
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার, িন্দীগ্রাম, বগুড়া 

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

এবং 

জজলা প্রশাসক, বগুড়া 

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

এর মদে স্বাক্ষনরত 

 

 

বানষ বক কম বস্ােি ুকনতি 

 

 

 

 

 

 

১ জুলাই, ২০২২ - ৩০ জুি, ২০২৩ 

 

 

 

 



সূনিপত্র  

 

ববষয় পৃষ্ঠা নং  

কর্ মসম্পাদননর সাবব মক বিত্র ৩ 

প্রস্তাবনা  

জসকশি ১: উপদজলা অনিদসর রূপকল্প, অনিলক্ষয, কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র এবাং কার্ বাবনল  

জসকশি ২: উ্পদজলা অনিদসর নবনিন্ন কার্ বক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব   

জসকশি ৩: কম বস্ােি পনরকল্পিা   

সংন াজনী ১:  শব্দসংনেপ  

সংন াজনী ২: কম বস্ােি ব্যবস্থাপিা ও প্রমাণক  

সাংদর্াজিী ৩: অন্য অবফনসর সনে সংবিষ্ট কম বস্ােি সূিকসমূহ  

সংন াজনী ৪-8: সংস্কার ও সুশাসন কা মক্রনর্র বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্ মপবরক্পননা.........  

সংন াজনী ৫: ই-গিন্যবান্স ও উদ্ভাবন কম বপনরকল্পিা, ২০২২-২৩  

সংন াজনী ৬: অবভন াগ প্রবিকার ব্যবস্থা কর্ মপবরক্পননা, ২০২২-২০২৩   

সংন াজনী ৭: ক্ষসবা প্রদান প্রবিশ্রুবি কর্ মপবরক্পননা, ২০২২-২০২৩  

সংন াজনী ৮: িথ্য অবিকার ববষনয় বাবষ মক কর্ মপবরক্পননা, ২০২২-২৩   

 

 

 

 

 

 



 

কর্ মসম্পাদননর সাবব মক বিত্র  

সাম্প্রবিক অজমন, িযানলঞ্জ এবং ভববষৎ পবরক্পননা 

সাম্প্রবিক বছরসমূনের (৩ বছর) প্রিান অজমনসমূে 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

০১) মুবজব বষ ম উপলনে নন্দীগ্রার্ উপনজলানি ভূবর্েীন ও গৃেেীন পবরবার পুনব মাসননর জন্য ২০২০-২১ অর্ মবছনরর 

            ১র্  প মানয় ১৫৬টি, ২য় প মানয়  ৮০টি ও ৩য় প মানয়র ১র্ িানপ ৫০টি, ২য় িানপ ৭৮টি এবং ৩য় িানপ ৪০টি সে ক্ষর্াট 

৪০৪টি গৃে বনর্ মাণ কনর নন্দীগ্রার্নক ভূবর্েীন/গৃেেীন মুক্ত ক্ষ াষণা করা েনয়নছ।   

০২) কদরািাকালীি অিলাইি নশক্ষার ব্যবস্থা করা হদেদে।  

০৩) অনিস কাদজ স্বচ্ছতা আিেদির লদক্ষয সমগ্র অনিস নসনস কযদমরার আওতাে আিা হদেদে । 

০৪)  ই-িাইনলাং এর মােদম অনিদসর দেিনন্দি কার্ বক্রম িলমাি রদেদে । 

০৫)  ভূনম জসবা সপ্তাহ  পালদির মােদম ভূনম উন্নেি কর আোে বৃনি জপদেদে। 

০৬)  েনরদ্র ও জমধাবী োত্র-োত্রীদের মদে নশক্ষাবৃনি প্রোি করা হদেদে।  

০৭)  সকল সরকানর প্রাথনমক নবদ্যালদে নমড-জড নমল কার্ বক্রম িালু করা হদেদে। 

০৮)  সকল নশক্ষা প্রনতষ্ঠাদি সততা সাংঘ গঠি করা হদেদে।  

০৯) সকল নশক্ষা প্রনতষ্টাদি সততা জষ্টার স্থাপি করার কার্ বক্রম িলমাি রদেদে।  

১০) জরুরী স্বাস্থযদসবা প্রোদির লদক্ষয কনমউনিটি নিনিক সমূদহ িযাি ও জমাবাইল নবতরণ। 

১১) প্রনতটি বানলকা নবদ্যালদে বেসন্ধীকালীি স্বাস্থযদসবা নিনিতকরদণর লদক্ষয স্টীল আলনমরা ও প্রদোজিীে উপকরণ নবতরণ। 

১২) আইি-শৃঙ্খলা রক্ষাদথ ব  উপনজলা পবরষদ িত্ত্বনর  নসনস টিনি কযাদমরার  আওতাে আিা হদেদে।  

১৩) উপদজলা মুনতিদর্ািা কমদেক্স িবি নিম বাণ করা হদেদে।  

১৪)৩৫ জি নিক্ষুকদক পুিব বাসি করা হদেদে।  

১৫) অিলাইদি ভূনম উন্নেি কর আোে শুরু হদেদে। 

 

সর্স্যা এবং িযানলঞ্জসমূে 

 

০১) কম বদক্ষদত্র পর্ বাপ্ত  জিবদলর অিাব। 

০২)  নিরবনচ্ছন্ন নবদ্যযদতর অিাব ।  

 

ভববষ্যৎ পবরক্পননা 

 

০১)  তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুনতির মােদম জিদসবা নিনিতকরণ। 

০২)  উদ্ভাবিী উদদ্যাদগর মােদম জসবার মাি বৃনিকরণ ও জিগদণর জোরদগাড়াে জসবা জপ ৌঁদে জেো।  

০৩)  এ কার্ বালেদক Free Wifi Zone এ পনরণত করা। 

০৪)   সকল কম বিারীগণদক অনিস ব্যবস্থাপিা ও েক্ষতা বৃনি, ন্যাশিাল জপার্ বাল ও ই-িাইনলাং ইতযানে প্রনশক্ষণ  

       প্রোদির পনরকল্পিা রদেদে।  

০৫)     উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালদে একটি কন্উর্ার ল্যাব স্থাপি। 

০৬)     পর্ বােক্রদম উপদজলাদক নিক্ষুকমুতি করা।  

০৭)     উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালদে জসালার প্যাদিল স্থাপি। 

০৮)     উপদজলার সকল সরকারী েপ্তদর ই-উপনস্থনতর ব্যবস্থা। 

০৯)            বাল্যনববাহ নিদরাধ কার্ বক্রম জজারোর করা। 

১০)           জবকার যুবক-যুবতীদের উচ্চতর আউর্দসানস বাং প্রনশক্ষণ প্রোি।  

১১)         মােক প্রনতদরাদধ নবনিন্ন কার্ বক্রম গ্রহণ করা। 

১২)         সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাে নিরসি কদর জি নিরাপিা নিনিতকরণ।  

১৩)     এ কা মালনয় একটি বুক কণ মার স্থাপন 

১৪)             নশক্ষা প্রনতষ্ঠািসমূদহ মনির্নরাং কার্ বক্রম জজারোরকরণ। 



১৫)            উপদজলাে জেলাধুলার িি বা বৃনিকরণ। 

১৬)    এ কার্ বালদে র্াতৃদুগ্ধ পান ক্ষকন্দ্র ও অনপোগার স্থাপন। 

১৭)     নন্দীগ্রার্ উপনজলায় বববভন্ন দপ্তনরর কর্ মরি অবফসারনদর জন্য অবফসাস ম ক্লাব ও লাইনেরী বনর্ মাণ। 
 

 

২০২১-২২ অর্ মবছনরর সম্ভাব্য প্রিান অজমনসমূে 

 

 ভূবর্ উন্নয়ন কর এবং কর ববেভূ মি রাজস্ব আদায় বৃবি। 

 প মায়ক্রনর্ ভূবর্েীন ও গৃেেীন পবরবানরর র্ানে কৃবষ খাস জবর্ বনন্দাবস্ত প্রদান।  

 আশ্রয়ণ ওগুচ্ছগ্রার্ প্রকন্পনর র্াধ্যনর্ ভূবর্েীন ও গৃেেীননদর বাসস্থাননর ব্যবস্থা করা। 

 “ ার জবর্ আনছ  র নাই” এরূপ পবরবানরর র্ানে আবাসস্থনলর ব্যবস্থা করা।  

 সরকাবর সম্পবির অববি দখল পুনরুিার।  

 বৃে ক্ষরাপননর র্াধ্যনর্ সার্াবজক বনায়ণ সৃবষ্ট।  

 ভরাট েওয়া খাল ও পুকুর খনননর র্াধ্যনর্ জলাশয় ও জলািার পুনরুিার। 

 িথ্য প্রযুবক্তর ক্ষসবা বনবিিকরণ এবং ইউবিবস গুনলানক কা মকর করা ও িানদর ক্ষসবার পবরসর 

বৃবি। 

 অববি দখলকৃি জলর্োলগুনলা পুনরুিার কনর ইজারা প্রদানপূব মক ব্যবস্থা গ্রেণ। 

 



প্রস্তাবনা 

প্রানতষ্ঠানিক েক্ষতা বৃনি, স্বচ্ছতা ও জবাবনেনহ জজারোর করা, সুশাসি সাংহতকরণ এবাং স্দের র্থার্থ ব্যবহার 

নিনিতকরদণর মােদম  রূপকল্প ২০৪১ এর র্থার্থ বাস্তবােদির লদক্ষয- 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার,  িন্দীগ্রাম, বগুড়া।  

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

এবাং 

জজলা প্রশাসক, বগুড়া।  

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

এর মদে ২০২২ সানলর জুন র্ানসর ৩০ তানরদে এই বানষ বক কম বস্ােি ুকনতি স্বাক্ষনরত হল।   

 

এই  ুকনতিদত স্বাক্ষরকারী উিেপক্ষ নিম্ননলনেত নবষেসমূদহ সম্মত হদলি:   

০১)  সনিবালে নিদে বশমালা ২০১৪ জমাতাদবক অনিস ব্যবস্থাপিা । 

০২)  ই-িাইনলাং এর কার্ বক্রম নিনিতকরণ । 

০৩) আইনসটি কার্ বক্রম জজারোরকরণ । 

০৪)  মািব স্ে উন্নেি 

০৫)  স্বচ্ছ রাজস্ব ব্যবস্থাপিা নিনিতকরণ 

০৬) সাধারণ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপিা জজারোরকরণ 

০৭)  আনথ বক ব্যবস্থাপিার উন্নেি 

০৮) আইি শৃঙ্খলার উন্নেি 

০৯)  স্থািীে সরকাদরর কার্ বক্রম জজারোরকরণ 

১০)  রুপকল্প ২০৪১ দ্রুত বাস্তবােি 

১১)  পনরকল্পিার আদলাদক কম বপন্থা নিধ বারণ 

১২)  এসনডনজর লক্ষযমাত্রা দ্রুত বাস্তবােি 

১৩)  বাল্যনববাহ নিদরাধ কার্ বক্রম বাস্তবােি। 

১৪) কদরািা িাইরাস প্রনতদরাদধর কার্ বক্রম বাস্তবােি 

১৫) মুনজববষ ব র্থার্থিাদব উের্াপি 

 

 

 

 

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

                  (বশফা নুসরাি) 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার, িন্দীগ্রাম, বগুড়া              তানরেঃ 

 

 

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

            ( ক্ষর্াোঃ বজয়াউল েক) 

            জজলা প্রশাসক, বগুড়া                       তানরেঃ  



জসকশি ১:  

রূপকল্প, অনিলক্ষয, কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র এবাং কার্ বাবনল 

১.১ রূপকল্প (Vision): 

  েক্ষ, গনতশীল,জসবামুেী, স্বচ্ছ ও জবাবনেনহতামূলক উপদজলা প্রশাসি। 

১.২ অনিলক্ষয: 

  প্রশাসনিক েক্ষতা বৃনি, আধুনিক তথ্যপ্রযুনতি নিি বর, উন্নেিমূলক ও জিমূেী প্রশাসি প্রনতষ্ঠার  

                       মােদম মািসম্মত জসবা নিনিত করা । 

১.৩ কম বস্ােদির জক্ষত্র: 

১.৩.১  উপনজলা অবফনসর কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র 

 

      ১)       মুনজববষ ব উপলদক্ষ গৃহীত কার্ বক্রম 

      ২)       স্বচ্ছ ও জবাববদবেিামূলক প্রশাসন ব্যবস্থা 

      ৩)      আইি-শৃঙ্খলা ও সুশাসি এবাং জন্ম ও মৃত্যয নিবন্ধি 

      ৪)       ভূনম ব্যবস্থাপিা 

 

         ১.৩.২  সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র 

     ১)     সুশাসন ও সংস্কারমূলক কা মক্রর্ ক্ষজারদারকরণ । 

১.৪ কার্ বাবনল: (আইি/নবনধ দ্বারা নিধ বানরত কার্ বাবনল)  

০১.       উপদজলার আন্ত:নবিাগীে প্রশাসনিক ও উন্নেি কম বকাদের সমন্বে এবাং প্রধািমন্ত্রীর প্রনতশ্রুত প্রকল্পসমূহসহ স্থািীে সরকার      

সাংক্রান্ত কার্ বক্রম, এিনজওদের কার্ বক্রম তোরনক ও সমন্বে এবাং উপদজলার উন্নেি কম বকাণ্ড বাস্তবােদি সমন্বেকারীর োনেত্ব পালি। 

০২.  সরকার কর্তবক নশক্ষানবষেক গৃহীত সকল িীনতমালা ও কম বসূনির সুষ্ঠু বাস্তবােি, তত্ত্বাবধাি, পনরবীক্ষণ ও সমন্বেসাধি। 

০৩.  দ্যদর্ বাগ ব্যবস্হাপিা এবাং ত্রাণ ও পুিব বাসি কার্ বক্রম গ্রহণ, বাস্তবােি, তত্ত্বাবধাি ও পনরবীক্ষণ। 

০৪. উপদজলার রাজস্ব প্রশাসদির সানব বক নিেন্ত্রণ, তত্ত্বাবধাি এবাং পনরবীক্ষণ। 

০৫.        উপদজলা ম্যানজদেনস ও নিব বাহী ম্যানজদেনস স্নকবত র্াবতীে ক্ষমতা প্রদোগ, জমাবাইল জকার্ ব পনরিালিা,   

              উপদজলার সানব বক আইি-শৃঙ্খলা রক্ষাপূব বক জিজীবদি স্বনস্ত আিেি এবাং নিআইনপদের নিরাপিা সাংক্রান্ত  

              কার্ বাবনল এবাং নবনিন্ন সামানজক অপরাধ ও মািব পািার জরাধসহ প্রবাসী কল্যাদণ র্াবতীেকার্ বক্রম গ্রহণ;    

             প্রনতদরাধ/নিরসদি কার্ বক্রম গ্রহণ। 

০৬.  জাতীে শুিািার জক শল বাস্তবােি এবাং অনিদর্াগ নিষ্পনি ব্যবস্হাপিাে আওতাে অনিদর্াগ নিষ্পনি। 

০৭. জাতীে ই-গিবদিন্স কার্ বক্রম বাস্তবােি;দসবা পিনত সহজীকরণ, উপদজলা তথ্য বাতােি হালিাগােকরণ,  

             জসাস্যাল নমনডো ব্যবহার, এবাং নবনিন্ন পর্ বাদে তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুনতিসহ অন্যান্য নবষদে প্রনশক্ষণ  

             কার্ বক্রম পনরিালিা ও তোরনক। 

০৮.  বাল্যনববাহ নিদরাধ কার্ বক্রম বাস্তবােি। 

০৯. উপদজলা ক্রীড়াসাংস্থার সিাপনত নহসাদব নবনিন্ন ক্রীড়া প্রনতদর্াগীতার আদোজি করা।  

১০         উপদজলার নবনিন্ন কম বকতবা/কম বিারী োড়াও জর্ জকাি ব্যানতি বা প্রনতষ্ঠাদির নবরুদি আনিত অনিদর্াদগর তেন্ত কার্ ব পনরিালিা 

১১. কনতপে নশক্ষা প্রনতষ্ঠাি ও অনিদসর কম বিারী নিদোগ প্রনক্রো পনরিালিা করা।  

১২. উপদজলা নিব বাহী অনিসার নহদসদব অনপ বত স্নি ব্যবস্থাপিা তোরনক ডার্াদবজ দতনর এবাং ইজারা সাংক্রান্ত কার্ বক্রম 

পনরিালিা করা। 



ক্ষসকশন ২ 

বববভন্ন কা মক্রনর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব  

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

 

কর্ মসম্পাদন সূিকসমূে 

 

একক 

 

প্রকৃি অজমন 

লেযর্াত্রা  

২০২২-২৩ 

প্রনেপণ   
বনি মাবরি লেযর্াত্রা অজমননর ক্ষেনত্র 

ক্ষ ৌর্ভানব দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

র্ন্ত্রণালয়/ববভাগ/ সংস্োসমূনের নার্ 

 

উপািসূত্র 

 

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

উপনজলায় বববভন্ন কানজ 

আগি নারী ও বশশুনদর 

সুরো বনবিি করণ, 

ভূবর্ আইন সম্পনকম 

জনসািারনণর র্নধ্য 

সনিিনিা বৃবি পানব ও 

ভূবর্ ক্ষসবার র্ান বৃবি 

পানব, উপনজলার বশোর 

র্ান বৃবি পানব ও ছাত্র-

ছাত্রীরা উপকৃি েনব, 

উপনজলার কর্ মপবরনবশ 

উন্নি েনব ও 

অবফসারনদর র্ানধ্য 

ক্ষসৌোদ ম বৃবি পানব। 

উপদজলাে র্াতৃদুগ্ধ পান 

ক্ষকন্দ্র ও অনপোগার 

স্থাপন 

% -- --  ১০০ ১০০ ১০০ উপনজলা পবরষদ সবিত্র 

প্রবিনবদন 

ক্ষপ্ররণ 

ভূনম আইি ও ভূনম জসবা 

নবষেক সিার আদোজি 

সংখ্যা -- -- ৬ ৬ ৬ উপনজলা ভূবর্ অবফস ও ইউবনয়ন 

ভূবর্ অবফস 

সবিত্র 

প্রবিনবদন 

ক্ষপ্ররণ 

বববভন্ন স্কুল ও কনলজ 

সমূনে র্বনটবরং কা মক্রর্ 

ক্ষজারদারকরণ 

সংখ্যা -- -- ১২ ১২ ১২ 

বশো প্রবিষ্ঠান সমূে সবিত্র 

প্রবিনবদন 

ক্ষপ্ররণ 

নন্দীগ্রার্ উপনজলা 

অবফসাস ম ক্লাব বনর্ মাণ ও 

লাইনেরী বনর্ মাণ 

-- -- -- ১০০ ১০০ ১০০  

অবফসার (সকল দপ্তর) 

 

সবিত্র 

প্রবিনবদন 

ক্ষপ্ররণ 



আইি-শৃঙ্খলা ও সুশাসি 

নিনিত করা  

জমাবাইল জকার্ ব পনরিালিা সাংখ্যা ৭০ ৫৬ ৫৮ ৬০ ৬২ নন্দীগ্রার্ র্নিল র্ানা র্াবসক 

বরনপাট ম 

উপনজলা আইন-শংখলা 

কবর্টির বসিান্ত বাস্তবায়ন 

% ৯০ ৯০ ৯০ ৯০ ৯০  নন্দীগ্রার্ র্নিল র্ানা ও কবর্টির 

সদস্যবৃন্দ 

র্াবসক সভার 

কা মবববরণী 

জন্ম বনবন্ধন সম্পন্নকরণ গড় ৪৮ ৫০ ৫০ ৬০ ৬৫ ইউবনয়ন পবরষদ ও ইউবনয়ন 

বিবজটাল ক্ষসন্টার 

র্াবসক 

বরনপাট ম 

মৃত্যয বনবিন বনবিিকরণ গড় ৪৫ ৪৭ ৫০ ৫২ ৫৫ ইউবনয়ন পবরষদ ও ইউবনয়ন 

বিবজটাল ক্ষসন্টার 

র্াবসক 

বরনপাট ম 

স্বচ্ছ ও জবাববদবেিামূলক 

প্রশাসন ব্যবস্থা বনবিি 

েনব 

ঊপনজলা পবরষনদর 

র্াবসক সািারণ সভা 

অনুষ্ঠান 

সংখ্যা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ উপনজলার সকল দপ্তর ও উপনজলা 

পবরষদ 

সভার 

কা মবববরণী 

ঊপনজলা পবরষনদর 

র্াবসক সািারণ সভার 

বসিান্ত বাস্তবায়ন 

গড় ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮৫ উপনজলা পবরষদ ও উপনজলার 

সকল দপ্তর 

সভার 

কা মবববরণী 

বববভন্ন উন্নয়ন মূলক 

কা মক্রর্ দশ মন ও 

পবরদশ মন 

সংখ্যা ১৫ ১৫ ৩০ ৩৫ ৪০ উপনজলা প্রক্পন বাস্তবায়ন অবফস পবরদশ মন 

বরনপাট ম 

বশো প্রবিষ্ঠান দশ মন ও 

পবরদশ মন  সংখ্যা ২৫ ২৫ ৪৮ ৫০ ৫২ পবরদশ মনকৃি বশো প্রবিষ্ঠান 

পবরদশ মন 

বরনপাট ম 



ভূবর্ ও োট বাজার 

ব্যবস্থাপনার র্াধ্যনর্ 

রাজস্ব আয় বৃবি পানব 

উপনজলা ভূবর্ অবফস 

পবরদশ মন 

সংখ্যা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ উপনজলা ভূবর্ অবফস পবরদশ মন 

বরনপাট ম 

ইউবনয়ন ভূবর্ অবফস 

পবরদশ মন 

সংখ্যা ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ইউবনয়ন ভূবর্ অবফস পবরদশ মন 

বরনপাট ম 

র্াবসক রাজস্ব সভা সংখ্যা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ রাজস্ব কবর্টির সদস্যবৃন্দ সভার 

কা মবববরণী 

োট বাজার ব্যবস্থাপনা গড় ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ক্ষপৌরসভা, ইউবনয়ন পবরষদ র্াবসক 

বরনপাট ম 



 

জসকশি ৩ কর্ মসম্পাদন পরিকল্পনা  

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র ক্ষেনত্র

র মাি 

৭০ 

কা মক্রর্ কম বস্ােি সূিক গণনা 

পিবি 

একক কম বস্ােি 

সূিদকর মাি 

 প্রকৃত অজবি লক্ষযমাত্রা/বনণ মায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০২০-২১ ২০২১-২২ 

অসাধারণ অনত 

উিম 

উিম িলনত 

মাি 

িলনত মাদির 

নিদম্ন 
২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূে 

[১] মুনজববষ ব 

উপলদক্ষ গৃহীত 

কার্ বক্রম 

 

১৭ 

[১.১] উপদজলাে র্াতৃদুগ্ধ পান 

ক্ষকন্দ্র ও অনপোগার  স্থাপন 

[১.১.১] র্াতৃদুগ্ধ পান ক্ষকন্দ্র ও 

অনপোগার স্থাপন সম্পন্নকরণ 
গড় 

% ০৪ -- -- ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[১.২]  ভূনম আইি ও ভূনম জসবা 

নবষেক সিার আদোজি  [১.২.১]  আনয়াবজি সভা 
সমনষ্ট 

সাংখ্যা ০৪ -- -- ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬ 

[১.৩] বববভন্ন স্কুল ও কনলজ 

সমূনে র্বনটবরং কা মক্রর্ 

ক্ষজারদারকরণ 

[১.৩.১]  অবভভাবক, 

বশেকবৃন্দ ও ছাত্র-ছাত্রীনদর 

বননয় সর্ানবশ আনয়াবজি 

সমনষ্ট 
সাংখ্যা ০৪ -- -- ১২ ১০ ৮ ৬ ৫ ১২ ১২ 

  [১.৪]  নন্দীগ্রার্ উপনজলা 

অবফসাস ম ক্লাব বনর্ মাণ ও লাইনেরী 

বনর্ মাণ 

[১.৪.১]  অবফসাস ম ক্লাব বনর্ মাণ 

ও লাইনেরী বনর্ মাণ সম্পন্ন করণ 
গড় % ০৫ -- -- ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 



কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র ক্ষেনত্র

র মাি 

৭০ 

কা মক্রর্ কম বস্ােি সূিক গণনা 

পিবি 

একক কম বস্ােি 

সূিদকর মাি 

 প্রকৃত অজবি লক্ষযমাত্রা/বনণ মায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০২০-২১ ২০২১-২২ 

অসাধারণ অনত 

উিম 

উিম িলনত 

মাি 

িলনত মাদির 

নিদম্ন 
২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

[২]স্বচ্ছ ও 

জবাববদবেিামূলক 

প্রশাসন ব্যবস্থা 

১৭ 

[২.১] ঊপদজলা পনরষদের মানসক 

সাধারণ সিা অনুষ্ঠাি 
[২.১.১] অনুনষ্ঠত সিা সমনষ্ট সাংখ্যা ০৪ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

[২.২] ঊপদজলা পনরষদের মানসক 

সাধারণ সিার নসিান্ত বাস্তবােি 
[২.২.১] নসিান্ত বাস্তবানেত গড় % ০৫ ৮০% ৮০% ৮০% ৭০% ৬০% ৫০% ৫০% ৮০% ৯০% 

[২.৩] নবনিন্ন উন্নেি মূলক 

কার্ বক্রম েশ বি ও পনরেশ বি 
[২.৩.১] পনরেশ বিকৃত প্রকল্প সমনষ্ট সাংখ্যা ০৪ ১৫ ১৫ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩৫ ৪০ 

[২.৪] নশক্ষা প্রনতষ্ঠাি েশ বি ও 

পনরেশ বি 

[২.৪.১] পনরেশ বিকৃত নশক্ষা 

প্রনতষ্ঠাি 
সমনষ্ট সাংখ্যা ০৪ ২৫ ২৫ ৪৮ ৪৩ ৩৮ ৩৪ ২৯ ৫০ ৫২ 

[৩]আইি-শৃঙ্খলা 

ও সুশাসি এবাং 

জন্ম  ও মৃত্যয 

নিবন্ধি 

২১ 

[৩.১] জমাবাইল জকার্ ব পনরিালিা [৩.১.১] জকার্ ব পনরিালিা সমনষ্ট সাংখ্যা ০৮ ৭০ ৫৬ ৫৮ ৫২ ৪৬ ৪১ ৩৫ ৬০ ৬২ 

[৩.২] উপদজলা আইি-শৃঙ্খলা 

কনমটির সিা 
[৩.২.১] অনুনষ্ঠত সিা সমনষ্ট সাংখ্যা ০৪ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

[৩.৩] উপদজলা আইি-শৃঙ্খলা 

কনমটির সিার নসিান্ত বাস্তবােি 
[৩.৩.১] নসিান্ত বাস্তবানেত গড় % ০৬ ৮০% ৯০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ৫০% ৯০% ৯০% 

[৩.৪] জন্ম নিবন্ধি স্ন্নকরণ 

[৩.৩.২] উপদজলাে জদন্মর ১ 

বেদরর মদে জন্ম নিবন্ধদির 

হার 

গড় 

% 
২ ৪৮ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৬০% ৬৫% 

[৩.৫] মৃত্যয নিবন্ধি স্ন্নকরণ 

[৩.৩.৩]উপদজলাে জদন্মর ১ 

বেদরর মদে মৃত্যয নিবন্ধদির 

হার 

গড় 

% 
১ ৪৫% ৪৭% ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৫২% ৫৫% 

[৪] ভূনম ব্যবস্থাপিা ১৫ 

[৪.১] উপদজলা ভূনম অনিস 

পনরেশ বি 

 

[৪.১.১] পনরেশ বিকৃত অনিস 
সমনষ্ট 

সাংখ্যা ০৩ 
১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২ 



কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র ক্ষেনত্র

র মাি 

৭০ 

কা মক্রর্ কম বস্ােি সূিক গণনা 

পিবি 

একক কম বস্ােি 

সূিদকর মাি 

 প্রকৃত অজবি লক্ষযমাত্রা/বনণ মায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০২০-২১ ২০২১-২২ 

অসাধারণ অনত 

উিম 

উিম িলনত 

মাি 

িলনত মাদির 

নিদম্ন 
২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

[৪.২] ইউনিেি ভূনম অনিস 

পনরেশ বি 
[৪.২.১] পনরেশ বিকৃত অনিস 

সমনষ্ট 
সাংখ্যা ০৪ 

৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৩ ৩৯ ৩৪ ২৯ ৪৮ ৪৮ 

[৪.৩] মানসক রাজস্ব সিা [৪.৩.১] অনুনষ্ঠত সিা 
সমনষ্ট 

সাংখ্যা ০৪ ১২ ১২ ১২ ১০ ০৯ ০৮ ০৬ ১২ ১২ 

[৪.৪] হার্ বাজার ব্যবস্থাপিা [৪.৪.১] বাজার ইজারা প্রোি 
গড় 

% ০৪ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 

 



 

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র কর্ মসম্পাদন 

ক্ষেনত্রর মাি 

 

কা মক্রর্ কম বস্ােি সূিক গণনা পিবি একক কম বস্ােি 

সূিদকর মাি 

 প্রকৃত অজবি লক্ষযমাত্রা/বনণ মায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০২০-২১ ২০২১-২২ 

অসাধারণ অনত 

উিম 

উিম িলনত 

মাি 

িলনত মাদির 

নিদম্ন 
২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র  

[১] সুশাসন ও 

সংস্কারমূলক কা মক্রনর্র 

বাস্তবায়ন ক্ষজারদারকরণ 

৩০ 

[১.১] শুিািার 

কর্ মপবরক্পননা 

বাস্তবায়ন 

[১.১.১] শুিািার 

কর্ মপবরক্পননা 

বাস্তবাবয়ি 

ক্রর্পুবঞ্জভূি প্রাপ্ত নম্বর ১০ ৭ ৮ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫ ৯ ৯ 

[১.২] ই-গভন্যমান্স/ 

উদ্ভাবন কর্ মপবরক্পননা 

বাস্তবায়ন 

[১.২.১] ই-গভন্যমান্স/ 

উদ্ভাবন 

কর্ মপবরক্পননা 

বাস্তবাবয়ি 

ক্রর্পুবঞ্জভূি প্রাপ্ত নম্বর 

১০ ৬ ৭ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮ 

[১.৩] িথ্য অবিকার 

কর্ মপবরক্পননা 

বাস্তবায়ন 

[১.৩.১] িথ্য 

অবিকার 

কর্ মপবরক্পননা 

বাস্তবাবয়ি 

ক্রর্পুবঞ্জভূি প্রাপ্ত নম্বর 

৩ ৩ ৩ ৩ ২ ২ ১ ১ ৩ ৩ 

[১.৪] অবভন াগ 

প্রবিকার কর্ মপবরক্পননা 

বাস্তবায়ন 

[১.৪.১] অবভন াগ 

প্রবিকার 

কর্ মপবরক্পননা 

বাস্তবাবয়ি 

ক্রর্পুবঞ্জভূি প্রাপ্ত নম্বর 

৪ ৪ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ১ ৪ ৪ 

[১.৫] ক্ষসবা প্রদান 

প্রবিশ্রুবি কর্ মপবরক্পননা 

বাস্তবায়ন 

[১.৫.১] ক্ষসবা প্রদান 

প্রবিশ্রুবি 

কর্ মপবরক্পননা 

বাস্তবাবয়ি 

ক্রর্পুবঞ্জভূি প্রাপ্ত নম্বর 

৩ ৩ ৩ ৩ ২ ২ ১ ১ ৩ ৩ 
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আনম, উপদজলা নিব বাহী অনিসার, উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালে,িন্দীগ্রাম, বগুড়া বেসানব জজলা প্রশাসক, 

জজলা প্রশাসদকর কার্ বালে,বগুড়া নিকর্ অঙ্গীকার করনে জর্, এই ুকনতিদত বনণ বত লক্ষযমাত্রা অজবদি সদিষ্ট থাকব।  

আনম, জজলা প্রশাসক, জজলা প্রশাসদকর কার্ বালে,বগুড়া বেসানব  উপদজলা নিব বাহী অনিসার,উপদজলা নিব বাহী 

অনিসাদরর কার্ বালে,িন্দীগ্রাম, বুগড়া এর নিকর্ অঙ্গীকার করনে জর্ এই ুকনতিদত বনণ বত লক্ষমাত্রা অজবদি প্রদোজিীে 

সহদর্ানগতা প্রোি করব। 

 

স্বাক্ষনরত: 

 

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

              (বশফা নুসরাি)                        তানরে                                              

        উপদজলা নিব বাহী অনিসার, িন্দীগ্রাম, বগুড়া  

 

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

             (নর্াোঃ বজয়াউল েক)                                            তানরে      

              জজলা প্রশাসক, বগুড়া  
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সংন াজনী-১  

 

শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

ক্রনমক িাং শব্দ সাংদক্ষপ নববরণ 

০১. সােরাত মহাল জলমহাল, বালুমহাল, পাথরমহাল, লবণমহাল, নিাংড়ীমহাল ইতযানে 

০২. ইউ এি ও উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

০৩. এনস ল্যাে সহকারী কনমশিার (ভূনম) 

০৪. ওনস অনিসার ইি-িাজব 

০৫. নডনজএম জডপুটি জজিাদরল ম্যাদিজার 

০৬. টি এইি ও থািা স্বাস্থয কম বকতবা 

০৭. ইউ ই উপদজলা প্রদক শলী 

০৮. ইউ এস ই ও উপদজলা মােনমক নশক্ষা অনিসার 

০৯. টি ই ও থািা নশক্ষা অনিসার 

১০. নপ আই ও প্রকল্প বাস্তবােি কম বকতবা 

১১. এি নজ ও িি গিি বদমন্ট অগ বািাইদজশি 

১২. এস এি জস্টর্দমন্ট অি িযাক্ট 

১৩. ইউনপ ইউনিেি পনরষে 

১৪. ইউ নড নস ইউনিেি নডনজর্াল জসন্টার 

১৫. টি আর জর্স্ট নরনলি 

১৬. কানবর্া কাদজর নবনিমদে র্াকা 

১৭. কানবো কাদজর নবনিমদে োদ্য 

১৮. ইউনজনপনপ এযামেেদমন্ট জজিাদরশি জপ্রাগ্রাম ির দ্যা পুদরস্ট 

১৯. ই িাইনলাং ইদলক্ট্রনিক িাইনলাং 

২০. ই-জমাবাইল জমার্ ব ইদলক্ট্রনিক জমাবাইল জকার্ ব 
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সংন াজনী- ২: 

কর্ মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রর্াণক 

কা মক্রর্ কম বস্ােি সূিক বাস্তবােিকারী অনুনবিাগ, অনধশাো, শাো লেযর্াত্রা অজমননর প্রমাণক 

[১.১] ]  উপদজলাে র্াতৃদুগ্ধ পান ক্ষকন্দ্র ও 

অনপোগার  স্থাপন 

[১.১.১] র্াতৃদুগ্ধ পান ক্ষকন্দ্র ও অনপোগার 

স্থাপন সম্পন্নকরণ 

উপনজলা বনব মােী অবফসার সবিত্র প্রবিনবদন প্ররণ 

[১.২] ভূনম আইি ও ভূনম জসবা নবষেক সিার 

আদোজি 
[১.২.১]সিা আদোনজত 

উপনজলা বনব মােী অবফসার সবিত্র প্রবিনবদন প্ররণ 

[১.৩] বববভন্ন স্কুল ও কনলজ সমূনে র্বনটবরং 

কা মক্রর্ ক্ষজারদারকরণ 

[১.৩.১] র্বনটবরং এর জন্য অবভভাবক 

সর্ানবশ আনয়াবজি 

উপনজলা বনব মােী অবফসার সবিত্র প্রবিনবদন প্ররণ 

[১.৪] উপনজলা পবরষদ অবফসাস ম ক্লাব ও 

লাইনেরী বনর্ মাণ 

[১.৩.১]  অবফসাস ম ক্লাব ও লাইনেরী বনর্ মাণ 

সম্পন্ন করণ 

উপনজলা বনব মােী অবফসার সবিত্র প্রবিনবদন প্ররণ 

[২.১] ঊপদজলা পনরষদের মানসক সাধারণ সিা 

অনুষ্ঠাি 
[২.১.১] অনুনষ্ঠত সিা 

উপনজলা বনব মােী অবফসার সভার কা মবববরণী 

[২.২] ঊপদজলা পনরষদের মানসক সাধারণ সিার 

নসিান্ত বাস্তবােি 
[২.২.১] নসিান্ত বাস্তবানেত 

উপনজলা বনব মােী অবফসার র্াবসক সভার কা মবববরণী 

[২.৩] নবনিন্ন উন্নেি মূলক কার্ বক্রম েশ বি ও 

পনরেশ বি 
[২.৩.১] পনরেশ বিকৃত প্রকল্প 

উপনজলা বনব মােী অবফসার পবরদশ মন বরনপাট ম 

[২.৪] নশক্ষা প্রনতষ্ঠাি েশ বি ও পনরেশ বি [২.৪.১] পনরেশ বিকৃত নশক্ষা প্রনতষ্ঠাি 
উপক্ষজলা বনব মােী অবফসার পবরদশ মন বরনপাট ম 

[৩.১] জমাবাইল জকার্ ব পনরিালিা [৩.১.১] জকার্ ব পনরিালিা 
উপনজলা বনব মােী অবফসার র্াবসক বরনপাট ম 

[৩.২] উপদজলা আইি-শৃঙ্খলা কনমটির সিা [৩.২.১] অনুনষ্ঠত সিা 
উপনজলা বনব মােী অবফসার সভার কা মবববরণী 

[৩.৩] উপদজলা আইি-শৃঙ্খলা কনমটির সিার 

নসিান্ত বাস্তবােি 
[৩.৩.১] নসিান্ত বাস্তবানেত 

উপনজলা বনব মােী অবফসার সভার কা মবববরণী 

[৩.৪] জন্ম নিবন্ধি স্ন্নকরণ 

[৩.৩.২] উপদজলাে জদন্মর ১ বেদরর 

মদে জন্ম নিবন্ধদির হার 

উপনজলা বনব মােী অবফসার র্াবসক বরনপাট ম 
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কা মক্রর্ কম বস্ােি সূিক বাস্তবােিকারী অনুনবিাগ, অনধশাো, শাো লেযর্াত্রা অজমননর প্রমাণক 

[৩.৫] মৃত্যয নিবন্ধি স্ন্নকরণ 
[৩.৩.৩]উপদজলাে জদন্মর ১ বেদরর 

মদে মৃত্যয নিবন্ধদির হার 

উপনজলা বনব মােী অবফসার র্াবসক বরনপাট ম 

[৪.১] উপদজলা ভূনম অনিস পনরেশ বি 

 
[৪.১.১] পনরেশ বিকৃত অনিস 

উপনজলা বনব মােী অবফসার পবরদশ মন বরনপাট ম 

[৪.২] ইউনিেি ভূনম অনিস পনরেশ বি [৪.২.১] পনরেশ বিকৃত অনিস 
উপনজলা বনব মােী অবফসার পবরদশ মন বরনপাট ম 

[৪.৩] মানসক রাজস্ব সিা [৪.৩.১] অনুনষ্ঠত সিা 
উপনজলা বনব মােী অবফসার সভার কা মবববরণী 

[৪.৪] হার্ বাজার ব্যবস্থাপিা [৪.৪.১] বাজার ইজারা প্রোি 
উপনজলা বনব মােী অবফসার র্াবসক বরনপাট ম 
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সাংদর্াজিী ৩:  

অন্য অবফনসর সনে সংবিষ্ট কর্ মসম্পাদন সূিকসমূে ২০২২-২৩ 

সাংস্থার ধরণ 
জর্ সকল অনিদসর সাদথ 

সাংনিষ্ট 
কা মক্রর্ কম বস্ােি সূিক 

সাংনিষ্ট অনিদসর সাদথ সাংনিষ্ট কার্ বক্রদের 

সমন্বদের জক শল 

উপনজলা অবফস নন্দীগ্রার্ র্ডেল থানা 

[১.১] মর্াবাইল মকার্ ম পরিচালনা 

১.১.১] মকার্ ম পরিচালনা মর্াবাইল মকার্ ম পরিচালনা কাডল পুরলশ ম াস ম প্রড াজন। 

উপনজলা অবফস 
উপডজলা ভূরর্ অর স 

[২.২] ভূরর্ আইন ও ভূরর্ মসবা রবষ ক 

সভাি আড াজন [২.২.১] আড ারজত সভা 
সহকািী করর্শনাি(ভূরর্) ও ভূরর্ সহকািী কর্ মকতমাডদি 

সহড ারিতা প্রড াজন 

উপনজলা অবফস উপডজলা রশক্ষা অর স ও উপডজলা 

র্াধ্যরর্ক রশক্ষা অর স 

[২.৩] রবরভন্ন স্কুল ও কডলজ সমূডহ 

র্রনর্রিিং কা মক্রর্ মজািদািকিণ 
[২.৩.১] অরভভাবক, রশক্ষকবৃন্দ ও ছাত্র-ছাত্রীডদি 

রনড  সর্াডবশ আড ারজত 

উপডজলা রশক্ষা অর সাি ও উপডজলা র্াধ্যরর্ক রশক্ষা 

অর সাডিি সহড ারিতা প্রড াজন। 

উপনজলা অবফস 
উপডজলা ভূরর্ অর স 

[২.২] ভূরর্ আইন ও ভূরর্ মসবা রবষ ক 

সভাি আড াজন [২.২.১] আড ারজত সভা উপডজলা ভূরর্ অর ডসি সহড ারিতা প্রড াজন 

উপনজলা অবফস 
উপডজলা পরিষদ 

[২.১] উপডজলা  র্াতৃদুগ্ধ পান মকন্দ্র ও 

অডপক্ষািাি স্থাপন 
[২.১.১] র্াতৃদুগ্ধ পান মকন্দ্র ও অডপক্ষািাি স্থাপন 

সম্পন্নকিণ 

উপডজলা ভাইস মচ ািম্যান ও উপডজলা র্রহলা ভাইস 

মচ ািম্যাডনি সহড ারিতা প্রড াজন। 

উপনজলা অবফস 
উপডজলাি সকল অর স 

[২.৪] নন্দীগ্রার্ উপডজলা অর সাস ম ক্লাব 

রনর্ মাণ ও লাইডেিী রনর্ মাণ 
[২.৪.১] অর সাস ম ক্লাব রনর্ মাণ ও লাইডেিী রনর্ মাণ 

সম্পন্নকিণ 
উপডজলাি সকল অর সাডিি সহড ারিতা প্রড াজন 

উপনজলা অবফস 
ইউরন ন পরিষদ(সকল) 

[১.৫] মৃত্যু রনবন্ধন সম্পন্নকিণ 
[১.৫.১] উপডজলা  জডেি ১ বছডিি র্ডধ্য মৃত্যু 

রনবন্ধডনি হাি 
ইউরপ মচ ািম্যান ও সরচবডদি সহড ারিতা প্রড াজন। 

উপনজলা অবফস 
ইউরন ন পরিষদ(সকল) [১.৪] জে রনবন্ধন সম্পন্নকিণ 

[১.৪.১] উপডজলা  জডেি ১ বছডিি র্ডধ্য জে 

রনবন্ধডনি হাি 
ইউরপ মচ ািম্যান ও সরচবডদি সহড ারিতা প্রড াজন। 
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পবরবশষ্ট খোঃ 

র্বন্ত্রপবরষদ ববভাগ কতৃমক বনি মাবরি সুশাসনমূলক 

কর্ মপবরক্পননাসমূে 

সংন াজনী ৪-৮
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সাংদর্াজিী ৪: 

                     আঞ্চবলক/র্াঠ প মানয়র কা মালনয়র জািীয় শুিািার ক্ষকৌশল কর্ ম-পবরক্পননা, ২০২২-২০২৩ 
 

আঞ্চনলক/মাঠ পর্ বাদের কার্ বালদের নার্: উপনজলা বনব মােী অবফসানরর কা মালয়,নন্দীগ্রার্, বগুড়া।  

কা মক্রনর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূিক 

 

সূিনকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়ননর

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবক্ত/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছনরর 

লেযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগবি পবরবীেণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লেযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক্ষকায়াট মার 

২য় 

ক্ষকায়াট মার 

৩য় 

ক্ষকায়াট মার 

৪র্ ম 

ক্ষকায়াট মার 

ক্ষর্াট 

অজমন 

অবজমি 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবিষ্ঠাবনক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ননবিকিা কবর্টি সভা আদোজি সভা আনয়াবজি ২ সংখ্যা সেকারী 

ক্ষপ্রাগ্রার্ার 

৪ লেযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননবিকিা কবর্টির সভার বসিান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবাবয়ি 

বসিান্ত 

৩ % ননবিকিা 

কবর্টির 

সকল সেস্য 

৯০% লেযর্াত্রা ৯০% ৯০% ৯০% ৯০%    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্রবিষ্ঠার বনবর্ি 

অংশীজননর (stakeholders) 

অংশগ্রেনণ  সভা 

অনুবষ্ঠি সভা ২ সংখ্যা সেকারী 

ক্ষপ্রাগ্রার্ার 

৪ লেযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.৪ অংশীজননর অংশগ্রেনণ  সভার 

বসিান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবাবয়ি 

বসিান্ত 

৩ % সংবিষ্ট 

সকল সদস্য 

৯০% লেযর্াত্রা 

 

৯০% ৯০% ৯০% ৯০%  

 

  

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পবরনবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযবববি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুক্ত অনকনজা 

র্ালার্াল ববনষ্টকরণ/পবরষ্কার-

পবরচ্ছন্নিা বৃবি ইিযাবদ  

উন্নত কম ব-

পনরদবশ 

৫ সংখ্যা 

ও 

িাবরখ 

সেকারী 

ক্ষপ্রাগ্রার্ার 

 

 

 

 

 

 

৩১-১২-২০২২ 

৩১-০৩-

২০২৩ 

৩০-০৬-

২০২৩ 

লেযর্াত্রা 

 

 ৩১-১২-

২০২২ 

 

৩১-০৩-

২০২৩ 

 

৩০-০৬-

২০২৩ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

অজমন      

অজমন      
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কা মক্রনর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূিক 

 

সূিনকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়ননর

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবক্ত/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছনরর 

লেযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগবি পবরবীেণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লেযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক্ষকায়াট মার 

২য় 

ক্ষকায়াট মার 

৩য় 

ক্ষকায়াট মার 

৪র্ ম 

ক্ষকায়াট মার 

ক্ষর্াট 

অজমন 

অবজমি 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

 

 

 

১.৬ আঞ্চনলক/মাঠ পর্ বাদের কার্ বালে 

কতৃমক প্রণীি জািীয় শুিািার ক্ষকৌশল 

কর্ ম-পবরক্পননা, ২০২২-২৩ ও 

নত্রর্াবসক পবরবীেণ প্রবিনবদন 

েপ্তর/সাংস্থাে দাবখল ও স্ব স্ব 

ওদেবসাইদর্ আপদলাডকরণ  

 কর্ ম-পবরক্পননা  

ও নত্রর্াবসক 

প্রবিনবদন 

দাবখলকৃি ও 

আপনলািকৃি  

  ৩ িাবরখ সেকারী 

ক্ষপ্রাগ্রার্ার 

৩০-০৯-২০২২ 

৩১-১২-২০২২ 

৩১-০৩-২০২৩ 

৩০-০৬-২০২৩ 

লেযর্াত্রা ৩০-০৯-

২০২২ 

 

৩১-১২-

২০২২ 

 

৩১-০৩-

২০২৩ 

 

৩০-০৬-

২০২৩ 

   

অজমন      

অজমন      

১.৭ শুিািার পুরস্কার প্রোি এবাং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদের তানলকা ওদেবসাইদর্ 

প্রকাশ 

প্রেি পুরস্কার   ২ তানরে সেকারী 

ক্ষপ্রাগ্রার্ার 

০১-০৬-২০২৩     ০১-০৬-

২০২৩ 

   

২.  জসবা প্রোি ও ক্রদের জক্ষদত্র শুিািার ........................................................................ 

২.১ বপবপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

বপবপআর ২০০৮-এর বববি ১৬(৬) 

অনু ায়ী ২০২২-২৩ অর্ ম বছনরর ক্রয়-

পবরক্পননা  ওনয়বসাইনট প্রকাশ 

ক্রয়-পবরক্পননা 

ওনয়বসাইনট 

প্রকাবশি 

৪ িাবরখ সেকারী 

ক্ষপ্রাগ্রার্ার 

১৫-০৭-২০২২ লেযর্াত্রা ১৫-০৭-

২০২২ 

      

 

অজবি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২.২ ক্ষসবা প্রদাননর ক্ষেনত্র ক্ষরবজস্টানর 

প্রনদয় ক্ষসবার বববরণ ও ক্ষসবাগ্রেীিার 

র্িার্ি সংরেণ 

 

জরনজস্টার 

হালিাগােকৃত 

    ৬ িাবরখ সেকারী 

ক্ষপ্রাগ্রার্ার  

৩০-০৯-২০২২ 

৩১-১২-২০২২ 

৩১-০৩-২০২৩ 

৩০-০৬-২০২৩ 

লেযর্াত্রা ৩০-০৯-

২০২২ 

 

৩১-১২-

২০২২ 

 

৩১-০৩-

২০২৩ 

 

৩০-০৬-

২০২৩ 

   

অজবি      

৩. শুিািার সংবিষ্ট এবং দুনীবি প্রবিনরানি সোয়ক অন্যান্য কা মক্রর্…………….. (অগ্রানধকার নিনিদত নুযিতম পাঁিটি কার্ বক্রম) 

৩.১ স্বপ্রনণাবদিভানব প্রকাশন াগ্য 

িথ্য োলনাগাদ কনর ওনয়বসাইনট 

প্রকাশ 

দাপ্তবরক ক্ষনাটিশ 

ও ক্ষরজুনলশন 

ওনয়বসাইনট 

প্রকাশ 

৪ % সেকারী 

ক্ষপ্রাগ্রার্ার 

৯০% লেযর্াত্রা ৯০% ৯০% ৯০% ৯০%    

অজমন      
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কা মক্রনর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূিক 

 

সূিনকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়ননর

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবক্ত/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছনরর 

লেযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগবি পবরবীেণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লেযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক্ষকায়াট মার 

২য় 

ক্ষকায়াট মার 

৩য় 

ক্ষকায়াট মার 

৪র্ ম 

ক্ষকায়াট মার 

ক্ষর্াট 

অজমন 

অবজমি 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.২ বসটিনজন িাট মার োলনাগাদকরণ 

ও বাস্তবায়ন 

বসটিনজন িাট মার 

োলনাগাদকৃি ও 

বাস্তবাবয়ি 

৪ % সেকারী 

ক্ষপ্রাগ্রার্ার 

৯০% লেযর্াত্রা ৯০% ৯০% ৯০% ৯০%    

অজমন      

৩.৩ ধূর্পান ও িার্াকজাি দ্রব্য 

ব্যবোর (বনয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ এর 

০৮ িারার অিীন উপনজলা পবরষনদর 

দৃশ্যর্ান স্থানন সিকমিামূলক ক্ষনাটিশ 

প্রদশ মন 

বাস্তবাবয়ি ৪ সংখ্যা  উপনজলা 

স্বাস্থয ও 

পবরবার 

পবরক্পননা 

কর্ মকিমা(ই

উ এইি এফ 

বপ ও) 

১ লেযর্াত্রা ১       

অজমন      

৩.৪  প্রানতষ্ঠানিক গণশুিািী 

আদোজি 

প্রানতষ্ঠানিক 

গণশুিািী 

আদোনজত 

৪ সংখ্যা সেকারী 

ক্ষপ্রাগ্রার্ার  

৪ লেযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৩.৫ ই-জর্োদরর মােদম ক্রে কার্ ব 

স্ােি 

ই-জর্োদরর 

মােদম ক্রে 

কার্ ব স্ন্ন 

৪ % উপনজলা 

প্রনকৌশলী 

৬০% লেযর্াত্রা ৬০% ৬০% ৬০% ৬০%    

অজমন      

অজমন      
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 সংন াজনী ৫: ই-গিন্যবান্স ও উদ্ভাবি কম বপনরকল্পিা 

 

ক্রর্  কার্ বক্রম 

 

কম বস্ােি 

সূিক 

একক 

 

কম বস্ােি 

সূিদকর মাি 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ উিম িলনত মাি 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] ই-িনথর ব্যবহার বৃনি   
[১.১.১] ই-িাইদল জিার্ বনস্পবিকৃি % ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 
[২.১] তথ্য বাতােি 

হালিাগােকরণ 

[২.১.১] তথ্য বাতােদি সকল জসবা বক্স হালিাগােকৃত োলনাগানদর সাংখ্যা ১০ ৫ ৪ ৩ 

[২.১.২] বববভন্ন প্রকাশনা ও িথ্যাবদ তথ্য বাতােদি প্রকাবশি োলনাগানদর সাংখ্যা ৫ ৫ ৪ ৩ 

০৩ 

[৩.১] ই-গিন্যবান্স ও উদ্ভাবি 

কম বপনরকল্পিা বাস্তবােি  

[৩.১.১] কর্ মপবরক্পননা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রবশেণ আনয়াবজি  প্রবশেনণর সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কম বপনরকল্পিার বাস্তবােি অগ্রগনত পর্ বাদলািিা সাংক্রান্ত 

সিা আদোনজত 
সভার সাংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কম বপনরকল্পিার অধ ববানষ বক স্ব-মূল্যােি প্রনতদবেি 

ঊর্ধ্বতি কর্তবপদক্ষর নিকর্ জপ্রনরত 
তানরে ৫ ১৩/০১/২০২৩ ২০/০১/২০২৩ ২৭/০১/২০২৩ 

০৪ [৪.১] একটি উদ্ভাবিী ধারণা/ 

জসবা সহনজকরণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

কা মক্রর্ বাস্তবায়ন  

[৪.১.১] একটি উদ্ভাবিী ধারিা/ জসবা সহনজকরণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

কা মক্রর্ বাস্তবাবয়ি  
িাবরখ  ৫ ২৮/২/২০২৩  ১৫/০৩/২০২৩  ১৫/০৪/২০২৩ 
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সংন াজনী ৬: অবভন াগ প্রবিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্ ম-পবরক্পননা, ২০২২-২০২৩ 

কার্ বক্রদমর 

জক্ষত্র 

 

মাি 
কার্ বক্রম 

 

কম বস্ােি 

সূিক 

একক 

 

কম বস্ােি 

সূিদকর মাি 

প্রকৃত 

অজবি 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজবি 

২০২১-

২২ 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ 
অনত 

উিম 
উিম  

িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

নিদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রানতষ্ঠানিক 

ব্যবস্থাপনা 

 

 

৫ 

[১.১] অবভন াগ বনষ্পবি কর্ মকিমা (অবনক) ও 

আবপল কর্ মকিমার িথ্য ওনয়বসাইনট নত্রর্াবসক 

বভবিনি োলনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অনিক ও আনপল 

কম বকতবার তথ্য 

হালিাগােকৃত এবাং 

ওদেবসাইদর্ আপদলাডকৃত 

োলনাগানদর 

সংখ্যা 

 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পনরবীক্ষণ ও 

সক্ষমতাবৃনি 

 

২০ 

[২.১] বনবদ মষ্ট সর্নয় অনলাইন/ অফলাইনন 

প্রাপ্ত অবভন াগ বনষ্পবি এবং বনষ্পবি সংক্রান্ত 

র্াবসক প্রবিনবদন উর্ধ্মিন কতৃমপে বরাবর 

ক্ষপ্ররণ   

[২.১.১] অবভন াগ 

বনষ্পবিকৃি  
% 

৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কর্ মকিমা/কর্ মিারীনদর অবভন াগ 

প্রবিকার ব্যবস্থা এবং বজআরএস সফটওয়যার 

ববষয়ক প্রবশেণ আনয়াজন 

[২.২.১] প্রবশেণ আনয়াবজি 
প্রবশেনণর 

সংখ্যা 

৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] দত্রমানসক নিনিদত পনরবীক্ষণ এবাং 

দত্রমানসক পনরবীক্ষণ প্রনতদবেি উর্ধ্বতি 

কর্তবপদক্ষর নিকর্ জপ্ররণ 

[২.৩.১] দত্রমানসক 

প্রনতদবেি জপ্রনরত 

  প্রবিনবদন 

ক্ষপ্ররনণর 

সংখ্যা 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অবভন াগ প্রবিকার ব্যবস্থাপনা ববষনয় 

ক্ষস্টকনোল্ডারগনণর সর্ন্বনয় অববেিকরণ সভা  
[২.৪.১] সভা অনুবষ্ঠি সভার সংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 

 

 

 

 



25 

 

সংন াজনী ৭: ক্ষসবা প্রদান প্রবিশ্রুবি বাস্তবায়ন কর্ ম-পবরক্পননা, ২০২২-২০২৩  

কার্ বক্রদমর 

জক্ষত্র 

 

মাি 
কার্ বক্রম 

 

কম বস্ােি 

সূিক 

একক 

 

কম বস্ােি 

সূিদকর 

মাি 

প্রকৃত 

অজবি 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজবি 

২০২১-২২ 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অনত উিম উিম 
িলনত 

মাি 

িলনত মাদির 

নিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রানতষ্ঠানিক 

 

 

১০ 

[১.১] ক্ষসবা প্রদান প্রবিশ্রুবি 

পনরবীক্ষণ কনমটির নসিান্ত 

বাস্তবােি 

[১.১.১] নসিান্ত 

বাস্তবানেত 
% ৫ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] ক্ষসবা প্রদান প্রবিশ্রুবি 

নত্রর্াবসক বভবিনি োলনাগাদকরণ   

[১.২.১] ওনয়বসাইনট  

প্রবি নত্রর্াবসনক 

োলনাগাদকৃি 

োলনাগানদর 

সংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সক্ষমতা অজবি 

ও পনরবীক্ষণ 
১৫ 

[২.১] ক্ষসবা প্রদান প্রবিশ্রুবি 

ববষয়ক  প্রবশেণ আনয়াজন  

 

[১.১.১] প্রবশেণ 

আনয়াবজি 

 

প্রবশেনণর 

সাংখ্যা 

 

১০ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  জসবা প্রোি নবষদে 

জস্টকদহাল্ডারগদণর সমন্বদে 

অবনহতকরণ সিা আদোজি 

[১.৩.১]  

অববেিকরণ সভা 

অনুবষ্ঠি 

সভার 

সাংখ্যা 
৫ - - ২ ১ - - - 
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সংন াজনী ৮: িথ্য অবিকার ববষনয় ২০২২-২৩ অর্ মবছনরর বাবষ মক কর্ মপবরক্পননা  

 

িথ্য অবিকার ববষনয় ২০২২-২৩ অর্ মবছনরর বাবষ মক কর্ মপবরক্পননা (সকল সরকাবর অবফনসর জন্য প্রন াজয) 

কম বস্ােদির 

জক্ষত্র 

 

মাি 
কার্ বক্রম 

 

কম বস্ােি 

সূিক 

একক 

 

কম বস্ােি 

সূিদকর মাি 

প্রকৃত 

অজবি 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজবি 

২০২১-

২২ 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ 
অনত 

উিম 
উিম  

িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

নিদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রানতষ্ঠানিক ১০ 

[১.১] তথ্য অনধকার আইি অনুর্ােী 

নিধ বানরত সমদের মদে তথ্য প্রোি 

 

[১.১.১] নিধ বানরত সমদের 

মদে তথ্য প্রোিকৃত 
% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

সক্ষমতা বৃবি 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রনণাবদিভানব প্রকাশন াগ্য িথ্য 

হালিাগাে কদর ওনয়বসাইনট প্রকাশ 

[১.২.১] োলনাগাদকৃি তথ্য 

ওনয়বসাইনট প্রকাবশি 

তানরে 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২২ 

১০-০১-

২০২৩ 

২০-০১-

২০২৩ 

৩১-০১-

২০২৩ 
- 

[১.৩] বাবষ মক প্রবিনবদন প্রকাশ  
[১.৩.১] বাবষ মক প্রবিনবদন 

প্রকাবশি  
িাবরখ  ০৩   

১৫-১০-

২০২২ 

১৫-১১-

২০২২ 

১৫-১২-

২০২২ 
- - 

[১.৪]  তথ্য অনধকার আইি, ২০০৯ এর 

৫ ধারা অনুসাদর র্াবতীে তদথ্যর 

কযার্াগনর  ও কযার্ালগ দতনর/ 

হালিাগােকরণ 

[১.৪.১]  তদথ্যর কযার্াগনর  

ও কযার্ালগ 

প্রস্তুতকৃত/হালিাগােকৃত 

তানরে ০৩   
৩১-১২-

২০২২ 

১০-০১-

২০২৩ 

২০-০১-

২০২৩ 

৩১-০১-

২০২৩ 
- 

           

[১.৫] তথ্য অনধকার আইি ও নবনধনবধাি 

স্দকব জিসদিতিতা বৃনিকরণ 

[১.৫.১]  প্রিার কা মক্রর্ 

সম্পন্ন 

কা মক্রনর্র 

সাংখ্যা 
০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] িথ্য অবিকার ববষনয় কম বকতবাদের 

প্রনশক্ষণ আদোজি    
[১.৬.১] প্রনশক্ষণ আদোনজত 

প্রবশেনণর 

সাংখ্যা  
০৩   ৩ ২ ১ - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


