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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

চয়ারান, বারবন পাব ত জলা পিরষদ

এবং

সিচব, পাব ত চাম িবষয়ক মণালয়-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২১ - ন ৩০, ২০২২
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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 ৪০  ল/ছাাবাস িনম াণ/ন:িনম াণ/মরামত/ক (৫০০০ বগ িমটার) সসািরত।  যাগােযাগ
বার উয়েন সব েমাট ১৫.০০ িক:িম: কচা/পাকা রাা, ১২০০ িম. স ন/ এলেন এবং ১৫০ িম: ীজ িনিম ত হেয়েছ।  িষখােত
উৎপাদন ির জ ১৮০০ িম: ন এবং ৩৫ পাওয়ার লার ও ১৬০  মিশন িবতরণ এবং ষকেদর মােঝ ১,০০,০০০  ফলজ ও
বনজ চারা/কলম িবনাে িবতরণ করা হেয়েছ।  সংিত লালন এবং সংরণকে ১০  কম িচ হণ করা হেয়েছ। ধময় ও সামািজক
িতান উয়েন ৭০০০ 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; ১৫। পানীয় জেলর বোবকরণ; ১৬। ামীণ এলাকার িশা িতান এবং সামািজক ও ধময় িতােন সৗর
িবৎ ােনল াপন।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

 যাগােযাগ ও অবকাঠােমা উয়ন এর আওতায় ১০.০০ িক:িম: রাা, ৩০ িমটার িজ/কালভাট িনম াণ, ১২০০ বগ  িমটােরর ভৗত
অবকাঠােমা িনম াণ, ২০০ িমটােরর সীমানাাচীর/ধারক দওয়াল/িিড় িনম াণ।  িশা বার উয়ন এর আওতায় ৩০০
বগ িমটার ল ভবন/ছাাবাস িনম াণ, ৫০০ জন ছাছাীেক িনয়িমত িশাি দান, িবিভ িশা িতানেক ১০০ সট
আসবাবপ সরবরাহকরণ।  িষ বার উয়ন এর আওতায় ১২০০ িমটােরর সচ ন ও বধ িনম াণ এবং ৯০  পাওয়ার
লার/পা মিশন/ট পা  মিশন/ মিশন সরবরাহসহ বনায়েনর জ ১০০০০  িম ফলদ ও বনজ চারা িবতরণ।
৮০  িবিভ িতান/িেক অদান দান।  ীড়া ও সাংিতক উয়েনর আওতায় ০২ কম চী হণ/বাবায়ন ও নতম
৪০  িতানক ীড়া/সাংিতক উপকরণ সরবরাহ ।  ২০০ ল টাকা রাজ সংহ ।  িনরাপদ পানীয় জল িনিতকরণ ; 
কম  কতা ও কম  চারীেদর দতা উয়ন িশণ বাবায়ন  া রা ও সবা দান ইতািদ।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

চয়ারান, বারবন পাব ত জলা পিরষদ

এবং

সিচব, পাব ত চাম িবষয়ক মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ২৩ তািরেখ এই বািষ ক
কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  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 কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. যাগােযাগ ও অবকাঠােমাগত উয়ন
২. িষ ও সচ বার উয়ন
৩. িশা বা এবং ীড়া ও সংিত উয়ন
৪. া রা
৫. িজববষ  উপলে িবেশষ কম িচ বাবায়ন ও জলা পিরষেদর সমতা উয়ন

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ১.৪.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ : ১. যাগােযাগ ও অবকাঠােমাগত উয়ন ২.িষ ও সচ বার উয়ন ৩.
িশা বা এবং ীড়া ও সংিত উয়ন ৪. িজববষ  উপলে িবেশষ কম িচ বাবায়ন ও জলা পিরষেদর সমতা
উয়ন ৫. া রা
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

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
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সকশন ৩
কম সাদেনর , অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] যাগােযাগ ও
অবকাঠােমাগত
উয়ন

২৩

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

সমি িক:িম: ৫ ১৫ ১০ ১০ ৯.৫ ৯ ৮.৫ ৮ ১০ ১০

[১.২] ভৗভ অবকাঠােমা
িনম াণ

[১.২.১] ভবেনর আয়তন সমি ব:িম: ৫ ৪০০০ ১২০০ ১২০০ ১১৫০ ১১০০ ১০৫০ ১০০০ ১০০০ ১০০০

[১.৩] ীজ/কালভাট 
িনম াণ

[১.৩.১] িনিম ত ীজ
/কালভােট র দঘ 

সমি িম: ৫ ১০০ ৩০ ৩০ ২৮ ২৫ ২২ ২০ ৩০ ৩০

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

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

সমি িম: ৫ ৩৫০ ২০০ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ২০০ ২০০

[১.৫] ক পিরদশ ন
[১.৫.১] পিরদশ েনর
িতেবদেনর উপর িহত
বা

সমি সংা ৩ ৪০ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৩২ ৩০ ৪০ ৪০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৭, ২০২১ ১৭:০৮ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৭, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] িষ ও সচ
বার উয়ন

১৫

[২.১] সচ ন/বধ
িনম াণ

[২.১.১] সচ ন/বাের
দঘ 

সমি িম; ৫ ১০০০ ১২০০ ১২০০ ১১৫০ ১১০০ ১০৫০ ৮০০ ১২০০ ১২০০

[২.১.২] আত এলাকার
আয়তন

সমি একর ৪ ২০০ ১৫০ ১৫০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[২.২] িষজ উপকরণ
িবতরণ

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

সমি সংা ২ ৪০ ৯০ ৯০ ৮৮ ৮৫ ৮২ ৮০ ৯০ ৯০

[২.৩] বনায়েনর জ
চারা িবতরণ

[২.৩.১] িবতরণত
চারা/কলেমর সংা

সমি সংা ৩ ২০০০০ ৫০০০ ১০০০০ ৯০০০ ৯২০০ ৮৫০০ ৭০০০ ১৫০০০ ২০০০০

[২.৪] পানীয় জল
সরবরাহ

[২.৪.১] / ািপত
পািনর উৎস

সমি সংা ১ ৪ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৭, ২০২১ ১৭:০৮ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৭, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] িশা বা
এবং ীড়া ও
সংিত উয়ন

১২

[৩.১] ল ভবন/
ছাাবাস িনম াণ

[৩.১.১] িনিম ত ল
ভবন/ ছাাবােসর
আয়তন

সমি ব:িম: ৩ ৩৫০০ ৩০০ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৪০ ২২০ ৩০০ ৩০০

[৩.২] িশাি দান

[৩.২.১] িশাি া
ছা

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

[৩.২.২] িশাি া
ছাী

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

[৩.৩] আসবাবপ
সরবরাহ

[৩.৩.১] সরবরাহত
আসবাবপের সট

সমি সংা ১ ২০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৪] ীড়া উয়ন
কম িচ হণ ও
বাবায়ন

[৩.৪.১] িহত কম িচ সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১

[৩.৪.২] িবতরণত
ীড়া সামীর
উপকারেভাগী সংগঠন

সমি সংা ১ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ২০ ২০

[৩.৫] সাংিতক উয়ন
কম িচ হণ ও
বাবায়ন

[৩.৫.১] িহত কম িচ সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১

[৩.৫.২] িবতরণত
সাংিতক সামীর
উপকারেভাগী সংগঠন

সমি সংা ১ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ২০ ২০

[৪] া রা ১০

[৪.১] এাুেল সািভ স
[৪.১.১] দ এাুেল
সািভ স

সমি সংা ৪ ১৫০ ১৪৮ ১৪৫ ১৪২ ১৪০ ১৫০ ১৫০

[৪.২] া রা
সামী িবতরণ

[৪.২.১] িবতরণত মা
ও হােসিনটাইজার
ইতািদ

সমি সংা ৩ ৩০০ ২৯০ ১৮০ ২৭০ ২৬০ ৩০০ ৩০০

[৪.৩] হাত ধায়ার
বিসন াপন

[৪.৩.১] ািপত/
বত বিসন

সমি সংা ৩ ২ ১ ২ ২



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৭, ২০২১ ১৭:০৮ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৭, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৫] িজববষ 
উপলে িবেশষ
কম িচ বাবায়ন
ও জলা
পিরষেদর
সমতা উয়ন

১০

[৫.১] রাজ সংহ
[৫.১.১] রাজ সংেহর
পিরমান

সমি
ল
টাকা

৪ ২০০ ২০০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২২০ ২৩০

[৫.২] িবিভ অদান
দান

[৫.২.১] উপকারেভাগী
সংা

সমি সংা ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৫.৩] উয়ন ক সহ
ববর নােম উৎসগ 
করা

[৫.৩.১] উসগ ত ক সমি সংা ২ ৩০ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২০ ৩০ ৩০

[৫.৪] পিরষদ কম কতা ও
কম চারীেদর দতা
উয়ন িশণ

[৫.৪.১] দ িশণ সমি সংা ১ ২ ২ ১ ২ ২

[৫.৪.২] িশণাথ
সংা

সমি সংা ১ ৫০ ৫০ ৪৮ ৪৫ ৪২ ৪০ ৫০ ৫০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৭, ২০২১ ১৭:০৮ া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৭, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৭, ২০২১ ১৭:০৮ া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৭, ২০২১

আিম, চয়ারান, বারবন পাব ত জলা পিরষদ, সিচব, পাব ত চাম িবষয়ক মণালয়-এর িনকট অীকার
করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় িহসােব চয়ারান, বারবন পাব ত জলা পিরষদ-এর িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

চয়ারান
বারবন পাব ত জলা পিরষদ

তািরখ

সিচব
পাব ত চাম িবষয়ক মণালয়

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৭, ২০২১ ১৭:০৮ া: ১৪ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৭, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ উপজাতী বারবান জলায় বসবাসরত ১১   -গাী

২ এনিজও নন-গভেম  অগ ানাইেজশন

৩ এসিডিজ সােইেনবল ডভলপেম গা

৪ চয়ারান বারবান পাব ত জলা পিরষেদর চয়ারান

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

৬  িবভাগ পিরষেদর িনকট সরকািরভােব ত িবভাগসহ

৭ পিরষদ বারবান পাব ত জলা পিরষদ

৮ মণালয় পাব ত চাম িবষয়ক মণালয়
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সংেযাজনী ২: কম সাদন চেকর পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] রাা িনম াণ [১.১.১] িনিম ত রাার দঘ  েকৗশল িবভাগ, বারবান পাব ত জলা পিরষদ
অেমািদত ক তািলকা, টার ডেমস, ছিব, ক
বাবায়েনর তয়নপ ইতািদ।

[১.২] ভৗভ অবকাঠােমা িনম াণ [১.২.১] ভবেনর আয়তন ঐ ঐ

[১.৩] ীজ/কালভাট  িনম াণ [১.৩.১] িনিম ত ীজ /কালভােট র দঘ  ঐ ঐ

[১.৪] সীমানা াচীল/ধারক দওয়াল/িিড় িনম াণ [১.৪.১] িনিম ত সীমানা াচীর/ ধারক দওয়াল/িিড়র দঘ  ঐ ঐ

[১.৫] ক পিরদশ ন [১.৫.১] পিরদশ েনর িতেবদেনর উপর িহত বা ঐ ঐ

[২.১] সচ ন/বধ িনম াণ
[২.১.১] সচ ন/বাের দঘ  েকৗশল িবভাগ, বারবান পাব ত জলা পিরষদ

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

[২.১.২] আত এলাকার আয়তন ঐ ঐ

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

ঐ ঐ

[২.৩] বনায়েনর জ চারা িবতরণ [২.৩.১] িবতরণত চারা/কলেমর সংা ঐ ঐ

[২.৪] পানীয় জল সরবরাহ [২.৪.১] / ািপত পািনর উৎস

[৩.১] ল ভবন/ ছাাবাস িনম াণ [৩.১.১] িনিম ত ল ভবন/ ছাাবােসর আয়তন ঐ ঐ

[৩.২] িশাি দান
[৩.২.১] িশাি া ছা শাসন িবভাগ, বারবান পাব ত জলা পিরষদ। ির অথ  িহতােদর াি ীকার/মাারেরাল

[৩.২.২] িশাি া ছাী ঐ ঐ

[৩.৩] আসবাবপ সরবরাহ [৩.৩.১] সরবরাহত আসবাবপের সট েকৗশল িবভাগ,বারবান পাব ত জলা পিরষদ ঐ

[৩.৪] ীড়া উয়ন কম িচ হণ ও বাবায়ন [৩.৪.১] িহত কম িচ েকৗশল িবভাগ,বারবান পাব ত জলা পিরষদ ঐ

[৩.৪] ীড়া উয়ন কম িচ হণ ও বাবায়ন [৩.৪.২] িবতরণত ীড়া সামীর উপকারেভাগী সংগঠন েকৗশল িবভাগ,বারবান পাব ত জলা পিরষদ ঐ

[৩.৫] সাংিতক উয়ন কম িচ হণ ও
বাবায়ন

[৩.৫.১] িহত কম িচ েকৗশল িবভাগ,বারবান পাব ত জলা পিরষদ ঐ

[৩.৫.২] িবতরণত সাংিতক সামীর উপকারেভাগী সংগঠন েকৗশল িবভাগ,বারবান পাব ত জলা পিরষদ
অেমািদত ক তািলকা, টার ডেমস, ছিব ও
িহতােদর াি ীকার/মাারেরাল

[৪.১] এাুেল সািভ স [৪.১.১] দ এাুেল সািভ স শাসন শাখা, বারবান পাব ত জলা পিরষদ। ছিব ও িহতােদর াি ীকার/মাারেরাল

[৪.২] া রা সামী িবতরণ [৪.২.১] িবতরণত মা ও হােসিনটাইজার ইতািদ শাসন শাখা, বারবান পাব ত জলা পিরষদ।
টার ডেমস, ছিব ও িহতােদর াি
ীকার/মাারেরাল
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৪.৩] হাত ধায়ার বিসন াপন [৪.৩.১] ািপত/ বত বিসন শাসন শাখা, বারবান পাব ত জলা পিরষদ।
অেমািদত ক তািলকা, টার ডেমস, ছিব ও
িহতােদর াি ীকার/মাারেরাল

[৫.১] রাজ সংহ [৫.১.১] রাজ সংেহর পিরমান শাসন িবভাগ, বারবান পাব ত জলা পিরষদ
পিরষেদর িনজ আেয়র িহসাব রিজার, বােজট
পিরকনা

[৫.২] িবিভ অদান দান [৫.২.১] উপকারেভাগী সংা
শাসিনক িবভাগ ( িহসাব ও িনরীা শাখা) , বারবান
পাব ত জলা পিরষদ।

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

[৫.৩] উয়ন ক সহ ববর নােম উৎসগ 
করা

[৫.৩.১] উসগ ত ক েকৗশল িবভাগ,বারবান পাব ত জলা পিরষদ ডেমস, ছিব

[৫.৪] পিরষদ কম কতা ও কম চারীেদর দতা
উয়ন িশণ

[৫.৪.১] দ িশণ শাসন শাখা, বারবান পাব ত জলা পিরষদ। ছিব ও িহতােদর াি ীকার/মাারেরাল

[৫.৪.২] িশণাথ সংা শাসন শাখা, বারবান পাব ত জলা পিরষদ। ছিব ও িহতােদর াি ীকার/মাারেরাল
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক
যসকল অিফেসর সােথ

সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

পিরষদ কম কতা ও
কম চারীেদর দতা উয়ন
িশণ

দ িশণ
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

১) পিরকনা ও বােজট ণয়ন ব ক যথাসমেয় মণালেয় দািখল এবং অেমাদন লােভর িবষেয় ফেলাআপ। ২) অেমািদত
কায ম/ক/ীম বাবায়েনর অগিত িতেবদন মণালেয় রণ।

পিরষদ কম কতা ও
কম চারীেদর দতা উয়ন
িশণ

িশণাথ সংা
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

১) পিরকনা ও বােজট ণয়ন ব ক যথাসমেয় মণালেয় দািখল এবং অেমাদন লােভর িবষেয় ফেলাআপ। ২) অেমািদত
কায ম/ক/ীম বাবায়েনর অগিত িতেবদন মণালেয় রণ।

উয়ন ক সহ ববর
নােম উৎসগ  করা

উসগ ত ক
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

১) পিরকনা ও বােজট ণয়ন ব ক যথাসমেয় মণালেয় দািখল এবং অেমাদন লােভর িবষেয় ফেলাআপ। ২) অেমািদত
কায ম/ক/ীম বাবায়েনর অগিত িতেবদন মণালেয় রণ।

সাংিতক উয়ন কম িচ
হণ ও বাবায়ন

িহত কম িচ
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

১) পিরকনা ও বােজট ণয়ন ব ক যথাসমেয় মণালেয় দািখল এবং অেমাদন লােভর িবষেয় ফেলাআপ। ২) অেমািদত
কায ম/ক/ীম বাবায়েনর অগিত িতেবদন মণালেয় রণ।

ীড়া উয়ন কম িচ হণ ও
বাবায়ন

িহত কম িচ
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

১) পিরকনা ও বােজট ণয়ন ব ক যথাসমেয় মণালেয় দািখল এবং অেমাদন লােভর িবষেয় ফেলাআপ। ২) অেমািদত
কায ম/ক/ীম বাবায়েনর অগিত িতেবদন মণালেয় রণ।

পানীয় জল সরবরাহ / ািপত পািনর উৎস
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

১) পিরকনা ও বােজট ণয়ন ব ক যথাসমেয় মণালেয় দািখল এবং অেমাদন লােভর িবষেয় ফেলাআপ। ২) অেমািদত
কায ম/ক/ীম বাবায়েনর অগিত িতেবদন মণালেয় রণ।

িবিভ অদান দান উপকারেভাগী সংা
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

১) পিরকনা ও বােজট ণয়ন ব ক যথাসমেয় মণালেয় দািখল এবং অেমাদন লােভর িবষেয় ফেলাআপ। ২) অেমািদত
কায ম/ক/ীম বাবায়েনর অগিত িতেবদন মণালেয় রণ।

রাজ সংহ রাজ সংেহর পিরমান
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

১) পিরকনা ও বােজট ণয়ন ব ক যথাসমেয় মণালেয় দািখল এবং অেমাদন লােভর িবষেয় ফেলাআপ। ২) অেমািদত
কায ম/ক/ীম বাবায়েনর অগিত িতেবদন মণালেয় রণ।

হাত ধায়ার বিসন াপন ািপত/ বত বিসন
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

১) পিরকনা ও বােজট ণয়ন ব ক যথাসমেয় মণালেয় দািখল এবং অেমাদন লােভর িবষেয় ফেলাআপ। ২) অেমািদত
কায ম/ক/ীম বাবায়েনর অগিত িতেবদন মণালেয় রণ।

া রা সামী িবতরণ
িবতরণত মা ও
হােসিনটাইজার ইতািদ

পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

১) পিরকনা ও বােজট ণয়ন ব ক যথাসমেয় মণালেয় দািখল এবং অেমাদন লােভর িবষেয় ফেলাআপ। ২) অেমািদত
কায ম/ক/ীম বাবায়েনর অগিত িতেবদন মণালেয় রণ।

এাুেল সািভ স দ এাুেল সািভ স
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

১) পিরকনা ও বােজট ণয়ন ব ক যথাসমেয় মণালেয় দািখল এবং অেমাদন লােভর িবষেয় ফেলাআপ। ২) অেমািদত
কায ম/ক/ীম বাবায়েনর অগিত িতেবদন মণালেয় রণ।

আসবাবপ সরবরাহ সরবরাহত আসবাবপের সট
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

১) পিরকনা ও বােজট ণয়ন ব ক যথাসমেয় মণালেয় দািখল এবং অেমাদন লােভর িবষেয় ফেলাআপ। ২) অেমািদত
কায ম/ক/ীম বাবায়েনর অগিত িতেবদন মণালেয় রণ।

িশাি দান িশাি া ছা
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

১) পিরকনা ও বােজট ণয়ন ব ক যথাসমেয় মণালেয় দািখল এবং অেমাদন লােভর িবষেয় ফেলাআপ। ২) অেমািদত
কায ম/ক/ীম বাবায়েনর অগিত িতেবদন মণালেয় রণ।



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৭, ২০২১ ১৭:০৮ া: ১৮ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৭, ২০২১

কায ম কম সাদন চক
যসকল অিফেসর সােথ

সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

িশাি দান িশাি া ছাী
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

১) পিরকনা ও বােজট ণয়ন ব ক যথাসমেয় মণালেয় দািখল এবং অেমাদন লােভর িবষেয় ফেলাআপ। ২) অেমািদত
কায ম/ক/ীম বাবায়েনর অগিত িতেবদন মণালেয় রণ।

ল ভবন/ ছাাবাস িনম াণ
িনিম ত ল ভবন/ ছাাবােসর
আয়তন

পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

১) পিরকনা ও বােজট ণয়ন ব ক যথাসমেয় মণালেয় দািখল এবং অেমাদন লােভর িবষেয় ফেলাআপ। ২) অেমািদত
কায ম/ক/ীম বাবায়েনর অগিত িতেবদন মণালেয় রণ।

বনায়েনর জ চারা িবতরণ িবতরণত চারা/কলেমর সংা
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

১) পিরকনা ও বােজট ণয়ন ব ক যথাসমেয় মণালেয় দািখল এবং অেমাদন লােভর িবষেয় ফেলাআপ। ২) অেমািদত
কায ম/ক/ীম বাবায়েনর অগিত িতেবদন মণালেয় রণ।

িষজ উপকরণ িবতরণ

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

পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

১) পিরকনা ও বােজট ণয়ন ব ক যথাসমেয় মণালেয় দািখল এবং অেমাদন লােভর িবষেয় ফেলাআপ। ২) অেমািদত
কায ম/ক/ীম বাবায়েনর অগিত িতেবদন মণালেয় রণ।

সচ ন/বধ িনম াণ সচ ন/বাের দঘ 
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

১) পিরকনা ও বােজট ণয়ন ব ক যথাসমেয় মণালেয় দািখল এবং অেমাদন লােভর িবষেয় ফেলাআপ। ২) অেমািদত
কায ম/ক/ীম বাবায়েনর অগিত িতেবদন মণালেয় রণ।

সচ ন/বধ িনম াণ আত এলাকার আয়তন
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

১) পিরকনা ও বােজট ণয়ন ব ক যথাসমেয় মণালেয় দািখল এবং অেমাদন লােভর িবষেয় ফেলাআপ। ২) অেমািদত
কায ম/ক/ীম বাবায়েনর অগিত িতেবদন মণালেয় রণ।

ক পিরদশ ন
পিরদশ েনর িতেবদেনর উপর
িহত বা

পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

১) পিরকনা ও বােজট ণয়ন ব ক যথাসমেয় মণালেয় দািখল এবং অেমাদন লােভর িবষেয় ফেলাআপ। ২) অেমািদত
কায ম/ক/ীম বাবায়েনর অগিত িতেবদন মণালেয় রণ।

সীমানা াচীল/ধারক
দওয়াল/িিড় িনম াণ

িনিম ত সীমানা াচীর/ ধারক
দওয়াল/িিড়র দঘ 

পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

১) পিরকনা ও বােজট ণয়ন ব ক যথাসমেয় মণালেয় দািখল এবং অেমাদন লােভর িবষেয় ফেলাআপ। ২) অেমািদত
কায ম/ক/ীম বাবায়েনর অগিত িতেবদন মণালেয় রণ।

ীজ/কালভাট  িনম াণ িনিম ত ীজ /কালভােট র দঘ 
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

১) পিরকনা ও বােজট ণয়ন ব ক যথাসমেয় মণালেয় দািখল এবং অেমাদন লােভর িবষেয় ফেলাআপ। ২) অেমািদত
কায ম/ক/ীম বাবায়েনর অগিত িতেবদন মণালেয় রণ।

ভৗভ অবকাঠােমা িনম াণ ভবেনর আয়তন
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

১) পিরকনা ও বােজট ণয়ন ব ক যথাসমেয় মণালেয় দািখল এবং অেমাদন লােভর িবষেয় ফেলাআপ। ২) অেমািদত
কায ম/ক/ীম বাবায়েনর অগিত িতেবদন মণালেয় রণ।

রাা িনম াণ িনিম ত রাার দঘ 
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

১) পিরকনা ও বােজট ণয়ন ব ক যথাসমেয় মণালেয় দািখল এবং অেমাদন লােভর িবষেয় ফেলাআপ। ২) অেমািদত
কায ম/ক/ীম বাবায়েনর অগিত িতেবদন মণালেয় রণ।
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


