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জজলা প্রশাসক, নড়াইল এর কি িসম্পােদনর সাবব িক বিত্র 

(Overview of the Performance of Deputy Commissioner, Narail) 
 

সাম্প্রবতক অজিন, িনাদলঞ্জ এবাং ভববষৎ পবরকল্পনা 

 সাম্প্রবতক বছরসর্দকর (ববগত ৩ বছর) প্রধান অজিনসর্ক:  

বাাংলাদেশদক একটি ক্ষুধা ও োবরদ্রমুি, সুখী ও সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধুর জসানার বাাংলায় পবরণত করার লদক্ষন বতিিান 

সরকার রূপকল্প-২০২১, রূপকল্প-২০৪১ এবাং সকস্রাব্দ জেকসই উন্নয়ন বনবিত  করার লদক্ষন জেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়দনর 

জন্য কাজ করদছ জনবান্ধব সরকার ।  সরকাদরর গৃকীত  সকল কার্ িক্রি বাস্তবায়দন নড়াইল জজলা প্রশাসন বনরবববিন্নভাদব 

কাজ কদর র্াদি। এরই ধারাবাবককতায় ৭৯৮ জন বভক্ষুকদক পুনব িাসদনর িােদি জেদশর প্রথি বভক্ষুকমুি জজলা বকদসদব 

স্বীকৃত কদয় জনপ্রশাসন পেদক ভূবষত কয় নড়াইল। "বিন নড়াইল বিন নড়াইল" গড়ার লক্ষ্যে নিয়নিতভাক্ষ্ে পনরষ্কার 

পনরচ্ছন্নতা অনভযাি পনরচালিার পাশাপানশ গত েছর জেলা প্রশাসক্ষ্ির উক্ষ্যাক্ষ্গ সিগ্র িড়াইল ব্যাপী সাতলযানিক বৃক্ষ্যর চারা 

জরাপণ করা হক্ষ্য়ক্ষ্ছ যা কক্ষ্য়ক েছক্ষ্রর িক্ষ্ে মূল্যোি সম্পক্ষ্ে পনরণত হক্ষ্ে, নিনিত হক্ষ্ে পনরক্ষ্েক্ষ্শর ভারসাম্য ও জেকসই 

উন্নয়ি । নড়াইদলর অপর সম্ভাবনািয় সবুদজর আল্পনায় শ্যািল জবষ্টনীদত জেরা আঁকাবাঁকা বদয়িলা নয়নাবভরাি  বিত্রা নেীদক 

জকন্দ্র কদর নড়াইল জজলাদক একটি পর্ িেন সম্ভাবনািয় জজলা বকদসদব গদড় তুলদত জজলা ব্রাবডাং কি িপবরকল্পনা প্রণয়নপূব িক 

বাস্তবায়ন করা কদি। ফ্রন্ট জেক্স এবাং ই-জসবা জকন্দ্র স্থাপদনর িােদি জসবা িকীতাদের সরকাবর জসবা সম্পদকি প্রদয়াজনীয় 

ধারণা প্রোন ও বনধ িাবরত সিয়সীিার িদে বসটিদজন িাে িার অনুর্ায়ী প্রতনাবশত জসবা প্রোন করা কদি। জজলা ও উপদজলা 

ওদয়বদপাে িাল বনয়বিত কালনাগােকরদণর িােদি জজলার আথ ি-সািাবজক অবস্থা মুবিযুদদ্ধর ইবতকাস, প্রত্নতাবিক বনেশ িন, 

েশ িনীয় স্থান, পর্ িেন, গুরুত্বপূণ ি ব্যবিত্ব ও প্রাকৃবতক সম্পদের তথ্য তুদল ধরা কদয়দছ।  জজলার সািাবজক অবস্থা ও জভৌত 

অবকাঠাদিার উন্নয়ন সাবধত কদয়দছ। বশক্ষা, স্বাস্থন ও তথ্য প্রযুবির সম্প্রসারণসক িানবসম্পে উন্নয়দন জজলা প্রশাসন গুরুত্বপূণ ি 

ভূবিকা পালন করদছ। জানিাদলর বনরাপত্তা ববধানকদল্প বনয়বিত জিাবাইল জকাে ি পবরিালনা ও অন্যান্য যুদগাপদর্াগী পেদক্ষপ 

িকণ কদর আইন-শৃঙ্খলা পবরবস্থবত স্বাভাববক রাখা কদয়দছ। ইউবনয়ন বেবজোল জসন্টাদরর িােদি তৃণর্ল পর্ িাদয় সরকাবর জসবা 

জনগদণর জোরদগাড়ায় জপৌৌঁদছ জেয়া কদি এবাং উদযািা ততবর করার িােদি জবকারত্ব দূর ও নারীর ক্ষিতায়ন  কদয়দছ। স্থানীয় 

জনগদণর সকদর্াবগতায় জজলা প্রশাসদনর উদযাদগ নড়াইল কাদলক্টদরে স্কুল স্থাপন করা কদয়দছ। িাবিবিবেয়া িাসরুি 

স্থাপনসক বববভন্ন সকপাঠ কার্ িক্রি িালু কদর বশক্ষার  িাদনান্নয়ন করা কদয়দছ। সাংস্কৃবত, িারুকলা ও ক্রীড়ায় নড়াইল জজলার 

সুখ্যাবত জেশব্যাপী ছবড়দয় পদড়দছ। সুষ্ঠু ভূবি ব্যবস্থাপনার িােদি সাধারণ জনগণদক র্থাসিদয় ভূবি সাংক্রান্ত কাবিত জসবা 

প্রোন করা কদি।   

 

 সিস্যা এবাং িনাদলঞ্জসর্ক : 

 

নভক্ষুকমুক্ত কায যক্রি জেকসইকরণ িড়াইল জেলা প্রশাসক্ষ্ির েন্য অন্যতি একটি চোক্ষ্লঞ্জ। এ চোক্ষ্লঞ্জ জিাকাক্ষ্েলায় পয যাপ্ত 

অক্ষ্থ যর সংস্থাি করক্ষ্ত িা পারক্ষ্ল পুিে যানসত  নভক্ষুকক্ষ্ের জিৌনলক চানহো পূরণ কদর তাদেরদক উন্নয়ক্ষ্ির মূল জরাতিারায় আিা 

সম্ভেপর হক্ষ্ে িা। জেলার সানে যক উন্নয়ি কায যক্রক্ষ্ি স্থািীয় েিপ্রনতনিনি, রােনিনতক ব্যনক্তত্ব ও সূনিসিাক্ষ্ের  সহক্ষ্যানগতা ও 

অংশগ্রহণ অপনরহায য। প্রদয়াজনীয় জনবল  না থাকায়  বকছু বকছু জক্ষদত্র কাবিত িাত্রায় সরকাবর জসবা প্রোন করা সম্ভব কদয় 

ওদঠ না। বনরবববিন্ন ইন্টারদনে সাংদর্াদগর অভাদব সরকাবর জসবাসর্ক জনগদণর জোরদগাড়ায় স্বল্পসিদয় জপৌৌঁদছ বেদত জবগ জপদত 

কয়।  



 

 

 ভববষ্যৎ পবরকল্পনা 

            নাগবরক সনে বাস্তবায়দনর িােদি জজলা প্রশাসদনর কার্ িক্রদি েক্ষতা আনয়ন করা কদব র্ার িােদি 

স্বিতা ও জবাববেবক বনবিত করা কদব। তথ্য প্রযুবি ব্যবকাদরর িােদি সরকাবর জসবা স্বল্পতি সিদয় জনগদণর জোড়দগাড়ায় 

জপৌৌঁদছ জেয়া কদব। ববকল্প কি িসাংস্থান সৃবষ্টর িােদি পুনব িাবসত বভক্ষুকদের জীবনিান উন্নয়ন করার কার্ িক্রি িকণ করা কদি। 

সদিতনতা বৃবদ্ধ কদর আইনানুগভাদব বববাক পড়াদনা বনবিতকরদণর িােদি বাল্যবববাকমুি জজলা জোষণা করা কদব। নাগবরদকর 

জানিাদলর বনরাপত্তা ববধানকদল্প আইনশৃঙ্খলা স্বাভাববক রাখা কদব ও জজলাদক িােকমুি করা কদব। জেবণকদক্ষ উপবস্থবত বৃবদ্ধ,  

ঝদরপড়া জরাধ এবাং আইবসটিÕর ব্যবকার বৃবদ্ধ কদর বশক্ষার গুণগত িান বনবিত করা কদব। ভূবি ব্যবস্থাপনার আনিবনকায়দণর 

িােদি জসবাপ্রবক্রয়া সকজ করা কদব। বিত্রা নেীর তীদর বেদয় ওয়াকওদয় বনি িাণ, বশশুপাকি বনি িাণ ও কােবাবড়য়া জবিোর বাবড় 

ইদকাপাকি স্থাপদনর িােদি নড়াইল জজলাদক পর্ িেনবান্ধব নগর বকদসদব গদড় জতালা কদব।“বিন নড়াইল বিন নড়াইল" কি িসূবির 

আওতায় নড়াইল জজলাদক সবুজ, পবরিন্ন ও বাসদর্াগ্য কদর গদড় জতালা কদব। 

 

 

২০১৮-২০১৯ অথ িবছদরর সম্ভাব্য প্রধান অজিনসর্ক 

      

 নড়াইল জজলাদক পবরিন্ন ও সবুজ নগরী বকদসদব গদড় জতালা; 

 েক্ষ ও জনবান্ধব প্রশাসন গদড় তুদল নাগবরক জসবা বনবিতকরণ ; 

 সািাবজক বনরাপত্তার্লক কার্ িক্রি বাস্তবায়ন জজারোরকরদণর িােদি পুনব িাবসত বভক্ষুকদের জীবনিান উন্নয়ন ; 

 আইনানুগভাদব বববাক পড়াদনা বনবিতকরদণর িােদি বাল্যবববাকমুি নড়াইল জজলা গঠন  ; 

  জিাবাইল জকাে ি পবরিালনা ও জনসদিতনতা সৃবষ্টর িােদি িােকমুি নড়াইল জজলা গঠন ; 

 গৃককীনদের গৃক বনি িাদণর িােদি গৃককীনমুি নড়াইল জজলা গঠন ; 

 তথ্য প্রযুবির ব্যবকার সম্প্রসারণ কদর সরকাবর জসবা জনগদণর জোড়দগাড়ায় জপৌৌঁছাদনা ; 

 প্রবশক্ষণ, পবরেশ িন, িাবিবিবেয়ার ব্যবকার প্রভৃবতর িােদি বশক্ষার িাদনান্নয়ন ; 

 িানবসম্পে উন্নয়ন ও প্রাবতষ্ঠাবনক েক্ষতা বৃবদ্ধকরণ ; 

 আইন-শৃঙ্খলা পবরবস্থবতর অবধকতর উন্নয়ন সাধন ; 

 ভূবি ব্যবস্থাপনায় গবতশীলতা আনয়ন  এেং 

 বিত্রানেীসক অন্যান্য নেী দুষণমুিকরণ  এবাং ইদকাপাকি ও ওয়াকওদয় বনি িাদণর িােদি পর্ িেনবান্ধব নড়াইল জজলা 

গঠন। 

 

 

 

 

 

 



 

উপক্রিবণকা (Preamble) 

 সরকাবর েপ্তর সাংস্থাসর্দকর প্রাবতষ্ঠাবনক েক্ষতা বৃবদ্ধ, স্বিতা ও জবাববেবক জজারোর করা, সুশাসন 

বনবিতকরণ এবাং সীবিত সম্পদের র্থার্থ ব্যবকার বনবিতকরদণর িােদি রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ 

বাস্তবায়দনর লদক্ষন- 

 

জজলা প্রশাসক, নড়াইল 

                                                     এবাং 

ববভাগীয় কবিশনার, খুলনা  

 

 

        এর িদে ২০১৮ সাদলর জুন িাদসর ১৮ তাবরদখ এই বাবষ িক কি িসম্পােন চুবি স্বাক্ষবরত  কল।   

 

 

 

এ চুবিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ বনম্নবলবখত ববষয়সর্দক সম্মত কদলন : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



জসকশন ১: 

 

রূপকল্প  (nsisiV) , অবভলক্ষন  (nsiisiV) , জকৌশলগত উদেশ্যসর্ক এবাং কার্ িাববল 

 

          ১. ১.১ রূপকল্প )nsisiV( 

 

 বভক্ষাবৃবত্ত, বাল্যবববাক, িােক ও সন্ত্রাসমুি এবাং তথ্যপ্রযুবি সমৃদ্ধ সুখী-সমৃদ্ধ জ্ঞানবভবত্তক সবুজ সমৃদ্ধ 

নড়াইল জজলা গঠন 

  

  ১.২ অবভলক্ষন ) nsiisiV( 

 

  বশক্ষার গুণগতিান উন্নয়ন, বাল্যবববাক বনদরাধ এবাং পুনব িাবসত বভক্ষুকদের জীবনিান উন্নয়দনর   

               িােদি  সুস্থ, সুখী, পবরিন্ন ও সমৃদ্ধ নড়াইল জজলা গদড় জতালা 

 

  ১.৩ জকৌশলগত উদেশ্যসর্ক )Strategsc Objectsvei( 

 সকল আদেয়াদের লাইদসন্স নবায়ন বনবিতকরণ 

 সকল এবসে লাইদসন্স নবায়ন বনবিতকরণ 

 পবরকবল্পতভাদব িকাসড়কগুদলা সাংরক্ষণ 

 িািলা বনষ্পবত্তর কার বৃবদ্ধকরণ 

 জনশৃঙ্খলা ও জনবনরাপত্তা সুসাংকতকরণ 

 নড়াইল জজলাদক পবরিন্ন ও সবুজ নগরী বকদসদব গদড় জতালা 

 ইদনাদভশন কার্ িক্রদি গবতশীলতা আনয়ন 

 এ  কার্ িালদয়র সকল কি িিারীদের কবম্পউোর ও ই-নবথ ব্যবস্থাপনা ববষদয় প্রবশক্ষণ প্রোন 

 ই-ফাইনলং কার্ িক্রি বাস্তবায়ন 

 জজনাদরল সাটি িবিদকে িািলা বনষ্পবত্তর কার বৃবদ্ধ 

 ওয়াে ি সভার িােদি বসদ্ধান্ত িকণ প্রবক্রয়ায় জনগণদক সম্পৃিকরণ 

 ইউবনয়ন পবরষেদক  েক্ষ, গবতশীল ও শবিশালী  প্রবতষ্ঠাদন পবরণতকরণ 

 িাি আোলদতর িােদি  তৃণর্ল পর্ িাদয় জছােখাে ববদরাধ বনষ্পবত্ত ও ন্যায় ববিার প্রবতষ্ঠা 

 ইউবনয়ন বেবজোল জসন্টাদরর কার্ িক্রদি গবতশীলতা আনয়ন 

 ভূবি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় গবতশীলতা আনয়ন 

 দুদর্ িাগ ব্যবস্কাপনা, বনায়ন, জলবায়ু পবরবতিন ও পবরদবশ সাংরক্ষণসক জেকসই উন্নয়ন লক্ষনিাত্রা 

অজিন ত্বরাবিতকরণ 

 সািাবজক বনরাপত্তা জবষ্টনী কার্ িক্রি বাস্তবায়ন জজারোরকরণ 

 পুনব িাবসত বভক্ষুকদের জীবনিান উন্নয়ন  

 বশক্ষা উপকরণ, বশক্ষণ প্রণালী, সকপাঠ্যক্রি ও তথ্য প্রযুবির ব্যবকার বনবিত কদর ছাত্র-ছাত্রীদের 

উপবস্থবত বৃবদ্ধ, ঝদরপড়া জরাধ ও িানসম্মত বশক্ষা বনবিতকরণ 

 জজলা পর্ িাদয়র েপ্তরসর্দকর উন্নয়নর্লক কার্ িক্রিসর্দকর কার্ িকর সিিয় সাধন  

 জভডর লাইদসন্স নবায়ন বনবিতকরণ 

 বেবলাং লাইদসন্স নবায়ন বনবিতকরণ 



 

১.৪ কার্ িাববল )FuVctsiVi( 

 

 নড়াইল জজলাদক পবরিন্ন ও সবুজ নগরী বকদসদব গদড় তুলদত কঠিন বজিন ব্যবস্থাপনা ববষদয় সদিতনতা 

বৃবদ্ধর্লক সভা এবাং বৃদক্ষর িারা জরাপণ ; 

 নাগবরক সনে বাস্তবায়দনর িােদি সরকাবর জসবা স্বল্পতি সিদয় জনগদণর জোরদগাড়ায় জপৌৌঁছাদনা ; 

 সািাবজক বনরাপত্তার্লক কার্ িক্রি বাস্তবায়ন জজারোরকরণ ও   ববকল্প কি িসাংস্থান সৃবষ্টর িােদি বভক্ষুকদের 

পুনব িাসন কদর তাদের জীবনিান উন্নয়ন ;   

  সদিতনতা বৃবদ্ধ কদর আইনানুগভাদব বববাক পড়াদনা বনবিতকরদণর িােদি বাল্যবববাক বনদরাধ ; 

 বশক্ষা উপকরণ, বশক্ষণ প্রণালী, সকপাঠ্যক্রি ও তথ্যপ্রযুবির ব্যবকার বনবিত কদর উপবস্থবত বৃবদ্ধ এবাং ঝদরপড়া 

জরাধ ; 

 জজলার আন্তঃববভাগীয় কি িকাদডর সিিয় এবাং প্রধানিন্ত্রীর অিাবধকার প্রকল্পসর্কসক জজলার প্রধান উন্নয়ন 

কি িকাণ্ড বাস্তবায়দন সিিয়কারীর োবয়ত্ব পালন ; 

 বশক্ষা ববষয়ক গৃকীত সকল নীবতিালা ও কি িসূবির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, তিাবধান, পবরবীক্ষণ ও সিিয় সাধন ; 

 দুদর্ িাগ ব্যবস্কাপনা এবাং ত্রাণ ও পুনব িাসন কার্ িক্রি িকণ, বজআর, টিআর, কাববখা, কাববো, বভবজবে, বভবজএি, 

অবতেবরদ্রদের জন্য কি িসৃজন ইতনাবে কার্ িক্রি বাস্তবায়ন, তিাবধান ও পবরবীক্ষণ ; 

 ভূ-প্রাকৃবতক তববশষ্টনসর্ক সাংরক্ষণসক পবরদবশ দূষদণর িদল সৃষ্ট জলবায়ু পবরবতিদনর ববরূপ প্রভাব  জিাকাদবলায় 

জনসদিতনতা সৃবষ্ট, বনায়ন, বববভন্ন প্রকল্প িকণ ও বাস্তবায়দন সাবব িক সকায়তা করা এবাং সাবব িক সিিয় সাধন ও 

পবরবীক্ষণ ; 

 জজলার ভূবি ব্যবস্থাপনার সাবব িক উন্নয়ন, তিাবধান এবাং পবরবীক্ষণ ; 

 জজলা ম্যাবজদেবস ও বনব িাকী ম্যাবজদেবস সম্পবকিত র্াবতীয় ক্ষিতা প্রদয়াগ, জিাবাইল জকাে ি পবরিালনা,জজলার 

সাবব িক আইন-শৃঙ্খলা  পবরবস্থবত উন্নয়নপূব িক জনজীবদন স্ববস্ত আনয়ন এবাং  বভবভআইবপদের প্রদোকল সাংক্রান্ত 

কার্ িাববল ; 

  এনবজওদের কার্ িক্রি তোরবক ও সিিয়, এনবজও কার্ িক্রদির ওভারল্যাবপাং প্রবতদরাদধ কি িদক্ষত্র বনধ িারদণ 

িতািত প্রোন এবাং এনবজওদের অনুকূদল ছাড়কৃত অদথ ির পবরবীক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণসক অন্যান্য কার্ িক্রি 

পবরেশ িন/েশ িন ; 

 জাতীয় শুদ্ধািার জকৌশল বাস্তবায়ন এবাং অবভদর্াগ বনষ্পবত্ত ব্যবস্কাপনার আওতায় অবভদর্াগ বনষ্পবত্তকরণ ; 

  জাতীয় ই-গভিন্যান্স কার্ িক্রি বাস্তবায়ন; জসবা পদ্ধবত সকজীকরণ, জসবা প্রোন প্রবতশ্রুবত অনুর্ায়ী জসবা প্রোন, 

জজলা তথ্য বাতায়ন কালনাগােকরণ, জসাশ্যাল বিবেয়া ব্যবকার এবাং বববভন্ন পর্ িাদয় তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুবিসক 

অন্যান্য ববষদয় প্রবশক্ষণ কার্ িক্রি পবরিালনা ও তোরবক; 

 পবরকবল্পতভাদব িকাসড়কগুদলা সাংরক্ষদণর লদক্ষন বনয়বিতভাদব জজলা কবিটির সভা অনুষ্ঠান; 

 

 

 



 



জসকশন-২ 

জকৌশলগত উদেশ্য,  অিাবধকার কার্ িক্রি, কি িসম্পােন সূিক এবাং লক্ষনিাত্রাসর্ক 

 

জকৌশলগত 

উদেশ্য 

)Strategsc 

Objectsvei( 

 

 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

িান)Wesght 

if Strategsc 

Objectsvei ( 

 

 

 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

 

 

কি িসম্পােন সূিক 

(Performance  

Indicators) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কি িসম্পােন 

সূিদকর িান 

)Wesght if 

PerfirmaVce 

IVdscatiri( 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষনিাত্রা/বনণ িায়ক২০১৮-২০১৯  

)Target/Criteria nalue fir FY 2018-19(  

প্রদক্ষপণ 

)PrijectsiV( 

২০১৯-২০২০ 

প্রদক্ষপণ 

)PrijectsiV( 

২০২০-২০২১  

২০১৬-

২০১৭ 
২০১৭-২০১৮ 

 

অসাধারণ 

 

অবত উত্তি 

 

উত্তি 

 

িলবত 

িান 

িলবত 

িাদনর 

বনদম্ন 

 

 
 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[১] সকল 

আদেয়াদের 

লাইদসন্স 

নবায়ন 

বনবিতকরণ  

 

 

২ 

প্রবতিাদস 

আদবেনপত্র ও 

জরবজস্টার 

র্ািাইকরণ 

[১.১]আদবেনপত্র ও 

জরবজস্টার র্ািাইকৃত  

সাংখ্যা ১ - ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

আদেয়াে নবায়ন  [১.২]আদেয়াে 

নবায়নকৃত  

সাংখ্যা ১ ৪৯৮ ৫১০ ৫২০ ৫১০ ৫০০ ৪৯০ ৪৮০ ৫৩০ ৫৪০ 

[২] সকল 

এবসে লাইদসন্স 

নবায়ন 

বনবিতকরণ 

১ এবসে লাইদসন্স 

নবায়ন 

[২.১]এবসে লাইদসন্স 

নবায়নকৃত 

সাংখ্যা ১ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬০ ৫৭ ৫৫ ৫৩ ৬৫ ৬৫ 

[৩] িািলা 

বনষ্পবত্তর কার 

বৃবদ্ধকরণ  

৩ বনব িাকী 

ম্যাবজদেে 

আোলদতর 

িািলা বনষ্পবত্তর 

কার বৃবদ্ধ 

[৩.১]িািলা 

বনষ্পবত্তকৃত 

% ১ ৬৫.১৭ ৭০ ৭৭ ৭৫ ৭২ ৭০ ৬৭ ৮০ ৮৩ 

অবতবরি জজলা 

ম্যাবজদেে 

আোলদতর িািলা 

বনষ্পবত্তর কার বৃবদ্ধ 

[৩.২]িািলা বনষ্পবত্তকৃত % ১ ১১.৮৪ ৫০ ৫৩ ৫২ ৫১ ৫০ ৪৯ ৫৪ ৫৫ 

জিাবাইল জকাদে ির 

আবপল িািলা 

বনষ্পবত্তর কার বৃবদ্ধ 

[৩.৩]িািলা 

বনষ্পবত্তকৃত 

% ১ ২৫.৬৭ ৫৩ ৬০ ৫৭ ৫৫ ৫৩ ৫০ ৬১ ৬২ 

[৪]জনশৃঙ্খলা ও 

জনবনরাপত্তা 

সুসাংকতকরণ 

 

 

 

 

৯ 

 

 

 

 

 

 

সন্ত্রাস, িােক, 

জবঙ্গববদরাধী 

সিাদবশ  

[৪.১]সিাক্ষ্েশ 

আক্ষ্য়ানেত 

সংখ্যা ১ - ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

জিাবাইল জকাে ি 

পবরিালনা 

[৪.২]পবরিাবলত 

জিাবাইল জকাে ি 

সাংখ্যা ২ ৪৯৬ ৪০০ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৭০ ২৬০ ৩২০ ৩৪০ 

এবক্সবকউটিভ 

ম্যাবজদেদের 

আোলত পবরেশ িন 

[৪.৩]প্রিাপ অবজিত সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 



 

জকৌশলগত 

উদেশ্য 

)Strategsc 

Objectsvei( 

 

 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

িান)Wesght 

if Strategsc 

Objectsvei ( 

 

 

 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

 

 

কি িসম্পােন সূিক 

(Performance  

Indicators) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কি িসম্পােন 

সূিদকর িান 

)Wesght if 

PerfirmaVce 

IVdscatiri( 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষনিাত্রা/বনণ িায়ক২০১৮-২০১৯  

)Target/Criteria nalue fir FY 2018-19(  

প্রদক্ষপণ 

)PrijectsiV( 

২০১৯-২০২০ 

প্রদক্ষপণ 

)PrijectsiV( 

২০২০-২০২১  

২০১৬-

২০১৭ 
২০১৭-২০১৮ 

 

অসাধারণ 

 

অবত উত্তি 

 

উত্তি 

 

িলবত 

িান 

িলবত 

িাদনর 

বনদম্ন 

 

 
 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 

 

 

 

 

 

জজলখানা পবরেশ িন [৪.৪]প্রিাপ অবজিত সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮৭ ১২ ১২ 

থানা পবরেশ িন [৪.৫]প্রিাপ অবজিত সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮৭ ১২ ১২ 

জজলা আইন শৃঙ্খলা 

কবিটির সভার 

বসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  

[৪.৬] বসদ্ধান্ত 

বাস্তবাবয়ত 

% ১ ৮৮ ৯০ ৯০ ৮৮ ৮৫ ৮২ ৮০ ৯০ ৯০ 

বনব িাকী 

ম্যাবজদেেদের 

বনদয় সভা আকবান 

[৪.৭]আকবানকৃত সভা সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৭ ১২ ১২ 

 

 

বাল্যবববাক জরাদধ 

সদিতনতা 

 বৃবদ্ধকরণ সভা 

[৪.৮] সভা অনুবষ্ঠত % ১ 

 

 

 

- - ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

[৫]িকাসড়দকর 

পাদশ অববধ 

স্থাপনা 

অপসারণসক 

িকাসড়দক 

র্ানবাকন 

িলািদলর 

উপদর্াগী কদর 

গদড় তুদল 

পবরকবল্পতভাদব 

িকাসড়কগুদলা 

সাংরক্ষণ 

১ পবরকবল্পতভাদব 

িকাসড়কগুদলা 

সাংরক্ষদণর লদক্ষন 

জজলা কবিটির সভা 

অনুষ্ঠান 

[৫.১] সভা অনুবষ্ঠত সাংখ্যা ১ -- -- ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

[৬]ইদনাদভশন 

কার্ িক্রদি  

গবতশীলতা 

আনয়ন 

১ ইদনাদভশন 

সাদকিদলর  

তত্রিাবসক সভা 

অনুষ্ঠান 

[৬.১]তত্রিাবসক সভা 

অনুবষ্ঠত  

সাংখ্যা  ১ ৪ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪ 

[৭]ই-ফাইনলং 

কার্ িক্রি বাস্তবায়ন 

 

৩ 

ই-নবথ ব্যবস্থাপনা 

ববষদয় প্রবশক্ষণ 

[৭.১] প্রবশক্ষণ 

প্রোনকৃত 

 

 

 

সাংখ্যা ১ - - ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ২০০ ২০০ 



 

জকৌশলগত 

উদেশ্য 

)Strategsc 

Objectsvei( 

 

 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

িান)Wesght 

if Strategsc 

Objectsvei ( 

 

 

 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

 

 

কি িসম্পােন সূিক 

(Performance  

Indicators) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কি িসম্পােন 

সূিদকর িান 

)Wesght if 

PerfirmaVce 

IVdscatiri( 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষনিাত্রা/বনণ িায়ক২০১৮-২০১৯  

)Target/Criteria nalue fir FY 2018-19(  

প্রদক্ষপণ 

)PrijectsiV( 

২০১৯-২০২০ 

প্রদক্ষপণ 

)PrijectsiV( 

২০২০-২০২১  

২০১৬-

২০১৭ 
২০১৭-২০১৮ 

 

অসাধারণ 

 

অবত উত্তি 

 

উত্তি 

 

িলবত 

িান 

িলবত 

িাদনর 

বনদম্ন 

 

 
 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

প্রাপ্ত োক শতভাগ ই-

িাইবলাং  বসদস্টদি 

আপদলােকরণ  

[৬.২]আপদলােকৃত োক  % ২ 

 

 

৯০ ১০০ ১০০ ৯৭ ৯৫ ৯২ ৯০ ১০০ ১০০ 

 

 

[৮]জজনাদরল 

সাটি িবিদকে িািলা 

বনষ্পবত্তর কার বৃবদ্ধ  

 

২ 

জজনাদরল সাটি িবিদকে 

িািলা বনষ্পবত্তকরণ  

[৮.১]জজনাদরল সাটি িবিদকে 

িািলা বনষ্পবত্তকৃত  

 

সাংখ্যা ২ ১৮৬ ২০০ ২১০ ২০৫ ২০০ ১৯৫ ১৯০ ২২০ ২২৫ 

[৯]ইউবনয়ন 

পবরষেদক  েক্ষ, 

গবতশীল ও 

শবিশালী  

প্রবতষ্ঠাদন পবরণত 

করণ 

 

৬ 

 

 

 

 

 

 

প্রবতটি ওয়াদে ি  ওয়াে ি 

সভা করা 

[৯.১] ওয়াে ি সভা অনুবষ্ঠত  সাংখ্যা  ১ ৭০২ ৭০২ ৭০২ ৬৯৮ ৬৯৫ ৬৯২ ৬৯০ ৭০২ ৭০২ 

উন্মুি বাদজে সভার 

কার্ িক্রি  পবরেশ িন   

[৯.২]উন্মুি বাদজে সভার 

কার্ িক্রি পবরেশ িনকৃত  

 

 

 

সাংখ্যা  ১ ৩৯ ৩৫ ৩৯ ৩৮ ৩৭ ৩৬ ৩৫ ৩৯ ৩৯ 

ওয়াদে ির সিস্যা 

বিবিত কদর বাবষ িক 

উন্নয়ন পবরকল্পনা 

প্রণয়ন 

[৯.৩]বাবষ িক উন্নয়ন 

পবরকল্পনা প্রণয়নকৃত  

সাংখ্যা ১ ৩৯ ৩৯ 

 

৩৯ ৩৮ ৩৭ ৩৬ ৩৫ ৩৯ ৩৯ 

ইউবপ জিয়ারম্যান, 

ইউবপ সবিব  ও 

িাি পুবলশদের  

প্রবশক্ষণ প্রোন  

[৯.৪] প্রবশক্ষণ প্রোনকৃত জনেন্টা  ১ - ৫৫০০ ৫০০০ ৪৯৫০ ৪৯০০ ৪৮৫০ ৪৮০০ ৫২৫৬ ৫২৫৬ 

ইউবনয়ন পবরষে 

কতৃিক গৃকীত  

প্রকল্পসর্দকর গুণগত 

িান বনবিতকরণ 

[৯.৫]পবরেশ িনকৃত প্রকল্প সাংখ্যা  ১ ৩০ ৪৫ ৫০ ৪৭ ৪৫ ৪২ ৪০ ৫৫ ৬০ 

জকাবডাং ট্যাক্স 

আোয়  

[৯.৬]দকাবডাং ট্যাক্স 

আোয়কৃত 

% ১ ৩৫ ৪০ ৫০ ৪৮ ৪৬ ৪৭ ৪২ ৫৫ ৬০ 

[১০]িাি 

আোলদতর 

িােদি তৃণর্ল 

পর্ িাদয় জছােখাে 

ববদরাধ বনষ্পবত্ত 

ও ন্যায় ববিার 

প্রবতষ্ঠা 

১  িাি আোলদতর 

কার্ িক্রি পবরেশ িন  

[১০.১]িাি আোলদতর 

কার্ িক্রি পবরেশ িনকৃত 

 

 

 

 

 

 

 

 

সাংখ্যা  ১ ৪০ ৪৫ ৫২ ৫০ ৪৭ ৪৫ ৪৩ ৫৫ ৬০ 



 

জকৌশলগত 

উদেশ্য 

)Strategsc 

Objectsvei( 

 

 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

িান)Wesght 

if Strategsc 

Objectsvei ( 

 

 

 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

 

 

কি িসম্পােন সূিক 

(Performance  

Indicators) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কি িসম্পােন 

সূিদকর িান 

)Wesght if 

PerfirmaVce 

IVdscatiri( 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষনিাত্রা/বনণ িায়ক২০১৮-২০১৯  

)Target/Criteria nalue fir FY 2018-19(  

প্রদক্ষপণ 

)PrijectsiV( 

২০১৯-২০২০ 

প্রদক্ষপণ 

)PrijectsiV( 

২০২০-২০২১  

২০১৬-

২০১৭ 
২০১৭-২০১৮ 

 

অসাধারণ 

 

অবত উত্তি 

 

উত্তি 

 

িলবত 

িান 

িলবত 

িাদনর 

বনদম্ন 

 

 
 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[১১]ইউবনয়ন 

বেবজোল 

জসন্টাদরর 

কার্ িক্রদি 

গবতশীলতা 

আনয়ন  

 

১ ইউবনয়ন বেবজোল 

জসন্টাদরর কার্ িক্রি 

তোরবক  

[১১.১]ইউবনয়ন বেবজোল 

জসন্টাদরর কার্ িক্রি 

পবরেশ িনকৃত 

সাংখ্যা ১ - - ২৪ ২৩ ২২ ২১ ২০ ২৪ ২৪ 

[১২] নড়াইল 

জজলাদক পবরিন্ন 

ও সবুজ নগরী 

বকদসদব গদড় 

জতালা 

 

৩ স্কুদলর ছাত্রছাত্রী , 

বশক্ষক, ব্যবসায়ী ও 

এলাকার গণ্যিান্য 

ব্যবিদের বনদয় 

কঠিন বজিন 

ব্যবস্থাপনা ববষদয়  

সদিতনতা 

বৃবদ্ধর্লক সভা 

[১২.১]কঠিন বজিন  

ব্যবস্থাপনা  ববষদয় 

সদিতনতা বৃবদ্ধর্লক সভা 

অনুবষ্ঠত 

সাংখ্যা ২ -- -- ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

বববভন্ন প্রজাবতর 

িলে ও বনজ 

বৃদক্ষর িারা জরাপণ 

[১২.২]বৃদক্ষর িারা 

জরাবপত 

 

 

সাংখ্যা ১  ৭,০০,০০০ 

লক্ষ 

৩০,০০০ ২৮,০০০ ২৫,০০০ ২৩,০০০ ২০,০০০ ৪০,০০০ ৫০,০০০ 

[১৩]ভূবি প্রশাসন 

ও ব্যবস্থাপনায় 

গবতশীলতা 

আনয়ন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২২ 

নািজাবরকৃত ভূবির 

১ নাং জরবজস্টার 

কালনাগােকরণ   

[১৩.১]খবতয়ান 

সাংদশাধনকৃত  

% ২ - ৪৫ ৫০ ৪৭ ৪৫ ৪৩ ৪০ ৫২ ৫৫ 

নকল সরবরাদকর 

আদবেন বনষ্পবত্ত 

[১৩.২]নকল সরবরাদকর 

আদবেন বনষ্পবত্তকৃত 

% ১    ২০০০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯৩ ৯০ ১০০ ১০০ 

জকাদে ি এসএি 

জপ্ররণ 

[১৩.৩]এসএি জপ্ররণকৃত  

 

% 

 

১ ৯০ ৯০ ৯০ ৮৮ ৮৫ ৮৩ ৮০ ৯৫ ১০০ 

জজলা প্রশাসক কতৃিক 

উপদজলা ও ইউবনয়ন 

ভূবি অবিস পবরেশ িন 

[১৩.৪]পবরেশ িনকৃত 

অবিস 

সাংখ্যা ২ ৪০ ৩৬ ৩৬ ৩৫ ৩৪ ৩৩ ৩২ ৩৬ ৩৬ 

অবতবরি জজলা 

প্রশাসক)রাজস্ব( 

কতৃিক উপদজলা ও 

ইউবনয়ন ভূবি অবিস 

পবরেশ িন 

[১৩.৫]পবরেশ িনকৃত 

অবিস 

সাংখ্যা ২ ১০০ ৭০ ৬০ ৫৮ ৫৭ ৫৬ ৫৫ ৬০ ৬০ 



 

জকৌশলগত 

উদেশ্য 

)Strategsc 

Objectsvei( 

 

 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

িান)Wesght 

if Strategsc 

Objectsvei ( 

 

 

 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

 

 

কি িসম্পােন সূিক 

(Performance  

Indicators) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কি িসম্পােন 

সূিদকর িান 

)Wesght if 

PerfirmaVce 

IVdscatiri( 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষনিাত্রা/বনণ িায়ক২০১৮-২০১৯  

)Target/Criteria nalue fir FY 2018-19(  

প্রদক্ষপণ 

)PrijectsiV( 

২০১৯-২০২০ 

প্রদক্ষপণ 

)PrijectsiV( 

২০২০-২০২১  

২০১৬-

২০১৭ 
২০১৭-২০১৮ 

 

অসাধারণ 

 

অবত উত্তি 

 

উত্তি 

 

িলবত 

িান 

িলবত 

িাদনর 

বনদম্ন 

 

 
 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 

 

 

 

 

 

নািজাবর জিাকেিা 

বনষ্পবত্ত 

[১৩.৬]বনষ্পবত্তকৃত 

আদবেন 

% ২ ৭৮১৯ 

)সাংখ্যায়( 

৮৫২৫ 

)সাংখ্যায়( 

৯০ ৮৭ ৮৫ ৮২ ৮০ ৯৫ ৯৫ 

কৃবষ খাস জবি 

বদদাবস্ত প্রোন 

[১৩.৭]পুনব িাবসত পবরবার সাংখ্যা ২ ৩৯৮ ১৪৪ ১৪৪ ১৪০ ১৩৮ ১৩৫ ১৩২ ১৪৪ ১৪৪ 

ভূবি উন্নয়ন কর 

আোয় তোরবক   

[১৩.৮]আোয়কৃত ভূবি 

উন্নয়ন কর 

োকা 

(জকাটি) 

১ ১.৬৩ ২.৭৮ ২.৮৪ ২.৮০ ২.৭৮ ২.৭৬ ২.৭৪ ২.৮৫ ২.৮৫ 

সায়রাত িকাল 

ব্যবস্থাপনা 

[১৩.৯]আোয়কৃত 

ইজারার্ল্য 

োকা 

(জকাটি) 

২ ১.৫৪ ১.৯৭ ২.৬০ ১.৫৮ ১.৫৫ ১.৫৩ ১.৫০ ১.৭০ ১.৮৯ 

রাজস্ব িািলা বনষ্পবত্ত [১৩.১০]িািলা 

বনষ্পবত্তকৃত 

% ১ ২১ 

)সাংখ্যায়( 

৫৬ 

)সাংখ্যায়( 

৬০ ৫৭ ৫৫ ৫৩ ৫০ ৬২ ৬৫ 

জরন্ট সাটি িবিদকে 

িািলা বনষ্পবত্ত  

[১৩.১১]িািলা 

বনষ্পবত্তকৃত 

% ১ ৭৭ 

)সাংখ্যায়( 

৪১ 

)সাংখ্যায়( 

৬০ ৫৭ ৫৫ ৫৩ ৫০ ৬২ ৬৫ 

১নাং খবতয়ানভুি 

সরকাবর সম্পবত্তর 

অববধ েখল উদ্ধার 

[১৩.১২]উদ্ধারকৃত ভূবি সাংখ্যা ১ ৩.১৫৫ 

একর 

 

৪.১৭ একর 

 

৪.৫ একর ৪.০০ ৩.৮৫ ৩.৭০ ৩.৬০ ৫ একর ৬ একর 

 

 

অবপ িত সম্পবত্তর 

োবব আোয় 

[১৩.১৩]আোয়কৃত োবব % ২ ৫২ ৪৩ ৫০ ৪৭ ৪৫ ৪৩ ৪০ ৫৫ ৬০ 

 

বালুিকাল ইজারা [১৩.১৪]বালুিকাল 

ইজারাকৃত 

সাংখ্যা ১ ৮ ৮ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮ 

অবধিকণকৃত ভূবির 

ক্ষবতপূরদণর 

আদবেন 

বনষ্পবত্তকরণ 

[১৩.১৫] আদবেন 

বনষ্পবত্তকৃত  

 

 

% ১ - ৯০ ৯০ ৮৭ ৮৫ ৮৩ ৮০ ৯৫ ৯৫ 

[১৪]দুদর্ িাগ 

ব্যবস্কাপনা, 

বনায়ন, জলবায়ু 

পবরবতিন ও 

পবরদবশ 

সাংরক্ষণসক 

জেকসই উন্নয়ন 

লক্ষনিাত্রা অজিন 

ত্বরাবিতকরণ 

৬ 

জজলা দুদর্ িাগ 

ব্যবস্থাপনা  কবিটি 

ও জজলা কণ িধার  

কবিটির সভা 

অনুষ্ঠান 

[১৪.১]অনুবষ্ঠত সভা  সাংখ্যা ২ ২৮ ৩১ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ১৪ ১৮ ১৮ 

জজলা দুদর্ িাগ 

ব্যবস্থাপনা  কবিটি 

ও জজলা কণ িধার  

কবিটির সভার 

বসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

[১৪.২]বসদ্ধান্ত বাস্তবাবয়ত 

 

 

 

 

 

 

% ২ ৯০ ৯৫ ৯৫ ৯৩ ৯০ ৮৭ ৮৫ ৯৫ ৯৫ 



 

জকৌশলগত 

উদেশ্য 

)Strategsc 

Objectsvei( 

 

 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

িান)Wesght 

if Strategsc 

Objectsvei ( 

 

 

 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

 

 

কি িসম্পােন সূিক 

(Performance  

Indicators) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কি িসম্পােন 

সূিদকর িান 

)Wesght if 

PerfirmaVce 

IVdscatiri( 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষনিাত্রা/বনণ িায়ক২০১৮-২০১৯  

)Target/Criteria nalue fir FY 2018-19(  

প্রদক্ষপণ 

)PrijectsiV( 

২০১৯-২০২০ 

প্রদক্ষপণ 

)PrijectsiV( 

২০২০-২০২১  

২০১৬-

২০১৭ 
২০১৭-২০১৮ 

 

অসাধারণ 

 

অবত উত্তি 

 

উত্তি 

 

িলবত 

িান 

িলবত 

িাদনর 

বনদম্ন 

 

 
 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 

জজলা পর্ িাদয়র 

কি িকতিাগণ কতৃিক 

কাববখা/কাববো ও 

টিআর  প্রকল্প 

পবরেশ িন 

[১৪.৩]পবরেশ িনকৃত প্রকল্প  % ২ ৯৫ ৯৪ ৯৫ ৯৩ ৯০ ৮৮ ৮৫ ৯৫ ৯৫ 

১ দূদর্ িাগ ক্ষবতিস্থ 

এলাকা তাৎক্ষবণক 

পবরেশ িন/েশ িন 

[১৪.৪]পবরেশ িন/েশ িন  % ১ ৮৫ ৯০ ৯০ ৮৭ ৮৫ ৮৩ ৮০ ৯০ ৯০ 

[১৫]সািাবজক 

বনরাপত্তা জবষ্টনী 

কার্ িক্রি  বাস্তবায়ন 

জজারোরকরণ 

২ সািাবজক বনরাপত্তা 

জবষ্টনী  কার্ িক্রি 

তাোরবক 

[১৫.১]সািাবজক বনরাপত্তা 

জবষ্টনী  কার্ িক্রি  

পবরেশ িনকৃত 

% ২ -- -- ৩০ ২৭ ২৫ ২৩ ২০ ৩৫ ৪০ 

[১৬]পুনব িাবসত 

বভক্ষুকদের / 

েবরদ্রব্যবিদের 

জীবনিান উন্নয়ন  

 

 

 

 

৩ 

 

 

আেয়ণ-২ প্রকল্প / 

গুিিাদির িােদি 

পুনব িাবসত 

বভক্ষুকদের/ 

েবরদ্রব্যবিদের 

আবাসদনর 

ব্যবস্থাকরণ 

[১৬.১] পুনব িাবসত 

বভক্ষুকদের/ 

েবরদ্রব্যবিদের গৃক 

বরােকৃত  

সাংখ্যা ২ ১৩৬ ২৫০ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ২২০ ২৫০ 

প্রবশক্ষণ ও 

উদ্বুদ্ধকরণ 

[১৬.২] আয়বধ িক প্রবশক্ষণ সাংখ্যা ১ ৪০০ ১৫০০ ১৫০০ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ১১০০ ১৫৫০ ১৬৮০ 

[১৭] বশক্ষার গুণগত 

িান উন্নয়ন 

 

 

৩ 

 

 

 

িানিনিনিয়া ক্লাসরুি 

ও অন্যান্য নশযা 

উপকরণ  ব্যেহার 

নিবিতকরণ 

[১৭.১]বশক্ষা প্রবতষ্ঠান 

পবরেশ িনকৃত 

সাংখ্যা ২ ৮০ ১২০ 

 

১২৭ 

 

১২৫ 

 

১২৩ 

 

১২০ 

 

১১৭ 

 

১৩০ 

 

১৩৫ 

 

বেবজোল কদন্টন্ট 

ততবর ও ব্যবকার 

ববষদয় প্রবশক্ষণ  

[১৭.২] প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত 

বশক্ষ ক 

সাংখ্যা 

 

১ ৪০ ১২৮ ১২৭ ১২৫ ১২২ ১২০ 

 

১১৮ ১৩০ ১৩৫ 

[১৮]জজলার উন্নয়ন 

কার্ িক্রদির সিিয় 

সাধন 

 

৫ 

জজলা উন্নয়ন সিিয় 

সভার বসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

[১৮.১] বাস্তবাবয়ত বসদ্ধান্ত  % ২ ৬০ ৭৫ ৮০ ৭৮ ৭৫ ৭৩ ৭০ ৮০ ৮৫ 

 

 

বববভন্ন উন্নয়নর্লক 

কার্ িক্রি পবরেশ িন 

[১৮.২]বববভন্ন উন্নয়নর্লক 

কার্ িক্রি পবরেশ িনকৃত 

সাংখ্যা ১ - ২৮ ৩০ ২৭ ২৫ ২২ ২০ ৩৫ ৩৫ 

 



 

জকৌশলগত 

উদেশ্য 

)Strategsc 

Objectsvei( 

 

 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

িান)Wesght 

if Strategsc 

Objectsvei ( 

 

 

 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

 

 

কি িসম্পােন সূিক 

(Performance  

Indicators) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

কি িসম্পােন 

সূিদকর িান 

)Wesght if 

PerfirmaVce 

IVdscatiri( 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষনিাত্রা/বনণ িায়ক২০১৮-২০১৯  

)Target/Criteria nalue fir FY 2018-19(  

প্রদক্ষপণ 

)PrijectsiV( 

২০১৯-২০২০ 

প্রদক্ষপণ 

)PrijectsiV( 

২০২০-২০২১  

২০১৬-

২০১৭ 
২০১৭-২০১৮ 

 

অসাধারণ 

 

অবত উত্তি 

 

উত্তি 

 

িলবত 

িান 

িলবত 

িাদনর 

বনদম্ন 

 

 
 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

এনবজও সিিয়  

সভা অনুষ্ঠান  

[১৮.৩]অনুবষ্ঠত সভা 

 

সাংখ্যা  ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

এনবজও সিিয়  

সভার বসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

[১৮.৪]বসদ্ধান্ত বাস্তবাবয়ত % ০.৫ ৬৫ ৭৫ ৮০ ৭৮ ৭৫ ৭৩ ৭০ ৯৫ ৯৮ 

এনবজও জপাে িাল 

কালনাগােকৃত 

[১৮.৫]জপাে িাল 

কালনাগােকৃত  

% ০.৫ - - ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ -- -- 

[১৯]জভডর 

লাইদসন্স নবায়ন 

বনবিতকরণ  

 

১ 

জভডর লাইদসন্স 

নবায়ন 

[১৯.১]জভডর লাইদসন্স 

নবায়নকৃত  

% ১ ৮৪ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫ ৯৫ 

[২০]বেবলাং 

লাইদসন্স নবায়ন 

বনবিতকরণ 

 

১ 

বেবলাং লাইদসন্স 

নবায়ন 

[২০.১]বেবলাং লাইদসন্স 

নবায়নকৃত  

%  

১ 

৮৫ ৮৫ ৮৫ ৮২ ৮০ ৭৮ ৭৫ ৮৫ ৮৫ 

[২১]গণশুনাবনর 

িােদি জসবা 

প্রাথীদের 

তাৎক্ষবণক জসবা 

সাংক্রান্ত অবভদর্াগ 

বনষ্পবত্ত করা 

 

১ গণশুনাবন িকণ ও 

আদবেন 

বনষ্পবত্তকরণ 

[২১.১]গণশুনাবন গৃকীত ও 

আদবেন বনষ্পবত্তকৃত 

 

 

 

 

 

 

% ১ -- -- ১০০ ৯৭ ৯৫ ৯৩ ৯০ ১০০ ১০০ 

[২২] স্থানীয় 

পর্ িাদয় স্বাস্থন 

জসবার িান 

উন্নয়ন 

১ কবিউবনটি বিবনক 

পবরেশ িন 

[২২.১] কবিউবনটি বিবনক 

পবরেশ িনকৃত 

সাংখ্যা ১ -- -- ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

[২৩ ]উর্ধ্িতন 

কি িকতিার 

আধাসরকাবর 

পদত্রর বনদে িশনা 

বাস্তবায়ন 

১ আধাসরকাবর পদত্রর 

বনদে িশনা অনুর্ায়ী 

ব্যবস্থা িকণ  

[২৩.১ ]আধাসরকাবর 

পদত্রর বনদে িশনা 

বাস্তবাবয়ত 

%    ১ -- -- ১০০ ৯৭ ৯৫ ৯৩ ৯০ ১০০ ১০০ 



  

িাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালদয়র আববশ্যক জকৌশলগত উদেশ্যসর্ক ,২০১৮-২০১৯ 

)দিাে নম্বর -২০( 

কলাি-১ কলাি-২ কলাি-৩ কলাি-৪ কলাি-৫ কলাি-৬ 

জকৌশলগত উদদ্ধশ্য 

Strategic 

Objectives 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

িান 

)Wesght 

if 

Strateg

sc 

Objects

vei ( 

কার্ িক্রি 

(Activities 

কি িসম্পােন 

সূিদকর িান 

)Wesght if 

PerfirmaVc

e IVdscatiri( 

লক্ষনিাত্রার িান-২০১৮-১ ৯ 

(Target Value-2018-19) 

কি িসম্পােন সূিক 

(Performance  

Indicators) 

একক 

(Unit) 

 

অসাধারণ 

)Excell

eVt( 

 

 

অবত উত্তি 

)nery 

Giid( 

 

উত্তি 

)Giid( 

 

িলবত 

িান 

)Fasr( 

িলবত 

িাদনর 

বনদম্ন 

)Piir( 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

বাবষ িক 

কি িসম্পােন চুবি 

বাস্তবায়ন 

জজারোরকরণ 

 

 

 

 

৩ 

২০১৭-১৮ অথ িবছদরর বাবষ িক কি িসম্পােন চুবির 

র্ল্যায়ন প্রবতদবেন োবখল 

র্ল্যায়ন প্রবতদবেন োবখলকৃত তাবরখ ১ ২৪ জুলাই 

২০১৮ 

২৯ জুলাই 

২০১৮ 

৩০ জুলাই 

 ২০১৮ 

৩১ জুলাই 

২০১৮ 

১ আগস্ট 

২০১৮ 

২০১৮-১৯ অথ িবছদর  বাবষ িক কি িসম্পােন চুবির 

 অধ ি-বাবষ িক  র্ল্যায়ন প্রবতদবেন োবখল 

অধ িবাবষ িক র্ল্যায়ন প্রবতদবেন 

োবখলকৃত 

তাবরখ ১ 

 

১৩ 

জানুয়াবর 

২০১৯ 

১৬ 

জানুয়াবর 

২০১৯ 

১৭ 

জানুয়াবর 

২০১৯ 

২০ 

জানুয়াবর 

    ২০১৯ 

২১ 

জানুয়াবর 

   ২০১৯ 
সরকাবর কি িসম্পােন ব্যবস্থাপনা পদ্ধবতসক অন্যান্য 

ববষদয় কি িকতিা/কি িিারীদের জন্য প্রবশক্ষণ আদয়াজন 

আদয়াবজত প্রবশক্ষদণর সিয় জনেন্টা ১ ৬০ -- -- -- -- 

 

 

 

 

 

কার্ িপদ্ধবত, 

কি িপবরদবশ ও 

জসবার িাদনান্নয়ন 

 

 

 

 

 

৯ 

ই-িাইবলাং পদ্ধবত বাস্তবায়ন ফ্রন্ট জেদক্সর িােদি গৃকীত োক ই-

িাইবলাং বসদস্টদি আপদলােকৃত  

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

ই-িাইদল নবথ বনষ্পবত্তকৃত 

 

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

ই-িাইদল পত্র জারীকৃত 

 

% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

 

 

উদ্ভাবনী উদযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প)SIP(বাস্তবায়ন নূন্যতি একটি উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প বাস্তবাবয়ত 

তাবরখ ১ ৩১ 

বেদসম্বর 

২০১৮ 

০৭ 

জানুয়াবর 

২০১৯ 

১৪ 

জানুয়াবর 

২০১৯ 

২১ 

জানুয়াবর 

২০১৯ 

২১ 

জানুয়াবর 

২০১৯ 

বসটিদজনস িাে িার বাস্তবায়ন কালনাগােকৃত বসটিদজনস িাে িার  

অনুর্ায়ী প্রেত্ত জসবা 

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

জসবািকীতাদের িতািত পবরবীক্ষণ 

ব্যবস্থা িালুকৃত 

তাবরখ ১ ৩১ 

বেদসম্বর 

২০১৮ 

১৫ 

জানুয়াবর 

২০১৯ 

 

৭ 

জিব্রুয়াবর 

২০১৯ 

১৭ 

জিব্রুয়াবর 

২০১৯ 

২৮ 

জিব্রুয়াবর 

২০১৯ 

অবভদর্াগ প্রবতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন বনবে িষ্ট সিদয়র িদে অবভদর্াগ 

বনষ্পবত্তকৃত 

% 

 

১ 

 

৯০ 

 

৮০ 

 

৭০ 

 

৬০ 

 

৫০ 

 

বপআরএল শুরুর ২ িাস পূদব ি সাংবিষ্ট কি িিারীর 

বপআরএল ও  ছুটি নগোয়নপত্র  জাবর বনবিতকরণ 

 

বপআরএল   আদেশ জারীকৃত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ -- -- 



 

নগোয়নপত্র জারীকৃতছুটি % ১ ১০০ ৯০ ৮০ -- -- 



 
কলাি-১ কলাি-২ কলাি-৩ কলাি-৪ কলাি-৫ কলাি-৬ 

জকৌশলগত 

উদেশ্য 

 (Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

িান)Wesght if 

Strategsc 

Objectsvei ( 

কার্ িক্রি 

(Activities( 

 কি িসম্পােন 

সূিদকর িান 

)Wesght if 

PerfirmaVce 

IVdscatiri( 

লক্ষনিাত্রার িান-২০১৮-১ ৯ 

(Target Value-2018-19) 

কি িসম্পােন সূিক 

(Performance  

Indicators) 

একক 

(Unit) 

 

অসাধারণ 

)ExcelleVt( 

 

 

অবত উত্তি 

)nery 

Giid( 

 

উত্তি 

)Giid( 

 

িলবত 

িান 

)Fasr( 

িলবত 

িাদনর 

বনদম্ন 

)Piir( 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আবথ িক ও সম্পে 

ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন 

 

 

৫ 

 

 

 

 অবেে আপবত্ত 

বনষ্পবত্ত কার্ িক্রদির 

উন্নয়ন 

ব্রেবসে জবাব জপ্রবরত % 

 

০.৫ 

  

৬০ 

 

৫৫ 

 

৫০ 

 

৪৫ 

 

৪০ 

 

অবেে আপবত্ত 

বনষ্পবত্তকৃত 

% 

 

০.৫ 

 

৫০ 

 

৪৫ 

 

৪০ 

 

৩৫ 

 

৩০ 

স্থাবর ও অস্থাবর 

সম্পবত্তর  কালনাগাে 

তাবলকা প্রস্তুত করা  

স্থাবর সম্পবত্তর তাবলকা  

কালনাগােকৃত  

তাবরখ ১ ৩ জিব্রুয়াবর 

২০১৯ 

১৭ জিব্রুয়াবর 

২০১৯ 

২৮ জিব্রুয়াবর 

২০১৯ 

২৮ িাি ি  

২০১৯ 

১৫ এবপ্রল  

২০১৯ 

অস্থাবর সম্পবত্তর 

তাবলকা  কালনাগােকৃত 

তাবরখ 

 

 

১ ৩ জিব্রুয়াবর 

২০১৯ 

১৭ জিব্রুয়াবর 

২০১৯ 

২৮ জিব্রুয়াবর 

২০১৯ 

২৮ িাি ি  

২০১৯ 

১৫ এবপ্রল  

২০১৯ 

বাবষ িক উন্নয়ন 

কি িসূবি বাস্তবায়ন 

বাবষ িক উন্নয়ন কি িসূবি 

বাস্তবাবয়ত 

% 

 

২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

জাতীয় শুদ্ধািার 

জকৌশল ও তথ্য 

অবধকার 

বাস্তবায়ন 

জজারোরকরণ 

 

 

৩ 

জাতীয় শুদ্ধািার 

কি িপবরকল্পনা ও 

পবরবীক্ষণ কাঠাদিা 

প্রণয়ন 

জাতীয় শুদ্ধািার 

কি িপবরকল্পনা ও 

পবরবীক্ষণ কাঠাদিা 

প্রণয়ন 

তাবরখ 

 

১ ১৫ জুলাই 

২০১৮ 

৩১ জুলাই 

২০১৮ 

- - - 

বনধ িাবরত সিদয়র 

িদে তত্রিাবসক 

প্রবতদবেন োবখল 

বনধ িাবরত সিদয়র িদে 

তত্রিাবসক প্রবতদবেন 

োবখলকৃত 

সাংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ ১ - 

তথ্য বাতায়ন 

কালনাগােকরণ 

তথ্য বাতায়ন 

কালনাগােকৃত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 
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সাংদর্াজনী-১ 

 

 

 

শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

 
 

VGF  nulVerable Griup FeedsVg 

TR  Teit Relsef 

কাববখা  

কাববো  

 কাদজর বববনিদয় খায  

কাদজর বববনিদয় োকা  

 

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



   

সাংদর্াজনী- ২: কি িসম্পােন সর্দকর বববরণ, বাস্তবায়নকারী ইউবনে এবাং পবরিাপ পদ্ধবত 

 

জকৌশলগত 

উদেশ্য )Strategsc Objectsvei( 

 

 

 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

 

 

কি িসম্পােন সূিক 

(Performance  

Indicators) 

 

বববরণ 

 

বাস্তবায়নকারী ইউবনে 

 

পবরিাপ পদ্ধবত এবাং 

উপাত্তসূত্র 

১ ৩ ৪    

[১] সকল আদেয়াদের লাইদসন্স নবায়ন 

বনবিতকরণ  

প্রবতিাদস আদবেনপত্র ও 

জরবজস্টার র্ািাইকরণ 

[১.১]আদবেনপত্র ও জরবজস্টার 

র্ািাইকৃত  

 

 

 

 

 

 

 

 

সকল আদেয়াে ও এবসে লাইদসন্স নবায়ন 

বনবিতকরণ,  জিাবাইল জকাে ি পবরিালনা ও 

বনব িাকী ম্যাবজদেে আোলদতর িািলা 

বনষ্পবত্তর কার বৃবদ্ধ, বাল্যবববাক জরাধ এবাং 

পবরকবল্পতভাদব িকাসড়কগুদলা সাংরক্ষদণর 

িােদি জনশৃঙ্খলা ও জনবনরাপত্তা 

সুসাংকতকরণ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জজলা প্রশাসদকর 

কার্ িালদয়র জজএি শাখা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 িাবসক/ তত্রিাবসক/ 

অধ িবাবষ িক/বাবষ িক 

প্রবতদবেন ও 

অবিস জরকে ি 

 

আদেয়াে নবায়ন  [১.২]আদেয়াে নবায়নকৃত  

[২] সকল এবসে লাইদসন্স নবায়ন 

বনবিতকরণ 

এবসে লাইদসন্স নবায়ন [২.১]এবসে লাইদসন্স নবায়নকৃত 

[৩] িািলা বনষ্পবত্তর কার বৃবদ্ধকরণ  বনব িাকী ম্যাবজদেে 

আোলদতর িািলা বনষ্পবত্তর 

কার বৃবদ্ধ 

[৩.১]িািলা বনষ্পবত্তকৃত 

অবতবরি জজলা ম্যাবজদেে 

আোলদতর িািলা বনষ্পবত্তর 

কার বৃবদ্ধ 

[৩.২]িািলা বনষ্পবত্তকৃত 

জিাবাইল জকাদে ির আবপল 

িািলা বনষ্পবত্তর কার বৃবদ্ধ 

[৩.৩]িািলা বনষ্পবত্তকৃত 

 

 

 

 

 

[৪]জনশৃঙ্খলা ও জনবনরাপত্তা সুসাংকতকরণ 

 

 

 

 

 

সন্ত্রাস, িােক, জঙ্গীববদরাধী 

সিাদবশ  

[৪.১]সিাক্ষ্েশ আক্ষ্য়ানেত 

জিাবাইল জকাে ি পবরিালনা [৪.২]পবরিাবলত জিাবাইল জকাে ি 

এবক্সবকউটিভ ম্যাবজদেদের 

আোলত পবরেশ িন 

[৪.৩]প্রিাপ অবজিত 

জজলখানা পবরেশ িন [৪.৪]প্রিাপ অবজিত 

থানা পবরেশ িন [৪.৫]প্রিাপ অবজিত 

জজলা আইন শৃঙ্খলা কবিটির 

সভার বসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  

[৪.৬]বসদ্ধান্ত বাস্তবাবয়ত 

বনব িাকী ম্যাবজদেেদের বনদয় সভা 

আকবান 

[৪.৭]আকবানকৃত সভা 

বাল্যবববাক জরাদধ সদিতনতা 

বৃবদ্ধকরণ সভা 

[৪.৮]সভা অনুবষ্ঠত 
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[৫]িকাসড়দকর পাদশ অববধ স্থাপনা 

অপসারণসক র্ানবাকন িলািদলর উপদর্াগী 

কদর গদড় তুদল পবরকবল্পতভাদব 

িকাসড়কগুদলা সাংরক্ষণ 

পবরকবল্পতভাদব িকাসড়কগুদলা 

সাংরক্ষদণর লদক্ষন জজলা 

কবিটির সভা অনুষ্ঠান 

[৫.১] সভা অনুবষ্ঠত  

[৬]ইদনাদভশন কার্ িক্রদি গবতশীলতা 

আনয়ন 

ইদনাদভশন সাদকিদলর 

তত্রিাবসক সভা অনুষ্ঠান 

[৬.১]তত্রিাবসক সভা অনুবষ্ঠত  তথ্য প্রযুবি ব্যবকার এবাং উদ্ভাবনী উদযাগ 

িকণ ও বাস্তবায়দনর িােদি জজলা 

প্রশাসদনর কাদজ গবতশীলতা আনয়ন।  

ইউবনয়ন পবরষদের ওয়াে ি সভার িােদি 

সিস্যা বিবিতকরণপূব িক বাবষ িক উন্নয়ন 

পবরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবাং 

ইউবনয়ন পবরষদের কার্ িক্রি পবরেশ িদনর 

িােদি ইউবনয়ন পবরষেদক েক্ষ ও 

কার্ িকরী প্রবতষ্ঠাদন পবরণতকরণ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জজলা প্রশাসদকর 

কার্ িালদয়র আইবসটি, 

জজনাদরল সাটি িবিদকে ও 

স্থানীয় সরকার শাখা 

িাবসক/ তত্রিাবসক/ 

অধ িবাবষ িক/বাবষ িক 

প্রবতদবেন ও 

অবিস জরকে ি 

  

[৭]ই-ফাইনলং কার্ িক্রি বাস্তবায়ন ই-নবথ ব্যবস্থাপনা ববষদয় 

প্রবশক্ষণ  

[৭.১]প্রবশক্ষণ প্রোনকৃত 

 

প্রাপ্ত োক শতভাগ ই-িাইবলাং  

বসদস্টদি আপদলােকরণ  

[৭.২]আপদলােকৃত োক  

[৮]জজনাদরল সাটি িবিদকে িািলা বনষ্পবত্তর 

কার বৃবদ্ধ  

জজনাদরল সাটি িবিদকে িািলা 

বনষ্পবত্তকরণ  

[৮.১]জজনাদরল সাটি িবিদকে 

িািলা বনষ্পবত্তকৃত  

[৯] ইউবনয়ন পবরষেদক  েক্ষ, গবতশীল ও 

কার্ িকরী  প্রবতষ্ঠাদন পবরণতকরণ 

প্রবতটি ওয়াদে ি  ওয়াে ি সভা 

করা 

[৯.১]ওয়াে ি সভা অনুবষ্ঠত 

উনু্মি বাদজে সভার কার্ িক্রি  

পবরেশ িন   

[৯.২]উনু্মি বাদজে সভার 

কার্ িক্রি  পবরেশ িনকৃত  

ওয়াদে ির সিস্যা বিবিত কদর 

বাবষ িক উন্নয়ন পবরকল্পনা 

প্রণয়ন 

[৯.৩] বাবষ িক উন্নয়ন পবরকল্পনা 

প্রণয়নকৃত 

ইউবপ জিয়ারম্যান ,ইউবপ 

সবিব ও িাি পুবলশদের  

প্রবশক্ষণ প্রোন  

[৯.৪]  প্রবশক্ষণ প্রোনকৃত  

 ইউবনয়ন পবরষে কতৃিক 

গৃকীত প্রকল্পসর্দকর গুণগত 

িান বনবিতকরণ 

[৯.৫]ইউবনয়ন পবরষে কতৃিক 

গৃকীত প্রকল্পসর্ক পবরেশ িনকৃত 

জকাবডাং ট্যাক্স আোয়  [৯.৬]দকাবডাং ট্যাক্স আোয়কৃত 
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[১০]িাি আোলদতর িােদি তৃণর্ল পর্ িাদয় 

জছােখাে ববদরাধ বনষ্পবত্ত ও ন্যায় ববিার 

প্রবতষ্ঠা 

 িাি আোলদতর কার্ িক্রি 

পবরেশ িন করা  

 [১০.১]িাি আোলদতর কার্ িক্রি 

পবরেশ িনকৃত 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নািজাবরকৃত ভূবির ১ নাং জরবজস্টার 

কালনাগােকরণ , নকল সরবরাক, জকাদে ি  

এসএি জপ্ররণ, ক্ষবতপূরদণর আদবেন 

বনষ্পবত্তকরণ,দজলা প্রশাসক কতৃিক উপদজলা ও 

ইউবনয়ন ভূবি অবিস পবরেশ িন, অবতবরি জজলা 

প্রশাসক)রাজস্ব( কতৃিক উপদজলা ও ইউবনয়ন 

ভূবি অবিস পবরেশ িন, নািজাবর জিাকেিা 

বনষ্পবত্তকরণ, কৃবষ খাসজবি বদদাবস্ত প্রোন, 

ভূবি উন্নয়ন কর আোয় তোরবক, সায়রাত িকাল 

ব্যবস্থাপনা, রাজস্ব িািলা বনষ্পবত্ত, জরন্ট 

সাটি িবিদকে িািলা বনষ্পবত্ত এবাং সরকাবর 

সম্পবত্তর অববধ েখল উদ্ধাদরর িােদি  ভূবি 

প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় গবতশীলতা আনয়ন। 

 

 

 

 

 

[১১]ইউবনয়ন বেবজোল জসন্টাদরর কার্ িক্রদি 

গবতশীলতা আনয়ন  

ইউবনয়ন বেবজোল জসন্টাদরর 

কার্ িক্রি তোরবক  

[১১.১]ইউবনয়ন বেবজোল জসন্টাদরর 

কার্ িক্রি পবরেশ িনকৃত 

[১২] নড়াইল জজলাদক পবরিন্ন ও সবুজ নগরী 

বকদসদব গদড় জতালা 

স্কুদলর ছাত্রছাত্রী, বশক্ষক, 

ব্যবসায়ী ও এলাকার গণ্যিান্য 

ব্যবিদের বনদয় কঠিন বজিন 

ব্যবস্থাপনা ববষদয় সদিতনতা 

বৃবদ্ধমুলক সভা  

[১২.১]সদিতনতা বৃবদ্ধর্লক সভা 

অনুবষ্ঠত 

 

 

 

 

 

 

জজলা প্রশাসদকর  

কার্ িালদয়র ভূবি সাংক্রান্ত 

সকল শাখা  এবাং উপদজলা 

বনব িাকী অবিসার ও 

সককারী কিশনার )ভূবি( 

সকল 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িাবসক/ তত্রিাবসক/ 

অধ িবাবষ িক/বাবষ িক 

প্রবতদবেন ও 

অবিস জরকে ি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বববভন্ন প্রজাবতর িলে ও বনজ 

বৃদক্ষর িারা জরাপণ 

[১২.২] বৃদক্ষর িারা জরাবপত 

 

[১৩]ভূবি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় গবতশীলতা 

আনয়ন 

নািজাবরকৃত ভূবির ১ নাং 

জরবজস্টার কালনাগােকরণ   

[১৩.১]খবতয়ান সাংদশাধনকৃত  

নকল সরবরাদকর আদবেন 

বনষ্পবত্ত 

[১৩.২]নকল সরবরাদকর আদবেন 

বনষ্পবত্তকৃত 

 

জকাদে ি এসএি জপ্ররণ [১৩.৩]এসএি জপ্ররণকৃত  

জজলা প্রশাসক কতৃিক উপদজলা ও 

ইউবনয়ন ভূবি অবিস পবরেশ িন 

[১৩.৪]পবরেশ িনকৃত অবিস 

অবতবরি জজলা প্রশাসক)রাজস্ব( 

কতৃিক উপদজলা ও ইউবনয়ন ভূবি 

অবিস পবরেশ িন 

[১৩.৫]পবরেশ িনকৃত অবিস 

নািজাবর জিাকেিা বনষ্পবত্ত [১৩.৬]বনষ্পবত্তকৃত আদবেন 

কৃবষ খাসজবি বদদাবস্ত প্রোন [১৩.৭]পুনব িাবসত পবরবার 

ভূবি উন্নয়ন কর আোয় 

তোরবক  

[১৩.৮]আোয়কৃত ভূবি উন্নয়ন 

কর 
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সায়রাত িকাল ব্যবস্থাপনা [১৩.৯]আোয়কৃত 

 ইজারার্ল্য 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রাজস্ব িািলা বনষ্পবত্ত [১৩.১০]িািলা বনষ্পবত্তকৃত 

 

জরন্ট সাটি িবিদকে িািলা 

বনষ্পবত্ত 

 

[১৩.১১]িািলা বনষ্পবত্তকৃত 

 

১নাং খাস খবতয়ানভুি 

সরকাবর সম্পবত্তর অববধ 

েখল উদ্ধার 

 

[১৩.১২] উদ্ধারকৃত ভূবি 

অবপ িত সম্পবত্তর োবব আোয় [১৩.১৩]আোয়কৃত োবব 

 

বালুিকাল ইজারা [১৩.১৪]বালুিকাল ইজারাকৃত 

 

অবধিকণকৃত ভূবির 

ক্ষবতপূরদণর আদবেন 

বনষ্পবত্তকরণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[১৩.১৫] আদবেন বনষ্পবত্তকৃত  
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[১৪]দুদর্ িাগ ব্যবস্কাপনা, বনায়ন, জলবায়ু 

পবরবতিন ও পবরদবশ সাংরক্ষণসক জেকসই 

উন্নয়ন লক্ষনিাত্রা অজিন ত্বরাবিতকরণ 

জজলা দুদর্ িাগ ব্যবস্থাপনা 

কবিটি ও জজলা কণ িধার  

কবিটির সভা অনুষ্ঠান 

[১৪.১]অনুবষ্ঠত সভা  দূদর্ িাগ ব্যবস্থাপনা, বনায়ন, জলবায়ু 

পবরবতিন ও পবরদবশ সাংরক্ষণসক জেকসই 

উন্নয়ন লক্ষনিাত্রা অজিন ত্বরাবিতকরণ, 

সািাবজক বনরাপত্তা জবষ্টনী  কার্ িক্রি 

বাস্তবায়ন  জজারোরকরণ, পুনব িাবসত 

বভক্ষুকদের/েবরদ্র ব্যবিদের জীবনিান 

উন্নয়ন,বশক্ষা উপকরণ, বশক্ষণ প্রণালী, 

সকপাঠ্যক্রি ও তথ্য প্রযুবির ব্যবকার 

বনবিত কদর উপবস্থবত বৃবদ্ধ ও 

ঝদরপড়া জরাধ, জজলা পর্ িাদয়র েপ্তরসর্দকর 

উন্নয়নর্লক কার্ িক্রিসর্দকর কার্ িকর সিিয় 

সাধদনর িােদি নড়াইল জজলার সাবব িক 

উন্নয়ন। 

 

 

 

জজলা প্রশাসন ও সাংবিষ্ট 

েপ্তরসর্ক 

িাবসক/ তত্রিাবসক/ 

অধ িবাবষ িক/বাবষ িক 

প্রবতদবেন ও 

অবিস জরকে ি 

জজলা দুদর্ িাগ ব্যবস্থাপনা 

কবিটি  ও জজলা কণ িধার  

কবিটির সভার বসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

[১৪.২]বসদ্ধান্ত বাস্তবাবয়ত 

জজলা পর্ িাদয়র কি িকতিাগণ 

কতৃিক কাববখা, কাববো ও  

টিআর  প্রকল্প পবরেশ িন  

[১৪.৩]পবরেশ িনকৃত প্রকল্প  

দূদর্ িাগ ক্ষবতিস্থ এলাকা 

তাৎক্ষবণক পবরেশ িন/েশ িন 

[১৪.৪]পবরেশ িনকৃত 

[১৫]সািাবজক বনরাপত্তা জবষ্টনী  কার্ িক্রি 

বাস্তবায়ন জজারোরকরণ 

সািাবজক বনরাপত্তা জবষ্টনী  

কার্ িক্রি তাোরবক 

[১৫.১ সািাবজক বনরাপত্তা জবষ্টনী 

কার্ িক্রি পবরেশ িন 

[১৬]পুনব িাবসত বভক্ষুকদের/েবরদ্র 

ব্যবিদের জীবনিান উন্নয়ন  

 

 

আেয়ণ-২ 

প্রকল্প/গুিিাদির  িােদি 

পুনব িাবসত বভক্ষুকদের/  

েবরদ্র ব্যবিদের আবাসদনর 

ব্যবস্থাকরণ 

 

 

 

 

 

 

[১৬.১]পুনব িাবসত বভক্ষুকদের/ 

েবরদ্র ব্যবিদের গৃক বরােকৃত 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

জকৌশলগত 

উদেশ্য )Strategsc Objectsvei( 

 

 

 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

 

 

কি িসম্পােন সূিক 

(Performance  

Indicators) 

 

বববরণ 

 

বাস্তবায়নকারী ইউবনে 

 

পবরিাপ পদ্ধবত এবাং 

উপাত্তসূত্র 

১ ৩ ৪    

 

[১৭] বশক্ষার গুণগত িান উন্নয়ন িানিনিনিয়া ক্লাসরুি ও 

অন্যান্য নশযা উপকরণ  

ব্যেহার নিবিতকরণ 

[১৭.১]বশক্ষা প্রবতষ্ঠান 

পবরেশ িনকৃত 

 

 

 

 

 

গণশুনাবনর িােদি জসবাপ্রাথীদের 

তাৎক্ষবণক জসবা সাংক্রান্ত অবভদর্াগ বনষ্পবত্ত,  

কবিউবনটি বিবনক পবরেশ িদনর িােদি 

স্থানীয় পর্ িাদয় স্বাস্থনদসবার িান উন্নয়ন  

এবাং উর্ধ্িতন কি িকতিার আধাসরকাবর পদত্রর 

বনদে িশনা র্থার্থভাদব বাস্তবায়ন । 

 

 

 

 

 

 

জজলা প্রশাসন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িাবসক/ তত্রিাবসক/ 

অধ িবাবষ িক/বাবষ িক 

প্রবতদবেন ও 

অবিস জরকে ি 

 

 

 

 

 

 

 

বেবজোল কদন্টন্ট ততবর ও 

ব্যবকার 

[১৭.২] প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত বশক্ষ ক 

[১৮]জজলার উন্নয়ন কার্ িক্রদির সিিয় 

সাধন 

জজলা উন্নয়ন সিিয় সভার 

বসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  

[১৮.১]বাস্তবাবয়ত বসদ্ধান্ত 

বববভন্ন উন্নয়নর্লক কার্ িক্রি 

পবরেশ িন 

[১৮.২]বববভন্ন উন্নয়নর্লক 

কার্ িক্রি পবরেশ িনকৃত 

এনবজও সিিয়  সভা অনুষ্ঠান  [১৮.৩]অনুবষ্ঠত সভা 

এনবজও সিিয়  সভার 

বসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

[১৮.৪]বসদ্ধান্ত বাস্তবাবয়ত 

 

এনবজও জপাে িাল 

কালনাগােকৃত 

[১৮.৫]জপাে িাল কালনাগােকৃত  

[১৯]জভডর লাইদসন্স নবায়ন বনবিতকরণ জভডর লাইদসন্স নবায়ন [১৯.১]জভডর লাইদসন্স 

নবায়নকৃত  

[২০]বেবলাং লাইদসন্স নবায়ন বনবিতকরণ বেবলাং লাইদসন্স নবায়ন [২০.১]বেবলাং লাইদসন্স 

নবায়নকৃত  

[২১]গণশুনাবনর িােদি জসবা প্রাথীদের 

তাৎক্ষবণক জসবা সাংক্রান্ত অবভদর্াগ 

বনষ্পবত্ত করা 

গণশুনাবন িকণ ও আদবেন 

বনষ্পবত্তকরণ 

[২১.১]গণশুনাবন িকণ ও আদবেন 

বনষ্পবত্তকৃত 

[২২] স্থানীয় পর্ িাদয় স্বাস্থন জসবার িান 

উন্নয়ন 

কবিউবনটি বিবনক পবরেশ িন [২২.১] কবিউবনটি বিবনক 

পবরেশ িনকৃত 

[২৩]উর্ধ্িতন কি িকতিার আধাসরকাবর 

পদত্রর বনদে িশনা বাস্তবায়ন 

আধাসরকাবর পদত্রর বনদে িশনা 

অনুর্ায়ী ব্যবস্থা িকণ 

[২৩]আধাসরকাবর পদত্রর 

বনদে িশনা বাস্তবাবয়ত 

 



সাংদর্াজনী ৩:েপ্তর সাংস্থার বনকে সুবনবে িষ্ট কি িসম্পােন িাবকোসর্ক      

 

প্রবতষ্ঠাদনর  নাি  সাংবিষ্ট কার্ িক্রি কি িসম্পােন সূিক উি প্রবতষ্ঠাদনর বনকে 

িাবকো/ প্রতনাশা 

িাবকো/ প্রতনাশার জর্ৌবিকতা প্রতনাশা পূরণ না কদল সম্ভাব্য প্রভাব 

জজলা প্রাথবিক ও িােবিক 

বশক্ষা অবিস  

িানিনিনিয়া ক্লাসরুি 

ও অন্যান্য নশযা 

উপকরণ  ব্যেহার 

নিবিতকরণ এবাং 

বেবজোল কদন্টন্ট 

ততবর ও ব্যবকার 

ববষদয় প্রবশক্ষণ 

বশক্ষা প্রবতষ্ঠান পবরেশ িনকৃত 

এবাং  বশক্ষকদের বেবজোল 

কদন্টন্ট ততবর ও ব্যবকার 

ববষদয় প্রবশক্ষণ প্রোনকৃত 

জেবণকদক্ষ বশক্ষক ও 

বশক্ষাথীদের উপবস্থবত 

বনবিতকরণ ও বশক্ষণ-

বশখন কার্ িক্রি তোরবক   

বশক্ষার গুণগত িান বৃবদ্ধ পাদব বশক্ষা প্রবতষ্ঠাদনর আইবসটি ব্যবকার 

বৃবদ্ধ সম্ভব কদব না  এবাং িানসম্মত 

বশক্ষা কার্ িক্রি বনবিতকরণ ব্যাকত  

কদব । 

জজলা বন ববভাগসক সাংিষ্ট 

েপ্তরসর্ক 

বববভন্ন প্রজাবতর 

িলে ও বনজ 

বৃদক্ষর িারা জরাপণ 

িলে ও বনজ বৃদক্ষর িারা 

জরাবপত 

উন্নতিাদনর বৃদক্ষর িারা 

জরাপণ এবাং জরাবপত িারার 

র্থার্থ পবরির্ িা ও 

সািাবজক বনায়দনর জন্য 

চুবি সম্পােন  

পবরদবদশর জেকসই উন্নয়ন 

সাবধত কদব 

জরাবপত িারা রক্ষা করা অবনবিত  

কদব।    

এনবজও এনবজও সিিয় 

সভা অনুষ্ঠান, সভার 

বসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও 

এনবজও জপাে িাল 

কালনাগােকরণ  

এনবজও সিিয় সভা 

অনুবষ্ঠত, সভার বসদ্ধান্ত 

বাস্তবাবয়ত ও এনবজও 

জপাে িাল কালনাগােকৃত 

োবরদ্র ববদিািন, উন্নয়ন ও 

জসবার্লক কার্ িক্রি 

বাস্তবায়ন  এবাং এনবজও 

জপাে িাদল  সঠিক তথ্য প্রোন 

কদর  জপাে িাল 

কালনাগােকরণ 

োবরদ্রন ববদিািন ও 

আথ িসািাবজক অবস্থার  উন্নয়ন 

সাবধত কদব  

সভার বসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও এনবজও 

জপাে িাল কার্ িকর করা সম্ভব কদব না। 

ইউবনয়ন পবরষে)সকল( ওয়াদে ির সিস্যা 

বিবিত কদর বাবষ িক 

উন্নয়ন পবরকল্পনা 

প্রণয়ন, ওয়াে ি ও 

উন্মুি বাদজে সভা  

অনুষ্ঠান, জকাবডাং 

ট্যাক্স আোয় এবাং  

িাি আোলত 

পবরিালনা  

বাবষ িক উন্নয়ন পবরকল্পনা 

প্রণীত, ওয়াে ি সভা ও 

উন্মুি বাদজে সভা 

অনুবষ্ঠত, জকাবডাং ট্যাক্স 

আোয়কৃত  ও িাি 

আোলত পবরিাবলত  

ওয়াে ি সভার িােদি 

সিস্যা বিবিত কদর  বাবষ িক 

উন্নয়ন পবরকল্পনা প্রণয়ন, 

উন্মুি বাদজে সভা অনুষ্ঠান, 

বনজস্ব রাজস্ব আয় বাড়াদনা 

এবাং িাি আোলত 

পবরিালনার িােদি জছাে 

খাে ববদরাধ বনষ্পবত্ত ও 

ন্যায় ববিার প্রবতষ্ঠা  

সম্পদের সুষি ব্যবকার কদব , 

ইউবনয়ন পবরষদের সক্ষিতা বৃবদ্ধ 

পাদব এবাং স্থানীয় পর্ িাদয় ন্যায় 

ববিার প্রবতবষ্ঠত কদব 

ইউবনয়ন পবরষে কার্ িকর করা দূরুক 

কদব। 

 



 


