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মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

পাব ত চাম শািি বাবায়ন, পাব ত চাম অেল বসবাসরত িবিভ জনেগাীর তািক থা; সংিত এবং ভাষার বিশ
বজায় রেখ আথ -সামািজক উয়েনর লে কম িচ হণ, পাব ত অেলর সবাদানকারী অা মণালয় এবং জাতীয় ও আজািতক
উয়ন সহেযাগী িতােনর কম কাের সময় সাধন এ মণালেয়র ধান কাজ। পাব ত শািির সফল বাবায়েনর ধারাবািহকতায় গত
িতন বছের পিরষেদর িতেত ৬ সরকাির িবষয়/িবভাগেক ইেতামে হার করা হেয়েছ। িতন পাব ত জলায় ৪৫৪৯৯ িম. সচ নালা,
৭২৬৫ িম. ন, ১০০৮৯৯ িম. জলাধার, ১৫০ িক.িম. ামীণ সড়ক অবকাঠােমা, িশার েযাগ ির লে ১৭৭  ল (৩৪৯৬১ বগ 
িম.), ১০  কেলজ ভবন (২৩৩৯ বগ  িম.), ধময় ও সামািজক অবকাঠােমাগত উয়েন ৭০০৫২ বগ  িম. ভবন িনম াণ, িবিভ সদােয়র
িনজ সংিতেক রার জ ৫৪  িবিবধ ক হণ করা হেয়েছ, া ে ৩১৮০  পাড়ােক িনম াণ ও মরামত, ৬৪৮০ জন
মাঠকম ও কম কতােক িশণ দান করা হেয়েছ। ফেল িশার হার ও কম ম জনেগাীর সংা ি পেয়েছ এবং মা ও িশ র
হার ও অি াস পেয়েছ। পয টন িশের িবকােশর জ িহমািলকা নােম ক হন করা হেয়েছ। 

সমা ও চােলসহঃ

পাব ত চাম ির পিরণ  বাবায়ন, িতন পাব ত জলা পিরষেদর িনব াচন, আিলক রাজৈনিতক দলসেহর সংঘাত, সরকােরর সােথ
আিলক পিরষেদর সময়, উয়ন সহেযাগীেদর অথ ছােড় ধীরগিত, মণালেয়র মতায়ন ও সমতা। 

ভিবৎ পিরকনাঃ

পাব ত এলাকায় সড়ক ও সংেযাগ সড়ক এবং অবকাঠােমা উয়েন ২৪৫০ িক:িম: রাা, ৮০০০ িম: ন, ১০,০০০িম. স এবং ২২০০ িম.
কালভাট   িনম াণ করা হেব । িশার েযাগ ির লে ৪০,০০০ বগ  িম. ল ভবন, ৬,৫০০ বগ  িম. কেলজ ভবন, ২,০০০ বগ  িম.
ছাাবাস ভবন িনম াণ এবং ১৩০০০ জনেক ছাি দান করা হেব।া সবার েযাগ ির জ াকমর মােম ৬,৭৫,০০০ জনেক
া সবা ও ৫,০০০ জন নারীেক িত সবা দান এবং ামান িচিকৎসা কের মােম গ ম অেল ৩,৫০,০০০ জনেক সবা দান
করা হেব। িষ ে উয়েন ৭০,০০০ িম. সচনালা, ২৫০০ িম. ডাম/িক িনম াণ, ৩০০ পাওয়ার লার, ১০০০ পা মিশন, ২৫০
গাভী এবং ৫০০ সলাই মিশন িবতরণ করা হেব। এছাড়া খা ও ি িনরাপা, পিরেবশ রা, জলবা পিরবতন মাকােবলা, বনায়ন,
পিরেবশবাব পযটন ও শাসন িতাসহ িবিবধ কায়ম বাবায়েনর জ দীঘ  ময়ািদ ক হণ করা হেব। পী উয়ন ক (২য়
পয ায়) ও সমিত সমাজ উয়ন ক ৩য় পয ায় এর বাবায়ন অাহত থাকেব।

২০১৬-১৭ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

চলিত অথ বছের ১৩৮ িক:িম: রাা ও সংেযাগ সড়ক, ১১৭০০ িম: ন, ৮৫৩ িম: স, ৯৮২ িম: কালভাট  িনম াণ করা হেব; 
৮৮৫৫ ব:িম: লভবন, ৫১৯ ব:িম: কেলজ ভবন, ১৬০৪ ব:িম: আয়তেনর ছাাবাস িনম াণ ও ৬৭৫০ জন ছােক ছাি দান
করা হেব;
াকমর মােম ২,০১,০০০ জনেক াথিমক ােসবা  ও ১,৩০০ জন নারীেক িত সবা  দান এবং ামান িচিকৎসা
কের মােম গ ম অেলর ১,০৮,০০০ জনেক া সবা দান করা হেব;
িষ সহায়ক ১৫৭৫৫ িম: সচনালা, ৬৮০ িম: বধ/ীক িনম াণ করা হেব এবং ষকেদর মে ২৪৫  পাওয়ার লার ও ৩৪৩ 
পা মিশন সরবরাহ এবং আকম সংান কের আওতায় ৬০ গাভী ও ৫০  সলাই মিশন িবতরণ;
িবিভ সদােয়র ধময় ও সামািজক িতােনর ১০৫  ভবন ও ২৫  িবামাগার িনম াণ, ৮  বাজার সড ও ১০০ ব:িম:
আয়তেনর যাী ছাউিন িনম াণ করা হেব; এবং
-তািক সংিতর রা, লালন ও সংরেণ ২৯  কম িচ হণ।
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উপমিণকা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর পাব ত চাম িবষয়ক মণালয়-এর দািয়ে িনেয়ািজত মাননীয় মীর
িতিনিধ িহসােব সিচব, পাব ত চাম িবষয়ক মণালয়

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০১৬ সােলর আগ মােসর ০৪ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision):

১.২ অিভল (Mission)

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. ভৗত অবকাঠােমা উয়ন
২. িশার েযাগ ি
৩. িষেে উয়ন
৪. া সবার েযাগ ি
৫. দাির িনরসনলক কায ম জাড়দারকরণ
৬. সামািজক ও ধময় িবধা জন ও উয়ন
৭. পাব ত চাম অেলর িবিভ তািক গাীর ভাষা ও সংিতর লালন, রা ও উিত সাধন

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দতার সে বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন িনিত করা
২. কায পিত ও সবার মােনায়ন
৩. দতা ও নিতকতার উয়ন
৪. কম  পিরেবশ উয়ন
৫. ত অিধকার ও েণািদত ত কাশ বাবায়ন জারদার করা
৬. আিথ ক বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. পাব ত চাম শািি বাবায়ন; পাব ত চাম অেল বসবাসকারী জনগেণর আথ  সামািজক উয়েনর লে
িবিভ কম িচ হণ এবং তােদর ভাষা, সংিত ও তািক ঐিতহ সংরণ;
২. সকল উয়ন কম কাের সময় ও তদারক করা; ইিসেমাড (ICIMOD) এবং অা আজািতক সংা ও উয়ন
সহেযাগীেদর সােথ িলয়েজা রা করা;
৩. পাব ত চাম অেলর পিরেবশগত ও তািক বিশ সংরেণর ােথ  সংি সকল সরকাির সংার সােথ
সংেযাগ  ও  সময়  সাধন;
৪. সামািজক িনরাপা বনীর আওতায় কায ম হণ এবং সংকটকােল াণ ন বাসন কায ম পিরচালনা ও সময়;
৫. পাব ত চাম সিকত িবিভ পিরষদ, কিম ও অা িবেশষ কিম/কিমশনেক সািচিবক সহায়তা ও সবা দান;
৬. পাব ত চাম অেল কম রত িবিভ এনিজও এর কায ম তদারিক ও পিরবীণ;
৭. পিরেবশবাব পয টন িশেক উৎসাহ দান; এবং
৮. পাব ত চাম সিকত আইন, িবিধ ও িবিধ ণয়ন।
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সকশন ২
মণালয়/িবভােগর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
ড়া ফলাফল

চক
একক

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত অজন*
২০১৫-২০১৬

লমাা
২০১৬-২০১৭

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০১৭-২০১৮ ২০১৮-২০১৯

সারতার হার ি সারতার হার % ৪৫.২৫ ৪৬.৯৫ ৪৮.০০ ৪৮.৮০ ৪৯.৫০
াথিমক ও গণিশা মণালয়, িশা মণালয়, ধম  মণালয়,
ব ও পাট মণালয়, ম ও কম সংান মণালয়

িতন পাব ত জলা পিরষদ, উয়ন
বাড  এর বািষ ক িতেবদন ও িতন
জলা শাসেকর ওেয়বসাইট

িশ ্র হার াস িশ র হার % ৪৪.৫০ ৪৩.০০ ৪২.২৫ ৪১.০০ ৪০.০০
া ও পিরবার কাণ মণালয়, খা মণালয়, ানীয়
সরকার, পী উয়ন ও সমবায় মণালয়

ইউিনেসফ ও উয়ন বােড র বািষ ক
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত অজন*
২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] ভৗত
অবকাঠােমা
উয়ন

২০
[১.১] সড়ক িনম াণ

[১.১.১] িনিম ত
সড়েকর দঘ 

িক: িম: ১১.০০ ৯৩ ১৬৩ ১৩৮ ১২৫ ১১৫ ১০০ ৯০ ৭৫ ৮৩

[১.২] স িনম াণ
[১.২.১] িনিম ত সর
দঘ 

িম: ৫.০০ ১৬৭০ ৩২০০ ৮৫৩ ৮০০ ৭২৫ ৬৫০ ৬০০ ৪৫৯ ৫৮৮

[১.৩] পািন সংরণ
বাপনা

[১.৩.১] িনিম ত
িরেটনশন কােজর
সংা

সংা ৪.০০ ০ ০ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ৮ ২

[২] িশার
েযাগ ি

১৮ [২.১] ল ভবন িনম াণ

[২.১.১] িনিম ত ল
ভবেনর ফল

ব: িম: ৫.০০ ১১৩২৪ ১২৩০০ ৮৮৫৫ ৮৬২০ ৮৪০০ ৭৮০০ ৭৫০০ ৯৩৮৫ ৯৯৯৬

[২.১.২] িনিম ত ল
ভবেনর সংা

সংা ১.০০ ৪৪ ৫১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭৪ ৮৫

[২.২] ল ভবন মরামত

[২.২.১] িনিম ত
ভবেনর ফল

ব: িম: ১.৫০ ০ ৭৬৫ ৮৫০ ৭৮০ ৭২৫ ৬৮০ ৬১০ ৯৬০ ১০২৫

[২.২.২] িনিম ত
ভবেনর সংা

সংা ১.৫০ ০ ১৯ ২০ ১৭ ১৪ ১২ ১০ ২৫ ৩০

[২.৩] কেলজ ভবন িনম াণ
[২.৩.১] িনিম ত
কেলজ ভবেনর
ফল

ব: িম: ৪.০০ ১৫২৪ ১৮০০ ৫১৯ ৫০০ ৪৯০ ৪৭০ ৪৫০ ০ ০

[২.৪] ছাাবাস িনম াণ
[২.৪.১] িনিম ত
ছাাবােসর ফল

ব: িম: ২.০০ ২৮০ ৪৭৫ ১৬০৪ ১৫৫০ ১৫০০ ১৪৫০ ১৪০০ ১৭৬৪ ১৯৪০



া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০৯, ২০১৬

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত অজন*
২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.৫] ছা ি দান
[২.৫.১] উপকারেভাগী
ছাের সংা

সংা ২.০০ ৩৪৫০ ৪০০০ ৬৭৫০ ৬৪০০ ৬১০০ ৫৭০০ ৫৫০০ ৭৪৫০ ৮০০০

[২.৬] েলর আসবাবপ
সরবরাহ

[২.৬.১] আসবাব প
সরবরােহর সংা

সংা ১.০০ ১২২৫ ১২৩০ ১১১০ ১০৯০ ১০৫০ ৯৭৫ ৯০০ ১২০০ ১৩১০

[৩] িষেে
উয়ন

১২ [৩.১] সচ নালা িনম াণ

[৩.১.১] িনিম ত সচ
নালার দঘ 

িম: ৪.০০ ১৮১২৮ ১৯০০০ ১৫৭৫৫ ১৫৩০০ ১৫০০০ ১৪৮০০ ১৪২০০ ৪৮২০ ৪৪৫০

[৩.১.২] সচ নালার
কভােরজ এিরয়া

একর ১.০০ ১৩০ ৬০০ ৬১০ ৫৮০ ৫৫০ ৫২৫ ৫০০ ৭০০ ৭৫০

[৩.২] ফাম ার িফ েলর
মােম ষক িশণ

[৩.২.১] িশণ া
ষেকর সংা

সংা ২.০০ ৬৩৫০ ১২৯০০ ১৫২০০ ১৪৬০০ ১৪২০০ ১৩৮০০ ১৩৫০০ ১৪৬০০ ০

[৩.৩] পাওয়ার লার
সরবরাহ

[৩.৩.১] সরবরাহত
পাওয়ার লার এর
সংা

সংা ১.০০ ১৫৮ ১৭০ ২৪৫ ২৩৪ ২২৩ ২১২ ২০০ ৮০ ৬৬

[৩.৪] রাবার চাষ
কায েমর উয়ন এবং
নাস ারী াপন

[৩.৪.১] রাবার বাগান
ও নাস ারীর ফল

একর ১.০০ ১০০০ ১৩০০ ১২৫০ ১১৭০ ১১২৫ ১০৭৫ ১০০০ ০ ০

[৩.৫] ষক িশণ (ফল
ও রাবার চাষ)

[৩.৫.১] িশিত
ষেকর সংা

সংা ১.০০ ১০০ ৫১০ ১৭১০ ১৬৯০ ১৬৫০ ১৫৮০ ১৫০০ ০ ০

[৩.৬] িম ফল বাগান
জেনর মােম
কম সংােনর েযাগ ি

[৩.৬.১] িজত
বাগােনর পিরমাণ

একর ১.০০ ০ ০ ১৬৮৮ ১৬০০ ১৫৫০ ১৫০০ ১৪৫০ ০ ০

[৩.৬.২] উপকার
ভাগীর সংা

সংা ১.০০ ৬১৫ ৬৩০ ১২৫০ ১১৭০ ১১০০ ১০০০ ৯৫০ ২০০০ ২০০০



া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০৯, ২০১৬

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত অজন*
২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৪] া
সবার েযাগ
ি

১১

[৪.১] পাড়া ক নবায়ন ও
সংার

[৪.১.১] িনিম ত পাড়া
কের সংা

সংা ৪.০০ ১০০০ ১৫০০ ৭৫০ ৭০০ ৬৬০ ৬২৫ ৬০০ ০ ০

[৪.২] পাড়া কমেদর
িশণ

[৪.২.১] িশিত
পাড়া কমর সংা

সংা ১.৫০ ১৮০০ ২১৮১ ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ০ ০

[৪.৩] টীকা, আয়রণ বিড়,
িমনাশক বিড়, িভটািমন এ
হেণ উুকরণ

[৪.৩.১] িত সংা সংা ১.০০ ১৬৩২০ ২০০০০ ১৯৫০০ ১৯০০০ ১৮৫০০ ১৮০০০ ০ ০

[৪.৩.২] িকেশারীর
সংা

সংা ১.০০ ৮৪৩৫৯ ৮৫০০০ ৮৩০০০ ৮১০০০ ৭৮০০০ ৭৫০০০ ০ ০

[৪.৩] টীকা, আয়রণ বিড়,
িমনাশক বিড়, িভটািমন এ
হেণ উুকরণ

[৪.৩.৩] গভবতী
মােয়র সংা

সংা ১.০০ ৫৫৪২ ৫৫০০ ৫৩০০ ৫১০০ ৪৮০০ ৪৫০০ ০ ০

[৪.৩.৪] নদানকারী
মােয়র সংা

সংা ১.০০ ৪৩৩৬ ৪৫০০ ৪৩৫০ ৪১০০ ৩৮০০ ৩৫০০ ০ ০

[৪.৪] িব পািন পান,
া সত পায়খানা
বহার ও হাইিজন অভাস
গড়েন উুকরণ

[৪.৪.১] উু
পিরবােরর সংা

সংা ১.৫০ ১৫৯৬০০ ১৬৫০০০ ১৭২০০০ ১৬৭০০০ ১৬০০০০ ১৫৪০০০ ১৫০০০০ ০ ০

[৫] দাির
িনরসনলক
কায ম
জাড়দারকরণ

৮

[৫.১] পিরবােরর ধানেক
কম খী িশেণর মােম
দতা উয়ন

[৫.১.১] িশিত
পিরবার ধােনর
সংা

সংা ২.০০ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ০ ০

[৫.২] দির িষ পিরবােরর
উৎপািদত পের
বাজারজাতকরেণ িলংেকজ
াপন

[৫.২.১] পিরবােরর
সংা

সংা ২.০০ ৪৫০ ৪৩০ ৪১০ ৩৮০ ৩৫০ ০ ০



া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০৯, ২০১৬

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত অজন*
২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৫.৩] দির পিরবাের
পয টকেদর সামিয়ক
অবােনর িবধা জন
(Home Stay)

[৫.৩.১] পিরবােরর
সংা

সংা ১.০০ ৩০০ ২৭৫ ২৫০ ২৩০ ২০০ ০ ০

[৫.৪] দির পিরবার
ধানেক িবেদেশ চাির
হেণ উুকরণ ও কাটা
সংরণ

[৫.৪.১] পিরবােরর
সংা

সংা ১.০০ ৪৫০ ৪৩০ ৪০০ ৩৮০ ৩৫০ ০ ০

[৫.৫] পিরবারেক সামািজক
িনরাপার বনীর
আওতায় আনয়ন

[৫.৫.১] পিরবােরর
সংা

সংা ২.০০ ৬০০ ৫৮০ ৫৫০ ৫৩০ ৫০০ ০ ০

[৬] সামািজক
ও ধময় িবধা
জন ও উয়ন

৬
[৬.১] সামািজক ও ধময়
িতােনর ভবন িনম াণ

[৬.১.১] িনিম ত
সামািজক ও ধমীয়
িতান ভবেনর
ফল

ব: িম: ০.৫০ ১৯১৫২ ২৭০০০ ১৪৬৪৩ ১৪০০০ ১৩৪০০ ১২৭০০ ১২২০০ ১৫৬০০ ১৬৭৩০

[৬.১.২] সামািজক ও
ধময় িতােনর
ভবেনর সংা

সংা ০.৫০ ৪৪ ৫০ ১০৫ ১০০ ৯৮ ৮৭ ৮০ ১০৬ ১১৭

[৬.২] িবামাগার াব ও
অিফস ভবন িনম াণ

[৬.২.১] িবামাগার
াব ও অিফস ভবেনর
ফল

ব: িম: ০.৫০ ৪২২৭ ৫৩০০ ৪৭০০ ৪৫০০ ৪২০০ ৩৮০০ ৩৫০০ ৪৮৭০ ৫৫০০

[৬.২.২] িবামাগার
াব ও অিফস ভবেনর
সংা

সংা ০.৫০ ১৩ ২৮ ২৫ ২৩ ২২ ২১ ২০ ৩১ ৪১



া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০৯, ২০১৬

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত অজন*
২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৬.৩] সলাই মিশন
িবতরণ

[৬.৩.১] িবতরেণর
সংা

সংা ১.০০ ৫০ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ০ ৮০

[৬.৪] িরংওেয়ল িনম াণ
[৬.৪.১] িনিম ত
িরংওেয়েলর সংা

সংা ০.৫০ ৪৭ ৪৫০ ৫৮৫ ৫৮০ ৫৭৫ ৫৭০ ৫৩৫ ১০ ০

[৬.৫] বাজার সড িনম াণ
[৬.৫.১] িনিম ত
বাজারেসেডর সংা

সংা ০.৫০ ০ ১ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ০ ০

[৬.৬] যাী িবামাগার
িনম াণ

[৬.৬.১] িনিম ত যাী
িবামাগার এর
ফল

ব: িম: ০.৫০ ৫৬ ১২০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১১০ ১২০

[৬.৭] ধারক দয়াল িনম াণ
[৬.৭.১] িনিম ত ধারক
দয়ােলর দঘ 

িম: ০.৫০ ৩৬২ ৬৫০ ৫৫৫ ৫৫০ ৫০৫ ৪৬০ ৪১০ ৬৩০ ৬৫০

[৬.৮] সামািজক িনরাপা
কম চীর আওতায় হীত
কের সংা

[৬.৮.১] উপকার
ভাগীর সংা

সংা ০.২৫ ১৯৭২৭০ ২০৭০০০ ১৭০০০০ ১৬৫০০০ ১৬০০০০ ১৫৫০০০ ১৫০০০০ ১৭৫০০০ ১৮০০০০

[৬.৮] সামািজক িনরাপা
কম চীর আওতায় হীত
কের সংা

[৬.৮.২] হীত
কের সংা

সংা ০.২৫ ২৮৪৪ ২৭০০ ৩২৫০ ২৯৩০ ২৮৫০ ২৬০০ ২৪০০ ৩৩৫০ ৩৫০০

[৬.৯] সীমানা াচীর িনম াণ
[৬.৯.১] িনিম ত
সীমানা াচীেরর দঘ 

িম: ০.৫০ ৪৭১ ৭৩০ ৮৯৫ ৮১২ ৭৩৫ ৬৫৫ ৫৮০ ৯৭৫ ১১৫০



া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০৯, ২০১৬

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত অজন*
২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৭] পাব ত
চাম
অেলর
িবিভ
তািক
গাীর ভাষা ও
সংিতর
লালন, রা
ও উিত সাধন

৫

[৭.১] উপজাতীয় সংিতেক
লালন ও সংরেণর জ
কম চী হণ

[৭.১.১] হীত
কম চীর সংা

সংা ২.০০ ৩৪ ১৭ ২৯ ২৬ ২৪ ২২ ১৮ ৩৪ ৪০

[৭.২] ীড়া ও সাংিতক
ে উয়েনর জ
কম চীর বাবায়ন

[৭.২.১] বাবািয়ত
কম চীর সংা

সংা ১.০০ ২৭ ২০ ২৮ ২৫ ২২ ১৯ ১৬ ৩৩ ৩৮

[৭.৩] ীড়া ও সাংিতক
কম কাের জ উপকরণ
িবতরণ

[৭.৩.১] উপকারেভাগী
সংার সংা

সংা ১.০০ ৭৭ ৭০ ৭০ ৬৭ ৬২ ৫৮ ৫০ ৮০ ৯৫

[৭.৪] ীড়া ও সাংিতক
সংগঠনসেহর উয়ন

[৭.৪.১] উয়নত
ীড়া ও সাংিতক
সংগঠনসেহর
ফল

ব: িম: ১.০০ ৩৪৫০ ১৭০ ৪৩৬ ৪২০ ৪০০ ৩৭৫ ৩৫০ ৪৮০ ৫৩০



া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০৯, ২০১৬

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত অজন*
২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দতার সে
বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন িনিত
করা

৬

[১.১] ২০১৬-১৭ অথ বছেরর
খসড়া বািষ ক কম সাদন ি
দািখল

[১.১.১] িনধ ািরত সময়সীমার
মে খসড়া ি দািখলত

তািরখ ১.০০ ১৫-০৫-২০১৬ ১৬-০৫-২০১৬ ১৭-০৫-২০১৬ ১৮-০৫-২০১৬ ১৯-০৫-২০১৬

[১.২] ২০১৫-১৬ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির
ায়ন িতেবদন দািখল

[১.২.১] িনধ ািরত তািরেখ
ায়ন িতেবদন দািখলত

তািরখ ১.০০ ১৪-০৮-২০১৬ ১৬-০৮-২০১৬ ১৭-০৮-২০১৬ ১৮-০৮-২০১৬ ২১-০৮-২০১৬

[১.৩] ২০১৬-১৭ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ি
বাবায়ন পিরবীণ

[১.৩.১] মািসক িতেবদন
ণীত ও দািখলত

সংা ১.০০ ৪ ৩ ২

[১.৪] ২০১৬-১৭ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
দািখল

[১.৪.১] িনধ ািরত তািরেখ
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ১.০০ ৩১-০১-২০১৭ ০১-০২-২০১৭ ০২-০২-২০১৭ ০৫-০২-২০১৭ ০৬-০২-২০১৭

[১.৫] আওতাধীন দর/সংার
সে ২০১৬-১৭ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ি ার

[১.৫.১] বািষ ক কম সাদন
ি ািরত

তািরখ ১.০০ ৩০-০৬-২০১৬

[১.৬] বািষ ক কম সাদন ির
সে সংি কম কতােদর
েণাদনা দান

[১.৬.১] বেদিশক িশেণ
িরত কম কতা

সংা ১.০০ ৩ ২ ১



া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০৯, ২০১৬

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত অজন*
২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] কায পিত ও
সবার মােনায়ন

৫

[২.১] ই-ফাইিলং পিত বতন
[২.১.১] মণালয়/িবভােগ ই-
ফাইিলং পিত বিতত

তািরখ ১.০০ ২৮-০২-২০১৭ ৩০-০৩-২০১৭ ৩০-০৪-২০১৭ ৩১-০৫-২০১৭ ২৯-০৬-২০১৭

[২.২] িপআরএল র ২ মাস
েব  সংি কম চারীর
িপআরএল,  নগদায়ন ও
পনশন মিরপ গপৎ জাির
িনিতকরণ

[২.২.১] িপআরএল র ২
মাস েব  সংি কম চারীর
িপআরএল,  নগদায়ন ও
পনশন মিরপ গপৎ
জািরত

% ১.০০ ১০০ ৯০ ৮০

[২.৩] সবা িয়ায় উাবন
কায ম বাবায়ন

[২.৩.১] মণালয়/িবভাগ এবং
আওতাধীন দর/সংায়
অিধকসংক অনলাইন সবা
চার লে সবাসেহর
ণ া তািলকা ণীত এবং
অািধকার িনধ ািরত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৬ ০৭-১২-২০১৬ ১৪-১২-২০১৬ ২১-১২-২০১৬ ২৮-১২-২০১৬

[২.৩.২] মণালয়/িবভাগ
এবং আওতাধীন দর/সংায়
অিধকসংক সবািয়া
সহজীকরেণর লে
সবাসেহর ণ া তািলকা
ণীত এবং অািধকার
িনধ ািরত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৬ ০৭-১২-২০১৬ ১৪-১২-২০১৬ ২১-১২-২০১৬ ২৮-১২-২০১৬

[২.৪] অিভেযাগ িতকার বা
বাবায়ন

[২.৪.১] িনিত অিভেযাগ % ১.০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০



া: ১৫ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০৯, ২০১৬

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৪-২০১৫

ত অজন*
২০১৫-২০১৬

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৬-২০১৭

েপণ
২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] দতা ও
নিতকতার উয়ন

৩

[৩.১] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা িশণসহ
িবিভ িবষেয়
কম কতা/কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৩.১.১] িশেণর সময়* জনঘা ১.০০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.২] জাতীয় াচার কৗশল
বাবায়ন

[৩.২.১] ২০১৬-১৭ অথ বছেরর
াচার বাবায়ন
কম পিরকনা এবং পিরবীণ
কাঠােমা ণীত ও দািখলত

তািরখ ১.০০ ৩১-০৭-২০১৬ ১৪-০৮-২০১৬

[৩.২.২] িনধ ািরত সময়সীমার
মে মািসক পিরবীণ
িতেবদন দািখলত

সংা ১.০০ ৪ ৩ ২

[৪] কম  পিরেবশ
উয়ন

৩

[৪.১] অিফস ভবন ও আিনা
পির রাখা

[৪.১.১] িনধ ািরত সময়সীমার
মে অিফস ভবন ও আিনা
পির

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৬ ৩১-১২-২০১৬ ৩১-০১-২০১৭

[৪.২] সবা তাশী এবং
দশ নাথেদর জ টয়েলটসহ
অেপাগার (waiting
room) এর বা করা

[৪.২.১] িনধ ািরত সময়সীমার
মে সবা তাশী এবং
দশ নাথেদর জ টয়েলটসহ
অেপাগার চাত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৬ ৩১-১২-২০১৬ ৩১-০১-২০১৭

[৪.৩] সবার মান সেক
সবাহীতােদর মতামত
পিরবীেণর বা চা করা

[৪.৩.১] সবার মান সেক
সবাহীতােদর মতামত
পিরবীেণর বা চাত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৬ ৩১-১২-২০১৬ ৩১-০১-২০১৭

[৫] ত অিধকার
ও েণািদত
ত কাশ
বাবায়ন
জারদার করা

২

[৫.১] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[৫.১.১] ত বাতায়ন
হালনাগাদত

% ১.০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০

[৫.২] মণালয়/িবভােগর বািষ ক
িতেবদন ণয়ন ও কাশ

[৫.২.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১.০০ ১৫-১০-২০১৬ ২৯-১০-২০১৬ ১৫-১১-২০১৬ ৩০-১১-২০১৬ ১৫-১২-২০১৬

[৬] আিথ ক
বাপনার
উয়ন

১
[৬.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৬.১.১] বছের অিডট আপি
িনিত

% ১.০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

*সামিয়ক (provisional) ত



া: ১৬ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০৯, ২০১৬

আিম, সিচব, পাব ত চাম িবষয়ক মণালয়, মাননীয় মী, পাব ত চাম িবষয়ক মণালয়-এর িতিনিধ িহসােব
গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানমীর িতিনিধ মিপিরষদ সিচেবর িনকট অীকার করিছ য, এই
িেত বিণ ত ফলাফল অজেন সেচ থাকব।

আিম, মিপিরষদ সিচব, গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানমীর িতিনিধ িহসােব সিচব, পাব ত
চাম িবষয়ক মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য, এই িেত বিণ ত ফলাফল অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা
দান করব।

ািরত:

সিচব
পাব ত চাম িবষয়ক মণালয়

তািরখ

মিপিরষদ সিচব
মিপিরষদ িবভাগ

তািরখ



া: ১৭ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০৯, ২০১৬

সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)

িমক নর শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এইচিডিস িহল িডিস কাউিল

২ আইিসিডিপ ইিেেটড কিমউিন ডেভলপেম াাম

৩ ইউএনিডিপ ইউনাইেটড নশনস ডেভলপেম াাম

৪ িসএইচিডিব িচটাগাং িহল াস ডেভলপেম বাড 

৫ ইিসেমাড ইারাশনাল সার ফর ইনেেটড মাউনেটইন ডেভলপেম

৬ এিডিব এিশয়ান ডেভলপেম াংক



া: ১৮ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০৯, ২০১৬

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত
উপা


[১.১] সড়ক িনম াণ [১.১.১] িনিম ত সড়েকর দঘ 
পাব ত চাম আিলক পিরষদ, পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন জলা
পিরষদ কক ১৩৮ িক:িম রাা িনম াণ করা হেব। এেত গ ম এলাকার সােথ ল
সড়েকর সােথ যাগােযাগ বা উয়ন ঘটেব।

পাব ত চাম আিলক পিরষদ,
পাব ত চাম উয়ন বাড , এবং
িতন জলা পিরষদ

জলা পিরষদ সেহর বািষ ক
পিরকনা, পাব ত চাম
উয়ন বােড র পিরকনা
সকশন

[১.২] স িনম াণ [১.২.১] িনিম ত সর দঘ 
পাব ত চাম আিলক পিরষদ, পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন জলা
পিরষদ কক ৮৫৩ িম. স িনম াণ করা হেব। এেত গ ম এলাকার সােথ
যাগােযাগ বা উয়ন ঘটেব।

পাব ত চাম আিলক পিরষদ,
পাব ত চাম উয়ন বাড , এবং
িতন জলা পিরষদ

জলা পিরষদ সেহর বািষ ক
পিরকনা, পাব ত চাম
উয়ন বােড র পিরকনা
সকশন

[১.৩] পািন সংরণ বাপনা
[১.৩.১] িনিম ত িরেটনশন
কােজর সংা

পাব ত চাম আিলক পিরষদ কক পািন সংরেনর জ ২০  িরেটনশন
কাজ করা হয়। এেত গ ম এলাকার লাকজেনর পািন াি সহজ হেব।

পাব ত চাম আিলক পিরষদ,
পাব ত চাম উয়ন বাড , এবং
িতন জলা পিরষদ

জলা পিরষদ সেহর বািষ ক
পিরকনা, পাব ত চাম
উয়ন বােড র পিরকনা
সকশন

[২.১] ল ভবন িনম াণ

[২.১.১] িনিম ত ল ভবেনর
ফল

পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন জলা পিরষদ কক ৮,৮৫৫ ব.িম. ল ভবন
িনম াণ করা হেব। এেত পাব ত এলাকায় িশার েযাগ ি পােব।

পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন
পাব ত জলা পিরষদ

মণালয় এবং এর আওতাধীন
সংাসেহর িতেবদন

[২.১.২] িনিম ত ল ভবেনর
সংা

জলা পিরষদ কক ৭০ ল ভবন িনম ান করা হেব। এেত পাব ত এলাকায়
িশার েযাগ ি পােব।

িতন পাব ত জলা পিরষদ
মণালয় এবং এর আওতাধীন
সংাসেহর িতেবদন

[২.২] ল ভবন মরামত

[২.২.১] িনিম ত ভবেনর
ফল

পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন জলা পিরষদ কক ৮৫০ ব.িম. ল ভবন
মরামত করা হেব। এেত পাব ত এলাকায় িশার েযাগ ি পােব।

পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন
পাব ত জলা পিরষদ

মণালয় এবং এর আওতাধীন
সংাসেহর িতেবদন

[২.২.২] িনিম ত ভবেনর
সংা

জলা পিরষদ কক ২০  ল ভবন মরামত করা হেব। এেত পাব ত এলাকায়
িশার েযাগ ি পােব।

িতন পাব ত জলা পিরষদ
মণালয় এবং এর আওতাধীন
সংাসেহর িতেবদন

[২.৩] কেলজ ভবন িনম াণ
[২.৩.১] িনিম ত কেলজ
ভবেনর ফল

পাব ত চাম উয়ন বাড  কক ৫১৯ ব.িম কেলজ ভবন িনম াণ করা হেব। এেত
পাব ত এলাকায় িশার েযাগ ি পােব।

পাব ত চাম উয়ন বাড 
মণালয় এবং এর আওতাধীন
সংাসেহর িতেবদন

[২.৪] ছাাবাস িনম াণ
[২.৪.১] িনিম ত ছাাবােসর
ফল

পাব ত চাম উয়ন বাড  কক ১,৬০৪ ব.িম ফেলর ছাাবাস িনম াণ করা
হেব। এেত পাব ত এলাকায় িশার েযাগ ি পােব।

পাব ত চাম উয়ন বাড 
মণালয় এবং এর আওতাধীন
সংাসেহর িতেবদন

[২.৫] ছা ি দান
[২.৫.১] উপকারেভাগী ছাের
সংা

পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন পাব ত জলা পিরষেদর মােম ৬,৭৫০ জন
ছা-ছাীেক ি দান করা হেব। এেত দির ও মধাবী িশাথর পড়ােলখা
সহজ হেব।

পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন
পাব ত জলা পিরষদ

মণালয় এবং এর আওতাধীন
সংাসেহর িতেবদন



া: ১৯ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০৯, ২০১৬

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত
উপা


[২.৬] েলর আসবাবপ
সরবরাহ

[২.৬.১] আসবাব প
সরবরােহর সংা

িতন জলা পিরষদ কক ১,১১০ আসবাবপ সরবরাহ করা হয়। এেত ছা-
ছাীর ােস বসার েযাগ ি পােব।

িতন পাব ত জলা পিরষদ
মণালয় এবং এর আওতাধীন
সংাসেহর িতেবদন

[৩.১] সচ নালা িনম াণ

[৩.১.১] িনিম ত সচ নালার
দঘ 

পাব ত চাম আিলক পিরষদ, পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন পাব ত
জলা পিরষদ ১৫,৭৫৫ িম. সচ নালা িনম াণ করা হেব। এেত িষ বা উত
হেব।

পাব ত চাম আিলক পিরষদ,
পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন
পাব ত জলা পিরষদ

মণালয় এবং এর আওতাধীন
সংাসেহর িতেবদন

[৩.১.২] সচ নালার কভােরজ
এিরয়া

পাব ত চাম আিলক পিরষদ, পাব ত চাম উয়ন বাড  এবং িতন পাব ত
জলা পিরষদ কক ৬১০ একর সচ নালা িনম াণ করা হেব। এেত িষ বা
উত হেব।

িতন পাব ত জলা পিরষদ
মণালয় এবং এর আওতাধীন
সংাসেহর িতেবদন

[৩.২] ফাম ার িফ েলর
মােম ষক িশণ

[৩.২.১] িশণ া
ষেকর সংা

পাব ত চাম আিলক পিরষদ, পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন পাব ত
জলা পিরষদ কক ১৫,২০০ জন ষকেক িশণ দয়া হেব। এেত
আকম সংােনর েযাগ ি হেব।

পাব ত চাম আিলক পিরষদ,
পাব ত চাম উয়ন বাড  ও
রাাম জলা পিরষদ

মণালয় এবং এর আওতাধীন
সংাসেহর িতেবদন

[৩.৩] পাওয়ার লার সরবরাহ
[৩.৩.১] সরবরাহত পাওয়ার
লার এর সংা

পাব ত চাম আিলক পিরষদ ও িতন পাব ত জলা পিরষদ কক ২৪৫
পাওয়ার লার সরবরাহ করা হেব। এেত িষ বা উত হেব।

পাব ত চাম আিলক পিরষদ
ও ইউএনিডিপ এর অথ ায়েন িতন
পাব ত জলা পিরষদ

মণালয় এবং এর আওতাধীন
সংাসেহর িতেবদন

[৩.৪] রাবার চাষ কায েমর
উয়ন এবং নাস ারী াপন

[৩.৪.১] রাবার বাগান ও
নাস ারীর ফল

পাব ত চাম উয়ন বাড  কক ১,২৫০ একর রাবার বাগান ও নাস াির াপন
করা হেব। এেত আকম সংােনর েযাগ ি হেব।

পাব ত চাম উয়ন বাড 
পাব ত চাম উয়ন বাড  এর
িতেবদন

[৩.৫] ষক িশণ (ফল ও
রাবার চাষ)

[৩.৫.১] িশিত ষেকর
সংা

পাব ত চাম উয়ন বাড  কক ফল ও রাবার চাষ িবষেয় ১,৭১০ জন ষকেক
িশণ দান করা হেব। ষক ল ান েয়াগ কের িনেজেদর ভা পিরবতন
করেত পারেব।

পাব ত চাম উয়ন বাড 
পাব ত চাম উয়ন বাড  এর
িতেবদন

[৩.৬] িম ফল বাগান জেনর
মােম কম সংােনর েযাগ
ি

[৩.৬.১] িজত বাগােনর
পিরমাণ

পাব ত চাম উয়ন বাড  কক িম ফল বাগান সসারেনর মােম ১৬৮৮
একর বাগান জন করা হেব। এেত আকম সংােনর েযাগ ি হেব।

পাব ত চাম উয়ন বাড 
পাব ত চাম উয়ন বাড  এর
িতেবদন

[৩.৬.২] উপকার ভাগীর
সংা

পাব ত চাম উয়ন বাড  কক িম ফল বাগান সসারেনর মােম ১,২৫০
জন উপকারেভাগীর আকম সংােনর েযাগ ি হেব।

পাব ত চাম উয়ন বাড 
পাব ত চাম উয়ন বাড  এর
িতেবদন

[৪.১] পাড়া ক নবায়ন ও
সংার

[৪.১.১] িনিম ত পাড়া কের
সংা

পাব ত চাম উয়ন বাড  কক ৭৫০ পাড়া ক িনম াণ করা হেব। ফেল এ
সংা কায ম ি পােব।

পাব ত চাম উয়ন বাড 
পাব ত চাম উয়ন বাড  এর
বািষ ক পিরকনা

[৪.২] পাড়া কমেদর িশণ
[৪.২.১] িশিত পাড়া কমর
সংা

পাব ত চাম উয়ন বাড  কক মৗিলক িশণ কম িচর মােম ১,০০০
জনেক িশণ দান করা হেব। িশণাথ তােদর ান বহািরক কােজ েয়াগ
করেত পারেব।

পাব ত চাম উয়ন বাড 
পাব ত চাম উয়ন বাড  এর
বািষ ক পিরকনা



া: ২০ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০৯, ২০১৬

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত
উপা


[৪.৩] টীকা, আয়রণ বিড়,
িমনাশক বিড়, িভটািমন এ
হেণ উুকরণ

[৪.৩.১] িত সংা
পাব ত চাম উয়ন বাড  কক ২০,০০০ জন িতেক সবা দান করা হেব।
এেত নারী াস পােব।

পাব ত চাম উয়ন বাড 
পাব ত চাম উয়ন বাড  এর
বািষ ক পিরকনা

[৪.৩.২] িকেশারীর সংা
পাব ত চাম উয়ন বাড  কক ৮৫,০০০ জন িকেশারীেক সবা দান করা
হেব। িকেশারীরা া সেচতন হেব।

পাব ত চাম উয়ন বাড 
পাব ত চাম উয়ন বাড  এর
বািষ ক পিরকনা

[৪.৩.৩] গভবতী মােয়র
সংা

পাব ত চাম উয়ন বাড  কক ৫৫০০ জন গভবতী মােক সবা দান করা
হেব। গভবতী মা তার এবং সােনর িবষেয় সেচতন হেব।

পাব ত চাম উয়ন বাড 
পাব ত চাম উয়ন বাড  এর
বািষ ক পিরকনা

[৪.৩.৪] নদানকারী মােয়র
সংা

পাব ত চাম উয়ন বাড  কক ৪৫০০ জন নদানকারী মােক সবা দান করা
হেব। এেত তার এবং সানেদর াের িবষেয় সেচতন হেব।

পাব ত চাম উয়ন বাড 
পাব ত চাম উয়ন বাড  এর
বািষ ক পিরকনা

[৪.৪] িব পািন পান, া
সত পায়খানা বহার ও
হাইিজন অভাস গড়েন
উুকরণ

[৪.৪.১] উু পিরবােরর
সংা

পাব ত চাম উয়ন বাড  কক ১৭২০০০ জন পিরবারেক সবা দান করা হেব।
এেত তারা া সেচতন হেব।

পাব ত চাম উয়ন বাড 
পাব ত চাম উয়ন বাড  এর
বািষ ক পিরকনা

[৫.১] পিরবােরর ধানেক
কম খী িশেণর মােম
দতা উয়ন

[৫.১.১] িশিত পিরবার
ধােনর সংা

পাব ত চাম আিলক পিরষদ, পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন পাব ত
জলা পিরষদ কক ৩০০ জন পিরবার ধানেক িশণ দয়া হেব। এেত
পিরবারেলা সাবলী হেব।

পাব ত চাম আিলক পিরষদ,
পাব ত চাম উয়ন বাড  ও
রাাম জলা পিরষদ

  িতােনর িতেবদন

[৫.২] দির িষ পিরবােরর
উৎপািদত পের
বাজারজাতকরেণ িলংেকজ
াপন

[৫.২.১] পিরবােরর সংা
পাব ত চাম আিলক পিরষদ, পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন পাব ত
জলা পিরষদ কক ৪৫০ জন পিরবারেক সহেযািগতা দােনর িশণ দয়া
হেব। পিরবারেলা আিনভরশীল হেব।

পাব ত চাম আিলক পিরষদ,
পাব ত চাম উয়ন বাড  ও
রাাম জলা পিরষদ

  িতােনর িতেবদন

[৫.৩] দির পিরবাের
পয টকেদর সামিয়ক অবােনর
িবধা জন (Home
Stay)

[৫.৩.১] পিরবােরর সংা
পাব ত চাম আিলক পিরষদ, পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন পাব ত
জলা পিরষদ কক ৩০০ জন পিরবারেক িবধা দােনর কায ম হণ করা
হেব। পিরবারেলা আিনভরশীল হেব।

পাব ত চাম আিলক পিরষদ,
পাব ত চাম উয়ন বাড  ও
রাাম জলা পিরষদ

  িতােনর িতেবদন

[৫.৪] দির পিরবার ধানেক
িবেদেশ চাির হেণ উুকরণ
ও কাটা সংরণ

[৫.৪.১] পিরবােরর সংা
পাব ত চাম আিলক পিরষদ, পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন পাব ত
জলা পিরষদ কক ৪৫০ জন পিরবার ধানেক িবেদেশ চাির াির েযাগ
দয়া হেব। পিরবারেলা আিনভরশীল হেব।

পাব ত চাম আিলক পিরষদ,
পাব ত চাম উয়ন বাড  ও
রাাম জলা পিরষদ

  িতােনর িতেবদন

[৫.৫] পিরবারেক সামািজক
িনরাপার বনীর আওতায়
আনয়ন

[৫.৫.১] পিরবােরর সংা
পাব ত চাম আিলক পিরষদ, পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন পাব ত
জলা পিরষদ কক ৬০০ জন পিরবারেক িনরাপার বনীর আওতায় আনা
হেব। এেত পিরবারেলা আিনভরশীল হেব।

পাব ত চাম আিলক পিরষদ,
পাব ত চাম উয়ন বাড  ও
রাাম জলা পিরষদ

  িতােনর িতেবদন



া: ২১ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০৯, ২০১৬

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত
উপা


[৬.১] সামািজক ও ধময়
িতােনর ভবন িনম াণ

[৬.১.১] িনিম ত সামািজক ও
ধমীয় িতান ভবেনর
ফল

পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন পাব ত জলা পিরষদ কক সামািজক ও
ধময় িতােনর জ ১৪,৬৪৩ ব.িম ভবন িনম াণ করা হেব। এেত িতন জলার
জনগেনর কম সংানসহ অবকাঠােমাগত উয়ন হেব।

পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন
পাব ত জলা পিরষদ

  িতােনর িতেবদন

[৬.১.২] সামািজক ও ধময়
িতােনর ভবেনর সংা

পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন পাব ত জলা পিরষদ কক সামািজক ও
ধময় িতােনর জ ১০৫  ভবন িনম াণ করা হেব। এেত িতন জলার জনগেনর
কম সংানসহ অবকাঠােমাগত উয়ন হেব।

পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন
পাব ত জলা পিরষদ

  িতােনর িতেবদন

[৬.২] িবামাগার াব ও
অিফস ভবন িনম াণ

[৬.২.১] িবামাগার াব ও
অিফস ভবেনর ফল

বারবান ও রাামা জলা পিরষদ কক ৪,৭০০ ব.িম আয়তেনর িবামাগার
াব ও অিফস ভবন িনম াণ করা হেব। এেত িতন জলার জনগেনর কম সংানসহ
অবকাঠােমাগত উয়ন হেব।

বারবান ও রাামা জলা
পিরষদ

বারবান ও রাামা জলা
পিরষদ এর িতেবদন

[৬.২.২] িবামাগার াব ও
অিফস ভবেনর সংা

বারবান ও রাামা জলা পিরষদ কক ২৫  িবামাগার াব ও অিফস
ভবন িনম াণ করা হেব। এেত িতন জলার জনগেনর কম সংানসহ অবকাঠােমাগত
উয়ন হেব।

বারবান ও রাামা জলা
পিরষদ

বারবান ও রাামা জলা
পিরষদ এর িতেবদন

[৬.৩] সলাই মিশন িবতরণ [৬.৩.১] িবতরেণর সংা
পাব ত চাম উয়ন বাড  কক ৫০ সলাই মিশন িবতরন করা হেব। এেত
িতন জলার জনগেনর কম সংােনর েযাগ ি হেব।

পাব ত চাম উয়ন বাড 
পাব ত চাম উয়ন বাড  এর
িতেবদন

[৬.৪] িরংওেয়ল িনম াণ
[৬.৪.১] িনিম ত িরংওেয়েলর
সংা

পাব ত চাম আিলক পিরষদ ও পাব ত চাম উয়ন বাড  কক ৫৮৫
িরংওেয়ল সরবরােহর মােম িনরাপদ পািন াির  বা করা হেব। এেত িতন
জলার জনগেনর পািন াি সহজ হেব।

পাব ত চাম আিলক পিরষদ
ও পাব ত চাম উয়ন বাড 

  িতােনর িতেবদন

[৬.৫] বাজার সড িনম াণ
[৬.৫.১] িনিম ত বাজারেসেডর
সংা

বসায়ী ও ভাােদর িবধােথ  পাব ত চাম আিলক পিরষদ কক ৮
বাজারেসড িনম াণ করা হেব। এেত িতন জলার অবকাঠােমাগত উয়ন হেব।

পাব ত চাম আিলক পিরষদ
পাব ত চাম আিলক
পিরষদ এর িতেবদন

[৬.৬] যাী িবামাগার িনম াণ
[৬.৬.১] িনিম ত যাী
িবামাগার এর ফল

পাব ত চাম উয়ন বাড  কক ১০০ যাী িবামাগার িনম াণ করা হেব। এেত
িতন জলার অবকাঠােমাগত উয়ন হেব।

পাব ত চাম উয়ন বাড 
পাব ত চাম উয়ন বাড  এর
িতেবদন

[৬.৭] ধারক দয়াল িনম াণ
[৬.৭.১] িনিম ত ধারক
দয়ােলর দঘ 

পাব ত চাম আিলক পিরষদ ও পাব ত চাম উয়ন বাড  এবং িতন পাব ত
জলা পিরষদ কক ৫৫৫ িম. ধারক দয়াল িনম াণ করা হেব। এেত িতন জলার
অবকাঠােমাগত উয়ন হেব।

পাব ত চাম আিলক পিরষদ
ও পাব ত চাম উয়ন বাড 
এবং িতন পাব ত জলা পিরষদ

  িতােনর িতেবদন

[৬.৮] সামািজক িনরাপা
কম চীর আওতায় হীত
কের সংা

[৬.৮.১] উপকার ভাগীর
সংা

পাব ত চাম আিলক পিরষদ ও িতন পাব ত জলা পিরষদ কক হীত
সামািজক িনরাপা কম চীর মােম ১,৭০,০০০ জন অিধবাসী উপত হেয়েছন।
এেত িতন জলার জনগেনর কম সংানসহ অবকাঠােমাগত উয়ন হেব।

পাব ত চাম আিলক পিরষদ
ও িতন পাব ত জলা পিরষদ

  িতােনর িতেবদন

[৬.৮.২] হীত কের
সংা

পাব ত চাম আিলক পিরষদ ও িতন পাব ত জলা পিরষদ কক সামািজক
িনরাপা কম চীর আওতায় ৩২৫০  ক হণ করা হেয়েছ। এেত িতন জলার
জনগেনর কম সংানসহ অবকাঠােমাগত উয়ন হেব।

পাব ত চাম আিলক পিরষদ
ও িতন পাব ত জলা পিরষদ

  িতােনর িতেবদন



া: ২২ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০৯, ২০১৬

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত
উপা


[৬.৯] সীমানা াচীর িনম াণ
[৬.৯.১] িনিম ত সীমানা
াচীেরর দঘ 

িতন পাব ত জলা পিরষদ কক ৮৯৫ িম. সীমানা াচীর িনম াণ করা হেব। এেত
িতন জলার অবকাঠােমাগত উয়ন হেব।

িতন পাব ত জলা পিরষদ   িতােনর িতেবদন

[৭.১] উপজাতীয় সংিতেক
লালন ও সংরেণর জ
কম চী হণ

[৭.১.১] হীত কম চীর
সংা

িতন পাব ত জলা পিরষদ কক উপজাতীয় সংিতেক লালন ও সংরেণর জ
২৯  কম চী হন করা হেব। এেত পাব ত এলাকার ি কালচার সসািরত
হেব।

িতন পাব ত জলা পিরষদ   িতােনর িতেবদন

[৭.২] ীড়া ও সাংিতক
ে উয়েনর জ কম চীর
বাবায়ন

[৭.২.১] বাবািয়ত কম চীর
সংা

পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন পাব ত জলা পিরষদ কক ২৮ কম চী
হণ করা হেব। এেত ীড়া ে উয়ন হেব।

পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন
পাব ত জলা পিরষদ

  িতােনর িতেবদন

[৭.৩] ীড়া ও সাংিতক
কম কাের জ উপকরণ
িবতরণ

[৭.৩.১] উপকারেভাগী সংার
সংা

পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন পাব ত জলা পিরষদ কক ৭০ সংােক
উপকরণ িবতরণ করা হেয়েছ। এেত ীড়া ে উয়ন হেব।

পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন
পাব ত জলা পিরষদ

  িতােনর িতেবদন

[৭.৪] ীড়া ও সাংিতক
সংগঠনসেহর উয়ন

[৭.৪.১] উয়নত ীড়া ও
সাংিতক সংগঠনসেহর
ফল

পাব ত চাম উয়ন বাড  কক ীড়া ও সাংিতক সংগঠন সেহর ৪৩৬ ব.িম
ভবন উয়ন করা হেব। সংগঠসহ ীড়া ে ণ  িমকা পালন করেত
পারেব।

পাব ত চাম উয়ন বাড 
পাব ত চাম উয়ন বাড  এর
িতেবদন



া: ২৩ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০৯, ২০১৬

সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম সংি কম সাদন চক উ িতােনর িনকট সংি মণালয়/িবভােগর তািশত সহায়তা তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব


