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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

পাবত চাম শাি ি বাবায়ন, খাগড়াছিড় পাবত জলায় বসবাসরত িবিভ জনেগাীর ি, সংিত, থা এবং ভাষার বিশ বজায়
রেখ আথ -সামািজক উয়েনর লে কম চী হণ, খাগড়াছিড় পাবত অেল সবাদানকারী সরকারী িবভাগ ও বসরকারী এবং আজািতক
উয়ন িতােনর কম কাে সময় সাধন এ পিরষেদর কাজ। িবগত িতন বছের পাব ত জলা পিরষদ কক যাগােযােগর জ ৬৮.২৫ িক:
িম: রাা, ৪৩৫০ িম: ন/এল ন ও ৫৭০ িম: ীজ িনম াণ, িশা বার উয়েন ১৭৪  ল ভবন (৫৪৪০০ ব:িম:) িনম াণ/মরামত/ক
সসারন ও ২০০০ জন ছাছাীেক িশা ি দান,ধময় ও সামািজক িতান উয়েন ১০,৯৫০ ব:িম: ভবন িনম াণ, িষ বার
উয়েন ৪৬২০ িম: সচ ন িনম াণ এবং িবিভ সদােয়র সংিত লালন ও সংরণকে ৩১ কম চী হণ করা হেয়েছ । দাতা সংার
সহেযাগীতায় িষ ে ২১৫০০ জন ষকেক উত চাষাবাদ পিত সেক িশণ দান করা হেয়েছ। ফেল িশা,া ও িষ বার
উিত হেয়েছ, আ-কমস ংান ও অথ ৈনিতক উয়েনর হার ি পেয়েছ ।

সমা এবং চােলসহ:

১। আইন অযায়ী িম বাপনা, ানীয় িলশ , বন-িবভাগসহ িক সরকারী িবভাগ / িবষয় এখনও পিরষেদ হািরত হয়িন; ২। ি
মাতােবক হািরত িবভাগ সেহর যাবতীয় কাযম এখনও সংি মনালয় কক শাসিনকভােব হার করা হয়িন ; ৩। পিরষেদর
কােজর পিরিধর লনায় জনবেলর অভাব ; ৪। উপেজলা পিরষদ , ইউিনয়ন পিরষদ ও পৗরসভার সােথ পিরষেদর সাংঘিষ ক আইন; ৫।
পিরষেদর অভিরন রাজ আেয়র অলতা; ৬। জলা পিরষদ,উপেজলা পিরষদ,ইউিনয়ন পিরষদ ও পৗরসভা আইেনর মে টাল , ট
ও কর আদােয় ততা ; ৭। দাতা সংার সহায়তা াস ।

ভিবৎ পিরকনা:

১। ইউিনয়ন,উপেজলা ও জলা সদেরর সােথ ত এলাকার যাগােযাগ বার উয়ন; ২। ত এলাকার িবধাবিত জনেগাির া
সবা িনিত করণ; ৩। আিনক ি ও কলােকৗশল বতেনর মােম িষ বার উয়ন ও উৎপাদন ি; ৪। িবালয় গমেনাপেযাগী
সকল িশেক াথিমক িশার আওতায় আনয়ন এবং িশার হার ি; ৫। পয টন িশের উয়ন, চার ও সার; ৬। বকার ব ষ ও
মিহলােদর জ আ-কম সংান ি; ৭। আ-কম সংান ি ও দাির রীকরণ; ৮। ত ও িগত উয়ন সাধন; ৯। সামািজক,ধমীয়
ওিবিভ সবা দান কারী িতােনর অবকাঠােমাগত উয়ন; ১০। পিরষেদর ািতািনক সমতা ি।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

চলিত অথ বছের ৪০.৫০ িক:িম: এইচ িবিব রাা, ৪  ীজ, ১০২৫িম: সীমানা াচীর , ৩০৮০িম: ন/সচ ন, ২৫  কালভাট 
এবং ১০ িবামাগার/ াব/ অিফস ভবন িনম াণ ;
মতা উয়েনর জ :, গরীব ও িতবীেদর মােঝ ১১৫ সলাইেমিশন িশণ ও িবতরণ এবং ফাম ার িফ েলর
মােম ৪৫০০ ষকেক িশণ দান;
৪০ (৪৫০০ ব:িম:) ল ভবন িনম াণ, ৫২০ জন ছাছাীেক িশা ি দান ও ৪০  াথিমক িবালেয় আসবাবপ সরবরাহ
করা হেব;
৪ (৮৫০০ ব:িম:) র খনন , খাগড়াছিড় জলার ৬৫ বাজারসহ িনকটবত এলাকায় পািন সরবরাহ ও ািনেটশন,
দািরিেত  দতা  উয়েনর  জ  ৬৭    পিরবারেক  িশণ  দান  ও  ৮৭  পিরবারেক  উৎপািদত  পের  বাজারজাতকরেণ
িলংেকজ াপন ।
পাহাড় ও জলধারা সংরেণর জ ৪৪,৫০০  চারা িবতরণ এবং পয টন  উয়ন ও আকম সংান ির জ জলা পিরষদ
পােক ৫ ায়ী ল, ২০০িম: রাা ও দীিঘনালা তছড়ায় ৩.৫০ িক.িম. এইচিবিব রাা িনম াণ ।
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

উত-স খাগড়াছিড় ।

১.২ অিভল (Mission)
কাণখী কায ম হন ও বাবায়েনর মােম খাগড়াছিড় পাব ত জলার সকল নাগিরেকর আথ সামািজক অবার উয়ন ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. যাগােযাগ ও অবকাঠােমাগত িবধাসেহর উয়ন;
২. িশা বার উয়ন;
৩. হািরত িবভােগর কায ম পিরচালনা ও পিরবীণ;
৪. িষ বার উয়ন;
৫. আকম সংােনর মােম াির িবেমাচন;
৬. পয টন িবধা সসারণ
৭. সামািজক ও ধময় িবধা জন ও উয়ন;
৮. জলা পিরষেদর সমতা উয়ন;
৯. ীড়া ও সংিতর উয়ন;
১০. সরকারী িবভাগ/বসরকারী উয়ন সংার কম কাের সময়সাধন;
১১. িনরাপদ পািন সরবরাহ ও ািনেটশন;
১২. বনায়েনর মােম পাহাড় ও জলধার সংরণ;
১৩. দাতা সংার সহেযাগীতায় উয়ন;

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. উয়ন ক, ীম ও কম চী তকরণ ও অেমাদন;
২. যাগােযাগ ও অবকাঠােমাগত উয়েনর লে িহত ীম ও কসহ তাবধান ও বাবায়ন ;
৩. িশা, া, িষ,মৎ,ািন সদ সংিত, পয টন,  ও র িশ, ীড়া ও সাংিতক উয়েন কম চী
বাবায়ন;
৪. আজািতক দাতা সংার অথ ায়েন িহত উয়ন কায মসহ বাবায়ন;
৫. আয়বধ ক কসহ বাবায়ন;
৬. মানব সদ উয়ন ;
৭. সকল সরকারী ও ব-সরকারী সংাসেহর সময় সাধন;
৮. সামািজক িনরাপা বনীর আওতায় ক হণ
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সকশন ২
দর/সংার ি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

সারতার হার ি
সারতার হার % ৪৩.৫০ ৪৪.৫০ ৪৫.৫০ ৪৬.৫০ ৪৭.৫০

পাব ত চাম িবষয়ক মনালয়, াথিমক ও গণিশা মনালয়, ধম 
িবষয়ক মনালয়, পাট ও ব মনালয় এবং ম ও কম সংান মনালয়
।

জলা াথিমক িশা অিফেসর
বািষ ক িতেবদন, খাগড়াছিড় ।

ঝেড় পড়া িশার
হার

% - - ৮.৭০ ৬.৫০ ৫.৫০
পাব ত চাম িবষয়ক মনালয়, াথিমক ও গণিশা মনালয়, ধম 
িবষয়ক মনালয়, পাট ও ব মনালয় এবং ম ও কম সংান মনালয়

জলা াথিমক িশা অিফেসর
বািষ ক িতেবদন, খাগড়াছিড়

জীবন মােনর উয়ন
িশ র হার

িত
হাজাের

১৫.১৬ ১৫.৭০ ১৬.০০
পাব ত চাম িবষয়ক মনালয়, া ও পিরবার কান মনালয়,
খা মনালয়,ানীয় সরকার পী উয়ন ও সমবায় মনালয় ।

িসিভল সাজন অিফেসর বািষ ক
িতেবদন, খাগড়াছিড় ।

মা র হার লােখ - - ৮৮.১২ ৮৮.৩০ ৮৮.৫০
পাব ত চাম িবষয়ক মনালয়, া ও পিরবার কান মনালয়,
খা মনালয়,ানীয় সরকার পী উয়ন ও সমবায় মনালয়

িসিভল সাজন অিফেসর বািষ ক
িতেবদন, খাগড়াছিড়

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ম ২৮, ২০১৯ ১৫:২৭ া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৯, ২০১৯

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ম ২৮, ২০১৯ ১৫:২৭ া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৯, 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%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] যাগােযাগ ও
অবকাঠােমাগত
িবধাসেহর
উয়ন;

১৭

[১.১] রাা িনম াণ

[১.১.১] িনিম ত
এইচিবিব রাা

সমি িক:িম: ২ ১৮ ৩৪.২৫ ৪০.৫০ ৩৮.৫০ ৩৬.৫০ ৩৪.২৫ ৪২ ৪৩

[১.১.২] িনিম ত
আরিসিস রাা

সমি িম: ০.৫ ৪০০ ৬৫০ ৭০০ ৫০০ ৩০০ ৬৫০ ৭৫০ ৮৫০

[১.২] িবামাগার/ াব/
অিফস ভবন িনম াণ

[১.২.১] িনিম ত
ভবন

সমি ব:িম: ২ ৬৮০ ৭২৭৪ ৮৫৬০ ৬৫৬০ ৪৫৬০ ৭২৭৪ ৯০০০ ৯৫০০

[১.২.২] ভবেনর
সংা

সমি সংা ০.৫ ৬ ৮৭ ১০ ৮ ৬ ৮৭ ১২ ১৪

[১.৩] ীজ িনম াণ

[১.৩.১] িনিম ত
ীজ

সমি িম: ৩ ৮০ ৪১০ ৩৫০ ২৫০ ১৫০ ৪১০ ৪৫০ ৫৫০

[১.৩.২] ীেজর
সংা

সমি সংা ০.৫ ৫ ৪ ৪ ৩ ২ ৪ ৬ ৮

[১.৪] কালভাট  িনম াণ

[১.৪.১] িনিম ত
কালভাট 

সমি িম: ২ ২০ ৩০ ৮৭.৫০ ৮৫.৫০ ৮৩.৫০ ৩০ ৮৮ ৯০

[১.৪.২]
কালভােট র সংা

সমি সংা ০.৫ ৬ ১৪ ২৫ ২৩ ২১ ১৪ ২৮ ৩০

[১.৫] সীমানা াচীর
িনম াণ

[১.৫.১] িনিম ত
সীমানা াচীর

সমি িম: ২ ৫০০ ৪০০ ৮০০ ৬০০ ৪০০ ৪০০ ৯০০ ১০০০

[১.৬] ন িনম াণ/এল
ন

[১.৬.১] িনিম ত
ন/ এল ন

সমি িম: ১ ১৩০০ ১৭৫০ ২৫৮০ ২৩৮০ ২১৮০ ১৭৫০ ২৬৫০ ২৭৫০

[১.৭] ধারক দওয়াল
িনম াণ

[১.৭.১] িনিম ত
ধারক দওয়াল

সমি িম: ১ ৯৫০ ৩০০ ৪০০ ২৫০ ১০০ ৩০০ ৪৫০ ৫৫০

[১.৮] িিড় িনম াণ
[১.৮.১] িনিম ত
িিড়

সমি িম: ১ ১০ ৮০ ১২০ ১০০ ৮০ ৮০ ১৩০ ১৪০

[১.৯] পিরদশ ন
[১.৯.১] পিরদশ ন
পািরশ
বাবায়েনর হার

মিত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ম ২৮, ২০১৯ ১৫:২৭ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৯, 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%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২] িশা বার
উয়ন;

৯

[২.১] ল ভবন িনম াণ

[২.১.১] িনিম ত
ল ভবন

সমি ব:িম: ১ ১৫০০ ৪৮০৫০ ৪৫০০ ৪৩০০ ৪১০০ ৪৮০৫০ ৪৭০০ ৪৮০০

[২.১.২] ল
ভবনসংা

সমি সংা ১ ১৪ ১২৭ ৮৫ ৮২ ৮০ ১২৭ ৮৭ ৯০

[২.২] ভবন মরামত

[২.২.১]
মরামতত
ভবেনর আয়তন

সমি ব:িম: ০.৫ ৫০০ ২৫০০ ৩৭৫০ ৩৫৫০ ৩৩৫০ ২৫০০ ৩৮৫০ ৩৯৫০

[২.২.২] ভবন
সংা

সমি সংা ০.৫ ৬ ১০ ৬ ৪ ২ ১০ ৮ ৯

[২.৩] িশা ি দান
[২.৩.১]
উপকারেভাগী
ছাছাী

সমি সংা ২ ৮০০ ৫০০ ৫২০ ৫০০ ৪৮০ ৫০০ ৫৫০ ৫৭০

[২.৪] আসবাবপ
সরবরাহ

[২.৪.১]
িবালেয়র সংা

সমি সংা ২ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৪৫ ৫০

[২.৫] সীমানা াচীর
িনম াণ

[২.৫.১] িনিম ত
সীমানা াচীর

সমি িম: ১ ৩০০ ২০০ ১০০ ৮০ ৬০ ২০০ ১২০ ১৩০

[২.৬] এাোচ রাড
িনম াণ

[২.৬.১] িনিম ত
এাোচ রাড

সমি িম: ১ ৪০ ৩০ ৪০ ২০ ৯০ ৩০ ৫০ ৬০

[৩] হািরত
িবভােগর কায ম
পিরচালনা ও
পিরবীণ;

৮ [৩.১] সময় সভা
[৩.১.১] হীত
িসা বাবায়ন

মিত % ২ ৮০ ৮৫ ৮৫ ৮৩ ৮০ ৮৫ ৮৬ ৮৭



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ম ২৮, ২০১৯ ১৫:২৭ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৯, 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%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩.২] িনেয়াগ
[৩.২.১]
িনেয়াগত
কম চারী

সমি জন ১ ২৯৪ ৩০০ ৩২০ ৩১৮ ৩১৬ ৩০০ ৩৩০ ৩৫০

[৩.৩] পিরদশ ন
[৩.৩.১] পিরদিশ ত
অিফস

সমি সংা ১ ৬০ ৬৫ ৬৫ ৬৩ ৬১ ৬৫ ৭০ ৭৫

[৩.৪] বদিল
[৩.৪.১] বদিলত
কম চারী

সমি সংা ১ ২৩০ ২৪০ ২৫৫ ২৫৩ ২৫১ ২৪০ ২৫০ ২৬০

[৩.৫] মাঠ পিরদশ ন
[৩.৫.১] সািদত
মাঠ পিরদশ ন

সমি সংা ২ ৯০ ৯০ ৯৫ ৯৩ ৯১ ৯০ ৯৫ ১০০

[৩.৬] প যাগােযাগ
[৩.৬.১]
যাগােযােগর
সংা

সমি সংা ১ ৪৭০ ৪৫০ ৪৬০ ৪৫৮ ৪৫৬ ৪৫০ ৪৬৫ ৪৭০

[৪] িষ বার
উয়ন;

৮

[৪.১] সচ ন িনম াণ

[৪.১.১] িনিম ত
সচ ন

সমি িম: ২ ১৮০০ ৯৫০ ৫০০ ৪৮০ ৪৬০ ৯৫০ ৫৫০ ৬৫০

[৪.১.২] আত
এলাকার আয়তন

সমি একর ১ ৭৩০ ১৩৫ ১২০ ১০০ ৮০ ১৩৫ ১৩০ ১৪০

[৪.২] ধারক দওয়াল
িনম াণ

[৪.২.১] িনিম ত
ধারক দওয়াল

সমি িম: ১ ৪০ ৩০ ২৫ ২৩ ২১ ৩০ ২৮ ৩০

[৪.৩] বধ িনম াণ

[৪.৩.১] িনিম ত
বধ

সমি িম: ১ ১৪০ ২১০ ২৭০ ২৫০ ২৩০ ২১০ ৩০০ ৩৫০

[৪.৩.২] আত
এলাকার আয়তন

সমি একর ১ ২৬৫ ১৫০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৫০ ২২০ ২৪০

[৪.৪] র খনন
[৪.৪.১] িনিম ত
র

সমি ব:িম: ১ ১৩০ ৭২০০ ৮৫০০ ৮৩০০ ৮১০০ ৭২০০ ৮৬০০ ৮৭০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ম ২৮, ২০১৯ ১৫:২৭ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৯, 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%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৪.৪.২] েরর
সংা

সমি সংা ১ ২ ৩ ৪ ২ ১ ৩ ৬ ৭

[৫]
আকম সংােনর
মােম াির
িবেমাচন;

৮

[৫.১] :, গরীব ও
িতবীেদর মােঝ
সলাইেমিশন িশণ ও
িবতরণ

[৫.১.১] সলাই
মিশন িশণ
া

সমি জন ২ ১৫০ ১১৫ ১১৩ ১১১ ১৫০ ১২০ ১২৫

[৫.১.২]
িবতরণত সলাই
মিশন

সমি সংা ১ ১৫০ ১১৫ ১১৩ ১১১ ১৫০ ১২০ ১২৫

[৫.২] পিরবােরর
ধানেক কম খী
িশেণর মােম
দতা উয়ন

[৫.২.১] িশিত
পিরবার ধােনর
সংা

সমি সংা ১ ৬০ ৬৫ ৬৭ ৬৫ ৬৩ ৬৫ ৭০ ৭৫

[৫.৩] দির িষ
পিরবােরর উৎপািদত
পের বাজারজাতকরেণ
িলংেকজ াপন

[৫.৩.১] পিরবােরর
সংা

সমি সংা ১ ৬৫ ৬৫ ৬৭ ৬৫ ৬৩ ৬৫ ৭০ ৭৫

[৫.৪] দির পিরবার
ধানেক িবেদেশ চাির
হেণ উুকরণ

[৫.৪.১] পিরবােরর
সংা

সমি সংা ১ ৮০ ৮৫ ৮৭ ৮৫ ৮৪ ৮৫ ৯০ ৯৫

[৫.৫] পিরবারেক
সামািজক িনরাপার
বনীর আওতায় আনয়ন

[৫.৫.১] পিরবােরর
সংা

সমি সংা ১ ১১০ ১১৫ ১২০ ১১৮ ১১৬ ১১৫ ১২০ ১২৫

[৫.৬] পিরদশ ন
[৫.৬.১] পিরদশ ন
পািরশ
বাবায়েনর হার

মিত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ম ২৮, ২০১৯ ১৫:২৭ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৯, 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%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৬] পয টন িবধা
সসারণ

৬

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

[৬.১.১] পিরবােরর
সংা

সমি সংা ১ ১৪ ১৬ ১৩

[৬.২] পয টন ট উয়ন
[৬.২.১] হীত
পিরকনা

সমি সংা ১ ১ ১

[৬.৩] হ কালচার
পােকর উয়ন

[৬.৩.১] উয়নত
হকালচার পাক

সমি সংা ১ ১ ১

[৬.৪] পয টন সংি
অবকাঠােমা িনম াণ

[৬.৪.১]
অবকাঠােমা িনম াণ

সমি সংা ১ ৬ ৫ ৩ ১ ৬ ৬ ৭

[৬.৫] জলা পিরষদ
পােকর রাা উয়ন

[৬.৫.১] রাা
িনম াণ

সমি িম: ১ ৭০০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ৭০০ ২৫০ ২৮০

[৬.৬] দীিঘনালার মায়াা
পাড়া হইেত ত ছড়া
পয টন ক রাা িনম াণ

[৬.৬.১] এইচ িবিব
রাা িনম াণ

সমি িক:িম: ১ ৭.৫ ৩.৫০ ২.০০ ১.৫০ ৭.৫



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ম ২৮, ২০১৯ ১৫:২৭ া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৯, 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%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৭] সামািজক ও
ধময় িবধা জন
ও উয়ন;

৫

[৭.১] ভবন িনম াণ

[৭.১.১] িনিম ত
ভবন

সমি ব:িম: ১ ৭৫০ ৯৫০০ ১০৫০০ ১০৩০০ ১০১০০ ৯৫০০ ১০৬০০ ১০৭০০

[৭.১.২] ভবেনর
সংা

সমি সংা ০.৫ ১১ ৬৫ ৭০ ৬৮ ৬৬ ৬৫ ৭১ ৭২

[৭.২] অদান দান
[৭.২.১]
উপকারেভাগী
িতান

সমি সংা ০.৫ ৫০০ ৬৫ ১১০ ৯০ ৭০ ৬৫ ১২০ ১৩০

[৭.৩] সীমানা াচীর
িনম াণ

[৭.৩.১] িনিম ত
সীমানা াচীর

সমি িম: ০.৫ ২৩০ ১৫০ ১২৫ ১০৫ ৮০ ১৫০ ১৩০ ১৪০

[৭.৪] ধারক দওয়াল
িনম াণ

[৭.৪.১] িনিমত
দওয়াল

সমি িম: ০.৫ ৬০ ১৭৫ ১২০ ১১০ ১০০ ১৭৫ ১২৫ ১৪০

[৭.৫] ক বরা ও
বাবায়ন

[৭.৫.১] হীত
ক

সমি সংা ১ ১৪০০ ১৬০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১৬০০ ১৯০০ ২০০০

[৭.৫.২]
উপকারেভাগী

সমি জন ১ ১২০০০০ ১৩৫০০০ ১৫০০০০ ১৪৮০০০ ১৪৬০০০ ১৩৫০০০ ১৫১০০০ ১৫২০০০

[৮] জলা
পিরষেদর সমতা
উয়ন;

৪ [৮.১] রাজ সংহ
[৮.১.১] রাজ
সংেহর পিরমান

সমি
টাকা
(লাখ)

২ ৯০ ৯০ ৯৫ ৯৩ ৯০ ৯০ ৯৭ ৯৮

[৮.২] দতা উয়েনর
জ িশণ

[৮.২.১] ৩৫ জন
িশণ া

সমি জনঘা ১ ৫৫০০ ১৫০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১৫০০ ২০০০ ২১০০

[৮.৩] িনজ তহিবল
থেক আিলক
পিরষদেক িহা দান

[৮.৩.১] অথ
 দােনর সময় সীমা

তািরখ তািরখ ১ ৩১.০৮.১৭ ৩১.০৮.১৮ ৩১.০৮.১৯ ৩১.০৮.১৮ ৩১.০৮.২০ ৩১.০৮.২১



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ম ২৮, ২০১৯ ১৫:২৭ া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৯, 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%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৯] ীড়া ও
সংিতর উয়ন;

৪

[৯.১] উপজাতীয় সংিত
লালন ও সংরণকে
কম চী হণ

[৯.১.১] হীত
কম চী

সমি সংা ১ ১০ ১১ ১৩ ১১ ৯ ১১ ১৫ ১৭

[৯.২] ীড়া ও সাংিতক
উয়েন কায ম হন ও
বাবায়ন

[৯.২.১] হীত
কায ম

সমি সংা ১ ১১ ১২ ১৪ ১২ ১০ ১২ ১৬ ১৮

[৯.৩] ীড়া ও
সাংিতক উপকরণ
িবতরণ

[৯.৩.১]
উপকারেভাগী
সংগঠন

সমি সংা ০.৫ ৩৫ ৪০ ৪২ ৪০ ৩৮ ৪০ ৪৫ ৪৭

[৯.৪] িবিভ জাতীয় ও
অা ণ  িদবস
পালন

[৯.৪.১] পািলত
িদবস

সমি সংা ০.৫ ১৬ ১৬ ১৬ ১৪ ১২ ১৬ ২০ ২২

[৯.৫] দশী ও িবেদশী
িশীেদর সাংিত
িবিনময়

[৯.৫.১] সাংিত
িবিনময়কারী

সমি সংা ০.৫ ৩০ ৩০ ২৮ ২৬ ৩০ ৩৫ ৪০

[৯.৬] পিরদশ ন
[৯.৬.১] পিরদশ ন
পািরশ
বাবায়েনর হার

মিত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[১০] সরকারী
িবভাগ/বসরকারী
উয়ন সংার
কম কাের
সময়সাধন;

৩

[১০.১] জলা উয়ন ও
সময় সভা

[১০.১.১] সভার
সংা

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ১২ ১২ ১২

[১০.১.২] হীত
িসা সেহর
বাবায়ন হার

মিত % ১ ৮০ ৮০ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৮০ ৮০ ৮৫

[১০.২] এনিজও-দর
সােথ সভা

[১০.২.১] সভার
সংা

সমি সংা ০.৫ ৬ ৬ ৬ ৪ ২ ৬ ৬ ৬



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ম ২৮, ২০১৯ ১৫:২৭ া: ১৫ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৯, 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%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১০.২.২] হীত
িসা সেহর
বাবায়ন হার

মিত % ০.৫ ৮০ ৮০ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৮০ ৮৫ ৯০

[১১] িনরাপদ পািন
সরবরাহ ও
ািনেটশন;

১

[১১.১] খাগড়াছিড়র
জলার বাজারসহ
িনকটবত এলাকায় পািন
সরবরাহ ও ািনেটশন

[১১.১.১]
সরবরাহত
বাজারসহ
িনকটবত এলাকা

সমি সংা ১ ১০ ৬৫ ৬৩ ৬১ ১০ ৬৮ ৭২

[১২] বনায়েনর
মােম পাহাড় ও
জলধার সংরণ;

১
[১২.১] বনায়েনর জ
চারা িবতরণ

[১২.১.১]
িবতরণত চারা

সমি সংা ১ ৩৭০০০ ৩৭৫০০ ৪৪৫০০ ৪৪৩০০ ৪৪১০০ ৩৭৫০০ ৪৫০০০ ৪৫৫০০

[১৩] দাতা সংার
সহেযাগীতায়
উয়ন;

১
[১৩.১] ফামার িফ
েলর মােম ষকেদর
িশণ দান

[১৩.১.১] িশণ
া ষক

সমি সংা ১ ৭৫০০ ৬০০০ ৪৫০০ ৪৩০০ ৪১০০ ৬০০০ ৪৬০০ ৪৭০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ম ২৮, ২০১৯ ১৫:২৭ া: ১৬ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৯, 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
ি

১০

[১.১] দর/সংায় ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১] সকল শাখায় ই-নিথবহার 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] দর/সংাকক
িডিজটাল 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] দর/সংাকক
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] সবা সহিজকরণ

[১.৪.১] 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

[১.৪.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

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

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

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

[১.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

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

[১.৭] িবভাগীয় মামলা
িনি

[১.৭.১] িবভাগীয় মামলা িনিত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[১.৮.১] 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 অনলাইেন দািখলত

সমি সংা ১ ৪

[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র 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 মণালেয় 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 মণালেয় 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
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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

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[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] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির জ
পািরশত অিডট আপি

সমি % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

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

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৫] ইারেনট িবলসহ
ইউিল িবল পিরেশাধ

[৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর ইারেনট
িবল পিরেশািধত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.২] টিলেফান িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ UNDP United Nations Development Programme

২ SID Strengthening Inclusive Development
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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] রাা িনম াণ

[১.১.১] িনিম ত এইচিবিব
রাা

পাব ত জলা পিরষদ কতক ৪০.৫০ িক:িম: এইচ িবিব রাা
িনম াণ করা হেব

েকৗশল িবভাগ, খাগড়াছিড় পাব ত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন ।

ঐ

[১.১.২] িনিম ত আরিসিস
রাা

পাব©ত জলা পিরষদ কক ৭০০ িম: আর িসিস রাা িনম াণ
করা হেব

েকৗশল িবভাগ, খাগড়াছিড় পাব ত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[১.২] িবামাগার/ াব/ অিফস
ভবন িনম াণ

[১.২.১] িনিম ত ভবন
পাব ত জলা পিরষদ কক ৮৫৬০ ব:িম: আয়তেনর িবামাগার/
াব/ অিফস ভবন িনম াণ করা হেব

েকৗশল িবভাগ, খাগড়াছিড় পাব ত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[১.২.২] ভবেনর সংা
জনােথ  ১০ িবামাগার/ াব/ অিফস ভবন জলা পিরষদ
কক িনম াণ করা হেব

েকৗশল িবভাগ, খাগড়াছিড় পাব ত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[১.৩] ীজ িনম াণ
[১.৩.১] িনিম ত ীজ পাব ত জলা পিরষদ কক ৩৫০ িম: ীজ িনম াণ করা হেব

েকৗশল িবভাগ, খাগড়াছিড় পাব ত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[১.৩.২] ীেজর সংা
ত এলাকায় রাার সােথ সংেযােগর জ ৪ ীজ জলা
পিরষদ কক িনম াণ করা হেব

েকৗশল িবভাগ, খাগড়াছিড় পাব ত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[১.৪] কালভাট  িনম াণ
[১.৪.১] িনিম ত কালভাট  পাবত জলা পিরষদ কক ৮৭.৫িম: কালভাট  িনম াণ করা হেব

েকৗশল িবভাগ, খাগড়াছিড় পাবত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[১.৪.২] কালভােট র সংা পাবত জলা পিরষদ কক ২৫ কালভাট  িনম াণ করা হেব
েকৗশল িবভাগ, খাগড়াছিড় পাবত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[১.৫] সীমানা াচীর িনম াণ [১.৫.১] িনিম ত সীমানা াচীর
পাবত জলা পিরষদ কক ৮০০িম: সীমানা াচীর িনম াণ করা
হেব

েকৗশল িবভাগ, খাগড়াছিড় পাবত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[১.৬] ন িনম াণ/এল ন
[১.৬.১] িনিম ত ন/ এল
ন

পাবত জলা পিরষদ কক ২৫৮০ িম: ন/ এল ন িনম াণ
করা হেব

েকৗশল িবভাগ, খাগড়াছিড় পাবত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[১.৭] ধারক দওয়াল িনম াণ
[১.৭.১] িনিম ত ধারক
দওয়াল

পাবত জলা পিরষদ কক ৪০০িম: ধারক দওয়াল িনম াণ করা
হেব

েকৗশল িবভাগ, খাগড়াছিড় পাবত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[১.৮] িিড় িনম াণ [১.৮.১] িনিম ত িিড়
পাবত জলা পিরষদ কক পাহােড় উঠানামা িবধােথ  ১২০িম:
িিড় িনম াণ করা হেব

েকৗশল িবভাগ, খাগড়াছিড় পাবত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[১.৯] পিরদশ ন
[১.৯.১] পিরদশ ন পািরশ
বাবায়েনর হার

পাবত জলা পিরষদ কক যাগােযাগ ও অবকাঠােমাগত
কায মসহ ১০০% পিরদশ ন করা হেব ।

পাবত জলা পিরষদ, খাগড়াছিড় ।
খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

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


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

পাবত জলা পিরষদ কক ৪৫০০ ব:িম: আয়তেন াথিমক
িবালয় িনম াণ করা

েকৗশল িবভাগ, খাগড়াছিড় পাবত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[২.১.২] ল ভবনসংা
পাবত জলা পিরষদ কক িশার জ ৮৫ াথিমক
িবালয় িনম াণ করা হেব

েকৗশল িবভাগ, খাগড়াছিড় পাবত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[২.২] ভবন মরামত

[২.২.১] মরামতত ভবেনর
আয়তন

পাবত জলা পিরষদ কক ৩৭৫০ব:িম: আয়তেন ল ভবন
মরামত করা হেব।

েকৗশল িবভাগ, খাগড়াছিড় পাব ত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[২.২.২] ভবন সংা
পাবত জলা পিরষদ কক ৬ াথিমক িবালয় মরামত
করা হেব ।

েকৗশল িবভাগ, খাগড়াছিড় পাবত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[২.৩] িশা ি দান
[২.৩.১] উপকারেভাগী
ছাছাী

পাবত জলা পিরষদ কক ৫২০ জন গরীব ও মধাবী ছা-
ছাীেক িশা ি দান করা হেব

েকৗশল িবভাগ, খাগড়াছিড় পাবত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[২.৪] আসবাবপ সরবরাহ [২.৪.১] িবালেয়র সংা
পাবত জলা পিরষদ কক ৪০ িবালেয় আসবাবপ
সরবরাহ করা হেব

েকৗশল িবভাগ, খাগড়াছিড় পাবত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[২.৫] সীমানা াচীর িনম াণ
[২.৫.১] িনিম ত সীমানা
াচীর

পাবত জলা পিরষদ কক ১০০িম: সীমানা াচীর িনম াণ করা
হেব

েকৗশল িবভাগ, খাগড়াছিড় পাবত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[২.৬] এাোচ রাড িনম াণ
[২.৬.১] িনিম ত এাোচ
রাড

পাবত জলা পিরষদ কক ৪০িম: এাোচ রাড িনম াণ করা
হেব

েকৗশল িবভাগ, খাগড়াছিড় পাবত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[৩.১] সময় সভা
[৩.১.১] হীত িসা
বাবায়ন

সময় সভায় হীত িসা খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ আইন ঐ

[৩.২] িনেয়াগ [৩.২.১] িনেয়াগত কম চারী
পাবত জলা পিরষদ কক হািরত িবভােগর ৩২০ জন
কম চারী িনেয়াগ করা হেব

খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষদ িনেয়াগ আেদশ । ঐ

[৩.৩] পিরদশ ন [৩.৩.১] পিরদিশ ত অিফস পাবত জলা পিরষদ কক ৬৫ অিফস পিরদশ ন করা হেব খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষদ
খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[৩.৪] বদিল [৩.৪.১] বদিলত কম চারী
পাবত জলা পিরষদ কক হািরত িবভােগর ২৫৫ জন
কম চারীেক আঃেজলা বদিল করা হেব

খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষদ
খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[৩.৫] মাঠ পিরদশ ন
[৩.৫.১] সািদত মাঠ
পিরদশ ন

পিরষেদর ককমকতাগণ কক ৯৫ িবিভ উয়ন কপ
পিরদশ ন করা হেব

খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ
খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[৩.৬] প যাগােযাগ [৩.৬.১] যাগােযােগর সংা হািরত িবভাগ ও অা সংার সােথ ৪৬০ প যাগােযাগ খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ প িবিলর রিজার ঐ
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত
উপা


[৪.১] সচ ন িনম াণ
[৪.১.১] িনিম ত সচ ন পাবত জলা পিরষদ কক ৫০০িম: সচ ন িনম াণ করা হেব

েকৗশল িবভাগ, খাগড়াছিড় পাবত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[৪.১.২] আত এলাকার
আয়তন

১২০ একর এলাকা চােষর আওতায় আসেব
েকৗশল িবভাগ, খাগড়াছিড় পাব ত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[৪.২] ধারক দওয়াল িনম াণ
[৪.২.১] িনিম ত ধারক
দওয়াল

পাবত জলা পিরষদ কক ২৫িম: ধারক দওয়াল িনম াণ করা
হেব

েকৗশল িবভাগ, খাগড়াছিড় পাবত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[৪.৩] বধ িনম াণ
[৪.৩.১] িনিম ত বধ

পাবত জলা পিরষদ ককফসল উৎপাদন ির লে ২৭০ িম:
বা িনম াণ করা হেব

েকৗশল িবভাগ, খাগড়াছিড় পাবত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[৪.৩.২] আত এলাকার
আয়তন

২০০ একর এলাকা চােষর আওতায় আসেব
েকৗশল িবভাগ, খাগড়াছিড় পাব ত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[৪.৪] র খনন [৪.৪.১] িনিম ত র
পাবত জলা পিরষদ কক ৮৫০০ ব:িম আয়তেন র খনন
করা হেব

েকৗশল িবভাগ, খাগড়াছিড় পাবত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[৪.৪] র খনন [৪.৪.২] েরর সংা মৎ চাষ ও হালী কােজর জ ৪ র খনন করা হেব
েকৗশল িবভাগ, খাগড়াছিড় পাব ত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[৫.১] :, গরীব ও িতবীেদর
মােঝ সলাইেমিশন িশণ ও
িবতরণ

[৫.১.১] সলাই মিশন
িশণ া

পাবত জলা পিরষদ কক ১১৫ জন :, গরীব ও
িতবীেদরেক সলাই মিশন িশণ দয়া হেব ।

খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষদ
খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[৫.১.২] িবতরণত সলাই
মিশন

পাবত জলা পিরষদ কক ১১৫ :, গরীব ও িতবীেদর
মােঝ সলাই মিশন িবতরণ করা হেব ।

খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষদ
খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[৫.২] পিরবােরর ধানেক
কম খী িশেণর মােম
দতা উয়ন

[৫.২.১] িশিত পিরবার
ধােনর সংা

পাবত জলা পিরষদ কক ৬৭জন পিরবার ধানেক দতা
উয়েনর জে কম খী িশণ দওয়া হেব

শাসিনক িবভাগ, খাগড়াছিড় পাবত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[৫.৩] দির িষ পিরবােরর
উৎপািদত পের
বাজারজাতকরেণ িলংেকজ াপন

[৫.৩.১] পিরবােরর সংা
পাবত জলা পিরষদ কক ৬৭ দির িষ পিরবারেক
উৎপািদত পের বাজারজাতকরেণ িলংেকজ াপন করা হেব।

শাসিনক িবভাগ, খাগড়াছিড় পাবত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[৫.৪] দির পিরবার ধানেক
িবেদেশ চাির হেণ উুকরণ

[৫.৪.১] পিরবােরর সংা
৮৭ দির পিরবার ধানেক পাবত জলা পিরষদ কক
িবেদেশ চাির হেণ উু করা হেব ।

শাসিনক িবভাগ, খাগড়াছিড় পাবত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[৫.৫] পিরবারেক সামািজক
িনরাপার বনীর আওতায়
আনয়ন

[৫.৫.১] পিরবােরর সংা
১২০ পিরবারেক পাবত জলা পিরষদ কক সামািজক
িনরাপার বনীর আওতায় আনয়েন আসেব ।

শাসিনক িবভাগ, খাগড়াছিড় পাবত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

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


[৫.৬] পিরদশ ন
[৫.৬.১] পিরদশ ন পািরশ
বাবায়েনর হার

পাবত জলা পিরষদ কক আকম সংােনর মােম দাির
িবেমাচন কায ম ১০০% পিরদশ ন করা হেব ।

খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষদ
খাগড়াছিড় পাব©ত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

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

[৬.১.১] পিরবােরর সংা
১৪ দির পিরবারেক পয টকেদর সামিয়ক অবােনর িবধা
জন করা হেব ।

শাসিনক িবভাগ, খাগড়াছিড় পাব ত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[৬.২] পয টন ট উয়ন [৬.২.১] হীত পিরকনা
পয টন িবধা সসারেণর লে ১ কম পিরকনা হণ করা
হেব ।

েকৗশল িবভাগ, খাগড়াছিড় পাব ত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[৬.৩] হ কালচার পােকর উয়ন
[৬.৩.১] উয়নত
হকালচার পাক

পয টকেদর জ খাগড়াছিড় জলা পিরষদ হ কালচার পাক
উয়ন করা হেব ।

েকৗশল িবভাগ, খাগড়াছিড় পাব ত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[৬.৪] পয টন সংি অবকাঠােমা
িনম াণ

[৬.৪.১] অবকাঠােমা িনম াণ
আকম সংােনর ির জ খাগড়াছিড় জলা পিরষদ পােক
৫ ল িনম াণ করা হেব ।

েকৗশল িবভাগ, খাগড়াছিড় পাব ত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[৬.৫] জলা পিরষদ পােকর রাা
উয়ন

[৬.৫.১] রাা িনম াণ
পয টকেদর িবধার জ খাগড়াছিড় জলা পিরষদ পােক ২০০
িম: রাা িনম াণ করা হেব ।

েকৗশল িবভাগ, খাগড়াছিড় পাব ত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[৬.৬] দীিঘনালার মায়াা পাড়া
হইেত ত ছড়া পয টন ক
রাা িনম াণ

[৬.৬.১] এইচ িবিব রাা
িনম াণ

পয টকেদর যাতায়ােতর িবধার জ ৩.৫০ িক.িম. রাা
খাগড়াছিড় জলা পিরষদ কক িনম াণ করা হেব ।

েকৗশল িবভাগ, খাগড়াছিড় পাব ত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[৭.১] ভবন িনম াণ
[৭.১.১] িনিম ত ভবন

পাবত জলা পিরষদ কক ধময় ও সামািজক িতােনর জ
১০৫০০ ব:িম: ভবন িনম াণ করা হেব

েকৗশল িবভাগ, খাগড়াছিড় পাব ত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[৭.১.২] ভবেনর সংা
পাবত জলা পিরষদ কক ধময় ও সামািজক িতােন ৭০
ভবন িনম াণ করা হেব

েকৗশল িবভাগ, খাগড়াছিড় পাব ত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[৭.২] অদান দান
[৭.২.১] উপকারেভাগী
িতান

পাবত জলা পিরষদ কক ১১০ িতানেক অদান দান
করা হেব

েকৗশল িবভাগ, খাগড়াছিড় পাব ত পিরষদ
খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[৭.৩] সীমানা াচীর িনম াণ
[৭.৩.১] িনিম ত সীমানা
াচীর

পাবত জলা পিরষদ কক ১২৫িম: িনিম ত সীমানা াচীর
িনম াণ করা হেব

েকৗশল িবভাগ, খাগড়াছিড় পাবত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[৭.৪] ধারক দওয়াল িনম াণ [৭.৪.১] িনিমত দওয়াল
পাবত জলা পিরষদ কক ১২০ িম: ধারক দওয়াল িনম াণ করা
হেব

েকৗশল িবভাগ, খাগড়াছিড় পাবত জলা
পিরষদ

খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[৭.৫] ক বরা ও বাবায়ন
[৭.৫.১] হীত ক

পাবত জলা পিরষদ কক সামািজক িনরাপা বনীর ক
আওতায় ১৮০০ কপ হন করা হেব

ক বাবায়ন কিম, খাগড়াছিড় পাবত
জলা পিরষদ

খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[৭.৫.২] উপকারেভাগী
পাবত জলা পিরষদ কক সামািজক িনরাপা বনীর কের
মােম ১৫০,০০০ গরীব ও ািক জনগণ উপত হেব।

ক বাবায়ন কিম,খাগড়াছিড় পাবত
জলা পিরষদ ।

খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ
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[৮.১] রাজ সংহ
[৮.১.১] রাজ সংেহর
পিরমান

পিরষেদর িনজ আয় িহেসেব ৯৩ লাখ টাকা সংহ করা হেব শাসিনক িবভাগ, খাগড়াছিড় পাব ত জলা
খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[৮.২] দতা উয়েনর জ
িশণ

[৮.২.১] ৩৫ জন িশণ
া

পাবত জলা পিরষদ কক দতা উয়েনর জ ৩৫ জনেক
িনং দওয়া হেব ।

শাসিনক িবভাগ, খাগড়াছিড় পাবত জলা
খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[৮.৩] িনজ তহিবল থেক
আিলক পিরষদেক িহা দান

[৮.৩.১] অথ  দােনর সময়
সীমা

পাবত জলা পিরষদ কক আিলক পিরষদেক িনজ আেয়র
৩১/০৮/২০১৯ সময় সীমার মে িহা দান করা হেব

শাসিনক িবভাগ, খাগড়াছিড় পাবত জলা
খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[৯.১] উপজাতীয় সংিত লালন
ও সংরণকে কম চী হণ

[৯.১.১] হীত কম চী
পাবত জলা পিরষদ কক উপজাতীয় সাংিত লালন ও
সংরণকে ১৩ কম চী হন করা হেব

শাসিনক িবভাগ, খাগড়াছিড় পাবত জলা
খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[৯.২] ীড়া ও সাংিতক
উয়েন কায ম হন ও
বাবায়ন

[৯.২.১] হীত কায ম
পাবত জলা পিরষদ কক ীড়া ও সংিত উয়েন ১৪
কম চী হন করা হেব

পাবত জলা পিরষদ কক ীড়া ও
সংিত উয়েন ১৪ কম চী হন করা
হেব

খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[৯.৩] ীড়া ও সাংিতক
উপকরণ িবতরণ

[৯.৩.১] উপকারেভাগী
সংগঠন

পাবত জলা পিরষদ কক ৪২ সংােক ীড়া ও সংিত
উপকরণ িবতরণ করা হেব

শাসিনক িবভাগ, খাগড়াছিড় পাবত জলা
খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[৯.৪] িবিভ জাতীয় ও অা
ণ  িদবস পালন

[৯.৪.১] পািলত িদবস
পাবত জলা পিরষদ কক ১৬  জাতীয় ও অা ণ 
িদবস পালন করা হেব

শাসিনক িবভাগ, খাগড়াছিড় পাবত জলা খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষদ ঐ

[৯.৫] দশী ও িবেদশী িশীেদর
সাংিত িবিনময়

[৯.৫.১] সাংিত
িবিনময়কারী

পাবত জলা পিরষদ কক সাংিতক উয়েনর জ ৩০জন
িশীেক িবেদেশ সাংিতক িবিনময় করার জ রণ করা
হেব।

খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষদ
খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[৯.৬] পিরদশ ন
[৯.৬.১] পিরদশ ন পািরশ
বাবায়েনর হার

পাবত জলা পিরষদ কক ীড়া ও সংিত উয়ন
কায মসহ ১০০% পিরদশ ন করা হেব ।

খাগড়াছিড় পাব©ত জলা পিরষদ
খাগড়াছিড় পাব©ত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[১০.১] জলা উয়ন ও সময়
সভা

[১০.১.১] সভার সংা
পাবত জলা পিরষদ কক উয়ন কায ম -সমিত করার
লে সকল িবভাগীয় ধানেদর সােথ ১২ জলা সময় ও
উয়ন কিম সভা অিত হেব ।

খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষদ
খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[১০.১.২] হীত িসা
সেহর বাবায়ন হার

পাবত জলা পিরষদ কক জলা সময় ও উয়ন কিম সভায়
হীত িসা

খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষদ
খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[১০.২] এনিজও-দর সােথ সভা [১০.২.১] সভার সংা
পাবত জলা পিরষদ কক এনিজও সেহর উয়ন কায ম -
সমিত করার জ ৬ সভা অেয়াজন করা হেব

খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষদ
খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ

[১০.২] এনিজও-দর সােথ সভা
[১০.২.২] হীত িসা
সেহর বাবায়ন হার

পাবত জলা পিরষদ কক এনিজও িবষয়ক সময় সভায়
হীত িসা

খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষদ
খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষেদর বািষ ক
িতেবদন

ঐ
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[১১.১] খাগড়াছিড়র জলার
বাজারসহ িনকটবত এলাকায়
পািন সরবরাহ ও ািনেটশন

[১১.১.১] সরবরাহত
বাজারসহ িনকটবত এলাকা

পাবত জলা পিরষেদর াবধােন জনা েকৗশল কক
৬৫ বাজাের ও পাবত জনবসিতেত িনরাপদ পািন সরবরাহ
করা হেব ।

পাবত জলা পিরষদ ও জনা েকৗশল
অিধদর

পাবত জলা পিরষদ ও জনা েকৗশল
অিধদর এর বািষ ক িতেবদন

ঐ

[১২.১] বনায়েনর জ চারা
িবতরণ

[১২.১.১] িবতরণত চারা
পাহাড় ও জলধার সংরেণর জ ৪৪,৫০০  চারা ািক
জনেগাির মােঝ িবতরণ করা হেব ।

পাবত জলা পিরষদ পাবত জলা পিরষদ এর বািষ ক িতেবদন ঐ

[১৩.১] ফামার িফ েলর
মােম ষকেদর িশণ দান

[১৩.১.১] িশণ া ষক
UNDP-SID ক এর অথ ায়েন পাবত জলা পিরষদ
কক ৪৫০০ জন ষকেক িশণ দয়া হেব

UNDP-SID ও পাবত জলা
পিরষেদর ক বাবায়ন কিম

খাগড়াছিড় পাবত জলা পিরষদ ও
UNDP-SID এর বািষ ক ি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

মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

িনিম ত এইচিবিব রাা বরাত অথ  ছাড়
খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ বািষ ক কম সাদন ির কায ম বাবায়েন অীকারব । তাই
েয়াজনী বােজট বরা পাওয়া না গেল ির লমাা , এসিডিজ লসহ এবং সরকারেক দ
িতিত বাবায়ন সব হেব না ।

কম সাদন ির লমাা
অিজত হেব না

মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

িনিম ত আরিসিস রাা বরাত অথ  ছাড়
খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ বািষ ক কম সাদন ির কায ম বাবায়েন অীকারব । তাই
েয়াজনী বােজট বরা পাওয়া না গেল ির লমাা , এসিডিজ লসহ এবং সরকারেক দ
িতিত বাবায়ন সব হেব না ।

কম সাদন ির লমাা
অিজত হেব না

মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

িনিম ত ভবন বরাত অথ  ছাড়
খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ বািষ ক কম সাদন ির কায ম বাবায়েন অীকারব । তাই
েয়াজনী বােজট বরা পাওয়া না গেল ির লমাা , এসিডিজ লসহ এবং সরকারেক দ
িতিত বাবায়ন সব হেব না

কম সাদন ির লমাা
অিজত হেব না ।

মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

িবতরণত চারা বরাত অথ  ছাড়
খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ বািষ ক কম সাদন ির কায ম বাবায়েন অীকারব । তাই
েয়াজনী বােজট বরা পাওয়া না গেল ির লমাা , এসিডিজ লসহ এবং সরকারেক দ
িতিত বাবায়ন সব হেব না ।

কম সাদন ির লমাা
অিজত হেব না ।

মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

সরবরাহত বাজারসহ
িনকটবত এলাকা

বরাত অথ  ছাড়
খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ বািষ ক কম সাদন ির কায ম বাবায়েন অীকারব । তাই
েয়াজনী বােজট বরা পাওয়া না গেল ির লমাা , এসিডিজ লসহ এবং সরকারেক দ
িতিত বাবায়ন সব হেব না ।

কম সাদন ির লমাা
অিজত হেব না ।

মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

সাংিত িবিনময়কারী বরাত অথ  ছাড়
খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ বািষ ক কম সাদন ির কায ম বাবায়েন অীকারব । তাই
েয়াজনী বােজট বরা পাওয়া না গেল ির লমাা , এসিডিজ লসহ এবং সরকারেক দ
িতিত বাবায়ন সব হেব না ।

কম সাদন ির লমাা
অিজত হেব না ।

মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

৩৫ জন িশণ া বরাত অথ  ছাড়
খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ বািষ ক কম সাদন ির কায ম বাবায়েন অীকারব । তাই
েয়াজনী বােজট বরা পাওয়া না গেল ির লমাা , এসিডিজ লসহ এবং সরকারেক দ
িতিত বাবায়ন সব হেব না ।

কম সাদন ির লমাা
অিজত হেব না ।

মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

হীত ক বরাত অথ  ছাড়
খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ বািষ ক কম সাদন ির কায ম বাবায়েন অীকারব । তাই
েয়াজনী বােজট বরা পাওয়া না গেল ির লমাা , এসিডিজ লসহ এবং সরকারেক দ
িতিত বাবায়ন সব হেব না ।

কম সাদন ির লমাা
অিজত হেব না ।

মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

এইচ িবিব রাা িনম াণ বরাত অথ  ছাড়
খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ বািষ ক কম সাদন ির কায ম বাবায়েন অীকারব । তাই
েয়াজনী বােজট বরা পাওয়া না গেল ির লমাা , এসিডিজ লসহ এবং সরকারেক দ
িতিত বাবায়ন সব হেব না ।

কম সাদন ির লমাা
অিজত হেব না ।
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িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম
সংি

কম সাদন চক

উ িতােনর িনকট
সংি

মণালয়/িবভােগর
তািশত সহায়তা

তাশার যৗিকতা
তাশা রণ না হেল

সা ভাব

মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

রাা িনম াণ বরাত অথ  ছাড়
খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ বািষ ক কম সাদন ির কায ম বাবায়েন অীকারব । তাই
েয়াজনী বােজট বরা পাওয়া না গেল ির লমাা , এসিডিজ লসহ এবং সরকারেক দ
িতিত বাবায়ন সব হেব না ।

কম সাদন ির লমাা
অিজত হেব না ।

মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

ল িনম াণ (জলা
পিরষদ পাক)

বরাত অথ  ছাড়
খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ বািষ ক কম সাদন ির কায ম বাবায়েন অীকারব । তাই
েয়াজনী বােজট বরা পাওয়া না গেল ির লমাা , এসিডিজ লসহ এবং সরকারেক দ
িতিত বাবায়ন সব হেব না ।

কম সাদন ির লমাা
অিজত হেব না ।

মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

উয়নত পয টন
(জলা পিরষদ পাক)
টসেহর সংা

বরাত অথ  ছাড়
খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ বািষ ক কম সাদন ির কায ম বাবায়েন অীকারব । তাই
েয়াজনী বােজট বরা পাওয়া না গেল ির লমাা , এসিডিজ লসহ এবং সরকারেক দ
িতিত বাবায়ন সব হেব না ।

কম সাদন ির লমাা
অিজত হেব না ।

মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

পিরবােরর সংা বরাত অথ  ছাড়
খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ বািষ ক কম সাদন ির কায ম বাবায়েন অীকারব । তাই
েয়াজনী বােজট বরা পাওয়া না গেল ির লমাা , এসিডিজ লসহ এবং সরকারেক দ
িতিত বাবায়ন সব হেব না ।

কম সাদন ির লমাা
অিজত হেব না ।

মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

পিরবােরর সংা বরাত অথ  ছাড়
খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ বািষ ক কম সাদন ির কায ম বাবায়েন অীকারব । তাই
েয়াজনী বােজট বরা পাওয়া না গেল ির লমাা , এসিডিজ লসহ এবং সরকারেক দ
িতিত বাবায়ন সব হেব না ।

কম সাদন ির লমাা
অিজত হেব না ।

মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

িশিত পিরবার
ধােনর সংা

বরাত অথ  ছাড়
খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ বািষ ক কম সাদন ির কায ম বাবায়েন অীকারব । তাই
েয়াজনী বােজট বরা পাওয়া না গেল ির লমাা , এসিডিজ লসহ এবং সরকারেক দ
িতিত বাবায়ন সব হেব না ।

কম সাদন ির লমাা
অিজত হেব না ।

মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

সলাই মিশন িশণ
া

বরাত অথ  ছাড়
খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ বািষ ক কম সাদন ির কায ম বাবায়েন অীকারব । তাই
েয়াজনী বােজট বরা পাওয়া না গেল ির লমাা , এসিডিজ লসহ এবং সরকারেক দ
িতিত বাবায়ন সব হেব না ।

কম সাদন ির লমাা
অিজত হেব না ।

মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

িবতরণত সলাই
মিশন

বরাত অথ  ছাড়
খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ বািষ ক কম সাদন ির কায ম বাবায়েন অীকারব । তাই
েয়াজনী বােজট বরা পাওয়া না গেল ির লমাা , এসিডিজ লসহ এবং সরকারেক দ
িতিত বাবায়ন সব হেব না ।

কম সাদন ির লমাা
অিজত হেব না ।

মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

িনিম ত র বরাত অথ  ছাড়
খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ বািষ ক কম সাদন ির কায ম বাবায়েন অীকারব । তাই
েয়াজনী বােজট বরা পাওয়া না গেল ির লমাা , এসিডিজ লসহ এবং সরকারেক দ
িতিত বাবায়ন সব হেব না ।

কম সাদন ির লমাা
অিজত হেব না ।
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িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম
সংি

কম সাদন চক

উ িতােনর িনকট
সংি

মণালয়/িবভােগর
তািশত সহায়তা

তাশার যৗিকতা
তাশা রণ না হেল

সা ভাব

মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

িনিম ত বধ বরাত অথ  ছাড়
খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ বািষ ক কম সাদন ির কায ম বাবায়েন অীকারব । তাই
েয়াজনী বােজট বরা পাওয়া না গেল ির লমাা , এসিডিজ লসহ এবং সরকারেক দ
িতিত বাবায়ন সব হেব না ।

কম সাদন ির লমাা
অিজত হেব না ।

মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

িনিম ত এাোচ রাড বরাত অথ  ছাড়
খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ বািষ ক কম সাদন ির কায ম বাবায়েন অীকারব । তাই
েয়াজনী বােজট বরা পাওয়া না গেল ির লমাা , এসিডিজ লসহ এবং সরকারেক দ
িতিত বাবায়ন সব হেব না ।

কম সাদন ির লমাা
অিজত হেব না ।

মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

আসবাবপের পিরমাণ বরাত অথ  ছাড়
খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ বািষ ক কম সাদন ির কায ম বাবায়েন অীকারব । তাই
েয়াজনী বােজট বরা পাওয়া না গেল ির লমাা , এসিডিজ লসহ এবং সরকারেক দ
িতিত বাবায়ন সব হেব না ।

কম সাদন ির লমাা
অিজত হেব না ।

মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

উপকারেভাগী ছাছাী বরাত অথ  ছাড়
খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ বািষ ক কম সাদন ির কায ম বাবায়েন অীকারব । তাই
েয়াজনী বােজট বরা পাওয়া না গেল ির লমাা , এসিডিজ লসহ এবং সরকারেক দ
িতিত বাবায়ন সব হেব না ।

কম সাদন ির লমাা
অিজত হেব না ।

মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

িনিম ত ল ভবন বরাত অথ  ছাড়
খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ বািষ ক কম সাদন ির কায ম বাবায়েন অীকারব । তাই
েয়াজনী বােজট বরা পাওয়া না গেল ির লমাা , এসিডিজ লসহ এবং সরকারেক দ
িতিত বাবায়ন সব হেব না ।

কম সাদন ির লমাা
অিজত হেব না ।

মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

িনিম ত িিড় বরাত অথ  ছাড়
খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ বািষ ক কম সাদন ির কায ম বাবায়েন অীকারব । তাই
েয়াজনী বােজট বরা পাওয়া না গেল ির লমাা , এসিডিজ লসহ এবং সরকারেক দ
িতিত বাবায়ন সব হেব না ।

কম সাদন ির লমাা
অিজত হেব না ।

মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

িনিম ত ধারক দওয়াল বরাত অথ  ছাড়
খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ বািষ ক কম সাদন ির কায ম বাবায়েন অীকারব । তাই
েয়াজনী বােজট বরা পাওয়া না গেল ির লমাা , এসিডিজ লসহ এবং সরকারেক দ
িতিত বাবায়ন সব হেব না ।

কম সাদন ির লমাা
অিজত হেব না ।

মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

িনিম ত ন/ এল ন বরাত অথ  ছাড়
খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ বািষ ক কম সাদন ির কায ম বাবায়েন অীকারব । তাই
েয়াজনী বােজট বরা পাওয়া না গেল ির লমাা , এসিডিজ লসহ এবং সরকারেক দ
িতিত বাবায়ন সব হেব না ।

কম সাদন ির লমাা
অিজত হেব না ।

মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

িনিম ত সীমানা াচীর বরাত অথ  ছাড়
খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ বািষ ক কম সাদন ির কায ম বাবায়েন অীকারব । তাই
েয়াজনী বােজট বরা পাওয়া না গেল ির লমাা , এসিডিজ লসহ এবং সরকারেক দ
িতিত বাবায়ন সব হেব না ।

কম সাদন ির লমাা
অিজত হেব না ।
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িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম
সংি

কম সাদন চক

উ িতােনর িনকট
সংি

মণালয়/িবভােগর
তািশত সহায়তা

তাশার যৗিকতা
তাশা রণ না হেল

সা ভাব

মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

িনিম ত কালভাট  বরাত অথ  ছাড়
খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ বািষ ক কম সাদন ির কায ম বাবায়েন অীকারব । তাই
েয়াজনী বােজট বরা পাওয়া না গেল ির লমাা , এসিডিজ লসহ এবং সরকারেক দ
িতিত বাবায়ন সব হেব না ।

কম সাদন ির লমাা
অিজত হেব না ।

মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

িনিম ত ীজ বরাত অথ  ছাড়
খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ বািষ ক কম সাদন ির কায ম বাবায়েন অীকারব । তাই
েয়াজনী বােজট বরা পাওয়া না গেল ির লমাা , এসিডিজ লসহ এবং সরকারেক দ
িতিত বাবায়ন সব হেব না ।

কম সাদন ির লমাা
অিজত হেব না ।

মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

িনেয়াগত কম চারী িনেয়ােগর ছাড় প দান
সংি মণালয় িবিধ অযায়ী িনেয়ােগর ছাড় প যথা সমেয় দান করেব ।যথা সমেয় িনেয়ােগর
ছাড় প পাওয়া না গেল িনেয়ােগর কায ম সাদন করা সব হেব না এবং জনবেলর অভােব
কায েম াঘাত ঘটেব।

কম সাদন ির লমাা
অিজত হেব না ।

মণালয়
পাব ত চাম িবষয়ক
মণালয়

িশণ া ষক বরাত অথ  ছাড়
যথা সমেয় বরাত অথ  পাওয়া না গেল িশণ  করা সব হেব না এবং কের কায ম যথা
সমেয় সমা করা যােব না ।

কম সাদন ির লমাা
অিজত হেব না ।




