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কি িসম্পােদনর সাষ্টব িক ষ্টিত্র 

সাম্প্রষ্টতক অজিন, িযাদলঞ্জ এবাং ভষ্টবষ্যৎ পষ্টরকল্পনা 

ববশ্যিক কয়রানা অশ্যতমাশ্যর কাটিয়ে বতম যায়ন সরকায়রর প্রেশ্যক্ষত পশ্যরকল্পনা ২০২১-২০৪১, প্রেকসই 

উন্নেন অভীষ্ট, ২০৩০ এবং বদ্বীপ পশ্যরকল্পনা, ২১০০ বাস্তবােয়নর লয়ক্ষে সরকার কর্তযক গৃহীত 

কার্ যক্রমসমূহ মাঠ পর্ যায়ে বাস্তবােয়ন প্রেলা েশাসন, কুশ্যষ্টো কাে কয়র র্ায়ে। শ্যিশ্যেোল বাংলায়েশ 

শ্যবশ্যনম যায়ে প্রেলার ৬৫ টি ইউশ্যনেয়ন শ্যিশ্যেোল প্রসন্টায়রর মাধ্যয়ম প্রেলার েতেন্ত অঞ্চয়লর 

েনসাধারেয়ক নাগশ্যরক প্রসবা েোন করা হয়ে। একই সাদে নাগষ্টরক জসবাদক আরও জনবান্ধব করদত 

জজলা ও উপদজলা পর্ িাদয় ৪৫ টি ইদনাদভশন কার্ িক্রি িলিান রদয়দে। জজলায় ষ্টনয়ষ্টিত জিাবাইল 

জকার্ ি অষ্টভর্ান পষ্টরিালনা ও তোরষ্টকর িােদি পাসদপার্ ি অষ্টফস, হাসপাতাল, জজলা জরষ্টজষ্টি অষ্টফস, 

ষ্টবআরটিএ, দ্রব্যমূল্য শ্যনেন্ত্রে এবাং ভূষ্টি অষ্টফসসমূদহর জসবা প্রোদনর গষ্টতশীলতা সব িিহদল প্রশাংষ্টসত 

হদয়দে। ভূষ্টি ব্যবস্থাপনায় জজলা প্রশাসদনর হস্তদক্ষদপ গত ষ্টতন বেদর অববি েখদল োকা ৫১৭.৪৬ 

একর সরকাষ্টর খাস জষ্টি উদ্ধার করা হদয়দে। তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুষ্টিদত গষ্টতশীলতা আনয়দনর 

লদক্ষয ৮০০ জনদক আউর্ জসাষ্টস িাং প্রষ্টশক্ষণ প্রোন এবাং ৮০ জনদক ল্যাপর্প ষ্টবতরণ করা হদয়দে। 

ষ্টশক্ষা কার্ িক্রি ত্বরাষ্টিত করার লদক্ষয ৭৭টি ষ্টশক্ষা প্রষ্টতষ্ঠাদন জশখ রাদসল ষ্টিষ্টজর্াল ল্যাব স্থাপন করা 

হদয়দে। িাননীয় প্রিানিন্ত্রীর স্বপ্ন বাস্তবায়দন এ জজলায় আশ্রয়ণ প্রকদল্পর অিীন ৭৬২টি গৃহহীন 

পষ্টরবারদক ঘর প্রোন করা হদয়দে। জজলায় সুশাসন প্রষ্টতষ্ঠার স্বীকৃষ্টতস্বরূপ জাতীয় িানবাষ্টিকার 

কষ্টিশন জেদক অষ্টজিত হয় জশ্রষ্ঠ জজলা প্রশাসক পেক-২০২১। 

সিস্যা এবাং িযাদলঞ্জসমূহঃ 

জজলা প্রশাসদনর কাদজর পষ্টরষ্টি ষ্টেন ষ্টেন বৃষ্টদ্ধ পাদে। কাদজর ব্যাপকতা ও ষ্টবস্তৃষ্টতর তুলনায় জনবল 

অতযন্ত অপ্রতুল। আবার এই অপ্রতুল জনদগাষ্ঠীর একর্া বড় অাংশ প্রযুষ্টি ব্যবহাদর পারেশী নে। ফদল 

নাগষ্টরক জসবা প্রোন সহজীকরণ ও গষ্টতশীলতা আনয়দন তথ্য প্রযুষ্টির সদব িাচ্চ ব্যবহার অদনকাাংদশই 

ষ্টনষ্টিত করা সম্ভব হয় না। প্রযুষ্টি ষ্টনভির জসবা প্রোদন কষ্টম্পউর্ারসহ ষ্টবষ্টভন্ন সরঞ্জািাষ্টেরও সাংকর্ 

রদয়দে। 

 

ভষ্টবষ্যৎ পষ্টরকল্পনাঃ 

১) প্রেলার আইন-শৃঙ্খলা পশ্যরশ্যিশ্যত স্বাভাশ্যবক রাখয়ত কার্ যকর ব্যবিা গ্রহে ও েয়োেনীে সমন্বে 

সাধন এবং শ্যেয়রা েলায়রন্স নীশ্যতর মাধ্যয়ম মােক, সন্ত্রাস ও েঙ্গীবাে প্ররাধ করা। 

২) তথ্য প্রযুষ্টি ব্যবহাদরর িােদি জনদসবাদক সহজলভয করা এবাং স্বেতা, জবাবষ্টেষ্টহতা ও সুশাসন 

ষ্টনষ্টিত করা। 

৩) প্রষ্টতটি ষ্টশক্ষা প্রষ্টতষ্ঠাদন শতভাগ ষ্টিি জি ষ্টিল িালুকরণ, িাষ্টিষ্টিষ্টিয়া ক্লাসরুি ও ষ্টিষ্টজট্যাল ল্যাব 

স্থাপন। 

৪) েশ্যরদ্র েনয়গাষ্ঠীর আর্ য-সামাশ্যেক উন্নেয়নর েন্য কার্ যক্রম সুষ্ঠুভায়ব বাস্তবােন করা, প্রেলার শ্যশক্ষার 

মান উন্নেনসহ প্রেলার অবশ্যশষ্ট চাষয়র্াগ্য অনাবােী েশ্যম চাষাবায়ের আওতাে শ্যনয়ে আসা। 

৫) প্রেলাে শ্যবয়শষ অর্ যননশ্যতক অঞ্চল েশ্যতষ্ঠা করা। 

৬) উপদজলা পর্ িাদয় কি িকতিা/কি িিারীদের ইদনাদভশন সাংক্রান্ত প্রষ্টশক্ষণ প্রোন এবাং ইদনাদভশন প্রকল্প 

বাস্তবায়নকারী কি িকতিাদক পুরস্কৃতকরণ।  
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২০২২-২৩ অে িবেদরর সম্ভাব্য প্রিান অজিনসমূহ 

 আইন-শৃঙ্খলা ও েনশ্যনরাপত্তা সংহতকরে এবং প্রেলা েশাসয়ন কম যরতয়ের র্র্ার্র্ 

েশ্যশক্ষয়ের মাধ্যয়ম েক্ষতা বৃশ্যিকরে।  

 ইউষ্টিষ্টসর জসবার িান উন্নীতকরণ ও জসবার পষ্টরসর বৃষ্টদ্ধ। 

 অববি েখলীয় খাস জষ্টি উদ্ধার এবাং তা ভূষ্টিহীনদের িাদে বদদাবস্ত প্রোন। 

 সকল েপ্তর/ষ্টবভাদগর ষ্টসটিদজন িার্ িার স্ব স্ব েপ্তদরর জপার্ িাদল প্রেশ িন এবাং ষ্টনি িাষ্টরত সিদয় 

জসবা প্রোন ষ্টনষ্টিতকরণ। 

 বৃক্ষয়রাপন কার্ যক্রয়মর মাধ্যয়ম পশ্যরয়বশ সংরক্ষেসহ দুয়র্ যাগ ব্যবিাপনাে গশ্যতশীলতা আনেন। 

 েনসয়চতনতা বতশ্যর ও আইন েয়োয়গর মাধ্যয়ম তামাকসহ অন্যান্য মােয়কর অপব্যবহার 

শ্যনেন্ত্রে। 

 কাশ্যরগরী েশ্যশক্ষয়ের মাধ্যয়ম েক্ষ েনশশ্যি বতশ্যর। 

 প্রেলা ও উপয়েলা পর্ যায়ে সকল অশ্যিয়স ই-নশ্যর্ কার্ যক্রম বাস্তবােন। 
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প্রস্তাবনা 

প্রাষ্টতষ্ঠাষ্টনক েক্ষতা বৃষ্টদ্ধ, স্বেতা ও জবাবষ্টেষ্টহতা জজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্োর্ে 

ব্যবহার ষ্টনষ্টিতকরদণর িােদি রূপকল্প- ২০৪১ এর র্োর্ে বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

জজলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া 

এবাং 

ষ্টবভাগীয় কষ্টিশনার, খুলনা ষ্টবভাগ, খুলনা 

 

এর িদে ২০২২ সাদলর জুন িাদসর ………. তাষ্টরদখ এই বাষ্টষ িক কি িসম্পােন চুষ্টি 

স্বাক্ষষ্টরত হল। 

 

এই  চুষ্টিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ ষ্টনম্নষ্টলষ্টখত ষ্টবষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 
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জসকশন ১: 

 রূপকল্প, অষ্টভলক্ষয, কি িসম্পােদনর জক্ষত্র এবাং কার্ িাবষ্টল 

১.১ রূপকল্প (vision): 

অশ্যধকতর েক্ষ, গষ্টতশীল জনবান্ধব প্রশাসদনর িােদি সরকাষ্টর জসবাদক িানুদষর জোরদগাড়ায় জপৌৌঁদে  

জেওয়া। 

 

           ১.২ অষ্টভলক্ষয (Mission): 

প্রশাসষ্টনক েক্ষতা বৃষ্টদ্ধ, তথ্যপ্রযুষ্টির সদব িাত্তি ব্যবহার ও জসবাোতার দৃষ্টিভষ্টে পষ্টরবতিন এবাং 

উদ্ভাবন িি িার িােদি সিয়াবদ্ধ ও িানসম্মত জসবা ষ্টনষ্টিত করা। 

 

১.৩ কি িসম্পােদনর জক্ষত্র 

১.৩.১ প্রেলা েশাসয়কর কার্ যালে, কুশ্যষ্টো এর প্রকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১. ভূষ্টি ব্যবস্থাপনা 

  ২. উন্নয়ন ও প্রশাসষ্টনক সিিয় 

  ৩. আইন-শৃঙ্খলা 

  ৪. শ্যশক্ষা, সংস্কৃশ্যত ও আইশ্যসটি 

  ৫. স্থানীয় সরকার ও অন্যান্য কার্ িক্রদির সিিয়/ব্যবস্থাপনা 

  

১.৩.২ সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কি িসম্পােদনর জক্ষত্র  

           ১. সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্ যক্রয়মর বাস্তবােন প্রোরোরকরে। 
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১.৪ কার্ িাবষ্টল (Function): 

           ১ .জজলার আন্ত:ষ্টবভাগীয় কি িকাদের সিিয় এবাং প্রিানিন্ত্রীর প্রষ্টতশ্রুত প্রকল্পসসহ কার্ িক্রি  

               বাস্তবায়দন সিিয়কারীর োষ্টয়ত্ব পালন।  

 

২. জাষ্টতর ষ্টপতা বেবন্ধু জশখ মুষ্টজবুর রহিাদনর ক্ষুিা ও োষ্টরদ্র্যমুি, সুখী-সমৃদ্ধ “জসানার বাাংলা” ষ্টবষ্টনি িাদণ 

ষ্টশশু-ষ্টকদশার ও যুবসিাদজর িাদে সততা, ননষ্টতকতা ও মূল্যদবাি সৃষ্টির লদক্ষয জজলা প্রশাসদনর উদযাদগ 

মুষ্টজব কন িার ষ্টনি িাণ। 

৩. দুদর্ িাগ ব্যবস্হাপনা এবাং ত্রাণ ও পুনব িাসন কার্ িক্রি গ্রহণ, ষ্টজআর, টিআর, কাষ্টবখা, কাষ্টবর্া, ষ্টভষ্টজষ্টি, 

ষ্টভষ্টজএফ, অষ্টত েষ্টরদ্র্দের জন্য কি িসৃজন ইতযাষ্টে কার্ িক্রি বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবিান ও পষ্টরবীক্ষণ। 

৪. ভূ-প্রাকৃষ্টতক নবষ্টশিযসমূহ সাংরক্ষণসহ পষ্টরদবশ দূষদণর ফদল সৃি জলবায়ু পষ্টরবতিদনর ষ্টবরূপ প্রভাব 

জিাকাদবলায় জনসদিতনতা সৃষ্টি, বনায়ন, ষ্টবষ্টভন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়দন সাষ্টব িক সহায়তা করা এবাং 

সাষ্টব িক সিিয় সািন ও পষ্টরবীক্ষণ। 

৫. সািাষ্টজক ষ্টনরাপত্তা ও োষ্টরদ্র্য ষ্টবদিািদন ষ্টবষ্টভন্ন িন্ত্রণালয়/ষ্টবভাগ কর্তিক গৃহীত ন্যাশনাল সাষ্টভ িস কি িসূষ্টি, 

পল্লী সঞ্চয় ব্যাাংকসহ ষ্টবষ্টভন্ন প্রকল্প বাস্তবায়দন সাষ্টব িক সহায়তা প্রোন ও কার্ িকর সিিয় সািন। 

৬. জজলার রাজস্ব প্রশাসদনর সাষ্টব িক ব্যবস্থাপনা, ষ্টনয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবিান এবাং পষ্টরবীক্ষণ। 

৭. জজলা ম্যাষ্টজদিষ্টস ও ষ্টনব িাহী ম্যাষ্টজদিষ্টস সম্পষ্টকিত র্াবতীয় ক্ষিতা প্রদয়াগ, জিাবাইল জকার্ ি পষ্টরিালনা, 

জজলার সাষ্টব িক আইন-শৃঙ্খলা পষ্টরষ্টস্থষ্টত সমুন্নত রাখা।  

৮. জাতীয় শুদ্ধািার জকৌশল বাস্তবায়ন এবাং অষ্টভদর্াগ ষ্টনষ্পষ্টত্ত ব্যবস্হাপনার আওতায় অষ্টভদর্াগ ষ্টনষ্পষ্টত্ত। 

৯. ষ্টবষ্টভন্ন সািাষ্টজক সিস্যা জর্িন: জর্ৌন হয়রাষ্টন, নারী ষ্টনর্ িাতন, িােক জসবন, জিারািালান, জর্ৌতুক, 

বাল্যষ্টববাহ, পাষ্টরবাষ্টরক সষ্টহাংসতা ইতযাষ্টে  প্রষ্টতদরাি/ষ্টনরসদন কার্ িক্রি গ্রহণ। 

১০. স্থানীয় সরকার প্রষ্টতষ্ঠান সাংক্রান্ত কার্ িক্রি। 

১১. জাতীয় ই-গভদন িন্স কার্ িক্রি বাস্তবায়ন, জসবা পদ্ধষ্টত সহজীকরণ, জসবা প্রোন প্রষ্টতশ্রুষ্টত অনুর্ায়ী জসবা 

প্রোন, জজলা তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ, জসাশ্যাল ষ্টিষ্টিয়া ব্যবহার, এবাং ষ্টবষ্টভন্ন পর্ িাদয় তথ্য ও 

জর্াগাদর্াগ প্রযুষ্টিসহ অন্যান্য ষ্টবষদয় প্রষ্টশক্ষণ কার্ িক্রি পষ্টরিালনা ও তোরষ্টক। 
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জসকশন ২ 

ষ্টবষ্টভন্ন কার্ িক্রদির চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

 

কি িসম্পােন সূিকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষযিাত্রা  

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ   ষ্টনি িাষ্টরত লক্ষযিাত্রা অজিদনর 

জক্ষদত্র জর্ৌেভাদব োষ্টয়ত্বপ্রাপ্ত 

িন্ত্রণালয়/ষ্টবভাগ/ 

সাংস্হাসমূদহর নাি 

 

উপাত্তসূত্র 

 

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

উন্নেনমূলক ও জনবান্ধব 

েশাসন 

প্রেলা ও উপয়েলা 

পর্ যায়ের েপ্তরসমূয়হর 

উন্নেনমূলক কার্ যক্রয়মর 

সমন্বে সাধন 

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ প্রেলা উন্নেন সমন্বে কশ্যমটি সভার হাশ্যেরা 

েনগয়ের প্রসবা 

শ্যনশ্যিতকরে 

সরকাষ্টর অষ্টফদস সিয়িদতা জসবা 

প্রাষ্টপ্ত ষ্টনষ্টিদত পেদক্ষপ গ্রহণ 

% - - ১০০ ১০০ ১০০ প্রেলা েশাসন, সকল 

উপয়েলা শ্যনব যাহী অশ্যিসার 

োপ্ত েশ্যতয়বেন 

আধুশ্যনক তথ্য েযুশ্যির 

ব্যবহার বৃশ্যি 

প্রেলা পর্ যায়ের শ্যবশ্যভন্ন 

অশ্যিয়স ই-নশ্যর্ চালু 

সংখ্যা - - ৫৫ ৫৮ ৬০ প্রেলা েশাসন/আইশ্যসটি 

অশ্যধেপ্তর/সংশ্যিষ্ট অশ্যিস 

োপ্ত েশ্যতয়বেন 
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জসকশন-৩ 

কি িসম্পােন জক্ষত্র, কার্ িক্রি ,কি িসম্পােন সূিক এবাং লক্ষযিাত্রাসমূহ 

কি িসম্পােদনর 

জক্ষত্র 

 

কি িসম্পাে

জনর 

জক্ষদত্রর 

িান 

কার্ িক্রি কি িসম্পােন সূিক একক গননা 

পদ্ধষ্টত 

কি িসম্পােন 

সূিদকর িান 

 

েকৃত অেযন 

লক্ষযিাত্রা/ ষ্টনণ িায়ক ২০২২-২০২৩ 

(Target/criteria value for FY 2022-

2023 

প্রদক্ষপণ 

(Proje

ction) 

২০২৩-

২০২৪ 

প্রদক্ষপণ 

(Proj

ectio

n) 

২০২৪-

২০২৫ 

 

 

২০২০

-২১ 

২০২১-

২২ 

অসািারণ অষ্টত 

উত্তি 

উত্তি িলষ্টত 

িান 

িলষ্টত 

িাদনর 

ষ্টনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮  ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

১। ভূশ্যম 

ব্যবিাপনা 

২০ ১.১। সহকারী কষ্টিশনার 

(ভূষ্টি) অষ্টফস পষ্টরেশ িন 

১.১.১। পষ্টরেশ িনকৃত অষ্টফস সিষ্টি সাংখ্যা   ২ ৯ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ৮ ১২ ১২ 

১.১.২। পষ্টরেশ িন প্রষ্টতদবেদনর 

সুপাষ্টরশ বাস্তবাষ্টয়ত 

গড় % ১ - - ৭০ ৬০ ৫০ - - ৭২ ৭৩ 

১.২। ইউশ্যনেন ভূশ্যম অশ্যিস 

পশ্যরেশ যন 

১.২.১। পষ্টরেশ িনকৃত অষ্টফস সিষ্টি সাংখ্যা ২ ১৮ ২৪ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ৩২ ৩৫ 

১.২.২। পষ্টরেশ িন প্রষ্টতদবেদনর 

সুপাষ্টরশ বাস্তবাষ্টয়ত 

গড় % ১ - - ৮০ ৭০ ৬০ - - ৮২ ৮৫ 

১.৩। সায়রাত িহাল 

বদন্ধাবস্ত প্রোন 

১.৩.১। আোয়কৃত ইজারামূল্য সিষ্টি র্াকা 

(জকাটি) 

১ - - ২.৮০ ২.৭৯ ২.৭৮ - - ২.৮৩ ২.৮৫ 

১.৪। এল এ জকদসর জগদজর্ 

প্রকাশ 

১.৪.১। প্রগয়েে প্রকাদশর 

জন্য তথ্য জপ্ররণ 

গড় % ২ - - ৬০ ৫৫ ৫০ - - ৬২ ৬৫ 

১.৫। এল এ জকদসর 

ক্ষষ্টতপুরণ আদবেন ষ্টনষ্পষ্টত্ত 

১.৫.১। ষ্টনষ্পষ্টত্তকৃত 

আদবেন 

গড় % ১ - - ৭০ ৬০ ৫০ - - ৭২ ৭৪ 

১.৬। ভূষ্টি উন্নয়ন কর 

ব্যবস্থাপনা 

ষ্টিষ্টজর্াইদজশন 

১.৬.১। অনলাইন 

জহাষ্টডাং এষ্টিপূব িক 

অনুদিােন 

গড় % ১ - ৮০ ৮৫ ৮৪ ৮২ ৮০ ৭৫ ৮৭ ৯০ 

১.৭। জজনাদরল 

সাটি িষ্টফদকর্ িািলা 

ষ্টনষ্পষ্টত্তকৃত 

১.৭.১। ষ্টনষ্পষ্টত্তকৃত 

িািলা 

গড় % ২ - - ৭০ ৬০ ৫০ - - ৭২ ৭৪ 

১.৮। ভূষ্টি রাজস্ব 

সাংক্রান্ত িািলা 

ষ্টনষ্পষ্টত্তকৃত 

১.৮.১। ষ্টনষ্পষ্টত্তকৃত 

িািলা 

গড় % ২ - - ৭০ ৬৫ ৬০ - - ৭২ ৭৫ 

১.৯ । গৃহহীনদের জন্য 

গৃহষ্টনি িান করা 

১.৯.১। বরােপ্রাপ্তদের জন্য ঘর 

ষ্টনি িাণ 

গড় % ২ - - ৭০ ৬৫ ৬০ - - ৭২ ৭৫ 

১.১০। ভূষ্টিহীনদের জন্য 

কৃষ্টষ খাসজষ্টি বদদাবস্ত 

 

১.১০.১। বদদাবস্তকৃত পষ্টরবার সিষ্টি সাংখ্যা ২ ২৮৮ ৮১ ১২০ ১১০ ১০০ ৮১ ৭৫ ১২৫ ১৩০ 
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কি িসম্পােদনর 

জক্ষত্র 

 

কি িসম্পাে

জনর 

জক্ষদত্রর 

িান 

কার্ িক্রি কি িসম্পােন সূিক একক গননা 

পদ্ধষ্টত 

কি িসম্পােন 

সূিদকর িান 

 

েকৃত অেযন 

লক্ষযিাত্রা/ ষ্টনণ িায়ক ২০২২-২০২৩ 

(Target/criteria value for FY 2022-

2023 

প্রদক্ষপণ 

(Proje

ction) 

২০২৩-

২০২৪ 

প্রদক্ষপণ 

(Proj

ectio

n) 

২০২৪-

২০২৫ 

 

 

২০২০

-২১ 

২০২১-

২২ 

অসািারণ অষ্টত 

উত্তি 

উত্তি িলষ্টত 

িান 

িলষ্টত 

িাদনর 

ষ্টনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮  ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

১.১১। জেওয়াষ্টন িািলার 

এসএফ জপ্ররণ 

১.১১.১। জেওয়াষ্টন িািলার 

এসএফ জপ্ররণ 

গড় % ১ - - ৫০ ৪৫ ৪০ - - ৫২ ৫৫ 

২। উন্নয়ন ও 

প্রশাসষ্টনক 

সিিয় 

১৫ ২.১। জজলার সকল 

সরকাষ্টর েপ্তদরর কার্ িকর 

সিিয় সািদন জজলা সিিয় 

কষ্টিটির সভা 

২.১.১। অনুষ্টষ্ঠত সভা সিষ্টি সাংখ্যা   ২ ১০ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১২ ১২ 

২.১.২। ষ্টসদ্ধান্ত 

বাস্তবাষ্টয়ত 

গড় %   ২ ৮০ ৮৫ ৯২ ৯০ ৮৭ ৮৫ ৭৫ ৯৩ ৯৫ 

২.২। উন্নয়ন 

প্রকদল্পর/কার্ িক্রদির িান 

ষ্টনষ্টিদত ষ্টনয়ষ্টিত পষ্টরেশ িন 

করা 

২.২.১। পষ্টরেশ িনকৃত 

প্রকল্প 

সিষ্টি সাংখ্যা ২ ৯০ ৯৫ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৫ ৯০ ১০২ ১০৫ 

২.৩। কষ্টিউষ্টনটি ষ্টক্লষ্টনক এবাং 

স্বাস্থয ও পষ্টরবার কল্যাণদকন্দ্র 

কার্ িকর  রাখদত ব্যবস্থা গ্রহণ 

২.৩.১। পষ্টরেশ িদনর 

সাংখ্যা 

সিষ্টি সাংখ্যা  

 ১ 

- - ৬ ৫ ৪ - - ৮ ১০ 

২.৪।  বাজার মূল্য ষ্টস্থষ্টতশীল 

রাখদত পেদক্ষপ গ্রহণ 

২.৪.১। বাজার িষ্টনর্ষ্টরাং সিষ্টি সাংখ্যা  ১ - - ৩৬ ৩০ ২৪ - - ৩৮ ৪০ 

২.৫।  সরকাষ্টর অষ্টফদস 

সিয়িদতা জসবা প্রাষ্টপ্ত 

ষ্টনষ্টিদত পেদক্ষপ গ্রহণ 

২.৫.১।  জসবা প্রোন গড় %  ১ - - ১০০ ৯৫ ৯০ - - ১০০ ১০০ 

২.৬।  খায ষ্টনরাপত্তা 

ষ্টনষ্টিদত পেদক্ষপ গ্রহণ 

২.৬.১। কৃষক ও সাংষ্টিি 

কর্তিপদক্ষর সাদে  অনুষ্টষ্ঠত সভা 

সমশ্যষ্ট সাংখ্যা   ১ - - ৬ ৫ ৪ ৩ - ৬ ৬ 

২.৭। সরকাশ্যর েপ্তয়র 

গেশুনাশ্যনর সংখ্যা 

২.৭.১। অনুষ্টষ্ঠত 

গণশুনাষ্টন 

সিষ্টি সংখ্যা   ১ ৪৮ ৫০ ৫০ ৫০ - ৫০ ৪৫ ৫০ ৫০ 

২.৮। প্রষ্টতবন্ধী ভাতা ষ্টবতরণ 

কার্ িক্রি তোরষ্টককরণ 

২.৮.১। ভাতা ষ্টবতরণ 

কার্ িক্রি তোরষ্টকর হার 

গড় %  ১ - - ১০০ ৯৫ ৯০ - - ১০০ ১০০ 

২.৯। গণকবর ও যুদ্ধদক্ষত্র 

ষ্টিষ্টিতকরণ ও সাংরক্ষদণর 

উদযাগ গ্রহণ 

২.৯.১। মুষ্টিদর্াদ্ধাদের 

স্মৃষ্টত সাংরক্ষণ 

সিষ্টি সংখ্যা  

  ১ 

- - ৩ ২ ১ - - ৪ ৫ 

২.১০। এসষ্টিষ্টজ ষ্টবষয়ক 

জজলা কষ্টিটির সভার ষ্টসদ্ধান্ত  

২.১০.১। ষ্টসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

গড় %   ২ - - ৯০ ৮৫ ৮০ - - ৯২ ৯৫ 
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কি িসম্পােদনর 

জক্ষত্র 

 

কি িসম্পাে

জনর 

জক্ষদত্রর 

িান 

কার্ িক্রি কি িসম্পােন সূিক একক গননা 

পদ্ধষ্টত 

কি িসম্পােন 

সূিদকর িান 

 

েকৃত অেযন 

লক্ষযিাত্রা/ ষ্টনণ িায়ক ২০২২-২০২৩ 

(Target/criteria value for FY 2022-

2023 

প্রদক্ষপণ 

(Proje

ction) 

২০২৩-

২০২৪ 

প্রদক্ষপণ 

(Proj

ectio

n) 

২০২৪-

২০২৫ 

 

 

২০২০

-২১ 

২০২১-

২২ 

অসািারণ অষ্টত 

উত্তি 

উত্তি িলষ্টত 

িান 

িলষ্টত 

িাদনর 

ষ্টনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮  ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৩।  আইন-

শৃঙ্খলা 

১৫ ৩.১। সািাষ্টজক জর্াগাদর্াগ 

িােদির অপব্যবহার 

জরািকদল্প সভা আদয়াজন 

৩.১.১। আদয়াষ্টজত সভা সিষ্টি সাংখ্যা   ২ - - ৪ ৩ ২ - - ৪ ৪ 

৩.২। িিীয় উগ্রবাে ও 

জেীবাে জিাকাদবলায় ব্যবস্থা 

গ্রহণ 

৩.২.১। সদিতনতামূলক 

সভা 

সিষ্টি সাংখ্যা ২ - - ৪ ৩ ২ - - ৪ ৪ 

৩.৩। মােকমুি সমাে গঠয়ন 

ও প্রচারাচালান প্ররায়ধ পেয়ক্ষপ 

গ্রহে 

৩.৩.১। সদিতনতামূলক 

সভা 

সিষ্টি সাংখ্যা ২ - - ৬ ৫ ৪ - - ৬ ৬ 

৩.৪। জজলা আইন-শৃঙ্খলা 

সাংক্রান্ত সভার ষ্টসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

৩.৪.১। অনুষ্টষ্ঠত সভা সিষ্টি সাংখ্যা ২ ১০ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ৮ ১২ ১২ 

৩.৪.২। ষ্টসদ্ধান্ত 

বাস্তবাষ্টয়ত 

গড় %  ১ - - ৮০ ৭৫ ৭০ - - ৮২ ৮৩ 

৩.৫। বাল্য ষ্টববাহ, ইভটিষ্টজাং, 

খাদয জভজাল, নকল পণ্য 

ইতযাষ্টে জরাদি ষ্টনয়ষ্টিত 

জিাবাইল জকার্ ি পষ্টরিালনা 

৩.৫.১। জিাবাইল 

জকাদর্ ির সাংখ্যা 

সিষ্টি সংখ্যা  ২ ৯৪৮ ৬০০ ৬৫০ ৬৪০ ৬২০ ৬০০ ৫৫০ ৬৭৫ ৭০০ 

৩.৬। িািলা ষ্টনষ্পষ্টত্ত 

জজারোরকরণ 

৩.৬.১। ষ্টনষ্পষ্টত্তকৃত 

িািলা 

গড় %    ২ - - ৭০ ৬৫ ৬০ - - ৭২ ৭৫ 

৩.৭। প্রেলখানা পশ্যরেশ যন ৩.৭.১। পশ্যরেশ যয়নর 

সংখ্যা 

সিষ্টি সাংখ্যা    ২ ১০ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১২ ১২ 

৪। ষ্টশক্ষা, 

সাংস্কৃষ্টত ও 

আইষ্টসটি 

১০ ৪.১। ষ্টবযালদয়র ষ্টশক্ষােী 

েদর পড়ার হার হ্রাসকরণ 

৪.১.১। িষ্টনর্ষ্টরাং সিষ্টি সাংখ্যা  ২ - ২০০ ২১০ ২০৮ ২০৫ ২০০ ১৯৫ ২১৫ ২২০ 

৪.২। ক্লাস্টার পর্ িাদয় ১০টি 

সরকাষ্টর প্রােষ্টিক ষ্টবযালদয় 

ষ্টিষ্টন ষ্টবজ্ঞানাগার স্থাপন 

৪.২.১। কার্ িক্রি 

তোরষ্টক 

সিষ্টি সাংখ্যা   ১ - ১০ ১৩ ১২ ১১ ১০ ৮ ১৪ ১৬ 

৪.৩। জজলা পর্ িাদয় সকল 

সরকাষ্টর অষ্টফদস ই-নষ্টে 

িালুকরণ 

৪.৩.১। িালুকৃত 

অষ্টফদসর সাংখ্যা 

সিষ্টি সাংখ্যা   ২ ৪২ ৫২ ৫৫ ৫৪ ৫৩ ৫২ ৫০ ৫৪ ৫৬ 
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কি িসম্পােদনর 

জক্ষত্র 

 

কি িসম্পাে

জনর 

জক্ষদত্রর 

িান 

কার্ িক্রি কি িসম্পােন সূিক একক গননা 

পদ্ধষ্টত 

কি িসম্পােন 

সূিদকর িান 

 

েকৃত অেযন 

লক্ষযিাত্রা/ ষ্টনণ িায়ক ২০২২-২০২৩ 

(Target/criteria value for FY 2022-

2023 

প্রদক্ষপণ 

(Proje

ction) 

২০২৩-

২০২৪ 

প্রদক্ষপণ 

(Proj

ectio

n) 

২০২৪-

২০২৫ 

 

 

২০২০

-২১ 

২০২১-

২২ 

অসািারণ অষ্টত 

উত্তি 

উত্তি িলষ্টত 

িান 

িলষ্টত 

িাদনর 

ষ্টনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮  ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৪.৪। জনসািারদণর স্বাস্থয 

সদিতনতা বৃষ্টদ্ধদত পেদক্ষপ 

গ্রহণ 

৪.৪.১। গৃহীত পেদক্ষপ সিষ্টি সাংখ্যা   ২ - - ৪ ৩ ২ - - ৬ ৭ 

৪.৫। জজলা ষ্টশক্ষা কষ্টিটির 

সভার ষ্টসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

৪.৫.১। বাস্তবাষ্টয়ত 

ষ্টসদ্ধান্ত 

গড় %    ১ - - ৮০ ৭০ ৬০ - - ৮২ ৮৫ 

৪.৬। উচ্চ েযুশ্যি জ্ঞানসম্পন্ন 

শ্রমশশ্যি গয়ে তুলয়ত েশ্যশক্ষে 

েোন 

৪.৬.১। আয়োশ্যেত 

েশ্যশক্ষে 

   সিষ্টি সাংখ্যা    ১ - - ৪ ৩ ২ - - ৪ ৪ 

৪.৭। সৃেনশীলতার চচ যা, 

সাংস্কৃশ্যতক চচ যা ও ক্রীো 

সুশ্যবধা বৃশ্যির পেয়ক্ষপ গ্রহে 

৪.৭.১ আয়োশ্যেত 

েশ্যতয়র্াশ্যগতা 

   সিষ্টি সাংখ্যা   ১ - - ৪ ৩ ২ - - ৫ ৬ 

৫। স্থানীয় 

সরকার ও 

অন্যান্য 

কার্ িক্রদির 

সিিয়/ 

ব্যবস্থাপনা 

১০ ৫.১। এসশ্যিশ্যে িানীেকরয়ে 

উয়যাগ গ্রহে 

৫.১.১। অনুশ্যষ্ঠত সভা ও 

প্রসশ্যমনার 

সমশ্যষ্ট সংখ্যা ১ - - ৪ ৩ ২ - - ৪ ৪ 

৫.২। জজলার ষ্টনজস্ব ঐষ্টতহয 

ও সাংস্কৃষ্টত রক্ষা এবাং জজলার 

ষ্টবখ্যাত পণ্যসমূদহর প্রিার ও 

ষ্টবপণদন উদযাগ গ্রহণ 

৫.২.১। জজলা ব্র্যাষ্টোং 

সাংক্রান্ত আদয়াষ্টজত সভা 

   সিষ্টি সাংখ্যা    ১ - - ৪ ৩ ২ - - ৪ ৪ 

৫.২.২। অনলাইয়ন 

উয়যািা সংযুিকরে 

সিষ্টি সংখ্যা    ১ - - ১২ ১১ ১০ - - ১৪ ১৬ 

৫.৩। পষ্টরকষ্টল্পত নগরায়ন ও 

বনায়ন ষ্টনষ্টিত করা 

৫.৩.১। বনােয়নর েন্য 

িারা ষ্টবতরণ 

সিষ্টি সংখ্যা   ১ - - ৫,০০০ 

 

৪০০০ 

 

৩০০০ 

 

- - ৬০০০ ৭০০০ 

৫.৪। দুদর্ িাদগ ক্ষষ্টতগ্রস্ত 

এলাকা তাৎক্ষষ্টনক 

পষ্টরেশ িন/েশ িন 

৫.৪.১। 

পষ্টরেশ িন/েশ িনকৃত 

গড় %   ১ ৯০ ৯০ ৯৫ ৯৩ ৯২ ৯০ ৮৫ ৯৬ ৯৮ 

৫.৫। সািাষ্টজক ষ্টনরাপত্তা 

কি িসূিীদত অসহায়/দুঃস্থ/ 

সুষ্টবিা বষ্টঞ্চতদের সুষ্টবিা প্রাষ্টপ্ত 

ষ্টনষ্টিদত ব্যবস্থা গ্রহণ 

 

৫.৫.১। প্রোনকৃত 

ষ্টভষ্টজএফ 

গড় বরাদের 

% 

  ১ - - ১০০ ৯৫ ৯০ - - ১০০ ১০০ 
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কার্ িক্রি কি িসম্পােন সূিক একক গননা 

পদ্ধষ্টত 

কি িসম্পােন 

সূিদকর িান 

 

েকৃত অেযন 

লক্ষযিাত্রা/ ষ্টনণ িায়ক ২০২২-২০২৩ 

(Target/criteria value for FY 2022-

2023 

প্রদক্ষপণ 

(Proje

ction) 

২০২৩-

২০২৪ 

প্রদক্ষপণ 

(Proj

ectio

n) 

২০২৪-

২০২৫ 

 

 

২০২০

-২১ 

২০২১-

২২ 

অসািারণ অষ্টত 

উত্তি 

উত্তি িলষ্টত 

িান 

িলষ্টত 

িাদনর 

ষ্টনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮  ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৫.৬। জন্ম ষ্টনবন্ধন কার্ িক্রি 

তোরষ্টক 

৫.৬.১। জজলায় জদন্মর ১ 

বেদরর িদে জন্ম 

ষ্টনবন্ধদনর হার 

গড় %   ১  ৫০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৭০ ৮০ 

৫.৭। গ্রাি আোলদতর 

কার্ িক্রি পষ্টরবীক্ষণ 

৫.৭.১। পষ্টরবীক্ষণকৃত 

গ্রাি আোলত 

সিষ্টি সাংখ্যা  ১  - ৬ ৫ ৪ - - ৭ ৮ 

৫.৮। স্থানীয় সরকার 

প্রষ্টতষ্ঠাদনর কার্ িক্রি 

পষ্টরবীক্ষণ 

৫.৮.১। পষ্টরবীক্ষণকৃত 

স্থানীয় সরকার প্রষ্টতষ্ঠান 

   সিষ্টি সাংখ্যা   ১ - - ৬ ৪ ৩ - - ৮ ১০ 

৫.৯। শ্যে আর েোন ৫.৯.১। েোনকৃত শ্যে 

আর 

গে বরাদের 

% 

 ১ - - ১০০ ৯৫ ৯০ - - ১০০ ১০০ 
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িাঠ পর্ িাদয়র আবষ্টশ্যক কার্ িক্রিসমূহ 

কি িসম্পােন  

জক্ষত্র 

(Performance 

Objectives) 

কি িসম্পােন  

জক্ষদত্রর িান  

 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

পদ্ধষ্টত 

 

একক 

 

কি িসম্পােন 

সূিদকর িান 

 

প্রকৃত অজিন 

 
লক্ষযিাত্রা/ষ্টনণ িায়ক২০২২-২০২৩ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষপণ 

 

প্রদক্ষপণ 

২০২০

-২১ 

২০২১-

২২ 

অসািার

ণ 

অষ্টত 

উত্তি 
উত্তি 

িলষ্টত 

িান 

িলষ্টত 

িাদনর 

ষ্টনদম্ন 

২০২৩-২৪ 

 

 

২০২৪-২৫ 

সুশাসন ও 

সাংস্কারমূলক 

কার্ িক্রদির 

বাস্তবায়ন 

জজারোরকরণ 

৩০  [১.১] শুদ্ধািার 

কি িপষ্টরকল্পনা বাস্তবায়ন 

 

[১.১.১] শুদ্ধািার 

কি িপষ্টরকল্পনা বাস্তবাষ্টয়ত 

 

ক্রমপুশ্যিভূত 
োপ্ত  

নম্বর 

১০ - ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[১.২] ই-গভন্যিান্স/ 

উদ্ভাবন কি িপষ্টরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

 

[১.২.১] ই-গভন্যিান্স/ 

উদ্ভাবন কি িপষ্টরকল্পনা 

বাস্তবাষ্টয়ত 

 

ক্রমপুশ্যিভূত 

োপ্ত  

নম্বর 
১০ - ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[১.৩] তথ্য অষ্টিকার 

কি িপষ্টরকল্পনা বাস্তবায়ন 

 

[১.৩.১] তথ্য অষ্টিকার 

কি িপষ্টরকল্পনা বাস্তবাষ্টয়ত 

 

ক্রমপুশ্যিভূত 

োপ্ত  

নম্বর 

৩ 

- ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[১.৪] অষ্টভদর্াগ প্রষ্টতকার 

কি িপষ্টরকল্পনা বাস্তবায়ন 

 

[১.৪] অষ্টভদর্াগ প্রষ্টতকার 

কি িপষ্টরকল্পনা বাস্তবাষ্টয়ত  

 

ক্রমপুশ্যিভূত 

োপ্ত  

নম্বর 

৪ 

- ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[১.৫] প্রসবা েোন 

েশ্যতশ্রুশ্যত কম যপশ্যরকল্পনা 

বাস্তবােন 

 

[১.৫.১] প্রসবা েোন 

েশ্যতশ্রুশ্যত কম যপশ্যরকল্পনা 

বাস্তবাশ্যেত 

ক্রমপুশ্যিভূত 

োপ্ত  

নম্বর 

৩ 

- ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 
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আষ্টি, জজলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ষ্টহদসদব ষ্টবভাগীয় কষ্টিশনার, খুলনা ষ্টবভাগ, খুলনার ষ্টনকর্ অেীকার করষ্টে জর্ 

এই চুষ্টিদত বষ্টণ িত ফলাফল অজিদন সদিি োকব। 

আষ্টি, ষ্টবভাগীয় কষ্টিশনার, খুলনা ষ্টবভাগ, খুলনা ষ্টহদসদব জজলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া এর ষ্টনকর্ অেীকার করষ্টে 

জর্ এই চুষ্টিদত বষ্টণ িত ফলাফল অজিদন প্রদয়াজনীয় সহদর্াষ্টগতা প্রোন করব। 

 

স্বাক্ষষ্টরত: 

 

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

জজলা প্রশাসক                              তাষ্টরখ 

কুষ্টিয়া 

 

 

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

ষ্টবভাগীয় কষ্টিশনার         তাষ্টরখ    

খুলনা ষ্টবভাগ 

 খুলনা 
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সাংদর্াজনী-১ শব্দ সাংদক্ষপ 

সারণী-১ 

ক্রশ্যমক 

নম্বর 

শব্দসংয়ক্ষপ  

(Acronyms) 

 শ্যববরে 

১ APA Annual Performance Agreement 

২ DC Deputy Commissioner 

৩ NESS  National e-Service System 

   

সারণী-২ 

ক্রশ্যমক 

নম্বর 

শব্দসংয়ক্ষপ  

(Acronyms) 

 শ্যববরে 

১ ইউশ্যিশ্যস ইউশ্যনেন শ্যিশ্যেোল প্রসন্টার  

২ কাশ্যবো কায়ের শ্যবশ্যনময়ে োকা  

৩ কাশ্যবখা   কায়ের শ্যবশ্যনময়ে খায  

৪ শ্যভশ্যেএি ভালনায়রবল গ্রুপ শ্যিশ্যিং  

৫ শ্যভশ্যেশ্যি ভালনায়রবল গ্রুপ প্রিয়ভলপয়মন্ট 
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সংয়র্ােনী-২ 

কম যসম্পােন ব্যবস্থাপক ও েমােক 

কার্ িক্রি কি িসম্পােন সূিক বাস্তবায়নকারী ইউষ্টনর্ লক্ষযিাত্রা অজিদনর প্রিাণদকর উপাত্তসূত্র 

[১.১] সহকারী কষ্টিশনার (ভূষ্টি) অষ্টফস 

পষ্টরেশ িন 

[১.১.১] পষ্টরেশ িনকৃত অষ্টফস সহকারী কষ্টিশনার, জগাপনীয় শাখা 

সহকারী কষ্টিশনার (ভূষ্টি), সকল, কুষ্টিয়া  

পষ্টরেশ িন প্রষ্টতদবেন  

[১.১.২পষ্টরেশ িন প্রষ্টতদবেদনর সুপাষ্টরশ বাস্তবাষ্টয়ত সহকারী কষ্টিশনার (ভূষ্টি), সকল, কুষ্টিয়া েশ্যতয়বেন 

[১.২] ইউশ্যনেন ভূশ্যম অশ্যিস        

     পশ্যরেশ যন 

[১.২.১] পষ্টরেশ িনকৃত অষ্টফস অষ্টতষ্টরি জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুষ্টিয়া পষ্টরেশ িন প্রষ্টতদবেন 

[১.২.২] পষ্টরেশ িন প্রষ্টতদবেদনর সুপাষ্টরশ বাস্তবাষ্টয়ত সহকারী কষ্টিশনার (ভূষ্টি), সকল, কুষ্টিয়া পশ্যরেশ যন 

[১.৩] সায়রাত িহাল বপ্রদাবস্ত প্রোন 
[১.৩.১] আোয়কৃত ইজারামূল্য অষ্টতষ্টরি জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) প্রষ্টতদবেন 

[১.৪] এল এ জকদসর জগদজর্ প্রকাশ 
[১.৪.১] প্রগয়েে প্রকাদশর জন্য তথ্য 

জপ্ররণ 

ভূশ্যম অশ্যধগ্রহে কম যকতযা, কুশ্যষ্টো প্রষ্টতদবেন 

[১.৫] এল এ জকদসর ক্ষষ্টতপূরণ 

আদবেন ষ্টনষ্পষ্টত্ত 

[১.৫.১] ষ্টনষ্পষ্টত্তকৃত আদবেন ভূশ্যম অশ্যধগ্রহে কম যকতযা, কুশ্যষ্টো প্রষ্টতদবেন 

[১.৬] ভূষ্টি উন্নয়ন কর ব্যবস্থা 

ষ্টিষ্টজর্াইদজশন 

[১.৬.১] অনলাইন জহাষ্টডাং এষ্টিপূব িক 

অনুদিােন 

অষ্টতষ্টরি জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুষ্টিয়া প্রষ্টতদবেন 

[১.৭] জজনাদরল সাটি িষ্টফদকর্ 

িািলা ষ্টনষ্পষ্টত্তকৃত 

[১.৭.১] ষ্টনষ্পষ্টত্তকৃত িািলা 
অষ্টতষ্টরি জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুষ্টিয়া 

প্রষ্টতদবেন 

[১.৮] ভূষ্টি রাজস্ব সাংক্রান্ত 

িািলা ষ্টনষ্পষ্টত্তকৃত 

[১.৮.১] ষ্টনষ্পষ্টত্তকৃত িািলা জরষ্টভষ্টনউ জিপুটি কাদলক্টর, কুষ্টিয়া প্রষ্টতদবেন 

[১.৯] গৃহহীনদের জন্য গৃহষ্টনি িান করা 
[১.১০] বরােপ্রাপ্তদের জন্য ঘর ষ্টনি িাণ উপদজলা ষ্টনব িাহী অষ্টফসার, সকল প্রষ্টতদবেন 

[১.১০] ভূষ্টিহীনদের জন্য কৃষ্টষ 

খাসজষ্টি বদদাবস্ত 

[১.১০.১] বদদাবস্তকৃত পষ্টরবার উপদজলা ষ্টনব িাহী অষ্টফসার, সকল প্রষ্টতদবেন 
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[১.১১] জেওয়াষ্টন িািলার এসএফ 

জপ্ররণ 

[১.১১.১] জেওয়াষ্টন িািলার এসএফ জপ্ররণ জজলা প্রশাসক/সাংষ্টিি েপ্তর প্রষ্টতদবেন 

[২.১] জজলার সকল সরকাষ্টর েপ্তদরর কার্ িকর 

সিিয় সািদন জজলা সিিয় কষ্টিটির সভা 

[২.১.১] অনুষ্টষ্ঠত সভা জজলা প্রশাসক/সাংষ্টিি সকল প্রষ্টতষ্ঠান হাষ্টজরা 

[২.২.২] ষ্টসদ্ধান্ত বাস্তবাষ্টয়ত সাংষ্টিি সকল প্রষ্টতষ্ঠান েশ্যতয়বেন 

[২.২.] উন্নয়ন প্রকদল্পর/কার্ িক্রদির 

িান ষ্টনষ্টিদত ষ্টনয়ষ্টিত পষ্টরেশ িন করা 

[২.২.১] পষ্টরেশ িনকৃত প্রকল্প 

জজলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া প্রষ্টতদবেন 

[২.৩] কষ্টিউষ্টনটি ষ্টক্লষ্টনক এবাং 

স্বাস্থয ও পষ্টরবার কল্যাণদকন্দ্র 

পষ্টরেশ িন 

[২.৩.১] কষ্টিউষ্টনটি ষ্টক্লষ্টনক এবাং স্বাস্থয 

ও পষ্টরবার কল্যাণদকন্দ্র পষ্টরেশ িন 

জজলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া প্রষ্টতদবেন 

[২.৪]  বাজার মূল্য ষ্টস্থষ্টতশীল রাখদত 

পেদক্ষপ গ্রহণ  

[২.৪.১] বাজার িষ্টনর্ষ্টরাং অষ্টতষ্টরি জজলা ম্যাষ্টজদির্, কুষ্টিয়া প্রষ্টতদবেন 

[২.৫] সরকাষ্টর অষ্টফদস সিয়িদতা জসবা 

প্রাষ্টপ্ত ষ্টনষ্টিদত পেদক্ষপ গ্রহণ 

[২.৫.১] জসবা প্রোন জজলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া কার্ িষ্টববরণী 

[২.৬] খায ষ্টনরাপত্তা ষ্টনষ্টিদত 

পেদক্ষপ গ্রহণ 

[২.৬.১] কৃষক ও সাংষ্টিি কর্তিপদক্ষর সাদে  অনুষ্টষ্ঠত 

সভা 

অষ্টতষ্টরি জজলা প্রশাসক(সাষ্টব িক), কুষ্টিয়া প্রষ্টতদবেন 

[২.৭] সরকাশ্যর েপ্তয়র গেশুনাশ্যনর 

সংখ্যা 

[২.৭.১] অনুশ্যষ্ঠত গেশুনাশ্যন জজলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া প্রষ্টতদবেন 

[২.৮] প্রষ্টতবন্ধী ভাতা ষ্টবতরণ কার্ িক্রি 

তোরষ্টককরণ 

[২.৮.১] ভাতা ষ্টবতরণ কার্ িক্রি 

তোরষ্টকর হার 

উপপষ্টরিালক, জজলা সিাজদসবা, কুষ্টিয়া  প্রষ্টতদবেন 

[২.৯] গণকবর ও যুদ্ধদক্ষত্র 

ষ্টিষ্টিতকরণ ও সাংরক্ষদণর উদযাগ 

গ্রহণ 

[২.৯.১] মুষ্টিদর্াদ্ধাদের স্মৃষ্টত সাংরক্ষণ 

জজলা প্রশাসক/ষ্টনব িাহী প্রদকৌশলী, স্থানীয় সরকার 

প্রদকৌশল অষ্টিেপ্তর কুষ্টিয়া 

প্রষ্টতদবেন 

[২.১০] এসষ্টিষ্টজ ষ্টবষয়ক জজলা 

কষ্টিটির সভার ষ্টসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 
[২.১০.১] ষ্টসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

অষ্টতষ্টরি জজলা প্রশাসক(সাষ্টব িক), কুষ্টিয়া প্রষ্টতদবেন 

[৩.১] সািাষ্টজক জর্াগাদর্াগ িােদির 

অপব্যবহার জরািকদল্প সভা আদয়াজন 
[৩.১.১] আদয়াষ্টজত সভা 

উপদজলা ষ্টনব িাহী অষ্টফসার, কুষ্টিয়া প্রষ্টতদবেন 

[৩.২] িিীয় উগ্রবাে ও জেীবাে 

জিাকাদবলায় ব্যবস্থা গ্রহণ 
[৩.২.১] িষ্টনর্ষ্টরাংকৃত ব্যবস্থা 

অষ্টতষ্টরি জজলা ম্যাষ্টজদির্, কুষ্টিয়া প্রষ্টতদবেন 
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[৩.৩] মােকমুি সমাে গঠয়ন ও 

প্রচারাচালান প্ররায়ধ পেয়ক্ষপ গ্রহে 
[৩.৩.১] পেদক্ষদপর সাংখ্যা 

সহকারী পষ্টরিালক, িােক দ্র্ব্য ষ্টনয়ন্ত্রন অষ্টিেপ্তর, কুষ্টিয়া প্রষ্টতদবেন 

[৩.৪] জজলা আইন-শৃঙ্খলা সাংক্রান্ত 

সভার ষ্টসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

[৩.৪.১] সভা অষ্টতষ্টরি জজলা ম্যাষ্টজদির্, কুষ্টিয়া হাষ্টজরা 

[৩.৫] বাল্য ষ্টববাহ, ইভটিষ্টজাং, খাদয 

জভজাল, নকল পণ্য ইতযাষ্টে জরাদি 

ষ্টনয়ষ্টিত জিাবাইল জকার্ ি পষ্টরিালনা 

[৩.৫.১] জিাবাইল জকাদর্ ির সাংখ্যা অষ্টতষ্টরি জজলা ম্যাষ্টজদির্, কুষ্টিয়া প্রষ্টতদবেন 

[৩.৬] িািলা ষ্টনষ্পষ্টত্ত জজারোরকরণ  [৩.৬.১] ষ্টনষ্পষ্টত্তকৃত িািলা অষ্টতষ্টরি জজলা ম্যাষ্টজদির্, কুষ্টিয়া প্রষ্টতদবেন 

[৩.৭] প্রেলাখানা পশ্যরেশ যন [৩.৭.১] পষ্টরেশ িন অষ্টতষ্টরি জজলা ম্যাষ্টজদির্, কুষ্টিয়া পষ্টরেশ িন প্রষ্টতদবেন 

[৪.১] শ্যবযালয়ের শ্যশক্ষার্ী ঝয়র পো 

হ্রাসকরে 

[৪.১.১] িষ্টনর্ষ্টরাং জজল প্রশাসন/ জজলা ষ্টশক্ষা অষ্টফসার 

কুষ্টিয়া 

প্রষ্টতদবেন 

[৪.২] ক্লাস্টার পর্ িাদয় ১০টি সরকাষ্টর 

প্রােষ্টিক ষ্টবযালদয় ষ্টিষ্টন ষ্টবজ্ঞানাগার 

স্থাপন। 

[৪.২.১] ষ্টিষ্টন ষ্টবজ্ঞানাগার স্থাপন  জজলা প্রশাসক/দজলা প্রােষ্টিক ষ্টশক্ষা অষ্টফসার, কুষ্টিয়া প্রষ্টতদবেন 

[৪.৩] জজলা পর্ িাদয় সকল অষ্টফদস ই- 

নষ্টে িালুকরণ 

[৪.৩.১] ব্যবস্থা গ্রহণ অষ্টতষ্টরি জজলা প্রশাসক (ষ্টশক্ষা ও আইষ্টসটি), কুষ্টিয়া প্রষ্টতদবেন 

[৪.৪] েন সাধারয়ের স্বািে 

সয়চতনতামূলক বৃশ্যিয়ত পেয়ক্ষপ গ্রহে 

[৪.৪.১] গৃহীত পেয়ক্ষপ শ্যসশ্যভল সােযন, কুশ্যষ্টো প্রষ্টতদবেন 

[৪.৫] জজলা ষ্টশক্ষা কষ্টিটির সভায় 

ষ্টসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

[৪.৫.১] বাস্তবাষ্টয়ত ষ্টসদ্ধান্ত অষ্টতষ্টরি জজলা প্রশাসক (ষ্টশক্ষা ও আইষ্টসটি)/ষ্টশক্ষা 

অষ্টফসার, কুষ্টিয়া 

প্রষ্টতদবেন 

[৪.৬] উচ্চ েযুশ্যি জ্ঞানসম্পন্ন শ্রমশশ্যি 

গয়ে তুলয়ত েশ্যশক্ষে েোন  
[৪.৬.১] আয়োশ্যেত েশ্যশক্ষে 

ষ্টবষ্টসক,কুষ্টিয়া প্রষ্টতদবেন 

[৪.৭] সৃেনশীলতার চচ যা, সাংস্কৃশ্যতক 

চচ যা ও ক্রীো সুশ্যবধা বৃশ্যির পেয়ক্ষপ 

গ্রহে 

 

[৪.৭.১] আয়োশ্যেত েশ্যতয়র্াশ্যগতা 

জজলা প্রশাসক/উপপষ্টরিালক স্থানীয় সরকার প্রষ্টতদবেন 
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৫.১। এসশ্যিশ্যে িানীেকরয়ে উয়যাগ 

গ্রহে 

৫.১.১। অনুশ্যষ্ঠত সভা ও প্রসশ্যমনার জজলা প্রশাসক/উপপষ্টরিালক স্থানীয় সরকার কার্ িষ্টববরণী/হাষ্টজরা 

[৫.২] জজলার ষ্টনজস্ব ঐষ্টতহয ও 

সাংস্কৃষ্টত রক্ষা এবাং জজলার ষ্টবখ্যাত 

পণ্যসমূদহর প্রিার ও ষ্টবপণদন 

উদযাগ গ্রহণ 

[৫.২.১] সভা আয়োেন সহকারী কশ্যমশনার, সাধারে শাখা হাষ্টজরা 

[৫.২.২] অনলাইদন উদযািা 

সাংযুিকরণ 

উপপশ্যরচালক, মশ্যহলা শ্যবষেক অশ্যধেপ্তর, কুশ্যষ্টো প্রষ্টতদবেন 

[৫.৩] পষ্টরকষ্টল্পত নগরায়ন ও বনায়ন 

ষ্টনষ্টিত করা 
[৫.৩.১] বনােয়নর েন্য িারা ষ্টবতরণ 

জজলা প্রশাসক/ উপদজলা ষ্টনব িাহী অষ্টফসার প্রষ্টতদবেন 

[৫.৪] দুদর্ িাদগ ক্ষষ্টতগ্রস্ত এলাকা 

তাৎক্ষষ্টনক পষ্টরেশ িন/েশ িন 
[৫.৪.১] পষ্টরেশ িন/েশ িনকৃত 

জজলা প্রশাসক/ জজলা ত্রান  ও পুণব িাসন কি িকতিা, 

কুষ্টিয়া 

প্রষ্টতদবেন 

[৫.৫] সািাষ্টজক ষ্টনরাপত্তা কি িসূিীদত 

অসহায়/দুঃস্থ/ সুষ্টবিা বষ্টঞ্চতদের 

সুষ্টবিা প্রাষ্টপ্ত ষ্টনষ্টিদত ব্যবস্থা গ্রহণ 

[৫.৫.১] প্রোনকৃত ষ্টভষ্টজএফ 

জজলা ত্রান  ও পুণব িাসন কি িকতিা, কুষ্টিয়া তথ্য ষ্টিত্র 

[৫.৬] জন্ম ষ্টনবন্ধন কার্ িক্রি তোরষ্টক [৫.৬.১] তোরষ্টক 

জজলা প্রশাসক/উপপষ্টরিালক, স্থানীয় সরকার, 

কুষ্টিয়া 

ষ্টিত্র 

 [৫.৭] গ্রাি আোলদতর কার্ িক্রি 

পষ্টরবীক্ষণ 
[৫.৭.১] পষ্টরবীক্ষণকৃত গ্রাি আোলত 

উপপষ্টরিালক, স্থানীয় সরকার, কুষ্টিয়া প্রষ্টতদবেন 

[৫.৮] স্থানীয় সরকার প্রষ্টতষ্ঠাদনর 

কার্ িক্রি পষ্টরবীক্ষণ 

[৫.৮.১] তোরষ্টক জজলা প্রশাসক/উপপষ্টরিালক, স্থানীয় সরকার, 

কুষ্টিয়া 

প্রষ্টতদবেন 

[৫.৯] শ্যেআর েোন [৫.৯.১] েোনকৃত শ্যেআর 
জজলা ত্রান  ও পুণব িাসন কি িকতিা, কুষ্টিয়া প্রষ্টতদবেন 
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সাংদর্াজনী ৩:  

অন্য অষ্টফদসর সদে সাংষ্টিি কি িসম্পােন সূিকসমূহ 

 কার্ িক্রি কি িসম্পােন সূিক জর্সকল অষ্টফদসর সাদে সাংষ্টিি সাংষ্টিি অষ্টফদসর সাদে কার্ িক্রি সিিদয়র জকৌশল 

প্রেলা আইনশৃঙ্খলা কশ্যমটির সভা সভার সংখ্যা প্রেলা পুশ্যলশ/প্রেলা কারাগার/অন্যান্য 

আইন-শৃঙ্খলা বাশ্যহনীর  সায়র্ সম্পশ্যকযত। 

েশ্যতমায়স প্রেলা আইনশৃঙ্খলা কশ্যমটির সভার মাধ্যয়ম সকল 

সমস্যা সুয়র্াগ সুশ্যবধা ইতোশ্যে আয়লাচনার মাধ্যয়ম তুয়ল ধরা। 

 

শ্যশক্ষার্ী স্কুল ঝয়র পোর হার কমায়না ঝয়র পোর হার হ্রাসকরে প্রেলা শ্যশক্ষা অশ্যিসার/প্রেলা োর্শ্যমক শ্যশক্ষা 

অশ্যিসার/উপআনুষ্ঠাশ্যনক শ্যশক্ষা ব্যেয়রা। 

েশ্যতমায়স তায়েরয়ক শ্যনয়েশ যনা েোন করা এবং েশ্যতশ্যনেত এই 

শ্যবষয়ে মশ্যনেশ্যরং করা। 

 

জজলায় ষ্টনতয প্রদয়াজনীয় বাজার ষ্টনয়ন্ত্রণ। বাোর শ্যনেন্ত্রে প্রেলা বাোর কম যকতযা/প্রেলা পুশ্যলশ/বাোর  

মাশ্যলক সশ্যমশ্যত। 

বাোর মাশ্যলক সশ্যমশ্যতর মাধ্যয়ম বাোর মশ্যনেশ্যরং ও প্রমাবাইল  

প্রকাে য পশ্যরচালনা 

 

মােকমুি সমাে গঠয়ন ও প্রচারাচালান 

প্ররায়ধ পেয়ক্ষপ গ্রহে  

সয়চতনতামূলক সভা  প্রেলা পুশ্যলশ/অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী 

 বাশ্যহনী/মােকদ্রব্য শ্যনেন্ত্রে অশ্যধেপ্তর  

সভা আয়োেয়নর মাধ্যয়ম সমন্বে সাধন ও শ্যনয়ে যশনা েোন  

বাল্যশ্যববাহ, ইভটিশ্যেং, খায়য প্রভোল, 

নকল পণ্য ইতোশ্যে প্ররায়ধ শ্যনেশ্যমত 

প্রমাবাইল প্রকাে য পশ্যরচালনা  

প্রমাবাইল প্রকায়ে যর সংখ্যা  প্রেলা পুশ্যলশ/সমােয়সবা অশ্যধেপ্তর/মশ্যহলা শ্যবষেক 

 অশ্যধেপ্তর/প্রভািা অশ্যধকার সংরক্ষে অশ্যধেপ্তর  

সমশ্যন্বত কম যপশ্যরকল্পনা গ্রহে এবং প্রমাবাইল প্রকায়ে যর 

মাধ্যয়ম আইয়নর েয়োগ  

সৃেনশীলতার চচ যা, সাংস্কৃশ্যতক চচ যা ও 

ক্রীো সুশ্যবধা বৃশ্যির পেয়ক্ষপ গ্রহে  

আয়োশ্যেত েশ্যতয়র্াশ্যগতা  প্রেলা শ্যশক্ষা অশ্যিস/প্রেলা োর্শ্যমক শ্যশক্ষা অশ্যিস/শ্যশল্পকলা 

একায়িশ্যম/শ্যশশু শ্যবষেক কম যকতযার কার্ যালে/প্রেলা ক্রীো অশ্যিস  

সমন্বে সভার মাধ্যয়ম কার্ যক্রম সম্পােন  

উচ্চ েযুশ্যি জ্ঞান সম্পন্ন শ্রমশশ্যি গয়ে 

তুলয়ত েশ্যশক্ষে েোন  

আয়োশ্যেত েশ্যশক্ষে  কাশ্যরগরী েশ্যশক্ষে প্রকন্দ্র/যুব উন্নেন অশ্যধেপ্তর/আইশ্যসটি 

অশ্যধেপ্তর/শ্যবশ্যসক   

কাশ্যরগরী েশ্যশক্ষয়ের ব্যবিা গ্রহে  

েনসাধারয়ের ময়ধ্য স্বািে সয়চতনতা 

বৃশ্যিয়ত পেয়ক্ষপ গ্রহে  

গৃহীত পেয়ক্ষপ  শ্যসশ্যভল সােযন/পশ্যরবার পশ্যরকল্পনা অশ্যধেপ্তর  সমশ্যন্বত কার্ যক্রয়মর মাধ্যয়ম সভা আয়োেন  
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পষ্টরষ্টশি খঃ 

িষ্টন্ত্রপষ্টরষে ষ্টবভাগ কর্তিক ষ্টনি িাষ্টরত সুশাসনমূলক কি িপষ্টরকল্পনাসমূহ 

সাংদর্াজনী ৪-৮
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সাংদর্াজনী ৪: 

 আঞ্চষ্টলক/িাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালদয়র জাতীয় শুদ্ধািার জকৌশল কি ি-পষ্টরকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

আঞ্চষ্টলক/িাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালদয়র নাি: জজলা প্রশাসদকর কার্ িালয়, কুষ্টিয়া। 

কার্ িক্রদির নাি কি িসম্পােন 

সূিক 

 

সূিদকর

িান 

একক 

 

বাস্তবায়দন

রোষ্টয়ত্ব 

প্রাপ্ত 

ব্যষ্টি/পে 

২০২২-

২০২৩ 

অে িবেদরর 

লক্ষযিাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগষ্টত পষ্টরবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  িন্তব্য 

লক্ষযিাত্রা/ 

অজিন 

১ি 

জকায়ার্ িার 

২য় 

জকায়ার্ িা

র 

৩য় 

জকায়ার্ িা

র 

৪ে ি 

জকায়ার্ িা

র 

জিার্ 

অজিন 

অষ্টজিত

িান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাষ্টতষ্ঠাষ্টনক ব্যবস্থা……………………………….১৮ 

১.১ ননষ্টতকতা কষ্টিটির সভা 

আদয়াজন 

সভা আদয়াষ্টজত ২ সাংখ্যা প্রেলা 

েশাসন 

৪ লক্ষযিাত্রা ১ ১ ১ ১ ৪   

অজিন      

১.২ ননষ্টতকতা কষ্টিটির সভার 

ষ্টসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবাষ্টয়ত 

ষ্টসদ্ধান্ত 

৪ % বনশ্যতকতা  

কশ্যমটি 

১০০ লক্ষযিাত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

অজিন      

১.৩ সুশাসন প্রষ্টতষ্ঠার ষ্টনষ্টিত্ত 

অাংশীজদনর 

(stakeholders) 

অাংশগ্রহদণ সভা 

অনুষ্টষ্ঠত সভা ৪ সাংখ্যা প্রেলা 

েশাসন 

৪ লক্ষযিাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন      

১.৪ শুদ্ধািার সাংক্রান্ত প্রষ্টশক্ষণ 

আদয়াজন  

প্রষ্টশক্ষণ 

আদয়াষ্টজত 

২ সাংখ্যা প্রেলা 

েশাসন 

৪ লক্ষযিাত্রা ১ ১ 

 

১ 

 

১  

 

  

অজিন      

১.৫ কি ি-পষ্টরদবশ উন্নয়ন 

(স্বাস্থযষ্টবষ্টি অনুসরণ/টিওএেইভুি 

অদকদজা িালািাল ষ্টনষ্পষ্টত্তকরণ 

/পষ্টরষ্কার-পষ্টরেন্নতা বৃষ্টদ্ধ, 

িষ্টহলাদের জন্য পৃেক ওয়াশরুদির 

ব্যবস্থা ইতযাষ্টে 

উন্নত কি ি-

পষ্টরদবশ 

৩ তাষ্টরখ অশ্যতশ্যরি 

প্রেলা 

েশাসক 

(সাশ্যব যক) 

১৯/০৯/২২ 

৯/১২/২২ 

২২/০৩/২৩ 

২৫/৬/২৩ 

লক্ষযিাত্রা 

 

১ ১ ১  ১    

অজিন      

২.  ক্রদয়র জক্ষদত্র শুদ্ধািার ........................................................................৪ 

২.১ ২০২২-২৩ অে িবেদরর ক্রয়-

পষ্টরকল্পনা ওদয়ব সাইদর্ প্রকাশ 

ক্রয়-পষ্টরকল্পনা 

ওদয়বসাইদর্ 

প্রকাষ্টশত 

৩ তাষ্টরখ প্রনোরত 

প্রিপুটি 

কায়লক্টর 

 

 

৩১/০৭/২২ লক্ষযিাত্রা ৩১/০৭/২২       

অজিন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

কার্ িক্রদির নাি কি িসম্পােন 

সূিক 

 

সূিদকর

িান 

একক 

 

বাস্তবায়দন

রোষ্টয়ত্ব 

প্রাপ্ত 

ব্যষ্টি/পে 

২০২২-

২০২৩ 

অে িবেদরর 

লক্ষযিাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগষ্টত পষ্টরবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  িন্তব্য 

লক্ষযিাত্রা/ 

অজিন 

১ি 

জকায়ার্ িার 

২য় 

জকায়ার্ িা

র 

৩য় 

জকায়ার্ িা

র 

৪ে ি 

জকায়ার্ িা

র 

জিার্ 

অজিন 

অষ্টজিত

িান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩. শুদ্ধািার সাংষ্টিি এবাং দুনীষ্টত প্রষ্টতদরাদি সহায়ক অন্যান্য কার্ িক্রি……………..৩২ (অগ্রাষ্টিকার ষ্টভষ্টত্তদত নুযনতি িারটি কার্ িক্রি) 

৩.১ জসবা প্রোদনর জক্ষদত্র 

জরষ্টজস্টাদর প্রদেয় জসবার ষ্টববরণ 

ও জসবাগ্রহীতার িতািত সাংরক্ষণ 

জরষ্টজস্টার 

হালনাগােকৃত 

   ৮ % সাধারে 

শাখা  

১০০% লক্ষযিাত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

অজিন      

৩.২ দুনীষ্টত প্রষ্টতদরাদি সভা 

আদয়াজন। 

সভার সংখ্যা    ৮ সংখ্যা েশাসশ্যনক 

কম যকতযা 

৪টি লক্ষযিাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন      

৩.৩ সািাষ্টজক জর্াগাদর্াগ িােদি 

অষ্টভদর্াগ গ্রহণ। 

প্রিসব্যক 

 ম্যায়সিার 

   ৮  % অশ্যত: প্রে: 

ে: 

১০০ লক্ষযিাত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজিন      

৩.৪ শ্যসটিয়েন চাে যার অনুোেী 

প্রসবা েোন 

প্রসবা েোন    ৮ % প্রেলা 

েশাসন 

১০০ লক্ষযিাত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজিন      
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সাংদর্াজনী ৫: ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবন কি িপষ্টরকল্পনা 

 

ক্রি  
কার্ িক্রি 

 

কি িসম্পােন 

সূিক 

একক 

 

কি িসম্পােন 

সূিদকর িান 

লক্ষযিাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসািারণ উত্তি িলষ্টত িান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] একটি উদ্ভাবনী 

িারণা/ জসবা সহষ্টজকরণ/ 

ষ্টিষ্টজর্াইদজশন বাস্তবায়ন   

[১.১.১] একটি উদ্ভাবনী 

িারণা/দসবা 

সহষ্টজকরণ/ষ্টিষ্টজর্াইদজশন 

বাস্তবাষ্টয়ত 

তাশ্যরখ ১০ ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ 

০২ [২.১] ই-নশ্যর্র ব্যবহার বৃশ্যি [২.১.১] ই-িাইয়ল প্রনাে 

শ্যনষ্পশ্যত্তকৃত 
% ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

০৩ [২.১] তথ্য বাতায়ন 

হালনাগােকরণ 

[২.১.১] তথ্য বাতায়ন 

হালনাগােকরণ 
সাংখ্যা ১৫ ৪ ৩ ২ 

০৪ [৪.১] ৪র্ য শ্যশল্পশ্যবপ্লয়বর  

চোয়লি প্রমাকায়বলাে 

করেীে শ্যবষয়ে 

অবশ্যহতকরে সভা/কম যশালা 

আয়োেন 

[৪.১.১] ৪র্ য শ্যশল্পশ্যবপ্লয়বর  

চোয়লি প্রমাকায়বলাে করেীে 

শ্যবষয়ে অবশ্যহতকরে 

সভা/কম যশালা আয়োশ্যেত 

সাংখ্যা ৫ ২ ১ --- 

০৫ 

[৫.১] ই-গভন্যিান্স ও 

উদ্ভাবন কি িপষ্টরকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

[৫.১.১] কি িপষ্টরকল্পনা 

বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত প্রষ্টশক্ষণ 

আদয়াষ্টজত  

সাংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কম যপশ্যরকল্পনা 

অধ যবাশ্যষ যক স্ব-মূল্যােন 

েশ্যতয়বেন উধব যতন কর্তযপয়ক্ষ 

শ্যনকে প্রেশ্যরত 

তাশ্যরখ ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 
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সাংদর্াজনী ৬: অষ্টভদর্াগ প্রষ্টতকার ব্যবস্থা সাংক্রান্ত কি ি-পষ্টরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

কার্ িক্রদির 

জক্ষত্র 

 

িান 
কার্ িক্রি 

 

কি িসম্পােন 

সূিক 

একক 

 

কি িসম্পােন 

সূিদকর িান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২১-

২২ 

লক্ষযিাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসািারণ 
অষ্টত 

উত্তি 
উত্তি  

িলষ্টত 

িান 

িলষ্টত 

িাদনর 

ষ্টনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাষ্টতষ্ঠাষ্টনক 

 

 

১৪ 

[১.১] অষ্টভদর্াগ ষ্টনষ্পষ্টত্ত কি িকতিা (অষ্টনক) 

ও আষ্টপল কি িকতিার তথ্য ওদয়বসাইদর্ 

এবাং ষ্টজআরএস সফর্ওয়যাদর  নত্রিাষ্টসক 

ষ্টভষ্টত্তদত হালনাগােকরণ  

[১.১.১] অষ্টনক ও আষ্টপল 

কি িকতিার তথ্য 

হালনাগােকৃত এবাং 

ওদয়বসাইদর্ আপদলািকৃত 

সাংখ্যা 

 
৪ - - ৪ ৩ - - - 

[১.২] ষ্টনষ্টে িি সিদয় অনলাইন/অফলাইদন 

প্রাপ্ত অষ্টভদর্াগ ষ্টনষ্পষ্টত্ত 

[১.২.১] অষ্টভদর্াগ 

ষ্টনষ্পষ্টত্তকৃত 
% ৭   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩]  অষ্টভদর্াগ ষ্টনষ্পষ্টত্ত সাংক্রান্ত িাষ্টসক 

প্রষ্টতদবেন উর্ধ্িতন কর্তিপক্ষ বরাবর জপ্ররণ   

[১.৩.১]  িাষ্টসক 

প্রষ্টতদবেন জপ্রষ্টরত 
% ৩   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

পষ্টরবীক্ষণ ও 

সক্ষিতা 

অজিন 

 

১১ 

[২.১] বৈমাশ্যসক শ্যভশ্যত্তয়ত পশ্যরবীক্ষে এবং 

বৈমাশ্যসক পশ্যরবীক্ষে েশ্যতয়বেন ঊধ্বতন 

কর্তযপয়ক্ষর শ্যনকে প্রেরে 

[২.১.১] নত্রিাষ্টসক 

প্রষ্টতদবেন জপ্ররণ  

সাংখ্যা 

 

৩ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২] কি িকতিা/কি িিারীদের অষ্টভদর্াগ 

প্রষ্টতকার ব্যবস্থা এবাং ষ্টজআরএস 

সফর্ওয়যার ষ্টবষয়ক প্রষ্টশক্ষণ আদয়াজন 

[২.২.১] প্রষ্টশক্ষণ 

আদয়াষ্টজত 

প্রষ্টশক্ষদণর 

সাংখ্যা 

৪ 

 
- - ২ ১ - - - 

[২.৩] অষ্টভদর্াগ প্রষ্টতকার ব্যবস্থাপনা 

ষ্টবষদয় জস্টক জহাডারগদণর সিিদয় 

অবষ্টহতকরণ সভা  

[২.৩.১] সভা অনুষ্টষ্ঠত 
সভার 

সাংখ্যা 
৪ - - ২ ১  - - 
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সাংদর্াজনী ৭: জসবা প্রোন প্রষ্টতশ্রুষ্টত বাস্তবায়ন কি ি-পষ্টরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

কার্ িক্রদির 

জক্ষত্র 

 

িান 
কার্ িক্রি 

 

কি িসম্পােন 

সূিক 

একক 

 

কি িসম্পা

েন 

সূিদকর 

িান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২১-

২২ 

লক্ষযিাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসািার

ণ 

অষ্টত 

উত্তি 
উত্তি 

িলষ্টত 

িান 

িলষ্টত 

িাদনর 

ষ্টনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাষ্টতষ্ঠাষ্টনক 

 

 

১৮ 

[১.১]  নত্রিাষ্টসক ষ্টভষ্টত্তদত 

জসবা প্রোন প্রষ্টতশ্রুষ্টত সাংক্রান্ত 

পষ্টরবীক্ষণ কষ্টিটি পুনগঠন 

জসবা প্রোন প্রষ্টতশ্রুষ্টত 

পষ্টরবীক্ষণ কষ্টিটির ষ্টসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

[১.১.১] কষ্টিটি 

পুনগঠিত 
সংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.২] জসবা প্রোন প্রষ্টতশ্রুষ্টত 

সাংক্রান্ত পষ্টরবীক্ষণ কষ্টিটি 

পুনগঠন জসবা প্রোন প্রষ্টতশ্রুষ্টত 

পষ্টরবীক্ষণ কষ্টিটির ষ্টসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

[১.২.১] ষ্টসদ্ধান্ত 

বাস্তবাষ্টয়ত এবাং 

প্রষ্টতদবেন জপ্রষ্টরত 

% 

 

৪ 

 
- - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] জসবা প্রোন প্রষ্টতশ্রুষ্টত 

ষ্টবষদয় আওতািীন 

েপ্তর/সাংস্থার সিিদয় 

নত্রিাষ্টসক ষ্টভষ্টত্তদত সভা 

আদয়াজন 

[১.৩.১] সভা 

আদয়াষ্টজত 
সাংখ্যা ২ - - ৪ ৩ ২ ১  

[১.৪] নত্রিাষ্টসক ষ্টভষ্টত্তদত জসবা 

প্রোন প্রষ্টতশ্রুষ্টত 

হালনাগােকরণ  

[১.৪.১] 

হালনাগােকৃত 
সাংখ্যা ৯ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

সক্ষিতা 

অজিন  
৭ 

[২.১] জসবা প্রোন প্রষ্টতশ্রুষ্টত 

ষ্টবষয়ক  

প্রষ্টশক্ষণ/কি িশালা/দসষ্টিনার 

আদয়াজন  

[১.১.১] েশ্যশক্ষে 

আয়োশ্যেত 

 

সাংখ্যা 

 

৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২]  জসবা প্রোন ষ্টবষদয় 

জস্টকদহাডারগদণর সিিদয় 

অবষ্টহতকরণ সভা আদয়াজন 

[১.৩.১] 

অবষ্টহতকরণ সভা 

অনুষ্টষ্ঠত 

সভার 

সাংখ্যা 
৪ - - ২ ১ - - - 
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সাংদর্াজনী ৮: 

তথ্য অষ্টিকার ষ্টবষদয় ২০২২-২৩ অে িবেদরর বাষ্টষ িক কি িপষ্টরকল্পনা  

কি িসম্পােদনর 

জক্ষত্র 

 

িান 
কার্ িক্রি 

 

কি িসম্পােন 

সূিক 

একক 

 

কি িসম্পােন 

সূিদকর 

িান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২১-

২২ 

লক্ষযিাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসািারণ অষ্টত উত্তি উত্তি  িলষ্টত িান 

িলষ্টত 

িাদনর 

ষ্টনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাষ্টতষ্ঠাষ্টনক ৬ 

[১.১] তথ্য অষ্টিকার আইন 

অনুর্ায়ী ষ্টনি িাষ্টরত সিদয়র 

িদে তথ্য প্রোন 

 

[১.১.১] ষ্টনি িাষ্টরত 

সিদয়র িদে তথ্য 

প্রোনকৃত 

% ৬ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

সক্ষিতা বৃষ্টদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রদণাষ্টেতভাদব 

প্রকাশদর্াগ্য তথ্য হালনাগাে 

কদর ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ 

[১.২.১]হালনাগােকৃত 

তথ্য ওদয়বসাইদর্ 

প্রকাষ্টশত 

তাষ্টরখ 

 
০৪   

৩১-১২-

২০২২ 
১০-০১-২০২৩ ২০-০১-২০২৩ ৩১-০১-২০২৩ - 

[১.৩] বাষ্টষ িক প্রষ্টতদবেন প্রকাশ  
[১.৩.১] বাষ্টষ িক 

প্রষ্টতদবেন প্রকাষ্টশত  
তাষ্টরখ  ০৩   

১৫-১০-

২০২২ 
১৫-১১-২০২২ ১৫-১২-২০২২ - - 

[১.৪]  তথ্য অষ্টিকার আইন, 

২০০৯ এর ৫ িারা অনুসাদর 

র্াবতীয় তদথ্যর কযার্াগষ্টর  ও 

কযার্ালগ নতষ্টর/হালনাগােকরণ 

[১.৪.১] তদথ্যর 

কযার্াগষ্টর  ও কযার্ালগ 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগােকৃত 

তাষ্টরখ ০৩   
৩১-১২-

২০২২ 
১০-০১-২০২৩ ২০-০১-২০২৩ ৩১-০১-২০২৩ - 

[১.৫] তথ্য অষ্টিকার আইন ও 

ষ্টবষ্টি ষ্টবিান সম্পদকি 

জনসদিতনতা বৃষ্টদ্ধকরণ 

[১.৫.১]  প্রিার কার্ িক্রি 

সম্পন্ন 

কার্ িক্রদির 

সাংখ্যা 
০৪   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য অষ্টিকার ষ্টবষদয় 

কি িকতিাদের প্রষ্টশক্ষণ আদয়াজন    

[১.৬.১] প্রষ্টশক্ষণ 

আদয়াষ্টজত 

প্রষ্টশক্ষদণর 

সাংখ্যা  
০৩   ৩ ২ ১ - - 
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