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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

 াথিমক িশা বার উয়েন ৪৪  ল/ছাাবাস িনম াণ/ন:িনম াণ/মরামত/ক (৫৫০০ বগ িমটার) সসািরত।  যাগােযাগ
বার উয়েন সব েমাট ১৮.০০ িক:িম: কচা/পাকা রাা, ১২০০ িম. স ন/ এলেন এবং ১৩০ িম: ীজ িনিম ত হেয়েছ।  িষখােত
উৎপাদন ির জ ১৮০০ িম: ন এবং ৩০ পাওয়ার লার ও ১৫০  মিশন িবতরণ এবং ষকেদর মােঝ ৩০০০০  ফলজ ও
বনজ চারা/কলম িবনাে িবতরণ করা হেয়েছ।  সংিত লালন এবং সংরণকে ২০  কম িচ হণ করা হেয়েছ। ধময় ও সামািজক
িতান উয়েন ৭২০০ বগ িমটার ভবন িনম াণ করা হেয়েছ।  িকেশার-িকেশারীেদর  শািররীক গঠন ও মানিসক িবকােশর জ িবিভ
ইেভের ীড়া  িশণ ও িতেযািগতা  আেয়াজন।  িশা হণ িনিতকরেণর লে ায় ১৫০০ জন িশাথেক এককালীন/িনয়িমত
িশা অদান/ি দান করা হেয়েছ।  সামািজক িনরাপার জ কােজর িবিনমেয় খা এর আওতায় ২৫০০  ক বাবায়ন করা
হেয়েছ এবং ামীণ এলাকার গরীবেদর সৃ কের তােদর খা সংকট র করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

# অত যাগােযাগ বা ; # অভরীন রাজ আয় এর অলতা ; # জনবল িনেয়ােগর িতবকতা; # ানীয়ভােব িনম াণ সামীর
াতার অভাব ও অিতির পিরবহন খরচ ; # পিরষদ আইন অযায়ী ণ  ০৪  সরকারী িবভাগ/কায ম পিরষেদর িনকট হার না
করা। যথা : (১) যাগােযাগ, (২) ানীয় িলশ, (৩) িম বাপনা, (৪) বন ও পিরেবশ সংরণ ও উয়ন ।

ভিবৎ পিরকনা:

১। পিতত পাহাড় ও অনাবাদী জিম আবােদর আওতায় আনা এবং ম চােষ িনৎসািহতকরণ; ২। দাির িবেমাচেন সহায়ক কম চী হণ;
৩।  েগাীর আথ -সামািজক উয়ন; ৫। কম -সংােনর েযাগ ি করা; ৬। ির চািহদা রণ; ৭। ািতক পিরেবেশর ভারসা
রা  করা;  ৮।  িবিভ  সবাদানকারী,  ধময়  এবং  সামািজক  িতানসেহর  অবকাঠােমার  উয়ন;  ৯।  খা  িনরাপা  িনিতকরণ;  ১০।
নারীর মতায়ন, িশেদর ি ও িশার উয়ন; ১১। পিরষেদর ািতািনক সমমতা িকরণ; ১২।  ও র িশের িবকাশ সাধন;
১৩। ত এবং িগত উয়ন সাধন; ১৪। ণগত াথিমক ও মািমক িশা হেণর েযাগ িনিতকরণ; ১৪। পযটন িশ িবকােশর
জ িবিভ াপনা িনম াণ ও পানীয় জেলর বোবকরণ; ১৫। ামীণ এলাকার িশা িতান এবং সামািজক ও ধময় িতােন সৗর
িবৎ সংেযাগ দান।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

 যাগােযাগ ও অবকাঠােমা উয়ন এর আওতায় ১০.০০ িক:িম: এইচিবিব রাা, ০৫  িজ/কালভাট, ১৫ িবামাগার/াব/ভবন
িনম াণ, ৩০০ িমটােরর সীমানাাচীর/ধারক দওয়াল/িিড় িনম াণ।  িশা বার উয়ন এর আওতায় ০৬ ল ভবন/ছাাবাস
িনম াণ, ৫০০ জন ছাছাীেক িনয়িমত িশাি দান, িবিভ িশা িতানেক ১০০ সট আসবাবপ সরবরাহকরণ।  িষ
বার উয়ন এর আওতায় ১০০ িমটােরর সচ ন এবং ৫০ িমটােরর বধ িনম াণ এবং ৪০  পাওয়ার লার/পা মিশন/ট
পা  মিশন/ মিশন সরবরাহসহ বনায়েনর জ ১০০০০  িম ফলদ ও বনজ চারা  িবতরণ।  দাির িবেমাচন এর
আওতায় ৫ আয়বধ নলক ক বাবায়ন। এ কের আওতায় কমপে ৫০০ জনেক িশণ/উপকরণ দান করা হেব। 
ধময় ও সামািজক িতান উয়েন ০৫  িতােনর ভবন িনম াণ এবং ৭০  সামািজক িতানেক অদান দান।  ীড়া ও
সাংিতক উয়েনর আওতায় ীড়া ও সাংিতক উয়েনর জ ০২ কম চী হণ/বাবায়ন ও নতম ২০. িতানক
ীড়া/সাংিতক উপকরণ সরবরাহ ।  সামািজক িনরাপা কম চীর আওতায় ৬০০   ক (কােজর িবিনমেয় খা) হণ
কের ২৫০০০ জন ষ ও ২৫০০০ জন মিহলােক েয়াজনীয় সহায়তা দান ।
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

উত, স ও সীিতর বারবান।

১.২ অিভল (Mission)
সামিক কাণখী উয়ন কম চী বাবায়েনর মােম বারবান পাব ত জলার সকল নাগিরেকর সেব া সবা াির ও আথ -
সামািজক অবার উয়ন।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. যাগােযাগ ও অবকাঠােমাগত িবধাসেহর উয়ন ;
২. িশা বার উয়ন
৩. জািতর জনক বব শখ িজর রহমােনর শতবষ  উদযাপন
৪. হািরত িবভােগর কায ম পিরচালনা
৫. িষ বার উয়ন
৬. জলা পিরষেদর সমতা উয়ন
৭. দাির িবেমাচেন ক হন
৮. ীড়া ও সংিত উয়ন
৯. িবিভ সরকারী িবভাগ/ব-সরকারী উয়ন সংার কম কাের সময়সাধন
১০. ধময় ও সামািজক িতােন উয়ন
১১. সামািজক িনরাপা বনীর আওতায় ীম হণ
১২. িনরাপদ পািন সরবরাহ ও ািনেটশন ক
১৩. পয টন উয়ন ক

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ১.৪.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ : ১. যাগােযাগ ও অবকাঠােমাগত িবধাসেহর উয়ন ; ২. িশা বার
উয়ন; ৩. হািরত িবভােগর কায ম পিরচালনা, ৪. িষ বার উয়ন, ৫. জলা পিরষেদর সমতা উয়ন, ৬. দাির
িবেমাচেন ক হন, ৭. িনরাপদ পািন সরবরাহ ও ািনেটশন ক, ৮. দাতা সংার সহেযাগীতায় উয়ন, ৯. ীড়া ও
সংিত উয়ন, ১০. িবিভ সরকারী িবভাগ/ব-সরকারী উয়ন সংার কম কাের সময়সাধন, ১১. ধময় ও সামািজক
িতান উয়ন, ১২. সামািজক িনরাপা বনীর আওতায় ীম হণ, ১৩. পয টন উয়ন ক।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

ত এলাকা ও সবােকের
মে সড়ক যাগােযাগ াপন

সং এলাকার সংা
এলাকার
সংা

৪৫ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০
পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় এবং বারবান
পাব ত জলা পিরষদ

বারবান পাব ত জলা পিরষদ
এর বািষ ক িতেবদন

ারতার হার ি ারতার হার ি % ৬০ ৬২ ৬৩ ৬৫ ৬৭
পাব ত চাম িবষয়ক মণালয়, াথিমক ও
গণিশা, িশা মণালয়, ধম  মণালয়, বারবান
পাব ত জলা পিরষদ

জলা াথিমক িশা অিফস,
মািমক িশা অিফস এবং জলা
পিরসংান দর

িশর র হার াস
িশর র হার াস (
০১ বছেরর নীেচ িশ )

% ৪০ ৪২ ৪৪ ৪৫ ৪৬
পাব ত চাম িবষয়ক মণালয়, া ও পিরবার
কাণ মণালয়, বারবান পাব ত জলা পিরষদ

িসিভল সাজেনর কায ালয়, জলা
পিরবার পিরকনা কায ালয় এবং
জলা পিরসংান দর

দািরতার হার াস দািরতার হার াস % ৩০ ৩২ ৩৪ ৩৫ ৩৮
পাব ত চাম িবষয়ক মণালয়, বারবান পাব ত
জলা পিরষদ

জলা পিরসংান দর

ভৗত অবকাঠােমা উয়ন িনিম ত ভবন/ াপনা সংা ১২৪ ৬০ ৩০ ৩০ ৪০
পাব ত চাম িবষয়ক মণালয়, বারবান পাব ত
জলা পিরষদ

বারবান পাব ত জলা পিরষদ
এর বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১১:৩২ া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১১:৩২ া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] যাগােযাগ ও
অবকাঠােমাগত
িবধাসেহর
উয়ন ;

২০

[১.১] রাা িনম াণ
[১.১.১] িনিম ত
রাার দঘ 

সমি িক:িম: ৪ ১৫ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০

[১.২] ভৗভ
অবকাঠােমা িনম াণ

[১.২.১] ভবেনর
আয়তন

সমি ব:িম: ৪ ৪০০০ ৩২০০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৬০০ ৭০০

[১.৩] ীজ/কালভাট 
িনম াণ

[১.৩.১] িনিম ত ীজ
/কালভােট র দঘ 

সমি িম: ৪ ১০০ ৩০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৪০ ৪০

[১.৪] সীমানা
াচীল/ধারক
দওয়াল/িিড় িনম াণ

[১.৪.১] িনিম ত
সীমানা াচীর/ ধারক
দওয়াল/িিড়র দঘ 

সমি িম: ৪ ৩৫০ ২৮০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২৫০ ৩০০

[১.৫] ক পিরদশ ন

[১.৫.১] পিরদিশ ত
ক সংা

সমি সংা ২ ২০০ ১২০ ১০৮ ৯৬ ৮৪ ৭২ ১২০ ১২০

[১.৫.২] পিরদশ েনর
িতেবদেনর উপর
িহত বা

সমি সংা ২ ২০০ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৫০ ৫৫



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১১:৩২ া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২] িশা বার
উয়ন

৯

[২.১] ল ভবন/
ছাাবাস িনম াণ

[২.১.১] িনিম ত ল
ভবন/ ছাাবােসর
আয়তন

সমি ব:িম: ২ ৩৫০০ ৩২৬০ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৪০০ ৪০০

[২.২] িশাি দান

[২.২.১] িশাি
া ছা

সমি সংা ২ ৬০০ ৮৫০ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ৩০০ ৩০০

[২.২.২] িশাি
া ছাী

সমি সংা ২ ৭০০ ৭৭৫ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ৩০০ ৩০০

[২.৩] আসবাবপ
সরবরাহ

[২.৩.১] সরবরাহত
আসবাবপের সট

সমি সংা ১ ২০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৪] গ ম অেলর
িশেদর াথিমক
িশার আওতায়
আনয়ন

[২.৪.১] গ ম
অেলর ছেল
িশেদর াথিমক
িবালেয় ভিতর
সংা

সমি সংা ১ ৩০০০ ৮৪৩১ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ২০০০ ২০০০

[২.৪.২] গ ম
অেলর মেয়
িশেদর াথিমক
িবালেয় ভিতর
সংা

সমি সংা ১ ৩২০০ ৯৩৩৫ ২২০০ ১৯৮০ ১৭৬০ ১৫৪০ ১৩২০ ২২০০ ২২০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১১:৩২ া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩] জািতর জনক
বব শখ
িজর রহমােনর
শতবষ  উদযাপন

৮

[৩.১] উয়ন ক
সহ ববর নােম
উৎসগ  করা

[৩.১.১] উৎসগত
উয়ন ক

সমি সংা ৩ ০ ৫৫ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৫০ ৫৫

[৩.২] িবিভ িশণ
শেষ িশণাথীেদর
মে ববর নােম
উপহার সামী/
রার দান করা

[৩.২.১] রত
িশণাথী/
উপকারেভাগী

সমি সংা ২ ০ ১০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২০ ২০

[৩.৩] িবিভ ফলদ ও
বনজ চারা
িবতরণ/রাপন।

[৩.৩.১]
িবতরণ/রাপনত
চারা

সমি সংা ৩ ০ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০

[৪] হািরত
িবভােগর কায ম
পিরচালনা

৬

[৪.১] সময় সাধন/
তদারিক

[৪.১.১] হীত িসা
বাবায়ন

সমি % ২ ১৩০ ১০০ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৬০ ৬০

[৪.২] জনবল িনেয়াগ

[৪.২.১] পদ
রেণর লে
ছাড়প দােনর জ
মণালেয় াব
িরত

সমি সংা ১ ৬০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০

[৪.৩] দর/মাঠ
পিরদশ ন

[৪.৩.১] পিরদিশ ত
দর

সমি সংা ১ ৭৫ ৬০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩০ ৩০

[৪.৪] বদিল
[৪.৪.১] বদিলত
কম চারী

সমি সংা ১ ১২০ ১০০ ৭০ ৬৩ ৫৬ ৪৯ ৪২ ৭০ ৭০

[৪.৫] প যাগােযাগ
[৪.৫.১] যাগােযােগর
সংা

সমি সংা ১ ১০০০ ৭০০ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৩৬০ ৬০০ ৬০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১১:৩২ া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৫] িষ বার
উয়ন

৬ [৫.১] সচ ন িনম াণ

[৫.১.১] সচ েনর
দঘ 

সমি িম; ১ ১০০০ ১০০০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৬০০ ৬০০

[৫.১.২] আত
এলাকার আয়তন

সমি একর ১ ২০০ ২০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১৫০ ১৫০

[৫.২] বধ িনম াণ

[৫.২.১] িনিম ত
বাের দঘ 

সমি িম: ১ ২০০ ২০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১০০ ১০০

[৫.২.২] আত
এলাকার আয়তন

সমি একর ১ ১২০ ১২০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৭০ ৭০

[৫.৩] িষজ উপকরণ
িবতরণ

[৫.৩.১] সরবরাহত
িষজ উপকরণ
(পাওয়ার লার/
পা মিশন/ধান
মাড়াই
মিশন/টপা 
মিশন/ মিশন
ইতািদ)

সমি সংা ১ ৪০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ১০০ ১০০

[৫.৪] বনায়েনর জ
চারা িবতরণ

[৫.৪.১] িবতরণত
চারা/কলেমর সংা

সমি সংা ১ ২০০০০ ২০০০০ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৬০০০ ১৫০০০ ১৫০০০

[৬] জলা
পিরষেদর সমতা
উয়ন

৪

[৬.১] রাজ সংহ
[৬.১.১] রাজ
সংেহর পিরমান

সমি
ল
টাকা

৩ ২০০ ২৭৫ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২২০ ২৩০

[৬.২] িনজ তহিবল
থেক আিলক
পিরষদেক লভাংশ
দান

[৬.২.১] লভাংশ
দােনর সময়সীমা

তািরখ তািরখ ১ ৩১/১০/ ১৯ ২৭/২/১৯ ৩০.১১.২০ ৩১.১২.২০ ২৮.০২.২১ ৩১.০৩.২১ ৩০/৬/২১ ৩০.১১.২১ ৩০.১১.২২



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১১:৩২ া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৭] দাির
িবেমাচেন ক
হন

৪
[৭.১] আয় বধ ক ক
বাবায়ন

[৭.১.১] হীত
কম চীর সংা

সমি সংা ২ ১২০ ১৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৬

[৭.১.২]
উপকারেভাগী েষর
সংা

সমি জন ১ ৪০ ২০০ ১২০ ১১০ ১০০ ৮৫ ৭২ ১৫০ ১৫০

[৭.১.৩]
উপকারেভাগী
মিহলার সংা

সমি জন ১ ৫০ ২০০ ১২০ ১১০ ১০০ ৮৫ ৭২ ১৫০ ১৫০

[৮] ীড়া ও
সংিত উয়ন

৪

[৮.১] উপজাতীয়
সংিত লালন ও
সংরণকে কম চী
হণ

[৮.১.১] হীত
কম চী

সমি সংা ১ ১০ ৪ ১ ২ ২

[৮.২] ীড়া ও
সাংিতক উয়েন
কম চী ও বাবায়ন

[৮.২.১] হীত
কম চী

সমি সংা ১ ১০ ৫ ২ ১ ২ ২

[৮.৩] ীড়া ও
সাংিতক উপকরণ
িবতরণ

[৮.৩.১]
উপকারেভাগী সংগঠন

সমি সংা ১ ৪৫ ৪০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২০ ২০

[৮.৪] িদবস উদযাপন

[৮.৪.১] আেয়ািজত
– র্যালী, সিমনার,
ওয়াকশপ, আেলাচনা
সভা ও অা
অান

সমি সংা ১ ৬০ ২৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১১:৩২ া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৯] িবিভ সরকারী
িবভাগ/ব-সরকারী
উয়ন সংার
কম কাের
সময়সাধন

৪

[৯.১] জলা উয়ন ও
সময় সভা

[৯.১.১] অিত
সভার সংা

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ১২ ১২

[৯.১.২] হীত
িসা-সেহর
বাবায়ন হার

সমি % ১ ১২০ ১২০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৯.২] এনিজও-দর
সােথ সভা

[৯.২.১] অিত
সভার সংা

সমি সংা ১ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬

[৯.২.২] হীত
িসা-সেহর
বাবায়ন হার

সমি % ১ ৬০ ৫০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১০] ধময় ও
সামািজক
িতােন উয়ন

৩

[১০.১] ভবন
িনম াণ/ন:িনম াণ

[১০.১.১] িনিম ত
ভবেনর আয়তন

সমি ব:িম: ২ ৩০০০ ৩২০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১২০০ ১২০০

[১০.২] অদান দান
[১০.২.১]
উপকারেভাগী
িতান

সমি সংা ১ ৫০০ ৩৫০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১১] সামািজক
িনরাপা বনীর
আওতায় ীম হণ

৩
[১১.১] ীম বরা ও
বাবায়ন

[১১.১.১] হীত
ীেমর সংা

সমি সংা ১ ১০০০ ১০০০ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৩৬০ ৬০০ ৬০০

[১১.১.২]
উপকারেভাগী েষর
সংা

সমি সংা ১ ৩৫০০০ ৩৬০০০ ২০০০০ ১৮০০০ ১৬০০০ ১৪০০০ ১২০০০ ২০০০০ ২২০০০

[১১.১.৩]
উপকারেভাগী
মিহলার সংা

সমি সংা ১ ৪৫০০০ ৪৬০০০ ২০০০০ ১৮০০০ ১৬০০০ ১৪০০০ ১২০০০ ২০০০০ ২২০০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১১:৩২ া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১২] িনরাপদ পািন
সরবরাহ ও
ািনেটশন ক

২
[১২.১] িনরাপদ পানীয়
জল সরবরাহ
িনিতকরণ

[১২.১.১] ািপত
পানীয় জল সরবরাহ
বা/ উৎস

সমি সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫

[১২.১.২] উপত
এলাকার সংা

সমি সংা ১ ১৯০০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০

[১৩] পয টন উয়ন
ক

২
[১৩.১] পয টন উয়ন
ও সসারণ
িনিতকরণ

[১৩.১.১] হীত
কের সংা

সমি সংা ১ ৩ ২ ১ ৩ ৩

[১৩.১.২] উপত
এলাকার সংা

সমি সংা ১ ৫০০০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৬



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১১:৩২ া: ১৫ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক
কম সাদন ি
(এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ৮ ১২ ১১ ১২ ১২

[১.২] াচার/উম
চচ ার িবষেয়
অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[১.২.১]
মতিবিনময় সভা
অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৩] অিভেযাগ
িতকার বা িবষেয়
সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট
রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৩ ৪ ৪



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১১:৩২ া: ১৬ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৩০ ৮০ ৭০ ৬০ ৮০ ৮০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক
নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ তািরখ ২ ৩১-১২-২০১৯ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১ ১৫-০৩-২০২২ ১৫-০৩-২০২৩

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ৩১-১২-২০১৯ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১ ১৫-০৩-২০২২ ১৫-০৩-২০২৩

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৫০ ৫০

[২.৪.২] ১০ম ড
ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ
িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৫ ৪ ৫ ৫

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৫.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ৫ ১ ২ ২



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১১:৩২ া: ১৭ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক
ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ৮০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

মিত % ২ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ২৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০ ৮০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৫০ ৫০

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ০২-০২-২০২০ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১ ৩১-১২-২০২১ ৩১-১২-২০২২

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ চয়ারান বারবান পাব ত জলা পিরষেদর চয়ারান

২ উপজাতী বারবান জলায় বসবাসরত ১১   -গাী

৩ পিরষদ বারবান পাব ত জলা পিরষদ

৪ মণালয় পাব ত চাম িবষয়ক মণালয়

৫ সদ বারবান পাব ত জলা পিরষেদর সদ

৬ আিলক পিরষদ পাব ত চাম আিলক পিরষদ

৭ হার ি
সরকারী িবভােগর জলা পয ােয়র কম কা পিরচালনার দািয় পিরষেদর িনকট
করেণর জ সরকার এবং পিরষেদর

৮ ওেয়বসাইট বারবান পাব ত জলা পিরষেদর পিরচািলত ইেলিন ত বাতায়ন।

৯ এসিডিজ সােইেনবল ডভলপেম গা

১০ এনিজও নন-গভেম  অগ ানাইেজশন

১১ ইউএনিডিপ ইউনাইেটড নশন ডভলপেম াাম

১২ ফাম ার িফ ল
পিরষদ ও ইউএনিডিপ এর যৗথ পিরচািলত িষ ও খা িনরাপা কের আওতায়
পিরচািলত ষক িশণ ল।

১৩ এিডিব এিশয়ান ডেভলপেম াংক

১৪ ম চাষ
িনধ ািরত পাহােড়র গােয় জল/আগাছা কেট কােনার পর আেন িড়েয় উ জিমেত
থাগত পিতেত ফসল আবাদ করা

১৫  িবভাগ পিরষেদর িনকট সরকািরভােব ত িবভাগসহ
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.১] রাা িনম াণ [১.১.১] িনিম ত রাার দঘ 
রবত এলাকার সােথ সংেযাগ াপনার জ বারবান পাব ত
জলা পিরষদ কক ১০.০০ িক:িম: রাা িনম াণ করা হেব

েকৗশল িবভাগ, বারবান
পাব ত জলা পিরষদ

অেমািদত ক তািলকা, টার
ডেমস, ছিব, ক বাবায়েনর
তয়নপ ইতািদ।

বারবান
পাব ত জলা
পিরষেদর
বািষ ক
িতেবদন

[১.২] ভৗভ অবকাঠােমা িনম াণ [১.২.১] ভবেনর আয়তন ৫০০ ব:িম: ভবন িনম াণ করা হেব ঐ ঐ ঐ

[১.৩] ীজ/কালভাট  িনম াণ [১.৩.১] িনিম ত ীজ /কালভােট র দঘ  ৩০ িম: ীজ িনম াণ করা হেব ঐ ঐ ঐ

[১.৪] সীমানা াচীল/ধারক
দওয়াল/িিড় িনম াণ

[১.৪.১] িনিম ত সীমানা াচীর/ ধারক
দওয়াল/িিড়র দঘ 

২০০ িমটার সীমানা াচীর / ধারক দওয়াল / িিড়র িনম াণ
করা হেব

ঐ ঐ ঐ

[১.৫] ক পিরদশ ন
[১.৫.১] পিরদিশ ত ক সংা

বারবান পাব ত জলা পিরষদ কক ১২০ /বার ক
পিরদশ ন করা হেব।

ঐ ঐ ঐ

[১.৫.২] পিরদশ েনর িতেবদেনর উপর
িহত বা

ক পিরদশ েনর িতেবদেনর উপর ৪০ িহত বা নয়া
হেব।

ঐ ঐ ঐ

[২.১] ল ভবন/ ছাাবাস িনম াণ
[২.১.১] িনিম ত ল ভবন/ ছাাবােসর
আয়তন

৩০০ ব:িম: ল ভবন/ছাাবাস িনম াণ করা হেব। ঐ ঐ ঐ

[২.২] িশাি দান
[২.২.১] িশাি া ছা ২৫০ জন গরীব ও মধাবী িশাথ িনয়িমত িশাি পােব

শাসন িবভাগ, বারবান
পাব ত জলা পিরষদ।

ির অথ  িহতােদর াি
ীকার/মাারেরাল

ঐ

[২.২.২] িশাি া ছাী ২৫০ জন গরীব ও মধাবী িশাথ িনয়িমত িশা ি পােব
িহসাব শাখা,বারবান পাব ত
জলা পিরষদ

হীতােদর ািীকার/মাারেরাল ঐ

[২.৩] আসবাবপ সরবরাহ [২.৩.১] সরবরাহত আসবাবপের সট
িবিভ িশা িতােন ১০০ সট আসবাব প সরবরাহ করা
হেব।

েকৗশল িবভাগ,বারবান
পাব ত জলা পিরষদ

অেমািদত ক তািলকা, টার
ডেমস, ছিব ও িহতােদর াি
ীকার/মাারেরাল

ঐ

[২.৪] গ ম অেলর িশেদর
াথিমক িশার আওতায়
আনয়ন

[২.৪.১] গ ম অেলর ছেল িশেদর
াথিমক িবালেয় ভিতর সংা

গ ম এলাকার ২০০০ িশেক াথিমক িবালেয় ভিত িনিত
করা হেব

জলা াথিমক িশা িবভাগ,
বারবান ও শাসন শাখা,
বারবান পাব ত জলা
পিরষদ।

াথিমক িশা এনেরালেম ডাটা ঐ
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[২.৪] গ ম অেলর িশেদর
াথিমক িশার আওতায়
আনয়ন

[২.৪.২] গ ম অেলর মেয় িশেদর
াথিমক িবালেয় ভিতর সংা

গ ম এলাকার ২২০০ িশেক াথিমক িবালেয় ভিত িনিত
করা হেব

ঐ ঐ ঐ

[৩.১] উয়ন ক সহ
ববর নােম উৎসগ  করা

[৩.১.১] উৎসগত উয়ন ক
বারবান পাব ত জলা পিরষদ কক ৩০  ক ববর
নােম উৎসগ  করা হেব।

েকৗশল িবভাগ, বারবান
পাব ত জলা পিরষদ

অেমািদত ক তািলকা, টার
ডেমস, ছিব ও িহতােদর াি
ীকার/মাারেরাল

ঐ

[৩.২] িবিভ িশণ শেষ
িশণাথীেদর মে ববর
নােম উপহার সামী/ রার
দান করা

[৩.২.১] রত িশণাথী/
উপকারেভাগী

বারবান পাব ত জলা পিরষদ কক ৫০ িশণাথেক
রার/উপহার সামী/সািন দান করা হেব।

শাসন িবভাগ, বারবান
পাব ত জলা পিরষদ

িশণ পিরকনা, িহতার াি ীকারপ
ও ছিব ইতািদ।

ঐ

[৩.৩] িবিভ ফলদ ও বনজ চারা
িবতরণ/রাপন।

[৩.৩.১] িবতরণ/রাপনত চারা ৫০০০  িবিভ ফলদ ও বনজ চারা িবতরণ/রাপন।
শাসন িবভাগ, বারবান
পাব ত জলা পিরষদ

চারা য়/সংহ এবং িবতরণ/রাপেনর
তািলকা।

ঐ

[৪.১] সময় সাধন/ তদারিক [৪.১.১] হীত িসা বাবায়ন হীত িসা ১০০% বাবায়ন করা হেব। ঐ
সভার কায িববরণী, অগিতর িতেবদন
ইতািদ।

ঐ

[৪.২] জনবল িনেয়াগ
[৪.২.১] পদ রেণর লে ছাড়প
দােনর জ মণালেয় াব িরত

হািরত ১০ িবভােগর জনবল রেণর জ াব
মণালেয়র দািখল করা হেব।

ঐ িরত পের ছায়ািলিপ।
সংি নিথ,
প ই
রিজার।

[৪.৩] দর/মাঠ পিরদশ ন [৪.৩.১] পিরদিশ ত দর ৩০ /বার িবিভ দর/মাঠ পিরদশ ন করা হেব। ঐ পিরদশ ন িতেবদন। ঐ

[৪.৪] বদিল [৪.৪.১] বদিলত কম চারী
িবিভ হািরত িবভােগর াবমেত ায় ৭০ জন কম চারীেক
বদিলর বা/অেমাদন দয়া হেব ।

ঐ ইত বদলী আেদশ এর কিপ। ঐ

[৪.৫] প যাগােযাগ [৪.৫.১] যাগােযােগর সংা
হািরত িবভাগ ও অা সংার সােথ আমািনক ৬০০
বার দািরক যাগােযাগ াপন করা হেব।

ঐ প ই রিজার ঐ

[৫.১] সচ ন িনম াণ
[৫.১.১] সচ েনর দঘ  ৫০০ িম: সচ ন িনম াণ করা হেব

েকৗশল িবভাগ, বারবান
পাব ত জলা পিরষদ

অেমািদত ক তািলকা, টার
ডেমস, ছিব ও িহতােদর াি
ীকার/মাারেরাল

বারবান
পাব ত জলা
পিরষেদর
বািষ ক
িতেবদন

[৫.১.২] আত এলাকার আয়তন ১০০ একর এলাকা আবািদ জিম সেচর আওতায় আসেব ঐ ঐ ঐ
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৫.২] বধ িনম াণ
[৫.২.১] িনিম ত বাের দঘ 

পিতত জিম চাষাবােদর আওতায় আনার জ ৫০ িম: বা
িনম াণ করা হেব

ঐ ঐ ঐ

[৫.২.২] আত এলাকার আয়তন ৫০ একর জিম সেচর আওতায় আনা হেব। ঐ ঐ ঐ

[৫.৩] িষজ উপকরণ িবতরণ

[৫.৩.১] সরবরাহত িষজ উপকরণ
(পাওয়ার লার/ পা মিশন/ধান মাড়াই
মিশন/টপা  মিশন/ মিশন
ইতািদ)

িবিভ এলাকায় ৯০  ষক পিরবার/সিমিতেক িষজ
উপকরণ িবতরণ করা হেব

ঐ ঐ ঐ

[৫.৪] বনায়েনর জ চারা
িবতরণ

[৫.৪.১] িবতরণত চারা/কলেমর সংা বনায়েনর জ ৫০০০  চারা িবতরণ করা হেব ঐ ঐ ঐ

[৬.১] রাজ সংহ [৬.১.১] রাজ সংেহর পিরমান
পিরষেদর অভরীণ রাজ িহেসেব ২০০ ল টাকা সংহ
করা হেব

শাসন িবভাগ, বারবান
পাব ত জলা পিরষদ

পিরষেদর িনজ আেয়র িহসাব রিজার,
বােজট পিরকনা

ঐ

[৬.২] িনজ তহিবল থেক
আিলক পিরষদেক লভাংশ
দান

[৬.২.১] লভাংশ দােনর সময়সীমা
পিরষদ কক রাজ আেয়র িনধ ািরত িহা (১০%) আিলক
পিরষদেক যথাসমেয় দান করা হেব

ঐ য় িববরণী, কাশ ক ইতািদ। ঐ

[৭.১] আয় বধ ক ক বাবায়ন

[৭.১.১] হীত কম চীর সংা ৫  আয় বধ ণলক কম চী নয়া হেব।
েকৗশল িবভাগ, বারবান
পাব ত জলা পিরষদ এবং
সংি লাইন িডপাট েম

অেমািদত ক তািলকা, টার
ডেমস, ছিব ও িহতােদর াি
ীকার/মাারেরাল

ঐ

[৭.১.২] উপকারেভাগী েষর সংা
১২০ উপকারেভাগী ষেক আকম সংােনর জ
িশণ/উপকরণ ইতািদ দান করা হেব।

ঐ উপকারেভাগীর তািলকা, অগিতর িতেবদন ঐ

[৭.১.৩] উপকারেভাগী মিহলার সংা
১২০ উপকারেভাগী মিহলােক আকম সংােনর জ
িশণ/উপকরণ ইতািদ দান করা হেব।

ঐ ঐ ঐ

[৮.১] উপজাতীয় সংিত লালন
ও সংরণকে কম চী হণ

[৮.১.১] হীত কম চী
উপজাতীয় সংিত লালন ও সংরণকে ০১ কম চী
নওয়া হেব

ঐ ঐ ঐ

[৮.২] ীড়া ও সাংিতক
উয়েন কম চী ও বাবায়ন

[৮.২.১] হীত কম চী ীড়া ও সংিতক উয়েন ২  কম চী নওয়া হেব ঐ ঐ ঐ

[৮.৩] ীড়া ও সাংিতক
উপকরণ িবতরণ

[৮.৩.১] উপকারেভাগী সংগঠন
২০  ীড়া ও সাংিতক সংগঠনেক ীড়া/সাংিতক
উপকরণ সরবরাহ করা হেব।

ঐ ঐ ঐ

[৮.৪] িদবস উদযাপন
[৮.৪.১] আেয়ািজত – র্যালী, সিমনার,
ওয়াকশপ, আেলাচনা সভা ও অা
অান

১০ র্যািল /সিমনার/ওয়াকশপ/ আেলাচনা সভা আেয়াজন
করা হেব

শাসন িবভাগ, বারবান
পাব ত জলা পিরষদ

নাশ/আমণ প, উপিিতর িববরণ,
অংশহণকারীেদর তািলকা, ছিব ইতািদ।

ঐ
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৯.১] জলা উয়ন ও সময় সভা
[৯.১.১] অিত সভার সংা

উয়ন কাযম রািত করেত সকল সরকারী ধানেদর
সােথ ১২ জলা সময় ও উয়ন কিম সভা আেয়াজন করা
হেব।

ঐ
সভার নাশ, হািজরা রিজার,
কায িববরণী ও ছিব।

ঐ

[৯.১.২] হীত িসা-সেহর বাবায়ন
হার

সময় ও উয়ন কিম িমং-এ হীত িসাসহ বাবায়ন
করা হেব।

ঐ কায িববরণী ও অগিতর িতেবদন। ঐ

[৯.২] এনিজও-দর সােথ সভা
[৯.২.১] অিত সভার সংা

উয়ন কায ম রািত করেত এনিজও-দর সােথ ০৬ 
সভা অিত হেব

ঐ
সভার নাশ, হািজরা রিজার,
কায িববরণী ও ছিব।

ঐ

[৯.২.২] হীত িসা-সেহর বাবায়ন
হার

এনিজও-দর সময় সভায় হীত িসা যথাযথভােব
বাবায়ন করা হেব।

ঐ কায িববরণী ও অগিতর িতেবদন ঐ

[১০.১] ভবন িনম াণ/ন:িনম াণ [১০.১.১] িনিম ত ভবেনর আয়তন
ধময় ও সামািজক িতান উয়নকে ১০০০ ব:িম: ভবন
িনম াণ/ন:িনম াণ করা হেব

েকৗশল িবভাগ, বারবান
পাব ত জলা পিরষদ

অেমািদত ক তািলকা, টার
ডেমস, ছিব ও িহতােদর াি
ীকার/মাারেরাল

ঐ

[১০.২] অদান দান [১০.২.১] উপকারেভাগী িতান ১০০  িতানেক অদান দান করা হেব।
শাসন িবভাগ, বারবান
পাব ত জলা পিরষদ

উপকারেভাগী িতােনর তািলকা ও
িহতােদর াি ীকার/মাারেরাল

ঐ

[১১.১] ীম বরা ও বাবায়ন

[১১.১.১] হীত ীেমর সংা
আপদকালীন কম চীর আওতায় া খাশ িদেয় সামািজক
িনরাপার জ ৬০০  ক নওয়া হেব।

াণ শাখা, বারবান পাব ত
জলা পিরষদ

ক তািলকা, উপকারেভাগীর তািলকা,
মাারেরাল ও ছিব

ঐ

[১১.১.২] উপকারেভাগী েষর সংা
২০০০০ জন ষ সামািজক িনরাপা বনী কের
আওতায় আসেব।

ঐ ঐ ঐ

[১১.১.৩] উপকারেভাগী মিহলার সংা
২০০০০ জন মিহলা সামািজক িনরাপা বনী কের
আওতায় আসেব।

ঐ ঐ ঐ

[১২.১] িনরাপদ পানীয় জল
সরবরাহ িনিতকরণ

[১২.১.১] ািপত পানীয় জল সরবরাহ
বা/ উৎস

০৪  িনরাপদ পািন সরাবরাহ ক বাবায়ন করা হেব।
েকৗশল িবভাগ, বারবান
পাব ত জলা ও জনা
েকৗশল অিধদর, বারবান

অেমািদত ক তািলকা, টার
ডেমস, ছিব ও িহতােদর াি
ীকার/মাারেরাল

ঐ

[১২.১.২] উপত এলাকার সংা
১০  এলাকায় িনরাপদ পািন সরবরােহর বা/উৎস ি
হেব।

ঐ ঐ ঐ

[১৩.১] পয টন উয়ন ও
সসারণ িনিতকরণ

[১৩.১.১] হীত কের সংা
পয টন উয়ন ও সসারেণর জ ০২  ক হণ করা
হেব।

েকৗশল িবভাগ, বারবান
পাব ত জলা পিরষদ

অেমািদত ক তািলকা, টার
ডেমস, ছিব ও িহতােদর াি
ীকার/মাারেরাল

ঐ

[১৩.১.২] উপত এলাকার সংা
পয টন উয়ন ও সসারেণর ফেল ৫  এলাকার জনসাধারণ
উপত হেব।

ঐ ঐ ঐ
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট

চািহদা/তাশা
চািহদা/তাশার যৗিকতা

তাশা রণ না হেল
সা ভাব

মণালয় / িবভাগ
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

হীত কের সংা
যথাসমেয় বরাত অথ /খাশ
ছাড়

সরকাির নীিতমালা অযায়ী শাসিনক মণালয় যথাসমেয় েয়াজনীয়
অথ /খাশ ছােড়র িবষয় িনিত করা আবক।

লমা অিজত হেব না।

মণালয় / িবভাগ
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

উপত এলাকার সংা
যথাসমেয় বরাত অথ /খাশ
ছাড়

সরকাির নীিতমালা অযায়ী শাসিনক মণালয় যথাসমেয় েয়াজনীয়
অথ /খাশ ছােড়র িবষয় িনিত করা আবক।

লমা অিজত হেব না।

মণালয় / িবভাগ
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

ািপত পানীয় জল সরবরাহ
বা/ উৎস

যথাসমেয় বরাত অথ /খাশ
ছাড়

সরকাির নীিতমালা অযায়ী শাসিনক মণালয় যথাসমেয় েয়াজনীয়
অথ /খাশ ছােড়র িবষয় িনিত করা আবক।

লমা অিজত হেব না।

মণালয় / িবভাগ
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

উপত এলাকার সংা
যথাসমেয় বরাত অথ /খাশ
ছাড়

সরকাির নীিতমালা অযায়ী শাসিনক মণালয় যথাসমেয় েয়াজনীয়
অথ /খাশ ছােড়র িবষয় িনিত করা আবক।

লমা অিজত হেব না।

মণালয় / িবভাগ
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

হীত ীেমর সংা
যথাসমেয় বরাত অথ /খাশ
ছাড়

সরকাির নীিতমালা অযায়ী শাসিনক মণালয় যথাসমেয় েয়াজনীয়
অথ /খাশ ছােড়র িবষয় িনিত করা আবক।

লমা অিজত হেব না।

মণালয় / িবভাগ
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

উপকারেভাগী েষর সংা
যথাসমেয় বরাত অথ /খাশ
ছাড়

সরকাির নীিতমালা অযায়ী শাসিনক মণালয় যথাসমেয় েয়াজনীয়
অথ /খাশ ছােড়র িবষয় িনিত করা আবক।

লমা অিজত হেব না।

মণালয় / িবভাগ
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

উপকারেভাগী মিহলার সংা
যথাসমেয় বরাত অথ /খাশ
ছাড়

সরকাির নীিতমালা অযায়ী শাসিনক মণালয় যথাসমেয় েয়াজনীয়
অথ /খাশ ছােড়র িবষয় িনিত করা আবক।

লমা অিজত হেব না।

মণালয় / িবভাগ
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

উপকারেভাগী িতান
যথাসমেয় বরাত অথ /খাশ
ছাড়

সরকাির নীিতমালা অযায়ী শাসিনক মণালয় যথাসমেয় েয়াজনীয়
অথ /খাশ ছােড়র িবষয় িনিত করা আবক।

লমা অিজত হেব না।

মণালয় / িবভাগ
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

িনিম ত ভবেনর আয়তন
যথাসমেয় বরাত অথ /খাশ
ছাড়

সরকাির নীিতমালা অযায়ী শাসিনক মণালয় যথাসমেয় েয়াজনীয়
অথ /খাশ ছােড়র িবষয় িনিত করা আবক।

লমা অিজত হেব না।

মণালয় / িবভাগ
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

উপকারেভাগী সংগঠন
যথাসমেয় বরাত অথ /খাশ
ছাড়

সরকাির নীিতমালা অযায়ী শাসিনক মণালয় যথাসমেয় েয়াজনীয়
অথ /খাশ ছােড়র িবষয় িনিত করা আবক।

লমা অিজত হেব না।

মণালয় / িবভাগ
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

হীত কম চী
যথাসমেয় বরাত অথ /খাশ
ছাড়

সরকাির নীিতমালা অযায়ী শাসিনক মণালয় যথাসমেয় েয়াজনীয়
অথ /খাশ ছােড়র িবষয় িনিত করা আবক।

লমা অিজত হেব না।

মণালয় / িবভাগ
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

হীত কম চী
যথাসমেয় বরাত অথ /খাশ
ছাড়

সরকাির নীিতমালা অযায়ী শাসিনক মণালয় যথাসমেয় েয়াজনীয়
অথ /খাশ ছােড়র িবষয় িনিত করা আবক।

লমা অিজত হেব না।

মণালয় / িবভাগ
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

হীত কম চীর সংা
যথাসমেয় বরাত অথ /খাশ
ছাড়

সরকাির নীিতমালা অযায়ী শাসিনক মণালয় যথাসমেয় েয়াজনীয়
অথ /খাশ ছােড়র িবষয় িনিত করা আবক।

লমা অিজত হেব না।

মণালয় / িবভাগ
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

িবতরণত চারা/কলেমর সংা
যথাসমেয় বরাত অথ /খাশ
ছাড়

সরকাির নীিতমালা অযায়ী শাসিনক মণালয় যথাসমেয় েয়াজনীয়
অথ /খাশ ছােড়র িবষয় িনিত করা আবক।

লমা অিজত হেব না।
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িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট

চািহদা/তাশা
চািহদা/তাশার যৗিকতা

তাশা রণ না হেল
সা ভাব

মণালয় / িবভাগ
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

সরবরাহত িষজ উপকরণ
(পাওয়ার লার/ পা
মিশন/ধান মাড়াই
মিশন/টপা  মিশন/
মিশন ইতািদ)

যথাসমেয় বরাত অথ /খাশ
ছাড়

সরকাির নীিতমালা অযায়ী শাসিনক মণালয় যথাসমেয় েয়াজনীয়
অথ /খাশ ছােড়র িবষয় িনিত করা আবক।

লমা অিজত হেব না।

মণালয় / িবভাগ
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

িনিম ত বাের দঘ 
যথাসমেয় বরাত অথ /খাশ
ছাড়

সরকাির নীিতমালা অযায়ী শাসিনক মণালয় যথাসমেয় েয়াজনীয়
অথ /খাশ ছােড়র িবষয় িনিত করা আবক।

লমা অিজত হেব না।

মণালয় / িবভাগ
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

আত এলাকার আয়তন
যথাসমেয় বরাত অথ /খাশ
ছাড়

সরকাির নীিতমালা অযায়ী শাসিনক মণালয় যথাসমেয় েয়াজনীয়
অথ /খাশ ছােড়র িবষয় িনিত করা আবক।

লমা অিজত হেব না।

মণালয় / িবভাগ
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

সচ েনর দঘ 
যথাসমেয় বরাত অথ /খাশ
ছাড়

সরকাির নীিতমালা অযায়ী শাসিনক মণালয় যথাসমেয় েয়াজনীয়
অথ /খাশ ছােড়র িবষয় িনিত করা আবক।

লমা অিজত হেব না।

মণালয় / িবভাগ
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

আত এলাকার আয়তন
যথাসমেয় বরাত অথ /খাশ
ছাড়

সরকাির নীিতমালা অযায়ী শাসিনক মণালয় যথাসমেয় েয়াজনীয়
অথ /খাশ ছােড়র িবষয় িনিত করা আবক।

লমা অিজত হেব না।

মণালয় / িবভাগ
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

পদ রেণর লে ছাড়প
দােনর জ মণালেয় াব
িরত

যথাসমেয় বরাত অথ /খাশ
ছাড়

সরকাির নীিতমালা অযায়ী শাসিনক মণালয় যথাসমেয় েয়াজনীয়
অথ /খাশ ছােড়র িবষয় িনিত করা আবক।

লমা অিজত হেব না।

মণালয় / িবভাগ
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

িবতরণ/রাপনত চারা
যথাসমেয় বরাত অথ /খাশ
ছাড়

সরকাির নীিতমালা অযায়ী শাসিনক মণালয় যথাসমেয় েয়াজনীয়
অথ /খাশ ছােড়র িবষয় িনিত করা আবক।

লমা অিজত হেব না।

মণালয় / িবভাগ
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

রত িশণাথী/
উপকারেভাগী

যথাসমেয় বরাত অথ /খাশ
ছাড়

সরকাির নীিতমালা অযায়ী শাসিনক মণালয় যথাসমেয় েয়াজনীয়
অথ /খাশ ছােড়র িবষয় িনিত করা আবক।

লমা অিজত হেব না।

মণালয় / িবভাগ
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

সরবরাহত আসবাবপের সট
যথাসমেয় বরাত অথ /খাশ
ছাড়

সরকাির নীিতমালা অযায়ী শাসিনক মণালয় যথাসমেয় েয়াজনীয়
অথ /খাশ ছােড়র িবষয় িনিত করা আবক।

লমা অিজত হেব না।

মণালয় / িবভাগ
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

িশাি া ছা
যথাসমেয় বরাত অথ /খাশ
ছাড়

সরকাির নীিতমালা অযায়ী শাসিনক মণালয় যথাসমেয় েয়াজনীয়
অথ /খাশ ছােড়র িবষয় িনিত করা আবক।

লমা অিজত হেব না।

মণালয় / িবভাগ
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

িশাি া ছাী
যথাসমেয় বরাত অথ /খাশ
ছাড়

সরকাির নীিতমালা অযায়ী শাসিনক মণালয় যথাসমেয় েয়াজনীয়
অথ /খাশ ছােড়র িবষয় িনিত করা আবক।

লমা অিজত হেব না।

মণালয় / িবভাগ
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

িনিম ত ল ভবন/ ছাাবােসর
আয়তন

যথাসমেয় বরাত অথ /খাশ
ছাড়

সরকাির নীিতমালা অযায়ী শাসিনক মণালয় যথাসমেয় েয়াজনীয়
অথ /খাশ ছােড়র িবষয় িনিত করা আবক।

লমা অিজত হেব না।

মণালয় / িবভাগ
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

িনিম ত সীমানা াচীর/ ধারক
দওয়াল/িিড়র দঘ 

যথাসমেয় বরাত অথ /খাশ
ছাড়

সরকাির নীিতমালা অযায়ী শাসিনক মণালয় যথাসমেয় েয়াজনীয়
অথ /খাশ ছােড়র িবষয় িনিত করা আবক।

লমা অিজত হেব না।
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িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট

চািহদা/তাশা
চািহদা/তাশার যৗিকতা

তাশা রণ না হেল
সা ভাব

মণালয় / িবভাগ
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

িনিম ত ীজ /কালভােট র দঘ 
যথাসমেয় বরাত অথ /খাশ
ছাড়

সরকাির নীিতমালা অযায়ী শাসিনক মণালয় যথাসমেয় েয়াজনীয়
অথ /খাশ ছােড়র িবষয় িনিত করা আবক।

লমা অিজত হেব না।

মণালয় / িবভাগ
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

ভবেনর আয়তন
যথাসমেয় বরাত অথ /খাশ
ছাড়

সরকাির নীিতমালা অযায়ী শাসিনক মণালয় যথাসমেয় েয়াজনীয়
অথ /খাশ ছােড়র িবষয় িনিত করা আবক।

লমা অিজত হেব না।

মণালয় / িবভাগ
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

িনিম ত রাার দঘ 
যথাসমেয় বরাত অথ /খাশ
ছাড়

সরকাির নীিতমালা অযায়ী শাসিনক মণালয় যথাসমেয় েয়াজনীয়
অথ /খাশ ছােড়র িবষয় িনিত করা আবক।

লমা অিজত হেব না।

মণালয় / িবভাগ
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

পদ রেণর লে ছাড়প
দােনর জ মণালেয় াব
িরত

ক) ৩য় ও ৪থ  িণর কম চারী
িনেয়ােগর ছাড়প দান। খ) ১ম ও
২য় িণর কম কতা পদায়ন/িনেয়াগ।

ক) পিরষদ এবং সকল  িবভােগর কায ম যথাযথভােব বাবায়ন িনিত
করার লে েয়াজনীয় সংক জনবল িনেয়াগ/পদায়ন করা আবক। পাব ত
চাম িবষয়ক মণালয় সািব ক সময় সাধেনর মােম পদ রেণর
শাসিনক ছাড়প বা কম কতা পদায়েনর িবষয় িনিত করা ি। পাব ত
চাম িবষয়ক মণালয় সরাসির/অা মণালেয়র মােম িবিধ অযায়ী
জনবল িনেয়ােগর ছাড়প দান/দােনর বা হণ করেব।

জনবেলর সংকেটর
কারেণ সরকাির িনধ ািরত
কায ম বাবায়েনর
লমাা অিজত হেব না।
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