম্মাননা প্রদান। 

* পকানভি-১৯ নবস্তার পরািকজে েনসজচৈনৈা বৃনদ্ধ, সব টদা মাস্ক ব্যবহার ও হাৈজিাো কার্ টক্রম বাস্তবােন। 

* পর্ টর্নবান্ধব পনরজবশ সৃনি এবিং ব্যাপক প্রচাজরর মাধ্যজম পর্ টর্ন স্পর্সমূহ আকষ টণীে কজর পৈালা। 

* অববি পাথর উজতালন ও পচারাচালান পরাি করা। 

* মাদজকর বিরুদ্ধে নেজরা র্লাজরন্স নীনৈ বাস্তবােন। 
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প্রস্তাবো (Preamble) 

মন্ত্রণালয়/নবভাগসমূহ এবাং আওতাধীি েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর প্রানতষ্ঠানিক েক্ষতা বৃনি, স্বচ্ছতা ও জবাবনেনহ জজারোর করা,  সুশাসি 

সাংহতকরণ এবাং সম্পাদের যথাযথ ব্যবহার নিনিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়দির লদক্ষয- 

 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার,আলীকদম, বান্দরবান পাব টৈু পেলা 

 

এবাং  

 

পেলা প্রশাসক, বান্দরবান পাব টৈু পেলা মজহাদে 

 

এর মদে ২০২২ োজলর জুে র্াজের ৩০ তানরদে এই বানষ বক কম বসম্পােি চুনি স্বাক্ষনরত হল। 

 

 

 

এই চুনিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্ননলনেত নবষয়সমূদহ সম্মত হদলি: 

 

০১)  সনিবালয় নিদে বশমালা ২০১৪ জমাতাদবক অনিস ব্যবস্থাপিা; 

০২)  ই-িাইনলাং এর কায বক্রম নিনিতকরণ; 

০৩)  আইনসটি কায বক্রম জজারোরকরণ; 

০৪)  সরকাদররনিব বািিীইশদতহার, ২০১৮বাস্তবায়ি; 

০৫)  স্বচ্ছ রাজস্ব ব্যবস্থাপিা নিনিতকরণ; 

০৬)  সাধারণ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপিা জজারোরকরণ; 

০৭)  আনথ বক ব্যবস্থাপিার উন্নয়ি; 

০৮)  আইি-শৃঙ্খলার উন্নয়ি ; 

০৯)  স্থািীয় সরকাদরর কায বক্রম জজারোরকরণ; 

১০)  রুপকল্প ২০৪১ দ্রুত বাস্তবায়ি; 

১১)  পঞ্চবানষ বকী পনরকল্পিার আদলাদক কম বপন্থা নিধ বারণ; 

১২)  এসনিনজর লক্ষযমাত্রা দ্রুত বাস্তবায়ি; 

১৩)  বাল্যনববাহ নিদরাধ কায বক্রম বাস্তবায়ি; 

১৪)  মািব সম্পে উন্নয়ি; 

১৫) বাাংলাদেশব-দ্বীপপনরকল্পিা২১০০(Bangladesh Delta Plan 2100) বাস্তবায়ি।  
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পসকশন-১ : 

 

উপদজলা অনিদসর রূপকল্প (Vision), অনভলক্ষয (Mission), কর্ মেম্পাদজের সক্ষ্ত্র এবাং কায বাবনল 

 

১.১. রূপকে: 

দক্ষ, স্বে, কার্ টকর, গনৈশীল এবিং েনবান্ধব প্রশাসন। 
 

১.২. অনভলক্ষু: 

ৈথ্য ও পর্াগাজর্াগ প্রযুনির ব্যবহার উদ্ভাবন চচ টা ও প্রানৈষ্ঠাননক সক্ষমৈা বৃনদ্ধর মাধ্যজম একটি দক্ষ, পসবামুেী ও মানসম্মৈ এবিং সমজোপজর্াগী 

েনবান্ধব প্রশাসন গজড় পৈালা।  
 

১.৩.কম বসম্পােদির জক্ষত্র: 

           ১.৩.১. আলীকেম উপদজলার কম বসম্পােদির জক্ষত্র 
 

১. েন্ম ও মৃতুু ননবন্ধন, মানসম্মৈ নশক্ষা ব্যবস্থা পোরদারকরণ এবিং সামানেক সজচৈনৈা সৃনি 

২.  সরকানর ও পবসরকানর সকল উন্নেনমূলক কার্ টক্রমসমূজহর কার্ টকর সমন্বে সািন এবিং কম টদক্ষৈা উন্নেন 

৩. দ্যজর্ টাগ ব্যবস্থাপনা, বনােন, েলবায়ু পনরবৈটন ও পনরজবশ সিংরক্ষণসহ পর্কসই উন্নেন লক্ষুমাত্রা অেটন ত্বরানন্বৈকরণ 

৪. আইন-শৃঙ্খলারক্ষা করণএবিং সন্ত্রাস ওেনিবাদ ননমূ টলকরণ 

৫. ভূনম ব্যবস্থাপনা ও রােস্ব ব্যবস্থাপনাে স্বেৈা ও েবাবনদনহৈা নননিৈকরণ 

 

 

১.৩.২.সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদননর জক্ষত্র: 
 

১) সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্ মক্রর্ জ ারদারকরণ 

 

১.৪. কার্ টাবনল (Functions): 
 

১.  উপজেলা উন্নেন কম টকাজের সমন্বে এবিং প্রিানমন্ত্রী প্রবিশ্রুি প্রকেসমূহসহ উপজেলার উন্নেন কম টকাে বাস্তবােজনর সমন্বেকারীর দানেত্ব 

পালন। 

২.  সরকার কর্তটক কৃনষ, স্বাস্থু পসবা ও েনস্বাস্থু, পনরবার পনরকেনা, নারী ও নশশু, ক্ষুদ্র নৃ-পগাষ্ঠীর কল্যাণ, প্রাথনমক ও গণনশক্ষা এবিং নশক্ষা 

নবষেক গৃহীৈ সকল নীনৈমালা ও কম টসূনচর সুষ্ঠু বাস্তবােন, ৈত্ত্বাবিান, পনরবীক্ষণ ও সমন্বে সািন। 

৩. দ্যজর্ টাগ ব্যবস্থাপনা এবিং ত্রাণ ও পূণ টবাসন কার্ টক্রম গ্রহণ, নেআর, টিআর, কানবো, কানবর্া নভনেনি, নভনেএি, অনৈদনরজদ্রর েন্য কম টসৃেন 

ইৈুানদ কার্ টক্রম বাস্তবােন, ৈত্ত্বাবিান ও পনরবীক্ষণ। 

৪.  ভূ-প্রাকৃনৈক বৈশশষ্ট্যসমূহ সিংরক্ষনসহ পনরজবশ দূষজনর িজল সৃি েলবায়ু পনরবৈটন নবরুপ প্রভাব পমাকাজবলাে েনসজচৈনৈা সৃনি, বনােন, 

নবনভন্ন প্রকে গ্রহণ ও বাস্তবােন,ৈত্ত্বাবিান ও পনরবীক্ষণ। 

৫.  উপজেলার রােস্ব প্রশাসজন স্বেৈা আনেজনর লজক্ষু সানব টক ননেন্ত্রণ, ৈত্ত্বাবিান এবিংপনরবীক্ষণ। 

৬.  োৈীে শুদ্ধাচার পকৌশল বাস্তবােন এবিংঅনভজর্াগ ননষ্পনতব্য বস্থাপনার আওৈাে অনভজর্াগ ননষ্পনত। 

৭. নবনভন্ন সামানেক সমস্যা, পর্মন: পর্ৌন হেরানন, নারী ননর্ টাৈন, মাদক পসবন, পর্ৌতুক, বাল্য নববাহ ইৈুানদ প্রনৈজরাি/ননরসজন কার্ টক্রম 

গ্রহণ। 

৮. এননেওজদর কার্ টক্রজমর সমন্বে সািন ও স্বেৈা নননিৈকরজণর ব্যবস্থা গ্রহণ। 
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জসকশি- ২: 

 

ফবফিন্ন কার্ মক্রজর্র চূড়ান্ত িলািল/প্রিাব (Outcome/Impact) 

চূড়ান্ত িলািল/প্রভাব 

 

কম বসম্পােি সূিক সমূহ 

 

একক 

 

 

প্রকৃতঅজবি 

 লক্ষযমাত্রা 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ নিধ বানরত লক্ষযমাত্রা অজবদির 

জক্ষদত্র জযৌথভাদব োনয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/নবভাগ/ সাংস্হাসমূদহর 

িাম 

উপাত্তসূত্র 

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ইনিরজমশন কনমউননজকশন পর্কজনালনে 

(আইনসটি) ও ইনিরজমশন পর্কজনালনে (আইটি) 

এর সজব টাতম ব্যবহার 

নিনের্াল পদ্ধনৈজৈ 

পসবা প্রদান 
% ৬0% ৭0% ৭5% ৮০% ৮৫% আইনসটি অনিদপ্তর 

 

ৈাস্তৈায়ন অগ্রগশি 

প্রশিনৈদন 

দ্যজর্ টাগব্যবস্থাপনা, বনােনওপনরজবশসিংরক্ষণ দ্যজর্ টাগজমাকানবলা % ৮০% 8৫% ৯০% 9৫% 9৬% 
দ্যজর্ টাগ ব্যবস্থাপনা ও 

ত্রাণমন্ত্রণালে 

ৈাস্তৈায়ন অগ্রগশি 

প্রশিনৈদন 

মানসম্মৈ নশক্ষা ব্যবস্থা পোরদারকরণ, সামানেক 

সজচৈনৈা সৃনিওমানব সম্পদ উন্নেন 
পবকারত্বহ্রাস % 3৫% ৫০% ৬0% ৭0% ৮0% নশক্ষা মন্ত্রণালে 

ৈাস্তৈায়ন অগ্রগশি 

প্রশিনৈদন 

 

  



 
                                                                                 c„ôv: 7                                                       

                                                      

 

জসকশি ৩: 

কর্ মসম্পাদন পশরকল্পনা 

 

 

কর্ মেম্পাদজের সক্ষ্ত্র 

কর্ মেম্পাদজে

র সক্ষ্জত্রর 

মাি 

কায বক্রম 

 

কম বসম্পােি  

সূিক 

 

গণিাপিনত 

 

একক 

 

কম বসম্পােি  

সূিদকর মাি 

 

প্রকৃত অজবি লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ 

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষপণ 

২০২৪-২৫ 

২০২০-২১ ২০২১-২২ 

অসাধারণ অনত 

উত্তম 

উত্তম িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

নিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

উপজেলা ননব টাহী অনিসার, আলীকদজর্র  কর্ মেম্পাদে সক্ষ্ত্র সমূহ: 

[১]  ন্ম ও মৃত্যয শনৈন্ধন, 

র্ানসম্মি শশক্ষা ব্যৈস্থা 

জ ারদারকরণ এৈং 

সার্াশ ক সনেিনিা 

সৃশষ্ট্ 

১৮ 

(1.1) েন্ম ননবন্ধন সম্পন্ন করণ 

[১.১.১] 

উপজেলাে 

েজন্মর ১ 

বেজরর মজধ্য 

েন্ম ননবন্ধজনর 

হার 

গড় % ২ ৪০% ৬০% ১০০% 9৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ১০০% ১০০% 

(1.2) মৃতুু ননবন্ধন সম্পন্ন করণ 

[১.২.১] 

উপজেলাে 

মৃতুুর ১ বেজরর 

মজধ্য মৃতুু 

ননবন্ধজনর হার 

গড় % ১ ৩০% ৪৫% ৭০% ৬৫% ৬০% ৫৫% ৫০% ৭৫% ৮০% 

(১.৩) শৈশিন্ন সরকাশর ও 

জৈসরকাশর শৈদ্যালনয় সুষু্ঠ িশিম 

পরীক্ষা গ্রহণ িত্ত্বাৈধান 

[১.৩.১] সুষু্ঠ 

িশিম প্রশক্রয়া 
গড় % ৪ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮৫% ৮০% ৭০% ১০০% ১০০% 

 

[১,৪] জেণী কনক্ষ র্শিশর্শিয়ার 

র্াধ্যনর্ ক্লাস পশরোলনা 

শনশিিকরণ 

[১.৪.১] 

পশরোলনাকৃি 

ক্লাস 

ক্রর্পুশিি সংখ্যা ৩ ২৪ ২৪ ২৫ ২৩ ২১ ১৯ ১৭ ২৬ ২৭ 

 

[১.৫] পাৈশলক পরীক্ষাসমূহ 

নকল ও দুনীশিমুক্ত পশরনৈনশ 

সুষু্ঠিানৈ সম্পাদন 

[১.৫.১] 

সম্পাদনকৃি 

পরীক্ষা 

গড় % ৪ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮৫% ৮০% ৭০% ১০০% ১০০% 
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কর্ মেম্পাদজের সক্ষ্ত্র 

কর্ মেম্পাদজে

র সক্ষ্জত্রর 

মাি 

কায বক্রম 

 

কম বসম্পােি  

সূিক 

 

গণিাপিনত 

 

একক 

 

কম বসম্পােি  

সূিদকর মাি 

 

প্রকৃত অজবি লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ 

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষপণ 

২০২৪-২৫ 

২০২০-২১ ২০২১-২২ 

অসাধারণ অনত 

উত্তম 

উত্তম িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

নিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

 

[১.৬] শৈশিন্ন সার্াশ ক সম্য 

জর্র্ন: জর্ৌন হয়রানী, নারী 

শনর্ মািন, র্াদক জসৈন, জর্ৌত্যক, 

ৈাল্যশৈৈাহ ইিযাশদ শনরসনন 

সার্াশ ক সনেিনিা বৃশির 

লনক্ষয  নসাধারণনক উদু্বিকরণ 

সিা/জসশর্নার 

[১.৬.১] 

উদ্বুিকরণ 

সিা/জসশর্নার 

আনয়াশ ি 

ক্রর্পুশিি সংখ্যা ৪ ০১ ০১ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০১ ০৫ ০৬ 

[2] সরকানর ও 

পবসরকানর সকল 

উন্নেনমূলক 

কার্ টক্রমসমূজহর কার্ টকর 

সমন্বে সািন এবিং 

কম টদক্ষৈা উন্নেন 

১৭ 

[২.১] মানসক সািারণ সভার 

নসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

[২.১.১] 

বাস্তবানেৈ 

নসদ্ধান্ত 

গড় % ০৬ ৯৬% ৯০% ১০০% ৯০% ৮৫% ৮০% ৭০% ১০০% ১০০% 

[২.২] শৈশিন্ন উন্নয়নমূলক 

কার্ মক্রর্ পশরদশ মন 

[২.২.১] 

পনরদশ টনকৃৈ 

প্রকে 

ক্রমপুনিভূৈ সংখ্যা ০৬ ২৪ ৩০ ৪০ ৩৭ ৩৪ ৩০ ২৫ ৪২ ৪৫ 

[২.৩] অশিনসর শৈশিন্ন স্তনরর 

কর্ মকিমা-কর্ মোরীনদর দক্ষিা 

উন্নয়নন শৈশিন্ন প্রশশক্ষণ 

আনয়া ন 

[২.৩.১] 

আনয়াশ ি 

প্রশশক্ষণ 

ক্রমপুনিভূৈ সংখ্যা ০৫ ০ ০১ ০৩ ০২ ০১ ০১ ০১ ০৬ ০৭ 

[৩] দূজর্ টাগ ব্যবস্থাপনা, 

বনােন, েলবায়ু 

পনরবৈটন ও পনরজবশ 

সিংরক্ষণসহ পর্কসই 

উন্নেন লক্ষুমাত্রা অেটন 

ত্বরানন্বৈকরণ 

১৪ 

 

[৩.১] দূনর্ মাগ ক্ষশিগ্রস্থ এলাকায় 

দূনর্ মানগাত্তর িাৎক্ষশনক ত্রাণকার্ ম 

পশরোলনা 

[৩.১.১] 

পশরোলনাকৃি 

ত্রাণকার্ ম 

গড় % ০৫ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮৫% ৮০% ৭০% ১০০% ১০০% 

[৩.২] পশরনৈশ সংরক্ষনণ শৈশিন্ন 

শশক্ষা প্রশিষ্ঠানন বৃনক্ষর োরা 

শৈিরণ 

[৩.২.১] 

ফবিরণকৃি 

িারা 

সমনি সংখ্যা ৩ ২০০০ ২০০০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৫০০ ১৪০০ ২২০০ ২৫০০ 

[৩.৩] আলীকদনর্ শৈদ্যার্ান 

পর্ মটন স্পটগুনলার নান্দশনক 

জসৌন্দর্ ম ৈ ার রাখাসহ পশরনৈশ 

সংরক্ষনণর র্াধ্যনর্ পর্ মটন বৃশি 

[৩.৩.১] আগত 

পয বটক 
গড় সংখ্যা ০৬ ৮০ ৯০% 100% ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ৩০০০ ৪০০০ 

[৪] আইন-শৃঙ্খলা ১১ 

[৪.১] জর্াৈাইল জকাট ম পশরোলনা 
[৪.১.১] জকাট ব 

পনরিালিা 
ক্রমপুনিভূৈ সংখ্যা ০৫ ৩০ ৩০ ৩৫ ৩৩ ৩১ ২৯ ২৭ ৩৮ ৪০ 

[৪.২] উপন লা আইন-শৃঙ্খলা 

কশর্টির সিায় শসিান্ত ৈাস্তৈায়ন 

[৪.২.১] 

বাস্তবানেৈ 

নসদ্ধান্ত 

গড় % ০৬ ৯৬% ৯৫% ১০০% ৯০% ৮৫% ৮০% ৭০% ১০০% ১০০% 
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কর্ মেম্পাদজের সক্ষ্ত্র 

কর্ মেম্পাদজে

র সক্ষ্জত্রর 

মাি 

কায বক্রম 

 

কম বসম্পােি  

সূিক 

 

গণিাপিনত 

 

একক 

 

কম বসম্পােি  

সূিদকর মাি 

 

প্রকৃত অজবি লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ 

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষপণ 

২০২৪-২৫ 

২০২০-২১ ২০২১-২২ 

অসাধারণ অনত 

উত্তম 

উত্তম িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

নিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

[৫] ভূশর্ ব্যৈস্থাপনা ও 

রা স্ব ব্যৈস্থাপনায় 

স্বচ্ছিা ও  ৈাৈশদশহিা 

শনশিিকরণ 

১০ 

[৫.১] ভূশর্ শৈনরাধ শনষ্পশত্ত 

[৫.১.১] 

গণশুনানীর 

ব্যৈস্থা গ্রহণ 

ক্রর্পুশিভূি সংখ্যা ০৫ ০৪ ০৬ ০৭ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০৮ ০৯ 

[৫.২] ভূশর্ উন্নয়ন কর এর দাশৈ 

সঠিকিানৈ শনধ মারণ 

[৫.২.১]  শৈগি 

আছনরর আদায় 

ও েলশি 

ৈছনরর ৈনকয়া 

হার 

গড় % ০৫ ১০০% ৯০% ১০০% ৯০% ৮৫% ৮০% ৭০% ১০০% ১০০% 
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কর্ মেম্পাদে সক্ষ্ত্র কর্ মেম্পাদে 

সক্ষ্জত্রর মাি 

 

কার্ মক্রর্ কম বসম্পােি সূিক গণো 

পদ্ধফি 

একক কম বসম্পােি 

সূিদকর মাি 

প্রকৃত অজবি লক্ষযমাত্রা/ফেণ মায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ প্রদক্ষপণ 

২০২০-

২১ 

২০২১-

২২ 

অসাধারণ অনত 

উত্তম 

উত্তম িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

নিদম্ন ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

সুশােে ও েংস্কারমূলক কর্ মেম্পাদজের সক্ষ্ত্র 

সুশাসন ও সংস্কারমূলক 

কার্ মক্রনর্র ৈাস্তৈায়ন 

জ ারদারকরণ 

৩০ 

[১,১] শুদ্ধািার কর্ মপফরকল্পো 

বাস্তবায়ে 
[১.১.১] শুিাোর 

কর্ মপশরকল্পনা ৈাস্তৈাশয়ি 
% 

প্রাপ্ত 

েম্বর 
10   ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

[১.২] ই-গিন্যমান্স/ উদ্ভাবে 

কর্ মপফরকল্পো বাস্তবায়ে 

[১.২.১] ই-গিন্যমান্স/ 

উদ্ভাবে কর্ মপফরকল্পো 

ৈাস্তৈাশয়ি 

% 
প্রাপ্ত 

েম্বর 
10   ১০০%       

[১.৩] িথ্য অফিকার 

কর্ মপফরকল্পো বাস্তবায়ে 
[১.৩.১] িথ্য অফিকার 

কর্ মপফরকল্পো বাস্তবাফয়ি 
% 

প্রাপ্ত 

েম্বর 

3   
১০০%     

  

[১.৪] অফিজর্াগ প্রফিকার 

কর্ মপফরকল্পো বাস্তবায়ে 

[১.৪.১] অফিজর্াগ 

প্রফিকার কর্ মপফরকল্পো 

বাস্তবাফয়ি 

% 
প্রাপ্ত 

েম্বর 

4   
১০০%     

  

[১.৫] সেবা প্রদাে প্রফিশ্রুফি 

কর্ মপফরকল্পো বাস্তবায়ে 

[১.৫.১] সেবা প্রদাে 

প্রফিশ্রুফি কর্ মপফরকল্পো 

বাস্তবাফয়ি 

% 
প্রাপ্ত 

েম্বর 

3   
১০০%     
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আনম, উপদজলা নিব বাহী অনিসার, উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কায বালয়, আলীকেম, জজলা প্রশাসক, জজলা 

প্রশাসদকর কায বালয়, বান্দরবাি পাব বতয জজলা এর- নিকট অঙ্গীকার করনছ জয, এই চুনিদত বনণ বত লক্ষযমাত্রা অজবদি 

সদিষ্ট থাকব।  

 

 

আনম, জজলা প্রশাসক, জজলা প্রশাসদকর কায বালয়, বান্দরবাি পাব বতয জজলা নহদসদব উপদজলা নিব বাহী অনিসার, 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কায বালয়, আলীকদম এর নিকট অঙ্গীকার করনছ জয, এই চুনিদত বনণ বত লক্ষযমাত্রা 

অজবদি প্রদয়াজিীয় সহদযানগতা প্রোি করব। 

 

 

স্বাক্ষনরত: 

 

 

 

 

 

 ....................................  .................................... 

 (জমহরুবা ইসলাম) তানরে 

 উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

 আলীকদম, বান্দরবািপাব বতযদজলা 

 

 

 

 

 

 ....................................  .................................... 

 (ইয়াছনমি পারভীি নতবরীনজ) তানরে 

 জজলা প্রশাসক 

 বান্দরবাি পাব বতয জজলা 
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সাংদযাজিী-১ 

শব্দ সিংজক্ষপ 

 

 

ক্রনমক 

নম্বর 
শব্দ সিংজক্ষপ নববরণ 

০১. ইউ.এইচ.এি.নপ.ও উপজেলা পহলথ এে িুানমনল প্লাননিং অনিসার 

০২. ইউ.এন.ও উপজেলা ননব টাহী অনিসার 

০৩. এস.আর সানভটস নরর্ান ট 

০৪. এনস ল্যাে এনসস্ট্ুান্ট কনমশনার ল্যাে 

০৫. টি.আর এনসস্ট্ুান্ট কনমশনার ল্যাে 

০৬. নপ.আই.ও প্রজেক্ট ইমনপ্লজমজন্টশন অনিসার 

০৭. নব.নস.এস বািংলাজদশ নসনভল সানভ টস 
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েংজর্ােেী- ২: 

কর্ মেম্পাদে ব্যবস্থাপো ও প্রর্াণক 

 

কার্ টক্রম কম টসম্পাদন সূচক বাস্তবােনকারী অনুনবভাগ, অনিশাো, শাো লক্ষযর্াত্রা অ মননর প্রমাণক 

[১.১] েন্ম ননবন্ধন সম্পন্নকরণ 
[১.১.১] উপজেলা েজন্মর ১ বেজরর মজধ্য েন্ম 

ননবন্ধজনর হার 

উপজেলা ননব টাহী অনিসাজরর কার্ টালে 

আলীকদম, বান্দরবান পাব টৈু পেলা 
প্রনৈজবদন 

[১.২] মৃতুু ননবন্ধন সম্পন্নকরণ 
[১.২.১] উপজেলাে মৃতুুর ১ বেজরর মজধ্য 

মৃতুু ননবন্ধজনর হার 

উপজেলা ননব টাহী অনিসাজরর কার্ টালে 

আলীকদম, বান্দরবান পাব টৈু পেলা 
প্রনৈজবদন 

[১.৩] শৈশিন্ন সরকাশর ও জৈসরকাশর শৈদ্যালনয় সুষ্ঠু িশিম 

পরীক্ষা গ্রহণ িত্ত্বাৈধান 
[১.৩.১] সুষ্ঠু িশিম প্রশক্রয়া 

উপজেলা ননব টাহী অনিসাজরর কার্ টালে 

আলীকদম, বান্দরবান পাব টৈু পেলা 
প্রনৈজবদন 

[১.৪] পেণীকজক্ষ মানিনমনিোর মাধ্যজম িাস পনরচালনা 

নননিৈকরণ 
[১.৪.১] পশরোলনাকৃি ক্লাস 

উপজেলা ননব টাহী অনিসাজরর কার্ টালে 

আলীকদম, বান্দরবান পাব টৈু পেলা 
পশরদশ মন প্রশিনৈদন 

[১.৫] পাৈশলক পরীক্ষাসমূহ নকল ও দুনীশিমুক্ত পশরনৈনশ 

সুষ্ট্ুিানৈ সম্পাদন 
[১.৫.১] সম্পাদনকৃি পরীক্ষা 

উপজেলা ননব টাহী অনিসাজরর কার্ টালে 

আলীকদম, বান্দরবান পাব টৈু পেলা 
প্রনৈজবদন 

[১.৬] শৈশিন্ন সার্াশ ক সর্স্যা জর্র্ন: জর্ৌন হয়রানী, নারী 

শনর্ মািন, র্াদক জসৈন, জর্ৌত্যক, ৈাল্যশৈৈাহ ইিযাশদ শনরসনন 

সার্াশ ক সনেিনিা বৃশির লনক্ষয  নসাধারণনক উদ্ভুিকরণ 

সিা/জসশর্নার 

[১.৬.১] উদ্বুিকরণ সিা/জসশর্নার আনয়াশ ি 
উপজেলা ননব টাহী অনিসাজরর কার্ টালে 

আলীকদম, বান্দরবান পাব টৈু পেলা 
সভার কার্ টনববরণী এবিং হানেরা 

[২.১] র্াশসক সাধারণ সিার শসিান্ত ৈাস্তৈায়ন [২.১.১] ৈাস্তৈাশয়ি শসিান্ত 
উপজেলা ননব টাহী অনিসাজরর কার্ টালে 

আলীকদম, বান্দরবান পাব টৈু পেলা 

সভার কার্ টনববরণী ও বাস্তবােন অগ্রগনৈ 

প্রনৈজবদন 

[২.২] শৈশিন্ন উন্নয়নমূলক কার্ মক্রর্ পশরদশ মন [২.২.১] পশরদশ মনকৃি প্রকল্প 
উপজেলা ননব টাহী অনিসাজরর কার্ টালে 

আলীকদম, বান্দরবান পাব টৈু পেলা 
পশরদশ মন প্রশিনৈদন 

[২.৩] অশিনসর শৈশিন্ন স্তনরর কর্ মকিমা-কর্ মোরীনদর দক্ষিা 

উন্নয়নন শৈশিন্ন প্রশশক্ষণ আনয়া ন 
[২.৩.১] আনয়াশ ি প্রশশক্ষণ 

উপজেলা ননব টাহী অনিসাজরর কার্ টালে 

আলীকদম, বান্দরবান পাব টৈু পেলা 
প্রশশক্ষণার্থীর িাশলকা 

[৩.১] দুনর্ মাগ ক্ষশিগ্রস্থ এলাকায় দুনর্ মানগাত্তর িাৎক্ষশণক ত্রাণ 

কার্ ম পশরোলনা 
[৩.১.১] পশরোলনাকৃি ত্রাণ কার্ ম 

উপজেলা ননব টাহী অনিসাজরর কার্ টালে 

আলীকদম, বান্দরবান পাব টৈু পেলা 
প্রনৈজবদন 
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কার্ টক্রম কম টসম্পাদন সূচক বাস্তবােনকারী অনুনবভাগ, অনিশাো, শাো লক্ষযর্াত্রা অ মননর প্রমাণক 

[৩.২] পশরনৈশ সংরক্ষনণ শৈশিন্ন শশক্ষা প্রশিষ্ঠানন বৃনক্ষর োরা 

শৈিরণ 
[৩.২.১] শৈিরণকৃি োরা 

উপজেলা ননব টাহী অনিসাজরর কার্ টালে 

আলীকদম, বান্দরবান পাব টৈু পেলা 
প্রনৈজবদন 

[৩.৩] আলীকদনর্ শৈদ্যর্ান পর্ মটন স্পটগুনলার নান্দশনক 

জসৌন্দর্ ম ৈ ায় রাখাসহ পশরনৈশ সংরক্ষনণর র্াধ্যনর্ পর্ মটক 

বৃশি 

[৩.৩.১] আগি পর্ মটক 
উপজেলা ননব টাহী অনিসাজরর কার্ টালে 

আলীকদম, বান্দরবান পাব টৈু পেলা 
প্রনৈজবদন 

[৪.১] পমাবাইল পকার্ ট পনরচালনা [৪.১.১] পকার্ ট পনরচালনা 
উপজেলা ননব টাহী অনিসাজরর কার্ টালে 

আলীকদম, বান্দরবান পাব টৈু পেলা 
মামলার ননথ 

[৪.২] উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কনমটির সভার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 
[৪.২.১] বাস্তবানেৈ নসদ্ধান্ত 

উপজেলা ননব টাহী অনিসাজরর কার্ টালে 

আলীকদম, বান্দরবান পাব টৈু পেলা 

সভার কার্ টনববরণী ও বাস্তবােন অগ্রগনৈ 

প্রনৈজবদন 

[৫.১] ভূনম নবজরাি ননষ্পনত [৫.১.১] গণশুনানীর ব্যবস্থা গ্রহণ 
উপজেলা ননব টাহী অনিসাজরর কার্ টালে 

আলীকদম, বান্দরবান পাব টৈু পেলা 
মামলার ননথ 

[৫.২] ভূনম উন্নেন কর এর দানব সঠিকভাজব ননি টারণ 
[৫.২.১] নবগৈ বেজরর আদাে ও চলনৈ 

বেজরর বজকোর হার 

উপজেলা ননব টাহী অনিসাজরর কার্ টালে 

আলীকদম, বান্দরবান পাব টৈু পেলা 
প্রশিনৈদন 
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সাংদযাজিী ৩:  

অন্য অফিজের েজে েংফিষ্ট কর্ মেম্পাদে সূিকেমূহ 

 

কায বক্রম কম বসম্পােি সূিক সর্েকল অফিজের োজে েংফিষ্ট েংফিষ্ট অফিজের োজে 

কার্ মক্রর্ ের্ন্বজয়র সকৌশল 

মানসক সািারণ সভার নসদ্ধান্ত বাস্তবােন বাস্তবানেৈ নসদ্ধান্ত উপজেলা পর্ মাজয়র েকল দপ্তর পত্রালাজপর র্াধ্যজর্ 

পমাবাইল পকার্ ট পনরচালনা পকার্ ট পনরচালনা আলীকদর্ র্থানা অৈশহিকরনণর র্াধ্যনর্ 

নবনভন্ন সরকানর ও পবসরকানর নবযালজে সুষ্ঠু ভনৈট পরীক্ষা গ্রহণ ৈত্ত্বাবিান সুষ্ঠুভনৈটপ্রনক্রো উপন লা শশক্ষা অশিস,  উপন লা র্াধ্যশর্ক শশক্ষা অশিস পত্রালাজপর র্াধ্যজর্ 

পাবনলক পরীক্ষাসমূহ নকল ও দ্যনীনৈমুি পনরজবজশ সুষ্ঠভুাজব সম্পাদন সম্পাদনকৃৈপরীক্ষা উপন লা শশক্ষা অশিস,  উপন লা র্াধ্যশর্ক শশক্ষা অশিস পত্রালাজপর র্াধ্যজর্ 

দ্যজর্ টাগ ক্ষনৈগ্রস্থ এলাকাে দ্যজর্ টাজগাতর ৈাৎক্ষনণক ত্রাণকার্ ট পনরচালনা পনরচালনাকৃৈত্রাণকার্ ট দুনর্ মাগ ব্যৈস্থাপনা ও ত্রাণ র্ন্ত্রনালয় অৈশহিকরনণর র্াধ্যনর্ 

পনরজবশ সিংরক্ষজণ নবনভন্ন নশক্ষা প্রনৈষ্ঠাজন বৃজক্ষর চারা নবৈরণ নবৈরণকৃৈচারা উপন লা শশক্ষা অশিস,  উপন লা র্াধ্যশর্ক শশক্ষা অশিস পত্রালাজপর র্াধ্যজর্ 
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সাংদযাজিী ৪: 

 আঞ্চনলক/মাঠ পয বাদয়র কায বালদয়র োিীয় শুদ্ধািার সকৌশল কর্ ম-পফরকল্পো, ২০২২-২০২৩ 

 

 

আঞ্চনলক/মাঠ পয বাদয়র কায বালদয়র োর্: উপজেলা ফেব মাহী অফিোজরর কার্ মালয়, আলীকদর্ 

কার্ মক্রজর্র োর্ কর্ মেম্পাদে সূিক 

 

সূিজকর 

র্াে 

একক 

 

বাস্তবায়জের

দাফয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যফি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অে মবছজরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ে অগ্রগফি পফরবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অেমে 

১র্ 

সকায়ার্ মার 

২য় 

সকায়ার্ মার 

৩য় 

সকায়ার্ মার 

৪ে ম 

সকায়ার্ মার 

সর্ার্ 

অেমে 

অফেমি 

র্াে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাফিষ্ঠাফেক ব্যবস্থা………………………………২৬ 

১.১ নেফিকিা কফর্টিেিা আদয়াজি েিা আজয়াফেি ৪ েংখ্যা উপজেলা 

ফেব মাহী 

অফিোর 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অেমে      

১.২ নেফিকিা কফর্টির েিার ফেদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ে 

বাস্তবাফয়ি ফেদ্ধান্ত ৬ % উপজেলা 

ফেব মাহী 

অফিোর 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অেমে      

১.৩ সুশােে প্রফিষ্ঠার ফেফর্ত্ত অংশীেজের 

(stakeholders) অংশগ্রহজণ  েিা 

অনুফষ্ঠি েিা ৪ েংখ্যা উপজেলা 

ফেব মাহী 

অফিোর 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অেমে      

১.৪ শুিািার সাংক্রান্ত প্রনশক্ষণ আদয়াজি  প্রনশক্ষণআদয়ানজত ২ সাংখ্যা উপজেলা 

ফেব মাহী 

অফিোর 

২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১  

 

  

অেমে      

১.৫ কর্ ম-পফরজবশ উন্নয়ে (স্বাস্থযফবফি 

অনুেরণ/টিওএন্ডইভুি অজকজো 

র্ালার্াল ফবেষ্টকরণ/পফরষ্কার-পফরচ্ছন্নিা 

বৃফদ্ধ ইিযাফদ 

উন্নত কম ব-

পনরদবশ 

৩ েংখ্যা 

ও 

িাফরখ 

উপজেলা 

ফেব মাহী 

অফিোর 

৪ 

ও  

১ জুে ২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ 

৩০ 

সেজেম্বর 

২০২২ 

১ 

৩১ 

ফিজেম্বর 

২০২২ 

১ 

৩১ র্াি ম 

২০২৩ 

১ 

০১ জুে 

২০২৩ 

   

অেমে      

অেমে      

১.৬ োিীয় শুদ্ধািার সকৌশল কর্ ম-

পফরকল্পো, ২০২২-২৩ ও নত্রর্াফেক 

পফরবীক্ষ্ণ প্রফিজবদে েপ্তর/সাংস্থায় 

দাফখল ও স্ব স্ব ওদয়বসাইদট 

আপদলািকরণ 

কর্ ম-পফরকল্পো  ও 

নত্রর্াফেক 

প্রফিজবদে 

দাফখলকৃি ও 

আপজলািকৃি 

৪ িাফরখ উপজেলা 

ফেব মাহী 

অফিোর 

৫ জুলাই 

২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০ 

অদটাবর 

২০২২ 

১০ 

জানুয়ানর 

২০২৩ 

১০ এনপ্রল 

২০২৩ 

১০ জুি 

২০২৩ 

   

অেমে      
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কার্ মক্রজর্র োর্ কর্ মেম্পাদে সূিক 

 

সূিজকর 

র্াে 

একক 

 

বাস্তবায়জের

দাফয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যফি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অে মবছজরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ে অগ্রগফি পফরবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অেমে 

১র্ 

সকায়ার্ মার 

২য় 

সকায়ার্ মার 

৩য় 

সকায়ার্ মার 

৪ে ম 

সকায়ার্ মার 

সর্ার্ 

অেমে 

অফেমি 

র্াে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৭ শুিািার পুরস্কার প্রোি এবাং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদের তানলকা ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ 

প্রেত্ত পুরস্কার ৩ তানরে উপজেলা 

ফেব মাহী 

অফিোর 

১ জুলাই 

২০২৩ 

 ১ 

অদটাবর 

২০২২ 

১ 

জানুয়ানর 

২০২৩ 

১ এনপ্রল 

২০২৩ 

১ জুলাই 

২০২৩ 

   

২. ক্রদয়র জক্ষদত্র শুিািার .......................................................৪ 

২.১ ২০২২-২৩ অে ম বছজরর ক্রয়-

পফরকল্পোওজয়বোইজর্ প্রকাশ 

ক্রয়-পফরকল্পো 

ওজয়বোইজর্ 

প্রকাফশি 

৪ িাফরখ উপজেলা 

ফেব মাহী 

অফিোর 

৩০ জুলাই 

২০২৩ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০ জুলাই 

২০২৩ 

      

 

অজবি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধািার েংফিষ্ট এবং দুেীফি প্রফিজরাজি েহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্..২০ 

৩.১ েরকাফর েকল প্রকল্প িাফলকা ও এর 

ফবপরীজি বরাদ্দ ওজয়বোইজর্ প্রকাশ 

ওজয়বোইজর্ 

প্রকাফশি 

৪ িাফরখ উপজেলা 

ফেব মাহী 

অফিোর 

১ অদটাবর 

২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ 

অদটাবর 

২০২২ 

      

অেমে      

৩.২ োর্াফেক ফেরাপত্তা কর্ মসূিীর 

আওিায় উপকারজিাগীজদর িথ্য 

ওজয়বোইজর্ প্রকাশ 

ওজয়বোইজর্ 

প্রকাফশি 

৪ িাফরখ উপজেলা 

ফেব মাহী 

অফিোর 

১ অদটাবর 

২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ 

অদটাবর 

২০২২ 

      

অেমে      

৩.৩ গণশুোেীর আজয়ােে গণশুোেী 

আজয়াফেি 

৪ েংখ্যা উপজেলা 

ফেব মাহী 

অফিোর 

১২ লক্ষ্যর্াত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

অেমে      

৩.৪ অনভদযাগ বক্স স্থাপি অনভদযাগ বক্স 

স্থানপত 

৪ িাফরখ উপজেলা 

ফেব মাহী 

অফিোর 

৩০ সেজেম্বর 

২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০ 

সেজেম্বর 

২০২২ 

      

অেমে      

৩.৫ দুিীনত নবদরাধী সভা/ জসনমিার 

আদয়াজি 

সভা/ জসনমিার 

আজয়াফেি 

৪ েংখ্যা উপজেলা 

ফেব মাহী 

অফিোর 

২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১    

অেমে      
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সংনর্া নী ৫: ই-গভন্যটান্স ও উদ্ভাবন কম টপনরকেনা 

 

 

ক্রর্  
কার্ টক্রম 

 

কম টসম্পাদন 

সূচক 

একক 
 

কম টসম্পাদন 

সূচজকর মান 

লক্ষুমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসািারণ উতম চলনৈ মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] ই-ননথর ব্যবহার বৃনদ্ধ   [১.১.১] ই-িাইজল 

পনার্শনস্পশত্তকৃি 
% ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] ৈথ্য বাৈােন 

হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] ৈথ্য বাৈােজন সকল 

পসবা বক্স হালনাগাদকৃৈ 

হালনাগানদর 

সিংখ্যা 
১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] শৈশিন্ন প্রকাশনা ও 

িথ্যাশদ ৈথ্য বাৈােজন প্রকাশশি 

হালনাগানদর 

সিংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গভন্যটান্স ও উদ্ভাবন 

কম টপনরকেনা বাস্তবােন  

[৩.১.১] কর্ মপশরকল্পনা 

ৈাস্তৈায়ন সংক্রান্ত প্রশশক্ষণ 

আনয়াশ ি  

প্রশশক্ষনণর 

সংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কম টপনরকেনার 

বাস্তবােন অগ্রগনৈ পর্ টাজলাচনা 

সিংক্রান্ত সভা আজোনেৈ 

সিার সিংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কম টপনরকেনার 

অি টবানষ টক স্ব-মূল্যােন 

প্রনৈজবদন ঊর্ধ্টৈন কর্তটপজক্ষর 

ননকর্ পপ্রনরৈ 

ৈানরে ৫ ১৩/০১/২০২৩ ২০/০১/২০২৩ ২৭/০১/২০২৩ 

০৪ [৪.১] একটি উদ্ভাবনী িারণা/ 

পসবা সহনেকরণ/ ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন কার্ মক্রর্ ৈাস্তৈায়ন  

[৪.১.১] একটি উদ্ভাবনী িারনা/ 

পসবা সহনেকরণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

কার্ মক্রর্ ৈাস্তৈাশয়ি  

িাশরখ  ৫ ২৮/২/২০২৩  ১৫/০৩/২০২৩  ১৫/০৪/২০২৩ 
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সংনর্া নী ৬: অশিনর্াগ প্রশিকার ব্যৈস্থা সংক্রান্ত কর্ ম-পশরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

কার্ টক্রজমর 

পক্ষত্র 
 

মান কার্ টক্রম 
 

কম টসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কম টসম্পাদন 

সূচজকর মান 

প্রকৃৈ 

অেটন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃৈ 

অেটন 

২০২১-

২২ 

লক্ষুমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসািারণ 
অনৈ 

উতম 
উতম  

চলনৈ 

মান 

চলনৈ 

মাজনর 

ননজে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রানৈষ্ঠাননক 

ব্যৈস্থাপনা 

 

 

৫ 

[১.১] অশিনর্াগ শনষ্পশত্ত কর্ মকিমা (অশনক) ও 

আশপল কর্ মকিমার িথ্য ওনয়ৈসাইনট বত্রর্াশসক 

শিশত্তনি হালনাগাদকরণ  

[১.১.১] অননক ও আনপল 

কম টকৈটার ৈথ্য হালনাগাদকৃৈ 

এবিং ওজেবসাইজর্ 

আপজলািকৃৈ 

হালনাগানদর 

সংখ্যা 

 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পনরবীক্ষণ ও 

সক্ষমৈাবৃনদ্ধ 

 

২০ 

[২.১] শনশদ মষ্ট্ সর্নয় অনলাইন/ অিলাইনন প্রাপ্ত 

অশিনর্াগ শনষ্পশত্ত এৈং শনষ্পশত্ত সংক্রান্ত র্াশসক 

প্রশিনৈদন উর্ধ্মিন কর্তমপক্ষ ৈরাৈর জপ্ররণ   

[২.১.১] অশিনর্াগ শনষ্পশত্তকৃি  % 
৮ 

 
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কর্ মকিমা/কর্ মোরীনদর অশিনর্াগ প্রশিকার 

ব্যৈস্থা এৈং শ আরএস সিটওয়যার শৈষয়ক 

প্রশশক্ষণ আনয়া ন 

[২.২.১] প্রশশক্ষণ আনয়াশ ি 
প্রশশক্ষনণর 

সংখ্যা 

৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] তত্রমানসক নভনতজৈ পনরবীক্ষণ এবিং 

তত্রমানসক পনরবীক্ষণ প্রনৈজবদন উর্ধ্টৈন 

কর্তটপজক্ষর ননকর্ পপ্ররণ 

[২.৩.১] তত্রমানসক প্রনৈজবদন 

পপ্রনরৈ 

প্রশিনৈদন 

জপ্ররনণর 

সংখ্যা 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অশিনর্াগ প্রশিকার ব্যৈস্থাপনা শৈষনয় 

জেকনহাল্ডারগনণর সর্ন্বনয় অৈশহিকরণ সিা  
[২.৪.১] সিা অনুশষ্ঠি সিার সংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 
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সংনর্া নী ৭: জসৈা প্রদান প্রশিশ্রুশি ৈাস্তৈায়ন কর্ ম-পশরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

কার্ টক্রজমর পক্ষত্র 
 

মান কার্ টক্রম 
 

কম টসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কম টসম্পাদন 

সূচজকর মান 

প্রকৃৈ 

অেটন 

২০২০-২১ 

প্রকৃৈ অেটন 

২০২১-২২ 

লক্ষুমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসািারণ 
অনৈ 

উতম 
উতম 

চলনৈ 

মান 

চলনৈ মাজনর 

ননজে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রানৈষ্ঠাননক 

 

 

১0 

[১.১] জসৈা প্রদান প্রশিশ্রুশি 

পনরবীক্ষণ কনমটির নসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

[১.১.১]নসদ্ধান্ত 

বাস্তবানেৈ 
% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] জসৈা প্রদান প্রশিশ্রুশি 

বত্রর্াশসক শিশত্তনি হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] ওনয়ৈসাইনট  

প্রশি বত্রর্াশসনক 

হালনাগাদকৃি 

হালনাগানদর 

সংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সক্ষমৈা অেটন ও 

পনরবীক্ষণ 
১5 

[২.১] জসৈা প্রদান প্রশিশ্রুশি শৈষয়ক  

প্রশশক্ষণ আনয়া ন  

 

[১.১.১]প্রশশক্ষণ 

আনয়াশ ি 

 

প্রশশক্ষনণর 

সিংখ্যা 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  পসবা প্রদান নবষজে 

পস্ট্কজহাল্ডারগজণর সমন্বজে 

অবনহৈকরণ সভা আজোেন 

[১.৩.১]অৈশহিকরণ 

সিা অনুশষ্ঠি 
সিার সিংখ্যা 5 - - ২ ১ - - - 
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সংনর্া নী ৮: িথ্য অশধকার শৈষনয় ২০২২-২৩ অর্থ মৈছনরর ৈাশষ মক কর্ মপশরকল্পনা 

 

কম টসম্পাদজনর 

পক্ষত্র 
 

মান কার্ টক্রম 
 

কম টসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কম টসম্পাদন 

সূচজকর মান 

প্রকৃৈ 

অেটন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃৈ 

অেটন 

২০২১-

২২ 

লক্ষুমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসািারণ 
অনৈ 

উতম 
উতম  

চলনৈ 

মান 

চলনৈ 

মাজনর 

ননজে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রানৈষ্ঠাননক ১০ 

[১.১] ৈথ্য অনিকার আইন অনুর্ােী 

ননি টানরৈ সমজের মজধ্য ৈথ্য প্রদান 

 

[১.১.১]ননি টানরৈ সমজের 

মজধ্য ৈথ্য প্রদানকৃৈ 
% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

সক্ষমৈা বৃশি 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রনণাশদিিানৈ প্রকাশনর্াগ্য 

িথ্য হালনাগাদ কজর ওনয়ৈসাইনট 

প্রকাশ 

[১.2.১]হালনাগাদকৃি 

ৈথ্য ওনয়ৈসাইনট 

প্রকাশশি 

ৈানরে ০৩   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

[১.৩] ৈাশষ মক প্রশিনৈদন প্রকাশ  
[১.3.১] ৈাশষ মক 

প্রশিনৈদন প্রকাশশি  
িাশরখ ০৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-

১১-

২০২১ 

১৫-

১২-

২০২১ 

- - 

[১.৪]  ৈথ্য অনিকার আইন, ২০০৯ 

এর ৫ িারা অনুসাজর র্াবৈীে 

ৈজথ্যর কুার্াগনর  ও কুার্ালগ 

তৈনর/ হালনাগাদকরণ 

[১.4.১] ৈজথ্যর 

কুার্াগনর  ও কুার্ালগ 

প্রস্তুৈকৃৈ/হালনাগাদকৃৈ 

ৈানরে ০৩   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

[১.৫] ৈথ্য অনিকার আইন ও 

নবনিনবিান সম্পজকট েনসজচৈনৈা 

বৃনদ্ধকরণ 

[১.5.১]  প্রোর কার্ মক্রর্ 

সম্পন্ন 

কার্ মক্রনর্র 

সিংখ্যা 
০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] িথ্য অশধকার শৈষনয় 

কম টকৈটাজদর প্রনশক্ষণ আজোেন    

[১.6.১]প্রনশক্ষণ 

আজোনেৈ 

প্রশশক্ষনণর 

সিংখ্যা 
০৩   ৩ ২ ১ - - 

 

 

 


