
পরিরিষ্ট-ক 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেি সিকাি 

 

 

 

 

 

 

উপজেলা নির্ বাহী অনিসার, আিাশুরি, সাতক্ষীিা 

 

 

এবাং 

 

জজলা প্রিাসক, সাতক্ষীিা এি মদে স্বাক্ষরিত 

 

 

 

বারষ িক কম িসম্পােি চুরি 

 

 

 

 

জুলাই ১, ২০১৯ - জুি ৩০, ২০২০ 
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সূরিপত্র 

 

 

 

কম িসম্পােদিি সারব িক রিত্র 

 

 

উপক্রমরণকা 

 

 

জসকিি ১: কার্ িাবরল 

 

 

জসকিি ২:  কার্ িক্রম, কম িসম্পােি সূিক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 

 

 

সাংদর্াজিী ১:  িব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

 

সাংদর্াজিী ২: কম িসম্পােি সূিকসমূহ, বাস্তবায়িকািী এবাং পরিমাপ পদ্ধরত 

 

 

সাংদর্াজিী ৩: কম িসম্পােি লক্ষযমাত্রা অজিদিি জক্ষদত্র অন্য েপ্তি/সাংস্থাি উপি রির্ িিিীলতা 
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উপজেলা নির্ বাহী অনিসার, আশাশুনি, সাতক্ষীিা এি কম িসম্পােদিি সারব িক রিত্র : 

(Overview of the Performance of Upazila Nirbahi Officer, Assasuni, Satkhira) 

সাম্প্ররতক অজিি, িযাদলঞ্জ এবাং র্রবষ্যত পরিকল্পিা : 

সাম্প্ররতক বছিসমূদহি (৩ বছি) প্রধাি অজিিসমূহ : 
 

1• পর্ িটক আকষ িদণি লদক্ষয আিাশুরি  ব্রীজ সাংলগ্ন মরিচ্চাপ রিভারনভউ কেওড়া পাকি রিম িাণ । 

2• বুধহাটা কাদলক্টদিট ইদকাপাকি রিম িাণ । 

3• আশাশুনি উপদজলাদক রর্ক্ষুকমুিকিদণ পূিব িাসি োর্ বক্রম গ্রহণ। 

4• মািিীয় প্রধািমন্ত্রীি ১০টি উদযাদগি অন্যতম উদযাগ “ গৃহহীি পরিবাদিি জন্য গৃহ রিম িাণ”/  

     “ঘদি ঘদি রবদ্যযৎ” বাস্তবায়দিি লদক্ষয জসালাি জহাম প্রকল্প বাস্তবায়ি। 

5• পাঠার্যাস বৃরদ্ধি লদক্ষয উপদজলায় wWwRUvj †m›Uvi স্থাপি । 

6. †W †Kqvi †m›Uvi 
7. †cbkbvi‡`i শেড । 

8. bvix I wkïevÜe Kর্ নার| 

9. ~̀‡h©vM †gvKv‡ejvq mgwš̂Z D‡`¨vM I e„ÿ‡ivcY| 

সমস্যা এবাং িযাদলঞ্জসমূহ 

 আশাশুনি এেটি দ্যদর্ িাগপ্রবি এলাকা। রবদিষ কদি িেীি তীিবতী আনুরলয়া, খাজিা, প্রতাপিগি, 

আিাশুরি, শ্রীউলা, খাজিা ও বুধহাটা ইউরিয়ি সীমািাি জর্রিবাধ র্াাংগি প্রবণ হয়। রবদিষ কদি  

বষ িাকাদল জজায়াদিি প্রর্াদব র্াাংগি প্রবণ হয় এর্ং এলাকাি জিসাধািণ আতাংদক থাদক। তাৎক্ষরণক 

জবরি বাঁধ র্াঙ্গি জিাদধ প্রদয়াজিীয় ফান্ড িা থাকায় সমস্যা সৃরষ্ট হয় এবাং জািমাদলি জবি ক্ষয়-ক্ষরত 

হয়। তাি উত্তিদণ কার্ িকি ব্যবস্থা গ্রহণ। 

 আিাশুরি উপদজলাি সকল এলাকায় লবণািতাি কািদণ রবশুদ্ধ পািীয় জদলি সমস্যা রবযমাি। 

 সাতক্ষীি-জঘালা জর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা জবহাল অবস্থা।  

র্রবষ্যৎ পরিকল্পিা : 

 gvbe m¤ú` Dbœqb Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wó Kiv। 

 “জরম আমাি সিকারি ঘি” প্রকদল্পি আওতায় 2০০ জি গৃহহীদিি গৃহ রিম িাণ 

 Avkvïwb Dc‡Rjv‡K kZfvM wfÿzKgy³KiY| 

 সামারজক wbivcËv জটকসইকিণ। 

 িািী ও রিশু স্বাস্থয ও পুরষ্ট কার্ িক্রম। 

 রিিক্ষিমুি আিাশুরি গিা। 

 মরিচ্চাপ রিভারনভউ কেওড়া পাদকিি আধুরিকায়ি কিা। 

 আশ্রায়ণ ও গুচ্ছগ্রাম প্রেজে বৃক্ষ করাপজণর মাধ্যজম ভাঙ্গি করাধ েরণ। 

 আশ্রায়ণ ও গুচ্ছগ্রাম প্রেজে সুজপয় পানির ব্যর্স্থা েরণ। 

 আশাশুনি উপজেলার িদী ভাঙ্গি প্রনিজরাধ েজে বৃক্ষজরাপজণর ব্যর্স্থা েরণ। 

 উপজেলা পনরষদ সবুোয়ি েরা। 

২০১৯-১২০ অথ িবছদিি প্রধাি অজিিসমূহ : 

 ’জমি আছে ঘর শেই’ প্রকছের আওতায়  ১৯৮ জছের গৃহ মেি মাণ। 

 পর্ মটে মেছের মিকাছে েতুে েতুে পর্ মটে শকছের আওতায় মিমিন্ন উপছজলায় ইদকাট্যযরিজম জসন্টাি 

(দকওিা পাকি) স্থাপি করা। 
 আম গাছসহ ১,০০,০০০ টি ফলে ও বিজ বৃক্ষ জিাপি করা। 

 cwi‡ek msiÿY Gi AvIZvq Lvj Lbb/c~btLbb Kiv|  

  wewfbœ cÖRvwZi gv‡Qi Pvl, gv‡Qi AfqviY¨| 
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পক্রমরণকা (Preamble) 

 

 সিকারি েপ্তি/সাংস্থাসমূদহি প্রারতষ্ঠারিক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ জজািোি কিা, সুিাসি 

সাংহতকিণ এবাং সম্পদেি র্থার্থ ব্যবহাি রিরিতকিদণি মােদম  রূপকল্প- ২০২১ এি র্থার্থ বাস্তবায়দিি 

লদক্ষয- 

 

 

উপজেলা রিব িাহী অরফসাি, আিাশুরি, সাতক্ষীিা 

 

 

এবাং 

 

জজলা প্রিাসক, সাতক্ষীিা এি  

 

মদে ২০২০ সাদলি জুি মাদসি ০১ তারিদখ এই বারষ িক কম িসম্পােি চুরি স্বাক্ষরিত হল।  

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষিকািী উর্য়পক্ষ রিম্নরলরখত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলি: 
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জসকিি ১: 

রূপকল্প (Vision), অরর্লক্ষয (Mission), জকৌিলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাবরল 

১.১ রূপকল্প (Vision) : 

েক্ষ, গরতিীল, উন্নয়ি সহায়ক এবাং জিবান্ধব প্রিাসি। 

১.২ অরর্লক্ষয (Mission):  

প্রিাসরিক েক্ষতা বৃরদ্ধ, তথ্যপ্রযুরিি র্থার্থ ব্যবহাি ও জসবাোতাদেি দৃরষ্টর্রঙ্গি পরিবতিি 

এবাং উদ্ভাবি িি িাি মােদম সময়াবদ্ধ ও মািসম্মত জসবা রিরিত কিা। 

১.৩ জকৌিলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) 

১.  উপদজলা পর্ িাদয় সিকারি ও জবসিকারি সকল উন্নয়িমূলক কার্ িক্রসমূদহি      

কার্ িকি  সমন্বয়সাধি; 

২. দ্যদর্ িাগ ব্যবস্হাপিা, বিায়ি, জলবায়ু পরিবতিি ও পরিদবি সাংিক্ষণসহ জটকসই    

          উন্নয়ি লক্ষযমাত্রা অজিি ত্বিারন্বতকিণ; 

৩.  সামারজক রিিাপত্তামূলক কার্ িক্রম বাস্তবায়ি জজািোিকিণ; 

৪. িাজস্ব প্রিাসি ও ব্যবস্হাপিায় গরতিীলতা আিয়ি; 

৫.  উপদজলা রিব িাহী ম্যারজদেরসি মােদম জিশৃঙ্খলা ও জিরিিাপত্তা সাংহতকিণ; 

৬.   জিসদিতিতামূলক কার্ িক্রদম জি উদ্বুদ্ধকিণ জজািোিকিণ; 

৭. মািবসম্পে উন্নয়ি ও প্রারতষ্ঠারিক সক্ষমতা বৃরদ্ধকিণ; 

৮. ক্রীিা, সাংস্কৃরত ও িািী উন্নয়ি ত্বিারিতকিণ। 

 ১.৪ কার্ িাবরল (Functions): 

১. উপজজলাি আন্ত:রবর্াগীয় কম িকাদন্ডি সমন্বয় এবাং প্রধািমন্ত্রীি প্ররতশ্রুত প্রকল্পসমূহসহ উপদজলাি 

প্রধাি উন্নয়ি কম িকাণ্ড বাস্তবায়দি সমন্বয়কািীি োরয়ত্ব পালি; 

২. সিকাি কর্তিক কৃরষ, স্বাস্হযদসবা ও জিস্বাস্হয, পরিবাি পরিকল্পিা, িািী ও রিশু, ক্ষুদ্র নৃ-জগাষ্ঠীি 

কল্যাণ, প্রাথরমক ও গণরিক্ষা এবাং রিক্ষা রবষয়ক গৃহীত সকল িীরতমালা ও কম িসূরিি সুষু্ঠ 

বাস্তবায়ি, তত্ত্বাবধাি, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়সাধি; 

৩.  দ্যদর্ িাগ ব্যবস্হাপিা এবাং ত্রাণ ও পুিব িাসি কার্ িক্রম গ্রহণ, রজআি, টিআি, কারবখা, কারবটা, 

রর্রজরি, রর্রজএফ, অরত েরিদ্রদেি জন্য কম িসৃজি ইতযারে কার্ িক্রম বাস্তবায়ি, তত্ত্বাবধাি ও 

পরিবীক্ষণ; 
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৪. ভূ-প্রাকৃরতক ববরিষ্টযসমূহ সাংিক্ষণসহ পরিদবি দূষদণি ফদল সৃষ্ট জলবায়ু পরিবতিদিি রবরূপ 

প্রর্াব জমাকাদবলায় জিসদিতিতা সৃরষ্ট, বিায়ি, রবরর্ন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়দি সারব িক সহায়তা 

কিা এবাং সারব িক সমন্বয় সাধি ও পরিবীক্ষণ; 

৫. সামারজক রিিাপত্তা ও োরিদ্রয রবদমািদি রবরর্ন্ন মন্ত্রণালয়/রবর্াগ কর্তিক গৃহীত ন্যািিাল সারর্ িস 

কম িসূরি, একটি বািী একটি খামািসহ রবরর্ন্ন প্রকল্প বাস্তবায়দি সারব িক সহায়তা প্রোি ও কার্ িকি 

সমন্বয় সাধি; 

৬. উপজেলাি িাজস্ব প্রিাসদিি সারব িক রিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধাি এবাং পরিবীক্ষণ; 

৭. রিব িাহী ম্যারজদেরস সম্পরকিত র্াবতীয় ক্ষমতা প্রদয়াগ, জমাবাইল জকাট ি পরিিালিা, উপজজলাি 

সারব িক আইি-শৃঙ্খলা িক্ষাপূব িক জিজীবদি স্বরস্ত আিয়ি এবাং রর্রর্আইরপদেি রিিাপত্তা সাংক্রান্ত 

কার্ িাবরল; 

৮. জাতীয় শুদ্ধািাি জকৌিল বাস্তবায়ি এবাং অরর্দর্াগ রিষ্পরত্ত ব্যবস্হাপিায় আওতায় অরর্দর্াগ 

রিরষ্পরত্ত; 

৯. রবরর্ন্ন সামারজক সমস্যা জর্মি জর্ৌি হয়িারি, িািী রির্ িাতি, মােক জসবি, জিািািালাি, জর্ৌতুক, 

বাল্যরববাহ ইতযারে প্ররতদিাধ/রিিসদি কার্ িক্রম গ্রহণ; 

১০. স্থািীয় সিকাদিি উপদজলা এবাং ইউরিয়দিি কার্ িক্রম বাস্তবায়ি ও পরিবীক্ষণ ; 

১১. প্রবাসীদেি িাটাদবস প্রস্তুত, রবদেিগামী ব্যরিদেি প্রতািণা ও হয়িারি প্ররতদিাধ এবাং  মািব 

পািাি জিাধসহ প্রবাসী কল্যাদণ র্াবতীয় কার্ িক্রম গ্রহণ; 

১২. এিরজওদেি কার্ িক্রম তোিরক ও সমন্বয়, এিরজও কার্ িক্রদমি ওর্ািল্যারপাং প্ররতদিাদধ 

কম িদক্ষত্র রিধ িািদণ মতামত প্রোি এবাং এিরজওদেি অনুকূদল ছািকৃত অদথ িি পরিবীক্ষণ ও 

ক্ষুদ্রঋণসহ অন্যান্য কার্ িক্রম পরিেি িি/েি িি; 

১৩. জাতীয় ই-গর্িদিন্স কার্ িক্রম বাস্তবায়ি; জসবা পরদ্ধত সহজীকিণ, জসবা প্রোি প্ররতশ্রুরত অনুর্ায়ী 

জসবা প্রোি, উপজজলা তথ্য বাতায়ি হালিাগােকিণ, জসাসাল রমরিয়া ব্যবহাি, এবাং রবরর্ন্ন পর্ িাদয় 

তথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুরিসহ অন্যান্য রবষদয় কার্ িক্রম পরিিালিা ও তোিরক। 
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জসকিি-২ 

জকৌিলগত উদেশ্য, অগ্রারধকাি, কার্ িক্রম, কম িসম্পােি সূিক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 

জকৌিলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌিলগত 

উদেদশ্যি 

মাি 

(Weight 

of 

Strategi

c 

Objectiv

e) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােি  

সূিক 

(Performanc

e 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােি  

সূিদকি মাি 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator

s) 

প্রকৃত অজিি 

 

লক্ষযমাত্রা/রিণ িায়ক ২০১8-১9 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষপণ 

(Projecti

on) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projecti

on) 

২০২০-২০২১ 

২০১৮-

১৯ 
২০১৯-২০ 

অসাধািণ অরত 

উত্তম 

উত্তম িলরত 

মাি 

িলরত 

মাদিি 

রিদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 উপদজলা রিব িাহী অরফসাদিি জকৌিলগত উদেশ্যসমূহ 

উপদজলা পর্ িাদয়ি 

েপ্তিসমূদহি 

উন্নয়িমূলক 

কার্ িক্রসমূদহি 

সমন্বয়সাধি এবাং 

সহায়তা 

১৮ 

উপদজলা পরিষদেি 

সর্া অনুষ্ঠাি 

অনুরষ্ঠত সর্া সাংখ্যা ৩ ১২ ১২ ১২ -- -- -- -- ১২ ১২ 

উপদজলা পরিষদেি 

সর্া সর্াি রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ি 

রসদ্ধান্ত বাস্তবারয়ত % ২ ৮০ ৮৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮৪ ৮২ ১০০% ১০০% 

রবরর্ন্ন উন্নয়িমূলক 

কার্ িক্রদমি অথ ি 

ছািকিণ,বাস্তবায়ি 

এবাং পরিেি িি 

পরিেি িিকৃত 

প্রকল্প 

সাংখ্যা ৩ ৪৫ ৭২ ৯৬ ৬০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯৬ ৯৬ 

এিরজও কার্ িক্রম 

সমন্বয় রবষয়ক 

সর্া  

সর্া অনুরষ্ঠত সাংখ্যা ৩ ১২ ১২ ১২ - - - - ১২ ১২ 

এিরজও কার্ িক্রম 

সমন্বয় রবষয়ক 

সর্াি রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ি 

রসদ্ধান্ত বাস্তবারয়ত % ২ ৮০ ৮৮ ৯১ ৯০ ৮৯ ৮৮ ৮৫ ৯৫ ১০০ 
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  এিরজওদেি 

অনুকূদল ছািকৃত 

অদথ িি পরিবীক্ষণ 

পরিবীক্ষণকৃত 

এিরজও 

সাংখ্যা ৩ ৬৫ ৬৮ ৭১ ৭০ ৬৯ ৬৮ ৬৫ ৬০ ৬৫ 

ক্ষুদ্রঋণ কার্ িক্রম 

পরিেি িি/েি িি; 

পরিেি িি/েি িি সাংখ্যা ২ ২০ ২৩ ২৬ ২৫ ২৪ ২৩ ২০ ২৫ ২৫ 

দ্যদর্ িাগ ব্যবস্হাপিা, 

বিায়ি, জলবায়ু 

পরিবতিি ও পরিদবি 

সাংিক্ষণসহ জটকসই 

উন্নয়ি লক্ষযমাত্রা অজিি 

ত্বিারন্বতকিণ 

১০ 

ত্রাণ ও পুিব িাসি 

এবাং দ্যদর্ িাগ 

ব্যবস্হাপিা 

সম্পরকিত সর্া 

অনুষ্ঠাি 

অনুরষ্ঠত সর্া  সাংখ্যা ১ ১০ ১১ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ১০ ১২ ১৪ 

ত্রাণ ও পুিব িাসি 

এবাং দ্যদর্ িাগ 

ব্যবস্হাপিা 

সম্পরকিত সর্াি 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

রসদ্ধান্ত বাস্তবারয়ত % ১ ৮৫ ৮৮ ৯১ ৯০ ৮৯ ৮৮ ৮৫ ১০০ ১০০ 

দ্যদর্ িাগ ক্ষরতগ্রস্ত 

এলাকা তাৎক্ষরণক 

পরিেি িি/েি িি/ত্রাি 

রবতিণ 

পরিেি িি/েি িি/ত্রাি 

রবতিণ 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১০০ ১০০ 

রজআি বিাে 

ব্যবহাি রিরিত 

কিণ 

প্রোিকৃত রজআি জম. টি ১ ৯২.০০

০ 

১০০.০০০ ১০০.০০০ ৯৮ ৯৬ ৯৫ ৯০ ১২৫.০০০ ১৫০.০০ 

রর্রজএফ ছািকিণ / 

রবতিণ তোিকী  

প্রোিকৃত 

রর্রজএফ 

জম. টি ০.৫ ১৭৮৬.৭৪

০ 

১৭৮৬.৭৪০ ২১৮৫.৫০০     ১২২৫.০০০ ১২৫০.০০০ 

রর্রজরি ছািকিণ / 

রবতিণ তোিকী  

প্রোিকৃত 

রর্রজএফ 

জম. টি ০.৫ ১১৫৮.৮৪

০ 

১৩০২.৮৪০ ১৩০২.৮০০     ১৩০২.৮৪০ ১৩০২.৮৪০ 

রিরলফ ছািকিণ / 

প্রকল্প তোিকীকিণ 

প্রোিকৃত রিরলফ জম.টি ১ ১৮৫.৫

০০ 

১৮৫.০০০ ২৫০.০০০     ১২০.০০০ ১২৫.০০০ 
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গ্রামীণ অবকাঠাদমা 

রিম িাদণি জন্য 

কারবখা প্রকদল্পি 

বিাে ছািকিণ/ 

বাস্তবায়ি 

রিরম িত িাস্তা রক.রম.  ০.৫ ৩৬৫.০

০০ 

৩৫৬.৫৪০ 

 

১৬.০০ 

 

    ২০.০০ ২৫.০০ 

গ্রামীণ অবকাঠাদমা 

রিম িাদণ িি জন্য 

কারবটা প্রকদল্পি 

বিাে ছািকিণ/  

বাস্তবায়ি 

রিম িাণকৃত িাস্তা রক.রম.  ০.৫ ১৫.৫৬

৬ 

১৬.৪৬৬ ১৭.০০০     ১৮.০০ ২০.০০ 

অরতেরিদ্রদেি জন্য 

কম িসাংস্হাি কম িসূরিি 

অথ ি ছািকিণ/ 

তোকিীকিণ 

রিদয়ারজত শ্ররমক সাংখ্যা 

(লক্ষ) 

০.৫ ২,৭৬,০

০০,০০ 

২,৭৬,১৬০০

০০ 

০.৬৮৮৮৮     ০.০৫ ০.০৬ 

বৃক্ষদিাপদিি জন্য 

জিগণদক উদু্বদ্ধকিণ 

জমলা আদয়াজি 

আদয়ারজত জমলা সাংখ্যা ০.৫ ০১ ০১ ০১ - - - - ০১ ০১ 

 সামারজক বিায়দিি 

জন্য রবরর্ন্ন প্রকাি 

বৃদক্ষি িািা রবতিণ 

রবতিণকৃত িািা সাংখ্যা 

(হাজাি) 

০.৫ ২.৫০ ১৮.৬০ ২০.০০     ১০০.০০০ ১০০.০০ 

 উপদজলা পরিদবি 

করমটিি সর্া 

আদয়াজি 

আদয়ারজত সর্া সাংখ্যা ০.৫ ০২ ০৪ ০৬     ০৬ ০৬ 

উপদজলা পরিদবি 

করমটিি সর্াি 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত % ০.৫ ১০০ ৯০ ১০০     ১০০ ১০০ 

জলবায়ু পরিবতিি 

জিাদধ গৃহীত প্রকল্প 

বাস্তবায়ি 

বাস্তবারয়ত প্রকল্প সাংখ্যা 

 

০.৫          

সামারজক রিিাপত্তামূলক 

কার্ িক্রম বাস্তবায়ি 

৮ 
মুরিদর্াদ্ধাদেি 

সম্মািী র্াতা 

রবতিণ 

র্াতা রবতিণ 

কার্ িক্রম 

তোিককৃত 

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 
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জজািোিকিণ  

প্ররতবন্ধী র্াতা প্রোি 

কার্ িক্রম তোিরক 

র্াতা রবতিণ 

কার্ িক্রম 

তোিককৃত 

% ২ ১০০ ১০০ ১০০     ১০০ ১০০ 

রবধবা র্াতা রবতিণ 

কার্ িক্রম তোিরক 

র্াতা রবতিণ 

কার্ িক্রম তোিককৃত 

 

% ২ ১০০ ১০০ ১০০     ১০০ ১০০ 

সামারজক 

রিিাপত্তামূলক 

প্রকদল্পি বাস্তবায়ি 

পরিবীক্ষণ 

পরিবীক্ষণকৃত 

প্রকল্প 

সাংখ্যা ১ ২২ ২৩ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ৭৭ ৭৭ 

প্ররতবন্ধীদেি রিক্ষা 

ও অন্যান্য 

কল্যাণমূলক কাদজ 

সহায়তা প্রোি 

সহায়তা প্রেত্ত টাকা ১ ১৪,৩১,৬

০০ 

১৭,০১,৬০০ ১৭,০১,৬০০ -- ৮০ - -- ১৭,০১,৬০০/- ১৭,০১,৬০০/- 

রােস্ব প্রশাসি ও 

ব্যর্স্থাপিা 

গনিশীলিা আিায়ি 

১০ 

উপদজলা ভূরম অরফস 

পরিেি িি 

পরিেি িিকৃত 

অরফস 

সাংখ্যা  ১ ০৬ ০৬ ০৬ ০৬ ০৬ ০৬ ০৫ ০৬ ০৬ 

 ইউরিয়ি ভূরম 

অরফস পরিেি িি 

পরিেি িিকৃত  

অরফস 

সাংখ্যা  ১ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৬ ৪৫ ৪৪ ৪২ ৪৮ ৪৮ 

ভূরম জিকি ি 

হালিাগােকিণ 

হালিাগােকৃত 

খরতয়াি 

সাংখ্যা  ১ ৭৫০ ৯৮০ ৭৫০ ৬৭০ ৬৪০ ৬২০ ৬০০ ৭২০ ৭৫০ 

কৃরষ খাস জরম 

বদদাবস্ত প্রোি 

পুিব িারসত পরিবাি সাংখ্যা  ১ ২০০ ২১০ ১৮৩ ১৭৮ ১৬৩ ১৫৭ ১৪৭ ২০৫ ২১০ 

অকৃরষ খাস জরম 

বদদাবস্ত প্রোি 

বদদাবস্ত প্রোিকৃত 

জরম  

একি ১          

ভূরম উন্নয়ি কদিি 

সঠিক োবী রিধ িািণ 

গত বছদিি আোয় 

ও িলরত বছদিি 

বদকয়াি হাি  

% ১ ১০০% ১০০% ১০০% ৯৫% ৯০% ৮০% ৭০% ১০০% ১০০% 
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ভূরম উন্নয়ি কি 

আোয় তোিরক কিা  

আোয়কৃত ভূরম 

উন্নয়ি কি 

টাকা 

(জকাটি) 

০.৫ ১.২৩ ১.৩৫ ১.৫০ ১.৪৯ ১.৪৮ ১.৪৭ ১.৪৬ ১.৪০ ১.০৪ 

সায়িাত মহাল 

বদদাবস্ত প্রোি 

আোয়কৃত 

ইজািামূল্য 

টাকা 

(জকাটি) 

০.৫ ০.০৪৭৪ ০..০৪৩৬ ০.০৫ ০.০৪ ০.০৩ ০.০২ ০.০১ ০.০৪৫০ ০.০৪৫০ 

িাজস্ব মামলা 

রিষ্পরত্ত 

মামলা রিষ্পরত্তি 

হাি 

% ০.৫ ৯০ ৯৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫ ১০০ 

ভূরম রবদিাধ রবষয়ক 

মামলাি এসএফ রবজ্ঞ 

আোলদত জপ্রিণ 

জপ্রিদণি সময় রেি ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯৫ ১০০ 

জেওয়ািী মামলা 

রিষ্পরত্ত 

সিকাদিি রবপদক্ষ  

মামলাি 

একতিফা িায় 

সাংখ্যা ০.৫ ০৪ ০৫ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০৫ ০৫ 

সাধািণ 

সাটি িরফদকট মামলা 

রিষ্পরত্ত  

রিষ্পরত্তকৃত মামলা % ০.৫ ৮৫ ৯০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০ ১০০ 

১িাং খরতয়ািভুি 

সিকারি সম্পরত্তি 

অববধ েখল উদ্ধাি 

উদ্ধািকৃত ভূরম একি ০.৫ ০.০৭ ০.৩৭১ ১.১২ ০.৩৭৫ ০.৩৭০ ০.৩৬৫ ০.০৬০ ০.৩৭৬ ০.৩৭৬ 

 অন্যান্য সিকারি 

সম্পরত্তি অববধ েখল 

উদ্ধাি 

উদ্ধািকৃত ভূরম একি ০.৫ ০.০৭ ০.১৪ ০.১৫ ০.১৪৫ ০.১৪ .০১৩৫ ০.১৩৫ ০.১৫ ০.১৫ 

রিব িাহী ম্যারজদেরসি 

মােদম জিশৃঙ্খলা ও 

জিরিিাপত্তা সাংহতকিণ 

১০ জমাবাইল জকাট ি 

পরিিালিা 

পরিিারলত 

জমাবাইল জকাট ি 

সাংখ্যা ২ ৩৫ ৭৪ ৩৮ ৩৭ ৩৬ ৩৫ ৩০ ১৬০ ১৭৫ 

সুষ্ঠরু্াদব পাবরলক 

পিীক্ষা পরিিালিা 

পরিিারলত 

পাবরলক পিীক্ষা 

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

 উপদজলা আইি 

শৃঙ্খলা করমটিি সর্া 

অনুষ্ঠাি 

অনুরষ্ঠত সর্া সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ - - - - ১২ ১২ 
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 উপদজলা আইি 

শৃঙ্খলা করমটিি 

সর্াি রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ি  

রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়দিি হাি 

% ১ ৭৫ ৮০ ৮৫ ৮২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৮০ ৮৫ 

 পারক্ষক জগাপিীয় 

প্ররতদবেি জপ্রিণ 

জপ্ররিত 

প্ররতদবেি  

রেি ১ ২৪ ২৪ ২৪ - - - - ২৪ ২৪ 

জিসদিতিতামূলক 

কার্ িক্রদমি মােদম 

জিউদু্বদ্ধকিণ 

জজািোিকিণ 

৯ 

আইি শৃঙ্খলা িক্ষায় 

জিসদিতিতামূলক 

সর্া অনুষ্ঠাি 

অনুরষ্ঠত সর্া সাংখ্যা ২ ১২ ১২ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১০ ১৮ ১৮ 

এরসদিি অপব্যবহাি 

জিাধ সাংক্রান্ত সর্া 

আদয়াজি 

আদয়ারজত সর্া সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১০ ১৮ ১৮ 

মােকদ্রদব্যি 

অপব্যবহাি রিয়ন্ত্রদণ 

জিসদিতিামূলক 

সর্া আদয়াজি 

 

আদয়ারজত সর্া সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১০ ১৮ ১৮ 

িািী ও রিশূ 

রির্ িাতি জিাদধ 

জিসদিতিামূলক 

সর্া আদয়াজি 

আদয়ারজত সর্া সাংখ্যা ১ ৮৫ ৮০ ৮৫ ৮৫ ৮২ ৮০ ৮০ ৯৬ ১০৮ 

 জর্ৌতুক রিদিাদধি 

লদক্ষয  

জিসদিতিামূলক 

সর্া আদয়াজি 

আদয়ারজত সর্া সাংখ্যা ০.৫ ৯২ ৯০ ৯৫ ৯৪ ৯৫ ৯০ ৮৬ ৯৬ ১০৮ 

 বাল্যরববাহ রিদিাদধি 

লদক্ষয িসদিতিামূলক 

সর্া আদয়াজি 

আদয়ারজত সর্া সাংখ্যা ০.৫ ৯০ ৯০ ৯৫ ৯৫ ৯২ ৯০ ৯০ ৯৬ ১০৮ 

 সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাে 

েমদি জিসদিতিামূলক 

সর্া আদয়াজি 

আদয়ারজত সর্া সাংখ্যা ০.৫ ১৮ ১৯ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ১৮ ১৮ 

 িািী ও রিশু  পািাি  

জিাদধ জিসদিতিামূলক 

সর্া আদয়াজি 

আদয়ারজত সর্া সাংখ্যা ০.৫ ৯৫ ৯৬ ৯৮ ৯৮ ৯৯ ৯৬ ৯৮ ৯৬ ১০২ 
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 জিািািালাি প্ররতদিাদধ 

জিসদিতিামূলক সর্া 

আদয়াজি 

আদয়ারজত সর্া সাংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২     ১২ ১২ 

 জর্ৌি হয়িারি 

প্ররতদিাদধ 

জিসদিতিামূলক 

সর্া আদয়াজি 

আদয়ারজত সর্া সাংখ্যা ০.৫ ৭২ ৮২ ৮২     ৯০ ৯০ 

 জাল জিাট ও হুরণ্ড 

ব্যবসা রিয়ন্ত্রদণ 

জিসদিতিামূলক সর্া 

আদয়াজি 

আদয়ারজত সর্া সাংখ্যা ০.৫ ০২ ০৩ ১২  - - - ১২ ১২ 

 সামারজক সমস্যাসমূহ 

সমাধাদি স্হািীয় র্াদব 

প্রকল্প গ্রহণ 

গৃহীত প্রকল্প সাংখ্যা ০.৫ ১০ ১৫ ২৫     ২৫ ২৫ 

মািবসম্পে উন্নয়ি ও 

প্রারতষ্ঠারিক সক্ষমতা 

বৃরদ্ধকিণ; 

৬ 

উপদজলা প্রিাসদি 

কম িিত কম িকতিা- 

কম িিািীদেি আইরসটি 

ব্যবহাি রিরিত কিা 

আইরসটি 

ব্যবহািকািী 

সাংখ্যা ২ ৬০ ৮০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৯০ ৯০ 

রর্রর্আইরপ ও 

রর্আইরপগদণি উপদজলা 

সফিকাদল র্থার্থ 

িাষ্ট্রািাি অনুসিণ 

রিরিতকিণ 

 

৫ 

রর্রর্আইরপগদণি 

জন্য সর্াি আদয়াজি 

আদয়ারজত সর্া % ১ ১০০ ১০০ ১০০     ১০০ ১০০ 

যুব ও ক্রীিা উন্নয়ি এবাং 

সাাংস্কৃরতক কম িকাদণ্ডি 

রবকাি সাধি 

৪ উপদজলা পর্ িাদয় 

অনুরষ্ঠত ক্রীিা 

প্ররতদর্ারগতাি 

অাংিগ্রহণ 

আদয়ারজত ক্রীিা 

প্ররতদর্ারগতায় 

অাংিগ্রহণ 

সাংখ্যা ০.৫ ০৫ ০৭ ০৭     ০৭ ০৭ 
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িাঠ পর্ মাছয়র কার্ মালছয়র আিমিক শকৌেলগত উছেিসমূহ 

(শিাট েম্বর-২০)                                                                                     

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

শকৌেলগত উছেি 

(Strategic 

Objectives 

শকৌেলগত 

উছেছির িাে 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ মক্রি 

(Activites) 

কি মসম্পাদে সূচক 

Performance Indicator) 

একক  

(Unit) 

কি মসম্পাদে 

সূচছকর িাে 

(Weight of 

PI) 

লক্ষ্যিাত্রার িাে-২০১৯-২০  (Target Value-2019-20) 

অসাধারণ 

(Excelle

nt) 

অমত উত্তি 

(Very 

Good) 

উত্তি 

( 

Good) 

চলমত িাে 

( Fair) 

চলমত িাছের 

মেছে 

( Poor) 

100% 90% 80% 70% 60% 

দক্ষ্তার সছে িামষ মক 

কি মসম্পাদে চুমি 

িাস্তিায়ে 

 

 

 

 

 

 

৪ ২০১8-19 অর্ মিেছরর খসড়া িামষ মক 

কি মসম্পাদে চুমি দামখল 

মেধ মামরত সিয়সীিার িছে খসড়া চুমি 

িন্ত্রণালয়/মিিাছগ দামখলকৃত 

তামরখ ১ ১৭ এমপ্রল ১৯ এমপ্রল ২০ এমপ্রল ২৩ এমপ্রল ২৫ এমপ্রল 

২০১8-১9 অর্ মিেছরর িামষ মক কি মসম্পাদে 

চুমি িাস্তিায়ে পমরিীক্ষ্ণ 

ত্রত্রিামসক প্রমতছিদে দামখলকৃত 

 

সংখ্যা ১ ৪ ৩    

২০১8-১9 অর্ মিেছরর িামষ মক কি মসম্পাদে 

চুমির অধ মিামষ মক মূল্যায়ে প্রমতছিদে দামখল 

মেধ মামরত তামরছখ অধ মিামষ মক মূল্যায়ে 

প্রমতছিদে দামখলকৃত 

তামরখ ১ ১৫ 

জানুয়ারী 

১৬ 

জানুয়ারী 

১৭ 

জানুয়ারী 

১৮  

জানুয়ারী 

২১ জানুয়ারী 

২০১7-১8 অর্ মিেছরর িামষ মক কি মসম্পাদে 

চুমির মূল্যায়ে প্রমতছিদে দামখল 

িামষ মক মূল্যায়ে প্রমতছিদে দামখলকৃত 

 

তামরখ ১ ১৩ জুলাই ১৬ জুলাই ১৮ জুলাই ২০ জুলাই ২৩ জুলাই 

কার্ মপদ্ধমত ও কি ম 

পমরছিে ও শসিার 

িাছোন্নয়ে 

৯ িাঠ পর্ মাছয়র কার্ মালয়সমূছহ কিপছক্ষ্ একটি 

অেলাইে শসিা চালু করা 

অেলাইে শসিা চালুকৃত 

 

তামরখ ১ ৩১ 

মডছসম্বর 

৩১ 

জানুয়ারী 

২৮ 

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

শকৌেলগত উছেি 

(Strategic 

Objectives 

শকৌেলগত 

উছেছির িাে 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ মক্রি 

(Activites) 

কি মসম্পাদে সূচক 

Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কি মসম্পাদে 

সূচছকর িাে 

(Weight 

of PI) 

লক্ষ্যিাত্রার িাে-২০১৯-২০ 

(Target Value-2019-20) 

অসাধারণ 

(Excelle

nt) 

অমত উত্তি 

(Very 

Good) 

উত্তি 

( Good) 

চলমত িাে 

( Fair) 

চলমত িাছের 

মেছে 

( Poor) 

100% 90% 80% 70% 60% 

  দপ্তর/সংস্থার কিপছক্ষ্ ১টি শসিা প্রমক্রয়া 

সহজীকৃত 

শসিাপ্রমক্রয়া সহজীকৃত 

 

তামরখ ১ ৩১ 

মডছসম্বর 

৩১ জানুয়ারী ২৮ 

শেব্রুয়ারী 

১৫ িাচ ম  

উদ্ভািেী উছযাগ ও ক্ষ্দ্র উন্নয়ে প্রকে 

(এসআইমপ)িাস্তিায়ে 

উদ্ভািেী উছযাগ িাস্তিাময়ত তামরখ ১ ৪ জানুয়ামর ১১  জানুয়ামর ১৮ জানুয়ামর ২৫ জানুয়ামর ৩১ জানুয়ামর 

এসআইমপ িাস্তাময়ত % ১ ২৫     

মপআরএল শুরুর ২িাস পূছি ম সংমিষ্ট 

কি মচারীর মপআরএল ও ছুটি েগদায়ে যুগপৎ 

জামর মেমিতকরণ 

সংমিষ্ট কি মচারীর মপআরএল ও ছুটি 

েগদায়ে পত্র যুগপৎ জামরকৃত 

 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০   

মসটিছজেস  চাট মার অনুর্ায়ী শসিা প্রদাে 

 

প্রকামেত মসটিছজেস ্ চাট মার অনুর্ায়ী 

শসিা প্রদােকৃত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

অমিছর্াগ প্রমতকার ব্যিস্থা িাস্তিায়ে  মেষ্পমত্তকৃত অমিছর্াগ  % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

শসিা প্রতযােী এিং দে মোর্ীছদর জন্য 

টয়ছলটসহ অছপক্ষ্াগার (Waiting room) 

এর ব্যিস্থা করা 

মেধ মামরত সিয়সীিার িছে শসিা 

প্রতযােী এিং দে মোর্ীছদর জন্য 

টয়ছলটসহ অছপক্ষ্াগার চালুকৃত 

তামরখ ১ ৩১ 

মডছসম্বর 

৩১ জানুয়ারী ২৮ 

শেবুয়ারী 

  

শসিার িাে সম্পছকম শসিাগ্রহীতাছদর িতািত 

পমরিীক্ষ্ছণর ব্যিস্থা চালু করা  

শসিাগ্রহীতাছদর িতািত পমরিীক্ষ্ছণর 

ব্যিস্থা চালুকৃত 

তামরখ ১ ৩১ 

মডছসম্বর 

৩১ জানুয়ারী ২৮ 

শেব্রুয়ারী 

  

দক্ষ্তা ও 

ত্রেমতকতার উন্নয়ে 

 

 

 

 

 

 

৪ সরকারী কি মসম্পাদে ব্যিস্থাপো সংক্রান্ত 

প্রমেক্ষ্ণসহ মিমিন্ন কি মকতমা/কি মচারীছদর 

জন্য প্রমেক্ষ্ণ আছয়াজে। 

প্রমেক্ষ্ছণর সিয় জেঘন্টা ২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শুদ্ধাচার শকৌেল িাস্তিায়ে ২০১8-১9 অর্ মিেছরর শুদ্ধাচার 

িাস্তিায়ে কি মপমরকেো এিং িাস্তিায়ে 

পমরিীক্ষ্ণ কাঠাছিা প্রণীত ও দামখলকৃত  

তামরখ ১ ১৬ জুলাই ৩১ জুলাই    

মেধ মামরত সিয়সীিাে িছে ত্রত্রিামসক 

পমরিীক্ষ্ণ প্রমতছিদে দামখলকৃত । 

সংখ্যা ১ ৪ ৩    

তথ্য অমধকার 

িাস্তিায়ে 

শজারদারকরণ 

১ তথ্য িাতায়ে হালোগাদকরণ তথ্য িাতায়ে হালোগাদকৃত % .৫ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

স্বপ্রছণামদত তথ্য প্রকামেত স্বপ্রছণামদত তথ্য প্রকামেত % .৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 
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আমর্ মক ব্যািস্থাপোর 

ঊন্নয়ে 

২ অমডট আপমত্ত মেষ্পমত্ত কার্ মক্রছির উন্নয়ে অমডট আপমত্ত মেস্পমত্তকৃত % ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
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আরম, উপদজলা রিব িাহী অরফসাি, আিাশুরি, সাতক্ষীিা গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেি সিকাদিি সাতক্ষীিা জজলাি 

জজলা প্রিাসক এি রিকট অঙ্গীকাি কিরছ জর্, এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদি সদিষ্ট থাকব। 

 

আরম, জজলা প্রিাসক, সাতক্ষীিা উপদজলা রিব িাহী অরফসাি, আিাশুরি, সাতক্ষীিা এি রিকট অঙ্গীকাি 

কিরছ জর্, এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদি প্রদয়াজিীয় সহদর্ারগতা প্রোি কিব। 

 

 

স্বাক্ষরিত: 

 

 

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

(মীর আনলি করো) 

উপদজলা রিব িাহী অরফসাি     তারিখ : ১৬-০৯-২০২০ 

আিাশুরি, সাতক্ষীিাা্  

.......................... 

 

 

 

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

এস এম জমাস্তফা কামাল 

জজলা প্রিাসক 

সাতক্ষীিা।                            তারিখ : তারিখ : ১৬-০৯-২০২০ 

 

 ................................. 
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সাংদর্াজিী-১ 

 

িব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 
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সাংদর্াজিী- ২: কম িসম্পােি সূিকসমূহ, বাস্তবায়িকািী এবাং পরিমাপ পদ্ধরত-এি রববিণ 

ক্রমিক 

েম্বর 

কার্ মক্রি কি মসম্পাদে সূচক মিিরণ িাস্তিায়েকারী ইউমেট পমরিাপ পদ্ধমত এিং 

উপাত্তসূত্র 

সাধারণ িন্তব্য 
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সাংদর্াজিী ৩: অন্য েপ্তি/সাংস্থাি ........... রিকট সুরিরে িষ্ট কম িসম্পােি িারহোসমূহ 

প্ররতষ্ঠাদিি  

িাম 

সাংরিষ্ট কার্ িক্রম কম িসম্পােি সূিক উি প্ররতষ্ঠাদিি রিকট 

িারহো/প্রতযািা 

িারহো/প্রতযািাি জর্ৌরিকতা প্রতযািা পূিণ িা হদল সম্ভাব্য প্রর্াব 

পুরলি রবর্াগ আইি শৃঙ্খলা িক্ষা সহদর্ারগতা ও রিদে িি 

আনুর্ায়ী কম িসম্পােি 

১০০% সহদর্ারগতা আইি শৃঙ্খলা িক্ষা উপদজলাি আইি শৃঙ্খলাি অবিরত হদব। 

পুরলি রবর্াগ জমাবাইল জকাট ি সহদর্ারগতা ও রিদে িি 

আনুর্ায়ী কম িসম্পােি 

১০০% সহদর্ারগতা সুষ্ঠরু্াদব জমাবাইল জকাট ি 

পরিিালিা। 

উপদজলাি আইি শৃঙ্খলাি অবিরত ও সামারজক 

অিাজকতা বৃরদ্ধ। 

রসরর্ল সাজিি 

অরফস 

জমাবাইল জকাট ি সঠিকর্াদব প্ররসরকউিাি 

প্রোি 

১০০% সহদর্ারগতা সুষ্ঠরু্াদব জমাবাইল জকাট ি 

পরিিালিা। 

অববধ রিরিক ব্যবসা প্রসাি এবাং জিাগীদেি 

হয়িািী বৃরদ্ধ।  

কৃরষ সম্প্রসািি 

অরধেপ্তি 

খায, সাি ব্যবস্থাপিা 

ও কৃরষ জমলাি 

আদয়াজি। 

সহদর্ারগতা  ১০০% সহদর্ারগতা রিিাপে খায ও সাি এি সুষ্ঠু 

ব্যবস্থাপিা 

সাি সাংকট সৃরষ্ট ফলমূল ও কৃরষপদে রিরষদ্ধ 

িাসায়রিক পোথ ি জর্াগ। 

মৎস্য নর্ভাগ জমাবাইল জকাট ি সহদর্ারগতা ও রিদে িি 

আনুর্ায়ী কম িসম্পােি 

১০০% সহদর্ারগতা মৎস্য সম্পদ রক্ষা কদশ অর্ বনিনেিভাজর্ ক্ষনিগ্রস্থ হজর্। 

প্রজেৌশ নর্ভাগ উন্নয়ি প্রেে 

র্াস্তর্ায়ি 

সহদর্ারগতা ও রিদে িি 

আনুর্ায়ী কম িসম্পােি 

১০০% সহদর্ারগতা এলাোর উন্নয়ি োর্ ব সম্পাদি উন্নয়ি র্াধাগ্রস্থ হজর্। 

ত্রাি নর্ভগ ত্রাি ও পির্ বাসি সহদর্ারগতা ও রিদে িি 

আনুর্ায়ী কম িসম্পােি 

১০০% সহদর্ারগতা ত্রাি ও পির্ বাসি োর্ক্রব 

র্াস্তর্ায়ি 

ত্রাি োে ব্যাহি হজর্। 

সমাে কসর্া 

নর্ভাগ 

সামানেে নিরাপত্তা সহদর্ারগতা ও রিদে িি 

আনুর্ায়ী কম িসম্পােি 

১০০% সহদর্ারগতা সামানেে নিরাপত্তা কোরদার সামানেে নিরাপত্তা নর্নিি হজর্। 

নশক্ষা নর্ভাগ নশক্ষা উন্নয়ি সহদর্ারগতা ও রিদে িি 

আনুর্ায়ী কম িসম্পােি 

১০০% সহদর্ারগতা নশক্ষার মাি উন্নয়ি নশক্ষার গুিগি মাি ব্যাহি হজর্। 

পল্লী উন্নয়ি 

নর্ভাগ 

ঋণ দাি সহদর্ারগতা ও রিদে িি 

আনুর্ায়ী কম িসম্পােি 

১০০% সহদর্ারগতা েিজগানিজে স্বালনি েরা েিেল্যাণ ব্যাহি হজর্। 

 

 

 

 

 


