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�কৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 
(Weight of 
Strategic 
Objective) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন  
�চক 

(Performanc
e 

Indicators) 

 
একক 

(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

(Weight of 
Performan

ce 
Indicators) 

 ��ত অজ�ন 
 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০১৭-১৮ 
(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

�ে�পণ 
(Projection) 

২০১৮-১৯ 

�ে�পণ 
(Projection) 

২০১৯-২০ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
অসাধারণ অিত 

উ�ম 
উ�ম চলিত 

মান 
চলিত মােনর 

িনে�   
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
�জলা �শাসেনর �কৗশলগত উে��স�হ 

১. উপেজলা পয �ােয়র 
দ�রস�েহর উ�য়ন�লক 
কায ��মস�েহর কায �কর 
সম�য়সাধন 

২০ ১.১ উপেজলা পিরষেদর মািসক সাধারণ সভা 
আেয়াজন  

অ�ি�ত সভা সং�া ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

১.২ উপেজলা পিরষেদর মািসক সাধারণ সভার 
িস�া� বা�বায়ন 

িস�া� বা�বািয়ত % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

১.৩ িবিভ� উ�য়ন�লক কায ��ম পিরদ �শন পিরদশ �ন�ত �ক� সং�া ১ ৯৬ ৯৬ ৯৬ ৮৭ ৭৭ ৬৮ ৫৮ ৯৬ ৯৬ 
১.৪ মা�িমক িব�ালয় পিরদশ �ন পিরদশ �ন সং�া ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 
১.৫ �াথিমক িব�ালয় পিরদশ �ন পিরদশ �ন সং�া ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 
১.৬ এনিজও কায ��ম সম�য় িবষয়ক সভা 
আেয়াজন 

সভা অ�ি�ত সং�া ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

১.৭ এনিজও কায ��ম সম�য় িবষয়ক সভার 
িস�া� বা�বায়ন 

িস�া� বা�বািয়ত % ১ ৯০ ৯৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

১.৮ এনিজওেদর অ��েল ছাড়�ত অেথ �র 
পিরবী�ণ 

পিরবী�ণ�ত 
এনিজও 

সং�া ১ ২৫ ২৭ ২৭ ২৫ ২৩ ২১ ১৯ ২৭ ২৭ 

১.৯ উপেজলা িশ�া কিম�র সভা অ�ি�ত সভা 
 

সং�া ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

১.১০ উপেজলা িশ�া কিম�র িস�া� বা�বায়ন িস�া� বা�বািয়ত % ১ ৯০ ৯৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 
১.১১ ��ঋণ কায ��ম পিরদশ �ন/দশ �ন; পিরদশ �ন/দশ �ন সং�া ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 
১.১২ এক� বাড়ী এক� খামার িবষয়ক সম�য় 
সভার আেয়াজন। 

অ�ি�ত সভা সং�া ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

১.১৩ এক� বাড়ী এক� খামার িবষয়ক সম�য় 
সভার িস�া� বা�বায়ন। 

িস�া� বা�বািয়ত % ১ ৯০ ৯৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

১.১৪ উপেজলা সার বীজ কিম�র সভা আেয়াজন অ�ি�ত সভা 
 

সং�া ১ ১০ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০ 

১.১৫ উপেজলা সার বীজ কিম�র সভার িস�া� 
বা�বায়ন 

িস�া� বা�বািয়ত % ১ ৯৫ ৯৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

১.১৬ উপেজলা ইেনােভশন কিম�র সভা অ�ি�ত সভা 
 

সং�া ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

১.১৭ উপেজলা ইেনােভশন কিম�র িস�া� 
বা�বায়ন 

িস�া� বা�বািয়ত % ১ ৯০ ৯৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

১.১৮ উপেজলা আইিস� কিম�র সভা অ�ি�ত সভা সং�া ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 
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১.১৯ উপেজলা আইিস� কিম�র িস�া� 
বা�বায়ন 

িস�া� বা�বািয়ত % ১ ৯৫ ৯৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

১.২০ ইউিনয়ন িডিজটাল �মলা পিরদ �শন পিরদশ �ন/দশ �ন সং�া ১ ১০ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০ 
২. �েয �াগ �ব�হাপনা, 
বনায়ন, জলবা� পিরবত�ন ও 
পিরেবশ সংর�ণসহ �টকসই 
উ�য়ন ল��মা�া অজ�ন 
�রাি�তকরণ 

১০ ২.১ উপেজলা �াণ ও �নব �াসন এবং �েয �াগ 
�ব�হাপনা স�িক�ত সভা আেয়াজন 

অ�ি�ত সভা  সং�া ১ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬ 

২.২ �াণ ও �নব �াসন এবং �েয �াগ �ব�হাপনা 
স�িক�ত সভার িস�া� বা�বায়ন 

িস�া� বা�বািয়ত % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

২.৩ �েয �াগ �িত�� এলাকা তাৎ�িণক 
পিরদশ �ন/দশ �ন 

পিরদশ �ন/দশ �ন�ত সং�া ১ ৭ ৫ - - - - - - - 

২.৪ উপবরাে�র িডও �দান �দান�ত িজআর �ম. টন ১ ২৭৯.০০ ২২২.২০০ - - - - - - - 
২.৫ িভিজএফ �দান �দান�ত 

িভিজএফ 
�ম. টন ১ ৬১৪.০০ ৬৭৮.৪৪০ - - - - - - - 

২.৬ �ট� িরিলফ �দান �দান�ত িরিলফ �ম.টন ১ ৫০৬.৫৭৩ এবং  
অথ � বরা�  

১৯১৩৭৬১২ 

অথ � বরা� 
৪৪১৪৩৩৮১/৯৪ 

- - - - - - - 

২.৭ �ামীণ অবকাঠােমা িনম �ােনর জ� কািবখা 
�ক� বা�বায়ন 

িনিম �ত রা�া িক.িম.  .৫ ১৫ িক.িম - - - - - - - - 

২.৮ �ামীণ অবকাঠােমা িনম �ােনর জ� কািবটা 
�ক� বা�বায়ন 

িনম �াণ�ত রা�া িক.িম.  .৫ ১১.৭৫০ 
িক.িম. 

২৫.৪০০ 
িক.িম 

- - - - - - - 

২.৯ অিতদির�েদর জ� কম �সং�হান কম ��িচ িনেয়ািজত �িমক সং�া 
(ল�) 

.৫ ৫৬২৬ জন ৬১৯৪ জন - - - - - - - 

২.১০ ��েরাপেনর জ� জনগণেক উ�ু�করণ 
�মলা আেয়াজন 

আেয়ািজত �মলা সং�া 
 

.৫ ১ ১ - - - - - - - 

২.১১ সামািজক বনায়েনর জ� িবিভ� �কার 
�ে�র চারা িবতরণ 

িবতরণ�ত চারা সং�া 
(হাজার) 

.৫ ৩৫০০ ৪০০০ - - - - - - - 

২.১২ উপেজলা বন ও পিরেবশ কিম�র সভা 
আেয়াজন 

আেয়ািজত সভা সং�া .৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

২.১৩ উপেজলা বন ও পিরেবশ কিম�র সভার 
িস�া� বা�বায়ন 

বা�বািয়ত িস�া� % .৫ ৯৫ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

২.১৪ জলবা� পিরবত�ন �রােধ �হীত �ক� 
বা�বায়ন  

বা�বািয়ত �ক� সং�া 
 

.৫ ১ ১ ১ ১  - - - ১ ১ 

৩.  সামািজক িনরাপ�া�লক 
কায ��ম বা�বায়ন 
�জারদারকরণ 

১০ ৩.১ �ি�েযা�ােদর স�ানী ভাতা িবতরণ 
কায ��ম তদারিক 

ভাতা িবতরণ 
কায ��ম 
তদারক�ত 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৩.২ �িতব�ী ভাতা �দান কায ��ম তদারিক ভাতা িবতরণ 
কায ��ম 
তদারক�ত 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৩.৩ িবধবা ও �ামী পিরত�া� �ঃ� ভাতা িবতরণ 
কায ��ম তদারিক 

ভাতা িবতরণ 
কায ��ম তদারক�ত 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 
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৩.৪ �িতব�ীেদর িশ�া ও অ�া� ক�াণ�লক 
কােজ সহায়তা �দান 

সহায়তা �দ� ল� টাকা .৫ ২.৯১৬ ৩.৭৮০ - - - - - - - 

৩.৫ বয়� ভাতা সহায়তা �দ� ল� টাকা .৫ ৫১.০৬ ২১.১৮ - - - - - - - 
৩.৬ অস�ল �িতব�ী ভাতা সহায়তা �দ� ল� টাকা .৫ ৪৪.১৩৬ ৩১.৫৩ - - - - - - - 

৩.৭ �িতব�ী িশ�া উপ�ি� সহায়তা �দ� ল� টাকা .৫ ২.৯১৬ ৩.৭৮ - - - - - - - 
৩.৮ দিলত হিরজন ও �বেদ জনেগা�ীর জ� 
ভাতা  

সহায়তা �দ� ল� টাকা .৫ ২.৭০ - - - - - - - - 

৩.৯ নদী ভা�ন কবিলত জনেগা�ীর জ� ভাতা সহায়তা �দ� ল� টাকা .৫ - - - - - - - - - 
৩.১০ �জেলেদর জ� িজআর �দান সহায়তা �দ� ল� টাকা ১ - ৬,০৮,০০০/= 

(চাল বরা� 
১৬.০০ �ম:টন) 

 

- - - - - - - 

৩.১১ িভিজিড িবতরণ সহায়তা �দ� ল� টাকা ১ ২৮৪.৫৪৪ 
(৭৪৮.৮০০ 
�ম:টন ) 

৩৫২.৯৪৪ 
(৯২৮.৮০০ 

�ম:টন) 

- - - - - - - 

৩.১২ হত দির�েদর মােঝ �রভ �ে� ১০টাকা 
�কিজ দের চাল িব�য় 

িবতর�ত চােলর 
পিরমান 

টন ১ - ২৯১০.০৩০ - - - - - - - 

৩.১৩ খা� শ� �য় ও ম�দকরণ িবতর�ত চােলর 
পিরমান 

টন .৫ চাল ১১৪১.৫০ 
ধান ১৯৯৮.৮৪ 

গম ৬৬৩.০০ 

চাল ৬৫৫৩.৮৫ 
ধান ১৫০২.০০ 
গম ২৪৮.০০ 

- - - - - - - 

৩.১৪ দির� মােয়র জ� মা�কািলন ভাতা িবতর�ত চােলর 
পিরমান 

টন .৫ ৬৫.৪০ ল� 
টাকা 

৬৫.৪০ ল� 
টাকা 

- - - - - - - 

৪. রাজ� �শাসন ও 
�ব�হাপনায় গিতশীলতা 
আনয়ন 
 

১০ 
 

৪.১ উপেজলা �িম অিফস পিরদশ �ন পিরদশ �ন�ত 
অিফস 

সং�া  ১ ০৬ ০৬ ০৬ ০৫ ০৩ ০২ ০১ ০৬ ০৬ 

৪.২  ইউিনয়ন �িম অিফস পিরদশ �ন পিরদশ �ন�ত  
অিফস 

সং�া  ১ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৭ ৪৬ ৪৫ ৪৮ ৪৮ 

৪.৩ �িষ খাস জিম বে�াব� �দান �নব �ািসত পিরবার সং�া  .৫ ৪৮ ৫২ ৫২ ৫০ ৪৮ ৪৬ ৪৪ ৫২ ৫২ 
৪.৪ অ�িষ খাস জিম বে�াব� �দান বে�াব� �দান�ত 

জিম  
একর .৫ - ৫.০৪৭০ - - - - - - - 

৪.৫ �িম উ�য়ন ক�রর স�ক দাবী িনধ �ারণ গত বছেরর আদায় 
ও চলিত বছেরর 
বেকয়ার হার  

% ১ ১০০ 
(১৬২৩১৩৯৩/=) 

১০০ 
(৩০৮৬৫৫৯৪/) 

১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৪.৬ �িম উ�য়ন কর আদায় তদারিক করা  আদায়�ত �িম 
উ�নয়ন কর 

টাকা 
(�কা�) 

১ ১.১৯ ১.২১ ১.২১ ১.০৮ ০.৯৭ ০.৮৫ ০.৭৩ ১.৩৩ ১.৪৬ 

৪.৭ সায়রাত মহাল বে�াব� �দান আদায়�ত 
ইজারা�� 

টাকা 
(�কা�) 

১ ০.৮৮৬৮ ০.৮৮৭০ ০.৮৮৭০ ০.৭৯৮৩ ০.৭০৯৬ ০.৬২০৯ ০.৫৩২২ ০.৯৭৫৭ ০.১০৭৩২ 

৪.৮ আ�য়ন �কে�র �ণব �ািসত পিরবােরর সং�া �ণব �ািসত সং�া সং�া ১ ৬ ৭ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ১০ ১২ 
৪.৯ ক�িলয়ত স�াদেনর সং�া স�াদন�ত সং�া .৫ ৫২ ৪৭ - - - - - - - 
৪.১০ দিলল হ�া�েরর সং�া হ�া�িরত দিলল সং�া .৫ ১০ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০ 
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৪.১১ নামজারী সং�া নামজারী সং�া ১ ৩৭৪০ ৪৫৯০ ৪৫৯০ ৪১৩১ ৩৬৭২ ৩২১৩ ২৭৫৪ ৫০৪৯ ৫৫৫৩ 

৪.১২ এল� �না�েশর িভি�েত নামজারী সং�া নামজারী সং�া ০.২৫ ৫২ ৭৪ - - - - - ৭৪ ৭৪ 

৪.১৩ �জনােরল সা� �িফেকট মামলা িন�ি�  িন�ি��ত মামলা সং�া ০২৫ ৫ ৭ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৭ ৭ 
৪.১৪  ১নং খিতয়ান�� সরকাির স�ি�র অৈবধ 
দখল উ�ার 

উ�ার�ত �িম সং�া ০.২৫ ৫ ৭ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৭ ৭ 

৪.১৫  অ�া� সরকাির স�ি�র অৈবধ দখল 
উ�ার 

উ�ার�ত �িম % ০.২৫ ২৫ 
(৯.৪৩২০ একর)  

২০ 
(৬.৮৩২৫ 

একর) 

১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৫. জন��লা ও জনিনরাপ�া 
সংহতকরণ 

 
 

১৪ ৫.১ �মাবাইল �কাট � পিরচালনা পিরচািলত 
�মাবাইল �কাট � 

সং�া ১ ২১১ ১৭২ ১৭২ ১৫৪ ১৩৮ ১২০ ১০৪ ৩০০ ৩৫০ 

৫.২ ��ুভােব পাবিলক পরী�া পিরচালনা পাবিলক পরী�ার 
��পে�র িনরাপ�া 
িনি�ত�ত 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

 পিরচািলত 
পাবিলক পরী�া 

সং�া ১ ৭২ ৭২ ৭২ ৭০ ৬৮ ৬৫ ৬০ ৭৫ ৮০ 

৫.৩ উপেজলা আইন ��লা কিম�র সভা 
আেয়াজন 

অ�ি�ত সভা 
 

সং�া ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

৫.৪ উপেজলা আইন ��লা কিম�র সভা িস�া� 
বা�বায়ন 

িস�া� বা�বািয়ত % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৫.৫ উপেজলা স�াস ও নাশকতা �িতেরাধ 
কিম�র সভা আ�য়াজন  

অ�ি�ত সভা 
 

সং�া ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

৫.৬ উপেজলা স�াস ও নাশকতা �িতেরাধ 
কিম�র িস�া� বা�বায়ন 

িস�া� বা�বািয়ত % .৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৫.৭ উপেজলা �নীিত �িতেরাধ কিম�র সভা 
আেয়াজন 

অ�ি�ত সভা 
 

সং�া .৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

৫.৮ উপেজলা �নীিত �িতেরাধ কিম�র সভার 
িস�া� বা�বায়ন 

িস�া� বা�বািয়ত % .৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৫.৯ উপেজলা ত� অিধকার কিম�র সভা 
আেয়াজন 

অ�ি�ত সভা 
 

সং�া .৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

৫.১০ উপেজলা ত�য অিধকার কিম�র সভার 
িস�া� বা�বায়ন 

িস�া� বা�বািয়ত % .৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৫.১১ মাদক�ে�র অপ�বহার িনয়�েণ 
জনসেচতনা�লক সভা আেয়াজন 

আেয়ািজত সভা সং�া .৫ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৮ ১০ 

৫.১২ নারী ও িশ� িনয �াতন �রােধ 
জনসেচতনা�লক সভা আ�য়াজন 

আেয়ািজত সভা সং�া .৫ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৮ ১০ 

৫.১৩  �যৗ�ক িনেরােধর লে��  
জনসেচতনা�লক সভা আেয়াজন 

আেয়ািজত সভা সং�া .৫ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৮ ১০ 

৫.১৪ বা�িববাহ �রােধ কম �পিরক�না �ণয়ন কম �পিরক�না 
�ণীত 

সং�া .৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮  ১২ ১২ 
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৫.১৫  বা�িববাহ িনেরােধর লে�� 
জনসেচতনা�লক সভা আেয়াজন 

আেয়ািজত সভা সং�া .২৫ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৮ ১০ 

৫.১৬ মানব পাচার �িতেরাধ কিম� সভার 
আেয়াজন  

আেয়ািজত সভা সং�া .৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

৫.১৭ মানব পাচার �িতেরাধ কিম� সভার িস�া� 
বা�বায়ন 

িস�া� বা�বািয়ত % .২৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৫.১৮ �াম আদালত দশ �ন/পিরদশ �ন দশ �ন/পিরদশ �ন সং�া .২৫ ২৪ ২৪ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২৫ ৩০ 
৫.১৯ উপেজলা �াম আদালত কিম�র সভা 
আেয়াজন 

আেয়ািজত সভা সং�া .৫ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৮ ১০ 

৫.২০ উপেজলা �াম আদালত কিম�র সভার 
িস�া� বা�বায়ন 

িস�া� বা�বািয়ত % ০.২৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৫.২১  স�াস ও জ�ীবাদ দমেন জনসেচতনা�লক 
সভা আেয়াজন 

আেয়ািজত সভা সং�া ০.২৫ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৮ ১০ 

 সভার িস�া� 
বা�বায়েনর হার 

% ০.২৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৫.২২ নারী ও িশ� পাচার  �রােধ 
জনসেচতনা�লক সভা আেয়াজন 

আেয়ািজত সভা সং�া ০.২৫ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৮ ১০ 

 সভার িস�া� 
বা�বায়েনর হার 

% ০.২৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৫.২৩  �চারাচালান �িতেরােধ জনসেচতনা�লক 
সভা আেয়াজন 

আেয়ািজত সভা সং�া ০.২৫ ৩ ৩ ৩ ২ ২ ২ ১ ৪ ৫ 

 সভার িস�া� 
বা�বায়েনর হার 

% ০.২৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৫.২৪  �যৗন হয়রািন,  জাল �নাট ও �ি� �বসা 
িনয়�েণ এবং �িতেরােধ জনসেচতনা�লক সভা 
আেয়াজন 

আেয়ািজত সভা সং�া ০.২৫ ৩ ৩ ২ ২ ২ ১ ৪ ৫ ২ 

৬.  মানবস�দ উ�য়ন ও 
�ািত�ািনক স�মতা 
�ি�করণ 

০৬ ৬.১  �্বকেদর �িশ�ণ �দান আেয়ািজত 
�িশ�ণ 

সং�া ১ ৭ ৭ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৮ ১০ 

৬.২ ইউিডিস উে�া�েদর �িশ�ণ �দান আেয়ািজত 
�িশ�ণ 

সং�া ১ ২ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ৪ ৫ 

৬.৩  নারীেদর আ� কম �সং�ান �ি�র লে�� 
�িশ�ণ �দান 

আেয়ািজত 
�িশ�ষণ 

সং�া ১ ২১ ২১ ২১ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ২৪ ২৬ 

৬.৪  �াম �িলশেদর �িশ�ণ �দান আেয়ািজত 
�িশ�ণ 

সং�া ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

৬.৫  িশ�কেদর মাি�িমিডয়া �বহার িবষয়ক 
�িশ�ণ �দান 

আেয়ািজত 
�িশ�ণ 

সং�া ১ ৩ ৩ ২ ২ ২ ১ ৪ ৫ ২ 

৬.৬  িশ�কেদর মান স�ত িশ�া �দােনর জ� 
উ�ু�করণ �িশ�ণ 

আেয়ািজত 
�িশ�ণ 

সং�া ১ ৩ ৩ ২ ২ ২ ১ ৪ ৫ ২ 

৬.৭ �ানীয় সরকার জন �িতিনিধেদর �িশ�ণ আেয়ািজত 
�িশ�ণ 

সং�া ১ ২ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ৪ ৫ 
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৬.৮ আভ��িরন ৬০ ঘ�া �িশ�ণ আেয়ািজত 
�িশ�ণ 

সং�া ১ ১ ১ - - - - - ১ ১ 

৭. �ীড়া, সং�িত ও নারী 
উ�য়ন �রািনতকরণ। 

১০ ৭.১ উপেজলা �ীড়া সং�হার িনয়িমত কিম� 
গঠন 

কিম� গ�ত তািরখ ১ ১ ১ - - - - - ১ ১ 

৭.২  উপেজলা �ীড়া সং�হার আওতাধীন �িত� 
�ীড়া �িতেযািগতার আেয়াজন 

আেয়ািজত �ীড়া 
�িতেযািগতা 

সং�া ১ ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ৬ 

৭.৩   উপেজলা �ীড়ািবদেদর জ� �িশ�ণ 
আেয়াজন 

আেয়ািজত 
�িশ�ণ 

সং�া ১ ২ ৫ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১  ৬ 

৭.৪ উপেজলা িশ�কলা একােডিমর িনয়িমত 
কিম� গঠন 

কিম� গ�ত সং�া ১ ১ ১ ১ ১ - - - - ১ 

৭.৫   উপেজলা সাং�িতক �িতেযািগতার 
আেয়াজন 

আেয়ািজত 
�িতেযািগতা 

সং�া ১ ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮  ১৩ 

৭.৬  উপেজলা সং�িত ��ে� িবিভ� �িশ�ণ 
আেয়াজন 

আেয়ািজত 
�িশ�ণ 

সং�া ১ ১ ৩ ৩  ৩  ২ ১  - - ৪  

৭.৭ গালস � গাইড �িশ�ণ �দান আেয়ািজত 
�িশ�ণ 

িদন ১ ১ ৩ ৩  ৩  ২ ১  - - ৪  

৭.৮ িকেশারী �াব কিম�র সভার আেয়াজন আেয়ািজত সভা সং�া .৫ ১ ১ ১ - - - - ৬ ৬ 
৭.৯ িকেশারী �াব কিম�র সভার িস�া� 
বা�বায়ন 

িস�া� বা�বািয়ত 
 

% .৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৭.১০  দশ �নাথ�েদর জ� টয়েলেটর �ব�া িনিম �ত টয়েলট সং�া ১ - ২ ২ - - - - ৩ ৪ 

৭.১১ ডাক বাংেলা �ব�াপনা পির�ার-
পির��তা 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 
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�সকশন-২ 
�কৗশলগত উে��, অ�ািধকার, কায ��ম, কম �স�াদন �চক এবং ল��মা�াস�হ 

মাঠ পয �ােয়র কায �ালেয়র আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হ 
(েমাট মান-২০) 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

�কৗশলগত 
উে�� 
(Strategic 
Objectives) 

 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 
(Weight of 
Strategic 

Objectives ) 

 
 

কায ��ম 
(Activities) 

 
 

কম �স�াদন �চক 
(Performance  

Indicators) 

 
 

একক 
(Unit) 

 
 

কম �স�াদন 

�চেকর মান 
(Weight 

of PI) 

ল��মা�ার মান ২০১৭-২০১৮ 
(Target Value-2017-18) 

অসাধারণ 
(Excell

ent) 

অিত উ�ম 
(Very 
Good) 

উ�ম 
(Good) 

চলিত মান 
(Fair) 

চলিত 
মােনর িনে� 
(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হ 

দ�তার 
সে� 
বািষ �ক 

কম �স�াদ
ন �ি� 

বা�বায়ন 

৪ 

২০১৭-২০১৮ অথ � বছেরর খসড়া বািষ �ক কম �স�াদন 
�ি� দািখল 

িনধ �ািরত সময়সীমার মে� খসড়া �ি� 
ম�ণালয়/িবভােগ দািখল�ত 

তািরখ ১ ১৭ এি�ল ১৯ এি�ল ২০ এি�ল ২৩ এি�ল ২৫ এি�ল 

২০১৭-২০১৮ অথ � বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি� 
বা�বায়ন পিরবী�ণ 

��মািসক �িতেবদন দািখল�ত সং�া ১ ৪ ৩ - - - 

২০১৭-২০১৮ অথ � বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র 
অধ �বািষ �ক ��ায়ন �িতেবদন দািখল 

িনধ �ািরত তািরেখ অধ �বািষ �ক ��ায়ন 
�িতেবদন দািখল�ত 

তািরখ ১ 
১৫ 

জা�য়াির 
১৬ 

জা�য়াির 

১৭ 
জা�য়াির 

১৮ জা�য়াির ২১ জা�য়াির 

২০১৬-২০১৭ অথ � বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র 
��ায়ন �িতেবদন দািখল 

বািষ �ক ��ায়ন �িতেবদন দািখল�ত তািরখ ১ ১৩ �লাই ১৬ �লাই ১৮ �লাই ২০ �লাই ২৩ �লাই 

কায �প�িত, 
কম �পিরেব
শ ও �সবার 
মােনা�য়ন 

৯ 

মাঠ পয �ােয়র কায �ালয়স�েহ কমপে� এক� 
অনলাইন �সবা চা� করা 

অনলাইন �সবা চা��ত তািরখ ১ 
৩১ 

িডেস�র 
৩১ 

জা�য়াির 
২৮ 

�ফ�য়াির 
- - 

দ�র/সং�ার কমপে� ১� �সবা�ি�য়া সহজী�ত �সবা�ি�য়া সহজী�ত তািরখ ১ 
৩১ 

িডেস�র 
৩১ 

জা�য়াির 
২৮ 

�ফ�য়াির 
১৫ মাচ � - 

উ�াবনী উে�াগ ও �� উ�য়ন �ক� (এসআইিপ) 
বা�বায়ন 

উ�াবনী উে�াগ বা�বািয়ত তািরখ ১ ৪ জা�য়াির 
১১ 

জা�য়াির 

১৮ 
জা�য়াির 

২৫ জা�য়াির ৩১ জা�য়াির 

এসআইিপ বা�বািয়ত % ১ ২৫     

িপআরএল ��র ২ মাস �েব � সংি�� কম �চারীর 
িপআরএল ও �� নগদায়ন �গপৎ জাির িনি�তকরণ 

সংি�� কম �চারীর িপআরএল�� ও �� 
নগদায়ন প� �গপৎ জাির�ত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

িস�েজনস চাট �ার অ�যায়ী �সবা �দান 
�কািশত িস�েজনস চাট �ার অ�যায়ী 

�সবা �দান�ত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

অিভেযাগ �িতকার �ব�া বা�বায়ন িন�ি��ত অিভেযাগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 
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�সবা �ত�াশী ও দশ �নাথ�েদর জ� টয়েলটসহ 
অেপ�াগার (waiting room) এর �ব�া করা 

িনধ �ািরত সময়সীমার মে� �সবা �ত�াশী 
ও দশ �নাথ�েদর জ� টয়েলটসহ 

অেপ�াগার চা��ত 
তািরখ ১ 

৩১ 
িডেস�র  

৩১ 
জা�য়াির  

২৮ 
�ফ�য়াির  

- - 

�সবার মান স�েক� �সবা�হীতােদর মতামত 
পিরবী�েণর �ব�া চা� করা 

�সবা�হীতােদর মতামত পিরবী�েণর 
�ব�া চা��ত 

তািরখ ১ 
৩১ 

িডেস�র  
৩১ 

জা�য়াির  
২৮ 

�ফ�য়াির  
- - 

 
কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

�কৗশলগত 
উে�� 
(Strategi
c 
Objective
s) 

 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 
(Weight 

of 
Strategic 
Objective

s ) 

 
 

কায ��ম 
(Activities) 

 
 

কম �স�াদন �চক 
(Performance  

Indicators) 

 
 

একক 
(Unit

) 

 
 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 
(Weight 

of PI) 

ল��মা�ার মান ২০১৭-২০১৮ 
(Target Value-2017-18) 

 
অসাধারণ 
(Excell

ent) 

 
অিত উ�ম 
(Very 
Good) 

 
উ�ম 

(Good) 

 
চলিত মান 
(Fair) 

চলিত 
মােনর িনে� 
(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হ 

 
দ�তা ও 

�নিতকতার 
উ�য়ন 

 
 
 
৪ 

সরকাির কম �স�াদন �ব�াপনা সং�া�  
�িশ�ণসহ িবিভ� িবষেয় 

কম �কত�া/কম �চারীেদর জ� �িশ�ণ 
আেয়াজন 

�িশ�েণর সময় জনঘ�া ২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় ��াচার �কৗশল বা�বায়ন 

২০১৭-২০১৮ অথ �বছেরর ��াচার 
বা�বায়ন কম �পিরক�না এবং 

বা�বায়ন পিরবী�ণ কাঠােমা �ণীত 
ও দািখল�ত 

তািরখ ১ ১৬ �লাই ৩১ �লাই - - - 

িনধ �ািরত সময়সীমার মে� 
��মািসক পিরবী�ণ �িতেবদন 

দািখল�ত 
সং�া ১ ৪ ৩ ২   

ত� অিধকার 
বা�বায়ন 

�জারদারকরণ 

 
১ 

ত� বাতায়ন হালনাগাদকরণ ত� বাতায়ন হালনাগাদ�ত % .৫ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

��েণািদত ত� �কািশত ��েণািদত ত� �কািশত % .৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

আিথ �ক 
�ব�াপনার 

উ�য়ন 
২ অিডট আপি� িন�ি� কায ��েমর উ�য়ন অিডট আপি� িন�ি��ত % ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
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সংেযাজনী- ২: কম �স�াদন �চকস�হ, বা�বায়নকারী এবং পিরমাপ প�িত-এর িববরণ 
 

�িমক ন�র কায ��ম কম �স�াদন �চক িববরণ বা�বায়নকারী ইউিনট পিরমাপ প�িত এবং 
উপা��� 

সাধারণ ম�� 

১) উপেজলা পয �ােয়র 
দ�রস�েহর উ�য়ন�লক 
কায ��স�েহর কায �কর 
সম�য়সাধন 

১.১ উপেজলা পিরষেদর 
মািসক সাধারণ সভা 
আেয়াজন  

অ�ি�ত সভা উপেজলার িবিভ� দ�েরর উ�য়নস�েহর বত�মান 
অব�া ও ভিব�েত করণীয় িবষেয় আেলাচনা এবং 
উ�য়ন গিতশীল করার িনিম� আ�ঃিবভাগীয় 
সহেযািগতা িনি�ত করা। 

উপেজলা িনব �াহী 
অিফসার, িসরাজগ� 

সদর, িসরাজগ� 

মািসক সভা উ�য়ন �ক� স�েহ সম�য় 
সািধত হেব। 

১.২ উপেজলা পিরষেদর 
মািসক সাধারণ সভার িস�া� 
বা�বায়ন 

িস�া� বা�বািয়ত �ব �বত� সভার িস�া�স�হ পরবত� সভায় 
আেলাচনা ও বা�বায়ন পয �ােলাচনা। 

বািষ �ক �িতেবদন উ�য়ন �ক�স�হ বা�বায়েন 
গিতশীলতা আসেব। 

১.৩ িবিভ� উ�য়ন�লক 
কায ��ম পিরদ �শন 

পিরদশ �ন�ত �ক� উ�য়ন �ক� স�হ উপেজলা িনব �াহী অিফসার  
ক��ক পিরদশ �ন ও �পািরশ। 

�মাপ পয �ােলাচনা স�ক ও িবিধ �মাতােবক 
�নগত উ�য়ন হেব। 

১.৪ মা�িমক িব�ালয় 
পিরদশ �ন 

পিরদশ �ন উপেজলা িনব �াহী অিফসার  ক��ক পিরদশ �ন ও 
�পািরশ  

�মাপ পয �ােলাচনা স�ক ও িবিধ �মাতােবক 
�নগত উ�য়ন হেব। 

১.৫ �াথিমক িব�ালয় 
পিরদশ �ন 

পিরদশ �ন উপেজলা িনব �াহী অিফসার  ক��ক পিরদশ �ন ও 
�পািরশ  

�মাপ পয �ােলাচনা স�ক ও িবিধ �মাতােবক 
�নগত উ�য়ন হেব। 

১.৬ এনিজও কায ��ম সম�য় 
িবষয়ক সভা আেয়াজন 

সভা অ�ি�ত এনিজও কায ��ম পরীিব�ণ ও পয �ােলাচনা।  মািসক সভা এনিজও কায ��ম সম�য় করা 
যােব। 

 
১.৭ এনিজও কায ��ম সম�য় 
িবষয়ক সভার িস�া� 
বা�বায়ন 

িস�া� বা�বািয়ত �ব �বত� সভার িস�া�স�হ পরবত� সভায় 
আেলাচনা ও বা�বায়ন পয �ােলাচনা। 

বািষ �ক �িতেবদন এনিজও কায ��েম গিতশীলতা 
আসেব। 

১.৮ এনিজওেদর অ��েল 
ছাড়�ত অেথ �র পিরবী�ণ 

পিরবী�ণ�ত এনিজও যথাযথভােব ছাড়�ত অথ � িনেদ �শনা ও িবিধ 
�মাতােবক �য় হে� িকনা �স িবষয়� 
িনি�তকরণ। 

বািষ �ক �িতেবদন এনিজও খােত অেথ �র অপচয় 
�র হেব। 

১.৯ উপেজলা িশ�া কিম�র 
সভা 

অ�ি�ত সভা উপেজলা িশ�া কায ��ম পরীিব�ণ ও পয �ােলাচনা।  মািসক সভা উপেজলা িশ�া  কায ��ম 
সম�য় করা যােব। 

 ১.১০ উপেজলা িশ�া 
কিম�র িস�া� বা�বায়ন 

িস�া� বা�বািয়ত �ব �বত� সভার িস�া�স�হ পরবত� সভায় 
আেলাচনা ও বা�বায়ন পয �ােলাচনা। 

বািষ �ক �িতেবদন িশ�া কায ��েম গিতশীলতা 
আসেব। 
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১.১১ ��ঋণ কায ��ম 
পিরদশ �ন/দশ �ন; 

পিরদশ �ন/দশ �ন ��� ঋণ কায ��মস�হ উপেজলা িনব �াহী অিফসার  
ক��ক পিরদশ �ন ও �পািরশ। 

বািষ �ক �িতেবদন ��ঋণ �হীতােদর জীবনযা�ার 
মান উ�ত হেব। 

১.১২ এক� বাড়ী এক� 
খামার িবষয়ক সম�য় সভার 
আেয়াজন। 

অ�ি�ত সভা এক� বাড়ী এক� খামার িবষয়ক কায ��ম 
পরীিব�ণ ও পয �ােলাচনা।  

মািসক সভা এক� বাড়ী এক� খামার 
িবষয়ক কায ��ম সম�য় করা 

যােব। 
১.১৩ এক� বাড়ী এক� 
খামার িবষয়ক সম�য় সভার 
িস�া� বা�বায়ন। 

িস�া� বা�বািয়ত �ব �বত� সভার িস�া�স�হ পরবত� সভায় 
আেলাচনা ও বা�বায়ন পয �ােলাচনা। 

বািষ �ক �িতেবদন এক� বাড়ী এক� খামার 
িবষয়ক কায ��েম গিতশীলতা 

আসেব। 
১.১৪ উপেজলা সার বীজ 
কিম�র সভা আেয়াজন 

অ�ি�ত সভা উপেজলা সার বীজ কিম�র কায ��ম পরীিব�ণ ও 
পয �ােলাচনা।  

মািসক সভা উপেজলা সার ও বীজ িবষয়ক 
কায ��ম সম�য় করা যােব। 

১.১৫ উপেজলা সার বীজ 
কিম�র সভার িস�া� 
বা�বায়ন 

িস�া� বা�বািয়ত �ব �বত� সভার িস�া�স�হ পরবত� সভায় 
আেলাচনা ও বা�বায়ন পয �ােলাচনা। 

বািষ �ক �িতেবদন উপেজলা সার ও বীজ িবষয়ক 
কায ��েম গিতশীলতা আসেব। 

১.১৬ উপেজলা ইেনােভশন 
কিম�র সভা 

অ�ি�ত সভা উপেজলা ইেনােভশন কিম�র কায ��ম পরীিব�ণ 
ও পয �ােলাচনা।  

মািসক সভা উপেজলা ইেনােভশন িবষয়ক 
কায ��ম সম�য় করা যােব। 

১.১৭ উপেজলা ইেনােভশন 
কিম�র িস�া� বা�বায়ন 

িস�া� বা�বািয়ত �ব �বত� সভার িস�া�স�হ পরবত� সভায় 
আেলাচনা ও বা�বায়ন পয �ােলাচনা। 

বািষ �ক �িতেবদন উপেজলা ইেনােভশন িবষয়ক 
কায ��েম গিতশীলতা আসেব। 

১.১৮ উপেজলা আইিস� 
কিম�র সভা 

অ�ি�ত সভা উপেজলা আইিস� কিম�র কায ��ম পরীিব�ণ ও 
পয �ােলাচনা।  

মািসক সভা উপেজলা আইিস� িবষয়ক 
কায ��ম সম�য় করা যােব। 

১.১৯ উপেজলা আইিস� 
কিম�র িস�া� বা�বায়ন 

িস�া� বা�বািয়ত �ব �বত� সভার িস�া�স�হ পরবত� সভায় 
আেলাচনা ও বা�বায়ন পয �ােলাচনা। 

বািষ �ক �িতেবদন উপেজলা আইিস� িবষয়ক 
কায ��েম গিতশীলতা আসেব। 

১.২০ ইউিনয়ন িডিজটাল 
�মলা পিরদ �শন 

পিরদশ �ন/দশ �ন ইউিনয়ন িডিজটাল �মলা উপেজলা িনব �াহী 
অিফসার  ক��ক পিরদশ �ন ও �পািরশ। 

বািষ �ক �িতেবদন ইউিনয়ন িডিজটাল �মলার মান 
উ�ত হেব। 

২) �েয �াগ �ব�হাপনা, 
বনায়ন, জলবা� পিরবত�ন 
ও পিরেবশ সংর�ণসহ 
�টকসই উ�য়ন ল��মা�া 
অজ�ন �রাি�তকরণ 

২.১ উপেজলা �াণ ও 
�নব �াসন এবং �েয �াগ 
�ব�হাপনা স�িক�ত সভা 
আেয়াজন 

অ�ি�ত সভা  �াণ ও �নব �াসেনর আওতায় �হীত  িস�া�স�হ 
আেলাচনা পিরবী�ণ। 

মািসক সভা �াণ ও �নব �াসন কায ��ম 
সম�য় হেব। 

২.২ �াণ ও �নব �াসন এবং 
�েয �াগ �ব�হাপনা স�িক�ত 
সভার িস�া� বা�বায়ন 

িস�া� বা�বািয়ত �ব �বত� সভার িস�া�স�হ পরবত� সভায় 
আেলাচনা ও িস�া�স�হ পয �ােলাচনা। 

বািষ �ক �িতেবদন �াণ ও �নব �াসন কায ��েম 
গিতশীলতা আসেব। 

২.৩ �েয �াগ �িত�� এলাকা 
তাৎ�িণক পিরদশ �ন/দশ �ন 

পিরদশ �ন/দশ �ন�ত �েয �াগ �িত�� এলাকাস�হ তাৎ�িণক উপেজলা 
িনব �াহী অিফসার  ক��ক পিরদশ �ন ও �পািরশ। 

বািষ �ক �িতেবদন �াণ ও �েয �ােগর ��ে� �নগত 
�নব �াসন হেব। 

২.৪ উপবরাে�র িডও �দান �দান�ত িডও দির�েদর মে� খা� সহেযািগতা স�সারণ। বািষ �ক �িতেবদন অিত দিরে�র হার �াস পােব। 
২.৫ িভিজএফ �দান �দান�ত িভিজএফ অিতদির� পিরবারেক খা� িনরাপ�া  বািষ �ক �িতেবদন দির� �লাকেদর �ি�র চািহদা 
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িনি�তকরণ।  
 
 
 
 

উপেজলা িনব �াহী 
অিফসার, িসরাজগ� 

সদর, িসরাজগ� 

�রণ হেব। 
২.৬ �ট� িরিলফ �দান �দান�ত িরিলফ �� �িত�� �িত�ানস�েহর উ�য়ন। বািষ �ক �িতেবদন �� �িত�ানস�হ সবল হেব। 
২.৭ �ামীণ অবকাঠােমা 
িনম �ােনর জ� কািবখা �ক� 
বা�বায়ন 

িনিম �ত রা�া �ামীণ �যাগােযাগ �ব�ার উ�য়ন। বািষ �ক �িতেবদন �ামীণ অথ �নীিত চা�া হেব। 

২.৮ �ামীণ অবকাঠােমা 
িনম �ােনর জ� কািবটা �ক� 
বা�বায়ন 

িনম �াণ�ত রা�া �ামীণ �যাগােযাগ �ব�ার উ�য়ন। বািষ �ক �িতেবদন �ামীণ অথ �নীিত চা�া হেব। 

২.৯ অিতদির�েদর জ� 
কম �সং�হান কম ��িচ 

িনেয়ািজত �িমক অিতদির� �িমকেদর কম �সং�ান �ি�। বািষ �ক �িতেবদন �াি�ক �ষকগণ কােজর �েযাগ 
পােব। 

২.১০ ��েরাপেনর জ� 
জনগণেক উ�ু�করণ �মলা 
আেয়াজন 

আেয়ািজত �মলা ��েরাপেনর উপকািরতা স�েক� জনগনেক 
অবিহতকরণ ও ��েরাপেন স�ৃ�তা 
�জারদারকরণ। 

বািষ �ক �িতেবদন পিরেবশ র�ায় জনসাধারণ 
আ�হী হেব। 

২.১১ সামািজক বনায়েনর 
জ� িবিভ� �কার �ে�র 
চারা িবতরণ 

িবতরণ�ত চারা ��েরাপন কায ��ম স�সারন। বািষ �ক �িতেবদন বনা�েলর হার �ি� পােব। 

২.১২ উপেজলা বন ও 
পিরেবশ কিম�র সভা 
আেয়াজন 

আেয়ািজত সভা পিরেবশ স�েক� সেচতনতা �ি� ও পিরেবশ 
�ষণেরাধ। 

মািসক সভা পিরেবশ র�ায় সমি�ত 
কম �কা� পিরচািলত হেব। 

২.১৩ উপেজলা বন ও 
পিরেবশ কিম�র সভার 
িস�া� বা�বায়ন 

বা�বািয়ত িস�া� �ব �বত� সভার িস�া�স�হ পরবত� সভায় 
আেলাচনা িস�া� স�হ পয �ােলাচনা। 

বািষ �ক �িতেবদন পিরেবশ র�ায় সমি�ত 
কম �কা� পিরচািলত হেব। 

২.১৪ জলবা� পিরবত�ন �রােধ 
�হীত �ক� বা�বায়ন  

বা�বািয়ত �ক� জলবা� পিরবত�ন �রােধ �ক�স�হ বা�বায়ন 
পিরবী�ণ। 

বািষ �ক �িতেবদন জলবায় পিরবত�েনর চ�ােল� 
�মাকােবলায় ����ণ � অ�গিত 

হেব। 
৩.  সামািজক 
িনরাপ�া�লক কায ��ম 
বা�বায়ন �জারদারকরণ 
 
 

৩.১ �ি�েযা�ােদর স�ানী 
ভাতা িবতরণ কায ��ম 
তদারিক 

ভাতা িবতরণ কায ��ম 
তদারক�ত 

��ত বীর �ি�েযা�াগণ ত�েদর ভাতা যথাসমেয় 
পাে�ন িকনা তা পিরবী�ণ। 

উপেজলা িনব �াহী 
অিফসার, িসরাজগ� 

সদর, িসরাজগ� 

বািষ �ক �িতেবদন ��ত ও হতদির� 
�ি�েযা�ােদর আিথ �ক ��লতা 

আসেব। 
৩.২ �িতব�ী ভাতা �দান 
কায ��ম তদারিক 

ভাতা িবতরণ কায ��ম 
তদারক�ত 

��ত �িতব�ীরা ত�েদর ভাতা যথাসমেয় পাে�ন 
িকনা তা পিরবী�ণ। 

বািষ �ক �িতেবদন ��ত �িতব�ীেদর স�কভােব 
ভাতা িবতরণ করা যােব। 

৩.৩ িবধবা ও �ামী 
পিরত�া� �ঃ� ভাতা িবতরণ 
কায ��ম তদারিক 

ভাতা িবতরণ কায ��ম 
তদারক�ত 

স�ক িবধবাগণ ত�েদর ভাতা যথাসমেয় পাে�ন 
িকনা তা পিরবী�ণ। 

বািষ �ক �িতেবদন ��ত িবধবােদর স�কভােব 
ভাতা িবতরণ করা যােব। 

৩.৪ �িতব�ীেদর িশ�া ও সহায়তা �দ� সামািজক িনরাপ�া�লক কম ��িচ যথাসমেয় বািষ �ক �িতেবদন সামািজক িনরাপ�া িনি�ত 
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অ�া� ক�াণ�লক কােজ 
সহায়তা �দান 

যথাযথভােব বা�বায়ন। হেব। 

৩.৫ বয়� ভাতা সহায়তা �দ� বয়�েদর সমােজর �ল ��ােত আনয়েণ 
সহেযািগতাকরণ। 

বািষ �ক �িতেবদন বয়�েদর ক�াণ সািধত হেব। 

৩.৬ অস�ল �িতব�ী ভাতা সহায়তা �দ� অস�ল �িতব�ীেদর সমােজর �ল ��ােত আনয়েণ 
সহেযািগতাকরণ। 

বািষ �ক �িতেবদন অস�ল  �িতব�ীেদর ক�াণ 
সািধত হেব। 

৩.৭ �িতব�ী িশ�া উপ�ি� সহায়তা �দ�  �িতব�ীেদর িশ�ার ��ে� �ল ��ােত আনয়েণ 
সহেযািগতাকরণ। 

বািষ �ক �িতেবদন   �িতব�ীেদর িশ�ার ��ে� 
ক�াণ সািধত হেব। 

৩.৮ দিলত হিরজন ও �বেদ 
জনেগা�ীর জ� ভাতা  

সহায়তা �দ� দিলত হিরজন ও �বেদ জনেগা�ীেক সমােজর �ল 
��ােত আনয়েণ সহেযািগতাকরণ। 

বািষ �ক �িতেবদন দিলত হিরজন ও �বেদ 
জনেগা�ীর ক�াণ সািধত হেব। 

৩.৯ নদী ভা�ন কবিলত 
জনেগা�ীর জ� ভাতা 

সহায়তা �দ� নদী ভা�ন কবিলত জনেগা�ীর সহেযািগতাকরণ। বািষ �ক �িতেবদন নদী ভা�ন কবিলত জনেগা�ীর 
ক�াণ সািধত হেব। 

৩.১০ �জেলেদর জ� িজআর 
�দান 

সহায়তা �দ�ত �জেলেদর জ� আিথ �ক সহেযািগতাকরণ। বািষ �ক �িতেবদন �জেলেদর ক�াণ সািধত হেব। 

৩.১১ িভিজিড িবতরণ সহায়তা �দ� অস�ল �ি�েদর িভিজিড সহেযািগতাকরণ। বািষ �ক �িতেবদন অস�ল  �ি�েদর ক�াণ 
সািধত হেব। 

৩.১২ হত দির�েদর মােঝ 
�লভ �ে� ১০টাকা �কিজ 
দের চাল িব�য় 

িবতর�ত চােলর 
পিরমান 

উপেজলা িনব �াহী অিফসার ক��ক হত দির�েদর 
মােঝ �লভ �ে� ১০টাকা �কিজ দের চাল 
িব�েয়র ��ে� সহেযািগতাকরণ। 

বািষ �ক �িতেবদন হত দির�েদর  �ি�েদর 
ক�াণ সািধত হেব। 

৩.১৩ খা� শ� �য় ও 
ম�দকরণ 

িবতর�ত চােলর 
পিরমান 

উপেজলা িনব �াহী অিফসার ক��ক খা� শ� �য় ও 
ম�দকরণ ��ে� সহেযািগতাকরণ। 

বািষ �ক �িতেবদন খা� শ� �য় ও ম�দকরণ 
িনি�তকরণ 

৩.১৪ দির� মােয়র জ� 
মা�কািলন ভাতা 

িবতর�ত ভাতার 
পিরমান 

উপেজলা িনব �াহী অিফসার ক��ক দির� মােয়র 
জ� মা�কািলন ভাতা িনি�তকরণ। 

বািষ �ক �িতেবদন হত দির�েদর  মােয়েদর 
মা�কালীন ক�াণ সািধত হেব। 

৪) রাজ� �শাসন ও 
�ব�াপনায় গিতশীলতা 
আনয়ন 

৪.১ উপেজলা �িম অিফস 
পিরদশ �ন 

পিরদশ �ন�ত অিফস যথাযথভােব উপেজলা �িম অিফস ত�র কম �কা� 
পিরচালনা করেছ িকনা তা পয �েব�ণ। 

উপেজলা িনব �াহী 
অিফসার, িসরাজগ� 

সদর, িসরাজগ� 
 
 
 
 
 
 
 
 

�মাপ পয �ােলাচনা উপেজলা �িম অিফেস জনেসবা 
িনি�ত হেব। 

৪.২  ইউিনয়ন �িম অিফস 
পিরদশ �ন 

পিরদশ �ন�ত  অিফস যথাযথভােব ইউিনয়ন �িম অিফস তার কম �কা� 
পিরচালনা করেছ িকনা তা পয �েব�ণ। 

�মাপ পয �ােলাচনা ইউিনয়ন �িম অিফেস জনেসবা 
িনি�ত হেব। 

৪.৩ �িষ খাস জিম বে�াব� 
�দান 

�নব �ািসত পিরবার দির� �িমহীনেদর আবাসেনর �ব�া করা। বািষ �ক �িতেবদন �িমহীন �লাকেদর বাস�ােনর 
সং�ান হেব। 

৪.৪ অ�িষ খাস জিম 
বে�াব� �দান 

বে�াব� �দান�ত জিম  উ�য়েনর �ােথ � িবিভ� দ�েরর অ��েল বে�াব� 
�দান। 

বািষ �ক �িতেবদন উ�য়েন গিতশীলতা আসেব। 

৪.৫ �িম উ�য়ন ক�রর স�ক 
দাবী িনধ �ারণ 

গত বছেরর আদায় ও 
চলিত বছেরর বেকয়ার 
হার  

স�কভােব �িম উ�য়ন কেরর দাবী িনধ �ারণ �ব �ক 
রাজ� আয় �ি�। 

বািষ �ক �িতেবদন জাতীয় অথ �নীিত শি�শালী 
হেব। 
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৪.৬ �িম উ�য়ন কর আদায় 
তদারিক করা  

আদায়�ত �িম উ�য়ন 
কর 

যথাযথভােব �িম উ�য়ন কর আদায় হে� িকনা তা 
পিরবী�ণ। 

 
 
 
 
 
 

উপেজলা িনব �াহী 
অিফসার, িসরাজগ� 

সদর, িসরাজগ� 

মািসক সভা জাতীয় অথ �নীিত শি�শালী 
হেব। 

৪.৭ সায়রাত মহাল বে�াব� 
�দান 

আদায়�ত ইজারা�� সায়রাত মহল খােত রাজ� আয় �ি� করা। বািষ �ক �িতেবদন জাতীয় অথ �নীিত শি�শালী 
হেব। 

৪.৮ আ�য়ন �কে�র 
�ণব �ািসত পিরবােরর সং�া 

�ণব �ািসত সং�া আ�য়ন �কে� �ণব �ািসত দির�েদর আবাসেনর 
�ব�া করা। 

বািষ �ক �িতেবদন দির� আ�য়হীনেদর আবাসেনর 
�ব�া হেব। 

৪.৯ ক�িলয়ত স�াদেনর 
সং�া 

স�াদন�ত যথািনয়েম ক�িলয়ত স�াদেনর �ব�া করা। বািষ �ক �িতেবদন ক�িলয়ত স�াদন িনি�ত 
হেব। 

৪.১০ দিলল হ�া�েরর সং�া হ�া�িরত দিলল �ত ও সহজ প�িতেত �সবা �হীতার অ��েল 
দিলল হ�া�র করা। 

বািষ �ক �িতেবদন �সবা �হীতার অ��েল দিলল 
হ�া�র করা হেব। 

৪.১১ নামজারী সং�া নামজারী �ত ও সহেজ ��তার অ��েল নামজারী করা। বািষ �ক �িতেবদন  যথাসমেয় নামজারী িনি�ত 
হেব। 

৪.১২ এল� �না�েশর 
িভি�েত নামজারী সং�া 

নামজারী িনধ �ািরত সমেয় এল� �না�েশর িভি�েত নামজারী 
করা। 

বািষ �ক �িতেবদন  যথাসমেয় এল� �না�েশর  
িভি�েত নামজারী িনি�ত হেব। 

৪.১৩ �জনােরল সা� �িফেকট 
মামলা িন�ি�  

িন�ি��ত মামলা সরকাির দাবী আদােয় �ব�া �রহণ করা। বািষ �ক �িতেবদন সরকােরর �াথ � র�া হেব। 

৪.১৪  ১নং খিতয়ান�� 
সরকাির স�ি�র অৈবধ 
দখল উ�ার 

উ�ার�ত �িম খাস স�ি� উ�ার �ব �ক �জলা �শাসেকর দখেল 
আনয়ন করা। 

বািষ �ক �িতেবদন সরকােরর �াথ � র�া হেব। 

৪.১৫  অ�া� সরকাির 
স�ি�র অৈবধ দখল উ�ার 

উ�ার�ত �িম অ�া� িবভােগর সরকাির স�ি� � � িবভােগর 
অ��েল দখল আনয়ন করা। 

বািষ �ক �িতেবদন সরকােরর �াথ � র�া হেব। 

৫)  জন��লা ও 
জনিনরাপ�া সংহতকরণ 
 

৫.১ �মাবাইল �কাট � 
পিরচালনা 

পিরচািলত �মাবাইল 
�কাট � 

মাদক�ে�র অপ�বহার, সড়ক িনরাপ�া িনি�ত, 
ইভ�িজং ব�, খাে� �ভজাল �িতেরাধকরণ 
ইত�ািদ সামািজক সম�া �রকরণ। 

উপেজলা িনব �াহী 
অিফসার, িসরাজগ� 

সদর, িসরাজগ� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

বািষ �ক �িতেবদন সামািজক অি�রতা ও অস�িত 
�র হেব। 

৫.২ ��ুভােব পাবিলক 
পরী�া পিরচালনা 

পাবিলক পরী�ার 
��পে�র িনরাপ�া 
িনি�ত�ত 

পাবিলক পরী�ায় ��প� ফ�সেরােধ �ব�া�হণ। বািষ �ক �িতেবদন িনরেপ� ও �িত �িতেযািগতা 
�লক পাবিলক পরী�া িনি�ত 

হেব। 
 পিরচািলত পাবিলক 

পরী�া 
পাবিলক পরী�ার িনরাপ�ার িবষয়� 
িনি�তকরণ। 

বািষ �ক �িতেবদন নকল�� পরী�া �নয়া স�ব 
হেব। 

৫.৩ উপেজলা আইন ��লা 
কিম�র সভা আেয়াজন 

অ�ি�ত সভা 
 

উপেজলা আইন ��লা পিরি�িত ��ায়ণ। মািসক সভা অপরাধ �ােস কায �করী �িমকা 
রাখেব। 

৫.৪ উপেজলা আইন ��লা 
কিম�র সভা িস�া� 
বা�বায়ন 

িস�া� বা�বািয়ত �ব �বত� সভার িস�া�স�হ পরবত� সভায় 
আেলাচনা িস�া�ত স�হ পয �ােলাচনা। 

বািষ �ক �িতেবদন অপরাধ �াস পােব। 
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৫.৫ উপেজলা স�াস ও 
নাশকতা �িতেরাধ কিম�র 
সভা আেয়াজন  

অ�ি�ত সভা 
 

উপেজলা স�াস ও নাশকতা �িতেরাধ পিরি�িত 
��ায়ণ। 

 
 
 
 

উপেজলা িনব �াহী 
অিফসার, িসরাজগ� 

সদর, িসরাজগ� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

উপেজলা িনব �াহী 
অিফসার, িসরাজগ� 

সদর, িসরাজগ� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

মািসক সভা উপেজলা স�াস ও নাশকতা 
�িতেরাধ স�ব হেব। 

৫.৬ উপেজলা স�াস ও 
নাশকতা �িতেরাধ কিম�র 
িস�া� বা�বায়ন 

িস�া� বা�বািয়ত �ব �বত� সভার িস�া�স�হ পরবত� সভায় 
আেলাচনা িস�া� স�হ পয �ােলাচনা। 

বািষ �ক �িতেবদন অপরাধ �াস পােব। 

৫.৭ উপেজলা �নীিত 
�িতেরাধ কিম�র সভা 
আেয়াজন 

অ�ি�ত সভা 
 

উপেজলা �নীিত �িতেরাধ পিরি�িত ��ায়ণ। মািসক সভা  �নীিত  �ােস কায �করী �িমকা 
রাখেব। 

৫.৮ উপেজলা �নীিত 
�িতেরাধ কিম�র সভার 
িস�া� বা�বায়ন 

িস�া� বা�বািয়ত �ব �বত� সভার িস�া�স�হ পরবত� সভায় 
আেলাচনা িস�া� স�হ পয �ােলাচনা। 

বািষ �ক �িতেবদন �নীিত  �াস পােব। 

৫.৯ উপেজলা ত� অিধকার 
কিম�র সভা আেয়াজন 

অ�ি�ত সভা 
 

উপেজলা ত� অিধকার পিরি�িত ��ায়ণ। মািসক সভা ত� অিধকার িনি�েত 
কায �করী �িমকা রাখেব। 

৫.১০ উপেজলা ত� অিধকার 
কিম�র সভার িস�া� 
বা�বায়ন 

িস�া� বা�বািয়ত �ব �বত� সভার িস�া�স�হ পরবত� সভায় 
আেলাচনা িস�া� স�হ পয �ােলাচনা। 

বািষ �ক �িতেবদন ত� অিধকার িনি�ত হেব। 

৫.১১ মাদক�ে�র 
অপ�বহার িনয়�েণ 
জনসেচতনা�লক সভা 
আেয়াজন 

আেয়ািজত সভা উপেজলা মাদক�ে�র অপ�বহার পিরি�িত 
��ায়ণ। 

মািসক সভা মাদক�ে�র অপ�বহার 
�িরকরেণ কায �করী �িমকা 

রাখেব। 

৫.১২ নারী ও িশ� িনয �াতন 
�রােধ জনসেচতনা�লক সভা 
আেয়াজন 

আেয়ািজত সভা উপেজলা নারী ও িশ� িনয �াতন পিরি�িত ��ায়ণ। মািসক সভা নারী ও িশ� িনয �াতন �রােধ 
কায �করী �িমকা রাখেব। 

৫.১৩  �যৗ�ক িনেরােধর 
লে��  জনসেচতনা�লক 
সভা আেয়াজন 

আেয়ািজত সভা উপেজলা �যৗ�ক িনেরাধ পিরি�িত ��ায়ণ। মািসক সভা �যৗ�ক িনেরাধ িনি�েত 
কায �করী �িমকা রাখেব। 

৫.১৪ বা�িববাহ �রােধ 
কম �পিরক�না �ণয়ন 

কম �পিরক�না �ণীত বা� িববাহেরােধ যথাযথ �ব�া �হণ করা বািষ �ক �িতেবদন বা� িববাহ �রাধ হেব। 

৫.১৫  বা�িববাহ িনেরােধর 
লে�� জনসেচতনা�লক সভা 
আেয়াজন 

আেয়ািজত সভা বা� িববাহেরােধ জনসেচতনতা �ি� করা। মািসক সভা বা� িববাহ �রাধ হেব। 

৫.১৬ মানব পাচার �িতেরাধ 
কিম� সভার আেয়াজন  

আেয়ািজত সভা উপেজলা মানব পাচার �িতেরাধ পিরি�িত 
��ায়ণ। 

মািসক সভা মানব পাচার �িতেরাধ িনি�েত 
কায �করী �িমকা রাখেব। 

৫.১৭ মানব পাচার �িতেরাধ িস�া� বা�বািয়ত �ব �বত� সভার িস�া�স�হ পরবত� সভায় বািষ �ক �িতেবদন মানব পাচার �িতেরাধ িনি�ত 



15 
 

কিম� সভার িস�া� 
বা�বায়ন 

আেলাচনা িস�া� স�হ পয �ােলাচনা।  
 
 
 
 
 
 
 

উপেজলা িনব �াহী 
অিফসার, িসরাজগ� 

সদর, িসরাজগ� 

হেব। 

৫.১৮ �াম আদালত 
দশ �ন/পিরদশ �ন 

দশ �ন/পিরদশ �ন �াম আদালত স�হ উপেজলা িনব �াহী অিফসার  
ক��ক পিরদশ �ন ও �পািরশ। 

�মাপ পয �ােলাচনা  িবিধ �মাতােবক �াম আদালত 
স�হ  পিরচািলত হেব। 

৫.১৯ উপেজলা �াম আদালত 
কিম�র সভা আেয়াজন 

আেয়ািজত সভা উপেজলা �াম আদালত কিম�র কায ��ম ��ায়ণ। মািসক সভা �াম আদালত কায �করণ 
িনি�েত �িমকা রাখেব। 

৫.২০ উপেজলা �াম আদালত 
কিম�র সভার িস�া� 
বা�বায়ন 

িস�া� বা�বািয়ত �ব �বত� সভার িস�া�স�হ পরবত� সভায় 
আেলাচনা িস�া� স�হ পয �ােলাচনা। 

বািষ �ক �িতেবদন �াম আদালত কায �কর িনি�ত 
হেব। 

৫.২১  স�াস ও জ�ীবাদ 
দমেন জনসেচতনা�লক সভা 
আেয়াজন 

আেয়ািজত সভা স�াস ও জি�বাদেরােধ জনসেচতনতা �ি� করা। মািসক সভা স�াস ও জি�বাদেরাধ করা 
স�ব হেব। 

 সভার িস�া� 
বা�বায়েনর হার 

স�াস ও জ�ীবাদ দমেন কায �করী �ব�া �হণ 
করা। 

মািসক সভা স�াস ও জি�বাদেরাধ করা 
স�ব হেব। 

৫.২২ নারী ও িশ� পাচার  
�রােধ জনসেচতনা�লক সভা 
আেয়াজন 

আেয়ািজত সভা নারী ও িশ� িনয �াতনেরােধ সেচতনতা�ি�। মািসক সভা নারী ও িশ� িনয �াতন �াস 
পােব। 

 সভার িস�া� 
বা�বায়েনর হার 

�যৗ�ক িনেরােধ সেচতনতা�ি�। মািসক সভা �যৗ�ক �বণতা �াস পােব। 

৫.২৩  �চারাচালান �িতেরােধ 
জনসেচতনা�লক সভা 
আেয়াজন 

আেয়ািজত সভা �চারাচালান �িতেরােধ জনসেচতনতা �ি� 
করা। 

মািসক সভা �চারাচালান �িতেরাধ �ি� 
পােব। 

 সভার িস�া� 
বা�বায়েনর হার 

�চারাচালান �িতেরােধ কায �করী �ব�া 
�হণ করা। 

মািসক সভা �চারাচালান �িতেরাধ �ি� 
পােব। 

৬)  মানবস�দ উ�য়ন ও 
�ািত�ািনক স�মতা 
�ি�করণ 

৬.১  �্বকেদর �িশ�ণ �দান আেয়ািজত �িশ�ণ �্বকেদর উপেজলা �শাসেনর কম �কাে�র উপর 
�িশি�ত করা। 

 
 
 
 

উপেজলা িনব �াহী 
অিফসার, িসরাজগ� 

সদর, িসরাজগ� 
 
 
 

বািষ �ক �িতেবদন �বকেদর দ�তা �ি� হেব। 

৬.২ ইউিডিস উে�া�েদর 
�িশ�ণ �দান 

আেয়ািজত �িশ�ণ ইউিডিস উে�া�েদর ইউিনয়েনর িবিভ� কম �কাে�র 
উপর �িশি�ত করা। 

বািষ �ক �িতেবদন উে�া�েদর দ�তা �ি� হেব। 

৬.৩  নারীেদর আ� কম �সং�ান 
�ি�র লে�� �িশ�ণ �দান 

আেয়ািজত �িশ�ণ নারীেদর আ� কম �সং�ান �ি�র লে�� �িশি�ত করা। বািষ �ক �িতেবদন নারীেদর দ�তা �ি� হেব। 

৬.৪  �াম �িলশেদর �িশ�ণ 
�দান 

আেয়ািজত �িশ�ণ �াম �িলশেদর তােদর কম �কাে�র উপর �িশি�ত করা। বািষ �ক �িতেবদন �াম �িলশেদর দ�তা �ি� হেব। 

৬.৫  িশ�কেদর মাি�িমিডয়া 
�বহার িবষয়ক �িশ�ণ �দান 

আেয়ািজত �িশ�ণ িশ�কেদর মাি�িমিডয়া �বহার �িশি�ত করা। বািষ �ক �িতেবদন িশ�কেদর দ�তা �ি� হেব। 

৬.৬  িশ�কেদর মান স�ত আেয়ািজত �িশ�ণ িশ�কেদর মান স�ত িশ�ায় �িশি�ত করা। বািষ �ক �িতেবদন িশ�কেদর দ�তা �ি� হেব। 
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িশ�া �দােনর জ� উ�ু�করণ 
�িশ�ণ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

উপেজলা িনব �াহী 
অিফসার, িসরাজগ� 

সদর, িসরাজগ� 

৬.৭ �ানীয় সরকার জন 
�িতিনিধেদর �িশ�ণ 

আেয়ািজত �িশ�ণ �ানীয় সরকার জন �িতিনিধেদর তােদর দািয়� ও 
কত�� স�েক� �িশি�ত করা। 

বািষ �ক �িতেবদন �ানীয় সরকার জন �িতিনিধেদর  
দ�তা �ি� হেব। 

৬.৮ আভ��িরন ৬০ ঘ�া 
�িশ�ণ 

আেয়ািজত �িশ�ণ পিরষেদর কম �কত�া ও কম �চারীেদর আভ��িরন ৬০ ঘ�া 
�িশ�েণর মা�েম �িশি�ত করা। 

বািষ �ক �িতেবদন পিরষেদর কম �কত�া ও কম �চারীেদর 
দ�তা �ি� হেব। 

৭)  �ীড়া, সং�িত ও নারী 
উ�য়ন �রািনতকরণ। 

৭.১ উপেজলা �ীড়া সং�হার 
িনয়িমত কিম� গঠন 

কিম� গ�ত �জলা �ীড়া সং�ােক গিতশীল করা। বািষ �ক �িতেবদন �ীড়া সং�া গিতশীল হেব। 

৭.২  উপেজলা �ীড়া সং�হার 
আওতাধীন �িত� �ীড়া 
�িতেযািগতার আেয়াজন 

আেয়ািজত �ীড়া 
�িতেযািগতা 

ছা�-ছা�ী ও �ীড়ািবদেদর �খলা�লার �িত আ�হ �ি� 
করা। 

বািষ �ক �িতেবদন �দ� �ীড়ািবদ �ি� হেব। 

৭.৩   উপেজলা �ীড়ািবদেদর 
জ� �িশ�ণ আেয়াজন 

আেয়ািজত �িশ�ণ �ীড়ািবদেদর �িশি�ত করা। বািষ �ক �িতেবদন �দ� �ীড়ািবদ �ি� হেব। 

৭.৪ উপেজলা িশ�কলা 
একােডিমর িনয়িমত কিম� গঠন 

কিম� গ�ত উপেজলা িশ�কলা একােডমীেক শি�শালী করণ। বািষ �ক �িতেবদন একােডমী শি�শালী হেব। 

৭.৫   উপেজলা সাং�িতক 
�িতেযািগতার আেয়াজন 

আেয়ািজত �িতেযািগতা সাং�িত কম �কা�েক গিতশীল করা। বািষ �ক �িতেবদন সাং�িত কম �কাে� গিতশীলতা 
আসেব। 

৭.৬  উপেজলা সং�িত ��ে� 
িবিভ� �িশ�ণ আেয়াজন 

আেয়ািজত �িশ�ণ সাং�িতক কম�েদর �িশি�ত করা। বািষ �ক �িতেবদন দ� সাং�িতক কম� �ি� হেব। 

৭.৭ গালস � গাইড �িশ�ণ �দান আেয়ািজত �িশ�ণ নারী ও িশ� িনয �াতন �িতেরােধ জনসেচতনতা �ি� মািসক সভা নারী ও িশ� িনয �াতন �াস পােব। 
৭.৮ িকেশারী �াব কিম�র 
সভার আেয়াজন 

আেয়ািজত সভা নারী ও িশ� িনয �াতন �িতেরােধ কায �করী �ব�া �হণ। বািষ �ক �িতেবদন নারী ও িশ� িনয �াতন �াস পােব। 

৭.৯ িকেশারী �াব কিম�র 
সভার িস�া� বা�বায়ন 

িস�া� বা�বািয়ত 
 

�ব �বত� সভার িস�া�স�হ পরবত� সভায় আেলাচনা ও 
পয �ােলাচনা। 

বািষ �ক �িতেবদন নারী ও িশ� িনয �াতন �াস পােব। 

৭.১০  দশ �নাথ�েদর জ� 
টয়েলেটর �ব�া 

িনিম �ত টয়েলট দশ �নাথ�েদর �িত সরবরাহ�ত �সবার মান �ি�করণ। বািষ �ক �িতেবদন �সবার মান �ি� পােব। 

৭.১১ ডাক বাংেলা �ব�াপনা পির�ার-পির��তা ডাক বাংেলােত আগত অিতথীেদর ��তািলকা 
অবিহতকরণ। 

বািষ �ক �িতেবদন �সবার মান �ি� পােব। 
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সংেযাজনী ৩: অ� দ�র/সং�ার িনকট �িনিদ �� কম �স�াদন চািহদাস�হ 
�িত�ােনর 

ধরণ 
�িত�ােনর নাম সংি�� কম �স�াদন �চক উ� �িত�ােনর িনকট সংি�� 

ম�ণালয়/িবভােগর �ত�ািশত 
সহায়তা 

�ত�াশার �যৗি�কতা �ত�াশা �রণ না হেল স�া� �ভাব 

অিধদ�র এনিজও িবষয়ক 
��েরা 

১ (৬)  এনিজওেদর অ��েল ছাড়�ত অেথ �র 
পিরবী�ণ 

এনিজওেদর অ��েল ছাড়�ত 
অেথ �র বরা�েদর িচ� �ত 

উপ�জলা িনবীহী অিফসােরর িনকট 
��রণ। 

এনিজও স�হ তাে�র ক��ক 
পিরচািলত �কে� কত টাকা 
�য় করেছ তা জানা যােব । 

এনিজও স�হ কত টাকা �েয় �ক� 
পিরচালনা কেরেছ তা অবগত না হেল 

তাে�র ক��ক পিরচািলত �ক� 
পিরদশ �ন কের �কান �ফল পাওয়া 

যােব না। 
ম�ণালয় বন ও পিরেবশ 

ম�ণালয় 
২.১১ সামািজক বনায়েনর জ� িবিভ� �কার 

�ে�র চারা িবতরণ 
সামািজক বনায়ন িনি�ত করার 

িনিমে� পয �া� সং�ক চারা 
সরবরাহ। 

পয �া� সং�ক চারা িবতরণ করা 
হেল সামািজক বনায়ন �ত 

িব�ার সহ পিরেবশ র�া সহজ 
হেব। 

সামািজক বনায়ন কম ��চী �থ � হেব। 
ফেল পিরেবশ িবপয �য় ঘটেব। 

ম�ণালয় সমাজ ক�াণ 
ম�নালয় 

৩.১ �ি�েযা�ােদর স�ানী ভাতা িবতরণ 
কায ��ম তদারিক 

৩.২ �িতব�ী ভাতা �দান কায ��ম তদারিক 
৩.৩ িবধবা ভাতা িবতরণ কায ��ম তদারিক 

৩.৫ �িতব�ীেদর িশ�া ও অ�া� 
ক�াণ�লক কােজ সহায়তা �দান। 

ভাতাস�েহ িবিভ� �কােরর ভাতার 
িববরণীেত বরা��ত অথ � 

দাবীকরণ।  

দির� �ি�েযা�া িবধবা, 
বয়��ি�, �িতব�ীগণ 

আিথ �কভােব লাভবান হেব। 

দির� �ি�েযা�া িবধবা, বয়� �ি� 
�িতব�ী গণ আািথ �ক িবড়া�নার 

স�ুখীন হেব। 

ম�ণালয় �রা� ম�ণালয় 
বািণজ� ম�ণালয় 

সড়ক, পিরবহণ ও 
মহাসড়ক িবভাগ 
�রলপথ ম�ণালয় 

৫.১ �মাবাইল �কাট � পিরচালনা। �মাবাইল �কাট � পিরচালনার জ� 
�িলশ, �িসিকউটর ��রণ। 

যথাসমেয় �মাবাইল �কাট � 
পিরচালনা করা যােব। 

আইন ��লা পিরি�িত অবনিতসহ 
সামািজক অব�য় �ি� পােব। 
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িবভাগ ত� ও �যাগােযাগ 

��ি� িবভাগ 
৬.৪ উপ�জলা �শাসেন কম �রত কম �কত�া- 

কম �চারীেদর আইিস� �বহার িনি�ত করা। 
�েয়াজনীয় ও �েগাপ�গী আইিস� 

�িশ�েণর আেয়াজন 
উপেজলা পয �ােয়র সরকারী 

কম �কত�া ও কম �চারীেদর দ� 
জনশি�েত �পা�র করা যােব। 

��ি�র উ�য়েনর সােথ উপেজলা 
�শাসেনর কম �কত�া ও কম �চারীগণ 

িপিছেয় যােব। 
ম�ণালয় �ব ও �ীড়া ম�ণালয় ৮.৩ �ীড়ািবদেদর জ� �িশ�ণ আেয়াজন উপেজলার �ীড়া িব�ােদর িবিভ� 

ধরেনর �খলায় �িশ�ণ িদেত 
হেব। 

�িশি�ত �ীড়ািবদ পাওয়া 
যােব। 

উপেজলায় �ীড়া চা�ে� ব�ধা  �ি� 
হেব । 

ম�ণালয়  সং�িত িবষয়ক 
ম�ণালয় 

৮.৪ িশ�কলা একােডিমর িনয়িমত কিম� 
গঠন। 

৮(৫)   সাং�িতক �িতেযািগতার আেয়াজন 

সং�িত কম�েদর জ� সং�িতর 
িবিভ� শাখায় �িশ�ণ িদেত হেব। 

মননশীল নাগিরক গেড় উঠেব সাং�িতক কম �কা� িপিছেয় পড়েব। 

 
 
 
 

উপেজলা িনব �াহী অিফসার 
িসরাজগ� সদর, িসরাজগ� 

 


