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কর্ িসম্পােদনর সার্ব িক র্িত্র  

সাম্প্রর্তক অজিন, িযাদলঞ্জ এবাং ির্বষ্যৎ পর্রকল্পনা 

 

সাম্প্রর্তক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রধান অজিনসমূহ 

 

র্টিয়াঘাটা উপজেলার সকল নভক্ষুকজক তাজদর চানহদা অনু ায়ী ব্যর্সানয়ক পণ্যসামনি নদজয় এর্ং নর্নভন্ন সামানেক 

নিরাপত্তামূলক কম বসূনচজত অন্তর্ভ বক্ত কজর সম্প্রনত উপজেলাজক প্রাথনমকভাজর্ নভক্ষুকমুক্ত করা হজয়জে। কৃনষজত সিল সম্প্রসারণ 

কম বসূনচ র্াস্তর্ায়জির ের্ন্ সম্প্রনত অত্র উপজেলার সম্প্রসারণ কমী ‘র্ঙ্গর্ন্ধু োতীয় কৃনষ পুরস্কার’ প্রাপ্ত হজয়জে। গঙ্গারামপুর 

ও সুরখালী ইউনিয়জির প্রায় 7৮৫ জহক্টর পনতত েনমজত এ র্ের 31,৪০০ টি তরমুে উৎপাদি সম্ভর্ হজয়জে। জের্ উপজেলা 

জতরীর জক্ষজত্র প্রায় প্রনত ঘজর ভানম ব কজপাস্ট সার প্রস্তুত ও ব্যর্হার নিনিত করা সম্ভর্ হজয়জে । gvbbxq K …wl gš¿x g‡nv`q MZ 

12 gvP©,2020 wLª. ZvwiL Bnv cwi`k©bc~র্ক K…wli mvwe©K Kvh©µg wb‡q m‡šÍvl cÖKvk K‡i‡Qb| K…wli cvkvcvwk েিসংখ্যা 

বৃনদ্ধর নিম্ন হার পনরর্ার পনরকল্পিা দপ্তজরর এক উজেখজ াগ্য সািল্য। সাম্প্রনতক সমজয় উপজেলা প্রশাসজির কজ ার অর্স্থাজি 

থাকার কারজণ এ উপজেলায় র্াল্যনর্র্াহ, জুয়া জখলা, ইভটিনেং ও মাদকদ্রজব্যর প্রজকাপ শূজর্ন্র জকাটায় জিজম এজসজে| 

Dc‡Rjvi mvwe©K আইি-শৃঙ্খলা cwiw¯ ’wZ wbqš¿‡Y রজয়জে। নশক্ষার মাজিান্নয়জি ইজতামজে িািাি কম বসূনচ িহণ করা হজয়জে 

এর্ং ‡Ljva~jv ও সাংস্কৃনতক কম বকান্ডজক উৎসানহত করজত সকল নশক্ষা প্রনতষ্ঠাজি ‡Ljva~jvi সামনি নর্তরণ Kvh©µg Ae¨vnZ 

i‡q‡Q। D‡jøL¨ ˆewk¦K gnvgvix L¨vZ K‡ivbv fvBivm †gvKv‡ejvq cÖvwšÍK Rbmvavi‡Yi gv‡S K‡ivbv cÖwZ‡iv‡a e¨vcK 

m‡PZbZv e„w×, mvgvwRK ̀ ~iZ¡ †g‡b Awdm Av`vjZ cwiPvjbv I nvU-evRv†i ̀ ªe¨g~j¨ wbqš¿Y, AvµvšÍ e¨w³‡`i jKWvDb 

I SuywKc~Y©‡`i †nvg †Kvqv‡i›UvBb wbwðZKi‡Yi KvR G Dc‡Rjvq mdjfv‡e Pjgvb i‡q‡Q । উপদজলা প্রশাসদনর 

সাব িক্ষ্র্নক তোরর্ক ও জনসাধরণদক সদিতন করার কারদন আক্রান্তদের প্রায় সবাই সহার্ আইদসাদলশদনর র্াধ্যদর্ সুস্থাবস্থায় 

আদে।  eZ©gv‡b GLv‡b K‡ivbv AvµvšÍ †ivMxi nviI A‡bK Kg Ges AvµvšÍ‡`i AwaKvskB †nvg AvB‡kv‡jkb cvj‡bi 

ci my¯’¨ n‡q‡Qb| 

 

 

সর্স্যা এবাং িযাদলঞ্জসমূহ 

 

ewUqvNvUv Dc‡Rjv cÖavbZ `ywU Kvi‡Y SuywKc~Y©| cÖ_gZ b`x fv½b; wØZxqZ jeYv³Zv| উপজেলার গঙ্গারামপুর, সুরখালী 

এর্ং র্ানলয়াডাংগা ইউনিয়জির কজয়কটি স্থাি িদী ভাঙ্গি কর্নলত এলাকা নহজসজর্ নচনিত। এোড়া উপজেলার র্ানলয়াডাংগা 

ইউনিয়জি সম্প্রনত ঘজট  াওয়া ঘূণীঝড় ঈজশর আঘাজত ওয়াপদার জর্নড় euva SuywKc~Y© আদগই পার্ন উন্নয়ন সবার্ ি, সরার্স ও 

হাইওদয়র সহদর্ার্গতায় কাদের বল্লী এবাং বস্তার র্াধ্যদর্ দূদর্ িাগ সহনীয় র্হদসদব বানাদনা হদয়দছ| GmKj b`x ZxieZ©x euv‡ai 

Dci w`‡q Dc‡Rjvi cÖavb moKmg~n AZ¨šÍ SuywKi g‡a¨ i‡q‡Q| N~wY©So, R‡jv”Qvজসর পাশাপানশ jeYv³Zvi Kvi‡Y G 

AÂ‡j K…wl Drcv`b we‡kl K‡i avb Drcv`b cªvqB P¨v‡j‡Äi gy‡LvgywL nয়| 

 

ির্বষ্যৎ পর্রকল্পনা 

 

 এ অথ বর্েজরB উপজেলা পনরষজদর AwWUwiqvg আধুনিকীরণসহ Dc‡Rjv cwil‡`i wbivcËv wbwðZKi‡Yi Rb¨ 

wmwm K¨v‡giv ¯’vcb I wbivcËvKg©x wb‡qvM| 

 কম সমজয় অনিক জসর্া সঠিক ও স্বচ্ছতার সাজথ প্রদাি করজত তথ্য প্রযুনক্তর ব্যর্হার ও প্রজয়াগ ch©vqµ‡g র্াস্তর্ায়ি। 

 আইনসটি নর্ষজয় প্রনশক্ষণ প্রদাজির মােজম Kg©KZ©v-কম বচারীজদরজক দক্ষ েির্জল রূপান্তনরত করা। 

 ভূনম জসর্ায় অজটাজমশি র্াস্তর্ায়‡bi gva¨‡g ভূনম জসর্াজক সহেীকরণ, হয়রািীমুক্ত ও যুজগাপজ াগী ব্যর্স্থাপিায় 

উন্নীতকরণ। 

 ¯’vbxq miKv‡ii mÿgZv e„w×i j‡ÿ¨ BDwc †Pqvig¨vb I mwPe‡`i mÿgZv e„w× I cÖwkÿY cÖKí MÖnY I 

ev¯Íevqb msµvšÍ cÖwkÿY Kvh©µg MÖnY| 

 কজরািা ও নর্নভন্ন দূজ বাগ জমাকাজর্লার ের্ন্ এর্ং  েিসািারণজক স্বাস্থয সজচতি হজত উদ্বুদ্ধ করজত প্রনতটি Bউনিয়জি 

Bউনিয়ি জহলথ ক্লার্  ও জসচ্চাজসর্ী সংগ ি প্রনতষ্ঠা করা হয় । 
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 র্াল্যনর্র্াহ, ইভটিনেং, জুয়াজখলা, পানরর্ানরক সনহংসতা, মাদকদ্রব্য প্রনতজরাজি প্রচারণা জোরদারকরণ এর্ং এ 

লজক্ষয প্রনত ইউনিয়জি সামানেক সুরক্ষা দল গ ি । 

২০২১-২২ অর্ িবছদরর সম্ভাব্য প্রধান অজিনসমূহ 

 

 নর্নভন্ন উন্নয়িমূলক কা বক্রম পনরদশ বি ও cwiexÿ‡Yi gva¨‡g ADB kZfvM ev¯Íevqb| 

 ঝজর পড়া জরাজি প্রাথনমক নশক্ষা প্রনতষ্ঠািগুজলা নিয়নমত মনিটনরং Kivi gva¨‡g cÖv_wgK wkÿvq cv‡ki nvi 99% 

G DbœxZ KiY| 

 মােনমক স্তজর নশক্ষার মাজিান্নয়জি মািদজন্ডর নভনত্ত নিি বারণপূর্ বক উপজেলার ২৬ টি মােনমক নর্দ্যালয়জক মূল্যায়ি 

করা এর্ং 0৩ টি জসরা প্রনতষ্ঠাি নির্ বানচত করা ; 

 cÖwZwU gva¨wgK we`¨vjq, K‡jR I gv`ªvmvq QvÎx‡`i eq:mwÜKvjxb ¯^v¯’¨‡mev wbwðZK‡í QvÎx‡`i Rb¨ c„_K 

nvBwRb KY©vi wbg©vY| 

 উপজেলার সকল নশক্ষা প্রনতষ্ঠাজি cÖ‡qvRbxq miÄvg †hgb †eÂ, d¨vb, µxov  সামনি  BZ¨vw` নর্তরণ ; 

 আন্তঃ নশক্ষা প্রনতষ্ঠাি ফুটর্ল I wµ‡KU টুণ বাজমন্ট আজয়ােি এর্ং জসরা ফুটর্ল টিম গ ি ; 

 wkíKjvi gvb Dbœqb K‡í wewfbœ cÖwZ‡hvwMZvi gva¨‡g নর্নভন্ন কযাটাগনরজত জসরা নশল্পী র্াোই ও জসরা নশল্পী দল 

গ ি ; 

 সকল নশক্ষা প্রনতষ্ঠাজি িলদ, র্িে ও জভষে বৃজক্ষর চারা নর্তরণ cwi‡e‡ki fvimvg¨ eRvq ivLvi ¯^v‡_© gywRee‡l© 

miKvwi-‡emiKvwi ms¯’vi gva¨‡g e¨vcK e„ÿ‡ivcY Kg©m~wP MÖnY I ev¯Íevqb| 

 K‡ivbv fvBivm cÖwZ‡iv‡a Dc‡Rjvi mKj miKvwi-‡emiKvwi ̀ ßi, nvU-evRvi, kwcsgjmn RbmgvMg nq Gi~c 

RvqMvi cÖ‡ekgy‡L nvZ-‡avqvi e¨e ’̄vKiY I Rbmvavi‡Yi g‡a¨ m‡PZbZv e„w×i j‡ÿ¨ cÖPviYv Kvh©µg 

†Rvi`viKiY| 
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প্রস্তাবনা 

প্রার্তষ্ঠার্নক েক্ষ্তা বৃর্দ্ধ, স্বেতা ও জবাবর্ের্হ সজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের 

র্র্ার্র্ ব্যবহার র্নর্িতকরদণর র্াধ্যদর্  রূপকল্প ২০৪১ এর র্র্ার্র্ বাস্তবায়দনর লদক্ষ্য- 

 

 

খুলিা নর্ভাজগর খুলিা জেলার র্টিয়াঘাটা উপজেলায় কম বরত 

উপজেলা নির্ বাহী অনিসার, র্টিয়াঘাটা, খুলিা 

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

 

এবাং 

 

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

খুলিা জেলার দানয়জে নিজয়ানেত সম্মািীত জেলা প্রশাসক, খুলিা এর মজে ২০20 সাজলর  

01 জুলাই তানরজখ এই র্ানষ বক কম বসপাদি চুনক্ত স্বাক্ষনরত হল। 

 

এর র্দধ্য ২০২১ সাদলর জুন র্াদসর .........................তার্রদে এই বার্ষ িক কর্ িসম্পােন চুর্ি  

স্বাক্ষ্র্রত হল।   

 

এই  চুর্িদত স্বাক্ষ্রকারী উিয়পক্ষ্ র্নম্নর্লর্েত র্বষয়সমূদহ সম্মত হদলন:  
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সসকশন ১ :  

 

 রূপকল্প, অর্িলক্ষ্য, কর্ িসম্পােদনর সক্ষ্ত্র এবাং কার্ িাবর্ল 

১.১ রূপকল্প: 

স্বচ্ছ, দক্ষ, গনতশীল I েির্ান্ধর্ উপজেলা প্রশাসি। 

১.২ অর্িলক্ষ্য: 

তথ্যপ্রযুনক্ত ব্যর্হার, উদ্ভার্ি চচ বা ও প্রানতষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃনদ্ধর মােজম একটি স্বচ্ছ, দক্ষ, কা বকর ও জসর্ামুখী 

উপজেলা প্রশাসি গজড় জতালা। 

১.৩ কর্ িসম্পােদনর সক্ষ্ত্র (সাংর্িষ্ট অর্ফস কর্তিক র্নধ িার্রত, সদব িাচ্চ ৫টি): 

1. উপজেলা প বাজয়র দপ্তরসমূজহর উন্নয়িমূলক কা বক্রজমর AMÖMwZ cwiexÿY I ev¯Íevqb সমন্বয় সািি। 

2. দূজ বাগ ব্যর্স্থাপিা, ত্রাণ ও পূির্ বাসি msµvšÍ e¨e¯ ’vcbv কা বক্রম জোরদারকরণ; 

3. আইি-শৃঙ্খলা ও েিনিরাপত্তা সংহতকরণ; 

4. তথ্যপ্রযুনক্তi ব্যর্হার e „w×i gva¨‡g রােস্ব প্রশাসি ও ব্যর্স্থাপিায় গনতশীলতা আিয়ি; 

5. সুশাসি ও সংস্কারমূলক কা বক্রম জোরদারকরণ (র্র্ন্ত্রপর্রষে র্বিাগ কর্তিক র্নধ িার্রত) 

 

১.৪ কার্ িাবর্ল: (আইন/র্বর্ধ দ্বারা র্নধ িার্রত কার্ িাবর্ল)  

১। উপজেলার সকল উন্নয়ি কম বকাজন্ডর সমন্বয় এর্ং মািিীয় প্রিািমন্ত্রীর প্রনতশ্রুত প্রকল্পসহ উপজেলার সকল উন্নয়ি কম বকান্ড 

র্াস্তর্ায়জি সমন্বয়কারীর দানয়ে পালি। 

২। সামানেক নিরাপত্তা‡eóbxi AvIZvq cwiPvwjZ কম বসূনচ জ মি: মুনক্তজ াদ্ধাজদর সম্মািী ভাতা, প্রনতর্ন্ধী ভাতা, র্য়স্ক ভাতা, 

নর্ির্া ভাতা ইতযানদ Kvh©µ‡gi mwVK ev¯Íevqb Z`viwK|  

৩। দূজ বাগ ব্যর্স্থাপিা এর্ং ত্রাণ ও পূির্ বাসি কা বক্রম িহণ, টিআর, নেআর, কানর্খা, কানর্টা, নভনেনড, নভনেএি, অনত দনরদ্রজদর 

ের্ন্ কম বসৃেি ইতযানদ কা বক্রম র্াস্তর্ায়ি, তোর্িাি ও পনরর্ীক্ষণ। 

৪। পনরজর্শ সংরক্ষণ ও উন্নয়ি, র্িায়ি এর্ং বৃক্ষজরাপজি েিসািারণজক উৎসানহত Ki‡Yi লজক্ষ প্রকল্প িহণ করা, সামানেক 

র্িায়ি গজড় জতালা।  

৫। আইি-শৃঙ্খলা ও েিনিরাপত্তা সংহতকরণ I wbqwgZ জমার্াইল জকাট ব পনরচালিা। 

৬। রােস্ব প্রশাসি ও ব্যর্স্থাপিায় গনতশীলতা আিয়ি,  থা থভাজর্ ভূনম উন্নয়ি কজরর দার্ী নিি বারণ ও আদায় নিনিতকরণ, 

ভূনমহীিজদর মাজঝ খাস েনম র্জদার্স্ত প্রদাি, আর্াসি-আশ্রয়ণ গজড় জতালা। 

৭। তথ্য প্রযুনক্ত h_vh_ e¨env‡ii gva¨‡g জসর্াপ্রদাি Kvh©µ‡g ¯^”QZv I MwZkxjZv Avbqb| 

৮। ইউনডনস’র কা বক্রম বৃনদ্ধ ও জোরদারকরণ I mKj wkÿv cÖwZôv‡bi AvBwmwU j¨ve I gvwëwgwWqvi m‡e©vËg e¨envi 

wbwðZKiY। 

৯। ইউনিয়ি পনরষজদর কা বক্রম সমন্বয়, র্াজেট অনিজর্শজি উপনস্থনত ও র্াজেট প বাজলাচিা, র্াজেট র্াস্তর্ায়জি সহজ ানগতা প্রদাি 

ও পনরর্ীক্ষণ। 

১০। প্রাথনমক ও gva¨wgK স্তজর নশক্ষার মাজিান্নয়জি নিয়নমত সভা, পনরদশ বি, মতনর্নিময়, অনভভার্ক সমাজর্শ এর আজয়ােি।  

১১। সকল নর্দ্যালজয় cÖ‡qvRbxq miÄvg †hgb-‡eÂ, d¨vb, gvwëwgwWqv জখলাধুলার সামিী BZ¨vw` নর্তরণ Ges আন্তঃ 

নশক্ষাপ্রনতষ্ঠাি নভনত্তক নর্নভন্ন প্রনতজ ানগতার আজয়ােি ও মূল্যায়ি। 

১২। এিনেও’র কা বক্রম পনরদশ বি ও তদারনক এর্ং এিনেওজদর অনুকূজল োড়কৃত অজথ বর পনরর্ীক্ষণ। 

১৩। নর্নভন্ন সামানেক সমস্যা জ মিঃ র্াল্য নর্র্াহ, ইভটিনেং, মাদকদ্রব্য প্রনতজরাজি এর্ং িারী নি বাতি ও পানরর্ানরক সনহংসতা 

প্রনতজরাজি সভা-জসনমিাজরর আজয়ােি ও এর নর্রুজদ্ধ সামানেক প্রনতজরাি গজড় জতালা। 
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সসকশন ২ 

র্বর্িন্ন কার্ িক্রদর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

 

কর্ িসম্পােন সূিকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষ্যর্াত্রা 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষ্পণ র্নধ িার্রত লক্ষ্যর্াত্রা অজিদনর 

সক্ষ্দত্র সর্ৌর্িাদব োর্য়ত্বপ্রাপ্ত 

র্ন্ত্রণালয়/র্বিাগ/ 

সাংস্হাসমূদহর নার্ 

 

উপাত্তসূত্র 

 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

উপদজলা পর্ িাদয়র 

েপ্তরসমূদহর উন্নয়নমূলক 

কার্ িক্রদর্র পর্রর্বক্ষ্ণ ও 

কার্ িক্রর্ সর্ন্বয় সাধন। 

অনুনষ্ঠত সভা সংখ্যা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ 
সাংখ্যা, প্রর্শক্ষ্ণ 

প্রর্তদবেন 

নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ানয়ত % 
৬০% 

৭০% ৮০% ৮০% ৯০% সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ 
সাংখ্যা, পরার্শ ি 

প্রোন প্রর্তদবেন 

জপ্ররণকৃত নরজপাট ব % ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ 
সাংখ্যা, প্রর্শক্ষ্ণ 

প্রর্তদবেন 

পনরদশ বিকৃত প্রকল্প সংখ্যা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ 
সাংখ্যা, প্রর্শক্ষ্ণ 

প্রর্তদবেন 

দূজ বাগ ব্যর্স্থাপিা, ত্রাণ ও 

পূির্ বাসি সংক্রান্ত 

ব্যর্স্থাপিা  কা বক্রম 

জোরদারকরণ; 

অনুনষ্ঠত সভা সংখ্যা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ 
সাংখ্যা, পরার্শ ি 

প্রোন প্রর্তদবেন 

নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ানয়ত % 
৮০% ৯০% ৯৫% ১০০% ১০০% সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ 

সাংখ্যা, প্রর্শক্ষ্ণ 

প্রর্তদবেন 
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চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

 

কর্ িসম্পােন সূিকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষ্যর্াত্রা 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষ্পণ র্নধ িার্রত লক্ষ্যর্াত্রা অজিদনর 

সক্ষ্দত্র সর্ৌর্িাদব োর্য়ত্বপ্রাপ্ত 

র্ন্ত্রণালয়/র্বিাগ/ 

সাংস্হাসমূদহর নার্ 

 

উপাত্তসূত্র 

 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

পনরদশ বি/দশ বি সংখ্যা ২ ২ ৩ ৪ ৫ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ 
সাংখ্যা, প্রর্শক্ষ্ণ 

প্রর্তদবেন 

মাস্টার জরাল/অনুজমানদত 

তানলকা অনু ায়ী 
% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ 

সাংখ্যা, পরার্শ ি 

প্রোন প্রর্তদবেন 

মাস্টার জরাল/অনুজমানদত 

তানলকা অনু ায়ী 
% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ 

সাংখ্যা, প্রর্শক্ষ্ণ 

প্রর্তদবেন 

মাস্টার জরাল/অনুজমানদত 

তানলকা অনু ায়ী 
% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ 

সাংখ্যা, প্রর্শক্ষ্ণ 

প্রর্তদবেন 

মাস্টার জরাল/অনুজমানদত 

তানলকা অনু ায়ী 
% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ 

সাংখ্যা, পরার্শ ি 

প্রোন প্রর্তদবেন 

প্রকল্প র্াস্তর্ানয়ত % ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ 
সাংখ্যা, প্রর্শক্ষ্ণ 

প্রর্তদবেন 

প্রকল্প র্াস্তর্ানয়ত % ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ 
সাংখ্যা, প্রর্শক্ষ্ণ 

প্রর্তদবেন 
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চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

 

কর্ িসম্পােন সূিকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষ্যর্াত্রা 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষ্পণ র্নধ িার্রত লক্ষ্যর্াত্রা অজিদনর 

সক্ষ্দত্র সর্ৌর্িাদব োর্য়ত্বপ্রাপ্ত 

র্ন্ত্রণালয়/র্বিাগ/ 

সাংস্হাসমূদহর নার্ 

 

উপাত্তসূত্র 

 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

আইি-শৃঙ্খলা ও 

েিনিরাপত্তা সংহতকরণ; 

অনুনষ্ঠত সভা সংখ্যা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ 
সাংখ্যা, পরার্শ ি 

প্রোন প্রর্তদবেন 

নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ানয়ত % ৮০% ৯০% ৯৫% ৯৫% ৯৫% সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ 
সাংখ্যা, প্রর্শক্ষ্ণ 

প্রর্তদবেন 

জমার্াইল জকাজট বর সংখ্যা সংখ্যা ৩৫ ৪৮ ৫০ ৬০ ৬০ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ 
সাংখ্যা, প্রর্শক্ষ্ণ 

প্রর্তদবেন 

তথ্যপ্রযুনক্ত ব্যর্হাজরর 

মােজম রােস্ব প্রশাসি ও 

ব্যর্স্থাপিায় গনতশীলতা 

আিয়ি; 

পনরদশ বি সংখ্যা সংখ্যা ২ ২ ৩ ৪ ৪ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ 
সাংখ্যা, পরার্শ ি 

প্রোন প্রর্তদবেন 

পনরদশ বি/দশ বি সংখ্যা ৮ ১০ ১২ ১২ ১২ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ 
সাংখ্যা, প্রর্শক্ষ্ণ 

প্রর্তদবেন 

দার্ী নিি বারণকৃত জমৌো % ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ 
সাংখ্যা, প্রর্শক্ষ্ণ 

প্রর্তদবেন 

আদায়কৃত কর % ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ 
সাংখ্যা, পরার্শ ি 

প্রোন প্রর্তদবেন 

র্জদার্স্তকৃত পনরর্ার সংখ্যা ২ ১৮০ ১০০ ১০০ ১০০ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ 
সাংখ্যা, প্রর্শক্ষ্ণ 

প্রর্তদবেন 
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চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

 

কর্ িসম্পােন সূিকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষ্যর্াত্রা 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষ্পণ র্নধ িার্রত লক্ষ্যর্াত্রা অজিদনর 

সক্ষ্দত্র সর্ৌর্িাদব োর্য়ত্বপ্রাপ্ত 

র্ন্ত্রণালয়/র্বিাগ/ 

সাংস্হাসমূদহর নার্ 

 

উপাত্তসূত্র 

 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ানয়ত % ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ 
সাংখ্যা, প্রর্শক্ষ্ণ 

প্রর্তদবেন 

পনরদশ বিকৃত ইউনডনস সংখ্যা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ 
সাংখ্যা, পরার্শ ি 

প্রোন প্রর্তদবেন 

পনরদশ বিকৃত ল্যার্ সংখ্যা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ 
সাংখ্যা, প্রর্শক্ষ্ণ 

প্রর্তদবেন 

 



 

11 

 

সসকশন ৩ কম বসপাদি পনরকল্পিা  

কর্ িসম্পােন সক্ষ্ত্র 

সক্ষ্দত্রর 

র্ান 

৭০ 

কার্ িক্রর্ কর্ িসম্পােন সূিক 
গণনা 

পদ্ধর্ত 
একক 

কর্ িসম্পােন 

সূিদকর র্ান 

 প্রকৃত অজিন লক্ষ্যর্াত্রা/র্নণ িায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষ্পণ  প্রদক্ষ্পণ  

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসাধারণ 
অর্ত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

িলর্ত 

র্ান 

িলর্ত 

র্াদনর 

র্নদম্ন ২০২২-২৩ 
২০২৩-

২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কর্ িসম্পােন সক্ষ্ত্রসমূহ (র্বর্ধ/আইন দ্বারা র্নধ িার্রত োর্য়ত্ব অনুর্ায়ী, সদব িাচ্চ ৫টি)   

[১] উপজেলা প বাজয়র 

দপ্তরসমূজহর উন্নয়িমূলক 

কা বক্রজমর AMÖMwZ 

cwiexÿY I ev Í̄evqb 

সমন্বয় সািি। 

20 

১.১ উপজেলার সািারণ 

সভা অনুষ্ঠাি 
অনুনষ্ঠত সভা 

সর্র্ষ্ট 
সংখ্যা  ৫ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৭ ৬ ১২ ১২ 

১.২ উপজেলা সািারণ 

সভার নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়ি 
নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ানয়ত 

সর্র্ষ্ট 
% ৫ 

৬০% 
৮০% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৮০% ৮৫% 

১.৩ নিি বানরত সমজয় 

নরজপাট ব/নরটাণ ব জপ্ররণ 
জপ্ররণকৃত নরজপাট ব 

সর্র্ষ্ট 
সংখ্যা ৫ ১০০% ১০০% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০% ১০০% 

১.৪ নর্নভন্ন উন্নয়িমূলক 

কা বক্রম পনরদশ বি 

পনরদশ বিকৃত 

প্রকল্প 

সর্র্ষ্ট 
% ৫ ৭০% ৮০% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৮৫% ৯০% 

[২] দূজ বাগ ব্যর্স্থাপিা, ত্রাণ ও 

পূির্ বাসি msµvšÍ e¨e ’̄vcbv 

কা বক্রম জোরদারকরণ; 

15 

দূজ বাগ ব্যর্স্থাপিা, ত্রাণ 

ও পূির্ বাসি কা বক্রম 

সপনকবত সভা অনুষ্ঠাি 

অনুনষ্ঠত সভা 

সর্র্ষ্ট 

সংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৭ ৬ ১২ ১২ 
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কর্ িসম্পােন সক্ষ্ত্র 

সক্ষ্দত্রর 

র্ান 

৭০ 

কার্ িক্রর্ কর্ িসম্পােন সূিক 
গণনা 

পদ্ধর্ত 
একক 

কর্ িসম্পােন 

সূিদকর র্ান 

 প্রকৃত অজিন লক্ষ্যর্াত্রা/র্নণ িায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষ্পণ  প্রদক্ষ্পণ  

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসাধারণ 
অর্ত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

িলর্ত 

র্ান 

িলর্ত 

র্াদনর 

র্নদম্ন ২০২২-২৩ 
২০২৩-

২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

দূজ বাগ ব্যর্স্থাপিা, ত্রাণ 

ও পূির্ বাসি কা বক্রম 

সপনকবত সভার নসদ্ধান্ত 

র্াস্তর্ায়ি 

নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ানয়ত 

সর্র্ষ্ট 

% ৩ 
৮০% ৯০% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯৫% ১০০% 

দূজ বাজগ ক্ষনতিস্থ/ঝুঁনক 

এলাকা তাৎক্ষনণক 

পনরদশ বি/দশ বি 

পনরদশ বি/দশ বি  

সর্র্ষ্ট 

সংখ্যা ২ ২ ২ ১২ ১০ ৮ ৭ ৬ ৪ ৫ 

নেআর প্রদাি 

মাস্টার 

জরাল/অনুজমানদত 

তানলকা অনু ায়ী 

সর্র্ষ্ট 

% ১ ১০০% ১০০% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০% ১০০% 

টিআর প্রদাি 

মাস্টার 

জরাল/অনুজমানদত 

তানলকা অনু ায়ী 

সর্র্ষ্ট 

% ১ ১০০% ১০০% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০% ১০০% 

নভনেনড প্রদাি 

মাস্টার 

জরাল/অনুজমানদত 

তানলকা অনু ায়ী 

সর্র্ষ্ট 

% ১ ১০০% ১০০% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০% ১০০% 
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কর্ িসম্পােন সক্ষ্ত্র 

সক্ষ্দত্রর 

র্ান 

৭০ 

কার্ িক্রর্ কর্ িসম্পােন সূিক 
গণনা 

পদ্ধর্ত 
একক 

কর্ িসম্পােন 

সূিদকর র্ান 

 প্রকৃত অজিন লক্ষ্যর্াত্রা/র্নণ িায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষ্পণ  প্রদক্ষ্পণ  

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসাধারণ 
অর্ত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

িলর্ত 

র্ান 

িলর্ত 

র্াদনর 

র্নদম্ন ২০২২-২৩ 
২০২৩-

২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

নভনেএি প্রদাি 

মাস্টার 

জরাল/অনুজমানদত 

তানলকা অনু ায়ী 

সর্র্ষ্ট 

% ১ ১০০% ১০০% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০% ১০০% 

িামীি অর্কা াজমা 

নিম বাজির ের্ন্ কানর্খা 

প্রকল্প র্াস্তর্ায়ি 

প্রকল্প র্াস্তর্ানয়ত 

সর্র্ষ্ট 

% ২ ৮০% ৮৫% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯০% ৯৫% 

িামীি অর্কা াজমা 

নিম বাজির ের্ন্ কানর্টা 

প্রকল্প র্াস্তর্ায়ি 

প্রকল্প র্াস্তর্ানয়ত 

সর্র্ষ্ট 

% ২ ৮০% ৮৫% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯০% ৯৫% 

[৩] আইি-শৃঙ্খলা ও 

েিনিরাপত্তা সংহতকরণ; 
15 

আইি-শৃঙ্খলা সপনকবত 

সভা অনুষ্ঠাি 
অনুনষ্ঠত সভা 

সর্র্ষ্ট 
সংখ্যা ৫ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৭ ৬ ১২ ১২ 

আইি-শৃঙ্খলা সভার 

নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়ি 
নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ানয়ত 

সর্র্ষ্ট 
% ৫ ৮০% ৯০% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯৫% ৯৫% 

জমার্াইল জকাট ব 

পনরচালিা 

জমার্াইল জকাজট বর 

সংখ্যা 

সর্র্ষ্ট 
সংখ্যা ৫ ৩৫ ৪৮ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৬০ 
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কর্ িসম্পােন সক্ষ্ত্র 

সক্ষ্দত্রর 

র্ান 

৭০ 

কার্ িক্রর্ কর্ িসম্পােন সূিক 
গণনা 

পদ্ধর্ত 
একক 

কর্ িসম্পােন 

সূিদকর র্ান 

 প্রকৃত অজিন লক্ষ্যর্াত্রা/র্নণ িায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষ্পণ  প্রদক্ষ্পণ  

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসাধারণ 
অর্ত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

িলর্ত 

র্ান 

িলর্ত 

র্াদনর 

র্নদম্ন ২০২২-২৩ 
২০২৩-

২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

[৪] তথ্যপ্রযুনক্তi ব্যর্হার e„w×i 

gva¨‡g রােস্ব প্রশাসি ও 

ব্যর্স্থাপিায় গনতশীলতা 

আিয়ি; 

20 

ইউনিয়ি ভূনম অনিস 

পনরদশ বি 
পনরদশ বি সংখ্যা 

সর্র্ষ্ট 
সংখ্যা ৩ ৮ ১০ ১২ ১০ ৮ ৭ ৬ ১২ ১২ 

 থা থভাজর্ ভূনম 

উন্নয়ি কজরর দার্ী 

নিি বারণ 

দার্ী নিি বারণকৃত 

জমৌো 

সর্র্ষ্ট 

% ৩ ১০০% ১০০% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০% ১০০% 

অিলাইি ভূনম উন্নয়ি 

কর এনি ও  আদায়  
আদায়কৃত কর 

সর্র্ষ্ট 
% ৩ ৫০% ৭০% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০% ১০০% 

কৃনষ খাস েনম 

র্জদার্স্ত প্রদাি 

র্জদার্স্তকৃত 

পনরর্ার 

সর্র্ষ্ট 
সংখ্যা ২ ২ ১৮০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

আইনসটি ও ইজিাজভশি 

নর্ষয়ক সভার নসদ্ধান্ত 

র্াস্তর্ায়ি 

অনুনষ্ঠত সভা 

সর্র্ষ্ট 

সংখ্যা ৩ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৭ ৬ ১২ ১২ 

ইউনডনস’র কা বক্রম 

পনরদশ বি 

পনরদশ বিকৃত 

ইউনডনস 

সর্র্ষ্ট 
সংখ্যা ৩ ৫ ৬ ১২ ১০ ৮ ৭ ৬ ৭ ৮ 
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কর্ িসম্পােন সক্ষ্ত্র 

সক্ষ্দত্রর 

র্ান 

৭০ 

কার্ িক্রর্ কর্ িসম্পােন সূিক 
গণনা 

পদ্ধর্ত 
একক 

কর্ িসম্পােন 

সূিদকর র্ান 

 প্রকৃত অজিন লক্ষ্যর্াত্রা/র্নণ িায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষ্পণ  প্রদক্ষ্পণ  

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসাধারণ 
অর্ত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

িলর্ত 

র্ান 

িলর্ত 

র্াদনর 

র্নদম্ন ২০২২-২৩ 
২০২৩-

২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

জশখ রাজসল নডনেটাল 

ল্যার্ কা বকর করজত 

ল্যার্ পনরদশ বি 

পনরদশ বিকৃত ল্যার্ 

সর্র্ষ্ট 

সংখ্যা ৩ ৫ ৬ ১২ ১০ ৮ ৭ ৬ ৭ ৮ 

সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কর্ িসম্পােদনর সক্ষ্ত্র (র্র্ন্ত্রপর্রষে র্বিাগ কর্তিক র্নধ িার্রত) 

সুশাসি ও সংস্কারমূলক 

কা বক্রজমর র্াস্তর্ায়ি 

জোরদারকরণ 

৩০ 

১) শুদ্ধািার 

কর্ িপর্রকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

শুদ্ধাচার 

কম বপনরকল্পিা 

র্াস্তর্ানয়ত 

সর্র্ষ্ট 

প্রপ্ত 

নম্বর 10          

২) ই-গিন্যিান্স/ উদ্ভাবন 

কর্ িপর্রকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

ই-গিন্যিান্স/ 

উদ্ভাবন 

কর্ িপর্রকল্পনা 

র্াস্তর্ানয়ত 

সর্র্ষ্ট 

প্রপ্ত 

নম্বর 
10          

৩) তথ্য অর্ধকার 

কর্ িপর্রকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

তথ্য অর্ধকার 

কর্ িপর্রকল্পনা 

বাস্তবার্য়ত 

সর্র্ষ্ট 

প্রপ্ত 

নম্বর 3          

৪) অর্িদর্াগ প্রর্তকার 

কর্ িপর্রকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

অর্িদর্াগ 

প্রর্তকার 

সর্র্ষ্ট 

প্রপ্ত 

নম্বর 4          
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কর্ িসম্পােন সক্ষ্ত্র 

সক্ষ্দত্রর 

র্ান 

৭০ 

কার্ িক্রর্ কর্ িসম্পােন সূিক 
গণনা 

পদ্ধর্ত 
একক 

কর্ িসম্পােন 

সূিদকর র্ান 

 প্রকৃত অজিন লক্ষ্যর্াত্রা/র্নণ িায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষ্পণ  প্রদক্ষ্পণ  

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসাধারণ 
অর্ত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

িলর্ত 

র্ান 

িলর্ত 

র্াদনর 

র্নদম্ন ২০২২-২৩ 
২০২৩-

২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কর্ িপর্রকল্পনা 

বাস্তবার্য়ত 

৫) সসবা প্রোন প্রর্তশ্রুর্ত 

কর্ িপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন 

সসবা প্রোন 

প্রর্তশ্রুর্ত 

কর্ িপর্রকল্পনা 

বাস্তবার্য়ত 

সর্র্ষ্ট 

প্রপ্ত 

নম্বর 
3          
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আর্র্, উপজেলা নির্ বাহী অনিসার, র্টিয়াঘাটা, খুলিা র্হদসদব জেলা প্রশাসক, খুলিা র্নকট অেীকার করর্ছ সর্ এই চুর্িদত 

বর্ণ িত ফলাফল অজিদন সদিষ্ট র্াকব।  

আর্র্, জেলা প্রশাসক, খুলিা র্হদসদব  উপজেলা নির্ বাহী অনিসার, র্টিয়াঘাটা, খুলিা এর র্নকট অেীকার করর্ছ সর্ এই 

চুর্িদত বর্ণ িত ফলাফল অজিদন প্রদয়াজনীয় সহদর্ার্গতা প্রোন করব। 

 

স্বাক্ষ্র্রত: 

 

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

উপজেলা নির্ বাহী অনিসার,          তার্রে                                              

র্টিয়াঘাটা, খুলিা     

  

 

 

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

জেলা প্রশাসক, খুলিা      তার্রে     
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সাংদর্াজনী-১ শব্দসাংদক্ষ্প 

µwgK bs kã c~Y© kã 

1 APA Annual Performance Agreement (evwl©K Kg© m¤úv`b Pzw³) 

2 UNO Upazilla Nirbahi Officer (Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi) 

3 UP Union Parisad (BDwbqb cwil`) 

4 ICT Information and Communication Technology (Z_¨ I †hvMv‡hvM 

cÖhyw³) 

5 CORONA A name of pandemic disease (wek¦ gnvgvix fvBiv‡mi bvg) 

6 Lockdown N‡i Aeiæ× _vKv 

7 Home quarantine M„‡n Ae¯’vb c~e©K Avjv`v _vKv 

8 ADP Annual Development Programe (evwl©K Dbœqb Kg©m~wP) 

9 TR Test Relief 

10 GR Grain Relief 

11 VGD Vulnerable Group Development 

12 VGF Vulnerable Group Feeding 

13 KvweLv Kv‡Ri wewbg‡q Lv`¨ 

14 KvweUv Kv‡Ri wewbg‡q UvKv 

15 UDC Union Digital Center 

16 NGO Non-Government Organization 



 

19 

 

সাংদর্াজনী- ২: 

কর্ িসম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রর্াণক  

ক্রনমক 

িং 
কা বক্রম কম বসপাদি সূচক র্াস্তর্ায়িকারী ইউনিট উপাত্তসূত্র 

১ উপজেলার সািারণ সভা অনুষ্ঠাি অনুনষ্ঠত সভা উপজেলা পনরষদ, র্টিয়াঘাটা, খুলিা সভার কা বনর্র্রণী 

২ উপজেলা সািারণ সভার নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়ি নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ানয়ত উপজেলা পনরষদ, র্টিয়াঘাটা, খুলিা সভার কা বনর্র্রণী ও প্রনতজর্দি 

৩ নিি বানরত সমজয় নরজপাট ব/নরটাণ ব জপ্ররণ প্রস্তুতকৃত নরজপাট ব/নরটাণ ব উপজেলা নির্ বাহী অনিসাজরর কা বালয়, র্টিয়াঘাটা, খুলিা জেলা জথজক প্রাপ্ত প্রনতজর্দি 

৪ নর্নভন্ন উন্নয়িমূলক কা বক্রম পনরদশ বি পনরদশ বিকৃত প্রকল্প উপজেলা নির্ বাহী অনিসাজরর কা বালয়, র্টিয়াঘাটা, খুলিা পনরদশ বি প্রনতজর্দি 

৫ মুনক্তজ াদ্ধাজদর সম্মািী ভাতা প্রদাি অনুজমানদত ভাতাজভাগী উপজেলা নির্ বাহী অনিসাজরর কা বালয়, র্টিয়াঘাটা, খুলিা সভার কা বনর্র্রণী ও প্রনতজর্দি 

৬ প্রনতর্নন্ধ ভাতা প্রদাি অনুজমানদত ভাতাজভাগী উপজেলা নির্ বাহী অনিসাজরর কা বালয়, র্টিয়াঘাটা, খুলিা সভার কা বনর্র্রণী ও প্রনতজর্দি 

৭ নর্ির্া ভাতা প্রদাি অনুজমানদত ভাতাজভাগী উপজেলা নির্ বাহী অনিসাজরর কা বালয়, র্টিয়াঘাটা, খুলিা সভার কা বনর্র্রণী ও প্রনতজর্দি 

৮ সামানেক নিরাপত্তামূলক প্রকজল্পর র্াস্তর্ায়ি পনরর্ীক্ষণ আজর্দি/অনভজ াগ নিষ্পনত্ত উপজেলা নির্ বাহী অনিসাজরর কা বালয়, র্টিয়াঘাটা, খুলিা প্রনতজর্দি 

৯ দূজ বাগ ব্যর্স্থাপিা, ত্রাণ ও পূির্ বাসি কা বক্রম সপনকবত সভা  অনুনষ্ঠত সভা উপজেলা পনরষদ, র্টনড়য়াঘাটা, খুলিা সভার কা বনর্র্রণী 

১০ 
দূজ বাগ ব্যর্স্থাপিা, ত্রাণ ও পূির্ বাসি কা বক্রম সপনকবত সভার 

নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়ি 
নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ানয়ত উপজেলা পনরষদ, র্টনড়য়াঘাটা, খুলিা প্রনতজর্দি 

১১ দূজ বাজগ ক্ষনতিস্থ/ঝুঁনক এলাকা তাৎক্ষনণক পনরদশ বি/দশ বি পনরদশ বি/দশ বি উপজেলা নির্ বাহী অনিসাজরর কা বালয়, র্টিয়াঘাটা, খুলিা পনরদশ বি প্রনতজর্দি 

১২ নভক্ষুক পূির্ বাসি কা বক্রম সপনকবত সভা অনুনষ্ঠত সভা উপজেলা নির্ বাহী অনিসাজরর কা বালয়, র্টিয়াঘাটা, খুলিা সভার কা বনর্র্রণী 



 

20 

 

ক্রনমক 

িং 
কা বক্রম কম বসপাদি সূচক র্াস্তর্ায়িকারী ইউনিট উপাত্তসূত্র 

১৩ নভক্ষুক পূির্ বাসি কা বক্রম সপনকবত সভার র্াস্তর্ায়ি নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ানয়ত উপজেলা নির্ বাহী অনিসাজরর কা বালয়, র্টিয়াঘাটা, খুলিা প্রনতজর্দি 

১৪ নেআর প্রদাি র্াস্তর্ায়ি  অনুজমানদত তানলকা র্াস্তর্ায়ি  উপজেলা নির্ বাহী অনিসাজরর কা বালয়, র্টিয়াঘাটা, খুলিা প্রনতজর্দি 

১৫ টিআর প্রদাি র্াস্তর্ায়ি অনুজমানদত তানলকা র্াস্তর্ায়ি উপজেলা পনরষদ, র্টিয়াঘাটা, খুলিা প্রনতজর্দি 

১৬ নভনেনড প্রদাি র্াস্তর্ায়ি অনুজমানদত তানলকা র্াস্তর্ায়ি উপজেলা পনরষদ, র্টিয়াঘাটা, খুলিা প্রনতজর্দি 

১৭ নভনেএি প্রদাি অনুজমানদত তানলকা র্াস্তর্ায়ি উপজেলা পনরষদ, র্টিয়াঘাটা, খুলিা প্রনতজর্দি 

১৮ িামীি অর্কা াজমা নিম বাজির ের্ন্ কানর্খা প্রকল্প র্াস্তর্ায়ি প্রকল্প র্াস্তর্ানয়ত উপজেলা পনরষদ, র্টিয়াঘাটা, খুলিা প্রনতজর্দি 

১৯ িামীি অর্কা াজমা নিম বাজির ের্ন্ কানর্টা প্রকল্প র্াস্তর্ায়ি প্রকল্প র্াস্তর্ানয়ত উপজেলা পনরষদ, র্টিয়াঘাটা, খুলিা প্রনতজর্দি 

২০ অনত দনরদ্রজদর ের্ন্ কম বসৃেি প্রকল্প র্াস্তর্ায়ি প্রকল্প র্াস্তর্ানয়ত উপজেলা পনরষদ, র্টিয়াঘাটা, খুলিা প্রনতজর্দি 

২১ বৃক্ষজরাপজি েিগণজক উদু্বদ্ধ করজত জমলার আজয়ােি কতর্ার আজয়ােি উপজেলা পনরষদ, র্টিয়াঘাটা, খুলিা প্রনতজর্দি 

২২ পনরজর্শ সপনকবত সভা অনুষ্ঠাি অনুনষ্ঠত সভা উপজেলা পনরষদ, র্টিয়াঘাটা, খুলিা সভার কা বনর্র্রণী 

২৩ পনরজর্শ সপনকবত সভায় গৃনহত নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়ি নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ানয়ত উপজেলা পনরষদ, র্টিয়াঘাটা, খুলিা প্রনতজর্দি 

২৪ সামানেক র্িায়জির ের্ন্ বৃজক্ষর চারা জরাপি প্রকজল্পর আওতার্ভক্ত ইউনিয়ি উপজেলা পনরষদ, র্টিয়াঘাটা, খুলিা জরনেস্টার ও প্রনতজর্দি 

২৫ আইি-শৃঙ্খলা সপনকবত সভা অনুষ্ঠাি অনুনষ্ঠত সভা উপজেলা নির্ বাহী অনিসাজরর কা বালয়, র্টিয়াঘাটা, খুলিা সভার কা বনর্র্রণী 

২৬ আইি-শৃঙ্খলা সভার নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়ি নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ানয়ত উপজেলা নির্ বাহী অনিসাজরর কা বালয়, র্টিয়াঘাটা, খুলিা সভার কা বনর্র্রণী ও প্রনতজর্দি 
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ক্রনমক 

িং 
কা বক্রম কম বসপাদি সূচক র্াস্তর্ায়িকারী ইউনিট উপাত্তসূত্র 

২৭ জমার্াইল জকাট ব পনরচালিা জমার্াইল জকাজট বর সংখ্যা নির্ বাহী ম্যানেজেট, র্টিয়াঘাটা, খুলিা প্রনতজর্দি 

২৮ উপজেলা ভূনম অনিস পনরদশ বি পনরদশ বি সংখ্যা উপজেলা নির্ বাহী অনিসাজরর কা বালয়, র্টিয়াঘাটা, খুলিা পনরদশ বি প্রনতজর্দি 

২৯ ইউনিয়ি ভূনম অনিস পনরদশ বি পনরদশ বি/দশ বি উপজেলা নির্ বাহী অনিসাজরর কা বালয়, র্টিয়াঘাটা, খুলিা পনরদশ বি প্রনতজর্দি 

৩০  থা থভাজর্ ভূনম উন্নয়ি কজরর দার্ী নিি বারণ দার্ী নিি বারণকৃত জমৌো উপজেলা নির্ বাহী অনিসাজরর কা বালয়, র্টিয়াঘাটা, খুলিা 
সঠিক দার্ী নিি বারজণর ের্ন্ 

নিজদ বশিামূলক মন্তব্য 

৩১ ভূনম উন্নয়ি কর আদায় তদারনক আদায়কৃত কর উপজেলা নির্ বাহী অনিসাজরর কা বালয়, র্টিয়াঘাটা, খুলিা প্রনতজর্দি 

৩২ কৃনষ খাস েনম র্জদার্স্ত প্রদাি র্জদার্স্তকৃত পনরর্ার উপজেলা নির্ বাহী অনিসাজরর কা বালয়, র্টিয়াঘাটা, খুলিা 
জেলা কনমটির জরজুজলশি ও 

প্রনতজর্দি 

৩৩ আইনসটি ও ইজিাজভশি নর্ষয়ক সভা অনুষ্ঠাি অনুনষ্ঠত সভা উপজেলা নির্ বাহী অনিসাজরর কা বালয়, র্টিয়াঘাটা, খুলিা সভার কা বনর্র্রণী 

৩৪ আইনসটি ও ইজিাজভশি নর্ষয়ক সভার নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়ি নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ানয়ত উপজেলা নির্ বাহী অনিসাজরর কা বালয়, র্টিয়াঘাটা, খুলিা সভার কা বনর্র্রণী ও প্রনতজর্দি 

৩৫ ইউনডনস’র কা বক্রম পনরদশ বি পনরদশ বিকৃত ইউনডনস উপজেলা নির্ বাহী অনিসাজরর কা বালয়, র্টিয়াঘাটা, খুলিা পনরদশ বি প্রনতজর্দি 

৩৬ জশখ রাজসল নডনেটাল ল্যার্ কা বকর করজত ল্যার্ পনরদশ বি পনরদশ বিকৃত ল্যার্ উপজেলা নির্ বাহী অনিসাজরর কা বালয়, র্টিয়াঘাটা, খুলিা পনরদশ বি প্রনতজর্দি 

৩৭ 
নর্নভন্ন োতীয় নদর্জস ইউনডনসজত প্রজেক্টজর মুনক্তযুদ্ধনভনত্তক 

পনরজর্শিা 
নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়িকৃত উপজেলা নির্ বাহী অনিসাজরর কা বালয়, র্টিয়াঘাটা, খুলিা জরজুজলশি ও প্রনতজর্দি 

৩৮ ইউনিয়ি পনরষদ পনরদশ বি পনরদশ বি/দশ বি উপজেলা নির্ বাহী অনিসাজরর কা বালয়, র্টিয়াঘাটা, খুলিা পনরদশ বি প্রনতজর্দি 
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ক্রনমক 

িং 
কা বক্রম কম বসপাদি সূচক র্াস্তর্ায়িকারী ইউনিট উপাত্তসূত্র 

৩৯ 
ইউনিয়ি পনরষজদর র্াজেট অনিজর্শজি উপনস্থত থাকা ও 

র্াজেট প বাজলাচিা 
অনিজর্শজি উপনস্থনত উপজেলা নির্ বাহী অনিসাজরর কা বালয়, র্টিয়াঘাটা, খুলিা প্রনতজর্দি 

৪০ ইউনিয়ি ভূনম হস্তান্তর তহনর্জলর অজথ ব গৃনহত প্রকল্প র্াস্তর্ায়ি র্াস্তর্ায়িকৃত প্রকল্প উপজেলা নির্ বাহী অনিসাজরর কা বালয়, র্টিয়াঘাটা, খুলিা প্রনতজর্দি 

৪১ নশক্ষা প্রনতষ্ঠাি প্রিািগজণর সাজথ সভা অনুনষ্ঠত সভা উপজেলা নির্ বাহী অনিসাজরর কা বালয়, র্টিয়াঘাটা, খুলিা সভার কা বনর্র্রণী 

৪২ নশক্ষা প্রনতষ্ঠাি প্রিািগজণর সাজথ সভার নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়ি নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ানয়ত উপজেলা নির্ বাহী অনিসাজরর কা বালয়, র্টিয়াঘাটা, খুলিা প্রনতজর্দি 

৪৩ কৃনত নশক্ষাথীজদর সংর্ি বিা সংর্ি বিা আজয়ােি উপজেলা নির্ বাহী অনিসাজরর কা বালয়, র্টিয়াঘাটা, খুলিা জরজুজলশি ও প্রনতজর্দি 

৪৪ প্রাথনমক ও মােনমক নর্দ্যালয় পনরদশ বি/দশ বি পনরদশ বি/দশ বি উপজেলা নির্ বাহী অনিসাজরর কা বালয়, র্টিয়াঘাটা, খুলিা পনরদশ বি প্রনতজর্দি 

৪৫ এিনেও’র কা বক্রম নর্ষয়ক সভা অনুনষ্ঠত সভা উপজেলা নির্ বাহী অনিসাজরর কা বালয়, র্টিয়াঘাটা, খুলিা সভার কা বনর্র্রণী 

৪৬ এিনেও’র কা বক্রম নর্ষয়ক সভায় গৃনহত নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়ি নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ানয়ত উপজেলা নির্ বাহী অনিসাজরর কা বালয়, র্টিয়াঘাটা, খুলিা প্রনতজর্দি 

৪৭ এিনেওজদর অনুকূজল োড়কৃত অজথ বর পনরর্ীক্ষণ নিয়নমত তদারনক উপজেলা নির্ বাহী অনিসাজরর কা বালয়, র্টিয়াঘাটা, খুলিা প্রনতজর্দি 

৪৮ র্াল্যনর্জয়, ইভটিনেং ও মাদকদ্রব্য প্রনতজরাজি সভা অনুনষ্ঠত সভা উপজেলা নির্ বাহী অনিসাজরর কা বালয়, র্টিয়াঘাটা, খুলিা সভার কা বনর্র্রণী 

৪৯ 
র্াল্যনর্জয়, ইভটিনেং ও মাদকদ্রব্য প্রনতজরাজি সভায় গৃনহত 

নসদ্ধাজন্তর র্াস্তর্ায়ি 
নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ানয়ত উপজেলা নির্ বাহী অনিসাজরর কা বালয়, র্টিয়াঘাটা, খুলিা প্রনতজর্দি 
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সাংদর্াজনী ৩:  

অন্য অর্ফদসর সদে সাংর্িষ্ট কর্ িসম্পােন সূিকসমূহ 

 কার্ িক্রর্ কর্ িসম্পােন সূিক সর্সকল অর্ফদসর সাদর্ সাংর্িষ্ট সাংর্িষ্ট অর্ফদসর সাদর্ কার্ িক্রর্ সর্ন্বদয়র সকৌশল 

োপ্তর্রক সাংর্িষ্ট নীর্তর্ালা অনুসরণ কদর সজলা প্রশাসদকর কার্ িালয়  

উন্নয়ন সর্ন্বয়  উপদজলা পর্রষদে ন্যস্ত সকল েপ্তর  

রাজস্ব  উপদজলা ভূর্র্ অর্ফস  

আইনশৃঙ্খলা  র্ানা  

তথ্যপ্রযুর্ি  সহকারী সপ্রাগ্রার্ার  

উন্নয়ন সর্ন্বয়  ইউর্নয়ন পর্রষে  

বাল্য র্ববাহ  র্ববাহ র্নবন্ধক  
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সাংদর্াজনী ৪: 

                     আঞ্চর্লক/র্াে পর্ িাদয়র কার্ িালদয়র জাতীয় শুদ্ধািার সকৌশল কর্ ি-পর্রকল্পনা, ২০২১-২০২২  

আঞ্চর্লক/র্াে পর্ িাদয়র কার্ িালদয়র নার্: উপদজলা র্নব িাহী অর্ফসাদরর কার্ িালয়, বটিয়াঘাটা, েলনা।  

কার্ িক্রদর্র নার্ কর্ িসম্পােন 

সূিক 

 

সূিদকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর

োর্য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যর্ি/পে 

২০২১-২০২২ 

অর্ িবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ত পর্রবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজিন 

১র্ 

সকায়াট িার 

২য় 

সকায়াট িার 

৩য় 

সকায়াট িার 

৪র্ ি 

সকায়াট িার 

সর্াট 

অজিন 

অর্জিত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রার্তষ্ঠার্নক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ননর্তকতা কর্র্টি সিা আদয়াজন সিা আদয়ার্জত ২ সাংখ্যা ইউএনও ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন      

১.২ ননর্তকতা কর্র্টির সিার র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবার্য়ত 

র্সদ্ধান্ত 

৩ % ইউএনও ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজিন      

১.৩ সুশাসন প্রর্তষ্ঠার র্নর্র্ত্ত 

অাংশীজদনর (stakeholders) 

অাংশগ্রহদণ  সিা 

অনুর্ষ্ঠত সিা ২ সাংখ্যা ইউএনও ১ লক্ষ্যর্াত্রা   ১     

অজিন      

১.৪ অাংশীজদনর অাংশগ্রহদণ  সিার 

র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবার্য়ত 

র্সদ্ধান্ত 

  ৩ % ইউএনও ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

 

  

অজিন      

১.৫ কর্ ি-পর্রদবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযর্বর্ধ 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অদকদজা 

র্ালার্াল র্বনষ্টকরণ/পর্রষ্কার-

পর্রেন্নতা বৃর্দ্ধ ইতযার্ে  

উন্নত কর্ ি-

পর্রদবশ 

 ৫ সাংখ্যা 

ও 

তার্রে 

ইউএনও ১  

এবাং 

০১.০২.২০২২ 

৪ 

লক্ষ্যর্াত্রা 

 

  ০১.০২.২

০২২ 

    

অজিন      

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

  ৩ তার্রে  লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    
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কার্ িক্রদর্র নার্ কর্ িসম্পােন 

সূিক 

 

সূিদকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর

োর্য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যর্ি/পে 

২০২১-২০২২ 

অর্ িবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ত পর্রবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজিন 

১র্ 

সকায়াট িার 

২য় 

সকায়াট িার 

৩য় 

সকায়াট িার 

৪র্ ি 

সকায়াট িার 

সর্াট 

অজিন 

অর্জিত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৬ আঞ্চর্লক/র্াে পর্ িাদয়র কার্ িালয় 

কর্তিক প্রণীত জাতীয় শুদ্ধািার সকৌশল 

কর্ ি-পর্রকল্পনা, ২০২১-২২ ও 

নত্রর্ার্সক পর্রবীক্ষ্ণ প্রর্তদবেন 

েপ্তর/সাংস্থায় োর্েল ও স্ব স্ব 

ওদয়বসাইদট আপদলার্করণ  

 কর্ ি-পর্রকল্পনা  

ও নত্রর্ার্সক 

প্রর্তদবেন 

োর্েলকৃত ও 

আপদলার্কৃত  

ইউএনও অজিন      

অজিন      

১.৭ শুদ্ধািার পুরস্কার প্রোন এবাং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদের তার্লকা ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ 

প্রেত্ত পুরস্কার   ২ তার্রে ইউএনও          

২.  সসবা প্রোন ও ক্রদয়র সক্ষ্দত্র শুদ্ধািার ........................................................................ 

২.১ র্পর্পএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও 

র্পর্পআর ২০০৮-এর র্বর্ধ ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০২১-২২ অর্ ি বছদরর ক্রয়-

পর্রকল্পনা  ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

ক্রয়-পর্রকল্পনা 

ওদয়বসাইদট 

প্রকার্শত 

৪ তার্রে ইউএনও  লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

 

অজিন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২.২ সসবা প্রোদনর সক্ষ্দত্র সরর্জস্টাদর 

প্রদেয় সসবার র্ববরণ ও সসবাগ্রহীতার 

র্তার্ত সাংরক্ষ্ণ 

 

সরর্জস্টার 

হালনাগােকৃত 

    ৬ তার্রে ইউএনও  লক্ষ্যর্াত্রা ২ ২ ২ ২    

অজিন      

৩. শুদ্ধািার সাংর্িষ্ট এবাং দুনীর্ত প্রর্তদরাদধ সহায়ক অন্যান্য কার্ িক্রর্…………….. (অগ্রার্ধকার র্ির্ত্তদত নুযনতর্ পাঁিটি কার্ িক্রর্) 

৩.১ কর্ িকতিা-কর্ িিারীদের অাংশগ্রহদণ 

শুদ্ধািার ও সুশাসন সাংক্রান্ত প্রর্শক্ষ্ণ 

আদয়াজন 

প্রর্শক্ষ্ণ 

আদয়ার্জত 
৪ সাংখ্যা 

ইউএনও 
২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১  ১     

অজিন      

৩.২ কর্ িকতিা-কর্ িিারীদের অাংশগ্রহদণ 

র্র্র্জটাল হাইদজর্নটি, র্র্র্জটাল 

র্র্িাইস, ইন্টারদনট এবাং তথ্য 

রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ ও র্নরাপত্তা র্নদে ির্শকা 

২০২০ সদিতনতামূলক র্ির্ফাং আদয়াজন 

আদয়ার্জত 

র্ির্ফাং 

৪ সাংখ্যা 

ইউএনও 

২ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১    

অজিন      

লক্ষ্যর্াত্রা ১  ১   
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কার্ িক্রদর্র নার্ কর্ িসম্পােন 

সূিক 

 

সূিদকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর

োর্য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যর্ি/পে 

২০২১-২০২২ 

অর্ িবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ত পর্রবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজিন 

১র্ 

সকায়াট িার 

২য় 

সকায়াট িার 

৩য় 

সকায়াট িার 

৪র্ ি 

সকায়াট িার 

সর্াট 

অজিন 

অর্জিত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৩ কর্ িকতিা-কর্ িিারীদের অাংশগ্রহদণ 

দূনীর্ত ের্ন কর্র্শন আইন- ২০০৪/ 

দূনীর্ত ের্ন র্বর্ধর্ালা- ২০০৭ র্বষয়ক 

প্রর্শক্ষ্ণ আদয়াজন   

প্রর্শক্ষ্ণ 

আদয়ার্জত 
৪ সাংখ্যা 

ইউএনও 

২ 

অজিন        

৩.৪ কর্ িকতিা-কর্ িিারীদের অাংশগ্রহদণ 

পাবর্লক প্রর্কউরদর্ন্ট আইন ২০০৬, 

পাবর্লক প্রর্কউরদর্ন্ট র্বর্ধর্ালা ২০০৮ 

র্বষয়ক প্রর্শক্ষ্ণ আদয়াজন  

প্রর্শক্ষ্ণ 

আদয়ার্জত 
৪ সাংখ্যা 

ইউএনও 
২ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১    

অজিন      

৩.৫ কর্ িকতিা-কর্ িিারীদের অাংশগ্রহদণ 

সরকার্র কর্ িিারী (শৃাংেলা ও আপীল) 

র্বর্ধর্ালা- ২০১৮, োপ্তর্রক কাদজ 

র্শষ্ঠািার এবাং প্রদটাকল র্বষয়ক প্রর্শক্ষ্ণ 

আদয়াজন 

প্রর্শক্ষ্ণ 

আদয়ার্জত 
৪ সাংখ্যা 

ইউএনও 

২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১  ১     

অজিন      

অজিন      

 

র্ব:দ্র:- সকান ক্রর্র্দকর কার্ িক্রর্ প্রদর্াজয না হদল তার কারণ র্ন্তব্য কলাদর্ উদল্লে করদত হদব। 
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 সংজ ােিী ৫: ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভাবন কর্ িপর্রকল্পনা 

 

 

ক্রম  
কা বক্রম 

 

কম বসপাদি 

সূচক 

একক 

 

কম বসপাদি সূচজকর 

মাি 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািারণ উত্তম চলনত মাি 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] ই-িনথর ব্যর্হার বৃনদ্ধ   
[১.১.১] ই-িাইজল জিাট নিস্পনত্তকৃত % ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] তথ্য র্াতায়ি 

হালিাগাদকরণ 

[২.১.১] তথ্য র্াতায়জি সকল জসর্া র্ক্স 

হালিাগাদকৃত 

হালিাগাজদর 

সংখ্যা 
১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] নর্নভন্ন প্রকাশিা ও তথ্যানদ 

তথ্য র্াতায়জি প্রকানশত 

হালিাগাজদর 

সংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গভর্ন্বান্স ও উদ্ভার্ি 

কম বপনরকল্পিা র্াস্তর্ায়ি  

[৩.১.১] কম বপনরকল্পিা র্াস্তর্ায়ি 

সংক্রান্ত প্রনশক্ষণ আজয়ানেত  

প্রনশক্ষজণর 

সংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কম বপনরকল্পিার র্াস্তর্ায়ি 

অিগনত প বাজলাচিা সংক্রান্ত সভা 

আজয়ানেত 

সভার সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কম বপনরকল্পিার অি বর্ানষ বক 

স্ব-মূল্যায়ি প্রনতজর্দি ঊর্ধ্বতি 

কর্তবপজক্ষর নিকট জপ্রনরত 

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

০৪ [৪.১] একটি উদ্ভার্িী িারণা/ জসর্া 

সহনেকরণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ি কা বক্রম 

র্াস্তর্ায়ি  

[৪.১.১] একটি উদ্ভার্িী িারিা/ জসর্া 

সহনেকরণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ি কা বক্রম 

র্াস্তর্ানয়ত  

তানরখ  ৫ ২৮/২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 
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সংজ ােিী ৬: অনভজ াগ প্রনতকার ব্যর্স্থা সংক্রান্ত কম ব-পনরকল্পিা, ২০২১-২০২২ 

কা বক্রজমর 

জক্ষত্র 

 

মাি 
কা বক্রম 

 

কম বসপাদি 

সূচক 

একক 

 

কম বসপাদি 

সূচজকর মাি 

প্রকৃত 

অেবি 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অেবি 

২০২০-

২১ 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািারণ 
অনত 

উত্তম 
উত্তম  

চলনত 

মাি 

চলনত 

মাজির 

নিজম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রানতষ্ঠানিক 

ব্যর্স্থাপিা 

 

 

৫ 

[১.১] অনভজ াগ নিষ্পনত্ত কম বকতবা (অনিক) ও 

আনপল কম বকতবার তথ্য ওজয়র্সাইজট জত্রমানসক 

নভনত্তজত হালিাগাদকরণ  

[১.১.১]  অনিক ও আনপল 

কম বকতবার তথ্য হালিাগাদকৃত 

এর্ং ওজয়র্সাইজট 

আপজলাডকৃত 

হালিাগাজদর 

সংখ্যা 

 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পনরর্ীক্ষণ ও 

সক্ষমতাবৃনদ্ধ 

 

২০ 

[২.১] নিনদ বষ্ট সমজয় অিলাইি/ অিলাইজি প্রাপ্ত 

অনভজ াগ নিষ্পনত্ত এর্ং নিষ্পনত্ত সংক্রান্ত মানসক 

প্রনতজর্দি উর্ধ্বতি কর্তবপক্ষ র্রার্র জপ্ররণ   

[২.১.১] অনভজ াগ নিষ্পনত্তকৃত  % 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কম বকতবা/কম বচারীজদর অনভজ াগ প্রনতকার 

ব্যর্স্থা এর্ং নেআরএস সিটওয়যার নর্ষয়ক 

প্রনশক্ষণ আজয়ােি 

[২.২.১] প্রনশক্ষণ আজয়ানেত 
প্রনশক্ষজণর 

সংখ্যা 

৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] জত্রমানসক নভনত্তজত পনরর্ীক্ষণ এর্ং 

জত্রমানসক পনরর্ীক্ষণ প্রনতজর্দি উর্ধ্বতি 

কর্তবপজক্ষর নিকট জপ্ররণ 

[২.৩.১] জত্রমানসক প্রনতজর্দি 

জপ্রনরত 

  প্রনতজর্দি 

জপ্ররজণর 

সংখ্যা 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অনভজ াগ প্রনতকার ব্যর্স্থাপিা নর্ষজয় 

জস্টকজহাল্ডারগজণর সমন্বজয় অর্নহতকরণ সভা  
[২.৪.১] সভা অনুনষ্ঠত সভার সংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 
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সংজ ােিী ৭: জসর্া প্রদাি প্রনতশ্রুনত র্াস্তর্ায়ি কম ব-পনরকল্পিা, ২০২১-২০২২  

কা বক্রজমর 

জক্ষত্র 

 

মাি 
কা বক্রম 

 

কম বসপাদি 

সূচক 

একক 

 

কম বসপাদি 

সূচজকর মাি 

প্রকৃত 

অেবি 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অেবি 

২০২০-২১ 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািারণ অনত উত্তম উত্তম 
চলনত 

মাি 

চলনত মাজির 

নিজম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রানতষ্ঠানিক 

 

 

১0 

[১.১] জসর্া প্রদাি প্রনতশ্রুনত 

পনরর্ীক্ষণ কনমটির নসদ্ধান্ত 

র্াস্তর্ায়ি 

[১.১.১] নসদ্ধান্ত 

র্াস্তর্ানয়ত 
% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] জসর্া প্রদাি প্রনতশ্রুনত 

জত্রমানসক নভনত্তজত হালিাগাদকরণ   

[১.২.১] ওজয়র্সাইজট  

প্রনত জত্রমানসজক 

হালিাগাদকৃত 

হালিাগাজদর 

সংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সক্ষমতা অেবি 

ও পনরর্ীক্ষণ 
১5 

[২.১] জসর্া প্রদাি প্রনতশ্রুনত নর্ষয়ক  

প্রনশক্ষণ আজয়ােি  

 

[১.১.১] প্রনশক্ষণ 

আজয়ানেত 

 

প্রনশক্ষজণর 

সংখ্যা 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  জসর্া প্রদাি নর্ষজয় 

জস্টকজহাল্ডারগজণর সমন্বজয় 

অর্নহতকরণ সভা আজয়ােি 

[১.৩.১]  অর্নহতকরণ 

সভা অনুনষ্ঠত 
সভার সংখ্যা 5 - - ২ ১ - - - 
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সংজ ােিী ৮: তথ্য অনিকার নর্ষজয় ২০২১-২২ অথ বর্েজরর র্ানষ বক কম বপনরকল্পিা  

তথ্য অর্ধকার র্বষদয় ২০২১-২২ অর্ িবছদরর বার্ষ িক কর্ িপর্রকল্পনা (সকল সরকার্র অর্ফদসর জন্য প্রদর্াজয) 

কম বসপাদজির 

জক্ষত্র 

 

মাি 
কা বক্রম 

 

কম বসপাদি 

সূচক 

একক 

 

কম বসপাদি 

সূচজকর মাি 

প্রকৃত 

অেবি 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অেবি 

২০২০-

২১ 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািারণ 
অনত 

উত্তম 
উত্তম  

চলনত 

মাি 

চলনত 

মাজির 

নিজম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রানতষ্ঠানিক ১০ 

[১.১] তথ্য অনিকার আইি অনু ায়ী 

নিি বানরত সমজয়র মজে তথ্য প্রদাি 

 

[১.১.১] নিি বানরত সমজয়র 

মজে তথ্য প্রদািকৃত 
% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

সক্ষমতা বৃনদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রজণানদতভাজর্ প্রকাশজ াগ্য 

তথ্য হালিাগাদ কজর ওজয়র্সাইজট 

প্রকাশ 

[১.2.১] হালিাগাদকৃত তথ্য 

ওজয়র্সাইজট প্রকানশত 

তানরখ 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
- 

[১.৩] র্ানষ বক প্রনতজর্দি প্রকাশ  
[১.3.১] র্ানষ বক প্রনতজর্দি 

প্রকানশত  
তানরখ  ০৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-১১-

২০২১ 

১৫-

১২-

২০২১ 

- - 

[১.৪]  তথ্য অনিকার আইি, ২০০৯ এর 

৫ িারা অনুসাজর  ার্তীয় তজথ্যর 

কযাটাগনর  ও কযাটালগ জতনর/ 

হালিাগাদকরণ 

[১.4.১]  তজথ্যর কযাটাগনর  

ও কযাটালগ 

প্রস্তুতকৃত/হালিাগাদকৃত 

তানরখ ০৩   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
- 

[১.৫] তথ্য অনিকার আইি ও 

নর্নিনর্িাি সপজকব েিসজচতিতা 

বৃনদ্ধকরণ 

[১.5.১]  প্রচার কা বক্রম 

সপন্ন 

কা বক্রজমর 

সংখ্যা 
০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য অনিকার নর্ষজয় 

কম বকতবাজদর প্রনশক্ষণ আজয়ােি    

[১.6.১] প্রনশক্ষণ 

আজয়ানেত 

প্রনশক্ষজণর 

সংখ্যা  
০৩   ৩ ২ ১ - - 
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আর্র্ সর্াোঃ নজরুল ইসলার্, উপদজলা র্নব িাহী অর্ফসার, বটিয়াঘাটা, খুলনা গণপ্রজাতণ্ত্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর সজলা প্রশাসক, 

খুলনা র্দহােদয়র র্নকট অেীকার করর্ছ সর্ এই চুর্িদত বর্ণ িত ফলাফল অজিদন  সদিষ্ট র্াকব। 

 

আর্র্ ‡gvnv¤§` †njvj †nv‡mb, সজলা প্রশাসক, খুলনা উপদজলা র্নব িাহী অর্ফসার, বটিয়াঘাটা, খুলনা এর র্নকট অেীকার করর্ছ 

সর্ এই চুর্িদত বর্ণ িত ফলাফল অজিদন সব িাত্মক সহদর্ার্গতা প্রোন করব। 

 

স্বাক্ষ্র্রতোঃ 

 

 

সর্াোঃ নজরুল ইসলার্ 

উপদজলা র্নব িাহী অর্ফসার                তার্রে: 

বটিয়াঘাটা, খুলনা ।                    

 

 

 

‡gvnv¤§` †njvj †nv‡mb 

সজলা প্রশাসক                তার্রে: 

খুলনা ।                                                  

 

 


