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পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষেদর কম র্সম্পাদেনর সািব র্ক িচ

(Overview of the Performance of CHT Regional Council) 

সা িতক aজর্ন, চয্ােলঞ্জ eবং ভিবষয্ত পিরকল্পনা 

পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষদ আiন, 2৯৯9-eর 33 ধারা aনুসরেন িতন পাব র্তয্ েজলা পিরষেদর 
কায র্াবলীর সমনব্য় সাধন o তত্তব্াবধান eবং uপজাতীয় সামািজক িবচার eবং স্থানীয় ভূিম িবেরাধ িনষ্পিত্তর েক্ষে  
গুরুতব্পূণ র্ ভূিমকা পালন কের থােক। পাব র্তয্ চট্টগর্ােম কম র্রত েদশী িবেদশী eনিজoসমূেহর কায র্াবলী সমনব্য়সাধন 
পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষেদর eকিট গুরুতব্পূণ র্ দািয়তব্। পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষেদর তত্তব্াবধােন eবং 
আন্তজর্ািতক uন্নয়ন সংস্থাসমূেহর সােথ সমনব্য় সাধেন বতর্মােন 35িট eনিজo সব্াস্থয্, িশক্ষা, মানবসম্পদ uন্নয়নসহ 
িবিভন্ন েক্ষে  কায র্কর্ম পিরচালনা করেছ। eছাড়া িবিভন্ন ম ণালয় কতৃর্ক ণীতবয্ নতুন আiনসমূেহ পাব র্তয্ 
চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষেদর বা িবদয্মান আiেনর সংেশাধেনর েক্ষে  পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষেদর মতামত 
দােনর eখিতয়ার রেয়েছ। তাi uক্ত ে িরত খসড়া আiনসমূেহ মতামত দােনর েক্ষে  আঞ্চিলক পিরষদ 
গুরুতব্পূর্ণ ভূিমকা পালন কের। uেল্লখয্ েয, সা িতক সমেয় পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষদ কতৃর্ক পাব র্তয্ 
চট্টগর্াম ভূিম aিধগর্হণ িবধান, 2৯69-eর খসড়ার uপর মতামত দান করা হেয়েছ। eছাড়া আঞ্চিলক পিরষদ 
আiেনর আেলােক আঞ্চিলক পিরষদ কায র্কর করার েক্ষে  েযসকল িবধান ণয়ন করা জরুরী েসসকল িবধান 
eবং নীিতমালা ণয়েনর কায র্কর্ম চলমান রেয়েছ। েযমন- 3129-2৯ aথ র্বছেরর পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষদ 
কতৃর্ক পিরষেদর aেকেজা যানবাহন, ভারী িশল্প স্থাপেনর লাiেসন্স দান সংকর্ান্ত িবধানমালা ণয়ন করা 
হেয়েছ। eছাড়া আঞ্চিলক পিরষদ িতন পাব র্তয্ েজলা পিরষেদ হস্তান্তরেযাগয্ িবষয় েযমন- ভূিম o ভূিম বয্বস্থাপনা, 
পুিলশ (স্থানীয়) iতয্ািদ হস্তান্তেরর েক্ষে  সংিশ্লষ্ট ম ণালেয় েযাগােযাগসহ সরকােরর uচ্চ পয র্ােয় েযাগােযাগ 
aবয্াহত েরেখ চেলেছ eবং পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষেদর আভয্ন্তরীন শাসিনক বয্বস্থাপনায় গিতশীলতা 
আনয়েনর জনয্ eবং বতর্মান সরকােরর িডিজটাল লক্ষয্ বাস্তবায়েন কম র্রত কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর দক্ষতার uন্নয়ন 
িশক্ষণ দান সংকর্ান্ত কায র্কর্ম চলমান রেয়েছ। তাছাড়া পাব র্তয্ চট্টগর্াম পল্লী uন্নয়ন কল্প-3য় পয র্ায়-eর কায র্কর্ম 
পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষেদর তত্তব্াবধােন চলামান রেয়েছ। 

 সমসয্া eবং চয্ােলঞ্জসমূহ 

পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষেদর জনবল সংকেটর কারেণ শাসিনক কায র্কর্ম পিরচালনায় নানািবধ সমসয্া 
েদখা েদয়। 2৯৯৯ সােল পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষদ িতষ্ঠা eবং পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষদ আiন-
2৯৯9 ণীত হয় িকন্তু িতন পাব র্তয্ েজলা পিরষদ কায র্িবিধমালা ণীত না হoয়ায় িতন পাব র্তয্ েজলা পিরষদ 
তত্তব্াবধান o সমনব্েয়র েক্ষে o সমসয্া িবরাজমান। পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষেদর কায র্াবলীসমূহ পিরচালনার 
জনয্ িবধানমালা ণয়নপূব র্ক তা কায র্কর করার েক্ষে  শাসিনক জিটলতা রেয়েছ।  

 ভিবষয্ৎ পিরকল্পনা 

পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষদ সংিবিধবদ্ধ সব্ায়তব্শািসত eকিট িতষ্ঠান eবং আiেনর মাধয্েম িতিষ্ঠত 
কম র্পিরিধ দব্ারা পিরচািলত। eখেনা পয র্ন্ত আঞ্চিলক পিরষেদর িনজসব্ েকান শাসিনক ভবন েনi। তেব িবগত 
1৯/15/312৯ তািরেখ পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষদ ধান কায র্ালয়, বাসভবন eবং eতদসংিশ্লষ্ট কমেপ্লক্স 
শীষ র্ক কল্পিটর স্তাব eকেনক সভায় aনুেমািদত হয়। uক্ত aনুেমািদত কেল্পর আoতায় বােজট ািপ্ত সােপেক্ষ 
িনজসব্ শাসিনক ভবন িনম র্াণ সংকর্ান্ত কায র্কর্ম শুরু করার জনয্ আঞ্চিলক পিরষদ বদ্ধ পিরকর। eছাড়া পাব র্তয্ 
aঞ্চেলর আথ র্-সামািজক uন্নয়েন eনিজoেদর কায র্কর্ম তত্তব্াবধােন পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষদ 312৯-31 
aথ র্বছের পিরদশ র্ন o িতেবদনসহ মূলয্ায়েনর কম র্পিরকল্পনা গর্হণ কেরেছ। 

312৯-31 aথ র্বছের পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষেদ eনিজo সমনব্য় সংকর্ান্ত িবধানমালা ণয়ন, পাব র্তয্ 
চট্টগর্াম aঞ্চেল বননীিত ণয়ন o uন্নয়ন তত্তব্াবধান eবং সনব্য়সাধন িবধানমালা ণয়ন-eর কায র্কর্ম হােত 
েনoয়া হেয়েছ। 

 312৯-31 aথ র্বছেরর সম্ভাবয্ ধান aজর্নসমূহ 

312৯-3131 aথ র্ বছের বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্তর আoতায় িনধ র্ািরত কায র্কর্ম যথাসমেয় সম্পাদন। 
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স্তাবনা/uপকর্মিনকা 
 

পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষদ, ধান কায র্ালয়, রাঙ্গামািট-eর মাননীয় েচয়ারময্ােনর িতিনিধ 
িহেসেব িনব র্াহী কম র্কতর্া, পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষদ, ধান কায র্ালয়, রাঙ্গামািট 

 
eবং 

 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর পাব র্তয্ চট্টগর্াম িবষয়ক ম ণালেয়র মাননীয় িতম ীর িতিনিধ 

িহসােব সিচব, পাব র্তয্ চট্টগর্াম িবষয়ক ম ণালেয়র মেধয্ 312৯ সােলর জুন মােসর 34 তািরেখ ei বািষ র্ক 
কম র্সম্পাদন চুিক্ত সব্াক্ষিরত হল।   
 

ei চুিক্তেত সব্াক্ষরকারী uভয়পক্ষ িনম্নিলিখত িবষয়সমূেহ সম্মত হল : 
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েসকশন 2: 

 
পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষেদর রূপকল্প (Vision), aিভলক্ষয্ (Mission), েকৗশলগত 

uেদ্দশয্সমূহ eবং কায র্াবিল 
 
 
2.2 রূপকল্প (Vision): uন্নত, ভারসাময্পূণ র্ o িস্থিতশীল পাব র্তয্ চট্টগর্াম। 

 
2.3: aিভলক্ষয্ (Mission): সুসমিনব্ত uন্নয়ন িকর্য়া তব্রািনব্তকরণ। 

 
2.4 েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ (Strategic Objectives): 

2। পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষদ আiন সংিশ্লষ্ট িবধান eবং নীিতমালা ণয়ন; 
3। সুসমিনব্ত uন্নয়ন তত্তব্াবধােন eনিজoেদর কায র্কর্ম পিরদশ র্ন; 
4। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবািষ র্কী o জাতীয় েশাক িদবস uদযাপন; 
5। সামািজক িনরাপত্তা কায র্কর্ম েজারদারকরণ; 
6। িতন পাব র্তয্ েজলা পিরষেদর সমনব্য়সাধন o তত্তব্াবধান; 
7। সাধারণ শাসন o আiন-শৃঙ্খলা পিরিস্থিতর uন্নয়েন গিতশীলতা আনয়ন; 
8। আন্তঃ শাসিনক কায র্কর্েম গিতশীলতা আনয়ন; 
9। েভৗত aবকাঠােমা uন্নয়ন (পাব র্তয্ চট্টগর্াম পল্লী uন্নয়ন কল্প-3য় পয র্ােয়র eলিজiিড aংশ)। 
 

2.5 কায র্াবিল (Functions): 

2। িতন পাব র্তয্ েজলা পিরষেদর সমনব্য় সাধন o তত্তব্াবধান; 
3। পাব র্তয্ চট্টগর্াম uন্নয়ন েবাড র্-eর কায র্াবলীর সািব র্ক তত্তব্াবধান; 
4। েপৗরসভাসহ স্থানীয় পিরষদসমূহ তত্তব্াবধান o সমনব্য় সাধন; 
5। পাব র্তয্ েজলার সাধারণ শাসন, আiন-শৃঙ্খলা o uন্নয়েনর তত্তব্াবধান; 
6। uপজাতীয় রীিত-নীিত, থা iতয্ািদ eবং সামািজক িবচার সমনব্য় o তত্তব্াবধােনর িনিমত্ত কায র্কর্ম 

গর্হণ; 
7। eনিজo কায র্াবলীর সমনব্য় সাধন; 
8। আিথ র্ক o শাসিনক বয্বস্থাপনা; 
9। সামািজক িনরাপত্তা েবষ্টনীর আoতায় কল্প বরাদ্দ দান। 
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েসকশন 2 
পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষেদর আuটকাম (Outcome) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/ ভাব চূড়ান্ত ফলাফল সূচক eকক 
িভিত্তবছর 
3128-29 

কৃত* 
3129-2৯ 

লক্ষয্মা া 
312৯-31 

েক্ষপন িনধ র্ািরত লক্ষয্মা া aজর্েনর
েক্ষে  েযৗথভােব দািয়তব্ াপ্ত

ম ণালয়/িবভাগ/ 
সংস্হাসমূেহর নাম 

uপাত্তসূ  
3131-32 3132-33

পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক 
পিরষেদর কায র্কির ভূিমকায় 
গিতশীলতা আনয়ন 

2.2.2. সভার সংখয্া সংখয্া 5 5 5 5 5 

পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক 
পিরষদ o পাব র্তয্ চট্টগর্াম 
িবষয়ক ম ণালয় 

ৈ মািসক 

2.3.2. গৃহীত িসদ্ধান্ত 
বাস্তবায়েনর হার  

% 211% 211% 91 91 91 

পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক 
পিরষদ o পাব র্তয্ চট্টগর্াম 
িবষয়ক ম ণালয় 

বাস্তবািয়ত িসদ্ধান্ত/েমাট 
গৃহীত িসদ্ধান্ত 

eনিজo সমনব্য় সংকর্ান্ত 
িবধানমালা 

3.2.2. স্তাব ে রেণর 
সময়সীমা তািরখ - - 

41 aেক্টাবর 
312৯ - - 

পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক 
পিরষদ eকিট 

পাব র্তয্ চট্টগর্াম aঞ্চেলর 
জনয্ বননীিত ণয়ন 

4.2.2. স্তাব ে রেণর 
সময়সীমা তািরখ - - 

41 জানুয়ারী 
3131 - - 

পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক 
পিরষদ eকিট 

uন্নয়ন তত্তব্াবধান eবং 
সমনব্য়সাধন সংকর্ান্ত 
িবধানমালা 

5.2.2. স্তাব ে রেণর 
সময়সীমা 

তািরখ - - 41 মাচ র্ 
3131 

- - 
পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক 
পিরষদ  eকিট 

সুসমিনব্ত uন্নয়ন তত্তব্াবধােন 
eনিজoেদর কায র্কর্ম 
পিরদশ র্ন 

6.2.2. আেবদন িনষ্পিত্তর 
হার 

% 211% 211% ৯1 ৯1 ৯1 

পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক 
পিরষদ o পাব র্তয্ চট্টগর্াম 
িবষয়ক ম ণালয় 

আেবদন িনষ্পিত্তর সংখয্া 

6.3.2. আেবদন িনষ্পিত্তর
গড় সময় কায র্িদবস 26 26 26 26 26 

পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক
পিরষদ কায র্িদবস 

6.4.2.  eনিজo 
পিরদশ র্েনর সংখয্া 

সংখয্া 31 31 31 31 31 
পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক 
পিরষদ eবং সংিশ্লষ্ট eনিজo

- 

6.5.2. সুপািরশ 
বাস্তবায়েনর হার 

% 211% 211% 91 91 91 
পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক 
পিরষদ eবং সংিশ্লষ্ট eনিজo

পিরদশ র্ন পরবত সুপািরশ 
বাস্তবায়েনর সংখয্া 

আন্তঃ শাসিনক কায র্কর্েম 
7.2.2. আঞ্চিলক পিরষদ 
কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর 

তািরখ - 41 িডেসমব্র 
3129 

42 িডেসমব্র 
312৯ 

42 িডেসমব্র 
3131 

41 িডেসমব্র 
3132 

পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক 
পিরষদ o পাব র্তয্ চট্টগর্াম 

- 
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চূড়ান্ত ফলাফল/ ভাব চূড়ান্ত ফলাফল সূচক eকক 
িভিত্তবছর 
3128-29 

কৃত* 
3129-2৯ 

লক্ষয্মা া 
312৯-31 

েক্ষপন িনধ র্ািরত লক্ষয্মা া aজর্েনর
েক্ষে  েযৗথভােব দািয়তব্ াপ্ত

ম ণালয়/িবভাগ/ 
সংস্হাসমূেহর নাম 

uপাত্তসূ  
3131-32 3132-33

গিতশীলতা আনয়ন দক্ষতা uন্নয়ন িশক্ষণ িবষয়ক ম ণালয়

সামািজক িনরাপত্তা কায র্কর্ম 
েজারদারকরণ 

8.2.2. গৃহীত কেল্পর 
সংখয্া 

সংখয্া 5৯5 54৯ 511 511 511 
পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক
পিরষদ েমাট কল্প 

8.3.2. uপকারেভাগীর 
সংখয্া 

পিরবার 571 511 461 461 461 ঐ - 

িতষ্ঠান 45 4৯ 61 61 61 ঐ - 

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবািষ র্কী o 
জাতীয় েশাক িদবস uদযাপন 

9.2.2. সভার সংখয্া সংখয্া - - 3 3 3 ঐ আেলাচনা সভা 

9.2.3. aংশগর্হণকারীর 
সংখয্া 

সংখয্া - - 71 71 71 ঐ ঐ 
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েসকশন-3 

 
পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষেদর (পাব র্তয্ চট্টগর্াম পল্লী uন্নয়ন কল্প-3য় পয র্ােয়র eলিজiিড aংশ) আuটকাম 

আuটকাম কম র্সম্পাদন সূচকসমূহ eকক িভিত্ত বছর
3128-3129 

কৃত*
3129-312৯ 

লক্ষয্মা া
312৯-3131 

েক্ষপন িনধ র্ািরত লক্ষয্মা া aজর্েনর েক্ষে
েযৗথভােব দািয়তব্ াপ্ত  

ম ণালয়/িবভাগ/ সংস্হাসমূেহর 
নাম 

uপাত্ত সূ  
3131-3132 3132-3133

েভৗত 
aবকাঠােমা 

uন্নয়ন 
(পাব র্তয্ 

চট্টগর্াম পল্লী 
uন্নয়ন 
কল্প-3য় 
পয র্ােয়র 

eলিজiিড 
aংশ) 

৯.2.2. িনিম র্ত রাস্তার ৈদঘ র্য্ িকঃিমঃ 21.81 27.51 23 - - 
পাব র্তয্ চট্টগর্াম পল্লী uন্নয়ন কল্প-

3য় পয র্ােয়র কায র্ালয় 

পাব র্তয্ চট্টগর্াম পল্লী 
uন্নয়ন কল্প-3য় 
পয র্ােয়র  বািষ র্ক 

িতেবদন 
৯.3.2. িনিম র্ত কালভাট র্ eর 
ৈদঘ র্য্ িমঃ 36 426 281 - - ঐ ঐ 

৯.4.2 িনিম র্ত েসতুর ৈদঘ র্য্ িমঃ 81 246 76 - - ঐ ঐ

৯.5.2. পিরদশ র্েনর সংখয্া সংখয্া - - 
3

- - 
পাব র্তয্ চট্টগর্াম পল্লী uন্নয়ন কল্প-
3য় পয র্ােয়র কায র্ালয় o আঞ্চিলক 

পিরষদ 
পিরদশ র্ন িতেবদন 

৯.5.3. পিরদশ র্ন িতেবদন 
সুপািরশ বাস্তবায়েনর হার 

% - - 91 - - ঐ ঐ 
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েসকশন 3 

েকৗশলগত uেদ্দশয্  ,aগর্ািধকার ,কায র্কর্ম ,কম র্সম্পাদন সূচক  eবং লক্ষয্মা াসমূহ 
 

েকৗশলগত 
uেদ্দশয্ 

েকৗশলগত 
uেদ্দেশয্র 
মান 

কায র্কর্ম 
কম র্সম্পাদন 
সূচক 

 
eকক 

কম র্সম্পাদন 
সূচেকর মান 

িভিত্তবছর 
3128-

29 
 

কৃত 
aজর্ন* 
3129 -

2৯ 

লক্ষয্মা া/িনণ র্ায়ক 312৯-31 

েক্ষপন 

3131-32
েক্ষপন 

3132-33 aসাধারণ aিত uত্তম uত্তম 
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনেম্ন 

211% ৯1% 91% 81% 71%
পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষেদর েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ 

2। পাব র্তয্ 
চট্টগর্াম 
আঞ্চিলক 
পিরষদ আiন 
সংিশ্লষ্ট িবধান 
eবং নীিতমালা 
ণয়ন 

29 

2.2. eনিজo 
সমনব্য় সংকর্ান্ত 
িবধানমালা 

2.2.2. স্তাব 
ে রেণর 
সময়সীমা 

তািরখ 7 - - 
41 

aেক্টাবর 
312৯ 

41 নেভমব্র 
312৯ 

41 
িডেসমব্র 
312৯ 

41 
জানুয়ারী 
3131 

3৯ 
েফ য়ারী 
3131 

- - 

2.3. পাব র্তয্ 
চট্টগর্াম 
aঞ্চেলর জনয্ 
বননীিত 
ণয়ন 

2.3.2. স্তাব 
ে রেণর 
সময়সীমা 

তািরখ 7 - - 
41 

জানুয়ারী 
3131 

39 েফ য়ারী 
3131 

41 মাচ র্ 
3131 

41 
eি ল 
3131 

41  
েম 

3131 
- - 

2.4. uন্নয়ন 
তত্তব্াবধান eবং 
সমনব্য় সাধন 
সংকর্ান্ত 
িবধানমালা 

2.4.2. ে রেণর 
সময়সীমা 

তািরখ 7 - - 41 মাচ র্ 
3131 

41 eি ল 
3131 

41  
েম 3131 

41  
জুন 

3131 
- - - 

3। সুসমিনব্ত 
uন্নয়ন 
তত্তব্াবধােন 
eনিজoেদর 
কায র্কর্ম 
পিরদশ র্ন 

22 

3.2. জাতীয় o 
স্থানীয় 
eনিজoসমূেহর 
কায র্কর্েম 
তত্তব্াবধান o 
সমনব্য়সাধন 
িনিশ্চতকরণ 

3.2.2. 
আেবদন 
িনষ্পিত্তর হার 

% 4 ৯1 - ৯1 96 91 86 81 ৯1 ৯1 

3.2.3. 
আেবদন 
িনষ্পিত্তর গড় 
সময় 

কায র্িদবস 4 26 - 26 27 28 29 2৯ 26 26 



Page 10 of 23 
 

েকৗশলগত 
uেদ্দশয্ 

েকৗশলগত 
uেদ্দেশয্র 
মান 

কায র্কর্ম কম র্সম্পাদন 
সূচক 

 
eকক 

কম র্সম্পাদন 
সূচেকর মান 

িভিত্তবছর 
3128-

29 
 

কৃত 
aজর্ন* 
3129 -

2৯ 

লক্ষয্মা া/িনণ র্ায়ক 312৯-31 

েক্ষপন 

3131-32
েক্ষপন 

3132-33 aসাধারণ aিত uত্তম uত্তম চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনেম্ন 

211% ৯1% 91% 81% 71%

3.3. eনিজo 
কায র্কর্ম 
পিরদশ র্ন 

3.3.2.  
eনিজo 
পিরদশ র্েনর 
সংখয্া 

সংখয্া 4 26 - 31 26 23 21 9 31 31 

3.3.3. 
সুপািরশ 
বাস্তবায়েনর 
হার 

% 3 91 - 91 86 81 76 71 91 91 

4। বঙ্গবন্ধুর 
জন্মশতবািষ র্কী o 
জাতীয় েশাক 
িদবস uদযাপন 

21 

4.2. বঙ্গবন্ধুর 
জন্মশতবািষ র্কী 
o জাতীয় 
েশাক িদবস 
uপলেক্ষ 
আেলাচনা সভা 

4.2.2. সভার
সংখয্া 

সংখয্া 6 2 2 3 2 - - - 3 3 

4.2.2. 
aংশগর্হণকারীর 
সংখয্া 

সংখয্া 6 61 61 71 66 61 - - 71 71 

5। সামািজক 
িনরাপত্তা 
কায র্কর্ম 
েজারদারকরণ 

21 

5.2. তৃণমূল 
পয র্ােয়র 
সাধারণ 
জনগণ 
সামািজক 
িনরাপত্তা 
কায র্কর্েমর 
সুফলেভাগী 
হেব 

5.2.2. গৃহীত 
কেল্পর সংখয্া

সংখয্া 5 5৯5 54৯ 511 461 411 - - 511 511 

5.2.3. 
uপকারেভাগী 
পিরবােরর 
সংখয্া 

পিরবার 5 571 511 461 426 386 - - 461 461 

5.2.4. 
uপকারেভাগী 
িতষ্ঠােনর 
সংখয্া 

িতষ্ঠান 3 45 4৯ 61 46 36 - - 61 61 

6। িতন পাব র্তয্ 
েজলা পিরষেদর 
সমনব্য় সাধন o 

9 
6.2 িতন 
পাব র্তয্ েজলা 
পিরষেদর 

6.2.2. সভার 
সংখয্া 

সংখয্া 5 5 5 5 4 3 2 - 5 5 
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েকৗশলগত 
uেদ্দশয্ 

েকৗশলগত 
uেদ্দেশয্র 
মান 

কায র্কর্ম কম র্সম্পাদন 
সূচক 

 
eকক 

কম র্সম্পাদন 
সূচেকর মান 

িভিত্তবছর 
3128-

29 
 

কৃত 
aজর্ন* 
3129 -

2৯ 

লক্ষয্মা া/িনণ র্ায়ক 312৯-31 

েক্ষপন 

3131-32
েক্ষপন 

3132-33 aসাধারণ aিত uত্তম uত্তম চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনেম্ন 

211% ৯1% 91% 81% 71%
তত্তব্াবধান সমনব্য় সাধন 

o তত্তব্াবধােনর 
িনিমেত্ত 
পিরষদ সভা 
6.3. পিরষদ 
সভার িসদ্ধান্ত 
বাস্তবায়ন 

6.3.2. গৃহীত 
িসদ্ধান্ত 
বাস্তবায়েনর হার 

% 5 91 - 91 86 81 76 71 91 91 

7। সাধারণ 
শাসন o আiন-
শৃঙ্খলা 
পিরিস্থিতর 
uন্নয়েন 
গিতশীলতা 
আনয়ন 

9 

7.2. সাধারণ 
শাসন 
তত্তব্াবধান o 
সমনব্য়সাধেন 
আন্তঃিবভাগীয় 
কায র্কর্েম 
তত্তব্াবধান 

7.2.2. িনষ্পিত্তর 
হার % 5 91 - 91 86 81 76 71 91 - 

7.3. সামািজক 
o শাসিনক 
িবষেয় আেবদন 
িনষ্পিত্তকরেণ 
গিতশীলতা 
আনয়ন 

7.3.2. িনষ্পিত্তর 
হার 

% 5 91 - 91 86 81 76 71 91 91 

8। আন্তঃ শাসিনক 
কায র্কর্েম 
গিতশীলতা 
আনয়ন 

6 

8.2. আঞ্চিলক 
পিরষদ 
কম র্কতর্া-
কম র্চারীেদর 
দক্ষতা uন্নয়ন 
িশক্ষণ 

8.2.2. িশক্ষণ 
গর্হেণর 
সময়সীমা 

তািরখ 3.6 - 
41 
িডেস 
3129 

42
িডেসমব্র 
312৯ 

26 জানু 
3131 

41 জানু 
3131 

12
েফ  

3131

27
েফ  

3131
- - 

8.2.3. 
িশক্ষণাথ র 
সংখয্া 

সংখয্া 3.6 - - 26 21 9 7 - 26 26 

 



Page 12 of 23 
 

 
েসকশন-4 

েকৗশলগত uেদ্দশয্, aগর্ািধকার, কায র্কর্ম, কম র্সম্পাদন সূচক eবং লক্ষয্মা াসমূহ 
 
পাব র্তয্ চট্টগর্াম পল্লী uন্নয়ন কল্প-3য় পয র্ােয়র eলিজiিড aংশ 

েকৗশলগত uেদ্দশয্ 
েকৗশলগত 
uেদ্দেশয্র 
মান 

কায র্কর্ম কম র্সম্পাদন সূচক eকক 
কম র্সম্পাদন 
সূচেকর মান 

িভিত্ত বছর 
3128-29 

কৃত 
aজর্ন* 
3129-

2৯ 

লক্ষয্মা া/িনণ র্ায়ক 312৯-31

েক্ষপন 
3131-3132

েক্ষপন 
3132-3133 aসাধারণ aিত uত্তম uত্তম 

চলিত 
মান 

চলিত
মােনর 
িনম্ন 

211% ৯1% 91% 81% 71%

 
9। েভৗত 
aবকাঠােমা uন্নয়ন 
(পাব র্তয্ চট্টগর্াম 
পল্লী uন্নয়ন কল্প-
3য় পয র্ােয়র 
eলিজiিড aংশ) 

6 

9.2. রাস্তা  
িনম র্াণ 

9.2.2. িনিম র্ত
রাস্তার ৈদঘ র্য্ 

িকঃ িমঃ 2 21.81 27.51 23 21.91 ৯.71 9.51 8.31 - - 

9.3. কালভাট র্ 
িনম র্াণ 

9.3.2. িনিম র্ত
কালভাট র্ eর ৈদঘ র্য্ 

িমঃ 2 36 426 281 264 247 22৯ 213 - - 

9.4. েসতু িনম র্াণ 
9.4.2. িনিম র্ত
েসতুর ৈদঘ র্য্ 

িমঃ 2 81 246 76 69.61 63.11 56.61 4৯.11 - - 

9.5. পিরদশ র্ন 

9.5.2. পিরদশ র্েনর
সংখয্া সংখয্া 2 - - 3 2 - - - - - 

9.5.3. পিরদশ র্ন
িতেবদন সুপািরশ 
বাস্তবায়েনর হার 

% 2 - - 91 86 81 - - - - 
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পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষেদর আবিশয্ক েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ, 312৯-31

(েমাট নমব্র- 36) 
 
কলাম-2 কলাম-3 কলাম-4 কমলাম-5 কলাম-6 কলাম-7

েকৗশলগত uেদ্দশয্ 
(Strategic 

Objectives) 

েকৗশলগত 
uেদ্দেশয্র মান 
(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায র্কর্ম 
(Activities) 

কম র্সম্পাদন সূচক 
(Performance 

Indicator) 

eকক 
(Unit)

কম র্সম্পাদন 
সূচেকর মান 
(Weight of 

Performance 
Indicator) 

aসাধারণ 
(Excellent) 

aিত uত্তম 
(Very 
Good) 

uত্তম 
(Good) 

চলিত মান 
(Fair) 

চলিতমােনর 
িনেম্ন 

(Poor) 

211% ৯1% 91% 81% 71% 

[2] দাপ্তিরক 
কম র্কােন্ড সব্চ্ছতা 
বৃিদ্ধ o জবাবিদিহ 
িনিশ্চতকরণ 

9 

[2.2] বািষ র্ক কম র্সম্পাদন 
চুিক্ত বাস্তবায়ন 

[2.2.2] সরকাির কম র্সম্পাদন
বয্বস্থাপন সংকর্ান্ত িশক্ষণসহ 

aনয্ান িবষেয় িশক্ষণ 
আেয়ািজত 

জনঘন্টা 2 71 - - - - 

[2.2.3] eিপe িটেমর মািসক
সভার িসদ্ধান্ত বাস্তবািয়ত 

% 1.6 211 ৯1 91 - - 

[2.2.4] বািষ র্ক কম র্সম্পাদন
চুিক্তর সকল িতেবদন 
aনলাiেন দািখলকৃত 

সংখয্া 2 5 - - - - 

[2.2.5] মাঠ পয র্ােয়র
কায র্ালেয়র 312৯-31 

aথ র্বছেরর বািষ র্ক কম র্সম্পাদন 
চুিক্তর aধ র্বািষ র্ক মূলয্ায়ন 
িতেবদন পয র্ােলাচনােন্ত 

ফলাবতর্ক (feedback) দত্ত

তািরখ 1.6 42 জানুয়ারী, 
3131 

18 
েফ য়াির, 

3131 

21 
েফ য়াির
, 3131 

32 
েফ য়াির, 

3131 

25 
েফ য়াির, 

3131 

[2.3] জাতীয় শুদ্ধাচার 
েকৗশল o তথয্ aিধকার 

বাস্তবায়ন 

[2.3.2] জাতীয় শুদ্ধাচার
কম র্পিরকল্পনা বাস্তবািয়ত 

% 2 211 ৯6 ৯1 96 - 

[2.3.3] 3129-2৯ aথ র্ বছেরর
বািষ র্ক িতেবদন oেয়বসাiেট 

কািশত 
তািরখ 2 

26 aেক্টাবর, 
312৯ 

26
নেভমব্র, 
312৯ 

26
িডেসমব্র, 
312৯ 

26
জানুয়ারী, 

3131 

42 
জানুয়ারী, 

3131 
[2.4] aিভেযাগ িতকার

বয্বস্থা বাস্তবায়ন 
[2.4.2] িনিদ র্শষ্ট সমেয়র মেধয্

aিভেযাগ িনষ্পিত্তকৃত 
% 1.6 211% ৯1% 91% 81% - 
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[2.4.3] aিভেযাগ িনষ্পিত্ত
সংকর্ান্ত মািসক িতেবদন 
ম ণালেয় দািখলকৃত 

সংখয্া 1.6 23 22 21 ৯ - 

[2.5] েসবা দান 
িত িত হালনাগাদ o 

বাস্তবায়ন 

[2.5.2] েসবা দান িত িত
হালনাগাদকৃত % 2 ৯1% 91% 81% 71% - 

[2.5.3] িনধ র্ািরত সমেয়
ৈ মািসক বাস্তবায়ন িতেবদন 

ম ণালেয় দািখলকৃত 
সংখয্া 1.6 5 4 3 - - 

[2.5.4] েসবাগর্হীতােদর
মতামত পিরবীক্ষণ বয্বস্থা 

চালুকৃত 
তািরখ 1.6 

42 িডেসমব্র, 
312৯ 

26
জানুয়াির, 

3121 

18
েফ য়াির
, 3131 

28
েফ য়াির, 

3131 

39 
েফ য়াির, 

3131 

[3] কম র্সম্পাদেন 
গিতশীলতা আনয়ন 
o েসবার নাম বৃিদ্ধ 

21 

[3.2] দপ্তর/সংস্থায় i-
ফাiিলং পদ্ধিত বাস্তবায়ন

[3.2.2] সকল শাখায় i-নিথ
বয্বহার % 2 211 ৯1 91 81 71 

[3.2.3] i-ফাiেল নিথ
িনষ্পিত্তকৃত 

% 2 81 76 71 66 61 

[3.2.4] i-ফাiেল প জারীকৃত % 2 71 66 61 56 51 
[3.3] দপ্তর/সংস্থাকতৃর্ক
িডিজটাল েসবা চালু করা 

[3.3.2] নূয্নতম eকিট নতুন
িডিজটাল েসবা চালুকৃত তািরখ 2 

26 েফ য়াির, 
3131 

26 মাচ র্, 
3131 

42 মাচ র্, 
3131 

41 eি ল, 
3131 

41 েম, 
3131 

[3.4] দপ্তর/সংস্থাকতৃর্ক
uদ্ভাবনী uেদয্াগ/ক্ষু  

uন্নয়ন কল্প বাস্তবায়ন 

[3.4.2] নূয্নতম eকিট নতুন
uদ্ভাবনী uেদয্াগ/ক্ষু  uন্নয়ন 

কল্প চালুকৃত 
তািরখ 2 22 মাচ র্, 3131

29 মাচ র্, 
3131 

36 মাচ র্, 
3131 

12 eি ল, 
3131 

19 eি ল, 
3131 

[3.5] েসবা সহিজকরণ 

[3.5.2] নূয্নতম eকিট েসবা
সহিজকরণ েসস ময্াপসহ 
সরকাির আেদশ জািরকৃত 

তািরখ 1.6 
26 aেক্টা, 

312৯ 
31 aেক্টা, 

312৯ 

35
aেক্টা, 
312৯ 

39 aেক্টা, 
312৯ 

41 aেক্টা, 
312৯ 

[3.5.3] েসবা সহিজকরণ
aিধেক্ষে  বাস্তবািয়ত 

তািরখ 1.6 
26 eি ল, 

3131 
41 eি ল, 

3131 
26 েম, 
3131 

41 েম, 
3131 

26 জুন, 
3131 

[3.6] িপআরeল শুরুর 3
মাস পূেব র্ সংিশ্লষ্ট 

কম র্চারীর িপআরeল o 
ছুিট নগদায়নপ  জারী 

করা 

[3.6.2] িপআরeল আেদশ
জারীকৃত 

% 1.6 211 ৯1 91 - - 

[3.6.3] ছুিট নগদায়নপ  
জারীকৃত % 1.6 211 ৯1 91 - - 

[3.7] শূনয্ পেদর [3.7.2] িনেয়াগ দােনর জনয্ % 1.6 91 81 71 61 - 
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িবপরীেত িনেয়াগ দান িবজ্ঞিপ্ত জারীকৃত
[3.7.3] িনেয়াগ দানকৃত % 1.6 91 81 71 61 - 

[3.8] িবভাগীয় মামলা
িনষ্পিত্ত 

[3.8.2]িবভাগীয় মামলা
িনষ্পিত্তকৃত 

% 2 211 ৯1 91 81 - 

[3.9] তথয্ বাতায়ন
হালনাগাদকরণ 

[3.9.2] সকল তথয্
হালনাগাদকৃত % 2 211 ৯1 91 - - 

[4] আিথ র্ক o 
সম্পদ বয্বস্থাপনার 

uন্নয়ন 
8 

[4.2] বােজট বাস্তবায়েন 
uন্নয়ন 

[4.2.2] বােজট বাস্তবায়ন 
পিরকল্পনা  ণীত 

তািরখ 1.6 27 আগস্ট, 
312৯ 

31
আগস্ট, 
312৯ 

35
আগস্ট, 
312৯ 

39 আগস্ট, 
312৯ 

41 আগস্ট, 
312৯ 

[4.2.3] ৈ মািসক বােজট
বাস্তবায়ন িতেবদন দািখলকৃত

সংখয্া 1.6 5 4 - - - 

[4.3] বািষ র্ক uন্নয়ন
কম র্সূিচ (eিডিপ) 
বাস্তবায়ন 

[4.3.2]বািষ র্ক uন্নয়ন কম র্সূিচ 
(eিডিপ) বাস্তবািয়ত 

% 3 211 ৯6 ৯1 96 91 

[4.4] aিডট আপিত্ত 
িনষ্পিত্ত কায র্কর্েমর uন্নয়ন

[4.4.2] ি পক্ষীয় সভায়
িনষ্পিত্তর জনয্ সুপািরশকৃত 

aিডট আপিত্ত 
% 1.6 71 66 61 56 51 

[4.4.3] aিডট আপিত্ত
িনষ্পিত্তকৃত 

% 1.6 61 56 51 46 41 

[4.5] স্থাবর o aস্থাবর 
সম্পিত্তর হালনাগাদ 
তািলকা স্তুত করা 

[4.5.2] স্থাবর সম্পিত্তর 
তািলকা হালনাগাদকৃত 

তািরখ 1.6 14 েফ য়াির, 
3131 

22
েফ য়াির, 

3131 

29
েফ য়াির
, 3131 

36
েফ য়াির, 

3131 

15 মাচ র্, 
3131 

[4.5.3] aস্থাবর সম্পিত্তর 
তািলকা হালনাগাদকৃত 

তািরখ 1.6 
14 েফ য়াির, 

3131 

22
েফ য়াির, 

3131 

29
েফ য়াির
, 3131 

36
েফ য়াির, 

3131 

15 মাচ র্, 
3131 

[4.6] iন্টারেনট িবলসহ 
iuিটিলিট িবল পিরেশাধ 

[4.6.2] িবিসিস/িবিটিসeল-eর
iন্টারেনট িবল পিরেশািধত % 2.1 211 ৯6 ৯1 96 91 

[4.6.3] েটিলেফান িবল
পিরেশািধত % 1.6 211 ৯6 ৯1 96 91 

[4.6.4] িবদুয্ৎ িবল
পিরেশািধত 

% 1.6 211 ৯6 ৯1 96 91 
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সংেযাজনী-2 

 
শব্দসংেক্ষপ (Acronyms) 

 
কর্িমক নমব্র শব্দসংেক্ষপ 

(Acronyms) 
িববরণ

2। আঞ্চিলক পিরষদ পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষদ 
3। eনিজo নন গভণ র্েমন্ট oগ র্ানাiেজশন 
4। eলিজiিড েলাকাল গভণ র্েমন্ট iিঞ্জিনয়ািরং িডপাট র্েমন্ট 
5। eকেনক eিক্সিকuিটভ কিমিট aব দয্া নয্াশনাল iেকােনািমক কাuনিসল 
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সংেযাজনী- 3: কম র্সম্পাদন সূচকসমূহ ,বাস্তবায়নকারী ম ণালয়/িবভাগ/সংস্থা eবং পিরমান পদ্ধিত-eর িববরণ 
 

কর্িমক 
নং 

কায র্কর্ম কম র্সম্পাদন সূচকসমূহ িববরণ বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা পিরমাপ পদ্ধিত uপাত্তসূ  

2। 

eনিজo সমনব্য় সংকর্ান্ত 
িবধানমালা 

স্তাব ে রেণর 
সময়সীমা 

eনিজo সমনব্য় সংকর্ান্ত 
িবধানমালা ে রণ 

পাব র্তয্ চট্টগর্াম িবষয়ক 
ম ণালয় eবং পাব র্তয্ 
চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষদ 

eকিট eনিজo সমনব্য় সংকর্ান্ত িবধানমালা 

পাব র্তয্ চট্টগর্াম aঞ্চেলর জনয্ 
বননীিত ণয়ন 

স্তাব ে রেণর 
সময়সীমা 

পাব র্তয্ চট্টগর্াম aঞ্চেলর জনয্ 
বননীিত ে রণ ঐ eকিট পাব র্তয্ চট্টগর্াম aঞ্চেলর জনয্ বননীিত 

uন্নয়ন তত্তব্াবধান eবং 
সমনব্য়সাধন সংকর্ান্ত িবধানমালা ে রেণর সময়সীমা 

uন্নয়ন তত্তব্াবধান eবং 
সমনব্য়সাধন সংকর্ান্ত 
িবধানমালা ে রণ 

ঐ eকিট uন্নয়ন তত্তব্াবধান eবং সমনব্য়সাধন সংকর্ান্ত 
িবধানমালা 

3। 

জাতীয় o স্থানীয় eনিজoসমূেহর 
কায র্কর্েম তত্তব্াবধান o 
সমনব্য়সাধন িনিশ্চতকরণ 

আেবদন িনষ্পিত্তর হার 

পাব র্তয্ চট্টগর্াম aঞ্চেল 
কম র্রত জাতীয় o স্থানীয় 
eনিজoসমূেহর কায র্কর্েম 
তত্তব্াবধান o সমনব্য়সাধন

পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক 
পিরষদ o সংিশ্লষ্ট eনিজo 

পাব র্তয্ চট্টগর্াম িবষয়ক 
ম ণালয় হেত চািহত পে র 

সংখয্া 

eনিজoেদর মতামত দান িবষেয় 
পাব র্তয্ চট্টগর্াম িবষয়ক ম ণালেয়র প  

আেবদন িনষ্পিত্তর গড় 
সময় 

26 কায র্িদবেসর মেধয্ 
আেবদন িনষ্পিত্তকরণ 

ঐ 26 কায র্িদবস ঐ 

eনিজo কায র্কর্ম পিরদশ র্ন 
eনিজo পিরদশ র্েনর সংখয্া eনিজo কায র্কর্ম পিরদশ র্ন ঐ পিরদশ র্ন সংখয্া পিরদশ র্ন িতেবদন 

সুপািরশ বাস্তবায়েনর হার 
পিরদশ র্েনর পর সুপািরশ
দান 

ঐ ঐ ঐ 

4। 
বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবািষ র্কী o 
জাতীয় েশাক িদবস uপলেক্ষ 
আেলাচনা সভা 

সভার সংখয্া 
 
 

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবািষ র্কী o
জাতীয় েশাক িদবস 
uপলেক্ষ আেলাচনা সভা 
আেয়াজন 

ঐ দুiিট সভা আেলাচনা সভা 

aংশগর্হণকারীর সংখয্া ঐ ঐ aংশগর্হণকারীর সংখয্া 71 ঐ 

5। 
তৃণমূল পয র্ােয়র সাধারণ 
জনগন সামািজক িনরাপত্তা 
কায র্কর্েমর সুফলেভাগী হেব 

গৃহীত কেল্পর সংখয্া 
তৃণমূল পয র্ােয়র সাধারণ 
জনগণ কতৃর্ক সামািজক 
িনরাপত্তা কল্প বাস্তবায়ন 

পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক 
পিরষদ 

েমাট কল্প 
পাব র্তয্ চট্টগর্াম িবষয়ক ম ণালয় হেত 

াপ্ত বরােদ্দর uপর িনভর্র কের। 

uপকারেভাগী কেল্পর সংখয্ােক পিরবার ঐ পিরবােরর সংখয্া ঐ
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কর্িমক 
নং 

কায র্কর্ম কম র্সম্পাদন সূচকসমূহ িববরণ বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা পিরমাপ পদ্ধিত uপাত্তসূ  

পিরবােরর সংখয্া o িতষ্ঠান িভিত্তক ধরা
হেয়েছ। 

uপকারেভাগী 
িতষ্ঠােনর সংখয্া 

ঐ ঐ িতষ্ঠােনর সংখয্া ঐ 

6। 

িতন পাব র্তয্ েজলা পিরষেদর 
সমনব্য় সাধন o তত্তব্াবধােনর 
িনিমেত্ত পিরষদ সভা 

সভার সংখয্া সমনব্য় সাধন o তত্তব্াবধােনর 
িনিমেত্ত পিরষদ সভা 

আঞ্চিলক পিরষদ o িতন 
পাব র্তয্ েজলা পিরষদ 

চারিট সভার  সংখয্া 

পিরষদ সভার িসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 
গৃহীত িসদ্ধান্ত 
বাস্তবায়েনর হার 

পিরষদ সভার িসদ্ধান্ত 
বাস্তবায়ন ঐ % সভার কায র্িববরণী 

7। 

সাধারণ শাসন তত্তব্াবধান o 
সমনব্য় সাধেন আন্তঃিবভাগীয় 
কায র্কর্েম তত্তব্াবধান 

িনষ্পিত্তর হার আন্তঃিবভাগীয় কায র্কর্েম 
তত্তব্াবধান আঞ্চিলক পিরষদ াপ্ত আেবদন াপ্ত আেবদন 

সামািজক o শাসিনক িবষেয় 
আেবদন িনষ্পিত্তকরেণ গিতশীলতা 
আনয়ন 

িনষ্পিত্তর হার সামািজক o শাসিনক 
িবষেয় আেবদনসমূহ সমাধান ঐ 

সামািজক o শাসিনক 
িবষেয় াপ্ত আেবদন 

সামািজক o শাসিনক িবষেয় াপ্ত 
আেবদন 

8। 
আঞ্চিলক পিরষদ কম র্কতর্া-
কম র্চারীেদর দক্ষতা uন্নয়ন 
িশক্ষণ 

িশক্ষণ গর্হেণর সময়সীমা

আঞ্চিলক পিরষদ
কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর 
দক্ষতা uন্নয়েনর িনিমেত্ত 
িশক্ষণ দান 

ঐ আঞ্চিলক পিরষদ কম র্কতর্া-
কম র্চারীেদর িশক্ষণ 

আঞ্চিলক পিরষদ কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর 
দক্ষতা uন্নয়ন িশক্ষণ 

িশক্ষণাথ র সংখয্া ঐ ঐ িশক্ষণাথ র সংখয্া ঐ 

9। 
রাস্তা িনম র্াণ িনিম র্ত রাস্তার ৈদঘ র্য্ 

আঞ্চিলক পিরষেদর
তত্তব্াবধােন পাব র্তয্ চট্টগর্াম 
পল্লী uন্নয়ন কল্প- 3য় 
পয র্ােয়র eলিজiিড কতৃর্ক 
23 িক:িম: রাস্তা িনম র্াণ 

পাব র্তয্ চট্টগর্াম পল্লী uন্নয়ন 
কল্প- 3য় পয র্ােয়র কল্প 
কায র্ালয় 

পাব র্তয্ চট্টগর্াম পল্লী uন্নয়ন 
কল্প- 3য় পয র্ােয়র বািষ র্ক 

িতেবদন 

পাব র্তয্ চট্টগর্াম পল্লী uন্নয়ন কল্প- 3য় 
পয র্ােয়র বািষ র্ক িতেবদন 

কালভাট র্ িনম র্াণ িনিম র্ত কালভাট র্-eর ৈদঘ র্য্
আঞ্চিলক পিরষেদর
তত্তব্াবধােন পাব র্তয্ চট্টগর্াম 

ঐ ঐ ঐ 
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কর্িমক 
নং 

কায র্কর্ম কম র্সম্পাদন সূচকসমূহ িববরণ বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা পিরমাপ পদ্ধিত uপাত্তসূ  

পল্লী uন্নয়ন কল্প- 3য়
পয র্ােয়র eলিজiিড কতৃর্ক 
281 িম: কালভাট র্ িনম র্াণ 

েসতু িনম র্াণ িনিম র্ত েসতুর ৈদঘ র্য্ 

আঞ্চিলক পিরষেদর
তত্তব্াবধােন পাব র্তয্ চট্টগর্াম 
পল্লী uন্নয়ন কল্প- 3য় 
পয র্ােয়র eলিজiিড কতৃর্ক 
76 িম: েসতু িনম র্াণ 

ঐ ঐ ঐ 

পিরদশ র্ন 

পিরদশ র্েনর সংখয্া 

পাব র্তয্ চট্টগর্াম পল্লী uন্নয়ন 
কল্প- 3য় পয র্ােয়র েভৗত 

aবকাঠােমা uন্নয়ন 
কায র্কর্ম পিরদশ র্ন 

পাব র্তয্ চট্টগর্াম পল্লী uন্নয়ন 
কল্প-3য় পয র্ােয়র কায র্ালয় 
o আঞ্চিলক পিরষদ 

3 পিরদশ র্েনর সংখয্া 

পিরদশ র্ন িতেবদন 
সুপািরশ বাস্তবায়েনর হার 

ঐ ঐ পিরদশ র্ন িতেবদন পিরদশ র্ন িতেবদন 
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সংেযাজনী 4  : aনয্ানয্ ম ণালয়/িবভােগর/aিধদপ্তর/সংস্থা-eর িনকট তয্ািশত সুিনিদ র্ষ্ট কম র্সম্পাদন সহায়তাসমূহ 

 

িতষ্ঠােনর ধরণ িতষ্ঠােনর নাম সংিশ্লষ্ট কায র্কর্ম 
সংিশ্লষ্ট কম র্সম্পাদন 

সূচক 

uক্ত িতষ্ঠােনর িনকট সংিশ্লষ্ট
ম ণালয়/িবভােগর তয্ািশত 

সহায়তা 
তয্াশার েযৗিক্তকতা 

তয্াশা পূরণ না হেল সম্ভাবয্ 
ভাব 

aনয্ানয্ আঞ্চিলক পিরষদ 

eনিজo সমনব্য় সংকর্ান্ত 
িবধানমালা 

স্তাব ে রেণর 
সময়সীমা 

eনিজo সমনব্য় সংকর্ান্ত 
িবধানমালা ণয়ন o ে রণ 

পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষদ 
আiন, 2৯৯9-eর 23 নং আiন 
দব্ারা িতিষ্ঠত সংিবিধবদ্ধ 
সব্ায়ত্তশািসত িতষ্ঠান। ei আiেনর 
57 ধারা েমাতােবক আঞ্চিলক 
পিরষদ িবধানমালা ণয়ন করেত 
পাের। 

পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষদ 
কম র্পিরিধ aনুসাের েসবা দােন 
বয্থ র্ হেব। 

পাব র্তয্ চট্টগর্াম aঞ্চেলর 
জনয্ বননীিত ণয়ন 

স্তাব ে রেণর 
সময়সীমা 

পাব র্তয্ চট্টগর্াম aঞ্চেলর জনয্ 
বননীিত ণয়ন o ে রণ 

পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষদ 
আiন, 2৯৯9-eর 23 নং আiন 
দব্ারা িতিষ্ঠত সংিবিধবদ্ধ 
সব্ায়ত্তশািসত িতষ্ঠান। ei আiেনর 
64 ধারা েমাতােবক আঞ্চিলক 
পিরষদ েকান আiন বা িবিধ 
সম্পেকর্ সুপািরশ ে রণ করেত 
পাের। 

ঐ 

uন্নয়ন তত্তব্াবধান eবং 
সমনব্য়সাধন সংকর্ান্ত 
িবধানমালা 

ে রেণর সময়সীমা 
uন্নয়ন তত্তব্াবধান eবং 
সমনব্য়সাধন সংকর্ান্ত 
িবধানমালা ণয়ন o ে রণ 

পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষদ 
আiন, 2৯৯9-eর 23 নং আiন 
দব্ারা িতিষ্ঠত সংিবিধবদ্ধ 
সব্ায়ত্তশািসত িতষ্ঠান। ei আiেনর 
57 ধারা েমাতােবক আঞ্চিলক 
পিরষদ িবধানমালা ণয়ন করেত 
পাের। 

ঐ 

aনয্ানয্ আঞ্চিলক পিরষদ 
জাতীয় o স্থানীয় 
eনিজoসমূেহর কায র্কর্েম 
তত্তব্াবধান o সমনব্য়সাধন 

আেবদন িনষ্পিত্তর হার 

পাব র্তয্ eলাকায়
েবসরকারী/uন্নয়ন সহেযাগী 
সংস্থা কতৃর্ক কায র্কর্ম 
পিরচালনার েক্ষে  eনিজo 

পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষদ
আiন-2৯৯9 eর 33(ছ) ধারা 
েমাতােবক eনিজo কায র্াবিলর 
সমনব্য়সাধন কের। 

পাব র্তয্ চট্টগর্াম eলাকায় েয়াজন 
িভিত্তক জনমুখী uন্নয়ন কায র্কর্ম 

বাস্তবািয়ত হেব না। 
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িতষ্ঠােনর ধরণ িতষ্ঠােনর নাম সংিশ্লষ্ট কায র্কর্ম 
সংিশ্লষ্ট কম র্সম্পাদন 

সূচক 

uক্ত িতষ্ঠােনর িনকট সংিশ্লষ্ট
ম ণালয়/িবভােগর তয্ািশত 

সহায়তা 
তয্াশার েযৗিক্তকতা 

তয্াশা পূরণ না হেল সম্ভাবয্ 
ভাব 

িনিশ্চতকরণ িবষয় বুয্েরা-eর 3123 সােলর
পিরপ  যথাযথ aনুসরণ করা 

আেবদন িনষ্পিত্তর গড় 
সময় ঐ ঐ ঐ 

eনিজo কায র্কর্ম 
পিরদশ র্ন 

পিরদশ র্েনর সংখয্া ঐ ঐ 
uন্নয়ন কায র্কর্ম যথাযথভােব 

তব্রািনব্ত হেব না 
সুপািরশ বাস্তবায়েনর হার ঐ ঐ ঐ 

aনয্ানয্ আঞ্চিলক পিরষদ 

বঙ্গবন্ধুর
জন্মশতবািষ র্কী o 
জাতীয় েশাক িদবস 
uপলেক্ষ আেলাচনা 
সভা 

সভার সংখয্া আেলাচনা সভা আেয়াজন জাতীয় িদবস uদযাপন -

aংশগর্হণকারীর সংখয্া ঐ ঐ - 

aনয্ানয্ আঞ্চিলক পিরষদ 

তৃণমূল পয র্ােয়র 
সাধারণ জনগন 
সামািজক িনরাপত্তা 
কায র্কর্েমর সুফলেভাগী 
হেব 

গৃহীত কেল্পর সংখয্া খাদয্-শসয্ বরাদ্দ ছাড় শাসিনক ম ণালয় যথাসমেয় 
বরাদ্দ ছাড়করণ। 

পাব র্তয্ eলাকার জনগণ 
সামািজক িনরাপত্তা েবষ্টনীর 
আoতায় সরকার কতৃর্ক দত্ত 
সুেযাগ ািপ্ত েথেক বিঞ্চত হেব। 

uপকারেভাগী
পিরবােরর সংখয্া 

ঐ ঐ ঐ 

uপকারেভাগী 
িতষ্ঠােনর সংখয্া 

ঐ ঐ ঐ 

aনয্ানয্ আঞ্চিলক পিরষদ 

িতন পাব র্তয্ েজলা 
পিরষেদর সমনব্য় সাধন o 
তত্তব্াবধােনর িনিমেত্ত 
পিরষদ সভা 

সভার সংখয্া 
পাব র্তয্ েজলা পিরষদ 
েচয়ারময্ানগেণর পিরষদ 
সভায় িনয়িমত uপিস্থিত 

পাব র্তয্ েজলা পিরষেদর 
েচয়ারময্ানগণ তার পিরষেদর 
কায র্কর্েমর িবষেয় িনয়িমতভােব 
সভােক aবিহত করেত পােরন। 

পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষদ 
কম র্পিরিধ aনুসাের েসবা দােন 
বয্থ র্ হেব। 

পিরষদ সভার িসদ্ধান্ত 
বাস্তবায়ন 

গৃহীত িসদ্ধান্ত 
বাস্তবায়েনর হার 

ঐ ঐ ঐ 

aনয্ানয্ আঞ্চিলক পিরষদ সাধারণ শাসন িনষ্পিত্তর হার - আন্তঃিবভাগীয় কায র্কর্েম তত্তব্াবধান পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষদ 
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িতষ্ঠােনর ধরণ িতষ্ঠােনর নাম সংিশ্লষ্ট কায র্কর্ম 
সংিশ্লষ্ট কম র্সম্পাদন 

সূচক 

uক্ত িতষ্ঠােনর িনকট সংিশ্লষ্ট
ম ণালয়/িবভােগর তয্ািশত 

সহায়তা 
তয্াশার েযৗিক্তকতা 

তয্াশা পূরণ না হেল সম্ভাবয্ 
ভাব 

তত্তব্াবধান o সমনব্য়
সাধেন আন্তঃিবভাগীয় 
কায র্কর্েম তত্তব্াবধান 

কম র্পিরিধ aনুসাের েসবা দােন 
বয্থ র্ হেব। 

সামািজক o শাসিনক 
িবষেয় আেবদন 
িনষ্পিত্তকরেণ 
গিতশীলতা আনয়ন 

িনষ্পিত্তর হার - 
আেবদন িনষ্পিত্তকরেণ গিতশীলতা 
আনয়ন 

ঐ 

aনয্ানয্ আঞ্চিলক পিরষদ 
আঞ্চিলক পিরষদ 
কম র্কতর্া-কম র্চারীেদর 
দক্ষতা uন্নয়ন িশক্ষণ 

িশক্ষণ গর্হেণর 
সময়সীমা 

আঞ্চিলক পিরষদ কম র্কতর্া-
কম র্চারীেদর ািতষ্ঠািনক 
দক্ষতার uন্নয়ন 

দাপ্তিরক কােজর দক্ষতা বৃিদ্ধ দাপ্তিরক কাজ তব্রািনব্ত হেব না। 

িশক্ষণাথ র সংখয্া ঐ ঐ ঐ 

aনয্ানয্ আঞ্চিলক পিরষদ 

রাস্তা িনম র্াণ িনিম র্ত রাস্তার ৈদঘ র্য্ - 
uক্ত রাস্তা িনিম র্ত হেল মূল সড়েকর
সােথ যুক্ত হেব eবং স্থানীয় 
জনগেণর যাতায়ােতর সুিবধা হেব। 

স্থানীয় জনগণ uক্ত সুিবধা হেত 
বিঞ্চত হেব। 

কালভাট র্ িনম র্াণ িনিম র্ত কালভাট র্-eর ৈদঘ র্য্ - uক্ত কালভাট র্ িনিম র্ত হেল স্থানীয়
জনগেণর যাতায়ােতর সুিবধা হেব। ঐ 

েসতু িনম র্াণ িনিম র্ত েসতুর ৈদঘ র্য্ - 
uক্ত েসতু িনিম র্ত হেল স্থানীয়
জনগেণর যাতায়ােতর সুিবধা হেব। ঐ 

পিরদশ র্ন 

পিরদশ র্েনর সংখয্া - 
েভৗত aবকাঠােমাগত uন্নয়ন
কায র্কর্ম তব্রািনব্ত হেব। ঐ 

পিরদশ র্ন িতেবদন 
সুপািরশ বাস্তবায়েনর হার - ঐ ঐ 

 
সব্াক্ষিরত 

(সুবন র্া চাকমা) 
িনব র্াহী কম র্কতর্া 

পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষদ 
chtrc@yahoo.com 


