
 

 

 

 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

 

 

জজলা প্রশাসক, জেদেরপুর  

এবং 

ববভাগীয় কবেশনার, খুলনা এর েদে স্বাক্ষবরত 

 

 

 

বাবষ িক কে িসম্পােন চুবি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১ জুলাই, ২০১8 - ৩০ জুন, ২০১9  
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সূবিপত্র 

 

 

 

ক্রমিক মবষয় পৃষ্ঠা নং 

১ উপক্রিমিকা ৩ 

২ কি মসম্পাদননর সামব মক মিত্র  ৪ 

৩ জসকশন ১: রূপকল্প, অবভলক্ষয, জকৌশলগত উদেশ্যসমূে, কার্ িাবলী  ৫ 

৪ জসকশন ২:  কার্ িক্রে, কে িসম্পােন সূিক এবাং লক্ষযোত্রাসমূে ৭ 

৫ সংন াজনী ১:  শব্দসংনেপ ১৫ 

৬ 
সংন াজনী ২: কে িসম্পােন সূিকসমূে, বাস্তবায়নকারী কার্ িালয়সমূে এবাং 

পবরোপ পদ্ধবত 
১৬ 

৭ 
সংন াজনী ৩: কে িসম্পােন লক্ষযোত্রা অজিদনর জক্ষদত্র োঠ পর্ িাদয়র অন্যান্য 

কার্ িালদয়র বনকট সুবনবে িষ্ট িাবেো   
২৪ 
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উপক্রিমিকা 

 

 

 সরকাবর েপ্তর/সাংস্থাসমূদের প্রাবতষ্ঠাবনক েক্ষতা বৃবদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাববেবে জজারোর করা, সুশাসন 

সাংেতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবোর বনবিতকরদণর োেদে  রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর 

লদক্ষয- 

 

 

জজলা প্রশাসক, জেদেরপুর 

 

এবাং 

 

ববভাগীয় কবেশনার, খুলনা  এর েদে 

 

২০১৮ সাদলর .....................................োদসর..........................তাবরদে এই বাবষ িক কে িসম্পােন চুবি 

স্বাক্ষবরত েল।   

 

 

এই  চুবিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ বনম্নবলবেত ববষয়সমূদে সম্মত েদলন:  
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জজলা প্রশাসক, জিনেরপুর এর কি মসম্পাদননর সামব মক মিত্র 

(Overview of the Performance of Deputy Commissioner, Meherpur) 
 

সাম্প্রমিক অজমন, িযানলঞ্জ এবং ভমবষ্যৎ পমরকল্পনা 
 

সাম্প্রমিক বছরসমূনের (গি ৩ বছর) প্রধান অজমনসমূে : 

  জিনেরপুর জজলানক বাল্য মববাে মুক্তকরি 

  জিনেরপুর জক মভক্ষুকমুক্তকরি, সকল মভক্ষুনকর পুনব মাসন ও কি মসংস্থান সৃমি   

  ভভরবনেী পূনঃেনন প্রকদল্পর আওতায় ভভরব নেীর ২৯ বকদলাবেটার এলাকা পুনঃেনন কাজ সম্পন্ন 

  মনয়মিি জিাবাইল জকার্ ম পমরিালনার িাধ্যনি জনবান্ধব প্রশাসন তিমর এবং গিশুনানীর িাধ্যনি জনসাধারনির 

মবমবধ অমভন াগ মনস্পমিকরি 

 মুমজবনগর ও জিনেরপুর সদর উপনজলায় শিভাগ মবদ্যযিায়ন 

 ববষমুি, স্বাস্থযসম্মত ও রপ্তাবনদর্াগ্য আে উৎপােনপূব িক ববদেদশ রপ্তানী 

 ব্যামগং পদ্ধমিনি মবনদনশ আি রপ্তামন 

 মুমজবনগরনক জকন্দ্র কনর জজলা ব্র্যামডং কি মপমরকল্পনা বাস্তবায়ন 

 গাংনী উপনজলায় ভার্পাড়া জজলা প্রশাসক ইনকা পাকম স্থাপন 

সিস্যা এবং িযানলঞ্জসমূে :  

 এনরা জবইজড মশল্প কারখানার অভাব 

 সীিান্তবিী জজলা েওয়ায় অববধ িাদক ব্যবসার প্রবনিা 

 িািাক িানষর প্রমি জ োঁক   

 ক্ষুদ্র উনযাক্তার স্বল্পিা 

 পামননি িাত্রামিমরক্ত আনস মমননকর উপমস্থমি 

 সােরিার মনম্ন োর (িাত্র ৪৬%) 

ভমবষ্যৎ পমরকল্পনা : 

 মুমজবনগর জকমন্দ্রক প মর্ন মশনল্পর মবকানশ জিনেরপুর জজলার অবকাঠানিাগি উন্নয়ন ও কি মসংস্থান সৃমি 

 মিল্যামসং উপাজমননর জেনত্র বড় আকানরর জনশমক্ত তিমর 

 মবষমুক্ত শাকসবমজ ও ফলমূল উৎপাদন 

 এনরা জবইজড মশল্প কারখানা স্থাপনন মবমননয়াগ উৎসামেি করি 

 িৎস্য িাষ, ব্ল্যাক জবঙ্গল ছাগল, গাড়ল জভড়া ও গাভী প্রমিপালননর িাধ্যনি কি মসংস্থান সৃমি  

 সােরিার োর বৃমদ্ধ করা 

২০১৮-১৯ অর্ মবছনরর সম্ভাব্য প্রধান অজমনসমূে :  

 জজলা প্রশাসনকর কা মালয়সে উপনজলা মনব মােী অমফসানরর কা মালয়সমূনে শিভাগ ই-নমর্ কা মক্রি    

বাস্তবায়ন 

 অনলাইন ভূমি জসবা প্রদান  

 সকল সরকামর দপ্তনর শিভাগ ই-নমর্ কা মক্রি বাস্তবায়ননর জন্য প্রস্তুি করা 

 আিঝুমপ মডমস ইনকাপানকমর কাজ সম্পন্নকরি  

 মবষমুক্ত সবমজ িানকমর্ স্থাপন ও এর সংখ্যা বৃমদ্ধকরি 

 অমভন্ন প্রশ্নপনত্রর িাধ্যনি িাধ্যমিক প মানয়র পরীো রেি 

 িাধ্যমিক প মানয়র ৭৫% মশো প্রমিষ্ঠানন সিিা জটার স্থাপন  
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জসকশন ১ 

রূপকল্প (Vision), অমভলে (Mission), জকৌশলগি উনেশ্যসমূে (Strategic 

Objectives) এবং কা মাবমল (Functions) 
 

১.১  রূপকল্প (Vision) :    দে, গমিশীল, উন্নয়ন সোয়ক ও জনবান্ধব প্রশাসন গঠন।  

 

১.২  অমভলেয (Mission) :    
জসবাদািানদর দৃমিভমঙ্গর পমরবিমন ও উদ্ভাবন িি মার িাধ্যনি সিয়াবদ্ধ ও িানসম্মি জসবাপ্রদান মনমিি 

করা।  

 

১.৩  জকৌশলগি উনেশ্যসমূে (Strategic Objectives) : 
 রাজস্ব প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় গমিশীলিা আনয়ন 

 জনশৃঙ্খলা ও জনমনরাপিা সংেিকরি। 

 আইটি জসক্টনর দে িানব সম্পদ তিমর 

 সািামজক মনরাপিা জবিনী জজারদারকরি। 

 বাল্যমববানের োর শূনের প মানয় রাখা। 

 

১.৪  কা মাবমল (Functions) : 

১. জজলার আন্ত:ববভাগীয় কে িকাদের সেন্বয় এবাং প্রধানেন্ত্রীর প্রবতশ্রুত প্রকল্পসমূেসে জজলার প্রধান উন্নয়ন 

কে িকাণ্ড বাস্তবায়দন সেন্বয়কারীর োবয়ত্ব পালন; 

২. সরকার কর্তিক কৃবষ, স্বাস্হেযদসবা ও জনস্বাস্হেয, পবরবার পবরকল্পনা, নারী ও বশশু, ক্ষুদ্র নৃ-দগাষ্ঠীর কল্যাণ, 

প্রাথবেক ও গণবশক্ষা এবাং বশক্ষা ববষয়ক গৃেীত সকল নীবতোলা ও কে িসূবির সুষু্ঠ বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান, 

পবরবীক্ষণ ও সেন্বয়সাধন; 

৩.  দুদর্ িাগ ব্যবস্হোপনা এবাং ত্রাণ ও পুনব িাসন কার্ িক্রে গ্রেণ, বভক্ষুক পূনব িাসনসে বজআর, টিআর, কাববো, 

কাববটা, বভবজবি, বভবজএফ, অবত েবরদ্রদের জন্য কে িসৃজন ইতযাবে কার্ িক্রে বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও 

পবরবীক্ষণ;  

৪. ভূ-প্রাকৃবতক ভববশষ্টযসমূে সাংরক্ষণসে পবরদবশ দূষদণর ফদল সৃষ্ট জলবায়ু পবরবতিদনর ববরূপ প্রভাব 

জোকাদবলায় জনসদিতনতা সৃবষ্ট, বনায়ন, বববভন্ন প্রকল্প গ্রেণ ও বাস্তবায়দন সাবব িক সোয়তা করা এবাং সাবব িক 

সেন্বয় সাধন ও পবরবীক্ষণ; 

৫. সাোবজক বনরাপত্তা ও োবরদ্রয ববদোিদন বববভন্ন েন্ত্রণালয়/ববভাগ কর্তিক গৃেীত ন্যাশনাল সাবভ িস কে িসূবি, 

একটি বাড়ী একটি োোরসে বববভন্ন  প্রকল্প বাস্তবায়দন সাবব িক সোয়তা প্রোন ও কার্ িকর সেন্বয় সাধন; 

৬. জজলার রাজস্ব প্রশাসদনর সাবব িক বনয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান এবাং পবরবীক্ষণ; 
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৭. জজলা ম্যাবজদেবস ও বনব িােী ম্যাবজদেবস সম্পবকিত র্াবতীয় ক্ষেতা প্রদয়াগ, জোবাইল জকাট ি পবরিালনা, 

জজলার সাবব িক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাপূব িক জনজীবদন স্ববস্ত আনয়ন এবাং বভবভআইবপদের বনরাপত্তা সাংক্রান্ত 

কার্ িাববল; 

৮. জাতীয় শুদ্ধািার জকৌশল বাস্তবায়ন এবাং অবভদর্াগ বনষ্পবত্ত ব্যবস্হোপনায় আওতায় অবভদর্াগ বনবষ্পবত্ত; 

৯. বববভন্ন সাোবজক সেস্যা জর্েন জর্ৌন েয়রাবন, নারী বনর্ িাতন, োেক জসবন, জিারািালান, জর্ৌতুক, 

বাল্যবববাে ইতযাবে  প্রবতদরাধ/বনরসদন কার্ িক্রে গ্রেণ; 

১০. স্থানীয় সরকার সাংক্রান্ত কার্ িক্রে; 

১১. প্রবাসীদের িাটাদবস প্রস্তুত, ববদেশগােী ব্যবিদের প্রতারণা ও েয়রাবন প্রবতদরাধ এবাং  োনব পািার 

জরাধসে প্রবাসী কল্যাদণ র্াবতীয় কার্ িক্রে গ্রেণ; 

১২. এনবজওদের কার্ িক্রে তোরবক ও সেন্বয়, এনবজও কার্ িক্রদের ওভারল্যাবপাং প্রবতদরাদধ কে িদক্ষত্র 

বনধ িারদণ েতােত প্রোন এবাং এনবজওদের অনুকূদল ছাড়কৃত অদথ ির পবরবীক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণসে অন্যান্য কার্ িক্রে 

পবরেশ িন/েশ িন; 

১৩. জাতীয় ই-গভ িদনন্স কার্ িক্রে বাস্তবায়ন;  

14. জসবা পবদ্ধত সেজীকরণ, জসবা প্রোন প্রবতশ্রুবত অনুর্ায়ী জসবা প্রোন;  

15. জজলা তথ্য বাতায়ন োলনাগােকরণ, জসাস্যাল বেবিয়া ব্যবোর এবাং বববভন্ন পর্ িাদয় তথ্য ও জর্াগাদর্াগ 

প্রযুবিসে অন্যান্য ববষদয় প্রবশক্ষণ কার্ িক্রে পবরিালনা ও তোরবক। 
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জসকশন-২ 

জকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রাবধকার, কার্ িক্রে, কে িসম্পােন সূিক এবাং লক্ষযোত্রাসমূে 

 

জকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর োন 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কা মক্রি 

(Activities) 

কে িসম্পােন 

সূিক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কে িসম্পােন 

সূিদকর োন 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 
লক্ষযোত্রা/মনি মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY- 2018-19) প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ ২০১6-১7 ২০১7-১8 
অসাধারণ অবত উত্তে উত্তে ি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 প্রশাসননর জকৌশলগত উদেশ্যসমূে 

জজলা পর্ িাদয়র 

েপ্তরসমূদের 

উন্নয়নমূলক 

কার্ িক্রসমূদের 

কার্ িকর সেন্বয় 

সাধন 

15 

জজলা উন্নয়ন সিন্বয় 

কমিটির সভা অনুষ্ঠান 
অনুমষ্ঠি সভা সংখ্যা 3 ১২ ১২ ১২ 11 10 9 8 

 

12 
12 

জজলা উন্নয়ন সিন্বয় 

কমিটির সভার মসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

মসদ্ধান্ত 

বাস্তবাময়ি 
% 10 ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 

মবমভন্ন উন্নয়নমূলক 

কা মক্রি পমরদশ মন 

পমরদশ মনকৃি 

প্রকল্প 
সংখ্যা 2 ২৪ ২৪ ২৪ 22 20 18 16 ২৪ ২৪ 

দুদর্ িাগ 

ব্যবস্হোপনা, 

বনায়ন, জলবায়ু 

পবরবতিন ও 

পবরদবশ 

সাংরক্ষণসে 

জটকসই উন্নয়ন 

লক্ষযোত্রা অজিন 

ত্বরাবন্বতকরণ 

১২ 

ত্রাি ও পুনব মাসন এবং 

দ্যন মাগ ব্যবস্োপনা 

সম্পমকমি সভা অনুষ্ঠান 

অনুমষ্ঠি সভা সংখ্যা ১ ০৬ ০৬ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০৬ ০৬ 

ত্রাি ও পুনব মাসন এবং 

দ্যন মাগ ব্যবস্োপনা 

সম্পমকমি সভার বসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

মসদ্ধান্ত 

বাস্তবাময়ি 
% ২ ১০০ ৯৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

দ্যন মাগ েমিরস্ত এলাকা 

িাৎেমিক পমরদশ মন/দশ মন 

পমরদশ মন/দশ মনকৃ

ি 
% ১ ১০০ ১০০  ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

মভক্ষুক পূনব মাসন 
পূনব মামসি 

মভক্ষুক  
% ২ ৯০ ৯৫ ১০০   ৯৮  ৯৬ ৯৫ ৯০  ১০০  ১০০ 

বজআর প্রোন 
প্রাপ্ত বরানের 

মবিরিকৃি অাংশ  
% ১ ১০০ ১০০  ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

বভবজএফ প্রোন 
প্রাপ্ত বরানের 

মবিরিকৃি অাংশ 
% ১ ১০০ ১০০  ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 
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জকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর োন 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কা মক্রি 

(Activities) 

কে িসম্পােন 

সূিক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কে িসম্পােন 

সূিদকর োন 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 
লক্ষযোত্রা/মনি মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY- 2018-19) প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ ২০১6-১7 ২০১7-১8 
অসাধারণ অবত উত্তে উত্তে ি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 

জর্ট মরমলফ প্রদান 
প্রাপ্ত বরানের 

মবিরিকৃি অাংশ 
% ১ ১০০ ১০০  ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

রািীন অবকাঠানিা 

মনি মাননর জন্য কামবখা 

প্রকল্প বাস্তবায়ন 

প্রকনল্পর 

বাস্তবায়নকৃি 

অংশ 

% ১ ১০০ ১০০  ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

রািীন অবকাঠানিা 

মনি মাননর জন্য কামবর্া 

প্রকল্প বাস্তবায়ন 

প্রকনল্পর 

বাস্তবায়নকৃি 

অংশ 

% ১ ১০০ ১০০  ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

বৃেনরাপননর জন্য 

জনগিনক উদু্বদ্ধকরি জেলা 

আনয়াজন 

আনয়ামজি জেলা 
সংখ্যা 

 
1 ১টি ১টি ১টি ১টি ১টি ১টি ১টি ১টি ১টি 

সািামজক বনায়ননর জন্য 

মবমভন্ন প্রকার বৃনের িারা 

মবিরি 

মবিরিকৃি িারা 
সংখ্যা 

(োজার) 
১ ১০০১২ ১২০০০ ১৫০০০ ১৪০০০ ১৩০০০ ১২০০০ ১০০০০ ১৮০০০ ২০০০০ 

সাোবজক 

বনরাপত্তামূলক 

কার্ িক্রে 

বাস্তবায়ন 

জজারোরকরণ 

7 

মুমক্তন াদ্ধানদর সম্মানী 

ভািা মবিরি কা মক্রি 

িদারমক 

ভািা মবিরি 

কা মক্রি 

িদারককৃি 

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

প্রমিবন্ধী ভািা প্রদান 

কা মক্রি িদারমক 

ভািা মবিরি 

কা মক্রি 

িদারককৃি 

% 1 ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 

মবধবা ভািা মবিরি 

কা মক্রি িদারমক 

ভািা মবিরি 

কা মক্রি 

িদারককৃি 

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

সািামজক মনরাপিামূলক 

প্রকনল্পর বাস্তবায়ন 

পমরবীেিকৃি 

প্রকল্প 
সংখ্যা 2 ১২ ১২ ১২ 11 ১0 9 8 ১২ ১২ 
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জকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর োন 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কা মক্রি 

(Activities) 

কে িসম্পােন 

সূিক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কে িসম্পােন 

সূিদকর োন 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 
লক্ষযোত্রা/মনি মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY- 2018-19) প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ ২০১6-১7 ২০১7-১8 
অসাধারণ অবত উত্তে উত্তে ি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 

পমরবীেি 

প্রমিবন্ধীনদর মশো ও 

অন্যান্য কল্যািমূলক কানজ 

সোয়িা প্রদান 

সোয়িা প্রাপ্ত 

প্রমিবন্ধীনদর 

সংখ্যা 

র্াকা 2 ১২০ ১৪০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১৩০ ৩০০ ৩০০ 

রাজস্ব প্রশাসন 

ও ব্যবস্োপনায় 

গমিশীলিা 

আনয়ন 

১৫ 

উপনজলা ভূমি অমফস 

পমরদশ মন 

পমরদশ মনকৃি 

অমফস 
সংখ্যা ১ ২৪ ২৪ ২৪ ২৪ ২৪ ২৪ ২০ ২৪ ২৪ 

ইউমনয়ন ভূমি অমফস 

পমরদশ মন 

পমরদশ মনকৃি  

অমফস 
সংখ্যা ১ ৭২ ৭২ ৭২ ৭২ ৭২ ৭২ 

৭২ এর 

কি 
৭২ ৭২ 

ভূবে জরকি ি 

োলনাগােকরণ 

োলনাগাদকৃি 

খমিয়ান 
% ২  ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯০  

৯০ এর 

কি  
১০০  ১০০ 

কৃমষ খাস জমি বনদাবস্ত 

প্রদান 

পুনব মামসি 

পমরবার 
সংখ্যা 2 ৪০ ৬০ ৬০ ৫৮ ৫৭ ৫৬ ৫২ ৭০ ৮০ 

অকৃমষ খাস জমি বনদাবস্ত 

প্রদান 

বনদাবস্ত 

প্রদানকৃি জমি 
একর ১ ৩.৬১ ০.০৯ ১.০০ ০.৬০ ০.৪০ ০.১৫ ০.০৯ ১.২০ ১.৫০ 

ভূমি উন্নয়ন কর আদায় 

িদারমক করা 
আদায়কৃি অংশ % 2 ৭০ ২.৫৬  ২.৩৮ ২.১৯ ২.০১ ২.০০ ২.৬০ ২.৬৫ 

সায়রাি িোল বনদাবস্ত 

প্রদান 

বনদাবস্ত 

প্রদানকৃি িোল 
% ২  ৭০ ৭৫ ৯০ ৮৫  ৮০  ৭৫ ৭০ ৯৫ ১০০ 

রাজস্ব িািলা বনষ্পবত্ত 
িািলা মনষ্পমির 

োর 
% ২ ৩১.৬৪ ৬০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ ৮০ ৯০ 

জরন্ট সাটি মমফনকর্ িািলা 

মনষ্পমি 

মনষ্পমিকৃি 

িািলা 
% ২ 

৬১.৩২

% 
৫৭.২১% ৬০% ৫৯% ৫৮% ৫৭% ৫৭% ৬৫% ৭০% 

জনশৃঙ্খলা ও 

জনবনরাপত্তা 

সাংেতকরণ 

১৬ জজলা আইন শৃঙ্খলা 

কমিটির সভা অনুষ্ঠান 
অনুমষ্ঠি সভা সংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 

জজলা আইন শৃঙ্খলা 
মসদ্ধান্ত 

বাস্তবাময়ি 
% ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 
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জকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর োন 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কা মক্রি 

(Activities) 

কে িসম্পােন 

সূিক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কে িসম্পােন 

সূিদকর োন 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 
লক্ষযোত্রা/মনি মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY- 2018-19) প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ ২০১6-১7 ২০১7-১8 
অসাধারণ অবত উত্তে উত্তে ি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 

 

 

কমিটির সভার মসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

জিাবাইল জকার্ ম পমরিালনা 

জিাবাইল জকার্ ম 

পমরিালনার 

প্রিাপ অজমন 

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১০০  ১০০ 

এমসনডর অপব্যবোর জরাধ 

সংক্রান্ত সভা আনয়াজন 
আনয়ামজি সভা সংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ - ১২ ১২ 

এমসনডর লাইনসস প্রদান  
আনবদনকারীনদর 

লাইনসস প্রদান 
% ১ ৫৫ ৬৫ ৭৫ ৭২ ৭০ ৬৮ ৬৫ ৮০ ৮৫ 

িাদকদ্রনব্যর অপব্যবোর 

মনয়ন্ত্রনি জনসনিিনামূলক 

সভা আনয়াজন 

আনয়ামজি সভা সংখ্যা ১ ২০ ২২ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ২০ ৩০ ৩৫ 

নারী ও মশশূ মন মািন জরানধ 

জনসনিিনামূলক সভা 

আনয়াজন 

আনয়ামজি সভা সংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ - ১২ ১২ 

জ ৌতুক মননরানধর লনেয  

জনসনিিনামূলক সভা 

আনয়াজন 

আনয়ামজি সভা সংখ্যা ১ - - ৪ ৩ ২ ১ ১ ৪ ৪ 

বাল্যমববাে মননরানধর 

লনেয জনসজিিনামূলক 

সভা আনয়াজন 

আনয়ামজি সভা সংখ্যা ১ - ২৫০ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২ 

সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দিনন 

জনসনিিনামূলক সভা 

আনয়াজন 

আনয়ামজি সভা সংখ্যা ১ ২ - ২ ২ ২ ২ - ৩ ৪ 

নারী ও মশশূ পািার  জরানধ 

জনসনিিনামূলক সভা 

আনয়াজন 

আনয়ামজি সভা সংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ - ১২ ১২ 
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জকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর োন 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কা মক্রি 

(Activities) 

কে িসম্পােন 

সূিক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কে িসম্পােন 

সূিদকর োন 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 
লক্ষযোত্রা/মনি মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY- 2018-19) প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ ২০১6-১7 ২০১7-১8 
অসাধারণ অবত উত্তে উত্তে ি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 

জিারািালান প্রমিনরানধ 

জনসনিিনামূলক সভা 

আনয়াজন 

আনয়ামজি সভা সংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ - ১২ ১২ 

জ ৌন েয়রামন,  জাল জনার্ 

ও হুমি ব্যবসা মনয়ন্ত্রনি 

এবং প্রমিনরানধ 

জনসনিিনামূলক সভা 

আনয়াজন 

আনয়ামজি সভা সংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ - ১২ ১২ 

োনবসম্পে 

উন্নয়ন ও 

প্রাবতষ্ঠাবনক 

সক্ষেতা 

বৃবদ্ধকরণ 

৬ 

মবমসএস (প্রশাসন) 

কযাডানরর মশোনমবশ 

কি মকিমানদর ইনসামভ মস 

প্রমশেি আনয়াজন 

প্রমশেিকাল মদন ২ ২৭০ ২৭০ ২৭০ ২০০ ১৮০ ১৫০ ১২০ ২৭০ ২৭০ 

জজলা প্রশাসনন কি মরি 

কি মিারীনদর জন্য প্রমশেি 

আনয়াজন 

প্রমশেিার্ী সংখ্যা ২ ৬০ জন ৭৫ জন ৮৫ জন ৮২ জন ৮০ জন ৭৭জন ৭৫ জন ৮৫ জন ৮৫ জন 

জজলা প্রশাসনন কি মরি 

কি মকিমা- কি মিারীনদর 

আইমসটি ব্যবোর মনমিি 

করা 

আইমসটি 

ব্যবোরকারী 
% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

সামকমর্ োউস 

ব্যবস্োপনার 

উন্নয়ন 

৩ 

িানসম্মি পমরনবশ িান % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

সামকমর্ োউজ ব্যবস্োপনা 

আবাসন  

ব্যবস্োপনা ও 

খানযর গুনগি 

িানমনমিিকৃি 

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

ক্রীড়া, সাংস্কৃবত 

ও নারী উন্নয়ন 
৬ ক্রীড়া সংস্োর আওিাধীন 

প্রমিটি ক্রীড়া প্রমিন ামগিার 

আনয়ামজি ক্রীড়া 

প্রমিন ামগিা 
সাংখ্যা ১ ১১ টি ১০ টি ১২ টি ১১ টি ১০ টি ৯ টি ৮ টি ১৩ টি ১৫ টি 
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জকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর োন 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কা মক্রি 

(Activities) 

কে িসম্পােন 

সূিক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কে িসম্পােন 

সূিদকর োন 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 
লক্ষযোত্রা/মনি মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY- 2018-19) প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ ২০১6-১7 ২০১7-১8 
অসাধারণ অবত উত্তে উত্তে ি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 

ত্বরাবনতকরণ। আনয়াজন 

সাংস্কৃমিক প্রমিন ামগিার 

আনয়াজন 

আনয়ামজি 

প্রমিন ামগিা 
সাংখ্যা ১ ৫ টি ৬ টি ১০ টি ৯ টি ৮ টি ৭ টি ৬ টি ১২ টি ১২ টি 

সংস্কৃমি জেনত্র মবমভন্ন 

প্রমশেি আনয়াজন 

আনয়ামজি 

প্রমশেি 
সাংখ্যা ১ ১ ১ ৩ ২ ১ ১ ০ ৪ ৫ 

জজলা নারী ও মশশু মন মািন 

প্রমিনরাধ কমিটির সভা 

আনয়াজন 

আনয়ামজি সভা সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ - - - ১২ ১২ ১২ 

জজলা নারী ও মশশূ মন মািন 

কমিটির সভার মসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

মসদ্ধান্ত 

বাস্তবাময়ি 
% ২ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 
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কলাি-১ কলাি-২ কলাি-৩  কলাি-৪   কলাি-৫  কলাি-৬  

জকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত উদেদশ্যর 

োন 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কা মক্রি 

(Activities) 

কে িসম্পােন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কে িসম্পােন 

সূিদকর োন 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষযোত্রার োন ২০১৮-১৯ 

অসাধারণ অবত উত্তে উত্তে িলবত োন 
িলবত োদনর 

বনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আবমশ্যক জকৌশলগি উনেশ্যসমূে  

বামষ মক কি মসম্পাদন 

চুমক্ত বাস্তবায়ন 

জজারদারকরি  

৩ 

২০১৭-১৮ অর্ ম বছনরর বামষ মক 

কি মসম্পাদন চুমক্তর মূল্যায়ি প্রমিনবদন 

দামখল 

মূল্যায়ি প্রমিনবদন 

দামখলকৃি িামরখ 
১ 

 

২৪ জুলাই 

২০১৮ 

২৯ জুলাই 

২০১৮ 

৩০ জুলাই 

২০১৮ 

৩১ জুলাই 

২০১৮ 

০১ আগট, 

২০১৮ 

২০১৮-১৯ অর্ ম বছনরর বামষ মক 

কি মসম্পাদন চুমক্তর অধ ম বামষ মক মূল্যায়ি 

প্রমিনবদন উদ্ধমিন কর্তমপনের মনকর্ 

দামখল   

মূল্যায়ি প্রমিনবদন 

দামখলকৃি 
সংখ্যা ১ 

১৩ 

জানুয়ামর 

২০১৯ 

১৬ 

জানুয়ামর 

২০১৯ 

১৭ 

জানুয়ামর 

২০১৯ 

২০ 

জানুয়ামর 

২০১৯ 

২১ 

জানুয়ামর 

২০১৯ 

সরকামর কি মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা 

পদ্ধমিসে অন্যান্য মবষনয় 

কি মকিমা/কি মিারীনদর জন্য প্রমশেি 

আনয়াজন 

আনয়ামজি প্রমশেনির 

সিয় 
জনঘন্টা ১ ৬০ - - - - 

কা মপদ্ধমি, কি মপমরনবশ 

ও জসবার িাননান্নয়ন 
৯ 

ই-ফাইমলং পদ্ধমি বাস্তবায়ন িন্ট জডনের িাধ্যনি 

গৃমেি ডাক ই-ফাইমলং 

মসনটনি আপনলাডকৃি 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

ই-ফাইনল নমর্ 

মনস্পমিকৃি* 
% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

ই-ফাইনল পত্র জারীকৃি 

** 
% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

উদ্ভাবনী উনযাগ ও ক্ষুদ্র  উন্নয়ন প্রকল্প  

(এসআইমপ) বাস্তবায়ন 

নূন্যিি উদ্ভাবনী উনযাগ 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

বাস্তবাময়ি 

িামরখ ১ 

৩১ 

মডনসম্বর 

২০১৮ 

৭ জানুয়ামর 

২০১৯ 

১৪ 

জানুয়ামর 

২০১৯ 

২১ 

জানুয়ামর 

২০১৯ 

২৮ 

জানুয়ামর 

২০১৯ 
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কলাি-১ কলাি-২ কলাি-৩  কলাি-৪   কলাি-৫  কলাি-৬  

জকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত উদেদশ্যর 

োন 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কা মক্রি 

(Activities) 

কে িসম্পােন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কে িসম্পােন 

সূিদকর োন 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষযোত্রার োন ২০১৮-১৯ 

অসাধারণ অবত উত্তে উত্তে িলবত োন 
িলবত োদনর 

বনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আবমশ্যক জকৌশলগি উনেশ্যসমূে  

মসটিনজন িার্ মার বাস্তবায়ন 

োলনাগাদকৃি মসটিনজন 

িার্ মার অনু ায়ী প্রদি জসবা 
% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

জসবারেীিানদর িিািি 

পমরবীেি ব্যবস্থা িালুকৃি িামরখ ১ 

৩১ 

মডনসম্বর 

২০১৮ 

১৫ 

জানুয়ামর 

২০১৯ 

০৭ 

জফব্রু ামর 

২০১৯ 

১৭ 

জফব্রু ামর 

২০১৯ 

২৮ 

জফব্রু ামর 

২০১৯ 

অমভন াগ প্রমিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন 
মনমদ মি সিনয়র িনধ্য 

অমভন াগ মনস্পমিকৃি 
% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

মপআরএল শুরুর ২ িাস পূনব ম সংমিি 

কি মিারীর মপআরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র 

জারী মনমিিকরি 

মপআরএল আনদশ 

জারীকৃি 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

ছুটি নগদায়নকৃি জারীকৃি 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

 আমর্ মক ও সম্পদ 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 
৫ 

অমডর্ আপমি মনস্পমি কা মক্রনির 

উন্নয়ন 

বৃডশীর্ জবাব জপ্রমরি 
% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

অমডর্ আপমি 

মনস্পমিকৃি 
% ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পমির োলনাগাদ 

িামলকা প্রস্তুি করা 

স্থাবর সম্পমির িামলকা 

োলনাগাদকৃি িামরখ ১ 

০৩ 

জফব্রুয়ামর 

২০১৯ 

১৭ 

জফব্রুয়ামর 

২০১৯ 

২৮ 

জফব্রুয়ামর 

২০১৯ 

২৮ িার্ি 

২০১৯ 

১৫ এমপ্রল 

২০১৯ 

অস্থাবর সম্পমির িামলকা 

োলনাগাদকৃি িামরখ ১ 

০৩ 

জফব্রুয়ামর 

২০১৯ 

১৭ 

জফব্রুয়ামর 

২০১৯ 

২৮ 

জফব্রুয়ামর 

২০১৯ 

২৮ িাি ম 

২০১৯ 

১৫ এমপ্রল 

২০১৯ 

বামষ মক উন্নয়ন কি মসূমি বাস্তবায়ন 
বামষ মক উন্নয়ন কি মসূমি 

বাস্তবাময়ি 
% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 
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কলাি-১ কলাি-২ কলাি-৩  কলাি-৪   কলাি-৫  কলাি-৬  

জকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত উদেদশ্যর 

োন 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কা মক্রি 

(Activities) 

কে িসম্পােন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কে িসম্পােন 

সূিদকর োন 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষযোত্রার োন ২০১৮-১৯ 

অসাধারণ অবত উত্তে উত্তে িলবত োন 
িলবত োদনর 

বনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আবমশ্যক জকৌশলগি উনেশ্যসমূে  

জািীয় শুদ্ধািার জকৌশল 

ও িথ্য অমধকার 

বাস্তবায়ন জজারদারকরি 

৩ 

জািীয় শুদ্ধািার কি মপমরকল্পনা ও 

পমরবীেি কাঠানিা প্রিয়ন 

জািীয় শুদ্ধািার 

কি মপমরকল্পনা ও 

পমরবীেি কাঠানিা প্রিীি 

িামরখ ১ ১৫ জুলাই ৩১ জুলাই - - - 

মনধ মামরি সিনয়র িনধ্য তত্রিামসক 

প্রমিনবদন দামখল 

মনধ মামরি সিনয়র িনধ্য 

তত্রিামসক প্রমিনবদন 

দামখলকৃি 

সংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

িথ্য বািায়ন োলনাগাদকরি 
িথ্য বািায়ন 

োলনাগাদকৃি 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

 

*  জনপ্রশাসন প্রমশেি ম্যানুয়াল অনু ায়ী উক্ত প্রমশেি আনয়াজন করনি েনব  

** িমন্ত্রপমরষদ মবভানগর ই-গভনন মস অমধশাখা েনি প্রাপ্ত প্রমিনবদন  
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আবে, জজলা প্রশাসক, জেদেরপুর গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর ববভাগীয় কবেশনার, খুলনা এর 

বনকট অঙ্গীকার করবছ জর্, এই চুবিদত ববণ িত ফলাফল অজিদন সদিষ্ট থাকব।  

 

আবে,ববভাগীয় কবেশনার, খুলনা জজলা প্রশাসক, জেদেরপুর এর বনকট অঙ্গীকার করবছ জর্, এই 

চুবিদত ববণ িত ফলাফল অজিদন প্রদয়াজনীয় সেদর্াবগতা প্রোন করব। 

 

 

 

স্বাক্ষবরত: 

 

 

 

 

 

 

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

জজলা প্রশাসক, জেদেরপুর      তাবরে 

 

 

 

 

 

 

 

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

ববভাগীয় কবেশনার, খুলনা                        তাবরে 
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সংন াজনী-১ 

 

শব্দসংনেপ 

 

 

 

ক্রমিক শব্দসংনেপ মববরি 

১ APA Annual Performance Agreement 

2 কামবখা কানজর মবমনিনয় খায 

3 কামবর্া কানজর মবমনিনয় র্াকা 

4 টি আর 
জর্ট মরমলফ 

Test Relief 

5 মজ আর 
রযাটুইর্াস মরমলফ 

Gratuitous Relief  

6 মভমজএফ 
ভালনানরবল গ্রুপ মফমডং 

Vulnerable Group Feeding 
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সংন াজনী - ২ 

কে িসম্পােন সূিকসমূে, বাস্তবায়নকারী কার্ িালয়সমূে এবাং পবরোপ পদ্ধবত-এর বববরণ 

 

ক্রমিক কা মক্রি কি মসম্পাদন সূিক মববরি 
বাস্তবায়নকারী 

ইউমনর্ 

পমরিাপ পদ্ধমি এবং 

উপািসূত্র 

সাধারি 

িন্তব্য 

০১ 
জজলা উন্নয়ন সিন্বয় কমিটির 

সভা অনুষ্ঠান 
অনুমষ্ঠি সভা 

জজলার বববভন্ন েপ্তদরর উন্নয়ন কার্ িক্রে পর্ িাদলািনা ও 

সেন্বয়করণ 
সাধারণ শাো োবসক প্রবতদবেন  

০২ 
জজলা উন্নয়ন সিন্বয় কমিটির 

সভার মসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 
মসদ্ধান্ত বাস্তবাময়ি 

পরবতী োবসক সভায় পূব িবতী সভায় গৃেীত বসদ্ধাদন্তর 

বাস্তবায়ন পর্ িাদলািনাকরণ 
সাধারণ শাো োবসক প্রবতদবেন  

০৩ 
মবমভন্ন উন্নয়নমূলক কা মক্রি 

পমরদশ মন 
পমরদশ মনকৃি প্রকল্প 

জজলার মবমভন্ন উন্নয়ন প্রকল্প সনরজমিনন পমরদি মন কনর 

গুনগি িান মনমিিকরি 
জগাপনীয় শাো পবরেশ িন প্রবতদবেন  

০৪ 

ত্রাি ও পুনব মাসন এবং দ্যন মাগ 

ব্যবস্োপনা সম্পমকমি সভা 

অনুষ্ঠান 

অনুমষ্ঠি সভা 

জজলায় সাংঘঠিত দুদর্ িাগ/সম্ভাব্য দুদর্ িাগ সম্পদকি প্রস্তুবত, উদ্ধার 

ও ত্রাণ কার্ িক্রে পবরিালনা এবাং গৃেীত বববভন্ন কার্ িক্রদের 

সেন্বয় সাধন 

ত্রাণ ও পুনব িাসন শাো সভার প্রবতদবেন  

০৫ 

ত্রাি ও পুনব মাসন এবং দ্যন মাগ 

ব্যবস্োপনা সম্পমকমি সভার 

বসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

মসদ্ধান্ত বাস্তবাময়ি 
পরবতী সভায় পূব িবতী সভায় গৃেীত বসদ্ধাদন্তর বাস্তবায়ন 

পর্ িাদলািনাকরণ 
ত্রাণ ও পুনব িাসন শাো সভার প্রবতদবেন  

০৬ 
দ্যন মাগ েমিরস্ত এলাকা 

িাৎেমিক পমরদশ মন/দশ মন 
পমরদশ মন/দশ মনকৃি 

প্রাকৃমিক দ্যন মানগ েমিরস্থ এলাকা িাৎেমিক পমরদশ মন পূব মক 

প্রনয়াজনীয় ব্যবস্থা রেি  
ত্রাি ও পুনব মাসন শাখা 

প্রমিনবদন/সংবানদর 

মভমিনি 
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ক্রমিক কা মক্রি কি মসম্পাদন সূিক মববরি 
বাস্তবায়নকারী 

ইউমনর্ 

পমরিাপ পদ্ধমি এবং 

উপািসূত্র 

সাধারি 

িন্তব্য 

০৭ মভক্ষুক পূনব মাসন পূনব মামসি মভক্ষুক  

প্রকৃি মভক্ষুক সনাক্তকরি এবং সংখ্যা মনরূপি, আমর্ মক 

সাোনের িাধ্যনি সাবলম্বীকরনির পর প মনবেি ও 

িমনর্মরং।  

জজলা প্রশাসন  
উপাজমনেি সাবলম্বী 

মভক্ষুনকর সংখ্যা 
 

০৮ বজআর প্রোন 
প্রাপ্ত বরানের 

মবিরিকৃি অাংশ  
উপযুক্ত ব্যমক্ত/প্রমিষ্ঠানন মজআর সোয়িা প্রদান ত্রাণ ও পুনব িাসন শাো 

ববতরণ সাংক্রান্ত 

প্রবতদবেন 
 

০৯ বভবজএফ প্রোন 
প্রাপ্ত বরানের 

মবিরিকৃি অাংশ 

তাবলকাকৃত ব্যাবিদেরদের েদে প্রদয়াজনীয় পবরোণ 

বভবজএফ প্রোন  
ত্রাণ ও পুনব িাসন শাো 

ববতরণ সাংক্রান্ত 

প্রবতদবেন 
 

১০ জর্ট মরমলফ প্রদান 
প্রাপ্ত বরানের 

মবিরিকৃি অাংশ 

তাবলকাকৃত ব্যাবিদেরদের েদে প্রদয়াজনীয় পবরোণ জটস্ট 

বরবলফ সোয়তা ববতরণকরণ 
ত্রাণ ও পুনব িাসন শাো 

ববতরণ সাংক্রান্ত 

প্রবতদবেন 
 

১১ 
রািীন অবকাঠানিা মনি মাননর 

জন্য কামবখা প্রকল্প বাস্তবায়ন 

প্রকনল্পর বাস্তবায়নকৃি 

অংশ 
প্রকল্পভুি রাস্তার কাদজর োন ও পবরোণ র্ািাইকরণ ত্রাণ ও পুনব িাসন শাো 

পবরেশ িন প্রবতদবেন ও 

প্রকল্প প্রস্তাব 
 

১২ 
রািীন অবকাঠানিা মনি মাননর 

জন্য কামবর্া প্রকল্প বাস্তবায়ন 

প্রকনল্পর বাস্তবায়নকৃি 

অংশ 
প্রকল্পভুি রাস্তার কাদজর োন ও পবরোণ র্ািাইকরণ ত্রাণ ও পুনব িাসন শাো 

পবরেশ িন প্রবতদবেন ও 

প্রকল্প প্রস্তাব 
 

১৩ 
বৃেনরাপননর জন্য জনগিনক 

উদ্বুদ্ধকরি জেলা আনয়াজন 
আনয়ামজি জেলা 

বৃক্ষদরাপদনর জন্য ৩বেন ব্যাবপ জেলা আদয়াজন, ববনামূদল্য 

িারা ববতরণ 
সাধারণ শাো সাংবিষ্ট সভার প্রবতদবেন  
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ক্রমিক কা মক্রি কি মসম্পাদন সূিক মববরি 
বাস্তবায়নকারী 

ইউমনর্ 

পমরিাপ পদ্ধমি এবং 

উপািসূত্র 

সাধারি 

িন্তব্য 

১৪ 

সািামজক বনায়ননর জন্য 

মবমভন্ন প্রকার বৃনের িারা 

মবিরি 

মবিরিকৃি িারা 
সািামজক বনায়ননর আওিায় জজলার মবমভন্ন স্থানন মবমভন্ন 

প্রকার বৃনের িারা মবিরি  
সাধারণ শাো সাংবিষ্ট সভার প্রবতদবেন  

১৫ 
মুমক্তন াদ্ধানদর সম্মানী ভািা 

মবিরি কা মক্রি িদারমক 

ভািা মবিরি কা মক্রি 

িদারককৃি 

জজলার তাবলকাভুি মুবিদর্াদ্ধাদের অনুকূদল সরকার কর্তিক 

ছাড়কৃত সম্মানী ভাতা বনধ িাবরত সেদয়র েদে সবার বনকট 

ববতরণ বনবিতকরণ 

সাধারণ  শাো 
ববতরণ সাংক্রান্ত 

প্রবতদবেন 
 

১৬ 
প্রমিবন্ধী ভািা প্রদান কা মক্রি 

িদারমক 

ভািা মবিরি কা মক্রি 

িদারককৃি 

জজলার তাবলকাভুি প্রবতব্ীদের অনুকূদল সরকার কর্তিক 

ছাড়কৃত ভাতা বনধ িাবরত সেদয়র েদে সবার বনকট ববতরণ 

বনবিতকরণ 

সাধারণ শাো 
ববতরণ সাংক্রান্ত 

প্রবতদবেন 
 

১৭ 
মবধবা ভািা মবিরি কা মক্রি 

িদারমক 

ভািা মবিরি কা মক্রি 

িদারককৃি 

জজলার তাবলকাভুি ববধবাদেরর অনুকূদল সরকার কর্তিক 

ছাড়কৃত ভাতা বনধ িাবরত সেদয়র েদে ববতরণ বনবিতকরণ 
সাধারণ শাো 

ববতরণ সাংক্রান্ত 

প্রবতদবেন 
 

১৮ 
সািামজক মনরাপিামূলক 

প্রকনল্পর বাস্তবায়ন পমরবীেি 
পমরবীেিকৃি প্রকল্প 

গৃেীত প্রকল্প সদরজবেদন পবরেশ িন কদর গুনগত োন 

র্ািাইকরণ এবাং সুববধাদভাগীদের সাদথ েতবববনেয় 
সাধারণ শাো 

পবরেশ িন প্রবতদবেন ও 

সাংবিষ্ট প্রকল্প প্রস্তাব  
 

১৯ 

প্রমিবন্ধীনদর মশো ও অন্যান্য 

কল্যািমূলক কানজ সোয়িা 

প্রদান 

সোয়িা প্রাপ্ত 

প্রমিবন্ধীনদর সংখ্যা 

জজলার তাবলকাভুি প্রবতব্ীদের অনুকূদল বশক্ষা ও অন্যান্য 

কল্যাণমূলক কাদজ সরকার কর্তিক প্রেত্ত সোয়তা উপযুিদের 

োদে র্থাসেদয় ববতরণ বনবিতকরণ 

সাধারণ শাো সাংবিষ্ট প্রবতদবেন  

২০ 
উপনজলা ভূমি অমফস 

পমরদশ মন 
পমরদশ মনকৃি অমফস 

জজলা প্রশাসক কর্তমক মনধ মামরি প্রিাপ অনুসরনি উপনজলা ভূমি 

অমফস পমরদশ মন  

জজলা প্রশাসক/অমিমরক্ত 

জজলা প্রশাসক(রাজস্ব) 
পমরদশ মন প্রমিনবদন  
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ক্রমিক কা মক্রি কি মসম্পাদন সূিক মববরি 
বাস্তবায়নকারী 

ইউমনর্ 

পমরিাপ পদ্ধমি এবং 

উপািসূত্র 

সাধারি 

িন্তব্য 

২১ 
ইউমনয়ন ভূমি অমফস 

পমরদশ মন 
পমরদশ মনকৃি  অমফস 

জজলা প্রশাসক কর্তমক মনধ মামরি প্রিাপ অনুসরনি ইউমনয়ন ভূমি 

অমফস পমরদশ মন  

জজলা প্রশাসক/অমিমরক্ত 

জজলা প্রশাসক(রাজস্ব) 
পমরদশ মন প্রমিনবদন  

২২ ভূবে জরকি ি োলনাগােকরণ োলনাগাদকৃি খমিয়ান 
নািজারী প্রমক্রয়া সম্পনন্নর পর সংমিি খমিয়ান োল-

নাগাদকরি 

জরকড মরুি/উপনজলা 

ভূমি অমফস 
বামষ মক প্রমিনবদন  

২৩ কৃমষ খাস জমি বনদাবস্ত প্রদান পুনব মামসি পমরবার 
ভূমিেীন কৃষকনদর আনবদন  ািাইঅনন্ত উপনজলা ও জজলা 

কমিটি কর্তমক অনুনিাদন 
রাজস্ব শাখা বামষ মক প্রমিনবদন  

২৪ 
অকৃমষ খাস জমি বনদাবস্ত 

প্রদান 

বনদাবস্ত প্রদানকৃি 

জমি 

অকৃমষ খাস জমি বনদাবনস্তর আনবদন  ািাইঅনন্ত উপনজলা ও 

জজলা কমিটি ও সংমিি িন্ত্রিালয় কর্তমক অনুনিাদন 
রাজস্ব শাখা বামষ মক প্রমিনবদন  

২৫ 
ভূমি উন্নয়ন কর আদায় 

িদারমক করা 
আদায়কৃি অংশ 

দাবী অনু ায়ী ভূমি উন্নয়ন কর আদায় কা মক্রি িমনর্মরং 

করা  

রাজস্ব শাখা/উপনজলা 

ভূমি অমফস/িেমসল 

অমফস  

বামষ মক প্রমিনবদন  

২৬ সায়রাি িোল বনদাবস্ত প্রদান 
বনদাবস্ত প্রদানকৃি 

িোল 

বাৎসমরক কযানলডার অনু ায়ী মবজ্ঞমপ্তসে বহুল প্রিানরর 

িাধ্যনি সায়রাি িোল   (বালূ/পার্র/জলিোল/োর্বাজার)  

ইজারা প্রদান 

রাজস্ব শাখা/উপনজলা 

ভূমি অমফস 
বামষ মক প্রমিনবদন  

২৭ রাজস্ব িািলা বনষ্পবত্ত িািলা মনষ্পমির োর 
অমিমরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) আদালনি  িািলা 

মনস্পমির ব্যবস্থা রেি 

অমিমরক্ত জজলা 

প্রশাসক (রাজস্ব) এর 

আদালি 

বামষ মক প্রমিনবদন  
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ক্রমিক কা মক্রি কি মসম্পাদন সূিক মববরি 
বাস্তবায়নকারী 

ইউমনর্ 

পমরিাপ পদ্ধমি এবং 

উপািসূত্র 

সাধারি 

িন্তব্য 

২৮ 
জরন্ট সাটি মমফনকর্ িািলা 

মনষ্পমি 
মনষ্পমিকৃি িািলা 

জরন্ট সাটি মমফনকর্ িািলা সংক্রান্ত কানজ মননয়ামজি কি মকিমা 

কর্তমক িািলা মনষ্পমির ব্যবস্থাকরি 
রাজস্ব শাখা বামষ মক প্রমিনবদন  

২৯ 
জজলা আইন শৃঙ্খলা কমিটির 

সভা অনুষ্ঠান 
অনুমষ্ঠি সভা 

জজলার আইনশৃাংেলা সাংক্রান্ত সাবব িক অবস্থা পর্ িাদলািনা করা 

এবাং আইনশৃাংেলা স্বাভাববক করার লদক্ষয প্রদয়াজনীয় বসদ্ধান্ত 

গ্রেণ  

জুবিবশয়াল মুবন্সোনা 

শাো 
োবসক প্রবতদবেন  

৩০ 
জজলা আইন শৃঙ্খলা কমিটির 

সভার মসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 
মসদ্ধান্ত বাস্তবাময়ি 

পরবতী সভায় পূব িবতী সভায় গৃেীত বসদ্ধাদন্তর বাস্তবায়ন 

পর্ িাদলািনা করা 

জুবিবশয়াল মুবন্সোনা 

শাো 

আদয়াবজত সভার  

প্রবতদবেন 
 

৩১ জিাবাইল জকার্ ম পমরিালনা 

জিাবাইল জকার্ ম 

পমরিালনার প্রিাপ 

অজমন 

জোবাইল জকাট ি আইন ২০০৯ এর তফবসলভুি বববভন্ন আইদন 

বনয়বেত জোবাইল জকাট ি পবরিালনা করা 

জুবিবশয়াল মুবন্সোনা 

শাো 
োবসক প্রবতদবেন  

৩২ 
এমসনডর অপব্যবোর জরাধ 

সংক্রান্ত সভা আনয়াজন 
আনয়ামজি সভা এমসনডর অপব্যবোর জরানধ প্রনয়াজনীয় মসদ্ধান্ত রেি করা 

জুবিবশয়াল মুবন্সোনা 

শাো 
োবসক প্রবতদবেন  

৩৩ এমসনডর লাইনসস প্রদান  
আনবদনকারীনদর 

লাইনসস প্রদান 

প্রমিবছর এমসনডর লাইনসস জনয়ার জন্য আনবদনকারীনদর 

আনবদন  ািাইঅনন্ত মনধ মামরি সিনয়র িনধ্য লাইনসস প্রদান 

করা  

জুবিবশয়াল মুবন্সোনা 

শাো 

লাইদসন্স প্রোন 

জরবজস্টার  
 

৩৪ 

িাদকদ্রনব্যর অপব্যবোর 

মনয়ন্ত্রনি জনসনিিনামূলক 

সভা আনয়াজন 

আনয়ামজি সভা 
িাদকদ্রনব্যর অপব্যবোর মনয়ন্ত্রনি সভা আনয়াজন কনর 

জনগিনক িাদনকর মবরুনদ্ধ জসাচ্চার েওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা  

জুবিবশয়াল মুবন্সোনা 

শাো  

আদয়াবজত সভার  

প্রবতদবেন  
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ক্রমিক কা মক্রি কি মসম্পাদন সূিক মববরি 
বাস্তবায়নকারী 

ইউমনর্ 

পমরিাপ পদ্ধমি এবং 

উপািসূত্র 

সাধারি 

িন্তব্য 

৩৫ 

নারী ও মশশূ মন মািন জরানধ 

জনসনিিনামূলক সভা 

আনয়াজন 

আনয়ামজি সভা 

নারী ও বশশূ বনর্ িাতন সম্পদকি সদিতন করা, নারী ও বশশু 

বনর্ িাতদনর সাদথ জবড়ত ব্যবিদের আইদনর আওতায় আনদত 

জনগদণর সেদর্াবগতা িাওয়া এবাং বনর্ িাবততদের আইবন 

সোয়ত জনবার জন্য পরােশ ি জেয়া 

জুবিবশয়াল মুবন্সোনা 

শাো 

আদয়াবজত সভার  

প্রবতদবেন 
 

৩৬ 

জ ৌতুক মননরানধর লনেয  

জনসনিিনামূলক সভা 

আনয়াজন 

আনয়ামজি সভা 
জ ৌতুক মননরানধর লনেয  জনসনিিনামূলক সভা আনয়াজন 

করা এবং জনগননক উদ্বুদ্ধ করা 

জুবিবশয়াল মুবন্সোনা 

শাো 

আদয়াবজত সভার  

প্রবতদবেন  
 

৩৭ 

বাল্যমববাে মননরানধর লনেয 

জনসনিিনামূলক সভা 

আনয়াজন 

আনয়ামজি সভা 

বাল্য বববাে ও জর্ৌতুক প্রথার কুফল সম্পদকি জনগণদক 

সদিতন করা, এর সাদথ জবড়ত ব্যবিদের আইদনর আওতায় 

আনদত জনগদণর সেদর্াবগতা িাওয়া এবাং''বাল্য বববাে ও 

জর্ৌতুকদক না বলুন'' সম্পদকি সব িসাধারণদক উদ্বুদ্ধ করা  

জুবিবশয়াল মুবন্সোনা 

শাো 

আদয়াবজত সভার  

প্রবতদবেন 
 

৩৮ 

সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দিনন 

জনসনিিনামূলক সভা 

আনয়াজন 

আনয়ামজি সভা 

সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাে সম্পদকি জনগণদক সদিতন করা এবাং এর 

সাদথ যুিদের বিবিত কদর আইদনর আওতায় আনদত 

জনগদণর সেদর্াবগতা িাওয়া 

জুবিবশয়াল মুবন্সোনা 

শাো 

আদয়াবজত সভার  

প্রবতদবেন 
 

৩৯ 

নারী ও মশশূ পািার  জরানধ 

জনসনিিনামূলক সভা 

আনয়াজন 

আনয়ামজি সভা 
জজলাবাসীনক নারী ও মশশূ পািার  জরানধ সকলনক সনিিন 

েওয়ার জন্য পরািশ ম প্রদান করা  

জুবিবশয়াল মুবন্সোনা 

শাো 

আদয়াবজত সভার  

প্রবতদবেন 
 

৪০ 

জিারািালান প্রমিনরানধ 

জনসনিিনামূলক সভা 

আনয়াজন 

আনয়ামজি সভা 

জিারািালান প্রমিনরানধ জনসনিিনামূলক সভা আনয়াজন করা 

এবং জিারািালাননর আইমন পমরিমি সম্পনকম সকলনক সনিিন 

করা 

জুবিবশয়াল মুবন্সোনা 

শাো 

আদয়াবজত সভার  

প্রবতদবেন 
 

৪১ 

জ ৌন েয়রামন,  জাল জনার্ ও 

হুমি ব্যবসা মনয়ন্ত্রনি এবং 

প্রমিনরানধ জনসনিিনামূলক 

সভা আনয়াজন 

আনয়ামজি সভা 
জ ৌন েয়রামন,  জাল জনার্ ও হুমি ব্যবসা মনয়ন্ত্রনি এবং 

প্রমিনরানধ জনসনিিনামূলক সভা আনয়াজন  

জুবিবশয়াল মুবন্সোনা 

শাো 

আদয়াবজত সভার  

প্রবতদবেন 
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ক্রমিক কা মক্রি কি মসম্পাদন সূিক মববরি 
বাস্তবায়নকারী 

ইউমনর্ 

পমরিাপ পদ্ধমি এবং 

উপািসূত্র 

সাধারি 

িন্তব্য 

৪২ 

মবমসএস (প্রশাসন) কযাডানরর 

মশোনমবশ কি মকিমানদর 

ইনসামভ মস প্রমশেি আনয়াজন 

প্রমশেিকাল 

বববসএস (প্রশাসন) কযািাদরর বশক্ষানববস কে িকতিাদের 

ইনসাবভ িস প্রবশক্ষদণর জন্য একটি প্রবশক্ষণ কযদলণ্ডার প্রণয়ন 

এবাং তা র্থার্থভাদব অনুসরণপূব িক প্রবশক্ষণ বনবিতকরণ 

এবাং প্রেত্ত প্রবশক্ষদণর বনয়বেত বফিব্যাক গ্রেণ  

সাংস্থাপন শাো 
প্রবশক্ষণ কযদলণ্ডার ও 

মূল্যায়ণ প্রবতদবেন  
 

৪৩ 

জজলা প্রশাসনন কি মরি 

কি মিারীনদর জন্য প্রমশেি 

আনয়াজন 

প্রমশেিার্ী 

জজলা প্রশাসদন কে িরত কে িিারীদের জন্য বববভন্ন ববষদয় একটি 

প্রবশক্ষণ কযাদলণ্ডার প্রণয়ন এবাং তোনুসাদর প্রদতযক কে িিারীর 

জন্য ৬০ ঘণ্টা প্রবশক্ষণ বনবিতকরণ 

সাংস্থাপন শাো ও 

জরবভবনউ মুবন্সোনা 

শাো  

প্রবশক্ষণ কযদলণ্ডার ও 

মূল্যায়ণ 
 

৪৪ 

জজলা প্রশাসনন কি মরি 

কি মকিমা- কি মিারীনদর 

আইমসটি ব্যবোর মনমিি করা 

আইমসটি ব্যবোরকারী 

জজলা প্রশাসদন কে িরত কি মকিমা- কি মিারীনদর আইমসটি 

সািরী সরবরাে করা এবং িা  র্া র্ভানব ব্যবোর েনে 

মকনা িা িমনর্মরং করা 

জনজারি শাখা/ 

আইমসটি শাখা  

আইমসটি সংমিি 

কা মক্রি মূল্যায়ন 
 

৪৫ 
সামকমর্ োউনজর িানসম্মি 

পমরনবশ 
িান 

বভবভআইবপ ও বভআইবপদের বনরাপত্তাসে োনসম্মত পবরদবশ 

বনবিতকরণ 
জনজারত শাো 

জরবজস্টাদর প্রেত্ত 

েতােত 
 

৪৬ সামকমর্ োউজ ব্যবস্োপনা 

আবাসন  ব্যবস্োপনা ও 

খানযর গুনগি িান 

মনমিিকৃি 

সামকমর্ োউনজ প্রমশমেি বাবুমি ম ও কযার্ামরং সামভ মস এর 

ব্যবস্থা করা  
জনজারত শাো 

জরবজস্টাদর প্রেত্ত 

েতােত  
 

৪৭ 

ক্রীড়া সংস্োর আওিাধীন 

প্রমিটি ক্রীড়া প্রমিন ামগিার 

আনয়াজন 

আনয়ামজি ক্রীড়া 

প্রমিন ামগিা 

ক্রীড়া সাংস্হোর আওতাধীন প্রবতটি ক্রীড়া অদয়াজদনর লদক্ষয 

বাবষ িক কযাদলণ্ডার প্রণয়ন এবাং ত অনুয়ায়ী প্রবতটি ক্রীড়া 

অনুষ্ঠান অদয়াজন বনবিতকরণ  

জজলা ক্রীড়া সাংস্থা বাবষ িক কযাদলণ্ডার  

৪৮ 
সাংস্কৃমিক প্রমিন ামগিার 

আনয়াজন 

আনয়ামজি 

প্রমিন ামগিা 

মশশু মকনশারসে জজলাবাসীর সাংস্কৃমিক িনন মবকানশ বছনরর 

মবমভন্ন সিয়  সাংস্কৃমিক প্রমিন ামগিার আনয়াজন করা  

জজলা মশল্পকলা 

একানডিী/সাধারি 

শাখা  

সম্পন্ন সাংস্কৃমিক 

প্রমিন ামগিামূলক 

অনুষ্ঠান মূল্যায়ন 
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ক্রমিক কা মক্রি কি মসম্পাদন সূিক মববরি 
বাস্তবায়নকারী 

ইউমনর্ 

পমরিাপ পদ্ধমি এবং 

উপািসূত্র 

সাধারি 

িন্তব্য 

৪৯ 
সংস্কৃমি জেনত্র মবমভন্ন প্রমশেি 

আনয়াজন 
আনয়ামজি প্রমশেি 

সাংস্কৃমিক দেিাসমূে অজমনন মবমভন্ন প্রমশেনির আনয়াজন 

করা 

জজলা মশল্পকলা 

একানডিী/সাধারি 

শাখা  

আনয়ামজি প্রমশেি 

কা মক্রি মূল্যায়ন 
 

৫০ 

জজলা নারী ও মশশু মন মািন 

প্রমিনরাধ কমিটির সভা 

আনয়াজন 

আনয়ামজি সভা 

নারী ও বশশূ বনর্ িাতন সম্পদকি সদিতন করা, নারী ও বশশু 

বনর্ িাতদনর সাদথ জবড়ত ব্যবিদের আইদনর আওতায় আনদত 

জনগদণর সেদর্াবগতা িাওয়া এবাং বনর্ িাবততদের আইবন 

সোয়ত জনবার জন্য পরােশ ি জেয়া 

জুবিবশয়াল মুবন্সোনা 

শাো 

আদয়াবজত সভার  

প্রবতদবেন 
 

৫১ 

জজলা নারী ও মশশূ মন মািন 

কমিটির সভার মসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

মসদ্ধান্ত বাস্তবাময়ি 
পরবতী সভায় পূব িবতী সভায় গৃেীত বসদ্ধাদন্তর বাস্তবায়ন 

পর্ িাদলািনা করা 

জুবিবশয়াল মুবন্সোনা 

শাো 

আদয়াবজত সভার  

প্রবতদবেন 
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সাংদর্াজনী ৩ 

কে িসম্পােন লক্ষযোত্রা অজিদনর জক্ষদত্র োঠ পর্ িাদয়র অন্যান্য কার্ িালদয়র বনকট সুবনবে িষ্ট িাবেো 

প্রবতষ্ঠাদনর  নাে সাংবিষ্ট কার্ িক্রে 
কে িসম্পােন 

সূিক 

উি প্রবতষ্ঠাদনর বনকট 

িাবেো/প্রতযাশা 
িাবেো/প্রতযাশার জর্ৌবিকতা 

প্রতযাশা পূরণ না েদল সম্ভাব্য 

প্রভাব 

পুমলশ সুপানরর কা মালয়, 

জিনেরপুর  

জজলা আইন শৃঙ্খলা 

কমিটির সভার মসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

মসদ্ধান্ত বাস্তবাময়ি 

জজলার আইন শৃঙ্খলা পমরমস্থমি 

স্বাভামবক রাখাসে িাদনকর 

মবরুনদ্ধ  র্া র্ পদনেপ রেি  

আইন শৃঙ্খলা পমরমস্থমি 

স্বাভামবক রাখার দাময়ত্ব পুমলশ 

মবভানগর 

আইন শৃঙ্খলা পমরমস্থমির 

স্বাভামবক অবস্থা মবমিি েওয়া 

মসমভল সাজমননর কা মালয়, 

জিনেরপুর  

জজলা উন্নয়ন সিন্বয় 

কমিটির সভার মসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

মসদ্ধান্ত বাস্তবাময়ি 
জজলার জনগনির  র্া র্ 

স্বাস্থযনসবা মনমিি করা  

 র্া র্ স্বাস্থযনসবা প্রদান 

মনমিি করার দাময়ত্ব মসমভল 

সাজমননর 

জজলার জনগননর  র্া র্ 

স্বাস্থযনসবা প্রামপ্ত মবমিি েওয়া  

উপপমরিালক, কৃমষ 

সম্প্রসারি অমধদপ্তর, 

জিনেরপুর   

জজলা উন্নয়ন সিন্বয় 

কমিটির সভার মসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

মসদ্ধান্ত বাস্তবাময়ি 

মবষমুক্ত ও মনরাপদ ফসল 

উৎপাদনন কৃষকনদর প্রনয়াজনীয় 

সেন ামগিা প্রদান 

কৃষকনদর প্রনয়াজনীয় 

সেন ামগিা প্রদাননর দাময়নি 

কৃমষ মবভানগর 

মনরাপদ ফসল উৎপাদন ব্যেি 

েওয়া  

পুমলশ সুপানরর কা মালয়, 

জিনেরপুর  

জজলা উন্নয়ন সিন্বয় 

কমিটির সভার মসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

মসদ্ধান্ত বাস্তবাময়ি 

জজলার উন্নয়ন কানজ আইন 

শৃঙ্খলা পমরমস্থমি স্বাভামবক 

রাখনি প্রনয়াজনীয়  সেন ামগিা 

প্রদান  

আইন শৃঙ্খলা পমরমস্থমি 

স্বাভামবক রাখার দাময়ত্ব পুমলশ 

মবভানগর 

উন্নয়ন কানজ আইন শৃঙ্খলা 

পমরমস্থমির স্বাভামবক অবস্থা 

মবমিি েওয়া  

স্থানীয় সরকার প্রনকৌশল 

অমধদপ্তর, জিনেরপুর  

জজলা উন্নয়ন সিন্বয় 

কমিটির সভার মসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

মসদ্ধান্ত বাস্তবাময়ি 

স্থানীয় সরকানরর আওিাধীন 

মবমভন্ন উন্নয়নমূলক কাজ 

 র্া র্ভানব বাস্তবায়ন ও 

প্রনয়াজনীয় সংোর কাজ দ্রুিিি 

সিনয় সম্পন্নকরি  

স্থানীয় সরকার প্রনকৌশল 

অমধদপ্তনরর  দাময়ত্ব েল স্থানীয় 

সরকানরর আওিাধীন মবমভন্ন 

উন্নয়নমূলক কাজ  র্া র্ভানব 

বাস্তবায়ন করা  

রািীন ও জপৌর এলাকার রাস্তা, 

ব্রীজ, কালভার্ মসে মবমভন্ন 

অবকাঠানিা ব্যবোনর জন 

অসনন্তাষ সৃমি েওয়া 

অন্যান্য সকল দপ্তর  

জজলা উন্নয়ন সিন্বয় 

কমিটির সভার মসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

মসদ্ধান্ত বাস্তবাময়ি 
সংমিি দপ্তরনক মননদ মমশি দাময়ত্ব 

পালন  
দপ্তর সংমিি  

জজলার সামব মক উন্নয়ন কাজ ব্যেি 

েওয়া  
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