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সংয োজনী-১ 
শব্দ সংযেপ (Acronyms) 

 

ক্রমিক নং শব্দ সংযেপ মিিরণ 

০১ মিমস জজলো প্রশোসক 

০২ এমিমস অমিমরক্ত জজলো প্রশোসক 

০৩ ইউএনও উপযজলো মনি বোহী অমিসোর 

০৪ এলএও ল্যোন্ড এযোকুযজশন অমিসোর 

০৫ এমস ল্যোন্ড এযোমসসযেন্ড কমিশনোর ল্যোন্ড 

০৬ আরমিমস জরমিমনউ জিপুটি কোযলক্টর 

০৭ ইউএলএও ইউমনয়ন ল্যোন্ড এযোমসসযেন্ড অমিসোর 

০৮ ইউএলএসএও ইউমনয়ন ল্যোন্ড সোি এযোমসযসযেন্ড অমিসোর 

০৯ এসএি জেেযিন্ট -অি -িযোক্ট 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



উপক্রিবণকা (Preamble) 

 

 

 

িথ্য প্রযুমক্ত মনিবর দে, আধুমনক ও জেকসই উন্নয়ন ব্যিস্থোপনোর িোধ্যযি জজলো প্রশোসযনর উপর 

অমপ বি দোময়ত্ব পোলন, জনযসিো মনমিিকরণ এিং সরকোমর দপ্তর/সংস্থোসমূযহর প্রোমিষ্ঠোমনক 

দেিো বৃমি, স্বচ্ছিো ও জিোিমদমহিো জজোরদোর করো, সুশোসন প্রমিষ্ঠো এিং প্রাপ্ত সম্পযদর সর্ বাত্তম 

ব্য্হার মনমিিকরযণর িোধ্যযি রূপকল্প ২০২১ এর  থো থ িোস্তিোয়যনর লযেয 

 

 

 

জজলো প্রশোসক, চাঁপোইনিোিগঞ্জ 

 

এিং 

 

মিিোগীয় কমিশনোর, রোজশোহী 

এর িযধ্য ২০১৯ সোযলর জুন িোযসর ১৭ িোমরযে এই িোমষ বক কি বসম্পোদন চুমক্ত স্বোেমরি হল। 

 

 

এই চুমক্তযি স্বোেরকোরী উিয়পে মনম্নমলমেি মিষয়সমূযহ সম্মি হযলন : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ভব্ষ্যৎ পবরকল্পনা: িথ্য ও জ োগোয োগ প্রযুমক্তর িোধ্যযি দ্রুি ও স্বল্পিি সিযয় অমিকির স্বচ্ছিোর সোযথ জনগযণর প্রোপ্য 

জসিো মনমিি করো। উদ্ভোিনী উযযোযগর িোধ্যযি জসিোর িোন বৃমিকরণ ও জনগযণর জদোরযগোড়োয় জসিো জপ ৌঁযে জদওয়ো। মশেো 

প্রমিষ্ঠোনসমূযহ িোমিমিমিয়ো ক্লোশরুি মনমিিকরণ। েোয মনরোপত্তো ও পমরযিশগি পীড়ন জিোকোমিলোয় পমরযিশিোন্ধি 

প্রযুমক্ত ব্যিহোর মনমিিকরণ। প বেন মশযল্পর মিকোযশ পদযেপ গ্রহণ ও মিমিন্ন দপ্তযরর সোযথ সিন্বযয়র িোধ্যযি জজলোর 

আথ ব সোিোমজক উন্নয়ন ত্বরোমন্বিকরণ। মিষ মুক্ত আি উৎপোদন ও িোজোরজোিকরণ মনমিি করো। 

চাঁপোইনিোিগঞ্জ জজলো প্রশোসযনর কি বসম্পোদযনর সোমি বক মচত্র 
 

(Overview of the Performance of District Administration of Chapainawabganj) 
 

সোম্প্রমিক ্ছরগুর ারে (০৩ ্ছররর অজবন) : 

১)      আম, কাঁসা, রিতল, নক্সী কাঁথা ও রিশমমি জন্য রিখ্যাত এিং গম্ভীিা, আলকাি, রমমেলীগীমতি মমতা রলাকজ 

উিাদামন সমৃদ্ধ এলাকা চাঁিাইনিািগঞ্জ। সোম্প্রমিক সিযয় জজলো প্রশোসযকর কো বোলয়, চাঁপোইনিোিগঞ্জযক একটি িথ্য প্রযুমক্ত 

মনিবর দে, আধুমনক ও জনিোন্ধি করযি এিং িিবিোন সরকোর জ োমষি রুপকল্প ২০২১ িোস্তিোয়যনর লযেয নোনোমূেী কো বক্রি 

গ্রহণ করো হযয়যে। এর মরে চাঁপোইনিোিগঞ্জ জজলো প্রশোসযন  জসিোমিমত্তক মসটিযজন চোে বোর প্রণয়ন এিং প্রযিযকটি শোেোর 

সোিযন স্ব স্ব শোেোর মসটিজোন চোে বোর দৃশ্যিোন স্থোযন প্রদশ বন করো হযচ্ছ। িথ্য প্রযুমক্ত জেযত্র সরকোযরর রূপকল্প-২০২১ 

িোস্তিোয়যনর লযে চাঁপাইন্া্গঞ্জ জজলোর ৫টি উপযজলোয় এিং ৪৫ টি ইউমনয়যন ন্যোশনাল ওযয়ি জপোে বোল জেি ওয়োযকবর 

আওিোয় জজলো, উপযজলো, ইউমনয়ন জপোে বোল তিরী করো হযয়যে। জজলো এন.মজ.ও জপোে বোল তিরী করো হযয়যে। 
  

২)     নোগমরক জসিোযক আরও সহজ ও গমিশীল করোর জন্য িোৎেমনকিোযি মিমজেোল পিমিযি েমিয়োন সরিরোহ করো 

হযচ্ছ। এযি TCV করম বগরেরছ। এছাড়াও এ জে ার মান্সম্পদ উন্নেরনর  রযে জজলো প্রশোসযকর কো বোলযয় ‘জজলো 

প্রশোসন আইমসটি ল্যোি’ প্রমিষ্ঠো করো হযয়যে এিং মনয়মিি আইবসটি মিষয়ক প্রবশযণ জদো হজচ্ছ। 
 

৩।    জজলোর আি সম্পদ উন্নয়যনর কি বপমরকল্পনো প্রণয়ন এিং িো িোস্তিোয়যনর উযযোগ গ্রহণ করো হযয়যে। চাঁপোইনিোিগঞ্জ 

জজলোযক আযির রোজিোনী মহসোযি ব্র্যোমন্ডং করো হযয়যে। জজলো প্রশোসযনর উযযোযগ আি উৎপোদন মনযদ বমশকো, আি উৎপোদন, 

িোজোরজোিকরণ, প্রমক্রয়োজোিকরণ ও রপ্তোমন কলোযক শল  মিষয়ক িই প্রকোশ করো হযয়যে। মনয়মিি আি িোগোন ও আি িোযকবে 

িদোরমক করো হযচ্ছ। 

 

 

সিস্যো এিং চযোযলঞ্জসমূহ:   চাঁপোইনিোিগঞ্জ জজলো প্রশোসযন কোযজর ব্যোপকিো ও মিস্তৃমির তুলনোয় িথ্য প্রযুমক্ত জ্ঞোন সম্পন্ন 

জনিল  যথষ্ট অপ্রতুল। িযল নোগমরক জসিো প্রদোন সহজীকরণ ও গমিশীলিো আনোয়যন িথ্য প্রযুমক্তর সযি বোচ্চ ব্যিহোর 

অযনকোংযশই মনমিি করো সম্ভি  হয় নো। এেোড়োও সীিোন্তিিী জজলো হওয়োয় িোদক ও জচোরোচোলোযনর জেযত্র এই জজলোটি 

ঝৌঁমকপূণ ব। জলিোয়ু পমরিিবযনর কোরযণ িোপদোহ, িন্যো, শুষ্ক জি সুযি জসচ এিং িজ্রপোযি মৃতুয এ জজলোর জন্য িড় চযোযলঞ্জ। 

অিকোঠোযিোগি সুমিিোর অপ্রতুলিোর কোরযণ এ জজলোয় প বেন মশযল্পর  থো থ মিকোশ এেনও মপমেযয় রযয়যে।  

 

২০১৯-২০ অথ বিেযরর সম্ভোব্য প্রিোন অজবনসমূহ: 
 

➢  এসবিবে ্াস্ত্ােন ও রুপকল্প ২০২১ ্াস্ত্ােরনর  রযে সম্পরদর যথাযথ ব্য্হার বনবিেকরণ ও উন্নেন 

কায বক্ররমর সমন্বে সাধন। 

➢ জসিো মিমত্তক মসটিযজন চোে বোর এর পূণ ব িোস্তিোয়ন এিং জজলো ও উপযজলো প্রশোসযন ইযলক্ট্রমনক নমথ ও পত্র 

ব্যিস্থোপনো উন্নিকরণ। 

➢ জোিীয় শুিোচোর জক শল িোস্তিোয়যনর লযেয জজলো ও উপযজলো প্রশোসন সহ জজলোর অন্যোন্য দপ্তযর স্বিঃপ্রযণোমদি 

িথ্য প্রদোন (Proactive disclosure of Information) ব্যিস্থোপনো। 

➢ অনলোইযন লোইযসন্স প্রদোন সহ অন্যোন্য িথ্য জসিো সম্প্রসোরণ। 

➢ আইমসটি েোযি প্রমশেযণর িোধ্যযি দে জনশমক্ত গযড় জিোলো হযি। 

➢  িমনেমরং এর িোধ্যযি আইন শৃঙ্খলো পমরমস্থমির উন্নয়ন। 

➢ মিষ মুক্ত আি উৎপোদন ও িোজোরজোিকরণ মনমিি করো। 



জসকশন ১: 

 

রূপকল্প (Vision), অমিলেয (Mission), জক শলগি উযেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) এিং 

কো বোিলী (Functions) 
 

১.১  রূপকল্প (Vision) 

 দে, জনিোন্ধি এিং জিোিমদমহিোমূলক জজলো প্রশোসন 

 

১.২  অমিলেয (Mission) 

িথ্য প্রযুমক্ত মনিবর দে, আধুমনক ও জেকসই উন্নয়ন ব্যিস্থোপনোর িোধ্যযি জজলো প্রশোসযনর উপর 

অমপ বি দোময়ত্ব পোলন এিং জনযসিো মনমিিকরণ 

 

১.৩  জক শলগি উযেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 
 

১.৩.১  জক শলগি উযেশ্যসমূহ 

১.   দে ও জিোিমদমহিোমূলক প্রশোসমনক ব্যিস্থো মনমিিকরণ 

২.    স্বচ্ছ ভূবম ব্য্স্থাপনা মনমিিকরণ 

৩.   জজলো আইন শৃঙ্খলোর কো বকর ব্যিস্থোপনো 

৪.    দুয বোগ ব্যিস্থোপনো ও সোিোমজক মনরোপত্তো ব্যিস্থোপনো জজোরদোরকরণ 

৫.   মানসম্মে মশেো ব্যিস্থো মনমিিকরণ 

৬.   িোনি সম্পদ উন্নয়ন ও প্রোমিষ্ঠোমনক সেিিো বৃমিকরণ 

৭.     জেকসই উন্নয়ন লেযিোত্রো ত্বরোমন্বিকরণ 
 

১.৩.২ আিমশ্যক জক শলগি উযেশ্যসমূহ : 
 

১.  িোমষ বক কি বসম্পোদন চুমক্ত িোস্তিোয়ন জজোরদোরকরণ 

২.  কো বপিমি, কি বপমরযিশ ও জসিোর িোন উন্নয়ন 

৩.  আমথ বক ও সম্পদ ব্যিস্থোপনোর উন্নয়ন 

৪.  জোিীয় শুিোচোর জক শল ও িথ্য অমিকোর আইন িোস্তিোয়ন  

 

১.৪   কো বোিলী (Functions): 

 

১.   মসটিযজন চোে বোর অনু োয়ী জজলো প্রশোসযনর সোমি বক কোযজর মনয়ন্ত্রণ, িত্ত্বোিিোন এিং পমরিীেণ; 

২.  জজলো ম্যোমজযেমস সম্পমকবি  োিিীয় েিিো প্রযয়োগ, জিোিোইল জকোে ব পমরচোলনো, জজলোর সোমি বক 

আইন-শৃঙ্খলো রেোপূি বক জনজীিযন স্বমস্ত আনয়ন এিং মিমিআইমপ’জদর মনরোপত্তো সংক্রোন্ত 

কো বোিলী; 

৩.  রোজস্ব ব্যিস্থোপনোয় গমিশীলিো আনয়ন ও জনিোন্ধি ভূমি অমিস প্রমিষ্ঠোয় ভূমিকো রোেো; 
 

৪.  জজলোর আন্ত:মিিোগীয় কি বকোযন্ডর সিন্বয়, িোননীয় প্রিোনিন্ত্রীর প্রমিশ্রুি প্রকল্পসমূহ এিং জজলোর 

প্রিোন উন্নয়ন কি বকোন্ড িোস্তিোয়যন সিন্বয়কোরীর দোময়ত্ব পোলন; 

 

৫.    সুষ্ঠ ুকি ব পমরযিশ মনমিিকরণ ও তনমিকিোর উন্নয়ন 
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জসকশন-২ 

জক শলগি উযেশ্য, অগ্রোমিকোর, কো বক্রি, কি বসম্পোদন সূচক এিং লেযিোত্রোসমূহ 
 

জক শলগি 

উযেশ্য 

 

(Strategic  

Objectives) 

জক শলগি 

উযেযশ্যর িোন 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কো বক্রি 
 

(Activities) 

কি বসম্পোদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কি বসম্পোদন  

সূচযকর িোন 

 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃি অজবন 

 

লেযিোত্রো/মনণ বোয়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রযেপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রযেপণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অসোিোরণ অমি 

উত্তি 

উত্তি চলমি 

িোন 

চলমি 

িোযনর 

মনযম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 জজলো প্রশোসযনর জক শলগি উযেশ্যসমূহ 

[১] দে ও 

জিোিমদমহিো 

মূলক 

প্রশোসমনক 

ব্যিস্থো 

মনমিিকরণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[১.১] জজলো উন্নয়ন 

সিন্বয় কমিটির 

সিো জজোরদোরকরণ 

 অনুমষ্ঠি সিো সংখ্যো ২ ১২ ১২ ১২ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ১২ ১২ 

[১.২] মনি বোমরি 

সিযয় মরযপ বোে/ 

মরে বোন জপ্ররণ 

জপ্রমরি মরযপ বোে % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[১.৩] জজলো 

প্রশোসক  

সযম্মলযনর মসিোন্ত 

িোস্তিোয়ন 

মসিোন্ত িোস্তিোয়ন % ২ ৯৫ ৯৬ ৯৬ ৯০ ৮৫ ৭৪ ৬৮ ৯৬ ৯৬ 

[১.৪] গণশুনোমনর 

িোধ্যযি অমিয োগ 

মনষ্পমত্ত 

মনষ্পমত্তর হোর % ১ ৮০ ৮৫ ৮৫ ৭৬ ৭০ ৭৫ ৬০ ৮৬ ৮৮ 

[১.৫] িথ্য 

অমিকোর আইন 

সংক্রোন্ত সিো 

মনষ্পমত্তকরণ 

অনুবিে সভা প্রবে 

দুই মাস পরপর 

সংখ্যা ১ ০৬ ০৬ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০৬ ০৬ 

[১.৬] এন. মজ. ও 

কো বক্রি মিষয়ক 

সিন্বয় সিো 

অনুমষ্ঠি সিো 

 

 

সংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 
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জক শলগি 

উযেশ্য 
 

(Strategic  

Objectives) 

জক শলগি 

উযেযশ্যর িোন 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কো বক্রি 
 

(Activities) 

কি বসম্পোদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কি বসম্পোদন  

সূচযকর িোন 

 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃি অজবন 

 

লেযিোত্রো/মনণ বোয়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রযেপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রযেপণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অসোিোরণ অমি 

উত্তি 

উত্তি চলমি 

িোন 

চলমি 

িোযনর 

মনযম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 

 

 

[১.৭] জজলো প্রশোসক 

কর্তবক পমরদশ বনকৃি 

মিমিন্ন অমিস 

পমরদশ বনকৃি অমিস সংখ্যা ২ ৯৬ ৯৬ ৯৬ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ৯৬ ৯৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[২] স্বচ্ছ ভূমি 

ব্যিস্থোপনো 

মনমিিকরণ 
১৯ 

[২.১] জজলো রোজস্ব 

সযম্মলন অনুষ্ঠোন 

   অনুমষ্ঠি সিো সংখ্যো ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

[২.২] জজলো 

প্রশোসক কর্তবক 

উপযজলো ও 

ইউমনয়ন ভূমি 

অমিস পমরদশ বন 

[২.২.১] 

পমরদশ বনকৃি অমিস 

সংখ্যো ১ ৩৫ ৩৬ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৩০ ২৮ ৩৬ ৩৬ 

[২.২.২] ্াস্ত্াবেে 

সুপাবরশ 

% ১ ৮৫ ৯০ ৯৫ ৮৫ ৭৫ ৬৫ ৫৫ ৯২ ৯৫ 

 

[২.৩] অমিমরক্ত 

জজলো 

প্রশোসক(রোজস্ব) 

কর্তবক উপযজলো ও 

ইউমনয়ন ভূমি 

অমিস পমরদশ বন 

[২.৩.১] 

পমরদশ বনকৃি 

অমিস 

সংখ্যো ২ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৫ ৪২ ৪০ ৩৮ ৪৮ ৪৮ 

[২.৩.২] ্াস্ত্াবেে 

সুপাবরশ 

% ১ ৭০ ৮০ ৮৫ ৭৫ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৮৫ ৯০ 

[২.৪] অমিমরক্ত 

জজলো প্রশোসক 

(রোজস্ব)কর্তবক 

জদওয়োমন িোিলোর 

এস এি জপ্রমরি 

জদওয়োমন িোিলোর 

এস এি জপ্ররযণর 

হোর 

% ১ ৭০ ৮০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৯০ ৯৫ 

[২.৫] ভূমি জরকি ব 

হোলনোগোদকরণ 

 

হোলনোগোদকৃি 

েমিয়োন 

সংখ্যো 

(হোজোর) 

১ ১৫০০০ ১৬৫০০ ১৮০০০ ১৬৫০০ ১৪৬০০ ১২৯০০ ১১২০০ ১৯০০০ ২০০০০ 

[২.৬] েোসজমি 

িযদোিস্তকৃি 

 

িযদোিস্তকৃি জমির 

পমরিোণ 

পবরমাণ 

(একর) 

১ ৩.১০৮৩  ৬.৭৩৫০ ৭.০০ ৬.৭৫ ৬.০০ ৫.২৫ ৪.৫০ ৭.০০ ৭.৫০ 
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জক শলগি 

উযেশ্য 
 

(Strategic  

Objectives) 

জক শলগি 

উযেযশ্যর িোন 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কো বক্রি 
 

(Activities) 

কি বসম্পোদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কি বসম্পোদন  

সূচযকর িোন 

 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃি অজবন 

 

লেযিোত্রো/মনণ বোয়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রযেপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রযেপণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অসোিোরণ অমি 

উত্তি 

উত্তি চলমি 

িোন 

চলমি 

িোযনর 

মনযম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[২.৭] ভূমি উন্নয়ন 

কর আদোয় 

আদোয়কৃি ভূমি 

উন্নয়ন কর 

েোকো 

(যকোটি) 

১ ৫.০০ ৫.০৫ ৫.০৬ ৪.৭৫ ৪.৫০ ৪.০০ ৩.০০ ৫.০৭ ৫.১০ 

[২.৮] মিমপ লীজ 

িোমন আদোয় 

আদোয়কৃি অথ ব েোকো 

(যকোটি) 

১ ১.৭৬ ২.০৮ ২.৫০ ২.৩০ ২.২০ ২.০৮ ২.০০ ২.৭০ ২.৮০ 

[২.৯] রোজস্ব 

িোিলো মনষ্পমত্ত  

মনষ্পমত্তকৃি িোিলো সংখ্যো ১ ৪০ ৪৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬৫ ৭০ 

[২.১০] জদওয়োনী 

িোিলো মনষ্পমত্ত  

মনষ্পমত্তকৃি িোিলো সংখ্যো ১ ১৪০ ১৫০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ১৯০ ২০০ 

[২.১১] জরণ্ট 

সোটি বমিযকে িোিলো 

মনষ্পমত্ত 

মনষ্পমত্তকৃি িোিলো সংখ্যো ১ ৭ ৭ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ১২ ১৫ 

[২.১২] সরকোরী 

সম্পমত্তর অবিি 

দেল ঊযচ্ছদ 

দেলমুক্ত জমি একর ১ ০.১০০৯ ২.৫৩ ২.৯০ ২.৮০ ২.৭০ ২.৫৩ ২.৪০ ৩.০০ ৩.১০ 

[২.১৩] ভূমি 

অমিগ্রহণ িোিলো 

মনষ্পমত্ত 

মনষ্পমত্তকৃি িোিলো সংখ্যো ১ ৫ ৬ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৮ ১০  

[২.১৪] ‘জমি আযে 

 র নোই’ এিন 

পমরিোরযক  র 

প্রদোন 

উপকোরযিোগী  সংখ্যো ১ ১৪৩০ ১৫৬৩ ১৫৯০ ১৫০০ ১৪৫০ ১৪০০ ১৩৫০ ১৬০০ ১৭০০  

[২.১৫] গুচ্ছগ্রোি 

প্রকযল্পর িোধ্যযি 

ভুমিহীন পমরিোরযক 

গৃহ প্রদোন 

ভূমি িরোেপ্রোপ্ত 

পমরিোর 

সংখ্যো ১ ১৫০ ২০০ ২৪০ ২৩০ ২২০ ২০০ ১৯০ ২৫০ ২৬০  

 

 

 

 

[৩.১] জজলো আইন 

শৃংেলো কমিটির 

অনুমষ্ঠি সিো সংখ্যো ২ ১২ ১২ ১২ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ১২ ১২ 



10 

 

জক শলগি 

উযেশ্য 
 

(Strategic  

Objectives) 

জক শলগি 

উযেযশ্যর িোন 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কো বক্রি 
 

(Activities) 

কি বসম্পোদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কি বসম্পোদন  

সূচযকর িোন 

 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃি অজবন 

 

লেযিোত্রো/মনণ বোয়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রযেপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রযেপণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অসোিোরণ অমি 

উত্তি 

উত্তি চলমি 

িোন 

চলমি 

িোযনর 

মনযম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 

[৩] জজলো 

আইন শৃঙ্খলোর 

কো বকর 

ব্যিস্থোপনো 

 

 

 

 

 

৩১ 

সিো 

 

[৩.২] জজলো জকোর 

কমিটির সিো 

অনুমষ্ঠি সিো সংখ্যো ২ ১২ ১২ ১২ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ১২ ১২ 

[৩.৩] মনি বোহী 

ম্যমজযেে জকোযে বর 

িোিলো 

মনষ্পমত্তকরণ 

মনষ্পমত্তকৃি িোিলো সংখ্যো ২ ৬৫ ৮১ ৮৪ ৮২ ৮০ ৭৮ ৭৫ ৮৮ ৯০ 

[৩.৪] মনয়মিি 

জিোিোইল জকোে ব 

পমরচোলনো 

জিোিোইল জকোে ব 

সম্পন্ন 

সংখ্যো ২ ৩৭৮ ৪০০ ৪২০ ৩৯৫ ৩৭৫ ৩৫০ ৩২৫ ৪৭৫ ৫২৫ 

[৩.৪] জিজোল 

মিযরোিী জিোিোইল 

জকোে ব পমরচোলনো 

পমরচোমলি 

জিোিোইল জকোে ব 

সংখ্যো ২ ৪২ ৫০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৬৫ ৭০ 

[৩.৫] আযেয়োস্ত্র 

লোইযসন্স প্রদোন  

তিি আযিদযনর 

জপ্রমেযি প্রদোনকৃি 

আযেয়োস্ত্র লোইযসন্স  

সংখ্যো ১ ১৮ ০২ ২০ ১৫ ১২ ০৮ ০২ ২২ ৩০ 

[৩.৬] আযেয়োস্ত্র 

লোইযসন্স নিোয়ন  

 

তিি আযিদযনর 

জপ্রমেযি নিোয়নকৃি 

আযেয়োস্ত্র 

সংখ্যো ১ ৩০৬ ৩২০ ৩২৫ ৩০০ ২৭৫ ২৪০ ২০০ ৩৩০ ৩৫০ 

[৩.৭] অমি: জজলো 

ম্যোমজযেে কর্তবক 

জি জদোরী 

কো বমিমির 

আওিোয় িোিলো 

পমরচোলনো 

মনষ্পমত্তকৃি িোিলো সংখ্যো ১ ৭৪ ৬০ ৭৫ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ৮০ ১০০ 
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জক শলগি 

উযেশ্য 
 

(Strategic  

Objectives) 

জক শলগি 

উযেযশ্যর িোন 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কো বক্রি 
 

(Activities) 

কি বসম্পোদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কি বসম্পোদন  

সূচযকর িোন 

 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃি অজবন 

 

লেযিোত্রো/মনণ বোয়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রযেপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রযেপণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অসোিোরণ অমি 

উত্তি 

উত্তি চলমি 

িোন 

চলমি 

িোযনর 

মনযম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[৩.৮] অমি: জজলো 

ম্যোমজযেে কর্তবক 

আমপল িোিলো 

পমরচোলনো 

মনষ্পমত্তকৃি িোিলো সংখ্যো ১ ১৩৫ ৯৫ ১৩৫ ১০০ ৮০ ৬০ ৪০ ১৪০ ১৫০ 

[৩.৯] অমি: জজলো 

ম্যোমজযেে কর্তবক 

পমরদশ বন 

[৩.৭.১] 

পবরদশ বনকৃে অবিস 

সংখ্যা ১ ২৮ ৩৬ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৩০ ২৮ ৩৬ ৩৬  

[৩.৭.২] ্াস্ত্াবেে 

সুপাবরশ 

% ১ ৭৫ ৮০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৮৮ ৯০ 

 

 

[৩.১০]জজলো 

প্রশোসক কর্তবক 

জজলেোনো  

পমরদশ বন 

 

পবরদশ বনকৃে 

জজলেোনো 

 

সংখ্যা 

 

১ 

 

১২ 

 

১২ 

 

১২ 

 

১০ 

 

৮ 

 

৬ 

 

৫ 

 

১২ 

 

১২ 

 

[৩.১১] জজলো 

প্রশোসক কর্তবক 

থোনো  পমরদশ বন 

 

পবরদশ বনকৃে থোনো 

 

সংখ্যা 

 

১ 

 

১২ 

 

১২ 

 

১২ 

 

১০ 

 

৮ 

 

৬ 

 

৫ 

 

১২ 

 

১২ 

 

[৩.১২] জজলো 

আইন শৃঙ্খলো 

রেোয় 

জনসযচিনিোমূলক 

সিো আযয়োজন 

 

আযয়োমজি সিো 

 

সংখ্যা 

 

১ 

 

২৪ 

 

২৫ 

 

৩০ 

 

২৫ 

 

২০ 

 

১৫ 

 

১০ 

 

৩২ 

 

৩৫ 

 

[৩.১৩] এমসযির 

অপব্যিহোর জরোযি 

সিো আযয়োজন 

আযয়োমজি সিো সংখ্যা ১  

১২ 

 

১২ 

 

১২ 

 

১০ 

 

৮ 

 

৬ 

 

৫ 

 

১২ 

 

১২ 

 

[৩.১৪] িোদকমুক্ত 

জদশ গঠযনর 

 

আযয়োমজি সিো 

 

সংখ্যা 

 

১ 

 

১২ 

 

১৫ 

 

২০ 

 

১৫ 

 

১২ 

 

১০ 

 

৮ 

 

২২ 

 

২৫ 
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জক শলগি 

উযেশ্য 
 

(Strategic  

Objectives) 

জক শলগি 

উযেযশ্যর িোন 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কো বক্রি 
 

(Activities) 

কি বসম্পোদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কি বসম্পোদন  

সূচযকর িোন 

 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃি অজবন 

 

লেযিোত্রো/মনণ বোয়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রযেপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রযেপণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অসোিোরণ অমি 

উত্তি 

উত্তি চলমি 

িোন 

চলমি 

িোযনর 

মনযম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

লযেয 

জনসযচিনিোমূলক 

সিো আযয়োজন 

[৩.১৫] 

জচোরোচোলোন 

প্রমিযরোি 

কমিটির সিো 

আযয়োজন 

আযয়োমজি সিো সংখ্যা ১  

১২ 

 

১২ 

 

১২ 

 

১০ 

 

৮ 

 

৬ 

 

৫ 

 

১২ 

 

১২ 

 

[৩.১৬] 

িোল্যমিিোহ 

মনযরোযির লযেয 

জনসযচিনিোমূলক 

সিো আযয়োজন 

 

আযয়োমজি সিো 

 

সংখ্যা 

 

১ 

 

১২ 

 

১২ 

 

১২ 

 

১০ 

 

৮ 

 

৬ 

 

৫ 

 

১২ 

 

১২ 

 

[৩.১৭] সন্ত্রোস ও 

জমিিোদ দিযন 

জনসযচিনিোমূলক 

সিো আযয়োজন 

 

আযয়োমজি সিো 

 

সংখ্যা 

 

১ 

 

২০ 

 

২২ 

 

২৫ 

 

২০ 

 

১৫ 

 

১২ 

 

১০ 

 

২৬ 

 

৩০ 

 

[৩.১৮] জ  ন 

হয়রোমন 

প্রমিযরোযি 

জনসযচিনিোমূলক 

সিো আযয়োজন 

 

আযয়োমজি সিো 

 

সংখ্যা 

 

১ 

 

১২ 

 

১২ 

 

১২ 

 

১০ 

 

৮ 

 

৬ 

 

৫ 

 

১২ 

 

১২ 

 

[৩.১৯] সুষ্ঠুিোযি 

পোিমলক পরীেো 

পমরচোলনো 

পমরচোমলি 

পোিমলক পরীেো 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০  



13 

 

জক শলগি 

উযেশ্য 
 

(Strategic  

Objectives) 

জক শলগি 

উযেযশ্যর িোন 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কো বক্রি 
 

(Activities) 

কি বসম্পোদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কি বসম্পোদন  

সূচযকর িোন 

 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃি অজবন 

 

লেযিোত্রো/মনণ বোয়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রযেপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রযেপণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অসোিোরণ অমি 

উত্তি 

উত্তি চলমি 

িোন 

চলমি 

িোযনর 

মনযম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[৩.২০] সড়ক-

মহাসড়মক অবিধ 

স্থািনা উমেমদি 

লমক্ষে অরিযান 

িরিচালনা 

পমরচোমলি 

অমি োন 

সংখ্যা ১ ১৪ ১৮ ২০ ১৬ ১২ ৮ ৪ ২৫ ৩০  

[৩.২১] মিষমুক্ত 

আি উৎপোদন ও 

িোজোরজোিকরযণর  

লমক্ষে 

জনসযচিনিোমূলক 

সিো আযয়োজন 

আযয়োমজি 

িিমিমনিয় সিো 

সংখ্যা ১ ১০ ১৫ ১৮ ১৫ ১২ ৯ ৫ ২০ ২৫  

[৩.২২] মিষমুক্ত 

আি উৎপোদন ও 

িোজোরজোিকরযণর 

লমক্ষে অরিযান 

িরিচালনা 

পমরচোমলি 

অমি োন 

সংখ্যা ১ ৫৫ ৭৮ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১২০  

[৩.২৩] অমি: 

জজলো ম্যোমজযেে 

কর্তবক পমরদশ বন 

[৩.২৩.১] 

পবরদশ বনকৃে অবিস 

সংখ্যা ১ ২৮ ৩৬ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৩০ ২৮ ৩৬ ৩৬ 

[৩.২৩.২] 

্াস্ত্াবেে সুপাবরশ 

% ১ ৭৫ ৮০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৮৮ ৯০ 

 

[৪] দুয বোগ 

ব্যিস্থোপনো ও 

সোিোমজক 

মনরোপত্তো 

ব্যিস্থোপনো 

জজোরদোরকরণ 

 

 

০৬ 

 

 

 

[৪.১] ত্রোণ ও 

পুনি বোসন এিং 

দুয বোগ ব্যিস্হোপনো 

সম্পমকবি কণ বিোর 

কমিটির সিো 

অনুষ্ঠোন 

 

অনুমষ্ঠি সিো 

 

সংখ্যো 

 

২ 

 

১২ 

 

১২ 

 

১২ 

 

১০ 

 

৮ 

 

৬ 

 

৫ 

 

১২ 

 

১২ 
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জক শলগি 

উযেশ্য 
 

(Strategic  

Objectives) 

জক শলগি 

উযেযশ্যর িোন 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কো বক্রি 
 

(Activities) 

কি বসম্পোদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কি বসম্পোদন  

সূচযকর িোন 

 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃি অজবন 

 

লেযিোত্রো/মনণ বোয়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রযেপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রযেপণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অসোিোরণ অমি 

উত্তি 

উত্তি চলমি 

িোন 

চলমি 

িোযনর 

মনযম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[৪.২] দুয বোযগ 

েমিগ্রস্ত এলোকো 

িোৎেমণক 

পমরদশ বন/দশ বন 

পমরদশ বন/ 

দশ বনকৃি দুয বোগ 

এলোকো 

 

% 
১ 

 

২৮ 

 

৩৬ 

 

৪৫ 

 

৩৬ 

 

৩০ 

 

২৫ 

 

২০ 

 

৫০ 

 

৬০ 

[৪.৩] গ্রোিীন 

অিকোঠোযিো 

উন্নেরন কোমিেো 

প্রকল্প িোস্তিোয়ন 

সম্পন্ন কাে % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[৪.৪] 

মুমক্তয োিোযদর 

সম্মোনী িোিো 

মিিরযণর কো বকর 

ব্যিস্থো গ্রহণ 

িোিোযিোগী 

মুমক্তয োিোর মারে 

ভাো ব্েররনর 

হার  

েোকো 

(যকোটি) 

১ ৩২.২৩ ২৯.৬০ ৩২.২৩ ২৯.৫০ ২৭.৫০ ২৫.৫০ ২২.৫০ ৩৪.০০ ৩৫.০০ 

[৪.৫] বৃে জরোপন  িোলগোযের িীজ 

জরোপন 

সংখ্যো 

(লে) 

১ ১ ১ ১.২ ০.৯ ০.৬ ০.৪ ০.২ ১.৩ ১.৪ 

 

[৫] মানসম্মে 

মশেো ব্যিস্থো 

মনমিিকরণ 

 

 

০৪ 

[৫.১] মনয়মিি 

মশেো প্রমিষ্ঠোন 

পমরদশ বন  

 

দশ বন/পমরদশ বনকৃি  সংখ্যো ১ ১৫০ ৩১০ ৩৩০ ৩১০ ২৬০ ২১০ ১৭০ ৩৫০ ৪০০ 

[৫.২] প্রোথমিক 

মশেো প্রমিষ্ঠোযনর 

িোযনোন্নয়যন 

িমনেমরং-এ জিন্টর 

মনযয়োগ  

জিন্টর মনযয়োগকৃি 

মিযোলযয় 

সংখ্যো ১ ০০ ৭২ ১০০ ৮৫ ৬৮ ৫২ ৪৫ ১২০ ১৫০ 

[৫.৩] 

িোমিমিমিয়ো 

িোমিমিমিয়ো 

ক্লোসরুি সমৃি মশেো 

সংখ্যো ১ ৪০০ ৪৫০ ৪৫০ ৪৩০ ৪০০ ৩৭০ ৩৪০ ৪৮০ ৫০০ 
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জক শলগি 

উযেশ্য 
 

(Strategic  

Objectives) 

জক শলগি 

উযেযশ্যর িোন 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কো বক্রি 
 

(Activities) 

কি বসম্পোদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কি বসম্পোদন  

সূচযকর িোন 

 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃি অজবন 

 

লেযিোত্রো/মনণ বোয়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রযেপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রযেপণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অসোিোরণ অমি 

উত্তি 

উত্তি চলমি 

িোন 

চলমি 

িোযনর 

মনযম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ক্লোসরুি 

মনমিিকরণ 

প্রমিষ্ঠোন 

[৫.৪] মশেো 

প্রমিষ্ঠোযন জশে 

রোযসল মিমজেোল 

ল্যোি চোলুকরণ  

চোলুকৃি মিযোলয় সংখ্যো ১ ৩০ ৩৪ ৫২ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৭০ 

[৬] িোনি 

সম্পদ উন্নয়ন ও 

প্রোমিষ্ঠোমনক 

সেিিো 

বৃমিকরণ 

০৫ 

[৬.১] স্টাি সভা অনুবিে সভা সংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৬ ১২ ১২ 

[৬.২] শুদ্ধাচার 

জকৌশ  ্াস্ত্ােন 

সংক্রান্ত সভা 

ত্রৈমাবসক অনুবিে 

সভা 

সংখ্যা ১ ০৪ ০৪ ০৪ ০৩ ০২ ০১ -- ০৪ ০৪ 

[৬.৩] আইমসটি 

মিষয়ক প্রমশেণ 

আযয়োজন 

প্রমশেণকোল 

 

জন ণ্টো ১ ১৬ ১৬ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১৪ ১৬ ১৬ 

[৬.৪] উযযোক্তোযদর 

মনযয় মনয়মিি সিো 

আযয়োজন 

আযয়োমজি সিো  সংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৬ ১২ ১২ 

[৭] জেকসই 

উন্নয়ন 

লেযিোত্রো 

ত্বরোমন্বিকরণ 

ও গৃহীি 

জনসযচিনিো

মূলক কো বক্রি 

০৩ 

[৭.১] উপরে া 

বন্ বাহী অবিসার ও 

দপ্তর প্রধানরদর 

সারথ সভা 

অনুবিে সভা সংখ্যা ২ ২ ২ ২ ১ -- -- -- ২ ২ 

[৭.২] মনরোপদ 

সড়ক মিষয়ক 

মনযদ বশনো স্থোপন 

মনযদ বশনো স্থোপন সংখ্যা ১ ০০ ২০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩৫ ৪০ 
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মাঠ প বোযয়র কো বোলযয়র ২০১৯-২০ অথ বিেযরর িোমষ বক কি বসম্পোদন চুমক্তর আিমশ্যক জক শলগি উযেশ্যসমূহ 

(যিোে নম্বর-২০) 

কলোি-১ কলোি-২ কলোি-৩ কলোি-৪ কলোি-৫ কলোি-৬ 

জক শলগি 

উযেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

জক শলগি 

উযেযশ্যর িোন 

(Weight of 

Strategic 

Objectives ) 

 

কো বক্রি 

(Activities) 

 

কি বসম্পোদন সূচক 

(Performance  

Indicators) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

 

কি বসম্পোদন 

সূচযকর িোন 

(Weight of PI) 

লেযিোত্রোরিোন ২০১৯-২০২০ 

(Target Value-2019-2020) 

 

অসোিোরণ 

(Excellent) 

 

অমি উত্তি 

(Very Good) 

 

উত্তি 

(Good) 

 

চলমিিোন 

(Fair) 

চলমি 

িোযনর মনযম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

[১] দাপ্তবরক 

কম বকোযে স্বচ্ছো 

বৃবদ্ধ ও 

ে্া্মদবহো 

বনবিেকরণ 

 

 

 

৮ 
[১.১] িোমষ বক কি বসম্পোদন চুমক্ত িোস্তিোয়ন  

[১.১.১] সরকোমর কি বসম্পোদন 

ব্যিস্থোপনো সংক্রোন্ত প্রমশেণসহ 

অন্যোন্য মিষযয় প্রমশেণ 

আযয়োমজি 

জন ণ্টো ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[১.১.২] এমপএ টিযির িমসক 

সিোর মসিোন্ত িোস্তিোয়ন 
% ১ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ 
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[১.১.৩] ২০১৮-২০১৯ অথ বিেযরর 

িোমষ বক কি বসম্পোদন চুমক্তর 

তত্রিোমসক মূল্যোয়ন প্রমিযিদন 

উি বিন কর্তবপযের মনকে দোমেল 

সংখ্যো ১ ০৪ ০৩ ০২ -- -- 

[১.১.৪] ২০১৯-২০২০ অথ বিেযরর 

িোমষ বক কি বসম্পোদন চুমক্তর 

অি বিোমষ বক মূল্যোয়ন প্রমিযিদন 

উি বিন কর্তবপযের মনকে দোমেল  

িোমরে ১ ০১/০১/২০২০ ১৫/০১/২০২০ -- -- -- 

[১.২] জোিীয় শুিোচোর জক শল ও িথ্য 

অমিকোর িোস্তিোয়ন 

 

 

 

[১.২.১] জোিীয় শুিোচোর 

কম্পবমরকল্পনো িোস্তিোময়ি 
% ১ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ 

[১.৩] অমিয োগ প্রমিকোর ব্যিস্থো 

িোস্তিোয়ন 

[১.৩.১] মনমদ বষ্ট সিযয়র িযধ্য 

অমিয োগ মনষ্পমত্তকৃি 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[১.৩.২] অমিয োগ মনষ্পমত্ত 

সংক্রোন্ত িোমসক প্রমিযিদন 

উর্ধ্বিন অমিযস দোমেলকৃি 

সংখ্যো ০.৫ ১২ ১০ ০৮ ০৬ ০৪ 

[১.৪] জসিো প্রদোন প্রমিশ্রুমি 

হোলনোগোদকরণ ও িোস্তিোয়ন 

[১.৪.১] জসিো প্রদোন প্রমিশ্রুমি 

হোলনোগোদকৃি 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

কলোি-১ কলোি-২ কলোি-৩ কলোি-৪ কলোি-৫ কলোি-৬ 

জক শলগি 

উযেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

জক শলগি 

উযেযশ্যর িোন 

(Weight of 

Strategic 

Objectives ) 

 

কো বক্রি 

(Activities) 

 

কি বসম্পোদন সূচক 

(Performance  

Indicators) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

 

কি বসম্পোদন 

সূচযকর িোন 

(Weight of PI) 

লেযিোত্রোরিোন ২০১৯-২০২০ 

(Target Value-2019-2020) 

 

অসোিোরণ 

(Excellent) 

 

অমি উত্তি 

(Very Good) 

 

উত্তি 

(Good) 

 

চলমিিোন 

(Fair) 

চলমি 

িোযনর মনযম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  

 

[১.৪.২] মনি বোমরি সিযয় 

তত্রিোমসক িোস্তিোয়ন প্রমিযিদন 

উর্ধ্বিন অমিযস দোমেলকৃি 

সংখ্যো ০.৫ ০৪ ০৩ ০২ -- -- 

[১.৪.৩] জসিোগ্রহীিোযদর িিোিি 

পমরিীেণ ব্যিস্থো চোলুকৃি  
িোমরে ১ 

৩১ জসযেম্বর 

২০১৯ 

৩১ মিযসম্বর 

২০১৯ 

৩০ 

জোনুয়োমর 

২০২০ 

১৫ জিব্রুয়োমর 

২০২০ 

৩১ িোচ ব 

২০২০ 

[২] কি বসম্পোদযন 

গমিশীলিো 

 

 
[২.১] ই-িোইমলং পিমি 

[২.১.১] সকল শোেোয় ই-নমথ 

ব্যিহোর 
% ১ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ 
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আনয়ন ও জসিোর 

িোন বৃমি 

১১ [২.১.২] ই-িাইর  নবথ 

বনষ্পবত্তকৃে 
% ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

[২.১.৩] ই-িোইযল পত্র জোরীকৃি % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

[২.২] উদ্ভোিনী উযযোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প ্াস্ত্ােন 

[২.২.১] নূন্যিি একটি উদ্ভোিনী 

উযযোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

চোলুকৃি 

িোমরে ১ 
৩১ মিযসম্বর 

২০১৯ 

১৫ জোনুয়োমর 

২০২০ 

৩০ 

জোনুয়োমর 

২০২০ 

১৫ জিব্রুয়োমর 

২০২০ 

৩১ িোচ ব 

২০২০ 

[২.৩] বপআরএ  শুরুর ২ মাস পূর্ ব সংবিষ্ট 

কম বচারীর বপআরএ  ও ছুটি নগদােনপত্র 

োবর করো 

[২.৩.১] মপআরএল আযদশ 

জোমরকৃি 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ 

[২.৩.২] ছুটি নগদোয়নপত্র 

জোমরকৃি 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ 

[২.৪] িথ্য িোিোয়ন হোলনোগোদকরণ 
[২.৪.১] অমিযসর সকল িথ্য 

হোলনোগোদকৃি 
% ১ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

[৩] আমথ বক ও 

সম্পদ 

ব্যিস্থোপনোর 

উন্নয়ন 

 

 

৬ [৩.১] িোযজে িোস্তিোয়যন উন্নয়ন 

[৩.১.১] িোযজে িোস্তিোয়ন 

পমরকল্পনো প্রণীি 
িোমরে ০.৫ 

২০ আগে 

২০১৯ 

১০ জসযেম্বর 

২০১৯ 

৩০ 

জসযেম্বর 

২০১৯ 

১৫ অযক্টোির 

২০১৯ 

৩১ অযক্টোির 

২০১৯ 

[৩.১.২] তত্রিোমসক িোযজে 

িোস্তিোয়ন প্রমিযিদন দোমেলকৃি 
সংখ্যো ০.৫ ০৪ ০৩ ০২ -- -- 

[৩.২] স্থো্র ও অস্থা্র সম্পবত্তর 

হা নাগাদ োব কা প্রস্তুে করা 

[৩.২.১] স্থা্র সম্পবত্তর োব কা 

হা নাগাদকৃে 
% ০.৫ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ 

 
কলোি-১ কলোি-২ কলোি-৩ কলোি-৪ কলোি-৫ কলোি-৬ 

জক শলগি 

উযেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

জক শলগি 

উযেযশ্যর িোন 

(Weight of 

Strategic 

Objectives ) 

 

কো বক্রি 

(Activities) 

 

কি বসম্পোদন সূচক 

(Performance  

Indicators) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

 

কি বসম্পোদন 

সূচযকর িোন 

(Weight of PI) 

লেযিোত্রোরিোন ২০১৯-২০২০ 

(Target Value-2019-2020) 

 

অসোিোরণ 

(Excellent) 

 

অমি উত্তি 

(Very Good) 

 

উত্তি 

(Good) 

 

চলমিিোন 

(Fair) 

চলমি 

িোযনর মনযম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  
 

[৩.২.২] অস্থা্র সম্পবত্তর 

োব কা হা নাগাদকৃে 
% ০.৫ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ 

[৩.৩] অমিে আপমত্ত মনষ্পমত্ত কো বক্রযির 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] ব্রিসীে জিোি জপ্রমরি % ০.৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫       ৫০ 

[৩.৩.২] অবিট আপবত্ত বনষ্পবত্তকৃে % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[৩.৪] ইন্টোরযনে মিলসহ ইউটিমলটি মিল 

পমরযশোি 

[৩.৪.১] মিমসমস/ মিটিমসএল এর 

ইন্টোরযনে মিল পরযশোি 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ 
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[৩.৪.২] জেমলযিোন মিল 

পমরযশোি 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ 

[৩.৪.৩] মিদুযৎ মিল পমরযশোি % ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সংয োজনী- ২: কি বসম্পোদন সূচকসমূহ িোস্তিোয়নকোরী/িন্ত্রণোলয়/মিিোগ/সংস্থো এিং পমরিোপ পিমি-এর মিিরণ 

ক্রমিক 

নম্বর 

কো বক্রি কি বসম্পোদন সূচক মিিরণ িোস্তিোয়নকোরী ইউমনে পমরিোপ পিমি এিং 

উপোত্তসূত্র 

সোিোরণ িন্তব্য 

০১ দে ও জিোিমদমহিো 

মূলক প্রশোসমনক ব্যিস্থো 

মনমিিকরণ 

 

জজলো উন্নয়ন সিন্বয় কমিটির সিো 

জজোরদোরকরণ 

জজলো প্রশোসক ও জজলো কি বকিবোগযণর সিন্বযয় 

জজলো প্রশোসযকর কো বোলযয় প্রমি িোযস সিো 

অনুমষ্ঠি হয় । 

সোিোরণ শোেো সিোর জরজুযলশন 

মসিোন্ত িোস্তিোয়ন প্রমিযিদন 

 

মনি বোমরি সিযয় মরযপ বোে/মরে বোন জপ্ররণ িোমসক মিমত্তযি মিমিন্ন মরযপোে ব িন্ত্রোণোলয়/মিিোযগ 

জপ্ররণ করো হয় । 

সোিোরণ শোেো 

সংস্থোপন শোেো 

জপ্রমরি মরযপ বোে  

জজলো প্রশোসক সযম্মলযনর মসিোন্ত 

িোস্তিোয়ন 

জজলো উন্নয়ন সিন্বয় সিোয় মসিোযন্তর অগ্রগমি 

আযলোচনো করো হয় । 

সোিোরণ শোেো 

 

জজলো উন্নয়ন সিন্বয় সিোয় 

মসিোযন্তর অগ্রগমি আযলোচনো 

করো হয় । িোস্তিোয়ন প্রমিযিদন 

 

গণশুনোমন মনয়মিি গণশুনোমনর িোধ্যযি অমিয োগ দ্রুি মনষ্পমত্ত 

করো হয়। 

সোিোরণ শোেো িোমষ বক প্রমিযিদন  

০২ স্বচ্ছ ভূমি ব্যিস্থোপনো 

মনমিিকরণ 

জজলো রোজস্ব সযম্মলন অনুষ্ঠোন জজলো প্রশোসক(কোযলক্টর)কর্তবক পমরচোমলি িোমসক 

রোজস্ব সংক্রোন্ত সিো 

রোজস্ব শোেো সিোর জরজুযলশন  
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জজলো প্রশোসক কর্তবক উপযজলো ও 

ইউমনয়ন ভূমি অমিস পমরদশ বন 

উপযজলো মনি বোহী অমিসোর কর্তবক পমরচোমলি 

িোমসক রোজস্ব সংক্রোন্ত সিো 

উপযজলো মনি বোহী অমিসোর 

সহকোরীকমিশনোর(ভূমি) 

সভার জরজুর শন 

অমিমরক্ত জজলো প্রশোসক(রোজস্ব) কর্তবক 

উপযজলো ও ইউমনয়ন পমরদশ বন 

 

 

ভূমি অমিস পমরদশ ব 

 

 

 

অমিমরক্ত জজলো প্রশোসক (রোজস্ব) কর্তবক- মনি বোমরি 

প্রিোপ অনুসরযণ  উপযজলো/ ইউমনয়ন ভূমি অমিস 

পমরদশ বন 

অমিমরক্ত জজলো প্রশোসক (রোজস্ব) পমরদশ বন প্রমিযিদন  

অমিমরক্ত জজলো প্রশোসক (রোজস্ব)কর্তবক 

জদওয়োমন িোিলোর এস এি জপ্ররন 

জদওয়োনী িোিলোয়সরকোমর স্বোথ ব রেোর 

জন্যযদওয়োনী িোিলোর এস এি জপ্ররণ   

জরমিমনউ মুমন্সেোনো শোেো এসএি জপ্ররণ ও এই মিষযয় 

িোমসক প্রমিযিদন 
 

ভূমি জরকি ব হোলনোগোদকরণ সহকোরী কমিশনোর(ভূমি) কর্তবক নোিজোমর িোিলো 

অনুযিোদযনর পর নতুন েমিয়োন সৃজযনর অনুিমি 

প্রদোন এিং এ মিষযয় জজলো জরকি ব রুযি মিযিোন 

েমিয়োন সংযশোিন ও হোলনোগোদকরণ 

জরকি ব রুি জিপুটি কোযলক্টর িোমসক প্রমিযিদন  

ভূমি উন্নয়ন কর আদোয় মিমিন্ন িোমলকোনোিীন জমির ভূমি উন্নয়ন কর 

আদোয় 

ইউমনয়ন-/যপ র ভূমি অমিস, 

সহকোরী কমিশনোর (ভূমি)-অমিস, 

জজলো প্রশোসযকর কো বোলয় 

িোমসক প্রমিযিদন 

পমরদশ বন প্রমিযিদন 
 

 

 

 

 

 

ক্রমিক নম্বর কো বক্রি কি বসম্পোদন সূচক মিিরণ িোস্তিোয়নকোরী ইউমনে পমরিোপ পিমি এিং উপোত্তসূত্র সোিোরণ িন্তব্য 

০৩ জজলো আইন শৃঙ্খলোর 

কো বকর ব্যিস্থোপনো 

জজলো আইন শৃংেলো কমিটির সিো জজলো ম্যোমজযেে কর্তবক পমরচোমলি িোমসক আইন 

শৃংেলো সংক্রোন্ত সিো 

জজএি শোেো সিোর জরজুযলশন  

জজলো জকোর কমিটির সিো জজলো ম্যোমজযেে কর্তবক পমরচোমলি জজলো জকোর 

কমিটির সিো 

জজএি শোেো সিোর জরজুযলশন  

মনি বোহী ম্যমজযেে জকোযে বর িোিলো 

মনষ্পমত্তকরণ 

মিজ্ঞ মনি বোহী ম্যমজযেে জকোযে বর িোিলো দ্রুি 

মনষ্পমত্তকরযণর মনমিত্ত মনয়মিি জকোে ব পমরচোলনো ও 

পমরিীেণ করো হয়। 

মিজ্ঞ মনি বোহী ম্যমজযেেবৃদ/ 

অমিমরক্ত জজলো ম্যোমজযেে  

িোমসক প্রমিযিদন  

মনয়মিি জিোিোইল জকোে ব পমরচোলনো মিজ্ঞ মনি বোহী ম্যমজযেে কর্তবক মনয়মিি জিোিোইল 

জকোে ব পমরচোলনো করো হয়।  

মিজ্ঞ মনি বোহী ম্যমজযেেবৃদ/ 

অমিমরক্ত জজলো ম্যোমজযেে 

িোমসক প্রমিযিদন  

আযেয়োস্ত্র লোইযসন্স প্রদোন সহজীকরণ নীমিিোলো অনু োয়ী অযিদযনর জপ্রমেযি দ্রুি 

আযেয়োস্ত্র লোইযসন্স প্রদোন করো হয়। 

জজ.এি শোেো িোমসক প্রমিযিদন  

আযেয়োস্ত্র লোইযসন্স নিোয়ন সহজীকরণ নীমিিোলো অনু োয়ী অযিদযনর জপ্রমেযি দ্রুি 

আযেয়োস্ত্র লোইযসন্স নিোয়ন করো হয়। 

জজ.এি শোেো িোমসক প্রমিযিদন  

০৪ দুয বোগ ব্যিস্থোপনো  ও 

সোিোমজক মনরোপত্তো  

ব্যিস্থোপনো জজোরদোর করণ 

ত্রোণ ও পুনি বোসন এিং দুয বোগ ব্যিস্হোপনো 

সম্পমকবি সিো অনুষ্ঠোন 

 

`y‡h©vM c~e© I cieZ©x mg‡q †Rjv ỳ‡hv©vM 

e¨e ’̄vcbv KwgwUÕi mfv আরোেন 

মাবসক কণ বধার কবমটির সভা 

 wWAviAviI/উপযজলো মনি বোহী 

অমিসোর 

সিোর জরজুযলশন  

ত্রোণ ও পুনি বোসন এিং দুয বোগ ব্যিস্হোপনো িোমসক প্রমিযিদন  



21 

 

সম্পমকবি সিোর মসিোন্ত িোস্তিোয়ন 

দুয বোযগ েমিগ্রস্ত এলোকো িোৎেমণক 

পমরদশ বন/দশ বন 

AvKw®§K ỳ‡h©vM KewjZ GjvKv cwi`k©b জজলো প্রশোসক/ 

wWAviAviI/উপযজলো মনি বোহী 

অমিসোর 

 

িোৎেমণক ও িোমসক প্রমিযিদন  

মিমজএি প্রদোন C`yj wdZi, C ỳj Avhnv Dcj‡ÿ Mixe I 

`yt ’̄‡`i gv‡S Lv`¨km¨ weZiY 

িোমসক প্রমিযিদন  

গ্রোিীন অিকোঠোযিো মনি বোযনর জন্য 

কোমিেো/কোমিেো প্রকল্প িোস্তিোয়ন 

iv Í̄vNvU wbg©vY I cybtwbg©v‡Y wewbg‡q 

cÖ̀ vbK…Z Lv`¨kস্য/েোকো 

িোমসক প্রমিযিদন  

মুমক্তয োিোযদর সম্মোনী িোিো মিিরযণর 

কো বকর ব্যিস্থো গ্রহণ 

মনয়মিিিোযি মুমক্তয োিোযদর সম্মোনী িোিো মিিরণ 

করো হয় 

মিজ্ঞ অমিমরক্ত জজলো ম্যোমজযেে/ 

উপপমরচোলক সিোজ জসিো অমিস 

িোমসক প্রমিযিদন  

০৫ সুষু্ঠ মশেো ব্যিস্থো 

মনমিিকরণ 

মনয়মিি মশেো প্রমিষ্ঠোন পমরদশ বন 

জজোরদোর করণ 

 

মনয়মিি মশেো প্রমিষ্ঠোন পমরদশ বযনর কো বক্রি 

অব্যোহি। 

জজলো প্রশোসক/ অমিমরক্ত জজলো 

প্রশোসক (মশেো ও আইমসটি)/ 

উপযজলো মনি বোহী অমিসোর 

িোমসক প্রমিযিদন  

িোমিমিমিয়ো ক্লোসরুি মনমিিকরণ প বোয়ক্রযি সকল মিযোলযয় িোমিমিমিয়ো ক্লোসরুি 

মনমিিকরযণর কো বক্রি অব্যোহি। 

প্রধান বশযক/অবেবরক্ত জে া 

প্রশাসক (আইবসটি) 

িোমসক প্রমিযিদন  

মশেো প্রমিষ্ঠোযন জশে রোযসল মিমজেোল 

ল্যোি চোলুকরণ 

প বোয়ক্রযি সকল মশেো প্রমিষ্ঠোযন জশে রোযসল 

মিমজেোল ল্যোি চোলুকরজণর কো বক্রি অব্যোহি। 

প্রধান বশযক/অবেবরক্ত জে া 

প্রশাসক (আইবসটি) 

িোমসক প্রমিযিদন  

মশেো প্রমিষ্ঠোন িমনেমরং-এ জিন্টর 

মনযয়োগ 

মনয়মিি মশেো প্রমিষ্ঠোন িমনেমরং কো বক্রি 

অব্যোহি। 

অবেবরক্ত জে া প্রশাসক (সাব্ বক) িোমসক প্রমিযিদন  

০৬ 

 

িোনিসম্পদ উন্নয়ন ও 

প্রোমিষ্ঠোমনক সেিিো 

বৃমিকরণ 

অনুমষ্ঠি আইমসটি প্রমশেণ 

 

আইমসটিযি দেিো অজবযনর জন্য মনয়মিি 

প্রমশেযণর ব্যিস্থো করো হযি । 

আইমসটি শোেো মনয়মিি িদোরমককরণ ও 

প্রমিযিদন 

 

অমিস ব্যিস্থোপনো সংক্রোন্ত প্রমশেণ সম্পন্ন প্রমি অথ বিেযর ৬০  ণ্টো প্রমশেণ প্রদোন । সংস্থোপন শোেো অি ব-িোৎসমরক প্রমিযিদন   

 

সংয োজনী ৩:অন্যোন্য িন্ত্রণোলয়/মিিোযগর মনকে প্রিযোমশি সুমনমদ বষ্ট কি বসম্পোদন চোমহদোসমূহ 

 

প্রবতষ্ঠাদনর  নাি  সাংবিষ্ট কা িক্রি কি িসম্পােন সূচক উি প্রবতষ্ঠাদনর বনকট 

চাবহো/প্রতযাশা 

চাবহো/প্রতযাশার 

জ ৌবিকতা 

প্রতযাশা পূরণ না হদল সম্ভাব্য প্রভাব 

জজলা প্রশাসন ও সাংবিষ্ট ববভাগ সভা সাংক্রান্ত জজলা প িাদয়র েপ্তরসমূদহর উন্নয়নমূলক 

কা িক্রসমূদহর কা িকর সিন্বয়সাধন 

বসদ্ধান্ত  থা থভাদব বাস্তবায়ন অদন্ত 

 থাসিদয় প্রবতদবেন জপ্ররণ করা 

জেশ ও জাবতর 

উন্নয়দনর স্বাদথ ি 

আদলাচনা ও বসদ্ধান্ত 

গ্রহণ 

সাবব িক উন্নয়ন ও সিন্বয় ব্যহত হদব 

দূদ িাগ ব্যবস্থাপনা 

সাংক্রান্ত  

দূদ িাগ ব্যবস্থাপনা, বনায়ন, জলবায়ু পবরবতিন 

ও পবরদবশ সাংরেণসহ জটকসই উন্নয়ন 

লেযিাত্রা অজিন ত্বরাবন্বতকরণ 

বসদ্ধান্ত  থা থভাদব বাস্তবায়ন অদন্ত 

 থাসিদয় প্রবতদবেন জপ্ররণ করা 

জেশ ও জাবতর 

উন্নয়দনর স্বাদথ ি  

েবরদ্র জনদগাষ্ঠী েবতগ্রস্থ হদব 

সািাবজক বনরাপত্তা 

সাংক্রান্ত  

সািাবজক বনরাপত্তামূলক কা িক্রি বাস্তবায়ন 

জজারোরকরণ 

বসদ্ধান্ত  থা থভাদব বাস্তবায়ন অদন্ত 

 থাসিদয় প্রবতদবেন জপ্ররণ করা 

জেশ ও জাবতর 

উন্নয়দনর স্বাদথ ি  

জনদসবা বববিত হদব 

রাজস্ব প্রশাসন সাংক্রান্ত রাজস্ব প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় গবতশীলতা 

আনয়ন   

বসদ্ধান্ত  থা থভাদব বাস্তবায়ন অদন্ত 

 থাসিদয় প্রবতদবেন জপ্ররণ করা 

জেশ ও জাবতর 

উন্নয়দনর স্বাদথ ি  

ভূবি ব্যবস্থাপনা ব্যহত হদব 
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জনশাংখলা ও 

জনবনরাপত্তা সাংক্রান্ত  

জনশাংখলা ও জনবনরাপত্তা সাংহতকরণ বসদ্ধান্ত  থা থভাদব বাস্তবায়ন অদন্ত 

 থাসিদয় প্রবতদবেন জপ্ররণ করা 

জেশ ও জাবতর 

উন্নয়দনর স্বাদথ ি  

আইন-শখলা পবরবস্থবত জভদে পড়দব 

িানব সম্পে উন্নয়ন 

সাংক্রান্ত  

িানব সম্পে উন্নয়ন ও প্রাবতষ্ঠাবনক সেিতা 

বৃবদ্ধকরণ 

বসদ্ধান্ত  থা থভাদব বাস্তবায়ন অদন্ত 

 থাসিদয় প্রবতদবেন জপ্ররণ করা 

জেশ ও জাবতর 

উন্নয়দনর স্বাদথ ি  

কি িেি ও েে জনগণ হারাদব 

ক্রীড়া, সাংস্কৃবত ও নারী 

উন্নয়ন  সাংক্রান্ত 

ক্রীড়া, সাংস্কৃবত ও নারী উন্নয়ন ত্বরাবন্বতকরণ বসদ্ধান্ত  থা থভাদব বাস্তবায়ন অদন্ত 

 থাসিদয় প্রবতদবেন জপ্ররণ করা 

জেশ ও জাবতর 

উন্নয়দনর স্বাদথ ি  

েে জনগণ হারাদব 

সভা সাংক্রান্ত জজলা প িাদয়র েপ্তরসমূদহর উন্নয়নমূলক 

কা িক্রসমূদহর কা িকর সিন্বয়সাধন 

বসদ্ধান্ত  থা থভাদব বাস্তবায়ন অদন্ত 

 থাসিদয় প্রবতদবেন জপ্ররণ করা 

জেশ ও জাবতর 

উন্নয়দনর স্বাদথ ি  

সাবব িক উন্নয়ন ও সিন্বয় ব্যহত 

দূদ িাগ ব্যবস্থাপনা 

সাংক্রান্ত  

দূদ িাগ ব্যবস্থাপনা, বনায়ন, জলবায়ু পবরবতিন 

ও পবরদবশ সাংরেণসহ জটকসই উন্নয়ন 

লেযিাত্রা অজিন ত্বরাবন্বতকরণ 

বসদ্ধান্ত  থা থভাদব বাস্তবায়ন অদন্ত 

 থাসিদয় প্রবতদবেন জপ্ররণ করা 

জেশ ও জাবতর 

উন্নয়দনর স্বাদথ ি  

েবরদ্র জনদগাষ্ঠী েবতগ্রস্থ হদব 

সািাবজক বনরাপত্তা 

সাংক্রান্ত  

সািাবজক বনরাপত্তামূলক কা িক্রি বাস্তবায়ন 

জজারোরকরণ 

বসদ্ধান্ত  থা থভাদব বাস্তবায়ন অদন্ত 

 থাসিদয় প্রবতদবেন জপ্ররণ করা 

জেশ ও জাবতর 

উন্নয়দনর স্বাদথ ি  

প্রাবন্তক জনগণ সরকাবর সুববধা জথদক ববিত হদব 

রাজস্ব প্রশাসন সাংক্রান্ত রাজস্ব প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় গবতশীলতা 

আনয়ন   

ভূমি রোজস্ব আদোয় বৃমি পোযি ও 

জনগণ ভূমি সংক্রোন্ত জসিো প্রোমপ্ত 

মনমিি হযি। 

ভূমি রোজস্ব আদোয় 

বৃমি পোযি ও জনগণ 

ভূমি সংক্রোন্ত জসিো 

প্রোমপ্ত 

ভূমি রোজস্ব আদোযয়র মনি বোমরি লেিোত্রো 

অজবনসম্ভি হযি নো ও জনগণ ভূমি সংক্রোন্ত জসিো 

জপযি সিস্যোর সম্মুেীন হযি 
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আমি, জজলো প্রশোসক, চাঁপোইনিোিগঞ্জ; মিিোগীয় কমিশনোর, রোজশোহী মিিোগ, রোজশোহী’র মনকে 

অিীকোর করমে জ , এই চুমক্তযি িমণ বি িলোিল অজবযন সযচষ্ট থোকি।  

 

আমি, মিিোগীয় কমিশনোর, রোজশোহী মিিোগ, রোজশোহী অিীকোর করমে জ , এই চুমক্তযি িমণ বি 

িলোিল অজবযন প্রযয়োজনীয় সহয োমগিো প্রদোন করি ।  

 

 

স্বোেমরি: 

 

 

 

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

জজলো প্রশোসক, চাঁপোইনিোিগঞ্জ                                                           িোমরে 

 

 

 

 

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

    মিিোগীয় কমিশনোর                                                                    িোমরে 

রোজশোহী মিিোগ, রোজশোহী 

 


