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

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

পাব ত চাম ির সফল বাবায়েনর ধারাবািহকতায় গত িতন বছের পাব ত জলা পিরষেদর িতেত ৬ সরকাির িবষয়/িবভাগসহ
রাামা ও খাগড়াছিড়েত ৩০ িবভাগ/িবষয় এবং বারবােন ২৮ িবভাগ/িবষয় ইেতামে হার করা হেয়েছ। িতন পাব ত জলায়
৮৫৩৪২ িম. সচ নালা, ৫৯৫ িক.িম. ামীণ সড়ক অবকাঠােমা, িশার েযাগ ির লে ৩৯৬ ল (৬২৩৬৪ বগ  িম.), ২২ কেলজ
ভবন (৪১৯২ বগ  িম.), ধময় ও সামািজক অবকাঠােমাগত উয়েন ৯৭৮০১ বগ  িম. ভবন িনম াণ, িবিভ সদােয়র িনজ সংিতেক রার
জ ১১২ িবিবধ ক হণ করা হেয়েছ, া ে ৪৪১০ পাড়ােক িনম াণ ও মরামত, ৪৬০০ জন পাড়াকম 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।

সমা এবং চােলসহ:

গ ম এলাকায় যাগােযােগর অিবধা, িশা ও া সবার অল অবকাঠােমা, আিনক িষ ি সেক অতা, পিরেবশ সংরেণ
অসেচতনতা ও পয টন িবকােশ সীিমত অবকাঠােমাগত িবধা।

ভিবৎ পিরকনা:

পাব ত এলাকায় সড়ক ও সংেযাগ সড়ক এবং অবকাঠােমা উয়েন রাা, স িনম াণ করা হেব । িশার েযাগ ির লে ল ভবন,
কেলজ ভবন, ছাাবাস ভবন িনম াণ এবং ছা-ছাী ি দান করা হেব। া সবার েযাগ ির জ পাড়ােক িনম াণ, পাড়ােকের
মােম মৗিলক সামািজক সবা দান ও িব পািন সরবরাহ, া সত পায়খানা বহার অভাস গড়েন উুকরেণর জ িশণ ও
সবা দান করা হেব। িষ ে উয়েন সচনালা, পাওয়ার লার, ফাম ার িফ েলর মােম ষক ও িম ফল চােষর মােম
কম সংােনর েযাগ ি করা হেব। এছাড়া খা ও ি িনরাপা, পিরেবশ রা, জলবা পিরবতন মাকােবলা, বনায়ন, পিরেবশবাব
পয টন ও শাসন িতাসহ িবিবধ কায ম বাবায়েনর জ দীঘ েময়ািদ ক হণ করা হেব। পী উয়ন ক (২য় পয ায়) এর
বাবায়ন অাহত থাকেব।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

চলিত অথ বছের ১৩০ িক:িম: রাা, ৭৩৮ িম: স িনম াণ করা হেব;
১২৩৮০ ব:িম: লভবন, ৭১০ ব:িম: কেলজ ভবন, ১৭০২ ব:িম: আয়তেনর ছাাবাস িনম াণ, ১২০০ জন িশাথেক  -গাীর
জ আবািসক িবালেয়র মােম আািনক িশা দান ও ৩০২০ জন িশাথেক ছাি দান করা হেব;
া সবার লে ৫০০ পাড়ােক িনম াণ, ৬৮০০০ পিরবারেক পাড়ােকের মােম পািন ও পয়:বা উয়ন কায েম
উুকরণ,  ২০৬০০০ পিরবারেক পাড়ােকের মােম  মৗিলক সামািজক সবা  দান,  ৫৪০০০  জন িশাথেক  াক-াথিমক
িশা ও শশব-াক উয়ন কায ম হণ এবং ৬৮০০০ জন মা ও িশেক পাড়ােকের মােম িশ ও মােসবা দান করা হেব;
িষ সহায়ক ২১০৩ িম: সচনালা িনম াণ করা হেব ও ৫০ জন ষকেক ফল ও রাবার চােষ িশণ দান করা হেব।
-তািক সংিতর রা, লালন ও সংরেণ ২৮ কম িচ হণ ও সাংিতক সংগঠনসহ িতার জ ২৬০ বগ 
িম.আয়তেনর ভবন িনম াণ করা হেব।
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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 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 ২০১৯ সােলর লাই মােসর ১৩ 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)

শািণ  ও স পাব ত চাম।

১.২ অিভল (Mission)
কাণখী কম িচ বাবায়েনর মােম পাব ত চাম অেল বসবাসকারী জনগেণর রাজৈনিতক, সামািজক, িশাগত ও
অথ ৈনিতক অিধকার িনিত করা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. ভৗত অবকাঠােমা উয়ন
২. িশার েযাগ সসারণ
৩. িষ ও পিরেবশ উয়ন
৪. া সবা, পািন ও পয়:িনাশেনর েযাগ ি
৫. ববর জশতবািষ কী উদযাপন
৬. আ-কম সংােনর মােম দাির িবেমাচন
৭. পয টন িবধা সসারণ
৮. পাব ত চাম অেলর িবিভ তািক গাীর ভাষা ও সংিতর লালন, রা ও উিত সাধন

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

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

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. পাব ত চাম ির 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; 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 সরকারী 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 NGO এর কায ম তদারিক ও পিরবীণ।
৭. পিরেবশ বাব পয টন িশেক উৎসাহ দান ।
৮. পাব ত চাম সিকত আইন, িবিধ ও িবিধ নয়ণ।
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সকশন ২
মণালয়/িবভােগর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
ত অজন
২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২০-২১ ২০২১-২০২২

াথিমক িশার
মােনায়ন

ারতার হার ি % ৪৮.৮০ ৬১.১০ ৬১.৯০ ৬২.৫০ ৬৩.০০
াথিমক ও গণিশা মণালয়, িশা মণালয়, ধম  মণালয়, ব ও পাট
মণালয়, ম ও কম সংান মণালয়

িবিবএস

ঝেড় পড়া িশার হার
াস

% -- ২১.০৩ ২০.৭৫ ২০.১০ ২০.০০
াথিমক ও গণিশা মণালয়, িশা মণালয়, ধম  মণালয়, ব ও পাট
মণালয়, ম ও কম সংান মণালয়

িবিবএস

া সবার মােনায়ন
িশর র হার াস

িত
হাজাের

৪১.০০ ৩৪.১৬ ৩৩.৫০ ৩৩.০০ ৩২.৮০
া ও পিরবার কাণ মণালয়, খা মণালয়, ানীয় সরকার, পী উয়ন ও
সমবায় মণালয়

িবিবএস

মা র হার াস লােখ -- ৮৮.৩৩ ৮৭.৮০ ৮৭.০০ ৮৬.৮০
া ও পিরবার কাণ মণালয়, খা মণালয়, ানীয় সরকার, পী উয়ন ও
সমবায় মণালয়

িবিবএস

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



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৩, ২০১৯ ১৩:২৪ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২২, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] ভৗত
অবকাঠােমা উয়ন

১৬

[১.১] সড়ক িনম াণ
[১.১.১] িনিম ত
সড়ক

সমি িক.িম. ৪ ১৪৩ ১৬৪ ১৬৮ ১৬৭ ১৬৬ ১৬৫ ১৬৪ ১০০ ৯০

[১.২] স িনম াণ [১.২.১] িনিম ত স সমি িম. ২ ৬৮৮ ১৮৮৮ ৭৩৮ ৭১৫ ৬৯৮ ৬৮৭ ৬৮০ ১২০০ ১৩৫০

[১.৩] কালভাট  িনম াণ
[১.৩.১] িনিম ত
কালভাট 

সমি িম. ২ ০ ৬৫৫ ৪৫৩ ৪৪১ ৪৩৩ ৪২১ ৪০৯ ৭০০ ৮০০

[১.৪] এল ইন িনম াণ
[১.৪.১] িনিম ত এল
ইন

সমি িম. ২ ০ ১১৪৮২ ৭১০১ ৭০৬২ ৭০০৫ ৬৯৭০ ৬৯৪০ ৯০০০ ১০০০০

[১.৫] িরেটইিনং ওয়াল
িনম াণ

[১.৫.১] িনিম ত
িরেটইিনং ওয়াল

সমি িম. ২ ০ ৪৭২৮ ১৩৭৬ ১৩৫৩ ১৩৩৯ ১৩২৭ ১৩১৫ ১৭০০ ২০০০

[১.৬] কায ম পিরদশ ন

[১.৬.১] পিরদশ ন সমি সংা ২ ০ ০ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ২৫ ৩০

[১.৬.২] পিরদশ ন
িতেবদেনর
পািরশ বাবায়ন

সমি % ২ ০ ০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২] িশার েযাগ
সসারণ

১২

[২.১] ল ভবন িনম াণ
[২.১.১] িনিম ত ল
ভবন

সমি ব.িম. ২ ৭০৭৫ ১১৪৭২ ১২৩৮০ ১২২০০ ১২০০০ ১১৭০০ ১১৫০০ ১৫০০০ ১৭০০০

[২.২]  -গাীর জ
আবািসক িবালেয়র
মােম আািনক িশা
কায ম

[২.২.১] আবািসক
িবালেয় িশাথর
সংা

সমি সংা ১ ০ ১২০০ ১২০০ ১১৭০ ১১৪৫ ১১২০ ১১০০ ১২০০ ১২০০

[২.৩] ল ভবন মরামত
[২.৩.১] ভবন
মরামেতর পিরমাণ

সমি ব.িম. ১.৫ ৯২১ ৪০৩১ ৪২০৯ ৪১৭০ ৪১৪৫ ৪১১০ ৪০৮০ ৫০০০ ৫৫০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৩, ২০১৯ ১৩:২৪ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২২, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.৪] কেলজ ভবন িনম াণ
[২.৪.১] িনিম ত
কেলজ ভবন

সমি ব.িম. ১.৫ ৫৩৪ ৮০০ ৮৮০ ৮৬০ ৮৪০ ৮২০ ৮০০ ১০০০ ১১০০

[২.৫] ছাাবাস িনম াণ
[২.৫.১] িনিম ত
ছাাবাস

সমি ব.িম. ১ ২৩২০ ২১৫২ ২৩৫০ ২৩০০ ২২৫০ ২২০০ ২১৫২ ১৮০০ ১৯০০

[২.৬] ছা-ছাী ি দান
[২.৬.১]
উপকারেভাগী
িশাথ

সমি সংা ০.৫ ৪২৬০ ৩৪০০ ৩০২০ ২৯৯০ ২৯৭৪ ২৯৫৬ ২৯৪০ ৩১০০ ৩৩০০

[২.৭] েলর আসবাবপ
সরবরাহ

[২.৭.১] েলর
সংা

সমি সংা ০.৫ ৮০ ৯০ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১১০ ১৭০ ১৯০

[২.৮] কায ম পিরদশ ন

[২.৮.১] পিরদশ ন সমি সংা ২ ০ ০ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ২৫ ৩০

[২.৮.২] পিরদশ ন
িতেবদেনর
পািরশ বাবায়ন

সমি % ২ ০ ০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩] িষ ও
পিরেবশ উয়ন

১০

[৩.১] সচ নালা িনম াণ

[৩.১.১] িনিম ত সচ
নালা

সমি িম. ১ ১৬৯৪৮ ৭১৪০ ২১০৩ ২০৮৫ ২০৭১ ২০৫৪ ২০৪২ ৫০০০ ৬০০০

[৩.১.২] সচ নালার
কভােরজ এিরয়া

সমি একর ০.৫ ৯৫৫ ৪০০ ৩৯৩ ৩৮০ ৩৬৫ ৩৫১ ৩৩৯ ৪৫০ ৫০০

[৩.২] ফাম ার িফ েলর
মােম ষক িশণ

[৩.২.১] িশণ
া ষক

সমি সংা ১ ২৯০০০ ১৯২০০ ১৯৬০০ ১৯৫০০ ১৯৪০০ ১৯৩০০ ১৯২০০ ২১০০০ ২৩০০০

[৩.৩] পাওয়ার লার
সরবরাহ

[৩.৩.১]
সরবরাহত পাওয়ার
লার

সমি সংা ০.৫ ৩৪৮ ১৭০ ২১০ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১০ ১৫



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৩, ২০১৯ ১৩:২৪ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২২, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩.৪] ষেকর িশণ
দান

[৩.৪.১] িশণ
া ষক

সমি সংা ০.৫ ২০৫০ ৮৯০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৭০

[৩.৫] িম ফল বাগান
জেনর জ হীত
কায ম

[৩.৫.১] পািনর উৎস
ি

সমি সংা ০.৫ ০ ০ ৭০ ৬৬ ৬১ ৫৫ ৫০ ৮০ ৯০

[৩.৫.২] মােকট সড
িনম াণ

সমি সংা ০.৫ ০ ০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৭০

[৩.৬] বনায়েনর জ চারা
িবতরণ

[৩.৬.১] বনায়নত
গােছর সংা

সমি সংা ০.৫ ০ ৬২৩০০ ৭৩৬৬০ ৭২৮০০ ৭১৯৫০ ৭০৬৫০ ৬৯৭০০ ৭৫০০০ ৮০০০০

[৩.৭] পাব ত অেল বশ
চাষ

[৩.৭.১]
উপকারেভাগী
বাছাইকরণ

সমি সংা ০.৫ ০ ০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ০ ০

[৩.৭.২] বাের চারা
িবতরণ

সমি সংা ০.৫ ০ ১২০০০০ ৪৭০০০০ ৪২৩০০০ ৩৭৬০০০ ৩২৯০০০ ২৮২০০০ ০ ০

[৩.৭.৩] িষ
সরামািদ িবতরণ

সমি সংা ০.৫ ০ ৬০০০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ০ ০

[৩.৭.৪] ষকেদর
িশণ দান

সমি সংা ০.৫ ০ ৬০০০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ০ ০

[৩.৮] কায ম পিরদশ ন

[৩.৮.১] পিরদশ ন সমি সংা ২ ০ ০ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ২৫ ৩০

[৩.৮.২] পিরদশ ন
িতেবদেনর
পািরশ বাবায়ন

সমি % ১ ০ ০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৩, ২০১৯ ১৩:২৪ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২২, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৪] া সবা,
পািন ও
পয়:িনাশেনর
েযাগ ি

১০

[৪.১] তন পাড়ােক
িনম াণ

[৪.১.১] িনিম ত তন
পাড়ােক

সমি সংা ২ ৪০০ ৪১০ ৫০০ ৪৭০ ৪৫০ ৪৩০ ৪১০ ৫০০ ০

[৪.২] পাড়ােকের মােম
পািন ও পয়বা: উয়ন
কায ম

[৪.২.১] পািন ও
পয়বা: উয়ন
কায েম উু
পিরবােরর সংা

সমি সংা ১ ০ ৫৫০০০ ৬৮০০০ ৬৬০০০ ৬৪০০০ ৬২০০০ ৬০০০০ ০ ০

[৪.৩] পাড়ােকের মােম
মৗিলক সামািজক সবা
দান

[৪.৩.১] মৗিলক
সামািজক সবা া
পিরবােরর সংা

সমি সংা ১ ০ ১৬৫০০০ ২০৬০০০ ১৯০০০০ ১৮০০০০ ১৭০০০০ ১৬৫০০০ ২০৬০০০ ০

[৪.৪] াক-াথিমক িশা
ও শশব-াক উয়ন
কায ম

[৪.৪.১] াক-
াথিমক িশাথর
সংা

সমি সংা ১ ০ ৪৮০০০ ৫৪০০০ ৫২০০০ ৫০০০০ ৪৯০০০ ৪৮০০০ ৫৬০০০ ০

[৪.৫] পাড়ােকের মােম
িশ ও মা ােসবা
কায ম

[৪.৫.১] ােসবা
া মা ও িশর
সংা

সমি সংা ১ ০ ৫৫০০০ ৬৮০০০ ৬৬০০০ ৬৪০০০ ৬২০০০ ৬০০০০ ৬৮০০০ ০

[৪.৬] পািন বহােরর
েযাগ ি

[৪.৬.১] পািন
বহােরর েযাগ
পাওয়ার
উপকারেভাগী
পিরবার

সমি সংা ১ ১০০ ১০২ ১০৬ ১০৫ ১০৪ ১০৩ ১০২ ১০৭ ১০৯

[৪.৭] কায ম পিরদশ ন

[৪.৭.১] পিরদশ ন সমি সংা ২ ০ ০ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ২৫ ৩০

[৪.৭.২] পিরদশ ন
িতেবদেনর
পািরশ বাবায়ন

সমি % ১ ০ ০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৩, ২০১৯ ১৩:২৪ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২২, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৫] ববর
জশতবািষ কী
উদযাপন

১০

[৫.১] বব পাব ত মলা
[৫.১.১] অিত
পাব ত মলা

সমি সংা ২ ০ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[৫.২] ীড়া, সাংিতক ও
িচাণ িতেযািগতা

[৫.২.১] অিত
ীড়া, সাংিতক ও
িচাণ
িতেযািগতা

সমি সংা ১ ০ ০ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১৪ ০ ০

[৫.৩] মাউেইন বাইিকং
[৫.৩.১] অিত
মাউেইন বাইিকং

সমি সংা ১ ০ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[৫.৪] সভা/সিমনার
আেয়াজন

[৫.৪.১] অিত
সভা/সিমনার

সমি সংা ১ ০ ০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ০ ০

[৫.৫] াশনাল
এাডেভার ফিভাল
আেয়াজন

[৫.৫.১] অিত
াশনাল
এাডেভার
ফিভাল

সমি সংা ১ ০ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[৫.৬] রাল িনম াণ
[৫.৬.১] িনিম ত
রাল

সমি সংা ১ ০ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[৫.৭] রিণকা কাশ
[৫.৭.১] কািশত
রিণকা

সমি সংা ১ ০ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[৫.৮] বব কণ ার াপন
[৫.৮.১] ািপত
বব কণ ার

সমি সংা ১ ০ ০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ০ ০

[৫.৯] িজব িদবসসহ
উদযাপন

[৫.৯.১]
উদযাপনত িজব
িদবসহ

সমি সংা ১ ০ ০ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ০ ০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৩, ২০১৯ ১৩:২৪ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২২, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৬] আ-
কম সংােনর
মােম দাির
িবেমাচন

৭

[৬.১] পিরবােরর ধানেক
কম খী িশেণর মােম
দতা উয়ন

[৬.১.১] িশিত
পিরবার ধােনর
সংা

সমি সংা ১ ০ ১২৫ ১৩৫ ১৩২ ১৩০ ১২৭ ১২৫ ১৬০ ১৮০

[৬.২] দির িষ
পিরবােরর উৎপািদত
পের বাজারজাতকরেণ
িলংেকজ াপন

[৬.২.১] পিরবােরর
সংা

সমি সংা ১ ০ ১৫৫ ১৭২ ১৬৫ ১৬২ ১৬০ ১৫৫ ১৮০ ১৯০

[৬.৩] দির পিরবার
ধানেক িবেদেশ চারী
হেণ উুকরণ ও কাটা
সংরণ

[৬.৩.১] পিরবােরর
সংা

সমি সংা ০.৫ ০ ৮৫ ৮৯ ৮৮ ৮৭ ৮৬ ৮৫ ৯৫ ১০০

[৬.৪] পিরবারেক
সামািজক িনরাপার
বনীর আওতায় আনয়ন

[৬.৪.১] পিরবােরর
সংা

সমি সংা ০.৫ ০ ২৩৫ ২৬২ ২৫০ ২৪৫ ২৪০ ২৩৫ ২৬৫ ২৮০

[৬.৫] নারী উয়ন কে
সলাই মিশন িবতরণ

[৬.৫.১] পিরবােরর
সংা

সমি সংা ০.৫ ০ ২০০ ১১৫ ১০৩ ৯৪ ৮৮ ৮০ ২৩০ ২৫০

[৬.৬] নারীেদর উয়েনর
জ গাভী িবতরণ

[৬.৬.১] গাভীর
সংা

সমি সংা ০.৫ ০ ১৯০ ২৫০ ২৩৮ ২২৭ ২১৫ ২০০ ৩০০ ৪০০

[৬.৭] কায ম পিরদশ ন

[৬.৭.১] পিরদশ ন সমি সংা ২ ০ ০ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ২৫ ৩০

[৬.৭.২] পিরদশ ন
িতেবদেনর
পািরশ বাবায়ন

সমি % ১ ০ ০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৩, ২০১৯ ১৩:২৪ া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২২, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৭] পয টন িবধা
সসারণ

৬

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

[৭.১.১] পিরবােরর
সংা

সমি সংা ১ ০ ২২৫ ৪৪ ৪০ ৩৭ ৩৪ ৩৩ ০ ০

[৭.২] িবমান পয টন
টসেহর উয়ন

[৭.২.১] উয়নত
পয টন টসেহর
সংা (হ কালচার
পাক, খাগড়াছিড়)

সমি সংা ১ ০ ১৫ ১ ০ ০ ০ ০ ৫ ৮

[৭.৩] পয টন সংি
অবকাঠােমা িনম াণ

[৭.৩.১] িনিম ত
ভবন

সমি সংা ১ ০ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৮ ১০

[৭.৪] কায ম পিরদশ ন

[৭.৪.১] পিরদশ ন সমি সংা ২ ০ ০ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ২৫ ৩০

[৭.৪.২] পিরদশ ন
িতেবদেনর
পািরশ বাবায়ন

সমি % ১ ০ ০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৩, ২০১৯ ১৩:২৪ া: ১৫ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২২, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

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

৪

[৮.১] উপজাতীয়
সংিতেক লালন ও
সংরেণর জ কায ম
বাবায়ন

[৮.১.১] বাবািয়ত
কায ম

সমি সংা ০.৫ ২৮ ২৯ ২৮ ২৬ ২৩ ২০ ১৭ ৪০ ৫০

[৮.২] ীড়া ও সাংিতক
কম -কাের জ উপকরণ
িবতরণ

[৮.২.১]
উপকারেভাগী সংা

সমি সংা ১ ৯০ ৯৪ ১০২ ৯৫ ৮৯ ৮২ ৭৬ ১১০ ১২০

[৮.৩] ীড়া ও সাংিতক
সংগঠনসেহর উয়ন

[৮.৩.১] উয়নত
ীড়া ও সাংিতক
সংগঠনসহ

সমি ব.িম. ০.৫ ৫০৬ ৩৯৭ ২৬০ ২৪২ ২২৮ ২১২ ২০০ ৩০০ ৩৫০

[৮.৪] কায ম পিরদশ ন

[৮.৪.১] পিরদশ ন সমি সংা ১ ০ ০ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ২৫ ৩০

[৮.৪.২] পিরদশ ন
িতেবদেনর
পািরশ বাবায়ন

সমি % ১ ০ ০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৩, ২০১৯ ১৩:২৪ া: ১৬ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২২, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১১

[১.১] মণালয়/িবভােগ ই-ফাইিলং
পিত বাবায়ন

[১.১.১] সকল শাখায় ই-নিথ বহার গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত গড় % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত গড় % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[১.২] মণালয়/িবভাগ
ককিডিজটাল সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০

[১.৩] মণালয়/িবভাগ কক
উাবনী উোগ/ উয়ন ক
বাবায়ন

[১.৩.১] নতম এক নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ তািরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৪] িত শাখায় িবনেযা
নিথর তািলকা ণয়ন ও িবন করা

[১.৪.১] িবনেযা নিথর তািলকা ণীত তািরখ তািরখ ০.৫ ১০.০১.২০ ১৭.০১.২০ ২৪.০১.২০ ২৮.০১.২০ ৩১.০১.২০

[১.৪.২] ণীত তািলকা অযায়ী িবনত
নিথ

সমি % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৫] সবা সহিজকরণ

[১.৫.১] নতম এক সবা সহিজকরণ
েসস াপসহ সরকাির আেদশ জািরত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯

[১.৫.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

[১.৬] িপআরএল র ২ মাস েব 
সংি কম চারীর িপআরএল ও
 নগদায়নপ জারী করা

[১.৬.১] িপ আর এল আেদশ জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬.২]  নগদায়ন প জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৭]  পেদর িবপরীেত িনেয়াগ
দান

[১.৭.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭.২] িনেয়াগ দানত সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৮] িবভাগীয় মামলা িনি [১.৮.১] িবভাগীয় মামলা িনিত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[১.৯] তবাতায়ন হালনাগাদকরণ
[১.৯.১] মণালয়/িবভােগর সকল
তহালনাগাদত

গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[২.১] বািষ ক কম সাদন ি
বাবায়ন

[২.১.১] সরকাির কম সাদন বাপনা
সংা িশণসহ অা িবষেয় িশণ
আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৬০

[২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির সকল
িতেবদন িনধ ািরত সমেয় অনলাইেন
দািখলত

সমি সংা ১ ৪

[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার িসা
বাবািয়ত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৪] দর/সংার ২০১৯-২০ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০

[২.২] জাতীয় াচার কৗশল ও
ত অিধকার বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০

[২.৩] অিভেযাগ িতকার বা
বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে অিভেযাগ
িনিত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা মািসক
িতেবদন মিপিরষদ িবভােগ দািখলত

সমি সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত হালনাগাদত গড় % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মিপিরষদ িবভােগ
দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত পিরবীণ
বা চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৩, ২০১৯ ১৩:২৪ া: ১৮ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২২, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বােজট বাবায়েন উয়ন
[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা ণীত তািরখ তািরখ ০.৫ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩

[৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

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

সমি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৩] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[৩.৩.১] য় পিরকনা বাবািয়ত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৪] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৪.১] িপীয় সভায় িনির জ
উপািপত অিডট আপি

সমি % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.৪.২] অিডট আপি িনিত সমি % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৫] টিলেফান িবল পিরেশাধ [৩.৫.১] টিলেফান িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৬] িবিসিস/িবিসএল-এর
ইারেনট িবল পিরেশাধ

[৩.৬.১] ইারেনট িবল পিরেশািধত সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত
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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 লমাা 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 লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা
দান করব।

ািরত:

সিচব
পাব ত চাম িবষয়ক মণালয়

তািরখ

মিপিরষদ সিচব
মিপিরষদ িবভাগ

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এইচিডিস িহল িডিস কাউিল

২ আইিসিডিপ ইিেেটড কিমউিন ডেভলটেম াা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
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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 সড়ক
পাব ত চাম আিলক পিরষদ, পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন
জলা পিরষদ কক ১৩০ ি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 পাব ত জলা পিরষদ

জলা পিরষদসেহর বািষ ক িরেপাট , পাব ত
চাম উয়ন বােড র পিরকনা িরেপাট 

ঐ

[১.২] স িনম াণ [১.২.১] িনিম ত স
পাব ত চাম আিলক পিরষদ, পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন
জলা পিরষদ কক ৭৩৮ ি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 পিরষদসেহর বািষ ক িরেপাট , পাব ত
চাম উয়ন বােড র পিরকনা িরেপাট 

ঐ

[১.৩] কালভাট  িনম াণ [১.৩.১] িনিম ত কালভাট 
পাব ত চাম আিলক পিরষদ, পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন
জলা পিরষদ কক ৪৫৩ িম. কালভাট  িনম াণ করা হেব।

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

জলা পিরষদসেহর বািষ ক িরেপাট , পাব ত
চাম উয়ন বােড র পিরকনা িরেপাট 

ঐ

[১.৪] এল ইন িনম াণ [১.৪.১] িনিম ত এল ইন
পাব ত চাম আিলক পিরষদ, পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন
জলা পিরষদ কক ৭১০১ িম. এল ইন িনম াণ করা হেব।

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

জলা পিরষদসেহর বািষ ক িরেপাট , পাব ত
চাম উয়ন বােড র পিরকনা িরেপাট 

ঐ

[১.৫] িরেটইিনং ওয়াল িনম াণ
[১.৫.১] িনিম ত িরেটইিনং
ওয়াল

পাব ত চাম আিলক পিরষদ, পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন
জলা পিরষদ কক ১৩৭৬ িম. িরেটইিনং ওয়াল িনম াণ করা হেব।

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

জলা পিরষদসেহর বািষ ক িরেপাট , পাব ত
চাম উয়ন বােড র পিরকনা িরেপাট 

ঐ

[১.৬] কায ম পিরদশ ন
[১.৬.১] পিরদশ ন

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় কক িতন পাব ত জলায় ২০
চলমান িবিভ উয়ন কায ম পিরদশ ন করা হেব।

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় এর
পিরদশ ন িতেবদন

ঐ

[১.৬.২] পিরদশ ন িতেবদেনর
পািরশ বাবায়ন

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় কক িতন পাব ত জলায় চলমান
িবিভ উয়ন কায েম ১০০% পািরশ বাবায়ন করা হেব।

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় এর
পিরদশ ন িতেবদন

ঐ

[২.১] ল ভবন িনম াণ [২.১.১] িনিম ত ল ভবন
পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন জলা পিরষদ কক ১২৩৮০
ব.িম. ল ভবন িনম াণ করা হেব।

পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন
পাব ত জলা পিরষদ

মণালয় এবং এর আওতাধীন সংাসেহর
িতেবদন

ঐ

[২.২]  -গাীর জ
আবািসক িবালেয়র মােম
আািনক িশা কায ম

[২.২.১] আবািসক িবালেয়
িশাথর সংা

পাব ত চাম উয়ন বাড  কক ১২০০ জন িশাথেক আািনক
িশা দান করা হেব।

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

ঐ

[২.৩] ল ভবন মরামত
[২.৩.১] ভবন মরামেতর
পিরমাণ

পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন জলা পিরষদ কক ৪২০৯ ব.িম.
ল ভবন মরামত করা হেব।

পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন
পাব ত জলা পিরষদ

মণালয় এবং এর আওতাধীন সংাসেহর
িতেবদন

ঐ

[২.৪] কেলজ ভবন িনম াণ [২.৪.১] িনিম ত কেলজ ভবন
পাব ত চাম উয়ন বাড  কক ৭১০ ব.িম কেলজ ভবন িনম াণ করা
হেব।

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

ঐ
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[২.৫] ছাাবাস িনম াণ [২.৫.১] িনিম ত ছাাবাস
পাব ত চাম উয়ন বাড  কক ১৭০২ ব.িম ফেলর ছাাবাস
িনম াণ করা হেব।

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

ঐ

[২.৬] ছা-ছাী ি দান [২.৬.১] উপকারেভাগী িশাথ
পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন পাব ত জলা পিরষেদর মােম
৩০২০ জন িশাথেক ি দান করা হেব।

পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন
পাব ত জলা পিরষদ

মণালয় এবং এর আওতাধীন সংাসেহর
িতেবদন

ঐ

[২.৭] েলর আসবাবপ
সরবরাহ

[২.৭.১] েলর সংা িতন জলা পিরষদ কক ১৫০ েল আসবাবপ সরবরাহ করা হেব। িতন পাব ত জলা পিরষদ
মণালয় এবং এর আওতাধীন সংাসেহর
িতেবদন

ঐ

[২.৮] কায ম পিরদশ ন
[২.৮.১] পিরদশ ন

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় কক িতন পাব ত জলায় ২০
চলমান িবিভ উয়ন কায ম পিরদশ ন করা হেব।

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় এর
পিরদশ ন িতেবদন

ঐ

[২.৮.২] পিরদশ ন িতেবদেনর
পািরশ বাবায়ন

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় কক িতন পাব ত জলায় চলমান
িবিভ উয়ন কায েম ১০০% পািরশ বাবায়ন করা হেব।

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় এর
পিরদশ ন িতেবদন

ঐ

[৩.১] সচ নালা িনম াণ
[৩.১.১] িনিম ত সচ নালা

পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন জলা পিরষদ কক ২১০৩ ব:িম:
সচ নালা িনম াণ করা হেব।

পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন
পাব ত জলা পিরষদ

মণালয় এবং এর আওতাধীন সংাসেহর
িতেবদন

ঐ

[৩.১.২] সচ নালার কভােরজ
এিরয়া

পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন জলা পিরষদ কক ৩৯৩ একর
কভােরজ এিরয়া িনম াণ করা হেব।

পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন
পাব ত জলা পিরষদ

মণালয় এবং এর আওতাধীন সংাসেহর
িতেবদন

ঐ

[৩.২] ফাম ার িফ েলর
মােম ষক িশণ

[৩.২.১] িশণ া ষক
পাব ত চাম আিলক পিরষদ, পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন
পাব ত জলা পিরষদ কক ১৭৭০০ জন ষকেক িশণ দয়া হেব।

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

মণালয় এবং এর আওতাধীন সংাসেহর
িতেবদন

ঐ

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

পাব ত চাম আিলক পিরষদ ও িতন পাব ত জলা পিরষদ কক
৫  পাওয়ার লার সরবরাহ করা হেব।

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

মণালয় এবং এর আওতাধীন সংাসেহর
িতেবদন

ঐ

[৩.৪] ষেকর িশণ দান [৩.৪.১] িশণ া ষক
পাব ত চাম উয়ন বাড  কক ফল ও রাবার চাষ িবষেয় ৫০ জন
ষকেক িশণ দান করা হেব।

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

[৩.৫] িম ফল বাগান জেনর
জ হীত কায ম

[৩.৫.১] পািনর উৎস ি পাব ত চাম উয়ন বাড  কক ৭০  পািনর উৎস ি করা হেব। পাব ত চাম উয়ন বাড  পাব ত চাম উয়ন বাড  এর িতেবদন ঐ

[৩.৫.২] মােকট সড িনম াণ
পাব ত চাম উয়ন বাড  কক ৫০  মােকট সড িনম াণ করা
হেব।

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

[৩.৬] বনায়েনর জ চারা
িবতরণ

[৩.৬.১] বনায়নত গােছর
সংা

িতন পাব ত জলা পিরষদ কক ৭৩৬৬০  চারা িবতরন করা হেব। িতন পাব ত জলা পিরষদ িতন পাব ত জলা পিরষদ এর িতেবদন ঐ
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[৩.৭] পাব ত অেল বশ চাষ

[৩.৭.১] উপকারেভাগী
বাছাইকরণ

পাব ত চাম উয়ন বাড  কক ২০০০ জন ষকেক বাছাই করা
হেব।

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

ঐ

[৩.৭.২] বাের চারা িবতরণ
পাব ত চাম উয়ন বাড  কক ৪৭০০০০  বাের চারা িবতরণ
করা হেব।

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

ঐ

[৩.৭.৩] িষ সরামািদ
িবতরণ

পাব ত চাম উয়ন বাড  কক ২০০০  িষ সরাম িবতরণ করা
হেব।

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

ঐ

[৩.৭.৪] ষকেদর িশণ
দান

পাব ত চাম উয়ন বাড  কক ২০০০ জন ষকেক িশণ দান
করা হেব।

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

ঐ

[৩.৮] কায ম পিরদশ ন
[৩.৮.১] পিরদশ ন

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় কক িতন পাব ত জলায় ২০
চলমান িবিভ উয়ন কায ম পিরদশ ন করা হেব।

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় এর
পিরদশ ন িতেবদন

ঐ

[৩.৮.২] পিরদশ ন িতেবদেনর
পািরশ বাবায়ন

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় কক িতন পাব ত জলায় চলমান
িবিভ উয়ন কায েম ১০০% পািরশ বাবায়ন করা হেব।

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় এর
পিরদশ ন িতেবদন

ঐ

[৪.১] তন পাড়ােক িনম াণ [৪.১.১] িনিম ত তন পাড়ােক
পাব ত চাম উয়ন বাড  কক ৫০০  পাড়ােক িনম াণ করা
হেব।

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

ঐ

[৪.২] পাড়ােকের মােম পািন
ও পয়বা: উয়ন কায ম

[৪.২.১] পািন ও পয়বা:
উয়ন কায েম উু
পিরবােরর সংা

পাব ত চাম উয়ন বাড  কক ৬৮০০০  পিরবারেক পািন ও
পয়:বা উয়ন কায েম উু করা হেব।

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

ঐ

[৪.৩] পাড়ােকের মােম
মৗিলক সামািজক সবা দান

[৪.৩.১] মৗিলক সামািজক
সবা া পিরবােরর সংা

পাব ত চাম উয়ন বাড  কক মৗিলক সামািজক সবার মােম
২০৬০০০  পিরবারেক সবা দান করা হেব।

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

ঐ

[৪.৪] াক-াথিমক িশা ও
শশব-াক উয়ন কায ম

[৪.৪.১] াক-াথিমক
িশাথর সংা

পাব ত চাম উয়ন বাড  কক ৫৪০০০ জন িশাথেক িশা
দান করা হেব।

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

ঐ

[৪.৫] পাড়ােকের মােম িশ
ও মা ােসবা কায ম

[৪.৫.১] ােসবা া মা ও
িশর সংা

পাব ত চাম উয়ন বাড  কক ৬৮০০০ জন মা ও িশেক া
সবা দান করা হেব।

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

ঐ

[৪.৬] পািন বহােরর েযাগ
ি

[৪.৬.১] পািন বহােরর েযাগ
পাওয়ার উপকারেভাগী পিরবার

পাব ত চাম উয়ন বাড  কক ১০৫  পিরবারেক পািন বহােরর
েযাগ দান করা হেব।

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

ঐ

[৪.৭] কায ম পিরদশ ন
[৪.৭.১] পিরদশ ন

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় কক িতন পাব ত জলায় ২০
চলমান িবিভ উয়ন কায ম পিরদশ ন করা হেব।

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় এর
পিরদশ ন িতেবদন

ঐ

[৪.৭.২] পিরদশ ন িতেবদেনর
পািরশ বাবায়ন

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় কক িতন পাব ত জলায় চলমান
িবিভ উয়ন কায েম ১০০% পািরশ বাবায়ন করা হেব।

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় এর
পিরদশ ন িতেবদন

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


[৫.১] বব পাব ত মলা [৫.১.১] অিত পাব ত মলা
পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় কক ঢাকায় এর আওতাধীন
সংাসহেক িনেয় ১ বব পাব ত মলার আেয়াজন করা হেব।

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয়
এবং এর আওতাধীন সংাসহ

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় এবং এর
আওতাধীন সংাসেহর ববর
জশতবািষ কী উদযাপন সংা
কম পিরকনা

ঐ

[৫.২] ীড়া, সাংিতক ও
িচাণ িতেযািগতা

[৫.২.১] অিত ীড়া,
সাংিতক ও িচাণ
িতেযািগতা

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় কক ঢাকায় এবং আওতাধীন
সংাসহ কক িতন পাব ত জলায় ২০ ীড়া, সাংিতক ও
িচাণ িতেযািগতা করা হেব।

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয়
এবং এর আওতাধীন সংাসহ

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় এবং এর
আওতাধীন সংাসেহর ববর
জশতবািষ কী উদযাপন সংা
কম পিরকনা

ঐ

[৫.৩] মাউেইন বাইিকং
[৫.৩.১] অিত মাউেইন
বাইিকং

পাব ত চাম উয়ন বাড  কক ১ মাউেইন বাইিকং
িতেযািগতার আেয়াজন করা হেব।

পাব ত চাম উয়ন বাড 
পাব ত চাম উয়ন বাড  এর ববর
জশতবািষ কী উদযাপন সংা
কম পিরকনা

ঐ

[৫.৪] সভা/সিমনার আেয়াজন [৫.৪.১] অিত সভা/সিমনার
পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় কক ঢাকায় এবং আওতাধীন
সংাসহ কক িতন পাব ত জলায় ১০ সভা/সিমনােরর আেয়াজন
করা হেব।

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয়
এবং এর আওতাধীন সংাসহ

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় এবং এর
আওতাধীন সংাসেহর ববর
জশতবািষ কী উদযাপন সংা
কম পিরকনা

ঐ

[৫.৫] াশনাল এাডেভার
ফিভাল আেয়াজন

[৫.৫.১] অিত াশনাল
এাডেভার ফিভাল

পাব ত চাম উয়ন বাড  কক ১ াশনাল এাডেভার
ফিভাল আেয়াজন করা হেব।

পাব ত চাম উয়ন বাড 
পাব ত চাম উয়ন বাড  এর ববর
জশতবািষ কী উদযাপন সংা
কম পিরকনা

ঐ

[৫.৬] রাল িনম াণ [৫.৬.১] িনিম ত রাল
পাব ত চাম উয়ন বাড  কক ১ ববর রাল িনম াণ করা
হেব।

পাব ত চাম উয়ন বাড 
পাব ত চাম উয়ন বাড  এর ববর
জশতবািষ কী উদযাপন সংা
কম পিরকনা

ঐ

[৫.৭] রিণকা কাশ [৫.৭.১] কািশত রিণকা পাব ত চাম উয়ন বাড  কক ১ রিনকা কাশ করা হেব। পাব ত চাম উয়ন বাড 
পাব ত চাম উয়ন বাড  এর ববর
জশতবািষ কী উদযাপন সংা
কম পিরকনা

ঐ

[৫.৮] বব কণ ার াপন [৫.৮.১] ািপত বব কণ ার
িতন পাব ত জলা পিরষদ এবং টােফাস  কক ৫ ববর কণ ার
াপন করা হেব।

িতন পাব ত জলা পিরষদ এবং
শরণাথ িবষয়ক টােফাস ,
খাগড়াছিড়

িতন পাব ত জলা পিরষদ এবং শরণাথ
িবষয়ক টােফাস  এর ববর
জশতবািষ কী উদযাপন সংা
কম পিরকনা

ঐ

[৫.৯] িজব িদবসসহ উদযাপন
[৫.৯.১] উদযাপনত িজব
িদবসহ

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় কক ঢাকায় এবং আওতাধীন
সংাসহ কক িতন পাব ত জলায় ৬ িজব িদবস উদযাপন করা
হেব।

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয়
এবং এর আওতাধীন সংাসহ

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় এবং এর
আওতাধীন সংাসেহর ববর
জশতবািষ কী উদযাপন সংা
কম পিরকনা

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


[৬.১] পিরবােরর ধানেক
কম খী িশেণর মােম
দতা উয়ন

[৬.১.১] িশিত পিরবার
ধােনর সংা

িতন পাব ত জলা পিরষদ কক ১৩৫ জন পিরবার ধানেক িশণ
দয়া হেব।

িতন পাব ত জলা পিরষদ িতন পাব ত জলা পিরষদ এর বািষ ক িরেপাট  ঐ

[৬.২] দির িষ পিরবােরর
উৎপািদত পের
বাজারজাতকরেণ িলংেকজ াপন

[৬.২.১] পিরবােরর সংা
িতন পাব ত জলা পিরষদ কক ১৭২  বাজারজাতকরণ িলংেকজ
াপন করা হেব।

িতন পাব ত জলা পিরষদ িতন পাব ত জলা পিরষদ এর বািষ ক িরেপাট  ঐ

[৬.৩] দির পিরবার ধানেক
িবেদেশ চারী হেণ উুকরণ
ও কাটা সংরণ

[৬.৩.১] পিরবােরর সংা
িতন পাব ত জলা পিরষদ কক ৮৭  দির পিরবােরর দানেক
িবেদেশ চারী হেণ উুকরণ ও কাটা সংরেণর বা হণ করা
হেব।

িতন পাব ত জলা পিরষদ িতন পাব ত জলা পিরষদ এর বািষ ক িরেপাট  ঐ

[৬.৪] পিরবারেক সামািজক
িনরাপার বনীর আওতায়
আনয়ন

[৬.৪.১] পিরবােরর সংা
িতন পাব ত জলা পিরষদ কক ২৬২  পিরবারেক িনরাপার
বিনর আওতায় আনয়ন করা হেব।

িতন পাব ত জলা পিরষদ িতন পাব ত জলা পিরষদ এর বািষ ক িরেপাট  ঐ

[৬.৫] নারী উয়ন কে সলাই
মিশন িবতরণ

[৬.৫.১] পিরবােরর সংা
নারীেদর উয়েনর জ পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন পাব ত
জলা পিরষদ কক ১১৫  সলাই মিশন িবতরণ করা হেব।

পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন
পাব ত জলা পিরষদ

পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন পাব ত
জলা পিরষদ এর বািষ ক িরেপাট 

ঐ

[৬.৬] নারীেদর উয়েনর জ
গাভী িবতরণ

[৬.৬.১] গাভীর সংা
নারীেদর উয়েনর জ পাব ত চাম উয়ন বাড  কক ২৫০ 
গাভী িবতরণ করা হেব।

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

ঐ

[৬.৭] কায ম পিরদশ ন
[৬.৭.১] পিরদশ ন

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় কক িতন পাব ত জলায় ২০
চলমান িবিভ উয়ন কায ম পিরদশ ন করা হেব।

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় এর
পিরদশ ন িতেবদন

ঐ

[৬.৭.২] পিরদশ ন িতেবদেনর
পািরশ বাবায়ন

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় কক িতন পাব ত জলায় চলমান
িবিভ উয়ন কায েম ১০০% পািরশ বাবায়ন করা হেব।

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় এর
পিরদশ ন িতেবদন

ঐ

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

[৭.১.১] পিরবােরর সংা
িতন পাব ত জলা পিরষদ কক ৪৪ দির পিরবােরর মােম
পয টকেদর সামিয়ক িবধা জন(Home Stay) করা হেব।

িতন পাব ত জলা পিরষদ িতন পাব ত জলা পিরষদ এর বািষ ক িরেপাট  ঐ

[৭.২] িবমান পয টন
টসেহর উয়ন

[৭.২.১] উয়নত পয টন
টসেহর সংা
(হ কালচার পাক, খাগড়াছিড়)

খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ কক ১  পয টন ট উয়ন করা
হেব।

খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ
খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ এর বািষ ক
িরেপাট 

ঐ

[৭.৩] পয টন সংি অবকাঠােমা
িনম াণ

[৭.৩.১] িনিম ত ভবন িতন পাব ত জলা পিরষদ কক ৫ ভবন িনম াণ করা হেব। িতন পাব ত জলা পিরষদ িতন পাব ত জলা পিরষদ এর বািষ ক িরেপাট  ঐ



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৩, ২০১৯ ১৩:২৪ া: ২৬ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২২, ২০১৯

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


[৭.৪] কায ম পিরদশ ন
[৭.৪.১] পিরদশ ন

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় কক িতন পাব ত জলায় ২০
চলমান িবিভ উয়ন কায ম পিরদশ ন করা হেব।

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় এর
পিরদশ ন িতেবদন

ঐ

[৭.৪.২] পিরদশ ন িতেবদেনর
পািরশ বাবায়ন

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় কক িতন পাব ত জলায় চলমান
িবিভ উয়ন কায েম ১০০% পািরশ বাবায়ন করা হেব।

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় এর
পিরদশ ন িতেবদন

ঐ

[৮.১] উপজাতীয় সংিতেক
লালন ও সংরেণর জ
কায ম বাবায়ন

[৮.১.১] বাবািয়ত কায ম
িতন পাব ত জলা পিরষদ কক উপজাতীয় সংিতেক লালন ও
সংরেণর জ ২৮ কম চী হণ করা হেব।

িতন পাব ত জলা পিরষদ িতন পাব ত জলা পিরষদ এর বািষ ক িরেপাট  ঐ

[৮.২] ীড়া ও সাংিতক কম -
কাের জ উপকরণ িবতরণ

[৮.২.১] উপকারেভাগী সংা
পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন পাব ত জলা পিরষদ কক ১০২
 সংােক উপকরণ িবতরণ করা হেব।

পাব ত চাম উয়ন বাড  ও িতন
পাব ত জলা পিরষদ

  িতােনর িতেবদন ঐ

[৮.৩] ীড়া ও সাংিতক
সংগঠনসেহর উয়ন

[৮.৩.১] উয়নত ীড়া ও
সাংিতক সংগঠনসহ

পাব ত চাম উয়ন বাড  কক ীড়া ও সাংিতক সংগঠন সেহর
২৬০ ব.িম. ভবন উয়ন করা হেব।

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

[৮.৪] কায ম পিরদশ ন
[৮.৪.১] পিরদশ ন

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় কক িতন পাব ত জলায় ২০
চলমান িবিভ উয়ন কায ম পিরদশ ন করা হেব।

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় এর
পিরদশ ন িতেবদন

ঐ

[৮.৪.২] পিরদশ ন িতেবদেনর
পািরশ বাবায়ন

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় কক িতন পাব ত জলায় চলমান
িবিভ উয়ন কায েম ১০০% পািরশ বাবায়ন করা হেব।

পাব ত চাম িবষয়ক মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক মণালয় এর
পিরদশ ন িতেবদন

ঐ
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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

অা ইউএনিডিপ িশণ া ষক অথ  সহায়তা দান ষকেদর িষ িবষয়ক াথিমক ান লাভ িষ ে অয়ন

অা ইউএনিডিপ িনিম ত তন পাড়ােক অথ  সহায়তা দান
িতন জলার নারী ও িশেদর া, িশা ও অা
মৗিলক িবষেয় ান অজন

নারী ও িশেদর মৗিলক িবষেয়
অতা

মণালয় িষ মণালয় পিরবােরর সংা পিরকনা হণ প উৎপাদন িষ প িবপণন

মণালয়
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ,
সড়ক পিরবহন ও স মণালয়

পিরবােরর সংা পিরবহেনর বা হণ
উৎপািদত প সম বাংলােদেশ িবতরেণর বা
হণ

িষ পের চার ও সারতায় বধার
ি হেব

মণালয়
বাসী কাণ ও বেদিশক
কম সংান মণালয়

পিরবােরর সংা পিরকনা হণ বেদিশক অথ  অজন উয়ন কায ম াহত হেব

মণালয় জনশাসন মণালয় পিরবােরর সংা কাটা সংরেণ কায কর িমকা পালন
আথ -সামািজক চাির ািেত সহায়তা এবং উয়েন
সৃতা

উয়ন কায ম াহত হেব


