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পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষদ 
েসকশন 4 

312৯-31 aথ র্বছেরর বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্তর aধ র্বািষ র্ক(জুলাi312৯-িডেসমব্র312৯) সব্-মূলয্ায়ন িতেবদন 

েকৗশলগত 
uেদ্দশয্ 

েকৗশলগত 
uেদ্দেশয্র 
মান 

কায র্কর্ম কম র্সম্পাদন 
সূচক eকক 

কম র্সম্পাদন 
সূচেকর 
মান 

মন্তবয্ 
 

aজর্ন 

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 

িবধানমালা 
ে রণ করা 
হেয়েছ 

7

2.3. পাব র্তয্ 
চট্টগর্াম aঞ্চেলর 
জনয্ বননীিত 
ণয়ন 

2.3.2. স্তাব 
ে রেণর 
সময়সীমা 

তািরখ 7 41/12/3131 
িনধ র্ািরত 

-

2.4. uন্নয়ন 
তত্তব্াবধান eবং 
সমনব্য় সাধন 
সংকর্ান্ত 
িবধানমালা 

2.4.2. ে রেণর 
সময়সীমা তািরখ 7 41/14/3131 

িনধ র্ািরত 

-

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 মাণক ে রণ 

করা হেয়েছ 4 

3.2.3. আেবদন 
িনষ্পিত্তর গড় 
সময় 

কায র্িদবস 4 মাণক ে রণ 
করা হেয়েছ 4 

3.3. eনিজo 
কায র্কর্ম 
পিরদশ র্ন 

3.3.2.  eনিজo 
পিরদশ র্েনর 
সংখয্া 

সংখয্া 4 
মাণক ে রণ 
করা হেয়েছ 4 

3.3.3. সুপািরশ 
বাস্তবায়েনর হার % 3 

মাণক ে রণ 
করা হেয়েছ 3 

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 

মাণক ে রণ 
করা হেয়েছ 6 

4.2.3. 
aংশগর্হণকারীর 
সংখয্া 

সংখয্া 6 
মাণক ে রণ 
করা হেয়েছ 6 

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 

মাণক ে রণ 
করা হেয়েছ 5 

5.2.3. 
uপকারেভাগী 
পিরবােরর সংখয্া 

পিরবার 5 
মাণক ে রণ 
করা হেয়েছ 5 

5.2.4. 
uপকারেভাগী 
িতষ্ঠােনর সংখয্া

িতষ্ঠান 3 
মাণক ে রণ 
করা হেয়েছ 3 

6। িতন পাব র্তয্ 
েজলা পিরষেদর 
সমনব্য় সাধন o 
তত্তব্াবধান 

9 

6.2 িতন পাব র্তয্ 
েজলা পিরষেদর 
সমনব্য় সাধন o 
তত্তব্াবধােনর 

6.2.2. সভার 
সংখয্া সংখয্া 5 

মাণক ে রণ 
করা হেয়েছ 

5 



Page 3 of 7 
 

েকৗশলগত 
uেদ্দশয্ 

েকৗশলগত 
uেদ্দেশয্র 
মান 

কায র্কর্ম কম র্সম্পাদন 
সূচক eকক 

কম র্সম্পাদন 
সূচেকর 
মান 

মন্তবয্ 
 

aজর্ন 

পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষেদর েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ 
িনিমেত্ত পিরষদ 
সভা 
6.3. পিরষদ 
সভার িসদ্ধান্ত 
বাস্তবায়ন 

6.3.2. গৃহীত 
িসদ্ধান্ত বাস্তবায়েনর 
হার  

% 5 
মাণক ে রণ 
করা হেয়েছ 

5 

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 

মাণক ে রণ 
করা হেয়েছ 

5 

7.3. সামািজক o
শাসিনক িবষেয় 
আেবদন 
িনষ্পিত্তকরেণ 
গিতশীলতা 
আনয়ন 

7.3.2. িনষ্পিত্তর 
হার % 5 

মাণক ে রণ 
করা হেয়েছ 

5 

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 মাণক ে রণ 

করা হেয়েছ 3.6 

8.2.3. 
িশক্ষণাথ র সংখয্া সংখয্া 3.6 

মাণক ে রণ 
করা হেয়েছ 3.6 

 
 

েসকশন-4 
312৯-31 aথ র্বছেরর বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্তর aধ র্বািষ র্ক (জুলাi312৯-িডেসমব্র312৯) সব্-মূলয্ায়ন িতেবদন 

 
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 
মন্তবয্ 

 

aজর্ন 

 
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 মাণক ে রণ করা 

হেয়েছ 2 

9.3. কালভাট র্ 
িনম র্াণ 

9.3.2. িনিম র্ত 
কালভাট র্ eর ৈদঘ র্য্ িমঃ 2 মাণক ে রণ করা 

হেয়েছ 2 

9.4. েসতু িনম র্াণ 9.4.2. িনিম র্ত েসতুর 
ৈদঘ র্য্ িমঃ 2 মাণক ে রণ করা 

হেয়েছ 2 

9.5. পিরদশ র্ন 9.5.2. পিরদশ র্েনর 
সংখয্া সংখয্া 2 মাণক ে রণ করা 

হেয়েছ 2 

9.5.3. পিরদশ র্ন
িতেবদন সুপািরশ 
বাস্তবায়েনর হার 

% 2 
মাণক ে রণ করা 
হেয়েছ 2 
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পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষেদর আবিশয্ক েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ (েমাট নমব্র- 36) 
 

312৯-31 aথ র্বছেরর বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্তর aধ র্বািষ র্ক (জুলাi312৯-িডেসমব্র 312৯) সব্-মূলয্ায়ন িতেবদন 
 
েকৗশলগত 
uেদ্দশয্ 

েকৗশলগত 
uেদ্দেশয্র মান 

কায র্কর্ম কম র্সম্পাদন সূচক eকক কম র্সম্পাদন 
সূচেকর মান 

মন্তবয্ aজর্ন 

কম র্সম্পাদেন 
গিতশীলতা 
আনয়ন o 
েসবার নাম 
বৃিদ্ধ 

21 

[ eম 2.2] 
দপ্তর/সংস্থায় 
i-ফাiিলং 
পদ্ধিত 
বাস্তবায়ন 

[eম 2.2.2] সকল
শাখায় i-নিথ 
বয্বহার 

% 3 
মাণক ে রণ করা

হেয়েছ 3 

[eম 2.2.3] i-
ফাiেল নিথ 
িনষ্পিত্তকৃত 

% 2 
মাণক ে রণ করা

হেয়েছ 2 

[eম 2.3] 
দপ্তর/সংস্থা 
কতৃর্ক 
িডিজটাল 
েসবা চালু করা

[eম 2.3.2] 
নূয্নতম eকিট 
নতুন িডিজটাল 
েসবা চালুকৃত 

তািরখ 2 26/13/31  
িনধ র্ািরত 

-

[eম 2.4] 
দপ্তর/সংস্থা 
কতৃর্ক uদ্ভাবনী 
uেদয্াগ/ক্ষু  
uন্নয়ন কল্প 
বাস্তবায়ন 

[eম 3.4.2] 
নূয্নতম eকিট 
নতুন uদ্ভাবনী 
uেদয্াগ/ক্ষু  uন্নয়ন 
কল্প চালুকৃত 

তািরখ 2 22/14/31  
িনধ র্ািরত 

-

[eম 2.5] 

[eম 2.5.2] 
নূয্নতম eকিট 
েসবা সহিজকরণ 
েসস ময্াপসহ 
সরকাির আেদশ 
জািরকৃত 

তািরখ 1.6 মাণক ে রণ করা 
হেয়েছ 

1.6 

[eম 2.5.3] েসবা 
সহিজকরণ 
aিধেক্ষে  
বাস্তবািয়ত 

তািরখ 1.6 26/15/31 
িনধ র্ািরত 

-

[eম 2.6] 

[eম 2.6.2] 
িপআরeল আেদশ 
জারীকৃত 

% 1.6 
িপআরeল-e গমণকারী  
েকান কম র্কতর্া-কম র্চারী 

নাi 

1.6 

[eম 2.6.3] ছুিট
নগদায়নপ  
জারীকৃত 

% 1.6 
িপআরeল-e গমণকারী 
েকান কম র্কতর্া-কম র্চারী 

নাi 

1.6 

  

[eম 2.7] 

[eম 2.7.2] 
িনেয়াগ দােনর 
জনয্ িবজ্ঞিপ্ত 
জারীকৃত 

% 1.6 

শুনয্ পেদ িনেয়ােগর 
ছাড়প  দােনর 
জনয্ছাড়প  পাoয়া 
যায়িন িবধায় িবজ্ঞিপ্ত  
জারী করা হয়িন। 

1.6 

[eম 2.7.3] 
িনেয়াগ দানকৃত % 1.6 

শূনয্পেদ িনেয়ােগর 
ছাড়প  পাoয়া যায়িন 
িবধায় িবজ্ঞিপ্ত  জারী করা 

হয়িন। 
1.6 

[eম 2.8] [eম
2.8.2]িবভাগীয় 
মামলা িনষ্পিত্তকৃত

% 2 মামলা নাi 2 
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[eম 2.9] [eম 2.9.2] সকল
তথয্ হালনাগাদকৃত % 2 oেয়বসাiট 2 

দাপ্তিরক 
কম র্কােন্ড 

সব্চ্ছতা বৃিদ্ধ o 
জবাবিদিহ 
িনিশ্চতকরণ 

9 

[eম 3.2] 
বািষ র্ক 
কম র্সম্পাদন 
চুিক্ত বাস্তবায়ন

[eম 3.2.2] 
সরকাির 
কম র্সম্পাদন 
বয্বস্থাপনা সংকর্ান্ত 
িশক্ষণসহ 

aনয্ানয্ িবষেয় 
িশক্ষণ 
আেয়ািজত 

জনঘন্টা 2 

মাণক ে রণ করা
হেয়েছ 

2 

[eম 3.2.3] eিপe
িটেমর মািসক 
সভার িসদ্ধান্ত 
বাস্তবািয়ত 

% 1.6 

মাণক ে রণ করা
হেয়েছ 

1.6 

[eম 3.2.4] 
বািষ র্ক 
কম র্সম্পাদন চুিক্তর 
সকল িতেবদন 
aনলাiেন 
দািখলকৃত 

সংখয্া 2 
িতেবদন 

aনলাiেন 
দািখলকৃত 

2 

[3.2.5] 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 aিজর্ত 

1.6

[eম 3.3] 
জাতীয় 
শুদ্ধাচার 
েকৗশল o 
তথয্ aিধকার 
বাস্তবায়ন 

[eম 3.3.2] 
জাতীয় শুদ্ধাচার 
কম র্পিরকল্পনা 
বাস্তবািয়ত 

% 2 মাণক ে রণ করা 
হেয়েছ 

2

[eম 3.3.3] 
3129-2৯ aথ র্ 
বছেরর বািষ র্ক 
িতেবদন 

oেয়বসাiেট 
কািশত 

তািরখ 2 মাণক ে রণ করা 
হেয়েছ 2 

[eম 3.4] 
aিভেযাগ 
িতকার 
বয্বস্থা 
বাস্তবায়ন 

[eম 3.4.2] 
িনিদ র্ষ্ট সমেয়র 
মেধয্ aিভেযাগ 
িনষ্পিত্তকৃত 

% 1.6 

মাণক ে রণ করা
হেয়েছ 

1.6 

[eম 3.4.3] 
aিভেযাগ িনষ্পিত্ত 
সংকর্ান্ত মািসক 

সংখয্া 1.6 
মাণক ে রণ করা

হেয়েছ 1.6 
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িতেবদন
ম ণালেয় 
দািখলকৃত 

[eম 3.5] 
েসবা দান 
িত িত 
হালনাগাদ o 
বাস্তবায়ন 

[eম 3.5.2] েসবা
দান িত িত 
হালনাগাদকৃত 

% 2 মাণক ে রণ করা 
হেয়েছ 2 

[eম 3.5.3]
িনধ র্ািরত সমেয় 
ৈ মািসক 
বাস্তবায়ন 
িতেবদন 
ম ণালেয় 
দািখলকৃত 

সংখয্া 1.6 মাণক ে রণ করা 
হেয়েছ 1.6 

[eম 3.5.4] 
েসবাগর্হীতােদর 
মতামত পিরবীক্ষণ 
বয্বস্থা চালুকৃত 

তািরখ 1.6 মাণক ে রণ করা 
হেয়েছ 1.6 

 
 
 
আিথ র্ক o 
সম্পদ 
বয্বস্থাপনার 
uন্নয়ন 

8 
 
 
 

[eম 
4.2]বােজট 
বাস্তবায়েন 
uন্নয়ন 

[eম 4.2.2] 
বােজট বাস্তবায়ন 
পিরকল্পনা  ণীত 

তািরখ 1.6 মাণক ে রণ করা 
হেয়েছ 1.6 

[eম 4.2.3] 
ৈ মািসক বােজট 
বাস্তবায়ন 
িতেবদন 
দািখলকৃত 

সংখয্া 1.6 মাণক ে রণ করা 
হেয়েছ 1.6 

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

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

% 3 েকান কল্প নাi 3 

[eম 4.4] 
aিডট আপিত্ত 
িনষ্পিত্ত 
কায র্কর্েমর 
uন্নয়ন 

[eম 4.4.2] 
ি পক্ষীয় সভায় 
িনষ্পিত্তর জনয্ 
সুপািরশকৃত aিডট 
আপিত্ত 

% 1.6 মাণক ে রণ করা 
হেয়েছ 1.6 

[eম 4.4.3] 
aিডট আপিত্ত 
িনষ্পিত্তকৃত 

% 1.6 মাণক ে রণ করা 
হেয়েছ 

1.6

[eম 4.5] 
স্থাবর o 
aস্থাবর 
সম্পিত্তর 
হালনাগাদ 
তািলকা স্তুত 
করা 

[eম 4.5.2] স্থাবর
সম্পিত্তর তািলকা 
হালনাগাদকৃত 

তািরখ 1.6 14/13/31 
িনধ র্ািরত 

-

[eম 4.5.3] 
aস্থাবর সম্পিত্তর 
তািলকা 
হালনাগাদকৃত 

তািরখ 1.6 14/13/31 
িনধ র্ািরত 

-

[eম 4.6] 
iন্টারেনট 
িবলসহ 
iuিটিলিট িবল 

[eম 4.6.2] 
িবিসিস/িবিটিসeল-
eর iন্টারেনট িবল 
পিরেশািধত 

% 2.1 মাণক ে রণ করা 
হেয়েছ 2.1 
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পিরেশাধ [eম 4.6.3] 
েটিলেফান িবল 
পিরেশািধত 

% 1.6 
মাণক ে রণ করা

হেয়েছ 1.6 

[eম 4.6.4] 
িবদুয্ৎ িবল 
পিরেশািধত 

% 1.6 
মাণক ে রণ করা

হেয়েছ 1.6 

 
* েমাট 211, েকৗশলগত 86, আবিশয্ক=36 
* েকৗশলগত 86 eর মেধয্ াপ্ত 74(পাব র্তয্ চট্টগর্াম আঞ্চিলক পিরষদ aংশ 81eর মেধয্ াপ্ত 69,পাব র্তয্ চট্টগর্াম পল্লী 

uন্নয়ন কল্প aংশ=6 eর মেধয্ াপ্ত=6) 
* আবিশয্ক aংশ=36 eর মেধয্ াপ্ত=32.61 
* েমাট াপ্ত 74+32.61=95.61 
 
 


