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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:

১। চাম জলার িমরসরাই উপেজলার উয়ন পিরকপনা ণয়ন; সািব ক েয াগ বাপনােক িম বহােরর মােম সৃকরণ
কের আওতায় িমরসরাই উপেজলার ৪৮২.৮৮ বগ  িক.িম. এলাকার িবমান ৩,৯৮,৭১৬ জনসংার জ ২০ বছর ময়াদী Land
Use Plan ণয়ন করা হেয়েছ।
২। বনােপাল - যেশার-হাইওেয় কিরেডার ডেভলপেম ান ণয়ন কের আওতায় শাশ া, িঝকরগাছা ও যেশার সদর উপেজলার
৩২৪.০০ বগ  িক.িম. এলাকার িবমান ৬,২৭,৮৭৭ জনসংার জ ২০ বছর ময়াদী Land Use Plan ণয়ন করা হেয়েছ।
৩।  িপােরশন অব ডেভলপেম ান  ফর ফারন উপেজলাস  কের আওতায়  ১১   জলার  ১৪   উপেজলার  (দাহার  ও নবাবগ
উপেজলা,  জলা-ঢাকা;  িশবচর  উপেজলা,  জলা-মাদারীর;  রায়রা  ও  িশবর  উপেজলা,  জলা-নরিসংদী;  ঈরগ  উপেজলা,  জলা-
ময়মনিসংহ;  ফিরদর  সদর  উপেজলা,  জলা-  ফিরদর;  বাগমারা  উপেজলা,  জলা-  রাজশাহী;  গাংনী  উপেজলা,  জলা-  মেহরর;
সানাতলা  ও  সািরয়াকাি  উপেজলা,  জলা-বড়া;  সাঘাটা  উপেজলা,  জলা-  গাইবাা;  রাংিনয়া  উপেজলা,  জলা-  চাম  এবং  রা
উপেজলা, জলা- কবাজার) ৪৩৩৫.৮৩ বগ  িক.িম. এলাকার িবমান ৩৮,৬৪,১৯৫ জনসংার জ ২০ বছর ময়াদী Land Use
Plan ণয়ন করা হেয়েছ।
৪। িবিভ সরকারী দেরর চািহদার িেত িনরীা কের িবিভ শহেরর িম অিধহেনর ১১৮  ছাড়প দান করা হেয়েছ।
৫। শহর উয়ন সংা ২৬  গেবষণা স করা হেয়েছ।
৬। নগর ও অল পিরকনা আইন-২০১৯ শৗষ ক আইেনর খসড়া ণয়ন করা হেয়েছ। তাছাড়া া িরএডজােম আইন ও নীিতমালার
খসড়া ণয়ন করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

 সমাসহ
১। ািবত Land Use Plan অসরণ না করা।
২। বতমান নগরায়েনর চািহদার াপেট সাংগঠিনক কাঠােমার কেলবর ি না করা।

 চােলসহ
১। ািবত নগর ও অল পিরকনা আইন-২০১৯ শৗষ ক আইন না হওয়া।
২। অপিরকিতভােব গেড় ওঠা পৗর ও ামীণ জনপদেক পিরকিতভােব গেড় তালা।

ভিবৎ পিরকনা:

১। িপাড়া, কাটািলপাড়া ও গাপালগ সদর উপেজলার সমিত পিরকনা ণয়ন ।
২। নয় উপেজলার সমিত উয়ন পিরকনা ণয়েনর পাইলট ক।
৩। দশ উপেজলার সমেয় উয়ন পিরকনা ণয়ন ক।
৪। রংর িবভােগর সমিত আিলক উয়ন পিরকনা ।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১। “পায়রা বর নগরী ও য়াকাটা উপলীয় অেলর পিরেবশ পয টন িভিক সমিত পিরকনা ণয়ন” কের িরিজওনাল
ান ণয়ন
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

পিরকিত বাংলােদশ

১.২ অিভল (Mission)
েয াগ িঁক িবেবচনাব ক সমিত নগর ও অল পিরকনা ণয়ন|

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. পিরকিত নগরায়ন
২. ািতািনক সমতা ি

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

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

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. নগরায়ন, নগর এলাকার িমর ু বহার ও িম উয়ন িবষেয় সরকারেক পরামশ  দান করা।
২. দেশর ৪  মোপিলটন িস যথাঃ-ঢাকা, চাম, লনা ও রাজশাহী বােদ সকল নগর এলাকার মাার ান ণয়ন,
নগর এলাকার অভের এলাকািভিক িবািরত িম বহার নকশা ও অলিভিক ান ণয়ন ও সময় সাধন করা।
৩. নগরায়ন িয়ায় আথ -সামািজক িবষেয় গেবষণা করা ও ভিবেত নগর উয়েনর ে দশাপী নগর উয়ন
সংা ান িনণ য় করা।
৪. নগরায়ন কম চী ণয়ন করা এবং এই কম চী সংি সর এেজীেলার উয়নলক কম কাের ান িনধ ারেন
সহেযািগতা করা।
৫. মানব বসিত উয়ন পিরকনাকারী িতান িহসােব নগর উয়ন অিধদর আজািতক কািরগরী সহেযাগী িবষয়ক
কম চী বাবায়েন দেশর ফাকাল পেয় ও িতপ সংা িহসােব কায ািদ সাদন করা।
৬. ভৗত পিরকনা এবং নগরায়ন ও মানব বসিত সংা িবষেয় সেচতনতা ির উেে সিমনার এবং ওয়াকশেপর
আেয়াজন করা এবং নগরায়ন ও মানব বসিত সংা গেবষণাল িবষয় সেক কাশনা বর করা।
৭. পিরকনা ও উয়ন িবষেয় িবিভ িতােন িনেয়ািজত কম কতা ও কম চারীেদর ইন-সািভ স িশণ দান করা।
৮. নগর উয়ন সংি কপ/সংাসহেক তােদর অেরাধেম পরামশ  দান করা।
৯. তাছাড়া নগর উয়ন অিধদর কীয় িম বরা কিমর এখিতয়ার িনিলিখত থানা যথা : কাতয়ালী, লালবাগ,
রমনা,  ার,  মিতিঝল,  করানীগ,  ধানমি,  তজগও,  লশান,  মাহাদর,  িমরর,  টংগী,  পগ,  কানেম,
সাভার,  জয়েদবর,  নারায়নগ,  ফা/বর,  িসিরগ,  নরিসংদী  এবং  ডমরায়  (১৯৮০  ইং  সেনর  পর  উেিখত  থানা
িবভ হেয় কান নন থানা ি হেল িকংবা ভিবেত আেরা িবভ হেল উ থানা এলাকাও অ  হেব) জিম
অিধহেণর জ সরকাির, আধা-সরকাির ও ায়শািসত সংা কক চািহত িমর পিরকিত বহার িবষেয় পরীা-
িনরীা ব ক অনাপিপ দান কের থােক। নগর উয়ন অিধদর িনজ সীিমত জনবল এবং আিথ ক সামেথ র মােম
ভৗত পিরকনা ও গেবষণালক কম কাের ারা দেশর উয়েন অবদান রেখ চলেছ।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

পিরকিত নগর ও অল
Regional/Structure/Land Use Plan
নয়ণ

একর ০ ১১৯৩২২ ৭৯৬৩৬৩ ৭৯৬৩৬৩
অথ িবভাগ, পিরকনা
কিমশন,হায়ন ও গণত
মণালয়

ক সমা
িতেবদন

নগরায়ন িবষয়ক সমা
সমাধােন পািরশ

শহর উয়ন িবষয়ক গেবষণা সাদন সংা ৫ ০ ২ ২ ২ - গেবষণা িতেবদন

পিরকিত নগরায়ন িম অিধহেন অনাপি ছাড়প দান সংা ৪৬ ৩৪ ২৫ ২৫ ২৫ -
দানত অনাপি
ছাড়প

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

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১]
পিরকিত
নগরায়ন

৬০

[১.১]
Regional/Structure/Land
Use Plan নয়ণ

[১.১.১] পায়রা বর নগরী ও য়াকাটা
উপলীয় অেলর
Regional/Structure/Land
Use Plan ণীত

মিত % ২০ ৫০ ৭০ ৮০ ৭৫ ১০০

[১.২] িম অিধহেন অনাপি ছাড়প
দান

[১.২.১] ছাড়প দানত । সমি সংা ১০ ৪৬ ৩৪ ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ২৫ ২৫

[১.২.২] সেরজিমেন সাইট পিরদশ নত। সমি সংা ৫ ৪৬ ৩৪ ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ২৫ ২৫

[১.২.৩] সােভ  িরেপাট  দানত । সমি সংা ৫ ৪৬ ৩৪ ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ২৫ ২৫

[১.৩] শহর উয়ন িবষয়ক গেবষণা
সাদন।

[১.৩.১] গেবষণা সািদত। সমি সংা ২০ ৫ ০ ২ ১ ২ ২

[২]
ািতািনক
সমতা
ি

১৫ [২.১] সভা

[২.১.১] াক মািসক সময় সভা
আেয়ািজত।

সমি সংা ১০ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮

[২.১.২] াক মািসক সময় সভার
িসা বাবায়েনর হার ।

গড় % ৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ০৩, ২০২০ ১১:৩৭ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

[১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর
সে মতিবিনময়

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট
রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ০৩, ২০২০ ১১:৩৭ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[২.৪.২] ১০ম ড
ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ
িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৫.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ০৩, ২০২০ ১১:৩৭ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

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] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

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

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত
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ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ০৩, ২০২০ ১১:৩৭ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০৩, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ গম হায়ন ও গণত মণালয়

২ নউঅ নগর উয়ন অিধদর



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ০৩, ২০২০ ১১:৩৭ া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০৩, ২০২০

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[১.১] Regional/Structure/Land
Use Plan নয়ণ

[১.১.১] পায়রা বর নগরী ও য়াকাটা উপলীয়
অেলর Regional/Structure/Land
Use Plan ণীত

ক এলাকার Regional/Structure/Land
Use Plan ণয়ন করা হেব।

ক পিরচালক, পায়রা-
য়াকাটা ক

মিত
কােজর িবািরত
িতেবদন

দািখলত
িতেবদন

[১.২] িম অিধহেন অনাপি ছাড়প দান

[১.২.১] ছাড়প দানত ।
পিরকিত নগরায়েনর লে িম অিধহেন অনাপি ছাড়প
দান করা হেব।

সকল িসিনয়র ানার ,
নউঅ

জারীত ছাড়প
জারীত
ছাড়প

[১.২.২] সেরজিমেন সাইট পিরদশ নত।
পিরকিত নগরায়েনর লে িম অিধহেন অনাপি ছাড়প
দােনর জ সেরজিমেন সাইট পিরদশ ন িরেপাট  করা হেব ।

সকল িসিনয়র ানার,
নউঅ

অিফস আেদেশর
কিপ

অিফস আেদশ

[১.২.৩] সােভ  িরেপাট  দানত ।
পিরকিত নগরায়েনর লে িম অিধহেন অনাপি ছাড়প
দােনর জ সেরজিমেন সাইট পিরদশ ন করা হেব।

সকল িসিনয়র ানার,
নউঅ

সাইট পিরদশ ন
াতেবদন

সাইট পিরদশ ন

[১.৩] শহর উয়ন িবষয়ক গেবষণা সাদন। [১.৩.১] গেবষণা সািদত। শহর উয়ন িবষয়ক িবিভ গেবষণা সাদন করা হেব।
উপ-পিরচালক (গেবষণা
ও সময়)

গেবষণা
িতেবদন

গেবষণা
িতেবদন

[২.১] সভা
[২.১.১] াক মািসক সময় সভা আেয়ািজত। াক মািসক সময় সভা করা হেব। শাসন শাখা

াক মািসক
সময় সভার
কায প

াক মািসক
সময় সভার
কায প

[২.১.২] াক মািসক সময় সভার িসা বাবায়েনর
হার ।

াক মািসক সময় সভার িসা বাবায়েনর হার িনণ য় করা
হেব।

শাসন শাখা িতেবদন িতেবদন



সংেযাজনী-২: কম র্স�াদন সূচেকর বা�বায়নকারী এবং পিরমাপ প�িত 

কায র্�ম কম র্স�াদন সুচক িববরণ বা�বায়নকারী অনুিবভাগ, অিধশাখা,শাখা �দ� �মাণক উপা� সু� 
[১.১] বাির্ষ র্ক কম র্স�াদন 
 চুি� (এিপএ) বা�বায়ন 

[১.১.১] এিপএ’র সকল ৈ�মািসক 
�িতেবদন ওেয়বসাইেট �কািশত 

আবি�ক েকৗশলগত উে��, ২০২০-২১ সং�া�  
কম র্স�াদন সুচেকর �া�া ও মূ�ায়ন  �ি�য়া 
েমাতােবক 

এিপএ িটম ওেয়বসাইেট 
আপেলােডর �ীনশট 

ওেয়বসাইেট 
আপেলােডর �ীনশট 

[১.১.২] এিপএ িটেমর মািসক সভা 
অনুি�ত 

আবি�ক েকৗশলগত উে��, ২০২০-২১ সং�া�  
কম র্স�াদন সুচেকর �া�া ও মূ�ায়ন  �ি�য়া 
েমাতােবক 

এিপএ িটম ১২ িট সভার 
কায র্িববরণী 

১২ িট সভার 
কায র্িববরণী 

[১.২] শু�াচার/উ�ম চচ র্ার িবষেয় 
অংশীজেনর    সে� মতিবিনময়  

[১.২.১] মতিবিনময় সভা অনুি�ত আবি�ক েকৗশলগত উে��, ২০২০-২১ সং�া�  
কম র্স�াদন সুচেকর �া�া ও মূ�ায়ন  �ি�য়া 
েমাতােবক 

শু�াচার সং�া� েফাকাল পেয়� কম র্কতর্া ০৪ িট মতিবিনময় 
সভার কায র্িববরণী 
/�িসিডং, ছিব। 

০৪ িট মতিবিনময় 
সভার কায র্িববরণী 
/�িসিডং, ছিব। 

[১.৩] অিভেযাগ �িতকার �ব�া িবষেয় 
েসবা�হীতা/ অংশীজেনর অবিহতকরণ 

[১.৩.১] অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত আবি�ক েকৗশলগত উে��, ২০২০-২১ সং�া�  
কম র্স�াদন সুচেকর �া�া ও মূ�ায়ন  �ি�য়া 
েমাতােবক 

অিভেযাগ িন�ি�কারী কম র্কতর্া ০৪ িট অবিহতকরণ 
সভার কায র্িববরণী 
/�িসিডং, ছিব। 

০৪ িট অবিহতকরণ 
সভার কায র্িববরণী 
/�িসিডং, ছিব। 

[১.৪] েসবা �দান �িত�িত িবষেয় 
েসবা�হীতােদর অবিহতকরণ 

[১.৪.১] অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত আবি�ক েকৗশলগত উে��, ২০২০-২১ সং�া�  
কম র্স�াদন সুচেকর �া�া ও মূ�ায়ন  �ি�য়া 
েমাতােবক 

িসিনয়র �য্ানার (আরবান �য্ািনং) ০৪ িট অবিহতকরণ 
সভার কায র্িববরণী 
/�িসিডং, ছিব। 

০৪ িট অবিহতকরণ 
সভার কায র্িববরণী 
/�িসিডং, ছিব। 

[১.৫] ত� বাতায়ন হালনাগাদ সং�া� 
ৈ�মািসক �িতেবদন উ�র্তন কতৃর্পে�র 
িনকট ে�রণ 

[১.৫.১] ৈ�মািসক �িতেবদন ে�িরত আবি�ক েকৗশলগত উে��, ২০২০-২১ সং�া�  
কম র্স�াদন সুচেকর �া�া ও মূ�ায়ন  �ি�য়া 
েমাতােবক 

িসিনয়র �য্ানার (আরবান �য্ািনং) ০৪ িট ৈ�মািসক 
�িতেবদন ও 
হালনাগাদকৃত 
ওেয়বসাইট 

০৪ িট ৈ�মািসক 
�িতেবদন ও 
হালনাগাদকৃত 
ওেয়বসাইট 

[২.১] ই-নিথ বা�বায়ন [২.১.১] ই-নিথেত েনাট িন�িতকৃত আবি�ক েকৗশলগত উে��, ২০২০-২১ সং�া�  
কম র্স�াদন সুচেকর �া�া ও মূ�ায়ন  �ি�য়া 
েমাতােবক 

সকল শাখা �ধান 
 

শাখািভি�ক এটুআই 
�দ� িরেপাট র্। 

শাখািভি�ক এটুআই 
�দ� িরেপাট র্। 

[২.২] িডিজটাল েসবা চালুকরণ [২.২] একিট নতুন িডিজটাল েসবা চালুকৃত আবি�ক েকৗশলগত উে��, ২০২০-২১ সং�া�  
কম র্স�াদন সুচেকর �া�া ও মূ�ায়ন  �ি�য়া 
েমাতােবক 

িডিজটাল েসবা চালুকরার মত দ�েরর 
েকান েসবা নাই 

িডিজটাল েসবা 
সি�য় থাকার �মাণ 

িডিজটাল েসবা 
সি�য় থাকার �মাণ 

[২.৩] েসবা সহিজকরণ  [২.৩.১] একিট সহিজকৃত েসবা অিধে�ে� 
বা�বািয়ত 

আবি�ক েকৗশলগত উে��, ২০২০-২১ সং�া�  
কম র্স�াদন সুচেকর �া�া ও মূ�ায়ন  �ি�য়া 
েমাতােবক 

িসিনয়র �য্ানার (আরবান �য্ািনং) েসবাসহিজকরণ 
সং�া� অিফস 
আেদশ জারী। 

েসবাসহিজকরণ 
সং�া� অিফস 
আেদশ জারী। 

[২.৪] কম র্চরীেদর �িশ�ণ �দান [২.৪.১] �েতয্ক কম র্চরীর জ� �িশ�ণ 
আেয়ািজত 

আবি�ক েকৗশলগত উে��, ২০২০-২১ সং�া�  
কম র্স�াদন সুচেকর �া�া ও মূ�ায়ন  �ি�য়া 
েমাতােবক 

িসিনয়র �য্ানার (ে�িনং এ� ডকুেমে�শন) 
এর শাখা 

�িশ�েণর অিফস 
আেদশ, 
�িশ�ণাথ�েদর  
তািলকা, উপি�িত 
ইতয্ািদ। 

�িশ�েণর অিফস 
আেদশ, 
�িশ�ণাথ�েদর  
তািলকা, উপি�িত 
ইতয্ািদ। 



[২.৪.২] ১০ম ে�ড ও তদু�র্ �েতয্ক 
কম র্চরীেক এিপএ িবষেয় �দ� �িশ�ণ 

আবি�ক েকৗশলগত উে��, ২০২০-২১ সং�া�  
কম র্স�াদন সুচেকর �া�া ও মূ�ায়ন  �ি�য়া 
েমাতােবক 

িসিনয়র �য্ানার (ে�িনং এ� ডকুেমে�শন) 
এর শাখা 

�িশ�েণর অিফস 
আেদশ, 
�িশ�ণাথ�েদর  
তািলকা, উপি�িত 
ইতয্ািদ। 

�িশ�েণর অিফস 
আেদশ, 
�িশ�ণাথ�েদর  
তািলকা, উপি�িত 
ইতয্ািদ। 

[২.৫] এিপএ বা�বায়েন �েনাদনা �দান [২.৫.১] নুয্নতম একিট আওতাধীণ 
দ�র/একজন কম র্চরীেক এিপএ 
বা�বায়েনর জ� �েনাদনা �দানকৃত 

আবি�ক েকৗশলগত উে��, ২০২০-২১ সং�া�  
কম র্স�াদন সুচেকর �া�া ও মূ�ায়ন  �ি�য়া 
েমাতােবক 

এিপএ িটম আওতাধীন 
অিফস/একই 
অিফেসর কম র্চারীেক 
�ণদনা �দােনর 
�মাণক। 

আওতাধীন 
অিফস/একই 
অিফেসর কম র্চারীেক 
�ণদনা �দােনর 
�মাণক। 

[৩.১] বািষ র্ক �য় পিরক�না বা�বায়ন [৩.১.১] �য় পিরক�না অনুযায়ী �য় 
স�ািদত 

আবি�ক েকৗশলগত উে��, ২০২০-২১ সং�া�  
কম র্স�াদন সুচেকর �া�া ও মূ�ায়ন  �ি�য়া 
েমাতােবক 

সকল েকাড আহবায়ক বািষ র্ক �য় 
পিরক�নার কিপ ও 
�য় পিরক�না 
অনুযায়ী �য়কৃত 
পে�র 
তািলকা(�া�িরত)। 

বািষ র্ক �য় 
পিরক�নার কিপ ও 
�য় পিরক�না 
অনুযায়ী �য়কৃত 
পে�র 
তািলকা(�া�িরত)। 

[৩.২] বািষ র্ক উ�য়ন কম র্সূিচ 
(এিডিপ)/বােজট বা�বায়ন 

[৩.২.১] বািষ র্ক উ�য়ন কম র্সূিচ 
(এিডিপ)/বােজট বা�বািয়ত 

আবি�ক েকৗশলগত উে��, ২০২০-২১ সং�া�  
কম র্স�াদন সুচেকর �া�া ও মূ�ায়ন  �ি�য়া 
েমাতােবক 

সকল �ক� পিরচালক, সকল েকাড 
আহবায়ক, উপ-পিরচালক(েভৗত 

পিরক�না) ও উপ-পিরচালক(গেবষণা ও 
সম�য়) 

এিডিপ বা�বায়েনর 
হার। 

এিডিপ বা�বায়েনর 
হার। 

[৩.৩] অিডট আপি� িন�ি� কায র্�েমর 
উ�য়ন 
 

[৩.৩.১] ি�প�ীয় সভায় উপ�াপেনর 
জ� ম�নালেয় ��াব ে�িরত 

আবি�ক েকৗশলগত উে��, ২০২০-২১ সং�া�  
কম র্স�াদন সুচেকর �া�া ও মূ�ায়ন  �ি�য়া 
েমাতােবক 

�শাসন ও িহসাব শাখা আেয়ািজত সভার 
কায র্িববরণী 

আেয়ািজত সভার 
কায র্িববরণী 

[৩.৩.২] অিডট আপি� িন�ি�কৃত আবি�ক েকৗশলগত উে��, ২০২০-২১ সং�া�  
কম র্স�াদন সুচেকর �া�া ও মূ�ায়ন  �ি�য়া 
েমাতােবক 

�শাসন ও িহসাব শাখা িন�ি�কৃত অিডট 
আপি�র 

িববরণ(যথাযথ 
কতৃর্প� কতৃর্ক 
সতয্ািয়ত) 

িন�ি�কৃত অিডট 
আপি�র 

িববরণ(যথাযথ 
কতৃর্প� কতৃর্ক 
সতয্ািয়ত) 

[৩.৪] �াবর ও অ�াবর স�ি�র 
তািলকা ��ত ও হালনাগাদকরণ  

[৩.৪.১] �াবর ও অ�াবর স�ি�র 
তািলকা ��তকৃত ও হালনাগাদকৃত 

আবি�ক েকৗশলগত উে��, ২০২০-২১ সং�া�  
কম র্স�াদন সুচেকর �া�া ও মূ�ায়ন  �ি�য়া 
েমাতােবক 

সহকারী �েকৗশলী(সােভ র্ ও ে�ার) ও 
�শাসন শাখা 

হালনাগাদকৃত 
তািলকা ে�রেণর 
অিফস আেদশ 

হালনাগাদকৃত 
তািলকা ে�রেণর 
অিফস আেদশ 

 



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ০৩, ২০২০ ১১:৩৭ া: ১৫ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০৩, ২০২০

সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট

চািহদা/তাশা
চািহদা/তাশার যৗিকতা

তাশা রণ না হেল সা
ভাব

দর / সংা
বাংলােদশ জিরপ
অিধদর

পায়রা বর নগরী ও য়াকাটা উপলীয় অেলর
Regional/Structure/Land Use Plan ণীত

ভৗত অবকাঠােমা জরীপ
ভৗত অবকাঠােমা জরীপ করা থাকেল িম
বহার পিরকনা ণয়ন ততর হেব।

ভৗত অবকাঠােমা জরীপ করা না
থাকেল ান ণয়েন বিশ সময়
লাগেব।

দর / সংা
িষ সসারণ
অিধদর

পায়রা বর নগরী ও য়াকাটা উপলীয় অেলর
Regional/Structure/Land Use Plan ণীত

Cropping
Pattern

Cropping Pattern করা থাকেল
িম বহার পিরকনা ণয়ন ততর হেব।

Cropping Pattern করা না
থাকেল ান ণয়েন বিশ সময়
লাগেব।

দর / সংা
বাংলােদশ পািন
উয়ন বাড 

পায়রা বর নগরী ও য়াকাটা উপলীয় অেলর
Regional/Structure/Land Use Plan ণীত

পািন বাহ সংি ত
পািনর বাহ জরীপ করা থাকেল িম
বহার পিরকনা ণয়ন ততর হেব।

পািনর বাহ জরীপ করা না থাকেল
ান ণয়েন বিশ সময় লাগেব।


