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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:

২০১৮-১৯ অথ বছর হেত ২০২০-২১ অথ বছর অথ াৎ গত িতন অথ বছের আয়ণ-২ কের মােম ১,০৮,৭৩৭ িমহীন ও হহীন
পিরবারেক নব াসন করা হেয়েছ। তে ৩,৯২৪ ারাক িনম াণব ক ১৯,৬১৫ পিরবারেক, খাস জিম বোব দানব ক একক েহ
৪৯,৩৩৪ পিরবার, যার জিম আেছ ঘর নই, তার িনজ জিমেত ৩৭,৬৮২ পিরবার, িতন পাব ত জলার ৩৬৬  -গাী পিরবার,
শল  িবেশষ  আয়ণ  কে  (বতল  ভবন)  ৬৪০  জলবা  উা  পিরবার  এবং  আান  ও  নদী  ভােণ  িত  ১,১০০  পিরবার
নব াসন করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

• অাহত নদী ভান
• উপ খাস জিমর তা/কেম যাওয়া/বদখল
• িম উয়ন

ভিবৎ পিরকনা:

২০২৩-২৪ অথ বছেরর মে আরও ৩,০০,০০০ িমহীন ও হহীন পিরবারেক নব াসন।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১,৮৯০ একর িম উয়ন।
খাস জিম বোব দানব ক একক েহ/ যার জিম আেছ ঘর নই, তার িনজ জিমেত ১,০০,০০০ পিরবারেক নব াসন।
ারাক িনম াণব ক ১০,০০০ িমহীন ও হহীন পিরবার নব াসন।
কের ারােক নব ািসত ৮,০০০ পিরবারেক আয়বধ ক পশািভিক িশণ দান।
কের ারােক নব ািসত ৮,০০০ পিরবােরর সমেয় সমবায় সিমিত গঠনব ক ঋণ দান
কে নব ািসত ১,০০,০০০ পিরবােরর কিলয়ত সাদন।
কামসেহ ১০,০০০ বনজ, ফলদ ও ঔষধী  রাপণ।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

ক পিরচালক, আয়ণ-২ ক

এবং

সিচব, ধানমীর কায ালয়-এর মে ২০২১ সােলর ................. মােসর ................. তািরেখ এই
বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

িমহীন ও হহীন পিরবার নব াসন এবং জীবনমান উয়ন

১.২ অিভল (Mission)
িমহীন ও হহীন মাষ নব াসেনর মােম আিনভরশীল কের গেড় তালা; আয়বধ ক িশেণর মােম িশিত কের  ঋণ
দােনর মােম জাতীয় অথ নীিতর লধারায় সৃ করার ম িদেয় সামািজক ময াদা ি করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. িমহীন ও হহীন পিরবার নব াসেনর িনিম অবকাঠােমা/হ হার
২. িমহীন ও হহীন পিরবার নব াসেনর িনিম িম উয়ন এবং অবকাঠােমা িনম াণ
৩. পিরবীণ, ায়ন ও তদারিক জারদারকরণ।
৪. উপকারেভাগীেদর আথ  সামািজক উয়ন ও জীবন যাার মান উয়ন
৫. উপকারেভাগীেদর দতা উয়ন।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িমহীন ও হহীন পিরবার িচিতকরণ ও বাছাই এবং বাছাইত পিরবারেদর তািলকা ণয়ন।
২. উপ খাস জিম েঁজ বর কের িচিতকরণ।
৩. িম উয়ন
৪. েপয় পািন, াসত টয়েলট ও গাসলখানাসহ হ িনম াণ।
৫. িমহীন, হহীন, অসহায় িছল পিরবার নব াসন।
৬. বনজ, ফলদ ও ঔষিধ  রাপণ।
৭. িবতায়ন বা িনিতকরণ
৮. মাঠ পয ােয় কম শালা আেয়াজন এবং উপকারেভাগীেদর জ আয়বধ ক পশািভিক িশণ দান।
৯. উপকারেভাগীেদর জ আয়বধ ক কম কা ির লে ঋণ দান।
১০. উপকারেভাগীেদর িশা, পিরবার পিরকনাসহ া বা িনিত করা হয়।
১১. িনিবড় তদারিক এবং তা িনিতকরণ।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত অজন*
২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

িমহীন ও হহীন পিরবার
নব াসন

হ দানত িমহীন ও
হহীন পিরবারেক

সংা ২০,৮৯১ ৫৪,৪২২ ১০১০০০ ৮০০০০ ৬০০০০
েয াগ বাপনা ও াণ মণালয়, ানীয় শাসন, সশ বািহনী
িবভাগ, িম মণালয়, ব ও ীড়া মণালয়, পী উয়ন ও
সমবায় িবভাগ এবং খা মণালয়

আয়ণ-২ কের
আরিডিপিপ

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] িমহীন ও
হহীন পিরবার
নব াসেনর
িনিম
অবকাঠােমা/হ
হার

২৫

[১.১] খাস/িনজ জিমেত
একক হ িনম াণ

[১.১.১] ািবত
পিরবারসহ অেমাদন

মিত সংা ৫ ১০০০০ ৭৫ ১০০০০০ ৯০০০০ ৮০০০০ ৭০০০০ ৬০০০০ ৭০০০০ ৬০০০০

[১.১.২] অথ  ছাড়করণ
(অেমািদত
পিরবারসেহর জ)

মিত সংা ৫ ১০০০০ ৭৫ ১০০০০০ ৯০০০০ ৮০০০০ ৭০০০০ ৬০০০০ ৭০০০০ ৬০০০০

[১.১.৩] াব সংহ মিত সংা ৪ ২০০০০ ২০০০ ১০০০০০ ৯০০০০ ৮০০০০ ৭০০০০ ৬০০০০ ৭০০০০ ৬০০০০

[১.২] িনম াণত হ
হার (ারােক/খাস
জিমেত/িনজ জিমেত)

[১.২.১] খাস
জিমেত/িনজ জিমেত
িনিম ত হ
উপকারেভাগীেদর িনকট
হার

মিত সংা ৫ ১০০০০ ৭৫ ১০০০০০ ৯০০০০ ৮০০০০ ৭০০০০ ৬০০০০ ৭০০০০ ৬০০০০

[১.২.২] িনিম ত ারােক
(িসআই িশট/সিম-
পাকা।পাকা ারাক)
উপকারেভাগীেদর িনকট
হার

মিত সংা ৩ ৪৩৬৫ ৩২৮৫ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১০০০০ ১০০০০

[১.৩] কিলয়ত
সাদন

[১.৩.১] কিলয়ত
হার

মিত সংা ৩ ৪৬৯৫ ৬৭০০০ ১০০০০০ ৯০০০০ ৮০০০০ ৭০০০০ ৬০০০০ ৭০০০০ ৬০০০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] িমহীন ও
হহীন পিরবার
নব াসেনর
িনিম িম
উয়ন এবং
অবকাঠােমা
িনম াণ

২০ [২.১] িম উয়ন

[২.১.১] ি-ওয়াক
সাদন (ািবত
কােমর)

মিত একর ৪ ৮০০ ২৬৩.৫ ২১০০ ১৮৯০ ১৬৮০ ১৪৭০ ১২৬০ ১৫০০ ১৩০০

[২.১.২] ক াব
অেমাদন

মিত একর ৪ ৪৮৭ ২৪৫ ২১০০ ১৮৯০ ১৬৮০ ১৪৭০ ১২৬০ ১৫০০ ১৩০০

[২.১.৩] খাশ
বরাের মােম িম
উয়ন

মিত একর ৪ ৪২১ ৪৯৫ ১৮৯০ ১৭০১ ১৫১২ ১৩২৩ ১১৩৪ ১৫০০ ১৩০০

[২.১.৪] পা ওয়াক
সাদন

মিত একর ১ ৪২৫ ২৭০ ৬৩০ ৫৬৭ ৫০৪ ৪৪১ ৩৭৮ ১৫০০ ১৩০০

[২.১.৫] ল-আউট
অেমাদন (ারাক
িনম ােণর জ)

মিত সংা ১ ৭৫ ৬০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৭০ ৬০

[২.২] ারাক িনম াণ
(িসআই িশট/সিম-
পাকা।পাকা ারাক)

[২.২.১] ারাক িনম ােণর
জ সশ বািহনী
িবভাগেক কায ােদশ
দানত ারাক সংা

মিত সংা ৩ ২১০৫ ৬৫৭ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২০০ ২০০

[২.২.২] ারাক
িনম ােণর জ সশ
বািহনী িবভাগ বরাবর
অথ  ছাড়ত ারাক
সংা

মিত সংা ৩ ২১০৫ ৬৫৭ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২০০ ২০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, সের ২৭, ২০২১ ১৭:১৭ া: ১০ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৫, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] পিরবীণ,
ায়ন ও
তদারিক
জারদারকরণ।

১১

[৩.১] িনম াণ কাজ
পিরদশ ন

[৩.১.১] খাস/িনজ
জিমেত একক হ িনম াণ
সংা কাজ পিরদশ ন ও
তদারিককরণ

মিত সংা ৫ ১০০০০ ১০০০ ৩০০০০ ২৭০০০ ২৪০০০ ২১০০০ ১৮০০০ ৮০০০ ৭৫০০

[৩.১.২] ারাক (িসআই
িশট/সিম-পাকা/পাকা
ারাক) িনম াণ কাজ
পিরদশ ন

মিত সংা ২ ৮০০ ৪৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৪০

[৩.২] কের সািব ক
কায ম পিরদশ ন

[৩.২.১] পাঠ পয ােয়
পিরদশ ন

মিত সংা ২ ১০৫০ ৪০০ ১২০ ১০৮ ৯৬ ৮৪ ৭২ ৮০ ৮০

[৩.৩] পািরশমালা
বাবায়ন

[৩.৩.১] বাবায়নত
পািরশমালা

গড় % ১ ৮৫ ৮৫ ৭০ ৬৩ ৫৬ ৪৯ ৪২ ৭০ ৭০

[৩.৪] কে নব ািসত
উপকারেভাগীেদর
ডাটােবইজ তকরণ

[৩.৪.১] ডাটােবইেজ
ইনট দানত
উপকারেভাগীেদর ত

গড় % ১ ৭৫ ৭৫ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ৯০ ৯০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, সের ২৭, ২০২১ ১৭:১৭ া: ১১ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৫, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪]
উপকারেভাগীেদর
আথ  সামািজক
উয়ন ও জীবন
যাার মান উয়ন

৮

[৪.১] সামািজক
উয়েনর লে
কিমউিন সার
িনম াণ

[৪.১.১]
উপকারেভাগীেদর জ
কিমউিন সার িনম াণ

মিত সংা ০.৫ ৮১ ০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ১৫ ১৫

[৪.২] ঘাটলা, অভরীণ
রাা, ইন, কালভাট ,
াপ ােটকশন
িনম াণকরণ.

[৪.২.১]
উপকারেভাগীেদর
দনিন কাজ সহজীকরণ
তথা জীবন যাার মান
উয়েনর িনিম ঘাটলা,
অভীণ রাা ইন,
কালভাট , াপ
ােটকশন িনম াণ কের
দয়া

গড় % ০.৫ ৯১ ০ ৩ ৩ ২ ২ ২ ১০ ১০

[৪.৩] েপয় পািন ও
ািনেটশন বা
িনিতকরণ

[৪.৩.১] েপয় পািন ও
ািনেটশন বা
িনিতত উপকারেভাগী

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.৪] বিতক
সংেযাগ দান

[৪.৪.১] বিতক
সংেযাগ দানত
কামসহ

মিত সংা ১ ১০৫ ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৫০

[৪.৫] সামািজক
কায েম নব ািসত
নারীর অংশহণ
িনিতকরণ

[৪.৫.১] নব ািসত
উপকারেভাগীেদর নারীর
মতায়ন িনিত করা

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.৬]  রাপন
কায ম হণ

[৪.৬.১] কােম
রাপণত  সংা

মিত সংা ২ ৯১৮০০ ২৮০৫০ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ৫০০০ ০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, সের ২৭, ২০২১ ১৭:১৭ া: ১২ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৫, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৫]
উপকারেভাগীেদর
দতা উয়ন।

৬

[৫.১] আয়বধ ক
িশণ দান

[৫.১.১]
উপকারেভাগীেদর
পশািভিক আয়বধ ক
িশণ

মিত সংা ২.৫ ১৬৭০ ৬২৮ ৮০০০ ৭২০০ ৬৪০০ ৫৬০০ ৪৮০০ ৮০০০ ৮০০০

[৫.২] ঋণ দােনর জ
সমবায় সিমিত গঠন

[৫.২.১] সমবায় সিমিত
গঠন

মিত সংা ১ ৬৫ ৪০ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৩০ ৩০

[৫.৩] ঋণ দান
[৫.৩.১]
উপকারেভাগীেদর মােঝ
ঋণ দান

মিত সংা ২.৫ ৪০০০ ৬০৮ ৮০০০ ৭২০০ ৬৪০০ ৫৬০০ ৪৮০০ ৮০০০ ৮০০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, সের ২৭, ২০২১ ১৭:১৭ া: ১৩ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৫, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ৮০ ৮০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ৮০ ৮০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪ ৮০ ৮০

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ৮০ ৮০

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ৮০ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, সের ২৭, ২০২১ ১৭:১৭ া: ১৪ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৫, ২০২২

আিম, ক পিরচালক, আয়ণ-২ ক, সিচব, ধানমীর কায ালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত
বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, ধানমীর কায ালয় িহসােব ক পিরচালক, আয়ণ-২ ক-এর িনকট অীকার করিছ য এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

ক পিরচালক
আয়ণ-২ ক

তািরখ

সিচব
ধানমীর কায ালয়

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, সের ২৭, ২০২১ ১৭:১৭ া: ১৫ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৫, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এ এফ িড সশ বািহনী িবভাগ

২ এ িপ এ বািষ ক কম সাদন ি

৩ িজও গভান েম ওড ার



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, সের ২৭, ২০২১ ১৭:১৭ া: ১৬ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৫, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] খাস/িনজ জিমেত একক হ িনম াণ

[১.১.১] ািবত পিরবারসহ অেমাদন ক অিফস, মকা িজও

[১.১.২] অথ  ছাড়করণ (অেমািদত পিরবারসেহর জ) ক অিফস, মকা িজও

[১.১.৩] াব সংহ ক অিফস এবং জল/উপেজলা শাসন
ক অিফস এবং জল/উপেজলা শাসন এর প, ক
াবনা ছক

[১.২] িনম াণত হ হার (ারােক/খাস
জিমেত/িনজ জিমেত)

[১.২.১] খাস জিমেত/িনজ জিমেত িনিম ত হ উপকারেভাগীেদর
িনকট হার

ক অিফস এবং উপেজলা শাসন কিলয়ত সংা বরা/িজও

[১.২.২] িনিম ত ারােক (িসআই িশট/সিম-পাকা।পাকা ারাক)
উপকারেভাগীেদর িনকট হার

ক অিফস এবং এএফিড ও উপেজলা শাসন
কিলয়ত সংা বরা/িজও/এএফিড ও উপেজলা শাসন
কক হার সংা প

[১.৩] কিলয়ত সাদন [১.৩.১] কিলয়ত হার ক অিফস ও ানীয়/উপেজলা শাসন কিলয়ত সংা বরা/িজও

[২.১] িম উয়ন

[২.১.১] ি-ওয়াক সাদন (ািবত কােমর) ক অিফস এবং জল/উপেজলা শাসন ি-ওয়াক সাদন সংা িতেবদন এবং অিফস আেদশ

[২.১.২] ক াব অেমাদন আয়ণ-২ ক, মকা ক াব অেমাদন সংা আেদশ

[২.১.৩] খাশ বরাের মােম িম উয়ন ক অিফস এবং জল/উপেজলা শাসন
ক অিফেসর বরাপ এবং উপেজলা শাসন এর সমাি
িতেবদন

[২.১.৪] পা ওয়াক সাদন ক অিফস এবং জল/উপেজলা শাসন পা ওয়াক সাদন সংা িতেবদন এবং অিফস আেদশ

[২.১.৫] ল-আউট অেমাদন (ারাক িনম ােণর জ) ক অিফস এবং এএফিড ারাক িনম ােণর জঅেমািদত ল-আউট

[২.২] ারাক িনম াণ (িসআই িশট/সিম-
পাকা।পাকা ারাক)

[২.২.১] ারাক িনম ােণর জ সশ বািহনী িবভাগেক কায ােদশ
দানত ারাক সংা

ক অিফস এবং এএফিড কায ােদশ দান সংা িজও/অিফস ওড ার

[২.২.২] ারাক িনম ােণর জ সশ বািহনী িবভাগ বরাবর অথ 
ছাড়ত ারাক সংা

ক অিফস এবং এএফিড অথ  ছাড়করণ সংা িজও/অিফস ওড ার

[৩.১] িনম াণ কাজ পিরদশ ন

[৩.১.১] খাস/িনজ জিমেত একক হ িনম াণ সংা কাজ
পিরদশ ন ও তদারিককরণ

ক অিফস এবং িবভাগীয়/ জল/উপেজলা শাসন
ক অিফেসর পিরদশ ন সংা প এবং ানীয় সাশেনর
অগিত/পিরদশ ন িতেবদন

[৩.১.২] ারাক (িসআই িশট/সিম-পাকা/পাকা ারাক) িনম াণ
কাজ পিরদশ ন

ক অিফস এবং িবভাগীয়/জল/উপেজলা শাসন
ক অিফেসর পিরদশ ন সংা প এবং ানীয় সাশেনর
অগিত/পিরদশ ন িতেবদন

[৩.২] কের সািব ক কায ম পিরদশ ন [৩.২.১] পাঠ পয ােয় পিরদশ ন ক অিফস এবং িবভাগীয়/জল/উপেজলা শাসন
ক অিফেসর পিরদশ ন সংা অিফস অড ার/িজও এবং
ানীয় সাশেনর অগিত/পিরদশ ন িতেবদন

[৩.৩] পািরশমালা বাবায়ন [৩.৩.১] বাবায়নত পািরশমালা ক অিফস এবং উপেজলা শাসন
ক অিফেসর মরামত ও এ সংা অিফস অড ার/িজও এবং
ানীয় সাশেনর চািহদা সংা প
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[৩.৪] কে নব ািসত উপকারেভাগীেদর
ডাটােবইজ তকরণ

[৩.৪.১] ডাটােবইেজ ইনট দানত উপকারেভাগীেদর ত ক অিফস এবং িবভাগীয়/জল/উপেজলা শাসন উপকারেভাগীর ত সিলত বই

[৪.১] সামািজক উয়েনর লে কিমউিন
সার িনম াণ

[৪.১.১] উপকারেভাগীেদর জ কিমউিন সার িনম াণ ক অিফস এবং /উপেজলা শাসন ক অিফেসর অিফস অড ার/িজও

[৪.২] ঘাটলা, অভরীণ রাা, ইন,
কালভাট , াপ ােটকশন িনম াণকরণ.

[৪.২.১] উপকারেভাগীেদর দনিন কাজ সহজীকরণ তথা জীবন
যাার মান উয়েনর িনিম ঘাটলা, অভীণ রাা ইন,
কালভাট , াপ ােটকশন িনম াণ কের দয়া

ক অিফস এবং /উপেজলা শাসন ক অিফেসর অিফস অড ার/িজও

[৪.৩] েপয় পািন ও ািনেটশন বা
িনিতকরণ

[৪.৩.১] েপয় পািন ও ািনেটশন বা িনিতত
উপকারেভাগী

ক অিফস, এএফিড এবং উপেজলা শাসন ক অিফেসর ারাক িনম াণ সংা অিফস অড ার/িজও

[৪.৪] বিতক সংেযাগ দান [৪.৪.১] বিতক সংেযাগ দানত কামসহ ক অিফস এবং আরইিব ক অিফেসর িবৎ সংা অিফস অড ার/িজও

[৪.৫] সামািজক কায েম নব ািসত নারীর
অংশহণ িনিতকরণ

[৪.৫.১] নব ািসত উপকারেভাগীেদর নারীর মতায়ন িনিত
করা

ক অিফস এবং উপেজলা শাসন
ক অিফেসর কিলয়ত সংা অিফস অড ার/িজও। ামী-ী
উভেয়র নােম কিলয়ত দিলল কের দয়া হয়।

[৪.৬]  রাপন কায ম হণ [৪.৬.১] কােম রাপণত  সংা ক অিফস এবং বন িবভাগ ক অিফেসর  রাপণ সংা অিফস অড ার/িজও

[৫.১] আয়বধ ক িশণ দান [৫.১.১] উপকারেভাগীেদর পশািভিক আয়বধ ক িশণ
ক অিফস, উপেজলা শাসন, ব উয়ন, সমবায়
অিধদর

ক অিফেসর িশণ সংা অিফস অড ার/িজও

[৫.২] ঋণ দােনর জ সমবায় সিমিত
গঠন

[৫.২.১] সমবায় সিমিত গঠন সমবায় অিধদর
ক অিফেসর িশণ সংা অিফস অড ার/িজও এবং
সমবায় অিধদেরর িতেবদন

[৫.৩] ঋণ দান [৫.৩.১] উপকারেভাগীেদর মােঝ ঋণ দান ক অিফস, উপেজলা শাসন, সমবায় অিধদর
ক অিফেসর ঋণ দান সংা অিফস অড ার/িজও এবং
সমবায় অিধদেরর িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক
যসকল অিফেসর সােথ

সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

কের সািব ক কায ম পিরদশ ন পাঠ পয ােয় পিরদশ ন জনশাসন মণালয়
ানীয় শাসেনর িতেবদন এবং াক-জরীপ ও কেম ার জরীপ টীেমর/দেলর সাতা যাচাই এর
িতেবদন। মাঠ পয ােয় ক অিফস কক কম শালা আেয়াজন।

খাস/িনজ জিমেত একক হ িনম াণ াব সংহ জনশাসন মণালয়
ানীয় শাসেনর িতেবদন এবং াক-জরীপ ও কেম ার জরীপ টীেমর/দেলর সাতা যাচাই এর
িতেবদন। মাঠ পয ােয় ক অিফস কক কম শালা আেয়াজন।

কিলয়ত সাদন কিলয়ত হার জনশাসন মণালয়
ানীয় শাসেনর িতেবদন এবং াক-জরীপ ও কেম ার জরীপ টীেমর/দেলর সাতা যাচাই এর
িতেবদন। মাঠ পয ােয় ক অিফস কক কম শালা আেয়াজন।

ারাক িনম াণ (িসআই িশট/সিম-
পাকা।পাকা ারাক)

ারাক িনম ােণর জ সশ বািহনী
িবভাগেক কায ােদশ দানত ারাক
সংা

ধানমীর কায ালয়
• এএফিড কক ানীয় শাসেনর িনকট িনিম ত ারাক হার। • এএফিডর সমাি কােজর িতেবদন •
এএফিডর মািসক অগিতর িতেবদন

ারাক িনম াণ (িসআই িশট/সিম-
পাকা।পাকা ারাক)

ারাক িনম ােণর জ সশ বািহনী িবভাগ
বরাবর অথ  ছাড়ত ারাক সংা

ধানমীর কায ালয়
• এএফিড কক ানীয় শাসেনর িনকট িনিম ত ারাক হার। • এএফিডর সমাি কােজর িতেবদন •
এএফিডর মািসক অগিতর িতেবদন

ঋণ দান উপকারেভাগীেদর মােঝ ঋণ দান
পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ:
ানীয় সরকার, পী উয়ন ও
সমবায় মণালয়

• ক অিফেসর িজও এবং সমবায় অিধদর এর মািসক িতেবদন • মাঠ পয ােয় ক অিফস কক
কম শালা আেয়াজন।

ঋণ দােনর জ সমবায় সিমিত গঠন সমবায় সিমিত গঠন
পী উয়ন ও সমবায় িবভাগ:
ানীয় সরকার, পী উয়ন ও
সমবায় মণালয়

• ক অিফেসর িজও এবং সমবায় অিধদর এর মািসক িতেবদন • মাঠ পয ােয় ক অিফস কক
কম শালা আেয়াজন।

িম উয়ন খাশ বরাের মােম িম উয়ন জনশাসন মণালয়
• ানীয় শাসেনর িতেবদন এবং াক-জরীপ ও কেম ার জরীপ টীেমর/দেলর সাতা যাচাই এর
িতেবদন। • মাঠ পয ােয় ক অিফস কক কম শালা আেয়াজন।
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


