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উক্রভণিকা (Preamble) 

 

 

 

 

 

যকায দপ্তয/ ংস্থামূহয প্রাতিষ্ঠাতনক দক্ষিা বৃতি, স্বচ্ছিা  জফাফতদত জজাযদায কযা, সুান 

ংিকযণ এফং ম্পহদয মথামথ ব্যফায তনতিিকযহণয ভাধ্যহভ রুকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়হনয 

রক্ষ্যে 

 

 

জেয়াযম্যান, জকতডএ 

 

এফং 

 

তেফ, গৃায়ন  গণপূিত ভন্ত্রণারয় 

(গণপ্রজািন্ত্রী ফাংরাহদ যকায এয গৃায়ন  গণপূিত ভন্ত্রণারহয়য ভাননীয় ভন্ত্রীয প্রতিতনতধ)  

 

 

এয ভহধ্য ২০১ ৮ াহরয ......................  ভাহয .......................... িাতযহে এই ফাতল তক কভ তম্পাদন 

চুতি স্বাক্ষতযি র।   

 

 

এই চুতিহি স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ তনম্নতরতেি তফলয়মূহ ম্মি জরন:  
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খুরনা উন্নয়ন কর্তৃক্ষ্যয কভৃম্পাদক্ষ্নয াণফকৃ ণিত্র 

(Overview of the Performance of KDA) 

 
 

াম্প্রণিক অর্নৃ, িোক্ষ্রঞ্জ এফং বণফষ্যি ণযকল্পনা 

 াম্প্রণিক ফছযমূক্ষ্য (৩ ফছয) প্রধান অর্নৃমূ 

১. Lyjbv kn‡ii জন্য প্রণীি  স্ট্রাকোয প্ল্যান , ভাস্টায cø¨vb I ডযা এফং Lyjbv ভাস্টায cø¨vb GjvKv‡K gsjv ch©šÍ 

ewa©Z K‡i প্রণীি স্ট্রাকোয cø¨vb, ভাস্টায cø¨vb I ডযা এয আহরাহক ভূতভয ব্যফায তনয়ন্ত্রণ;  

২.     তফগি ৩ অথ তফছহয জকতডএ জফ কহয়কটি গুরুত্বপূণ ত প্রকল্প ফাস্তফায়ন কহযহছ ৷ িায ভহধ্য উহেেহমাগ্য হচ্ছেঃ  

   (ক) তডতজটার আকতাইব  ম্যাহনজহভন্ট পটয়যায তনভ তাণ। (প্রকল্প ব্যয় ৫.৩৯ জকাটি)৷ 

   (খ) তহযাভতন তল্প এরাকায ড়কমূ পুনেঃতনভ তাণ। (প্রকল্প ব্যয় ২১.৮৮ জকাটি)৷ 

 

জকতডএ সৃতিয য জথহক এ মাফৎ কার ম তন্ত মিগুতর প্রকল্প অনুজভাতদি হয়হছ িায ভহধ্য আণথকৃবাক্ষ্ফ ফ তবৃৎ   

জনগুরুত্বপূন ত ২টি প্রকল্প মথা “খুরনা তইয়াড ত ড়ক প্রস্তকযন  উন্নয়ন” এফং “আানাফাদ (ভয়ুযী) আফাতক  

এরাকা উন্নয়ন” ফিতভাহন ফাস্তফাতয়ি হচ্ছ। এছাড়া জযি াউজ তনভ তাণ প্রকল্প েরভান যহয়হছ। ািযীযা ড়ক ও  

ণটি ফাইা ড়ক্ষ্কয ংযুক্ত কক্ষ্য ংক্ষ্মাগ ড়ক ণিনটি ণরংক রযাড ণনভাৃি প্রকল্পটি ২২/০৫/২০১৮ ণরিঃ িাণযক্ষ্খ 

একক্ষ্নক এয বায় অনুক্ষ্ভাদক্ষ্নয ণদ্ধান্ত গৃীি ক্ষ্য়ক্ষ্ছ।   

  

৩. প্রণীি ভাস্টায cø¨vb I ডযা এয আহরাহক তফগি ৩ ফছহয ৩০২৩ টি ভূতভ ব্যফাহযয ছাড়ত্র প্রদান কযা হয়হছ। 
৪. সুন্দয  নগযী গড়ায প্রিযহয় তফগি ৩ ফছহয ৩৪২৩ টি ইভাযহিয bK&kv অনুহভাদন কযা হয়হছ। 
৫. তফগি ৩ ফছহয ৫৫ জন কভ তকিতা/কভ তোযীহক তফতবন্ন তফলহয় প্রতক্ষণ প্রদান কযায় িাহদয কভ তদক্ষিা বৃতি জহয়হছ । 
৬. ণফগি অথ ত ফছহয উহেেহমাগ্য বাহফ অতধক তযভান বাড়া, র ার ও ণপ্রণভয়াভ আদায় ক্ষ্য়ক্ষ্ছ। 

৭. জকতডএ’য আিাধীন এরাকা ১২/০৯/২০০২ তরেঃ িাতযহে ১৮১.৩০ ফগ ত তকেঃতভেঃ হি বৃতি কহয ৪৫১.১৮ ফগ ত তকেঃতভেঃ 

উতন্নি কযা হয়হছ এফং তফগি ১২/০৫/২০১৪ তরেঃ িাতযহে নয়াাড়ায় জকতডএ জজান অতপ স্থান কহয আনুষ্ঠাণনক 

কাম তক্রভ শুরু কযা  হয়হছ। 

৮.  জকতডএ’য আিাধীন এরাকা ০৬/০৭/২০১৪ তরেঃ িাতযহে ৪৫১.১৮ ফগ ত তকেঃতভেঃ হি বৃতি কহয ৮২৪.৬১ ফগ ত তকেঃতভেঃ 

উতন্নি কযা হয়হছ এফং  তফগি ১৭/০৫/২০১৫ তরেঃ িাতযহে ভংরায়  জকতডএ জজান অতপ স্থান কহয আনুষ্ঠাণনক 

কাম তক্রভ শুরু কযা  হয়হছ। 
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 ভস্যা এফং িোক্ষ্রঞ্জমূ 

১. ১৯৬১ াহর ১৮১.৩০ ফেঃতকেঃ তভেঃ এরাকা  ২৩১ জন জনফর তনহয় জকতডএ মাত্রা শুরু কযহর স্বাধীনিা উত্তযকাহর 

প্রাথতভকবাহফ জনফর হ্রা  যফিীহি বৃতিয ভাধ্যহভ ফিতভান অনুহভাতদি জনফর ২৫৯ জন। ইহিাভহধ্য ২০০২ 

াহর নয়াাড়া জকতডএ’য আিাধীন হর (তনয়ন্ত্রনাধীন এরাকা ২৬৯.৮৮ ফেঃতকেঃ তভেঃ জফহড় ৪৫১.১৮ ফেঃতকেঃ তভেঃ 

এ উতন্নি য়) জনফর বৃতি ায়তন। িৎযফিীহি ফ তহল ২০১৪ াহর ভংরা জকতডএ’য আিাধীন হর (৩৭ ৩.৫৮ 

ফেঃতকেঃতভেঃ এরাকা নতুন মৄি য়) জনফর আয বৃতি ায়তন।  

 

২. জকতডএয  অতধহক্ষত্রভূি এরাকায তুরনায় প্রহয়াজনীয় জনফহরয স্বল্পিা জতু কভ তকিতা/ কভ তোযীগনহক প্রতক্ষ জণ 

জপ্রযরিয ায প্রহয়াজহনয তুরনায় অপ্রতুর। 

 

৩. প্রহয়াজন অনুমায়ী জনফর বৃতিয প্রতক্রয়া য় দীর্ তসূতত্রিায কাযহণ ভস্যা তফযাজভান। পহর প্রকল্প ফাস্তফায়ন, ভূতভ 

ব্যফায তনয়ন্ত্রণ  অবফধ ইভাযি তনভ তাণ নািকযণ কর্ততহক্ষয অন্যান্য কাম তক্রভ আানুরূ কযা মাক্ষ্ে না।  
 

৪.  জকতডএ একতদহক স্ব -অহথ ত তযোতরি একটি স্বায়ত্বাতি ংস্থা , অন্যতদহক ংস্থাটি একটি জফামূরক প্রতিষ্ঠান। 

িাছাড়া প্রহয়াজন অনুমায়ী আয়ফধ তক প্রকহল্পয অপ্রতুরিা ও তফদ্যভান। জকতডএ অধ্যাহদ ১৯৬১ এয ৪৭ ধাযা অনুমায়ী 

জকতত’য আয় হি প্রতি ত্রত্রভাতক ০.৫% াহয অথ ত জকতডএ’জক প্রদান কযায তফধান থাকহর জকতডএ’য জন্রগ্ন 

হি অদ্যাফতধ ফাযংফায িাতগদ জদয়া হে জকতত উি টাকা তযহাধ কহয তন (শুধুভাত্র ১৯৮৫ াহর জকতত 

কর্ততক ৫.০০ রক্ষ টাকা জকতডএ’জক প্রদান কযা হয়হছ)।  তফলয়টি আন্তেঃভন্ত্রণারয় ম তাহয় তনযন কযা প্রহয়াজন এফং 

ভহয়াহমাগী িকযা াহয  িা  পূ নেঃতনধ তাযণ কযা প্রহয়াজন। কর্ততহক্ষয প্রহয়াজনীয় িতফর না থাকায় তনজস্ব 

অথ তায়হন আফাতক প্রকল্প গ্রণ কহয জনাধাযহনয প্ল্ট  ফ্ল্যাহটয োতদা পুজযাপুতয তনযন কযা ম্ভফ হচ্ছ না।  

 

৫.       রকণডএ উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন কক্ষ্য ড়ক, রেন, কারবাট ত, স্ট্রী  রাই  অফকাঠাক্ষ্ভা রকণডএ অধ্যাক্ষ্দ এয ৪২ 

ধাযা অনুমায়ী রকণণ এয ণনক  রভযাভক্ষ্িয র্ন্য স্তান্তয কক্ষ্য। রকণণ এরাকায ফাইরযয অফকাঠাক্ষ্ভা স্তান্তক্ষ্যয 

ণফলক্ষ্য় অধ্যাক্ষ্দক্ষ্ রকান ণনক্ষ্দৃনা না থাকায় স্তান্তয ও রভযাভক্ষ্িয রযক্ষ্ত্র অসুণফধায মূ্মখীন ক্ষ্ি য়। িাছাড়া 

রকণডএ কর্তকৃ ণনণভিৃ এ র্ািীয় অফকাঠাক্ষ্ভা রভযাভক্ষ্িয সুক্ষ্মাগ ও অধ্যাক্ষ্দ অনুমায়ী রকণডএয রনই। িাই রকণণ 

এরাকায ফাইক্ষ্য ণনণভিৃ স্থানা স্তান্তয ণফলক্ষ্য় সুণনণদষৃ্ট ণনক্ষ্দৃনা প্রক্ষ্য়ার্ন। 

 

৬. অতধগ্রণ প্রতক্রয়ায় দীর্ ত সূতত্রিায কাযহণ  অতধগ্রণ ম্পৃি উন্নয়ন প্রকল্পমূ ফাস্তফায়ন ফাধাগ্রস্থ য়।  অনুহভাদন 

প্রতক্রয়ায় দীর্ ত সূতত্রিা অঞ্চর তবতত্তক সুলভ অথ ত ফযাদ্দ তনতিি না য়ায় খুরনা, ফাংরাহদহয র্তিীয় বৃত্তভ নগযী 

 ২য় ফন্দয নগযী য়া হে েট্টগ্রাহভয তুরনায় ফাতল তক উন্নয়ন কভ তসূেীহি উহেেহমাগ্যাক্ষ্য ততছহয় যহয়হছ, মা 

এরাকায অথ তনীতি  নগযায়হন তফরূ প্রবাফ জপরহছ। ইহিাভহধ্য যকায কর্ততক জম ভতিক ম তাহয়  (Macro 
Level) আকা, স্থর হথ জমাগাহমাগ (তফভান ফন্দয, দ্মাহতু) তফদ্যযৎ, গ্যা, কযাতটার জেতজং, গবীযমুদ্র ফন্দয 

এয প্রকল্প গ্রণ কযা হয়জছ িা ফাস্তফাতয়ি হর জকতডএ’য আিাভূি এরাকায় ‘‘তফহল সুতফধা তফহফেনায়’’ ব্যতিক 

ম তাহয় (Micro Level) উন্নয়ন ফযাদ্দ ম্পৃি প্রকল্প প্রহয়াজন । 
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 বণফষ্যৎ ণযকল্পনা : 

১. ফিতভান ভাস্টায  প্লান এরাকা ফতধ তিকযণ ভহয়াহমাগীকযণ, ারনাগাদ  আধুতনকায়ন এফং ফাস্তফায়ন। ডযা  এয 

এরাকা ফতধ তিকযণ, ারনাগাদ  আধুতনকায়ন এফং ফাস্তফায়ন।  

২.  জকতডএ’য আিাধীন খুরনা অঞ্চহরয াাাত নয়াাড়া, রুা, ভংরা এরাকায অতধফাীহদয জন্য তযকতল্পি 

আফান উন্নয়ন/ প্রহয়াজহন নতুন স্থান তেতিিকযণ/ ফাস্তফায়ন/ ফাস্তফায়হনয জন্য অন্য কর্ততহক্ষয াহথ ভন্বয় কযা। 

৩.  খুরনা, ভংরা  নয়াাড়া এরাকায় জমাগাহমাগ ব্যফস্থায উন্নয়হনয জন্য নতুন যাস্তা তনভ তাণ  তফদ্যভান ড়ক 

প্রস্থকযণ/ প্রহয়াজহন নতুন স্থান তেতিিকযণ/ ফাস্তফায়ন/ ফাস্তফায়হনয জন্য অন্য কর্ততহক্ষয াহথ ভন্বয় ।  এছাড়া 

ভাতযকল্পনায় তেতিি জযর জমাগাহমাগ বৃতিয অং তহহফ ট্রাভ রাইন  জভহট্রা জযররাইন এয জন্য নতুন স্থান 

তেতিিকযণ/ ফাস্তফায়ন/ ফাস্তফায়হনয জন্য অন্য কর্ততহক্ষয াহথ ভন্বয়।  

৪. প্রহয়াজহনয তনতযহে ভাতযকল্পনায় তফতবন্ন স্থাহন তেতিি বাযা তনভ তাণ / প্রহয়াজহন নতুন স্থান তেতিিকযণ/ 

ফাস্তফায়ন/ ফাস্তফায়হনয জন্য অন্য কর্ততহক্ষয াহথ ভন্বয়। 

৫.  খুরনা ভানগয নদী দ্বাযা রফণষ্টি। এই নদীমূক্ষ্ রর্ায়ায বা ায প্রবাফ প্রক বাক্ষ্ফ ণফদ্যভান । এই রর্ায়ায বা া 

নগক্ষ্যয নান্দণনক শ্রীবৃণদ্ধক্ষ্ি ায়ক ভূণভকা ারন কক্ষ্য। পক্ষ্র নদীমূক্ষ্য উবয় িীক্ষ্য, িীয যযা ফাঁধ, যাস্তা রাবা 

বৃণদ্ধমূরক প্রকল্প গ্রক্ষ্িয ণনণভক্ষ্ে ভীযা প্রকল্প গ্রন। 

৬.  রম্বাকৃতিয জকতডএয আিাভূি এরাকাহক প্রহস্থ ম্প্রাযহণয উক্ষ্েক্ষ্ে ভাতযকল্পনায় ইহিাভহধ্য তেতিি  স্থাহন  

নদীয উয ব্রীজ ফা নদীয তনহে টাহনর এয জন্য প্রহয়াজহন নতুন স্থান তেতিিকযণ/  তনভ তাণ/ ফাস্তফায়হনয জন্য অন্য 

কর্ততহক্ষয াহথ ভন্বয়।  

৭.  ভহয়য প্রহয়াজহন তফদ্যভান ফাটাতভ তনার/ ট্রাক টাতভ তনার উন্নয়ন। প্রহয়াজহন নতুনবাহফ স্থানায জন্য উযুক্ত স্থান 

তেতিিকযণ/ ফাস্তফায়হনয জন্য অন্য কর্ততহক্ষয াহথ ভন্বয় । 

৮. তক্ষা ব্যফস্থায উন্নয়হনয জন্য ভাতযকল্পনায় প্রস্তাতফি নতুন প্রাথতভক তফদ্যারয়, ভাধ্যতভক তফদ্যারয়, কহরজ, 

প্রতিফন্ধীহদয জন্য স্কুর,  এতিভোনা,  জফযকাযী তফশ্বতফদ্যারয় তনভ তাণ/ প্রহয়াজহন নতুন স্থান তেতিিকযণ/ ফাস্তফায়হনয 

জন্য অন্য কর্ততহক্ষয াহথ ভন্বয়।  

৯.  স্বাস্থয জফা উন্নয়হনয জন্য ভাতযকল্পনায় তেতিি নতুন াািার, ভানতক াািার, না ত প্রতক্ষণ জকন্দ্র তনভ তাণ / 

প্রহয়াজহন নতুন স্থান তেতিিকযণ/ ফাস্তফায়হনয জন্য অন্য কর্ততহক্ষয াহথ ভন্বয়। 

১০.  কতভউতনটি জফা বৃতিয জন্য বৃিাশ্রভ,   পায়ায জস্টন, জাস্ট অতপ, ঈদগা, পুতর ফক্স, কফযস্থান, শ্মানর্াট, 

ভাধীস্থর, কাইোনা,  ফাজায তনভ তাণ / প্রহয়াজহন নতুন স্থান তেতিিকযণ/ ফাস্তফায়হনয জন্য অন্য কর্ততহক্ষয াহথ 

ভন্বয়। 

১১. ভাতযকল্পনায তনহদ তনা অনুাহয স্যাতনহটন ব্যফস্থায উন্নয়হনয জন্য াফতরক টয়হরট তনভ তাণ, ফজতয ব্যফস্থানা / 

প্রহয়াজহন নতুন স্থান তেতিিকযণ/ ফাস্তফায়হনয জন্য অন্য কর্ততহক্ষয াহথ ভন্বয়।   

১২. স্থানীয় ম তাহয় কতভউতনটি াকত এফং বৃ ৎতযহয জভহট্রাতরটন াকত উন্নয়ন / প্রহয়াজহন নতুন স্থান তেতিিকযণ/ 

ফাস্তফায়হনয জন্য অন্য কর্ততহক্ষয াহথ ভন্বয়। 

১৩. ম তটন তহল্পয উন্নয়হন জাহটর/জভাহটর/জযহস্তাযা  ম তট ন িথ্য জকন্দ্র তনভ তাণ / প্রহয়াজহন নতুন স্থান তেতিিকযণ/ 

ফাস্তফায়হনয জন্য অন্য কর্ততহক্ষয াহথ ভন্বয়। 
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২০১৮-১৯ অথফৃছক্ষ্যয ম্ভাব্য প্রধান অর্নৃমূ 

  

১. “ খুরনা wkcBqvW© ড়ক প্রস্তকযি ও উন্নয়ন” প্রকহল্পয ভূতভ অতধগ্রণ এফং ভূতভ উন্নয়ন ও ণনভাৃি কার্ শুরু।  
 

২. হযয আফান ভস্যা ভাধানকহল্প  “আানাফাদ (ভয়ূযী) আফাতক এরাকা উন্নয়ন” প্রকহল্পয ভূতভ উন্নয়ন  ও 

অন্যান্য ণনভাৃি কার্ আংণক ম্পন্ন।   

৩. র্নম্পৃক্তিা বৃণদ্ধয রক্ষ্যে াযস্পতযক ম্পকত উন্নয়ন, িথ্য আদান প্রদান ; ফ ততয আফান এয রহক্ষয গৃীি জকতডএ 

রযস্ট াউর্ কাভ ক্লাফ ণনভাৃণ প্রকক্ষ্ল্পয তনভ তান কার্ আংণক ম্পন্ন ।  
৪. প্রহয়াজনীয়  অধ্যাহদ/ তফতধ/ প্রতফধানভারা যুজগাক্ষ্মাগীকযজণয ব্যফস্থা গ্রণ। 

৫. জনফর বৃতিয উহদ্যাগ গ্রণ, জনফর তনহয়াগ এফং প্রতক্ষণ এয ব্যফস্থা কযন। 
৬. e-tendering কাম তক্রভ তযোরনা website আধুণনণককযি এফং On-line based জফা প্রদান  e- Filing    

কাম তক্রভ িালু। 

 ৭. ণফণবন্ন স্থানায অনুক্ষ্ভাদন, অবফধ ও রখরাী ণনভাৃক্ষ্িয ণফরুক্ষ্দ্ধ ব্যফস্থা গ্রি। 

৮. ২০১৮-১৯ অথ ত ফছহযয  ংজাতধি ফাহজট  ২০১৮-১৯ অথ ত ফছহযয প্রাক্কতরি ফাহজট প্রণয়ন, অনুহভাদন গ্রন এফং 

ফাহজহটয ১০০% রক্ষযভাত্রা অজতহন তিাোয  ভন্বয়কযণ এফং তএ পাভ ত কর্ততক তাফ তনযীক্ষা তনতিিকযন। 

৯. পূিত অতডট আতত্ত উহেেহমাগ্য তযভাহন তনষ্পতত্তকযণ। 
১০. তরঙ্গ ত্রফলম্য দূযীকযণ  নাযীহদয সুষ্ঠু  কভ ততযহফ তনতিিকযণ। 
১১. তনজস্ব শুিাোয তনণ তয়  তফতনভয় । 
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জকন ১: 

খুরনা উন্নয়ন কর্ততহক্ষয রূকল্প (Vision), অতবরক্ষয (Mission), জকৌরগি উহদ্দশ্যমূ এফং প্রধান কাম তাফতর 

 

1.1 রূকল্প (Vision): খুরনা উন্নয়ন কর্ততহক্ষয এরাকায় ণযকণল্পি নগযায়ন। 

 

1.2 অতবরক্ষয (Mission) : 

ভাতযকল্পনায় গৃীি  প্রণয়নপূফ তক ভূতভ ব্যফায  উন্নয়ন তনয়ন্ত্রণ, অথ তবনতিক প্রবৃতিমূেী ফাতণতজযক  তল্পায়ন মৃি 

তযহফ ফান্ধফ, তনযাদ নাগতযক সুতফধা ম্বতরি তযকতল্পি নগযায়হন ভন্বয়ক এয ভূতভকা ারহনয াাাত উন্নয়ন 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন ৷ 

      

1.3 জকৌরগি উহদ্দশ্যমূ (Strategic Objectives) : 

1.3.1 জকতডএয াধাযন জকৌরগি উহদ্দশ্যমূ  

১.৩.১.১ তযকতল্পি নগযায়ন তনয়ন্ত্রন।  

১.৩.১.২ তযকতল্পি নগযায়ন ভন্বয়। 

১.৩.১.৩  নগয উন্নয়ন/ম্প্রাযণ। 

১.৩.১.৪ তযকতল্পি আফান 

১.৩.১.৫ ফাতণতজযক প্রায। 

 ১ .৩.১.৬ তহল্পান্নয়ন । 

 ১ .৩.১.৭ ম তটন তহল্পান্নয়ন  ঐতিয ংযক্ষণ । 

১.৩.১.৮ মানজট তনযন  জমাগাহমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন । 

১.৩.১.৯ াভাতজক উন্নয়ন  জফা । 

১.৩.১.১০ স্থাফয ম্পতত্তয ব্যফস্থানা ৷  

১.৩.১.১১ ভানফ ম্পহদয উন্নয়ন ৷ 

১.৩.১.১২ িথ্য প্রমৄতি ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 

১.৩.১.১৩ আতথ তক তিাোয। 

 

১.৩.২  রকণডএয আফতশ্যক জকৌরগি উহদ্দশ্যমূ 

১.৩.২.১ দক্ষিায জঙ্গ ফাতল তক কভ তম্পাদন চুতি ফাস্তফায়ন ৷ 

১.৩.২.২ উদ্ভাফন  অতবহমাগ প্রতিকাহযয ভাধ্যহভ জফায ভাহনান্নয়ন  

১.৩.২.৩ প্রাতনক ংস্কায  ত্রনতিকিায উন্নয়ন ৷ 

১.৩.২.৪ িথ্য অতধকায  স্বপ্রহণাতদি িথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন; এফং 

১.৩.২.৫ আতথ তক ব্যফস্থানায উন্নয়ন 
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1.4 কাম তাফতর (Functions) : 

 

1.4.1 জকতডএ’য আিাধীন এরাকায ভাতযকল্পনা, ডযা   নগযায়ন তযকল্পনা প্রণয়ন ৷ 

1.4.2 ভাতযকল্পনা, ডযা এফং  অধ্যাক্ষ্দক্ষ্য আহরাহক  ভূতভ ব্যফায তনতিিকযণ; উন্নয়ন ভন্বয়কযণ, প্রহয়াজহন 

তনয়ন্ত্রণকযণ এফং ীতভি আকাহয ফাস্তফায়নাহথ ত প্রকল্প গ্রণ ৷ 

1.4.3 ইভাযি ণনভাৃি আইন প্রক্ষ্য়াগ কক্ষ্য ইভাযক্ষ্িয bK&kv অনুক্ষ্ভাদন এফং অবফধ তনভ তাহণয তফরুহি ব্যফস্থা গ্রণ ৷ 

1.4.4 দীর্ ত জভয়াদী উন্নয়ন তযকল্পনা এফং  কাম তকযী বতফষ্যি তযকল্পনা প্রণয়ন ৷ 

1.4.5 আয়ফধ তক প্রকল্প গ্রহণয ভাধ্যহভ ংস্থাহক স্বাফরতম্ব কহয জনকল্যাহণ উন্নয়নমূেী প্রকল্প গ্রহন াভথ তফান কযা এফং 

কভ তংস্থাহনয সুহমাগ সৃতি ৷ 

1.4.6 তযকল্পনা জভািাহফক প্রকল্প ফাস্তফায়ন ৷ 

1.4.7 আফাতক প্রকল্প উন্নয়ন কহয আফান ভস্যা দ্যযীকযণ ৷ 

1.4.8 প্রতক্ষহণয ভাধ্যহভ ভানফম্পদ উন্নয়ন ৷ 

1.4.9 অথ ত ব্যফস্থানা তনতিিকযণ ৷ 

1.4.10 স্থাফয ম্পতত্তয মথামথ ব্যফস্থানা তনতিিকযণ ৷ 

1.4.11 িথ্য ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 
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রকন ২ 

খুরনা উন্নয়ন কর্তৃক্ষ্যয ণফণবন্ন কামকৃ্রক্ষ্ভয চূড়ান্ত পরাপর/ প্রবাফ (Outcome/ Impact) 

চূড়ান্ত পরাপর/ প্রবাফ 

(Outcome/ Impact) 

 

কভৃম্পাদন সূিকমূ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

 

প্রকৃি রযেভাত্রা 

২০১৮-১৯ 

প্রক্ষ্যি   
ণনধাৃণযি  রযেভাত্রা অর্কৃ্ষ্নয 

রযক্ষ্ত্র রমৌথবাক্ষ্ফ দাণয়ত্বপ্রাপ্ত  

ভন্ত্রিারয়/ ণফবাগ/ ংস্া 

মূক্ষ্য নাভ 

উােসূত্র 

(Source of 

Data) 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮* ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

রকণডএয াধাযন রকৌরগি উক্ষ্েক্ষ্েয উয কামকৃ্রক্ষ্ভয চূড়ান্ত পরাপর/ প্রবাফ (Outcome/ Impact) 

তযকতল্পি নগযী প্রাপ্ত  প্রদত্ত ভূতভ ব্যফাহযয 

ছাড়ত্র  

ায/ংখ্যা (১২০৭/ 

১২৭১) 

*১০০%= 

৯৪.৯৬% 

(১৬৫৩/১১১০)

*১০০ 

=১৪৮.৯১% 

১০০% ১০০% ১০০% -- প্রণিক্ষ্ফদন 

প্রাপ্ত  প্রদত্ত ইভাযি/স্থানা 

তনভ তাণ  েনন নকা 

আহফদন 

তনষ্পতত্তয 

ায/ংখ্যা 

(১৯১৩/ 

১৯৫৩) 

*১০০%= 

৯৮.০২% 

(৮৭২/৮৯৯)

*১০০  

= ৯৭% 

১০০% 

 

১০০% 

 

১০০% 

 

-- প্রণিক্ষ্ফদন 

অবফধ তনভ তাণ/ েনন এয 

তফরুহি ব্যফস্া  

ায/ংখ্যা (১৬০/ 

১৬০) 

*১০০%= 

১০০% 

(১4০/১4০) 

100% 

১০০% ১০০% ১০০% ণফিাণযক আদারি, রর্রা 

প্রান এফং পুণর প্রান 

প্রণিক্ষ্ফদন 

আফাণক এরাকায় 

অনুক্ষ্নাক্ষ্ভাণদি ফাণিণর্েক 

প্রণিষ্ঠাক্ষ্নয িাণরকা 

প্রস্ুিকযি 

ায - - ১০০% ১০০% ১০০% 

 

- - 

আফাণক এরাকায় 

অনুক্ষ্নাক্ষ্ভাণদি ফাণিণর্েক 

প্রণিষ্ঠান অাযি 

ায - - ৮০% ৮৫% ৯০% - - 

উন্নয়ন ভন্বয় োতদায 

আহরাহক 

তনষ্পতত্তয ায 

(৫/৫) 

১০০% 

=  ১০০% 

(৩/৩) 

*১০০ 

= ১০০% 

১০০% ১০০% ১০০% 

তফতবন্ন দপ্তয/ংস্া 

প্রণিক্ষ্ফদন 

ভাণযকল্পনা প্রনয়ি ও 

ারনাগাদ 

কভ তকান্ড - - - - ভা-ণযকল্পনা 

ারনাগাদ 

গৃায়ন ও গিপূি ৃভন্ত্রিারয়  

তযকল্পনা কতভন 

প্রণিক্ষ্ফদন 
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চূড়ান্ত পরাপর/ প্রবাফ 

(Outcome/ Impact) 

 

কভৃম্পাদন সূিকমূ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

 

প্রকৃি রযেভাত্রা 

২০১৮-১৯ 

প্রক্ষ্যি   
ণনধাৃণযি  রযেভাত্রা অর্কৃ্ষ্নয 

রযক্ষ্ত্র রমৌথবাক্ষ্ফ দাণয়ত্বপ্রাপ্ত  

ভন্ত্রিারয়/ ণফবাগ/ ংস্া 

মূক্ষ্য নাভ 

উােসূত্র 

(Source of 

Data) 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮* ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

আফান ংক  হ্রা প্ল্ট/ফ্ল্াট ফযাদ্দ ায (৫১১/৬৬৯)

*১০০= 

৭৬% 

(১৫২/১৬৩) 

*১০০%= 

৯৩.২৫% 

১০০% ১০০% ১০০% - প্রণিক্ষ্ফদন 

ক্ষ্যর্ণভক্ষ্ন দখর স্তান্তয, রীর্ 

দণরর রযণর্ক্ষ্েন  ও 

ইনপযক্ষ্ভন ণি এয র্ন্য 

আক্ষ্ফদন 

ায (২৫৫/২৯০)

*১০০= 

৮৭.৯৩% 

(২৬/২৬) 

*১০০% 

= ১০০% 

১০০% ১০০% ১০০% - প্রণিক্ষ্ফদন 

প্ল্ট/ফ্ল্াট স্তান্তয ায (১৩০/১৪৫)

*১০০= 

৮৯.৬৬% 

(৬৮/৬৮) 

*১০০% 

= ১০০% 

১০০% ১০০% ১০০% - প্রণিক্ষ্ফদন 

স্থানা প্ল  স্তান্তয ায (১২/১৩)* 

১০০= 

৯২.৩০% 

(২৭/২৭) 

*১০০% 

= ১০০% 

১০০% ১০০% ১০০%   

ঋণ অনাণেত্র (NOC) ায (৯৩/১০৬)*

১০০= 

৮৭.৭৩% 

(১১৩/১৩০) 

*১০০ 

= ৮৬.৯২% 

১০০% ১০০% ১০০% - প্রণিক্ষ্ফদন 

আানাফাদ আফাণক 

এরাকা উন্নয়ন 

 

কভ তকান্ড প্ল  ফযাে 

প্রদান 

দযত্র 

আফান 

ভূতভ উন্নয়ন, 

ড়ক, রেন, 

কারবাট ত তনভ তাণ 

এয ৩০% ম্পন্ন  

 

ড়ক, রেন, 

কারবাট ত 

তনভ তাণ, 

তফদ্যযিায়ন,  

- গৃায়ন ও গিপূি ৃভন্ত্রিারয়,  

তযকল্পনা কতভন  

অনুহভাতদি ফাতল তক 

ক্রয় তযকল্পনা 

মানর্   হ্রা  খুরনা ণইয়াড ত ড়ক  

প্রস্তকযণ  উন্নয়ন  

কভ তকান্ড তডতত 

ংহাধন, 

কনারহটন্ট 

ট ত তরতস্টং, 

ভূতভ 

কনারহটন্ট 

তনহয়াগ, 
ণডর্াইন 

ম্পন্ন 

ভূতভ অতধগ্রণ 

ড়ক, রেন, 

কারবাট ত তনভ তাণ 

এয ৩০% ম্পন্ন 

ড়ক, রেন, 

কারবাট ত 

তনভ তাণ, াইন 

তগনার, 

তফদ্যযিায়ন, 

- গৃায়ন ও গিপূি ৃভন্ত্রিারয় , 

তযকল্পনা কতভন, 

জজরা প্রান 

খুরনা তইয়াড ত তরতভহটড, 

দাদা ম্যাে পযাক্টযী, াতন 

অনুহভাতদি ফাতল তক 

ক্রয় তযকল্পনা  
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চূড়ান্ত পরাপর/ প্রবাফ 

(Outcome/ Impact) 

 

কভৃম্পাদন সূিকমূ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

 

প্রকৃি রযেভাত্রা 

২০১৮-১৯ 

প্রক্ষ্যি   
ণনধাৃণযি  রযেভাত্রা অর্কৃ্ষ্নয 

রযক্ষ্ত্র রমৌথবাক্ষ্ফ দাণয়ত্বপ্রাপ্ত  

ভন্ত্রিারয়/ ণফবাগ/ ংস্া 

মূক্ষ্য নাভ 

উােসূত্র 

(Source of 

Data) 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮* ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

অতধগ্রণ 
েরভান 

ফনায়ন উন্নয়ন জফাড ত  

ািযীযা ড়ক ও ণটি ফাইা 

ড়কক্ষ্ক ংযুক্ত কক্ষ্য ংক্ষ্মাগ 

ড়ক ণিনটি ণরংক  রযাড 

ণনভাৃি। 

কভ তকান্ড অনুক্ষ্ভাদন 

Kvh©µg 

Pjgvb 

প্রকক্ষ্ল্পয চূড়ান্ত 

অনুক্ষ্ভাদক্ষ্নয 

যকাযী আক্ষ্দ 

র্াযী য় নাই। 

প্রকল্প অনুক্ষ্ভাদন 

 ভূণভ অণধগ্রন 

কাম তক্রভ গ্রণ 

ভূণভ অণধগ্রন, 

কনারহটন্ট 

তনহয়াগ, 

তডজাইন ম্পন্ন 

ড়ক, রেন, কারবাট ত 

তনভ তাণ, াইন 

তগনার, তফদ্যযিায়ন, 

ফনায়ন 

গৃায়ন ও গিপূি ৃভন্ত্রিারয়  

তযকল্পনা কতভন 

অনুহভাতদি ফাতল তক ক্রয় 

তযকল্পনা 

াভাতজক উন্নয়ন  আফান 

ংক  হ্রা 

রযস্ট াউর্ কাভ ক্লাফ বফন 

তনভ তাণ  

 

কভ তকান্ড ণডর্াইন 

কার্ ম্পন্ন, 

আযতডতত 

জপ্রযণ  

প্রকহল্পয 

২০% কাজ 

ম্পাদন 

প্রকহল্পয ৮০% 

কাজ ম্পাদন 

প্রকহল্পয  

কাজ ১০০% 

ম্পাদন 

- গৃায়ন ও গিপূি ৃভন্ত্রিারয়  অনুহভাতদি ফাতল তক 

ক্রয় তযকল্পনা 

াভাতজক  াংস্কৃতিক উন্নয়ন  

 

‡kL iv‡mj wmwfK †m›Uvi 

wbg©vY 

কভ তকান্ড অনুক্ষ্ভাদন 

Kvh©µg  
তডততয 

অনুহভাদন 

এখনও ম তন্ত 

ায়া মায় 

নাই। 

প্রকল্প অনুক্ষ্ভাদন 

 কনারক্ষ্ ন্ট 

ণনক্ষ্য়াগ  

৪০%কাজ 

ম্পাদন 

১০০%কাজ 

ম্পাদন 

গৃায়ন ও গিপূি ৃভন্ত্রিারয়  

তযকল্পনা কতভন 
অনুহভাতদি ফাতল তক 

ক্রয় তযকল্পনা 

স্থাফয ম্পতত্ত ংযক্ষন 

 

দের যক্ষা (োতর জায়গায 

তফযীহি) 

 % ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ণফিাণযক আদারি, রর্রা 

প্রাক এফং পুণর প্রান 

প্রণিক্ষ্ফদন 

র ার ও বাড়া আদায়  % ৮০% ৮৫% ১০০% ১০০% ১০০% - প্রণিক্ষ্ফদন 

অণধগ্রিকৃি ম্পণেয 

ডা াক্ষ্ফর্ ারনাগাদকযি 

% - - 

 

১০০% ১০০% ১০০% - - 

অবফধ দখরদায উক্ষ্েদপূফ তক 

যকাযী ভাতরকানাধীন ম্পতত্ত 

মুিকযণ 

% - - ১০০% ১০০% ১০০% - - 

স্থাফয ম্পতত্ত ংযক্ষন 

 

স্থায়ীত্ব বৃণদ্ধ য জন্য কর্তৃক্ষ্যয 

ম্পতত্তয রভযাভি ও 

যযনাক্ষ্ফযন 

ফযাক্ষ্েয 

ণফযীক্ষ্ি 

ব্যক্ষ্য়য ায 

৮৩% ৭০% ১০০% ১০০% ১০০% গৃায়ন ও গিপূি ৃ এফং অথ ৃ

ভন্ত্রিারয় 

অনুহভাতদি ফাতল তক 

ক্রয় তযকল্পনা  

উন্নি ভানফ ম্পদ 
জকতডএয কভ তকিতা, কভ তোযীহদয 

প্রণযণ 

ংখ্যা ২২ ৭৫   ৪০                                                                             ৪৫ ৫০ ণফণবন্ন প্রণযি ণযিারনাকাযী  

প্রণিষ্ঠান 

প্রণিক্ষ্ফদন 
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চূড়ান্ত পরাপর/ প্রবাফ 

(Outcome/ Impact) 

 

কভৃম্পাদন সূিকমূ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

 

প্রকৃি রযেভাত্রা 

২০১৮-১৯ 

প্রক্ষ্যি   
ণনধাৃণযি  রযেভাত্রা অর্কৃ্ষ্নয 

রযক্ষ্ত্র রমৌথবাক্ষ্ফ দাণয়ত্বপ্রাপ্ত  

ভন্ত্রিারয়/ ণফবাগ/ ংস্া 

মূক্ষ্য নাভ 

উােসূত্র 

(Source of 

Data) 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮* ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

অনুক্ষ্ভাণদি শূন্য ক্ষ্দয 

ণফযীক্ষ্ি র্নফর ণনক্ষ্য়াগ  

% 

 

- - ৬০% ২০% ২০% অথ ত, আইন এফং গৃায়ন ও 

গিপূর্ি ভন্ত্রিারয় 

প্রণিক্ষ্ফদন 

এণডণ (ADP) বা ংখ্যা  - - ১২ ১২ ১২ - - 

এণডণ ফাস্তফায়ন % - - ১০০% ১০০% ১০০% - - 

Ease of doing 

business 

ংখ্যা - - ০১ ০১ ০১ - - 

One Step Service ংখ্যা - - ০১ ০১ ০১ - - 

 

 

উন্নি িথ্য ব্যফস্থানা 

 

িথ্য রফা প্রদাক্ষ্ন ওক্ষ্য়ফ 

রর্ ারনাগাদ কযন  

কভ তকান্ড ওক্ষ্য়ফ রর্ 

ারনাগাদ 

১০০% 

াফণরক 

রনাটি 

আক্ষ্রাড 

১০০% াফণরক 

রনাটি আক্ষ্রাড 
১০০% 

াফণরক 

রনাটি 

আক্ষ্রাড 

১০০% াফণরক 

রনাটি আক্ষ্রাড 
ণণটিইউ মকৃ্ষ্ফযন 

ই-রফা প্রদান/ ই-র ন্ডাণযং কভ তকান্ড ৮০ % 

র ন্ডায ই-

র ন্ডাণযং এয 

ভাধ্যক্ষ্ভ 

ম্পন্নকযি 

১০০ % 

র ন্ডায ই-

র ন্ডাণযং এয 

ভাধ্যক্ষ্ভ 

ম্পন্নকযণ 

১০০ % র ন্ডায ই-

র ন্ডাণযং এয 

ভাধ্যক্ষ্ভ 

ম্পন্নকযি 

১০০ % র ন্ডায 

ই-র ন্ডাণযং এয 

ভাধ্যক্ষ্ভ 

ম্পন্নকযি 

১০০ % র ন্ডায ই-

র ন্ডাণযং এয ভাধ্যক্ষ্ভ 

ম্পন্নকযি 

  

আতথ তক স্বচ্ছিা  জফাফতদতিা অথ ৃফছয জহল অণড য (ণ 

এ পাভ)ৃ কর্তকৃ ফাৎণযক 

ণাফ ণনযীযা ম্পন্ন কযন। 

% 

 

১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ণ এ পাভ ৃ প্রণিক্ষ্ফদন 

িরণি অথ ৃ ফছক্ষ্যয 

ংক্ষ্াণধি ও যফিী অথ ৃ

ফছক্ষ্যয প্রাক্কণরি ফাক্ষ্র্  

প্রিয়ন ও অনুক্ষ্ভাদন গ্রন 

% 

 

১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

 

 

১০০% গৃায়ন ও গিপূি ৃ এফং অথ ৃ

ভন্ত্রিারয় 

কভ তকান্ড 
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জকন- ৩ 

রকণডএয াধাযি জকৌরগি উহদ্দশ্যণবণেক কাম তক্রভ, কভ তম্পাদন সূেক এফং রক্ষযভাত্রামূ 

জকৌরগি 

উহদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌর

গি 

উহদ্দ

জশ্যয 

ভান 

(Weigh

t of 

Strateg

ic 

Objecti

ve) 

কামকৃ্রভ 

(Activities) 

কভ তম্পাদন 

সূেক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ ত

ম্পাদন 

সূেহকয 

ভান 

(Weight 

 of 
Perform

ance 

Indicato

rs) 

প্রকৃি অজতন 

 

রক্ষযভাত্রা/ ণনিাৃয়ক ২০১৮-১৯ 

(Target/ Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রহক্ষণ 

(Projection) 

২০১৯-

২০২০ 

প্রহক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 
অাধাযণ অতি উত্তভ উত্তভ েরতি ভান েরতি 

ভাহনয 

তনজম্ন 

২০১৬-১৭ 
২০১৭-

১৮* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

তযকতল্পি 

নগযায়ন 

তনয়ন্ত্রন  

৩৩ ভূতভ ব্যফায তনয়ন্ত্রণ প্রাপ্ত  প্রদত্ত 

ছাড়ত্র 

ায  ১৪ (১২০৭/ 

১২৭১) 

*১০০%= 

৯৪.৯৬% 

(১৬৫৩/ 

১১১০) 

*১০০ 

=১৪৮.৯১

% 

১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ১০০% ১০০% 

ইভাযি তনভ তাণ আইন 

প্রহয়াগ কহয 

ইভাযহিয নকা 

অনুহভাদন 

প্রাপ্ত  প্রদত্ত 

bK&kv 

ায ১৪ (১৯১৩/ 

১৯৫৩) 

*১০০%= 

৯৮.০২% 

(৮৭২/৮৯৯)

*১০০  

= ৯৭% 

১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ১০০% ১০০% 

অবফধ তনভ তাণ / েনন 

এয তফরুহি ব্যফস্থা 

গ্রণ 

অবফধ তনভ তাণ 

/ েনন এয 

তফরুহি গৃীি 

ব্যফস্থা  

ায ৩ (১৬০/ 

১৬০) 

*১০০%= 

১০০% 

(১4০/১4০) 

*১০০ = 

100% 

১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ১০০% ১০০% 

আফাণক এরাকায় 

অননুরভাণদি 

ফাণিণর্েক 

প্রণিষ্ঠাক্ষ্নয িাণরকা 

প্রস্ুিকযি ও 

অাযি 

 

িাণরকা 

প্রস্ুিকৃি 

ায ১ - - ১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ১০০% ১০০% 

অননুরভাণদি  

অফকাঠাহভা 

অাযণকৃি 

ায ১ - - ৮০% ৭৫% ৭০% ৬৫% ৬০% ৮৫% ৯০% 
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জকৌরগি 

উহদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌর

গি 

উহদ্দ

জশ্যয 

ভান 

(Weigh

t of 

Strateg

ic 

Objecti

ve) 

কামকৃ্রভ 

(Activities) 

কভ তম্পাদন 

সূেক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ ত

ম্পাদন 

সূেহকয 

ভান 

(Weight 

 of 
Perform

ance 

Indicato

rs) 

প্রকৃি অজতন 

 

রক্ষযভাত্রা/ ণনিাৃয়ক ২০১৮-১৯ 

(Target/ Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রহক্ষণ 

(Projection) 

২০১৯-

২০২০ 

প্রহক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 
অাধাযণ অতি উত্তভ উত্তভ েরতি ভান েরতি 

ভাহনয 

তনজম্ন 

২০১৬-১৭ 
২০১৭-

১৮* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

তযকতল্পি 

নগযায়ন ভন্বয় 

৫ উন্নয়ন ভন্বয় 

 

প্রাপ্ত  প্রদত্ত  তনষ্প

তত্তয 

ায 

৫ (৫/৫) 

১০০% 

=  ১০০% 

(৩/৩) 

*১০০ 

= ১০০% 

১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ১০০% ১০০% 

তযকতল্পি 

আফান 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১১ প্ল্ট/ফ্ল্াট ফযাদ্দ প্ল্ট/ফ্ল্াট % ২ (৫১১/৬৬

৯)*১০০= 

৭৬% 

(১৫২/১৬৩)

*১০০%= 

৯৩.২৫% 

১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ১০০% ১০০% 

ক্ষ্যর্ণভক্ষ্ন দখর 

স্তান্তয, রীর্ দণরর 

রযণর্ক্ষ্েন  ও 

ইনপযক্ষ্ভন ণি এয 

র্ন্য আক্ষ্ফদন 

প্রাপ্ত আক্ষ্ফদন 

ও  তনষ্পতত্ত 

 

 

% ২ (২৫৫/২৯০)

*১০০= 

৮৭.৯৩% 

(২৬/২৬) 

*১০০% 

= ১০০% 

১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ১০০% ১০০% 

প্ল্ট/ফ্ল্াট স্তান্তয প্রাপ্ত আক্ষ্ফদন 

ও  তনষ্পতত্ত 

% ২ (১৩০/১৪৫)

*১০০= 

৮৯.৬৬% 

(৬৮/৬৮) 

*১০০% 

= ১০০% 

১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ১০০% ১০০% 

স্থানা প্ল  স্তান্তয প্রাপ্ত আক্ষ্ফদন ও  

তনষ্পতত্ত 

ায ২ (১২/১৩)* 

১০০= 

৯২.৩০% 

(২৭/২৭) 

*১০০% 

= ১০০% 

১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ১০০% ১০০% 

 

ঋণ অনাণেত্র 

(NOC) 

 ায ১ (৯৩/১০৬)

*১০০= 

৮৭.৭৩% 

(১১৩/১৩০) 

*১০০ 

= ৮৬.৯২% 

১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ১০০% ১০০% 
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জকৌরগি 

উহদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌর

গি 

উহদ্দ

জশ্যয 

ভান 

(Weigh

t of 

Strateg

ic 

Objecti

ve) 

কামকৃ্রভ 

(Activities) 

কভ তম্পাদন 

সূেক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ ত

ম্পাদন 

সূেহকয 

ভান 

(Weight 

 of 
Perform

ance 

Indicato

rs) 

প্রকৃি অজতন 

 

রক্ষযভাত্রা/ ণনিাৃয়ক ২০১৮-১৯ 

(Target/ Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রহক্ষণ 

(Projection) 

২০১৯-

২০২০ 

প্রহক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 
অাধাযণ অতি উত্তভ উত্তভ েরতি ভান েরতি 

ভাহনয 

তনজম্ন 

২০১৬-১৭ 
২০১৭-

১৮* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

আানাফাদ 

আফাণক এরাকা 

উন্নয়ন 

কভ তকান্ড অঙ্গ  ২ প্ল  ফযাে 

প্রদান 

দযত্র 

আফান 

ভূতভ উন্নয়ন, 

ড়ক, রেন, 

কারবাট ত 

তনভ তাণ এয 

৩০% 

ম্পন্ন  

 

ভূতভ উন্নয়ন, 

ড়ক, রেন, 

কারবাট ত তনভ তাণ 

এয ১০% ম্পন্ন  

 

ভূতভ উন্নয়ন, 

ড়ক, রেন, 

কারবাট ত 

তনভ তাণ 

কাহজয 

কাম তাহদ 

প্রদান 

ভূতভ উন্নয়ন ভূতভ উন্নয়ন 

কাহজয 

কাম তাহদ 

প্রদান 

ড়ক, 

রেন, 

কারবাট ত 

তনভ তাণ, 

তফদ্যযিায়ন 

প্রকক্ষ্ল্পয 

কার্ ভাপ্ত 

মানজট তনযন 

 জমাগাহমাগ 

ব্যফস্থায উন্নয়ন 

 

 

 

 

 

৪ খুরনা ণইয়াড ত 

ড়ক প্রস্তকযি ও 

উন্নয়ন  

কভ তকান্ড অঙ্গ ৩ 

 

 

তডতত 

ংহাধন, 

কনারহট

ন্ট ট ত 

তরতস্টং, 

ভূতভ 

অতধগ্রণ 
েরভান 

কনারহট

ন্ট তনহয়াগ 

ভূতভ 

অতধগ্রণ 

ড়ক, রেন, 

কারবাট ত 

তনভ তাণ এয 

৩০% 

ম্পন্ন 

ভূতভ অতধগ্রণ 
ভূতভ উন্নয়ন, রেন, 

কারবাট ত তনভ তাণ 

এয ১০% ম্পন্ন 

ভূতভ 

অতধগ্রণ 
ভূতভ উন্নয়ন, 

ড়ক, রেন, 

কারবাট ত 

তনভ তাণ 

কাহজয 

কাম তাহদ 

প্রদান 

ভূতভ 

অতধগ্রণ 
ভূতভ উন্নয়ন 

ভূতভ 

অতধগ্রণ 
 

ড়ক, 

রেন, 

কারবাট ত 

তনভ তাণ, 

াইন 

তগনার, 

তফদ্যযিায়ন, 

ফনায়ন 

তনভ তাণ কাজ 

ভাপ্ত 

 

ািক্ষীযা ড়ক  

তটি ফাইা 

ড়কহক ংমৄি 

কহয ংহমাগ 

ড়কমূ তিনটি 

তরংক জযাড তনভ তাণ  

কভ তকান্ড অঙ্গ ১ অনুক্ষ্ভাদন 

Kvh©µg 

Pjgvb 

প্রকক্ষ্ল্পয 

চূড়ান্ত 

অনুক্ষ্ভাদ

রনয 

যকাযী 

আক্ষ্দ 

প্রকল্প 

অনুক্ষ্ভাদন 

 ভূণভ 

অণধগ্রন 

কাম তক্রভ 

গ্রণ 

ভূণভ অণধগ্রন 

এয প্রাতনক 

অনুহভাদহনয 

জন্য ভন্ত্রণারহয়  

জপ্রযণ 

ভূণভ 

অণধগ্রন 

প্রস্তাফ জজরা- 

প্রাহন 

জপ্রযণ 

ড়হকয 

এল্যাইহভন্ট  

চুড়ান্ত কযন 

ভূণভ 

অণধগ্রন 

রহক্ষয াহব ত 

প্রকহল্পয 

৪০% 

কাজ 

ম্পাদন 

প্রকহল্পয 

১০০% 

কাজ 

ম্পাদন 
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জকৌরগি 

উহদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌর

গি 

উহদ্দ

জশ্যয 

ভান 

(Weigh

t of 

Strateg

ic 

Objecti

ve) 

কামকৃ্রভ 

(Activities) 

কভ তম্পাদন 

সূেক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ ত

ম্পাদন 

সূেহকয 

ভান 

(Weight 

 of 
Perform

ance 

Indicato

rs) 

প্রকৃি অজতন 

 

রক্ষযভাত্রা/ ণনিাৃয়ক ২০১৮-১৯ 

(Target/ Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রহক্ষণ 

(Projection) 

২০১৯-

২০২০ 

প্রহক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 
অাধাযণ অতি উত্তভ উত্তভ েরতি ভান েরতি 

ভাহনয 

তনজম্ন 

২০১৬-১৭ 
২০১৭-

১৮* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

র্াযী য় 

নাই। 

াভাতজক 

উন্নয়ন  জফা  

২ রযস্ট াউর্ তনভ তাণ কভ তকান্ড অঙ্গ ১.৫০ ণডর্াইন 

কার্ 

ম্পন্ন, 

আযতডত

ত জপ্রযণ  

প্রকহল্পয 

২০% 

কাজ 

ম্পাদন 

প্রকহল্পয 

৮০% কাজ 

ম্পাদন 

প্রকহল্পয ৭০% 

কাজ ম্পাদন 

প্রকহল্পয 

৬০% কাজ 

ম্পাদন 

প্রকহল্পয 

৫০% কাজ 

ম্পাদন 

প্রকহল্পয 

৪৫ % কাজ 

ম্পাদন 

প্রকহল্পয 

১০০% কাজ 

ম্পাদন 

- 

জে যাহর ততবক 

জন্টায তনভ তাণ 

 

কভ তকান্ড অঙ্গ ০.৫০ অনুক্ষ্ভাদন 

Kvh©µg  
তডততয 

অনুহভাদন 

এখনও 

ম তন্ত 

ায়া 

মায় নাই। 

প্রকল্প 

অনুক্ষ্ভাদন 

 

কনারক্ষ্ ন্ট 

ণনক্ষ্য়াগ  

তডতত 

অনুহভাদন, RFP 
আফান 

তডতত 

অনুহভাদন, 

Short 

Listing 
ম্পাদন 

তডতত 

অনুহভাদন, 

EOI 
আফান 

তডতত 

অনুহভাদন 
প্রকহল্পয 

৪০% 

কাজ 

ম্পাদন 

প্রকহল্পয 

১০০% 

কাজ 

ম্পাদন 

 

 

 

স্থাফয ম্পতত্তয 

ব্যফস্থানা 

 

 

 

 

৫ 

স্থাফয ম্পতত্তয 

মথামথ ব্যফস্থানা 

তনতিি কযা 

দের যক্ষা % ১ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 

র ার ও বাড়া 

আদায় 

% ১ ৮০% ৮৫% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 

অণধগ্রিকৃি 

ম্পণেয ডা াক্ষ্ফর্ 

ারনাগাদকযি 

ডা াক্ষ্ফর্ 

ারনাগাদ 

কযি 

িাতযে ১ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 

অবফধ দখরদায 

উক্ষ্েদপূফ তক যকাযী 

ভাতরকানাধীন 

অবফধ 

দেরমুি 

জতভয 

একয ১ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 
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জকৌরগি 

উহদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌর

গি 

উহদ্দ

জশ্যয 

ভান 

(Weigh

t of 

Strateg

ic 

Objecti

ve) 

কামকৃ্রভ 

(Activities) 

কভ তম্পাদন 

সূেক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ ত

ম্পাদন 

সূেহকয 

ভান 

(Weight 

 of 
Perform

ance 

Indicato

rs) 

প্রকৃি অজতন 

 

রক্ষযভাত্রা/ ণনিাৃয়ক ২০১৮-১৯ 

(Target/ Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রহক্ষণ 

(Projection) 

২০১৯-

২০২০ 

প্রহক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 
অাধাযণ অতি উত্তভ উত্তভ েরতি ভান েরতি 

ভাহনয 

তনজম্ন 

২০১৬-১৭ 
২০১৭-

১৮* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ম্পতত্ত মুিকযণ তযভান 

কর্তৃক্ষ্যয ম্পতত্তয 

রভযাভি ও 

যযনাক্ষ্ফযন 

 

 

 

রভযাভি ও 

যযনাক্ষ্ফযন 

খযক্ষ্ি

য ায  

১ ৮৩% ৭০% ১০০% ৮০% ৭০% ৬০% ৫০% ১০০% ১০০% 

 

ভানফ ম্পদ ও 

প্রাতিষ্ঠাতনক 

ক্ষভিা উন্নয়ন  

 

৫ 

প্রণযক্ষ্িয ভাধ্যক্ষ্ভ 

দযিা বৃণদ্ধ 

র্নফর 

প্রণযি প্রাপ্ত 

ংখ্যা 1 ২২ ৭৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৪৫ ৫০ 

নতুন স্থায়ী র্নফর 

ণনক্ষ্য়াগ 

শুন্য ক্ষ্দয 

ণফযীক্ষ্ি  

ণনক্ষ্য়াক্ষ্গয ায  

% ০.৫ - - ৬0% ৫০% ৪০% ৩৫% ৩০% ২০% 2০% 

এণডণ (ADP) বা আহয়াতজি বা ংখ্যা  0.5 - - ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

এণডণ ফাস্তফায়ন ফাস্তফায়ক্ষ্নয 

ায 
% 1 - - ১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ১০০% ১০০% 

Ease of doing 

business 

 

 

জপাকার 

হয়ন্ট 

তনধ তাযন 

ংখ্যা 1 - - ০১ - - - - ০১ ০১ 

One Step 

Service 

ংখ্যা 1 - - ০১ - - - - ০১ ০১ 

 

 

 

 

 

 

িথ্য রফা প্রদাক্ষ্ন 

ওক্ষ্য়ফ রর্ 

ারনাগাদ কযন  

কভ তকান্ড কভ তকা

ন্ড 

৩ ওক্ষ্য়ফ রর্ 

ারনাগাদ 

১০০% 

াফণরক 

রনাটি 

১০০% 

াফণরক 

রনাটি 

কর াফণরক 

রনাটি আক্ষ্রাড 

৯০% 

৮০% 

াফণরক 

রনাটি 

৭০% 

াফণরক 

রনাটি 

৬০% 

াফণরক 

রনাটি 

১০০% 

াফণরক 

রনাটি 

১০০% 

াফণরক 

রনাটি 
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জকৌরগি 

উহদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌর

গি 

উহদ্দ

জশ্যয 

ভান 

(Weigh

t of 

Strateg

ic 

Objecti

ve) 

কামকৃ্রভ 

(Activities) 

কভ তম্পাদন 

সূেক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ ত

ম্পাদন 

সূেহকয 

ভান 

(Weight 

 of 
Perform

ance 

Indicato

rs) 

প্রকৃি অজতন 

 

রক্ষযভাত্রা/ ণনিাৃয়ক ২০১৮-১৯ 

(Target/ Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রহক্ষণ 

(Projection) 

২০১৯-

২০২০ 

প্রহক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 
অাধাযণ অতি উত্তভ উত্তভ েরতি ভান েরতি 

ভাহনয 

তনজম্ন 

২০১৬-১৭ 
২০১৭-

১৮* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 

িথ্য প্রমৄতি 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

  

 

৫ 

আক্ষ্রাড আক্ষ্রাড আক্ষ্রাড আক্ষ্রাড আক্ষ্রাড আক্ষ্রাড আক্ষ্রাড 

ই-রফা প্রদান/ ই-

র ন্ডাণযং 

কভ তকান্ড কভ তকা

ন্ড  % 

২ ৮০ % 

র ন্ডায ই-

র ন্ডাণযং 

এয ভাধ্যক্ষ্ভ 

ম্পন্নকযি 

১০০ % 

র ন্ডায ই-

র ন্ডাণযং 

এয 

ভাধ্যক্ষ্ভ 

ম্পন্নকযণ 

১০০ % 

র ন্ডায ই-

র ন্ডাণযং 

এয ভাধ্যক্ষ্ভ 

ম্পন্নকযণ 

৯০ % র ন্ডায ই-

র ন্ডাণযং এয 

ভাধ্যক্ষ্ভ 

ম্পন্নকযি 

৮০ % 

র ন্ডায ই-

র ন্ডাণযং এয 

ভাধ্যক্ষ্ভ 

ম্পন্নকযি 

৭০ % 

র ন্ডায ই-

র ন্ডাণযং 

এয ভাধ্যক্ষ্ভ 

ম্পন্নকযি 

৬০ % 

র ন্ডায ই-

র ন্ডাণযং এয 

ভাধ্যরভ 

ম্পন্নকযি 

১০০ %র 

ন্ডায ই-

র ন্ডাণযং 

এয 

ভাধ্যক্ষ্ভ 

ম্পন্নকযি 

১০০% 

র ন্ডায ই-

র ন্ডাণযং 

এয ভাধ্যক্ষ্ভ 

ম্পন্নকয 

 

 

 

 

আতথ তক ব্যফস্থায 

তিাোয 

 

 

 

 

 

৫ 

ণ এ পাভ ৃ  কর্তকৃ 

ফাৎণযক ণাফ 

ণনযীযা ম্পন্ন 

কযন।  

অথ ত  ফছয 

রল এ ণনযীযা 

ম্পহন্নয 

জভয়াদ 

ভা ২ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০%  ১০০%  

িরণি অথ ৃ ফছক্ষ্যয 

ংক্ষ্াণধি ও 

যফিী অথ ৃ ফছক্ষ্যয     

প্রাক্কণরি ফাক্ষ্র্  

প্রিয়ন ও অনুক্ষ্ভাদন 

গ্রন 

কভ তকান্ড কভ তকা

ন্ড 

৩ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০%  ১০০%  

 

 



F:\APA 2018-19 final (20.06.18)\APA 2018-19 final.doc                                                                    18 

 

জকন- ৪ 

খুরনা উন্নয়ন কর্ততহক্ষয আফতশ্যক জকৌরগি উহদ্দশ্যমূ 

(জভাট নম্বয-২৫) 
 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

জকৌরগি উহদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌিগি 

উহদ্দহশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

objectives) 

কাম তক্রভ 

(Activities) 

কভ তম্পাদন সূেক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ তম্পাদন 

সূেহকয ভান 

(Weight 

of Pl) 

রক্ষযভাত্রায ভান-২০১৭-১৮ 

অাধাযণ 

(Excelient) 

অতি উত্তভ 

(Very Good) 

উত্তভ 

(Good) 

েরতিভান 

(Fair) 

েরতিভাহনয 

তনহম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

 

 

 

 

ফাতল তক কভ তম্পাদন চুতি 

ফাস্তফায়ন তনতিি কযা।  

 

৩ 

 

অধীনস্থ দপ্তয/ ংস্থায ংহগ ২০১৮-১৯ অথ ত 

ফছহযয ফাতল তক কভ তম্পাদন চুতিয মূল্যায়ন 

প্রতিহফদন ভতন্ত্রতযলদ তফবাহগ দাতের 

স্বাক্ষতযি ফাতল তক কভ তম্পাদন 

চুতি হয়ফাইহট 

আহরাডকৃি 

িাতযে ০.৫ ২৪ জুন’ ২০১৮ ২৬ জুন’ ২০১৮ ২৮ জুন’ ২০১৮ - - 

২০১৭-১৮ অথ তফছহযয ফাতল তক কভ তম্পাদন 

চুতিয মূল্যায়ন প্রতিহফদন ভতন্ত্রতযলদ 

তফবাহগ দাতের 

মূল্যায়ন প্রতিহফদন দাতেরকৃি িাতযে ০.৫ ১৯ আগস্ট’২০১৮ ২৭ আগস্ট’২০১৮ ২৯ আগস্ট’২০১৮ ০৩ জহেম্বয’ 

২০১৮ 
০৫ জহেম্বয’ 

২০১৮ 

দপ্তয/ ংস্থায ংহগ ২০১৮-১৯ অথ ত ফছহযয 

ফাতল তক কভ তম্পাদন চুতিয অধ ত ফাতল তক 

মূল্যায়ন প্রতিহফদন ম তাহরােনাহন্ত পরাফিতক 

(Feed back) প্রদান  

পরাফিতক ( Feed back) 

প্রদত্ত 

িাতযে ১ ৩১ জানুয়াতয’ 

২০১৯ 

০৭ জপব্রুয়াতয’ 

২০১৯ 

১০ জপব্রুয়াতয’ 

২০১৯ 
১১ জপব্রুয়াতয’ 

২০১৯ 
১৪ জপব্রুয়াতয’ 

২০১৯ 

যকাতয কভ তম্পাদন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত 

প্রতক্ষণ অন্যান্য তফলহয় কভ তকিতা/ 

কভ তোযীহদয জন্য প্রতক্ষণ আহয়াজন 

আহয়াতজি প্রতক্ষহণয ভয় জনর্ন্টা 

* 
১ ৬০ - - - - 

 

 

 

কাম তিতি, কভ ততযহফ  

জফায ভাহনান্নয়ন 

 

 

 

 

 

 

১০ 

 

ভন্ত্রণারয়/ তফবাহগ ই-পাইতরং িতি 

ফাস্তফায়ন 

ফ্রন্ট জডস্ক এয ভাধ্যহভ গৃীি 

ডাক ই-পাইতরং তস্টহভ 

আহরাডকৃি 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

ই-পাইহর নতথ তনষ্পতত্তকৃি % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

 

ই-পাইহর ত্র জাযীকৃি % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ 

 

২৫ ২০ 

ভন্ত্রণারয়/ তফবাগ কর্ততক অনরাইন জফা োলু 

কযা 

ন্যযনিভ একটি নতুন ই-াতব ত  

োলুকৃি 

িাতযে ১ ১৫ জানুয়াতয’ 

২০১৯ 

১৭ জপব্রুয়াতয, 

২০১৯ 

৩১ ভাে ত, ২০১৯ ৩০এতপ্রর’ ২০১৯ ৩০ জভ’ ২০১৯ 

ভন্ত্রণারয়/ তফবাগ কর্ততক উদ্ভাফনী উহদ্যাগ/ 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) ফাস্তফায়ন 

ডাটাহফজ অনুমায়ী ন্যযনিভ 

দ্যটি নতুন উদ্ভাফনী উহদ্যাগ/ 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প  োলুকৃি 

িাতযে ১ ১১ ভাে ত’ ২০১৯ ১৮ ভাে ত’ ২০১৯  ২৫ ভাে ত’ ২০১৯ ১ এতপ্রর’ ২০১৯ ৮ এতপ্রর’ ২০১৯ 

প্রতিটি াোয় তফনিহমাগ্য নতথয িাতরকা 

প্রণয়ন  তফনি কযা  

তফনিহমাগ্য নতথয িাতরকা 

প্রনীি 

িাতযে ০.৫ ১০ জানুয়াতয’ 

২০১৮ 

১৭ জানুয়াতয’ 

২০১৮ 
২৪ জানুয়াতয’ 

২০১৮ 
২৮ জানুয়াতয’ 

২০১৮ 
৩১ জানুয়াতয’ 

২০১৮ 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

জকৌরগি উহদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌিগি 

উহদ্দহশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

objectives) 

কাম তক্রভ 

(Activities) 

কভ তম্পাদন সূেক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ তম্পাদন 

সূেহকয ভান 

(Weight 

of Pl) 

রক্ষযভাত্রায ভান-২০১৭-১৮ 

অাধাযণ 

(Excelient) 

অতি উত্তভ 

(Very Good) 

উত্তভ 

(Good) 

েরতিভান 

(Fair) 

েরতিভাহনয 

তনহম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

 

 

 

 

 

তটিহজন োট তায ফাস্তফায়ন 

 
প্রনীি িাতরকা অনুমায়ী 

তফনিকৃি নতথ 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

ারনাগাদকৃি তটিহজন োট তায 

অনুমায়ী প্রদত্ত জফা 

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

জফা গ্রীিাহদয ভিাভি 

তযফীক্ষণ ব্যফস্থা োলুকৃি 

িাতযে ১ ৩১ তডহম্বয’ 

২০১৮ 

১৫ জানুয়াতয’ 

২০১৯ 

০৭ জপব্রুয়াতয’ 

২০১৯ 
১৭ জপব্রুয়াতয’ 

২০১৯ 
২৮ জপব্রুয়াতয’ 

২০১৯ 
 

 

অতবহমাগ প্রতিকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন 

তনতদি ভহয়য ভহধ্য 

অতবহমাগ তনষ্পতত্তকৃি 

% ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

অতবহমাগ তনষ্পতত্তয তফলহয় 

অতবহমাগকাযীহক 

অফতিকযণ 

% ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

ত আয এর শুরুয ২ ভা পূহফ ত ংতিি 

কভ তোযীয ত আয এর  ছুটি নগদায়ন ত্র 

জাযী কযা 

ত আয এর আক্ষ্দ র্াযীকৃি % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

ছুটি নগদায়নত্র র্াযীকৃি % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আতথ তক  ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৮ 

অতডট আতত্তয তনষ্পতত্তয কাম তক্রহভয উন্নয়ন ণত্রযীয় বায় ণনষ্পণেয 

র্ন্ম সুাণযকৃি অণড  

আণে 

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

অণড  আণে ণনষ্পণেকৃি % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাফয  অস্তাফয ম্পতত্তয ারনাগাদ 

িাতরকা প্রস্তুি কযা 

 

স্থাফয ম্পতত্তয িাতরকা  

ারনাগাদকৃি 

িাতযে ০.৫ ০৩ জপব্রুয়াতয’ 

২০১৯ 
১৭ জপব্রুয়াতয’ 

২০১৯ 
২৮ জপব্রুয়াতয’ 

২০১৯ 
২৮ ভাে ত’ ২০১৯ ১৫ এতপ্রর’ 

২০১৯ 
অস্থাফয ম্পতত্তয িাতরকা  

ারনাগাদকৃি 

িাতযে ০.৫ ০৩ জপব্রুয়াতয’ 

২০১৯ 
১৭ জপব্রুয়াতয’ 

২০১৯ 
২৮ জপব্রুয়াতয’ 

২০১৯ 
২৮ ভাে ত’ ২০১৯ ১৫ এতপ্রর’ 

২০১৯ 
ফাহজট ফাস্তফায়হন উন্নয়ন ফাক্ষ্র্  ফাস্তফায়নণযকল্পনা 

(Budger 

Implementation Plan) 
প্রণীি 

ংখ্যা ০.৫ ১ - - - - 

ত্রত্রভাতক ফাহজট ফাস্তফায়ন 

প্রতিহফদন দাতেরকৃি 

ংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ - - - 

ফাতল তক উন্নয়ন কভ তসূেী ফাস্তফায়ন ফাতল তক উন্নয়ন কভ তসূেী 

ফাস্তফাতয়ি 

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

ফাতল তক ক্রয় তযকল্পনা ফাস্তফায়ন ক্রয় তযকল্পনা ফাস্তফাতয়ি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

জকৌরগি উহদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌিগি 

উহদ্দহশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

objectives) 

কাম তক্রভ 

(Activities) 

কভ তম্পাদন সূেক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ তম্পাদন 

সূেহকয ভান 

(Weight 

of Pl) 

রক্ষযভাত্রায ভান-২০১৭-১৮ 

অাধাযণ 

(Excelient) 

অতি উত্তভ 

(Very Good) 

উত্তভ 

(Good) 

েরতিভান 

(Fair) 

েরতিভাহনয 

তনহম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

অব্যফহৃি/ অহকহজা মানফান তফদ্যভান 

নীতিভারা অনুমায়ী তনষ্পতত্তকযণ 

তনষ্পতত্তকৃি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

ফহকয়া তফদ্যযৎ তফর তযহাধ কযা তফদ্যযৎ তফর তযহাতধি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

শূন্য হদয তফযীহি তনহয়াগ প্রদান তনহয়াগ প্রদানকৃি % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ 

 

 

 

 

 

জািীয় শুিাোয জকৌর  

িথ্য অতধকায  ফাস্তফায়ন 

জজাযদাযকযণ 

 

 

 

 

 

 

 

৪ 

জািীয় শুিাোয কভ ততযকল্পনা  তযফীক্ষণ 

কাঠাহভা ফাস্তফায়ন 

তনধ তাতযি ভহয় ত্রত্রভাতক 

প্রতিহফদন দাতেরকৃি 

 

ংখ্যা ১ ৪ ৩- - - - 

জািীয় শুিাোয কভ ততযকল্পনা 

 তযফীক্ষণ কাঠাহভা অন্তভূ তি 

রক্ষযভাত্রা ফাস্তফাতয়ি 

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

িথ্য ফািায়ন ারনাগাদকযণ ভন্ত্রণারয়/ তফবাহগয কর 

িথ্য  অনরাইন জফা ৩৩৩ 

 িথ্য ফািায়হন ংহমাতজি 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

ভন্ত্রণারয়/ তফবাগ ফাতল তক প্রতিহফদন প্রণয়ন  

  প্রকা 

ফাতল তক প্রতিহফদন 

হয়ফাইহট প্রকাতি 

িাতযে ১ ১৫ অহক্টাফয’১৮ ২৯ অহক্টাফয’১৮ ১৫ নহবম্বয’১৮ ২৯ নহবম্বয’১৮ ১৩ তডহম্বয’১৮ 
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আতভ, জেয়াযম্যান, খুরনা উন্নয়ন কর্ততক্ষ দাতয়হত্ব গৃায়ন  গণপূিত ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজািন্ত্রী ফাংরাহদ যকাহযয 

ভাননীয় ভন্ত্রীয প্রতিতনতধ  িথা তেফ, গৃায়ন  গণপূিত ভন্ত্রণারহয়য  তনকট অঙ্গীকায কযতছ জম, এই চুতিহি ফতণ তি 

পরাপর অজতহন হেি থাকফ।  

 

আতভ, তেফ, গৃায়ন  গণপূিত ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজািন্ত্রী ফাংরাহদ যকাহযয ভাননীয় ভন্ত্রী, গৃায়ন  গণপূিত 

ভন্ত্রণারহয়য প্রতিতনতধ তাহফ  খুরনা উন্নয়ন কর্ততহক্ষয জেয়াযম্যাহনয তনকট অঙ্গীকায কযতছ জম, এই চুতিহি ফতণ তি 

পরাপর অজতহন প্রহয়াজনীয় হমাতগিা প্রদান কযফ। 

 

 

স্বাক্ষতযি: 
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  ংক্ষ্মার্নী- ১ 

ব্দংহক্ষ (Acronyms) 

 

১. জকতডএ = খুরনা উন্নয়ন কর্ততক্ষ 

২. ফেঃতকেঃতভেঃ = ফগ ত তকহরাতভটায 

৩. ডযা = তডহটইরড এতযয়া প্ল্যান 

৪. আযতডতত =তযবাইজড জডবরহভন্ট প্রহজক্ট প্রহাজার 

৫. তজএরতডত = গাইহডড ল্যান্ড জডবরহভন্ট প্ল্যান 

৬. তএ পাভ ত= োট তাড এযাকাউনহটন্ট পাভ ত 

৭. তডতত=জডবরহভন্ট প্রহজক্ট প্রহাজার 

৮. ততটিইউ=জন্ট্রার প্রতকউযহভন্ট জটকতনকার ইউতনট 

৯. তইয়াড ত জযাড = রকণডএ কর্ততক ফাস্তফায়নাধীন োনজাান আরী জযাড হি রূা তব্রজ ফাইা 

জযাহডয ংহমাগ ড়ক তনভ তাণ “খুরনা তইয়াড ত ড়ক প্রস্তকযণ  উন্নয়ন” প্রকল্প৷ 

১০. আানাফাদ আফাতক এরাকা = রকণডএ কর্ততক ভয়ূয নদীয তিজভ, খুরনা তটি ফাইা জযাহডয 

পূহফ ত এফং খুরনা তফশ্বতফদ্যারহয়য উত্তহয ৯০ একয জতভহি স্ব-অহথ ত ফাস্তফায়নাধীন “আানাফাদ  

আফাতক এরাকা উন্নয়ন” প্রকল্প৷ 

১১. তহযাভতন তল্প এরাকায প্রধান ড়কমূ পুনেঃতনভ তাণ = খুরনা অঞ্চহর দ্রুি তল্প প্রতিষ্ঠায রহক্ষয 

রকণডএ কর্ততক ১৯৬০ এয দহক তহযাভতন তল্প এরাকা প্রতিতষ্ঠি য়৷ ১৯৬০ এয দহক তনতভ তি ড়ক 

মূ ব্যফায অনুহমাগী য়ায় তল্প কাযোনায কাম তক্রভ ব্যি হচ্ছ৷ এ অফস্থা তনযনকহল্প রকণডএ 

কর্ততক গৃীি “তহযাভতন তল্প এরাকায প্রধান ড়কমূ পুনেঃতনভ তাণ” প্রকল্প৷ 

১২. তফত কতভটি= Building Construction কণভটি,  

১৩.  PD= Project Director, 

১৪.  CE= Chief Engineer 

১৫.  SE= Superintending Engineer 

১৬.  CFAO = Chief Finance and Accounts Officer 

১৭.  PRO = Public Relation Office 

১৮.  IT কতভটি= Information Technology কতভটি 

 

 

 

 

 

 



F:\APA 2018-19 final (20.06.18)\APA 2018-19 final.doc                                                                    23 

 

ংক্ষ্মার্নী- ২ 

কভ তম্পাদন সূেক মূ, াখা, দপ্তয এয তযভা িতি-এয তফফযণ 

 

ক্রতভক নম্বয কভ তম্পাদন সূেকমূ তফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ব্যণক্ত/াখা তযভা িতি এফং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

১ প্রাপ্ত  প্রদত্ত ছাড়ত্র  ভূণভ ব্যফাক্ষ্যয প্রাপ্ত আক্ষ্ফদক্ষ্নয ণফযীক্ষ্ি ১০০% 

তনষ্পতত্ত 

 াউন প্লোনায এয দপ্তয ও ণযকল্পনা াখা  প্রণিক্ষ্ফদন -- 

২ প্রাপ্ত  প্রদত্ত নকা প্রাপ্ত আক্ষ্ফদক্ষ্নয ণফযীক্ষ্ি নকায ১০০% অনুহভাদন 

 

অথযাইর্ড াখা ও ণফণ কণভটি প্রণিক্ষ্ফদন -- 

৩ অবফধ তনভ তাণ/ েনন এয তফরুহি গৃীি ব্যফস্থা অবফধ তনভ তাণ/ েনন এয  তফরুহি ১০০% ব্যফস্া গ্রণ অথযাইর্ড াখা ও ণফণ কণভটি প্রণিক্ষ্ফদন -- 

৪ আফাতক এরাকায় অননুহভাতদি ফাতণতজযক 

প্রতিষ্ঠাহনয িাতরকা প্রস্তুিকযণ 

আফাতক এরাকায় অননুহভাতদি ফাতণতজযক 

প্রতিষ্ঠাহনয ১০০% িাতরকা প্রস্তুিকযণ 

অথযাইর্ড াখা ও ণফণ কণভটি প্রণিক্ষ্ফদন  

৫ আফাতক এরাকায় অনুনহভাতদি ফাতণতজযক 

প্রতিষ্ঠান অাযণকৃি 

আফাতক এরাকায় অনুনহভাতদি ফাতণতজযক প্রতিষ্ঠান 

১০০% অাযণকৃি 

অথযাইর্ড াখা ও ণফণ কণভটি প্রণিক্ষ্ফদন  

৬ ভন্বয়কযন ণফণবন্ন দপ্তয/ ংস্থায াক্ষ্থ উন্নয়ন ১০০%  ভন্বয়  CE ,  াউন প্লোনায এয দপ্তয ,ণযকল্পনা াখা এফং 

অথযাইর্ড াখা 

প্রণিক্ষ্ফদন -- 

৭ ভাণযকল্পনা প্রনয়ি ও ারনাগাদ ২০২০-২১ অথফৃছক্ষ্য ভাণযকল্পনা প্রনয়ি ও 

ারনাগাদ 

 াউন প্লোনায এয দপ্তয ও ণযকল্পনা াখা  প্রণিক্ষ্ফদন -- 

৮  প্ল্ট/ফ্ল্াট ফযাদ্দ আফাণক ও আফাণক কাভ ফাণনণর্েক প্ল্ট/ফ্ল্াট 

ফযাদ্দজমাগ্য প্ল্ট ফা ফ্ল্াহটয তফযীহি ১০০% ফযাে 

বফলণয়ক াখা প্রণিক্ষ্ফদন  

৯ ক্ষ্যর্ণভক্ষ্ন দখর স্তান্তয, রীর্ দণরর রযণর্ক্ষ্েন  

ও ইনপযক্ষ্ভন ণি এয র্ন্য আক্ষ্ফদন 

ক্ষ্যর্ণভক্ষ্ন দখর স্তান্তয, রীর্ দণরর রযণর্ক্ষ্েন  ও 

ইনপযক্ষ্ভন ণি এয র্ন্য  প্রাপ্ত আক্ষ্ফদন এয 

ণফযীক্ষ্ি ১০০% তনস্পতত্ত  

বফলণয়ক াখা প্রণিক্ষ্ফদন  

১০ প্ল্ট/ফ্ল্াট স্তান্তয স্থানাণফীন স্তান্তক্ষ্যয আক্ষ্ফদক্ষ্নয ণফযীক্ষ্ি ১০০% 

তনষ্পতত্ত 

বফলণয়ক াখা প্রণিক্ষ্ফদন  

১২ স্থানা প্ল  স্তান্তয স্থানা স্তান্তয আক্ষ্ফদক্ষ্নয ণফযীক্ষ্ি ১০০% 

তনষ্পতত্ত 

CE, SE এয দপ্তয, বফলণয়ক ও পূিত াখা প্রণিক্ষ্ফদন  

১৩ আানাফাদ আফাণক এরাকা উন্নয়ন ভূতভ উন্নয়ন, ড়ক, রেন, কারবাট ত তনভ তাণ CE, SE এয দপ্তয, বফলণয়ক াখা এফং PD প্রণিক্ষ্ফদন  
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ক্রতভক নম্বয কভ তম্পাদন সূেকমূ তফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ব্যণক্ত/াখা তযভা িতি এফং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

১৪ খুরনা ণইয়াড ত ড়ক  প্রস্তকযণ  উন্নয়ন ভূতভ অতধগ্রণ 
ড়ক, রেন, কারবাট ত তনভ তাণ 

CE, SE এয দপ্তয এফং PD প্রণিক্ষ্ফদন -- 

১৫ mvZÿxiv moK n‡Z wmwU evBcvm moK ch©šÍ 

ms‡hvM moKmn wZbwU ms‡hvM moK wbg©vb 
ভূণভ অণধগ্রন কাম তক্রভ গ্রণ CE, SE এয দপ্তয, PD এফং প্রকল্প াখা প্রণিক্ষ্ফদন -- 

১৬ রযস্ট াউর্ তনভ তাণ  প্রকহল্পয ৮০% কাজ ম্পাদন CE, SE এয দপ্তয এফং PD প্রণিক্ষ্ফদন  

১৭ ‡kL iv‡mj wmwfK †m›Uvi wbg©vY কনারক্ষ্ ন্ট ণনক্ষ্য়াগ  CE, SE এয দপ্তয, PD এফং প্রকল্প াখা প্রণিক্ষ্ফদন  

১৮ দের যক্ষা (োতর জায়গায তফযীহি) োতর জায়গায তফযীহি ১০০%র্ণভয দখর যযা  বফলণয়ক াখা  প্রণিক্ষ্ফদন  

১৯ র ার ও বাড়া আদায়   আদায়ক্ষ্মাগ্য র ার ও বাড়ায ণফযীক্ষ্ি র ার ও বাড়া 

আদায় ১০০% 

বফলণয়ক াখা  প্রণিক্ষ্ফদন -- 

২০ অণধগ্রিকৃি ম্পণেয ডা াক্ষ্ফর্ ারনাগাদকযি অণধগ্রিকৃি ম্পণেয ডা াক্ষ্ফর্ ১০০% 

ারনাগাদকযি  

বফলণয়ক াখা প্রণিক্ষ্ফদন  

২১ অবফধ দখরদায উক্ষ্েদপূফ তক যকাযী 

ভাতরকানাধীন ম্পতত্ত মুিকযণ 

অবফধ দখরদায উক্ষ্েদপূফ তক যকাযী ভাতরকানাধীন 

ম্পতত্ত ১০০% মুিকযণ 

বফলণয়ক াখা  প্রণিক্ষ্ফদন  

২২ কর্তৃক্ষ্যয ম্পতত্তয রভযাভি ও যযনাক্ষ্ফযন কর্তৃক্ষ্যয স্থানা ও স্থায়ী ম্পণেয রভযাভি ও 

যযনাক্ষ্ফযন ফযাক্ষ্েয ণফযীক্ষ্ি ন্যেনিভ ১০০% ব্যয় 

CE, SE এয দপ্তয, বফলণয়ক াখা , যযনাক্ষ্ফযন 

াখা 

প্রণিক্ষ্ফদন -- 

২৩ প্রণণযি র্নফর ৪০ র্ন Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i প্রণযন প্রদান ণিফ, রকণডএ এয দপ্তয, প্রান ও াধাযন াখা  প্রণিক্ষ্ফদন  

২৪ ণনক্ষ্য়াগকৃি র্নফর শুন্য হদয তফযীহি ৬০% নতুন র্নফর ণনক্ষ্য়াগ / 

দক্ষ্ন্নাণি প্রদান 

ণিফ, রকণডএ এয দপ্তয, প্রান ও াধাযন াখা প্রণিক্ষ্ফদন  

২৫ এণডণ (ADP) বা এণডণ (ADP) বা  ১০০% তনতিিকযণ CE, SE এয দপ্তয, PD এফং প্রকল্প াখা   

২৬ এণডণ ফাস্তফায়ন এণডণ প্রকল্প তনধ তাতযি ভহয় ১০০% ফাস্তফায়ন CE, SE এয দপ্তয, PD এফং প্রকল্প াখা   

২৭ Ease of doing business জপাকার হয়ন্ট এয জন্য কভ তকিতাহক দাতয়ত্ব প্রদান  ণিফ, রকণডএ এয দপ্তয, প্রান ও াধাযন াখা   

২৮ One Step Service One Step Service এয জন্য কভ তকিতাহক দাতয়ত্ব 

প্রদান  

ণিফ, রকণডএ এয দপ্তয, প্রান ও াধাযন াখা   

২৯ িথ্য রফা প্রদান ১০০% াফণরক রনাটি আক্ষ্রাড, ১০০ % র ন্ডায 

ই-র ন্ডাণযং এয ভাধ্যক্ষ্ভ ম্পন্নকযি 

IT কণভটি, কণম্পউ ায রর, PRO প্রণিক্ষ্ফদন -- 

৩০ ণ এ পাভ ৃ কর্তকৃ ফাৎণযক ণাফ ণনযীযা ম্পন্ন ণ এ পাভ ৃ কর্তকৃ ফাৎণযক ণাফ ণনযীযা ম্পন্ন CFAO এয দপ্তয, ণাফ যযন াখা  প্রণিক্ষ্ফদন -- 
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ক্রতভক নম্বয কভ তম্পাদন সূেকমূ তফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ব্যণক্ত/াখা তযভা িতি এফং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

কযন। কযন। 

৩১ ফাক্ষ্র্  প্রিয়ন ও অনুক্ষ্ভাদন িরণি অথ ৃফছক্ষ্যয ংরাণধি ও যফিী অথ ৃফছক্ষ্যয 

প্রাক্কণরি ফাক্ষ্র্  প্রিয়ন ও অনুক্ষ্ভাদন গ্রন 

ণাফ যযন াখা  এফং কর দপ্তয ও াখা প্রধান প্রণিক্ষ্ফদন -- 

৩২ স্বাক্ষতযি ফাতল তক কভ তম্পাদন চুতি হয়ফাইহট 

আহরাডকৃি 

২৪ জুন  িাতযহেয ভহধ্য স্বাক্ষতযি ফাতল তক 

কভ তম্পাদন চুতি হয়ফাইহট আহরাডকৃি 

ফাতল তক কভ তম্পাদন চুতি ংক্রান্ত কতভটি, প্রান ও 

াধাযন াখা 

প্রণিক্ষ্ফদন  

৩৩ মূল্যায়ন প্রতিহফদন দাতেরকৃি ১৯ আগস্ট িাতযহেয ভহধ্য মূল্যায়ন প্রতিহফদন 

দাতেরকৃি 

ফাতল তক কভ তম্পাদন চুতি ংক্রান্ত কতভটি, প্রান ও 

াধাযন াখা 

প্রণিক্ষ্ফদন  

৩৪ পরাফিতক (Feed back) প্রদত্ত ৩১ র্ানুয়াণয িাতযহেয ভহধ্য পরাফিতক (Feed 

back) প্রদত্ত 

ফাতল তক কভ তম্পাদন চুতি ংক্রান্ত কতভটি, প্রান ও 

াধাযন াখা 

প্রণিক্ষ্ফদন  

৩৫ আহয়াতজি প্রতক্ষহণয ভয় ৬০ র্নঘন্টা প্রতক্ষহণয আক্ষ্য়ার্ন প্রান ও াধাযন াখা প্রণিক্ষ্ফদন  

৩৬ ফ্রন্ট জডস্ক এয ভাধ্যহভ গৃীি ডাক ই-পাইতরং 

তস্টহভ আহরাডকৃি 

৮০%ডাক ই-পাইতরং তস্টহভ আহরাডকৃি কতম্পউটায জর এফং প্রান ও াধাযন াখা প্রণিক্ষ্ফদন  

৩৭ ই-পাইহর নতথ তনষ্পতত্তকৃি ৫০% ই-পাইহর নতথ তনষ্পতত্তকৃি কতম্পউটায জর ও কর াো/ দপ্তয মূ প্রণিক্ষ্ফদন  

৩৮ ই-পাইহর ত্র জাযীকৃি ৪০% ই-পাইহর ত্র জাযীকৃি কতম্পউটায জর ও কর াো/ দপ্তয মূ প্রণিক্ষ্ফদন  

৩৯ ন্যযনিভ একটি নতুন ই-াতব ত োলুকৃি ১৫ র্ানুয়াণয িাতযহেয ভহধ্য ন্যযনিভ একটি নতুন ই-

াতব ত োলুকৃি 

কতম্পউটায জর ও কর াো/ দপ্তয মূ প্রণিক্ষ্ফদন  

৪০ ডাটাহফজ অনুমায়ী ন্যযনিভ দ্যটি নতুন উদ্ভাফনী 

উহদ্যাগ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প  োলুকৃি 

১১ ভাে ত িাতযহেয ভহধ্য ন্যযনিভ দ্যটি নতুন উদ্ভাফনী 

উহদ্যাগ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প  োলুকৃি 

কতম্পউটায জর ও কর াো/ দপ্তয মূ প্রণিক্ষ্ফদন  

৪১ তফনিহমাগ্য নতথয িাতরকা প্রনীি তফনিহমাগ্য নতথয িাতরকা প্রনীি প্রান ও াধাযন াখা প্রণিক্ষ্ফদন  

৪২ প্রনীি িাতরকা অনুমায়ী তফনিকৃি নতথ প্রনীি িাতরকা অনুমায়ী তফনিকৃি নতথ ১০০% প্রান ও াধাযন াখা প্রণিক্ষ্ফদন  

৪৩ ারনাগাদকৃি তটিহজন োট তায অনুমায়ী প্রদত্ত জফা ারনাগাদকৃি তটিহজন োট তায অনুমায়ী প্রদত্ত জফা 

১০০% 

প্রান ও াধাযন াখা ও কর াো/ দপ্তয মূ প্রণিক্ষ্ফদন  

৪৪ জফা গ্রীিাহদয ভিাভি তযফীক্ষণ ব্যফস্থা 

োলুকৃি 

৩১ তডহম্বয িাতযহেয ভহধ্য জফা গ্রীিাহদয 

ভিাভি তযফীক্ষণ ব্যফস্থা োলুকৃি 

প্রান ও াধাযন াখা ও কর াো/ দপ্তয মূ প্রণিক্ষ্ফদন  

৪৫ তনতদি ভহয়য ভহধ্য অতবহমাগ তনষ্পতত্তকৃি তনতদি ভহয়য ভহধ্য ৯০% অতবহমাগ তনষ্পতত্তকৃি প্রান ও াধাযন াখা ও কর াো/ দপ্তয মূ প্রণিক্ষ্ফদন  

৪৬ অতবহমাগ তনষ্পতত্তয তফলহয় অতবহমাগকাযীহক 

অফতিকযণ 

অতবহমাগ তনষ্পতত্তয তফলহয় অতবহমাগকাযীহক ৯০% 

অফতিকযণ 

প্রান ও াধাযন াখা ও কর াো/ দপ্তয মূ প্রণিক্ষ্ফদন  
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ক্রতভক নম্বয কভ তম্পাদন সূেকমূ তফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ব্যণক্ত/াখা তযভা িতি এফং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

৪৭ ত আয এর আক্ষ্দ র্াযীকৃি ১০০% ত আয এর আক্ষ্দ র্াযীকৃি প্রান ও াধাযন াখা প্রণিক্ষ্ফদন  

৪৮ ছুটি নগদায়নত্র র্াযীকৃি ১০০% ছুটি নগদায়নত্র র্াযীকৃি প্রান ও াধাযন াখা  প্রণিক্ষ্ফদন  

৪৯ ণত্রযীয় বায় ণনষ্পণেয র্ন্য সুাণযকৃি অণড  

আণে 

ণত্রযীয় বায় ণনষ্পণেয র্ন্য ৬০ টি  সুাণযকৃি 

অণড  আণে 

অতডট াো প্রণিক্ষ্ফদন  

৫০ অণড  আণে ণনষ্পণেকৃি ৫০ টি অণড  আণে ণনষ্পণেকৃি অতডট াো প্রণিক্ষ্ফদন  

৫১ স্থাফয ম্পতত্তয িাতরকা ারনাগাদকৃি ০৩ জপব্রুয়াতয িাতযহেয ভহধ্য স্থাফয ম্পতত্তয 

িাতরকা ারনাগাদকৃি 

ত্রফলতয়ক াো, প্রান ও াধাযন াখা প্রণিক্ষ্ফদন  

৫২ অস্থাফয ম্পতত্তয িাতরকা ারনাগাদকৃি ০৩ জপব্রুয়াতয িাতযহেয ভহধ্য অস্থাফয ম্পতত্তয 

িাতরকা ারনাগাদকৃি 

প্রান ও াধাযন াখা ও কর াো/ দপ্তয মূ প্রণিক্ষ্ফদন  

৫৩ ফাক্ষ্র্  ফাস্তফায়ন ণযকল্পনা 

(Budger Implementation Plan) প্রণীি 

১টি ফাক্ষ্র্  ফাস্তফায়নণযকল্পনা (Budger 

Implementation Plan) প্রণীি 

CFAO এয দপ্তয, ণাফ যযন াখা প্রণিক্ষ্ফদন  

৫৪ ত্রত্রভাতক ফাহজট ফাস্তফায়ন প্রতিহফদন দাতেরকৃি ৪টি ত্রত্রভাতক ফাহজট ফাস্তফায়ন প্রতিহফদন দাতেরকৃি CFAO এয দপ্তয, ণাফ যযন াখা প্রণিক্ষ্ফদন  

৫৫ ফাতল তক উন্নয়ন কভ তসূেী ফাস্তফাতয়ি ফাতল তক উন্নয়ন কভ তসূেী ১০০% ফাস্তফাতয়ি প্রহকৌর াখা প্রণিক্ষ্ফদন  

৫৬ ক্রয় তযকল্পনা ফাস্তফাতয়ি ক্রয় তযকল্পনা ১০০% ফাস্তফাতয়ি প্রহকৌর াখা ও কর াো/ দপ্তয মূ প্রণিক্ষ্ফদন  

৫৭ অব্যফহৃি/ অহকহজা মানফান তনষ্পতত্তকৃি অব্যফহৃি/ অহকহজা মানফান ৮০% তনষ্পতত্তকৃি যক্ষনাহফক্ষণ ও প্রান ও াধাযন াখা  প্রণিক্ষ্ফদন  

৫৮ তফদ্যযৎ তফর তযহাতধি ১০০% তফদ্যযৎ তফর তযহাতধি যক্ষনাহফক্ষণ ও প্রান ও াধাযন াখা প্রণিক্ষ্ফদন  

৫৯ তনহয়াগ প্রদানকৃি ৮০%তনহয়াগ প্রদানকৃি প্রান ও াধাযন াখা প্রণিক্ষ্ফদন  

৬০ তনধ তাতযি ভহয় ত্রত্রভাতক প্রতিহফদন দাতেরকৃি 

 

তনধ তাতযি ভহয় ৪টি ত্রত্রভাতক প্রতিহফদন দাতেরকৃি 

 

প্রান ও াধাযন াখা প্রণিক্ষ্ফদন  

৬১ জািীয় শুিাোয কভ ততযকল্পনা  তযফীক্ষণ 

কাঠাহভা অন্তভূ তি রক্ষযভাত্রা ফাস্তফাতয়ি 

জািীয় শুিাোয কভ ততযকল্পনা  তযফীক্ষণ কাঠাহভা 

অন্তভূ তি রক্ষযভাত্রা ১০০% ফাস্তফাতয়ি 

শুিাোয কতভটি এফং প্রান ও াধাযন াখা প্রণিক্ষ্ফদন  

৬২ ভন্ত্রণারয়/ তফবাহগয কর িথ্য  অনরাইন জফা 

৩৩৩  িথ্য ফািায়হন ংহমাতজি 

ভন্ত্রণারয়/ তফবাহগয কর িথ্য  অনরাইন জফা 

৩৩৩  িথ্য ফািায়হন ১০০% ংহমাতজি 

কতম্পউটায জর এফং প্রান ও াধাযন াখা প্রণিক্ষ্ফদন  

৬৩ ফাতল তক প্রতিহফদন হয়ফাইহট প্রকাতি ১৫ অহক্টাফয িাতযহেয ভহধ্য ফাতল তক প্রতিহফদন 

হয়ফাইহট প্রকাতি 

কতম্পউটায জর এফং প্রান ও াধাযন াখা প্রণিক্ষ্ফদন  

 

 



F:\APA 2018-19 final (20.06.18)\APA 2018-19 final.doc                                                                    27 

 

ংহমাজনী ৩ 

অন্য ভন্ত্রণারয়/ ণফবাগ/ দপ্তয/ ংস্থায ণনক  সুণনণদষৃ্ট  কভ তম্পাদন োতদামূ 

 

প্রতিষ্ঠাহনয 

ধযণ 

প্রতিষ্ঠাহনয নাভ ংতিি কভ তম্পাদন সূেক উি প্রতিষ্ঠাহনয তনকট ংতিি 

ভন্ত্রণারয়/ তফবাহগয োতদা 

োতদা/ প্রিযাায জমৌতিকিা উি প্রতিষ্ঠাহনয 

তনকট োতদায 

ভাত্রা  

প্রিযাা পূযণ না হর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

যকাযী গৃায়ন ও গিপূি ৃএফং আইন  

ভন্ত্রিারয় 

অনুক্ষ্ভাদন ম্পন্ন ণনক্ষ্য়াগণফণধ অনুক্ষ্ভাদন ণফণধ অনুক্ষ্ভাদনকাযী কর্তৃয ১০০% যকাযী কাম ৃব্যি  

যকাযী গৃায়ন ও গিপূি ৃভন্ত্রিারয় ও পূি ৃ

অণড  অণধদপ্তয 

অতডট আতত্ত তনষ্পতত্তয ংখ্যা অণড  ণনষ্পণে ণনষ্পণেকাযী কর্তৃয ১০০% কাংতেি রক্ষয অতজতি 

হফ না 

যকাযী 
ণফণবন্ন দপ্তয/ংস্থা/প্রণিষ্ঠান 

তযকতল্পি জবৌি অফকাঠাহভা উন্নয়ন 

অনুক্ষ্ভাদন িাণদা /িথ্য প্রদান 

উন্নয়ন ভন্বয় উন্নয়ন ভন্বয় ১০০% কাংতেি রক্ষয অতজতি 

হফ না। 

যকাযী স্থািয অতধদপ্তয , গৃায়ন ও 

গিপূি ৃভন্ত্রিারয়   তযকল্পনা 

কতভন 

তযকতল্পি জবৌি অফকাঠাহভা উন্নয়ন উন্নয়ন কভ তকান্ড অনুহভাদন 

প্রতক্রয়াকযহণ মথামথ দাতয়ত্ব 

ারন। 

অনুক্ষ্ভাদনকাযী কর্তৃয ১০০% কাংতেি রক্ষয অতজতি 

হফ না 

যকাযী তফোতযক আদারি, জজরা প্রান  

ও পুণর প্রান 

অবফধ দের ও তনভ তাহণয তফরুহি ব্যফস্া 

গ্রন 

অবফধ তনভ তাহণয তফরুহি ব্যফস্া 

গ্রন 

ব্যফস্া গ্রন ১০০% কাংতেি রক্ষয অতজতি 

হফ না 

যকাযী ণফণবন্ন প্রণযি ণযিারনাকাযী  

প্রণিষ্ঠান 

প্রণযি প্রণযি ণযিারনা প্রণযি ১০০% কাংতেি রক্ষয অতজতি 

হফ না 

জফযকাযী ণ এ পাভ ৃ ণাফ ণনযীযা ম্পন্ন কযন। ণাফ ণনযীযা ম্পন্ন কযন। ণাফ ণনযীযা ম্পন্ন কযন। ১০০% কাংতেি রক্ষয অতজতি 

হফ না 

 


