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জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the District/Circle Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানমী ঘািষত “পক ২০২১” বাবায়ন, ত ির কায কর বহার এবং
জবাবিদিহলক ও জনবাব শাসন িতায়  জলা  শাসন,  িমা  িনরলসভােব  কাজ কের  যাে।  এ  লে  িনয়িমত দািরক কােজর
পাশাপািশ জলাশাসন, িমার উেখেযা অজনসহ িনপ:-
জলা শাসেকর কায ালেয় ওয়ান-প সািভ স সার াপন, ই-নিথর মােম সকল দািরক যাগােযাগ িতা, সােহর িত ধবার
গণনানী কায ম, দওয়ানী আদালত ও সােভ  াইনােল িবচারাধীন মামলার দফাওয়াির জবাব তরী ও নাশ জারীেত ই-পিতর
বহার, জলার মাট ১৯২  ইউিনয়ন িডিজটাল সােরর মােম সবাহীতাগণেক সবা দান করা হে। জলা ওেয়ব পাট ােল জলার
হালনাগাদ তািদ ও জলাধীন ১৭ উপেজলার মাট ৪৬৫ সরকারী অিফেসর হালনাগাদ তািদ সিেবশ করা হেয়েছ। ২ ােচ ৩৮ জন
কম চারীেক ত-ি িবষয়ক িশণ দান, ানীয় উোেগ জলা শাসেনর ৬০ জন কম কতা/ কম চারীেক ই-সবা পিতর উপর
িশণ দান, মাবাইল কাট  পিরচালনার িবষেয় এিিকউভ ািজেটগণেক েয়াগিসভােব িশণ দান, ই-মাবাইল কাট  এর
মােম শতভাগ মাবাইল কাট  পিরচালনা ও ফৗজদাির কায িবিধর আওতায় অিন মামলাসহ িবেশষ উোেগর মােম ত িনির
কায ম হণ করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

দািরক সকল কােজ ত ও ির বহার িনিত করার জ িশণা কম চাির ও সাব িনক তগিতর ইারেনট িবধার অভাব।
এছাড়া ১৫ ও ২০ েডর পেদ দীঘ িদন িনেয়াগ না হওয়ার কারেণ জনবেলর অভােব াভািবক কম কা বাধা হে। সকল পয ােয় আই
বহােরর ে পয া পিরমাণ অিফস সরামািদ ও আই িশেকর অভাব রেয়েছ।

ভিবৎ পিরকনা:

সণ  জনবাব শাসন গেড় তালার লে কায ম হণ। IT মন জনবল তরী কের িডিজটাল পিতর সেব াম বহােরর মােম
সবা হীতােদর সবা দান িনিত করা ও সবার ণগতমান ি করা। শাখাসেহ শতভাগ ই-ফাইিলং কায েমর মােম Less-
paper িভিক অিফস গেড় তালা। অল বীর িেযাা ও নারী িেযাােদর নব াসন এবং িহজড়া নব াসন কায ম হণ। নারীর
উয়ন ও মতায়ন িনিত করা। সরকােরর সকল কার সবা জনগেণর দার গাড়ায় পৗেছ দয়া।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িমা জলায় ি ািং কায েমর সােথ জিড়ত উোােদর জ জলা শাসেকর কায ালেয়র নীচ তলায় Free
lancing Hub িনম াণ করা হেয়েছ। উ কে ত গিত স ইারেনট সংেযাগসহ সকল িডিজটাল যপািতর েযাগ-
িবধা দান করা হেয়েছ।
িহজড়ােদর নব াসেনর লে িমা জলার ায় ৩০০ িহজড়ার মে াথিমকভােব ৫০ জন িহজড়ােক সলাই িশণ দান করা
হেয়েছ।
ষ  রাগীর জ িনধ ািরত েপর র সহেজ াির লে জলাশাসেনর উোেগ িমা জলার দড় ল মােষর রের প
িনণ য় করা হেয়েছ এবং ডাটা বইেজর মােম াড এাপস তরী করা হেয়েছ। ২০১৯-২০ সােল আেরা দড় ল মােষর রের
প িনণ য় করা হেব।
াথিমক িবালেয়র পিরেবশ উয়েনর লে ১০ িবেশষ উোগ হণ করা হেয়েছ। ইেতামে জলার বশ কেয়ক িবালেয়
উ ১০ িবেশষ উোগ বাবায়ন করা হে। পয ায়েম জলার সকল াথিমক িবালেয় ১০ িবেশষ উোগ বাবায়ন করা
হেব।
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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-

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, িমা

এবং

িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, চাম-এর মে ২০২০ সােলর .................
মােসর ................. তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
জলা / সােকল অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

দ, , গিতশীল, উয়ন সহায়ক এবং জনবাব শাসন

১.২ অিভল (Mission)
পশাগত ান ও শাসিনক দতা ি, তির যথাযথ বহার ও সবাদাতােদর িভির পিরবতন এবং উাবন চচ ার
মােম সময়াব ও মানসত সবা িনিত করা

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

১. জলা পয ােয় সরকাির ও বসরকাির সকল উয়নলক কায মসেহর কায কর সময়সাধন;
২. সামািজক িনরাপালক কায ম বাবায়ন জারদারকরণ;
৩. রাজ বাপনায় গিতশীলতা আনয়ন;
৪. জলা ািজেিসর মােম জনলা, জনিনরাপা সংহতকরণ ও জনসেচতনতালক কায ম;
৫. ই- গভেন  কায ম বাবায়ন।

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. জলার আ:িবভাগীয় কম কাের সময় এবং ধানমীর িতত কসহসহ জলার ধান উয়ন কম কা
বাবায়েন  সময়কারীর  দািয়  পালন;
২. সরকার কক িষ, াহেসবা ও জনাহ, পিরবার পিরকনা, নারী ও িশ,  -গাীর কাণ, াথিমক ও
গণিশা এবং িশা িবষয়ক হীত সকল নীিতমালা ও কম িচর ু বাবায়ন, তাবধান, পিরবীণ ও সময়সাধন;
৩. েয াগ বহাপনা এবং াণ ও নব াসন কায ম হণ, িজআর, আর, কািবখা, কািবটা, িভিজিড, িভিজএফ, অিত
দিরেদর জ কম জন ইতািদ কায ম বাবায়ন, তাবধান ও পিরবীণ;
৪. কেরানা মাকািবলায় া মণালয়সহ জাতীয় কিম কক িহত পদেেপর আেলােক ানীয়ভােব িসা বাবায়ন
৫. -ািতক বিশসহ সংরণসহ পিরেবশ ষেণর ফেল  জলবা পিরবতেনর িবপ ভাব মাকােবলায়
জনসেচতনতা ি, বনায়ন, িবিভ ক হণ ও বাবায়েন সািব ক সহায়তা করা এবং সািব ক সময় সাধন ও পিরবীণ;
৬. সামািজক িনরাপা ও দাির িবেমাচেন িবিভ মণালয়/িবভাগ কক হীত াশনাল সািভ স কম িচ, এক বাড়ী
এক খামারসহ িবিভ ক বাবায়েন সািব ক সহায়তা দান ও কায কর সময় সাধন;
৭. জলার রাজ শাসেনর সািব ক িনয়ণ, তাবধান এবং পিরবীণ;
৮. জলা ািজেিস ও িনবাহ ািজেিস সিকত যাবতীয় মতা েয়াগ, মাবাইল কাট  পিরচালনা, জলার সািব ক
আইন-লা রাব ক জনজীবেন ি আনয়ন এবং িভিভআইিপেদর িনরাপা সংা কায াবিল;
৯. জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন এবং অিভেযাগ িনি বহাপনার আওতায় অিভেযাগ িনিি;
১০. িবিভ সামািজক সমা যমন যৗন হয়রািন, নারী িনয াতন, মাদক সবন, চারাচালান, যৗক, বািববাহ ইতািদ
িতেরাধ/িনরসেন কায ম হণ;
১১. ানীয় সরকার সংা কায ম;
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১২. িবেদশগামী িেদর তারণা ও হয়রািন িতেরাধ এবং মানব পাচার রাধসহ বাসী কােণ যাবতীয় কায ম হণ;
১৩. এনিজওেদর কায ম তদারিক ও সময়, এনিজও কায েমর ওভারািপং িতেরােধ কম ে িনধ ারেণ মতামত
দান এবং এনিজওেদর অেল ছাড়ত অেথ র পিরবীণ ও ঋণসহ অা কায ম পিরদশ ন/ দশ ন;
১৪. জাতীয় ই-গভেন  কায ম বাবায়ন; সবা পিত সহজীকরণ, সবা দান িতিত অযায়ী সবা দান, জলা ত
বাতায়ন হালনাগাদকরণ, সাাল িমিডয়া বহার, এবং িবিভ পয ােয় ত ও যাগােযাগ িসহ অা িবষেয়
িশণ কায ম পিরচালনা ও তদারিক।
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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
২০২১-২২ ২০২২-২০২৩

উয়ন কায ম রািত জলা উয়ন সময় কিমর সভা অান সংখা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ সাধারণ শাখা মািসক িতেবদন

উয়ন কায ম রািত জলা উয়ন সময় সভার িসা বাবায়ন % ৮৮ ৯০ ৯৫ ৯৮ ৯৮ সাধারণ শাখা মািসক িতেবদন

উয়ন কায ম রািত িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন % ১১০ ১১০ ৯৬ ৯৮ ৯৮ সাধারণ শাখা মািসক িতেবদন

উয়ন কায ম রািত এনিজও সময় সভা আেয়াজন সংখা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ সাধারণ শাখা মািসক িতেবদন

উয়ন কায ম রািত এনিজও সময় সভার িসা বাবায়ন % ৮৫ ৮৫ ৯৫ ৯৮ ৯৮ সাধারণ শাখা মািসক িতেবদন

জািতর িপতার আদেশ  উুকরণ িজববষ  উপলে ীড়া িতেযািগতার আেয়াজন % - - ১০০ - - সাধারণ শাখা মািসক িতেবদন

জািতর িপতার আদেশ  উুকরণ িজববষ  উপলে  রাপন কম চী % - - ১০০ - - সাধারণ শাখা মািসক িতেবদন

ঋণ কায েম গিতশীলতা আমার বািড় আমার খামার ক পিরদশ ন সংখা ১১০ ১১০ ১০০ ১০০ ১০০ এনিজও শাখা পিরদশ ন িতেবদন

জলার েয াগ বাপনা সহজতর
জলা কণ ধার কিম এবং জলা েয াগ বাপনা
কিমর সভা আেয়াজন

সংখা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ াণ ও নব াসন শাখা মািসক িতেবদন

জলার েয াগ বাপনা সহজতর
জলা কণ ধার কিম এবং জলা েয াগ বাপনা
কিমর সভার সভার িসা বাবায়ন

% ৮৫ ৯০ ৯৫ ৯৮ ৯৮ াণ ও নব াসন শাখা মািসক িতেবদন

েয ােগর য়িত াস েয াগ কবিলত এলাকা পিরদশ ন (েয াগ হেল) % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ াণ ও নব াসন শাখা পিরদশ ন িতেবদন

দিরেদর খাসংান কািবখা/ কািবটা কম িচ বাবায়ন তদারিক % ৮৫ ৯০ ৯৫ ৯৮ ৯৮ াণ ও নব াসন শাখা মািসক িতেবদন

েদর উয়ন সহজতর আর কম িচ বাবায়ন তদারিক % ৮৫ ৯০ ৯৫ ৯৮ ৯৮ াণ ও নব াসন শাখা মািসক িতেবদন

েদর উয়ন সহজতর অিতদিরেদর জ কম জন ক পিরদশ ন % ৮৫ ৯০ ৯৫ ৯৮ ৯৮ াণ ও নব াসন শাখা মািসক িতেবদন

েদর উয়ন সহজতর কেরানায় িতেদর াণ িবতরণ সংখা - ২৪ হাজার ৩০ হাজার ৪০ হাজার ৫০ হাজার াণ ও নব াসন শাখা মািসক িতেবদন

েদর উয়ন সহজতর
মাননীয় ধানমীর াণ তহিবেলর অথ  দােনর জ
তািলকা ণয়ন

% - ৬০ ৮০ ৯০ ১০০ াণ ও নব াসন শাখা মািসক িতেবদন

পিরেবশ উয়ন সাধন জলা পিরেবশ ও বন উয়ন কিমর সভা আেয়াজন সংখা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ সাধারণ শাখা মািসক িতেবদন

পিরেবশ উয়ন সাধন
জলা পিরেবশ ও বন উয়ন কিমর সভার িসা
বাবায়ন

% ৮৫ ৯০ ৯৫ ৯৮ ৯৮ বন িবভাগ মািসক িতেবদন
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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
২০২১-২২ ২০২২-২০২৩

ািতক েয াগ রাধসহ
জনিনরাপা ি

েরাপণ কম িচ বাবায়ন সংখা ২ ল ২.৫ ল ৩ ল ৩.৫ ল ৪ ল সাধারণ শাখা মািসক িতেবদন

ািতক েয াগ রাধসহ
জনিনরাপা ি

েমলার আেয়াজন সংখা ১ ১ ১ ১ ১ সাধারণ শাখা মািসক িতেবদন

িভেকর সংা াস িভককরেণ কায কর বা হণ সংখা ২৫০০ ৩৫০০ ৪০০০ ৪৫০০ ৫০০০
সাধারণ শাখা/ সমাজেসবা
অিধদর

মািসক িতেবদন

াখােত গিতশীলতা আনয়ন ইউিনয়ন া ও পিরবার কাণ ক পিরদশ ন সংখা ১১০ ১২০ ১৩০ ১৪৪ ১৪৪ িসিভল সাজন মািসক িতেবদন

গিতশীলতা ি রাজ সংা সভাসহ আেয়াজন সংখা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ এস, এ শাখা মািসক িতেবদন

মামলা িনির সংা ি এল.এ মামলা িনি % ৮০ ৮০ ৯০ ৯৫ ৯৫ এল, এ শাখা মািসক িতেবদন

গিতশীলতা ি রকড েমর আেবদন িনি % ৮৫ ৯০ ৯৫ ১০০ ১০০ রকড ম শাখা মািসক িতেবদন

গিতশীলতা ি রাজ শাসেনর কম বাপনা % ৮৫ ৯০ ৯৫ ১০০ ১০০ এস, এ শাখা মািসক িতেবদন

রাজ আদায় ি উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন সংখা ৫৬ ৭২ ৯৬ ১১০ ১১০ এস, এ শাখা মািসক িতেবদন

রাজ আদায় ি ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন সংখা ৫৬ ৭২ ৯৬ ৯৮ ১১০ এস, এ শাখা মািসক িতেবদন

সবা সহিজকরণ িমর রকড  হালনাগাদকরণ % ৬৭ ৭১ ৭৫ ৮৫ ৮৫ এস, এ শাখা মািসক িতেবদন

িষিনভর দির জনেগাীর উয়ন িনক খাসজিম থাকা সােপে বোব দান পিরবার ৫০০ ৫০০ ৫৫০ ৬০০ ৭০০ এস, এ শাখা মািসক িতেবদন

রাজ আদায় ি িম উয়ন কেরর দাবী িনধ ারণ % ৯৫ ৯৫ ১০০ ১০০ ১০০ এস, এ শাখা মািসক িতেবদন

রাজ আদায় ি িম উয়ন কেরর দাবী আদায় তদারিক % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ এস, এ শাখা মািসক িতেবদন

রাজ আদায় ি সায়রাত মহাল ইজারা দান % ৯০ ৯০ ১০০ ১০০ ১০০ এস, এ শাখা মািসক িতেবদন

মামলা িনির সংা ি রাজ মামলা িনি তদারিক % ৭৫ ৮০ ৯০ ৯৫ ১০০ আর, এম শাখা মািসক িতেবদন

িনধ ািরত সমেয় রণ
িম সংা মামলার এসএফ আদালেত রণ ও
তদারিক

% ৮৫ ৯০ ৯৫ ৯৮ ১০০ এস, এ শাখা মািসক িতেবদন

সরকাির াথ  সংরণ
দওয়ানী মামলায় সরকার পে রায় ঘািষত সি
রা

% ৮৫ ৯০ ৯৫ ৯৮ ১০০ এস, এ শাখা মািসক িতেবদন

মামলা িনির সংা ি র সা িফেকট মামলা িনি তদারিক % ৮৫ ৯০ ৯৫ ৯৮ ১০০ এস, এ শাখা মািসক িতেবদন

সরকাির াথ  সংরণ সরকাির সি অৈবধ দখলকরণ % ৮৫ ৯০ ৯৫ ৯৮ ১০০ এস, এ শাখা মািসক িতেবদন

আইনংখলা পিরিিতর উয়ন জলা আইন-লা কিমর সভা আেয়াজন সংখা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ িডিসয়াল ীখানা শাখা মািসক িতেবদন
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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
২০২১-২২ ২০২২-২০২৩

আইনংখলা পিরিিতর উয়ন জলা আইন-লা কিমর সভার িসা বাবায়ন % ৮৫ ৯০ ৯৫ ৯৮ ১০০ িডিসয়াল ীখানা শাখা মািসক িতেবদন

আইেনর েয়াগ ি মাপ অযায়ী মাবাইল কাট  পিরচালনা % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ িডিসয়াল ীখানা শাখা মািসক িতেবদন

আইন েয়ােগ তাি ই-কােট র মােম মাবাইল কােট র নিথ িনি % ৮০ ৮৫ ৯০ ৯৫ ১০০ িডিসয়াল ীখানা শাখা মািসক িতেবদন

আইেনর েয়াগ ি ফৗজদারী কায িবিধর আওতায় মামলা িনি % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ িডিসয়াল ীখানা শাখা মািসক িতেবদন

আইেনর েয়াগ ি চারাচালান রােধ সেচতনতালক সভা আেয়াজন সংখা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ িডিসয়াল ীখানা শাখা মািসক িতেবদন

বািববাহ াস বািববাহ রােধ সেচতনতালক সভা আেয়াজন সংখা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ িডিসয়াল ীখানা শাখা মািসক িতেবদন

জনেসবা দােন গিতশীলতা ি
িশানিবস কম কতােদর জ কম কালীন িশণ
আেয়াজন

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ সাধারণ শাখা মািসক িতেবদন

জনেসবা দােন গিতশীলতা ি কম চািরেদর জ বছের ৬০ ঘা িশণ আেয়াজন ঘা ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ সাধারণ শাখা মািসক িতেবদন

বাসীেদর সমা সমাধান তকরণ বাসীেদর সমা সমাধােন কায কর বা হণ % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ বাসী কাণ শাখা মািসক িতেবদন

বাসীেদর সমা সমাধান তকরণ বাসীেদর ববািহক সনদ দান % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ বাসী কাণ শাখা মািসক িতেবদন

বাসীেদর সমা সমাধান তকরণ বােস ত ির িতরেণ সহেযািগতা দান % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ বাসী কাণ শাখা মািসক িতেবদন

বাসীেদর সমা সমাধান তকরণ বােস ত ির লাশ হেণ সহেযািগতা দান % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ বাসী কাণ শাখা মািসক িতেবদন

িশার মােনায়ন িশা িতান পিরদশ ন সংখা ২৮৮ ২৮৮ ২৮৮ ২৮৮ ২৮৮ িশা শাখা মািসক িতেবদন

সবা সহিজকরণ িশার মােনায়েনর লে মতিবিনময় সভা আেয়াজন সংখা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ িশা শাখা মািসক িতেবদন

িশকেদর মােনায়ন িশকেদর জ িশণ আেয়াজন তদারিক % ৯২ ৯৫ ৯৫ ১০০ ১০০ িশা শাখা মািসক িতেবদন

আইন ংখলা রা নকল পিরেবেশ পরীা আেয়াজন % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ িশা শাখা মািসক িতেবদন

া িনিতকরণ াথিমক িবালেয় িমডেড িমল চা সংখা ২১০৭ ২১৫০ ২২৫০ ৫০০০ ৬০০০ িশা শাখা মািসক িতেবদন

িশায় আইিসর বহার িশা িতােন মািিমিডয়ার বহার িনিতকরণ % ৮৫ ৯০ ৯৫ ৯৮ ১০০ িশা শাখা মািসক িতেবদন

আইন ংখলা রা পাবিলক পরীার পের িনরাপা িনিতকরণ % ৮৫ ৯০ ৯৫ ৯৮ ১০০ িশা শাখা মািসক িতেবদন

সবা সহিজকরণ ইউিনয়ন পিরষদ পিরদশ ন সংখা ১০৮ ১১০ ১৩০ ১৪৪ ১৭০ ানীয় সরকার শাখা মািসক িতেবদন

ত সিেবশকরণ ইউিপ সিচবেদর ডাটােবজ তরী % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ানীয় সরকার শাখা মািসক িতেবদন

সবা িনিতকরণ
িডিজটাল সারসহ পিরদশ ন, সিয়করণ ও সবা
িনিতকরণ

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ানীয় সরকার শাখা মািসক িতেবদন

সবা সহিজকরণ জনিতিনিধ ও কম চািরেদর জ িশেণর আেয়াজন সংখা ১ ২ ১০ ১১ ১২ ানীয় সরকার শাখা মািসক িতেবদন
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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
২০২১-২২ ২০২২-২০২৩

সবা সহিজকরণ
াম িলশেদর পাশাক সরবরাহকরণ ও হািজরা
িনিতকরণ

% ৮৫ ৯০ ৯৫ ৯৮ ১০০ ানীয় সরকার শাখা মািসক িতেবদন

সবা সহিজকরণ েড এর মােম সকল প হণ িনিতকরণ % ৯৫ ৯৮ ১০০ ১০০ ১০০ েড সল মািসক িতেবদন

আইিসর েয়াগ িনিতকরণ ই-নিথর মােম িসা হণ ও পজাির % ৮৫ ৯০ ৯৫ ৯৮ ১০০
আইিস শাখা/ ত ও যাগােযাগ
ি অিধদর

মািসক িতেবদন

িডিজটাল সবা াি সহিজকরণ অনলাইেন সকল কার আেবদন হণ ও সবা দান % ৮৫ ৯০ ৯৫ ৯৮ ১০০
আইিস শাখা/ ত ও যাগােযাগ
ি অিধদর

মািসক িতেবদন

রবত ােনর েভাগীেদর েভ াগ
লাঘব

সামািজক যাগােযাগ মােমর সমা সমাধান % ৮৫ ৯০ ৯৫ ৯৮ ১০০
আইিস শাখা/ ত ও যাগােযাগ
ি অিধদর

মািসক িতেবদন

িডিজটাল সবা াি সহিজকরণ
District Development Hub এর মােম
বকারেদর আেয়র েযাগ িকরণ

সংখা - ৬০ ৬০ ৬০ ৮০
আইিস শাখা/ ত ও যাগােযাগ
ি অিধদর

মািসক িতেবদন

সবা সহিজকরণ
কেরানাকালীন েয ােগর সময় অনলাইেন প
য়িবেয়র বাকরণ

সংখা - ২৫ হাজার ১ ল ২ ল ২ ল
আইিস শাখা/ ত ও যাগােযাগ
ি অিধদর

মািসক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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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
২০২১-২২

েপণ ২০২২-
২০২৩

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[১] জলা পয ােয়
সরকাির ও বসরকাির
সকল উয়নলক
কায মসেহর কায কর
সময়সাধন;

২৫

[১.১] জলা উয়ন সময় কিমর সভা অান [১.১.১] সভা অিত সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ১২ ১২

[১.২] জলা উয়ন সময় সভার িসা বাবায়ন [১.২.১] িসা বাবািয়ত সমি % ১ ৮৮ ৯০ ৯৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯৫ ১০০

[১.৩] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন [১.৩.১] ক পিরদশ নত সমি সংা ১ ১১০ ১১০ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১১০ ১১০

[১.৪] এনিজও সময় সভা আেয়াজন [১.৪.১] সভা অিত সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ১২ ১২

[১.৫] এনিজও সময় সভার িসা বাবায়ন [১.৫.১] িসা বাবািয়ত সমি % ১ ৮৫ ৯৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৮ ১০০

[১.৬] িজববষ  উপলে ীড়া িতেযািগতার আেয়াজন [১.৬.১] আেয়ািজত ীড়া িতেযািগতা সমি সংা ১ ০ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[১.৭] িজববষ  উপলে  রাপন কম চী [১.৭.১]  রাপন সমি % ১ ০ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[১.৮] আমার বািড় আমার খামার ক পিরদশ ন [১.৮.১] সিমিত পিরদশ নত সমি সংা ১ ১১০ ১১০ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১১০ ১২০

[১.৯] িশা িতান পিরদশ ন [১.৯.১] িশা িতান পিরদশ নত সমি সংা ০.৫ ২৮৮ ২১২ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১৩০ ২০০ ২৫০

[১.১০] িশার মােনায়েনর লে মতিবিনময় সভা আেয়াজন [১.১০.১] সভা আেয়ািজত সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.১১] িশকেদর জ িশণ আেয়াজন তদারিক [১.১১.১] িশণ স সমি % ০.৫ ৯২ ৯৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫ ৯৮

[১.১২] নকল পিরেবেশ পরীা আেয়াজন [১.১২.১] পরীা আেয়ািজত সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[১.১৩] াথিমক িবালেয় িমডেড িমল চা [১.১৩.১] িমডেড িমল চাত সমি সংা ১ ২১০৭ ২৫০০ ২৫০০ ২২০০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ২৫০০ ২৬০০

[১.১৪] িশা িতােন মািিমিডয়ার বহার িনিতকরণ [১.১৪.১] িণকে মািিমিডয়া বত সমি % ১ ৮২ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৫ ৯৮

[১.১৫] পাবিলক পরীার পের িনরাপা িনিতকরণ [১.১৫.১] িনরাপা িনিতত সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[১.১৬] ইউিনয়ন পিরষদ পিরদশ ন [১.১৬.১] ইউিপ পিরদশ নত সমি সংা ১ ১০৮ ১১২ ১১৫ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ১১০ ১২০

[১.১৭] ইউিপ সিচবেদর ডাটােবজ তরী [১.১৭.১] ডাটােবজ তরীত সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১০০ ১০০

[১.১৮] িডিজটাল সারসহ পিরদশ ন, সিয়করণ ও সবা িনিতকরণ [১.১৮.১] ইউিডিস পিরদশ নত সমি % ১ ১০০ ১১০ ১১০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ১২০ ১৩০

[১.১৯] জনিতিনিধ ও কম চািরেদর জ িশেণর আেয়াজন [১.১৯.১] িশণ আেয়ািজত সমি সংা ০.৫ ১ ২ ৪ ৩ ২ ১ ১ ৪ ৮

[১.২০] াম িলশেদর পাশাক সরবরাহকরণ ও হািজরা িনিতকরণ
[১.২০.১] পাশাক সরবরাহত ও হািজরা
িনিতত

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[১.২১] িভককরেণ কায কর বা হণ [১.২১.১] িভক নব ািসত সমি সংা ০.৫ ২৫০০ ২৬০০ ৩০০০ ২৫০০ ২০০০ ১৫০০ ১০০০ ২৮০০ ৩০০০

[১.২২] ইউিনয়ন া ও পিরবার কাণ ক পিরদশ ন [১.২২.১] পিরদশ নত সমি সংা ১ ১১০ ১২০ ১১০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১২০ ১৩০

[১.২৩] িশানিবস কম কতােদর জ কম কালীন িশণ আেয়াজন [১.২৩.১] িশণ স সমি % ১ ১০০ ১২০ ১২০ ১১০ ১০০ ৯৫ ৯০ ১২০ ১৩০

[১.২৪] কম চািরেদর জ বছের ৬০ ঘা িশণ আেয়াজন [১.২৪.১] িশণ আেয়ািজত সমি ঘা ১ ৬০ ৬০ ৬০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৬০ ৬০

[১.২৫] বাসীেদর সমা সমাধােন কায কর বা হণ [১.২৫.১] আেবদন িনিত সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[১.২৬] বাসীেদর ববািহক সনদ দান [১.২৬.১] সনদ দানত সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[১.২৭] বােস ত ির িতরেণ সহেযািগতা দান [১.২৭.১] সহেযািগতা দানত সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[১.২৮] বােস ত ির লাশ হেণ সহেযািগতা দান [১.২৮.১] সহেযািগতা দানত সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০
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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
২০২১-২২

েপণ ২০২২-
২০২৩

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[২] সামািজক
িনরাপালক কায ম
বাবায়ন
জারদারকরণ;

১৫

[২.১] জলা কণ ধার কিম এবং জলা েয াগ বাপনা কিমর সভা
আেয়াজন

[২.১.১] সভা অিত সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[২.২] জলা কণ ধার কিম এবং জলা েয াগ বাপনা কিমর সভার
সভার িসা বাবায়ন

[২.২.১] িসা বাবািয়ত সমি % ১ ৮৫ ৯০ ৯৫ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৫ ৯৮

[২.৩] েয াগ কবিলত এলাকা পিরদশ ন (েয াগ হেল) [২.৩.১] ঘটনাল পিরদশ নত সমি % ১ ৯০ ৯৫ ৯৫ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৮ ১০০

[২.৪] কািবখা/ কািবটা কম িচ বাবায়ন তদারিক [২.৪.১] কম িচ বাবািয়ত সমি % ১ ৯৫ ৯৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫ ৯৮

[২.৫] আর কম িচ বাবায়ন তদারিক [২.৫.১] কম িচ বাবািয়ত সমি % ১ ৯৫ ৯৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫ ৯৮

[২.৬] অিতদিরেদর জ কম জন ক পিরদশ ন [২.৬.১] ক পিরদশ নত সমি % ১ ৯৫ ৯৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৮০ ৯৫ ৯৮

[২.৭] কেরানায় িতেদর াণ িবতরণ [২.৭.১] কম িচ বাবািয়ত সমি সংা ২ ০ ২৪০০০ ২৫০০০ ২০০০০ ১৫০০০ ১২০০০ ১০০০০ ২৫০০০ ৩০০০০

[২.৮] মাননীয় ধানমীর াণ তহিবেলর অথ  দােনর জ তািলকা ণয়ন [২.৮.১] কম িচ বাবািয়ত সমি % ২ ০ ৬০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭০ ৮০

[২.৯] জলা পিরেবশ ও বন উয়ন কিমর সভা আেয়াজন [২.৯.১] সভা আেয়ািজত সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[২.১০] জলা পিরেবশ ও বন উয়ন কিমর সভার িসা বাবায়ন [২.১০.১] িসা বাবািয়ত সমি % ১ ৮৫ ৯০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫ ৯৮

[২.১১] েরাপণ কম িচ বাবায়ন [২.১১.১] কম িচ বাবািয়ত সমি সংা ১ ২০০০০০ ২৫০০০০ ২৫০০০০ ২০০০০০ ১৫০০০০ ১০০০০০ ৫০০০০ ৩০০০০০ ৩৫০০০০

[২.১২] েমলার আেয়াজন [২.১২.১] েমলা আেয়ািজত সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ০ ১ ১

[২.১৩] সরকাির সি অৈবধ দখলকরণ [২.১৩.১] সি অৈবধ দখল সমি % ১ ৮৫ ৯০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫ ৯৮

[৩] রাজ বাপনায়
গিতশীলতা আনয়ন;

১৫

[৩.১] রাজ সংা সভাসহ আেয়াজন [৩.১.১] সভা অিত সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৩.২] এল.এ মামলা িনি [৩.২.১] মামলা িনিত সমি % ১ ৮০ ৮০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৮৫ ৯০

[৩.৩] রকড েমর আেবদন িনি [৩.৩.১] আেবদন িনিত সমি % ১ ৯৫ ৯৫ ৯৮ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৮ ১০০

[৩.৪] রাজ শাসেনর কম বাপনা [৩.৪.১] আেবদন িনিত সমি % ১ ৮৫ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৫ ৯৮

[৩.৫] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন [৩.৫.১] অিফস পিরদশ নত সমি সংা ১ ৫৬ ৭২ ৭২ ৬২ ৫৬ ৫০ ৪৪ ৮৮ ১০০

[৩.৬] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [৩.৬.১] অিফস পিরদশ নত সমি সংা ১ ৫৬ ৭২ ৭২ ৬২ ৫৬ ৫০ ৪৪ ৮৮ ১০০

[৩.৭] িমর রকড  হালনাগাদকরণ [৩.৭.১] রকড  হালনাগাদত সমি % ১ ৬৭ ৭১ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৮০ ৮৫

[৩.৮] িনক খাসজিম থাকা সােপে বোব দান
[৩.৮.১] িমহীনেদর মােঝ খাসজিম
বোবত

সমি
পিরবার
সংা

১ ৫০০ ৫৫০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ৪০০ ৫০০

[৩.৯] িম উয়ন কেরর দাবী িনধ ারণ [৩.৯.১] িম উয়ন কেরর দাবী িনধ ািরত সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.১০] িম উয়ন কেরর দাবী আদায় তদারিক [৩.১০.১] িম উয়ন কর আদায়ত সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.১১] সায়রাত মহাল ইজারা দান [৩.১১.১] ইজারা দানত সমি % ০.৫ ৯০ ৯০ ৯২ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৫ ৯৮

[৩.১২] রাজ মামলা িনি তদারিক [৩.১২.১] মামলা িনিত সমি % ০.৫ ৭৫ ৮০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৮৫ ৯০

[৩.১৩] িম সংা মামলার এসএফ আদালেত রণ ও তদারিক [৩.১৩.১] এসএফ িরত সমি % ১ ৯৫ ৯৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫ ৯৮

[৩.১৪] দওয়ানী মামলায় সরকার পে রায় ঘািষত সি রা [৩.১৪.১] রায় ঘািষত সি দখলত সমি % ১ ৯৫ ৯৭ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫ ৯৮

[৩.১৫] র সা িফেকট মামলা িনি তদারিক [৩.১৫.১] মামলা িনিত সমি % ১ ৯৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৫ ৯৮

[৩.১৬] সরকাির সি অৈবধ দখলকরণ [৩.১৬.১] সি অৈবধ দখল সমি % ১ ৮৮ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯০ ৯৫
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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
২০২১-২২

েপণ ২০২২-
২০২৩

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৪] জলা ািজেিসর
মােম জনলা,
জনিনরাপা
সংহতকরণ ও
জনসেচতনতালক
কায ম;

১০

[৪.১] জলা আইন-লা কিমর সভা আেয়াজন [৪.১.১] সভা আেয়ািজত সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৪.২] জলা আইন-লা কিমর সভার িসা বাবায়ন [৪.২.১] সভার িসা বাবািয়ত সমি % ২ ৯০ ৯৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫ ৯৮

[৪.৩] মাপ অযায়ী মাবাইল কাট  পিরচালনা [৪.৩.১] মাপ অিজত সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৪.৪] ই-কােট র মােম মাবাইল কােট র নিথ িনি [৪.৪.১] ই-কােট  নিথ িনিত সমি % ১ ৮০ ৮০ ৮৫ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯০ ৯৫

[৪.৫] ফৗজদারী কায িবিধর আওতায় মামলা িনি [৪.৫.১] মাপ অিজত সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯৮ ১০০

[৪.৬] চারাচালান রােধ সেচতনতালক সভা আেয়াজন [৪.৬.১] সভা আেয়ািজত সমি সংা ১ ২১০ ২১০ ২১০ ১৮০ ১৫০ ১১০ ১০০ ২১০ ২৪০

[৪.৭] বািববাহ রােধ সেচতনতালক সভা আেয়াজন [৪.৭.১] সভা আেয়ািজত সভা আেয়ািজত সমি সংা ১ ২১০ ২১০ ২১০ ১৮০ ১৫০ ১১০ ১০০ ২১০ ২৪০

[৫] ই- গভেন 
কায ম বাবায়ন।

১০

[৫.১] েড এর মােম সকল প হণ িনিতকরণ [৫.১.১] েডের মােম প হীত সমি % ১ ৯৫ ৯৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫ ৯৮

[৫.২] ই-নিথর মােম িসা হণ ও পজাির
[৫.২.১] ই-নিথেত িসা হীত ও
পজািরত

সমি % ২ ৯০ ৯৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫ ৯৮

[৫.৩] অনলাইেন সকল কার আেবদন হণ ও সবা দান [৫.৩.১] অনলাইেন আেবদন হীত সমি % ২ ৯০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৫ ৯৮

[৫.৪] সামািজক যাগােযাগ মােমর সমা সমাধান [৫.৪.১] া সমা সমাধানত সমি % ১ ৮২ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৫ ৯৮

[৫.৫] District Development Hub এর মােম বকারেদর
আেয়র েযাগ িকরণ

[৫.৫.১] িশণ দান সমি সংা ২ ০ ৬০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৮০

[৫.৬] কেরানাকালীন েয ােগর সময় অনলাইেন প য়িবেয়র
বাকরণ

[৫.৬.১] পর ত দান সমি সংা ২ ০ ২৫০০০ ২৫০০০ ২০০০০ ১৫০০০ ১০০০০ ৮০০০০ ১০০০০০ ২০০০০০
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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
২০২১-২২

ে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

১১

[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 ২ 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
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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
২০২১-২২

ে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
ি

৮

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

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[২.২] উাবনী / উয়ন
উোগ বাবায়ন

[২.২.১] নতম এক
উাবনী / উয়ন
উোগ চাত

তািরখ জনঘা ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] কম চারীেদর িশণ
দান

[২.৩.১] েতক
কম চািরর জ িশণ
আেয়ািজত

সমি জনঘা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০

[২.৩.২] ১০ম ড ও
ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৪] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সমি সংা ১ ১

[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

সমি % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] অিডট আপি
িনিত

সমি % ২ 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



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ২৩:৫৩ া: ১৭ ণ তািরখ: সামবার, সের ০৬, ২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, িমা, িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়,
চাম-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, চাম িহসােব জলা শাসক, জলা শাসেকর
কায ালয়, িমা-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান
করব।

ািরত:

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, িমা

তািরখ

িবভাগীয় কিমশনার
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, চাম

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ অ:জ: অিতির জলা শাসক

২ আরিডিস রিভিনউ ড কােলর

৩ ইউএলএও ইউিনয়ন িম সহকারী কম কতা

৪ ইউএসএলএও ইউিনয়ন িম উপসহকারী কম কতা

৫ উিনঅ উপেজলা িনব াহী অিফসার

৬ এনিডিস নজারত ড কােলর

৭ এলএও া এাইিজশান অিফসার

৮ এসএ ট অাইিজশান

৯ এিস া সহকারী কিমশনার (িম)

১০ িডআরআরও জলা ান ও নব াসন কম কতা

১১ িডএফও জলা বন কম কতা

১২ সেবা িম সংার বাড 

১৩ সায়রাত মহাল জলমহাল, বামহাল, পাথরমহাল,লবনমহাল,িচংিড়মহাল ইতািদ
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.১] জলা উয়ন সময় কিমর সভা অান [১.১.১] সভা অিত

[১.২] জলা উয়ন সময় সভার িসা বাবায়ন [১.২.১] িসা বাবািয়ত

[১.৩] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন [১.৩.১] ক পিরদশ নত

[১.৪] এনিজও সময় সভা আেয়াজন [১.৪.১] সভা অিত

[১.৫] এনিজও সময় সভার িসা বাবায়ন [১.৫.১] িসা বাবািয়ত

[১.৬] িজববষ  উপলে ীড়া িতেযািগতার আেয়াজন [১.৬.১] আেয়ািজত ীড়া িতেযািগতা

[১.৭] িজববষ  উপলে  রাপন কম চী [১.৭.১]  রাপন

[১.৮] আমার বািড় আমার খামার ক পিরদশ ন [১.৮.১] সিমিত পিরদশ নত

[১.৯] িশা িতান পিরদশ ন [১.৯.১] িশা িতান পিরদশ নত

[১.১০] িশার মােনায়েনর লে মতিবিনময় সভা আেয়াজন [১.১০.১] সভা আেয়ািজত

[১.১১] িশকেদর জ িশণ আেয়াজন তদারিক [১.১১.১] িশণ স

[১.১২] নকল পিরেবেশ পরীা আেয়াজন [১.১২.১] পরীা আেয়ািজত

[১.১৩] াথিমক িবালেয় িমডেড িমল চা [১.১৩.১] িমডেড িমল চাত

[১.১৪] িশা িতােন মািিমিডয়ার বহার িনিতকরণ [১.১৪.১] িণকে মািিমিডয়া বত

[১.১৫] পাবিলক পরীার পের িনরাপা িনিতকরণ [১.১৫.১] িনরাপা িনিতত

[১.১৬] ইউিনয়ন পিরষদ পিরদশ ন [১.১৬.১] ইউিপ পিরদশ নত

[১.১৭] ইউিপ সিচবেদর ডাটােবজ তরী [১.১৭.১] ডাটােবজ তরীত

[১.১৮] িডিজটাল সারসহ পিরদশ ন, সিয়করণ ও সবা িনিতকরণ [১.১৮.১] ইউিডিস পিরদশ নত

[১.১৯] জনিতিনিধ ও কম চািরেদর জ িশেণর আেয়াজন [১.১৯.১] িশণ আেয়ািজত

[১.২০] াম িলশেদর পাশাক সরবরাহকরণ ও হািজরা িনিতকরণ [১.২০.১] পাশাক সরবরাহত ও হািজরা িনিতত

[১.২১] িভককরেণ কায কর বা হণ [১.২১.১] িভক নব ািসত

[১.২২] ইউিনয়ন া ও পিরবার কাণ ক পিরদশ ন [১.২২.১] পিরদশ নত

[১.২৩] িশানিবস কম কতােদর জ কম কালীন িশণ আেয়াজন [১.২৩.১] িশণ স

[১.২৪] কম চািরেদর জ বছের ৬০ ঘা িশণ আেয়াজন [১.২৪.১] িশণ আেয়ািজত

[১.২৫] বাসীেদর সমা সমাধােন কায কর বা হণ [১.২৫.১] আেবদন িনিত
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.২৬] বাসীেদর ববািহক সনদ দান [১.২৬.১] সনদ দানত

[১.২৭] বােস ত ির িতরেণ সহেযািগতা দান [১.২৭.১] সহেযািগতা দানত

[১.২৮] বােস ত ির লাশ হেণ সহেযািগতা দান [১.২৮.১] সহেযািগতা দানত

[২.১] জলা কণ ধার কিম এবং জলা েয াগ বাপনা কিমর সভা আেয়াজন [২.১.১] সভা অিত

[২.২] জলা কণ ধার কিম এবং জলা েয াগ বাপনা কিমর সভার সভার িসা বাবায়ন [২.২.১] িসা বাবািয়ত

[২.৩] েয াগ কবিলত এলাকা পিরদশ ন (েয াগ হেল) [২.৩.১] ঘটনাল পিরদশ নত

[২.৪] কািবখা/ কািবটা কম িচ বাবায়ন তদারিক [২.৪.১] কম িচ বাবািয়ত

[২.৫] আর কম িচ বাবায়ন তদারিক [২.৫.১] কম িচ বাবািয়ত

[২.৬] অিতদিরেদর জ কম জন ক পিরদশ ন [২.৬.১] ক পিরদশ নত

[২.৭] কেরানায় িতেদর াণ িবতরণ [২.৭.১] কম িচ বাবািয়ত

[২.৮] মাননীয় ধানমীর াণ তহিবেলর অথ  দােনর জ তািলকা ণয়ন [২.৮.১] কম িচ বাবািয়ত

[২.৯] জলা পিরেবশ ও বন উয়ন কিমর সভা আেয়াজন [২.৯.১] সভা আেয়ািজত

[২.১০] জলা পিরেবশ ও বন উয়ন কিমর সভার িসা বাবায়ন [২.১০.১] িসা বাবািয়ত

[২.১১] েরাপণ কম িচ বাবায়ন [২.১১.১] কম িচ বাবািয়ত

[২.১২] েমলার আেয়াজন [২.১২.১] েমলা আেয়ািজত

[২.১৩] সরকাির সি অৈবধ দখলকরণ [২.১৩.১] সি অৈবধ দখল

[৩.১] রাজ সংা সভাসহ আেয়াজন [৩.১.১] সভা অিত

[৩.২] এল.এ মামলা িনি [৩.২.১] মামলা িনিত

[৩.৩] রকড েমর আেবদন িনি [৩.৩.১] আেবদন িনিত

[৩.৪] রাজ শাসেনর কম বাপনা [৩.৪.১] আেবদন িনিত

[৩.৫] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন [৩.৫.১] অিফস পিরদশ নত

[৩.৬] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [৩.৬.১] অিফস পিরদশ নত

[৩.৭] িমর রকড  হালনাগাদকরণ [৩.৭.১] রকড  হালনাগাদত

[৩.৮] িনক খাসজিম থাকা সােপে বোব দান [৩.৮.১] িমহীনেদর মােঝ খাসজিম বোবত

[৩.৯] িম উয়ন কেরর দাবী িনধ ারণ [৩.৯.১] িম উয়ন কেরর দাবী িনধ ািরত

[৩.১০] িম উয়ন কেরর দাবী আদায় তদারিক [৩.১০.১] িম উয়ন কর আদায়ত
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৩.১১] সায়রাত মহাল ইজারা দান [৩.১১.১] ইজারা দানত

[৩.১২] রাজ মামলা িনি তদারিক [৩.১২.১] মামলা িনিত

[৩.১৩] িম সংা মামলার এসএফ আদালেত রণ ও তদারিক [৩.১৩.১] এসএফ িরত

[৩.১৪] দওয়ানী মামলায় সরকার পে রায় ঘািষত সি রা [৩.১৪.১] রায় ঘািষত সি দখলত

[৩.১৫] র সা িফেকট মামলা িনি তদারিক [৩.১৫.১] মামলা িনিত

[৩.১৬] সরকাির সি অৈবধ দখলকরণ [৩.১৬.১] সি অৈবধ দখল

[৪.১] জলা আইন-লা কিমর সভা আেয়াজন [৪.১.১] সভা আেয়ািজত

[৪.২] জলা আইন-লা কিমর সভার িসা বাবায়ন [৪.২.১] সভার িসা বাবািয়ত

[৪.৩] মাপ অযায়ী মাবাইল কাট  পিরচালনা [৪.৩.১] মাপ অিজত

[৪.৪] ই-কােট র মােম মাবাইল কােট র নিথ িনি [৪.৪.১] ই-কােট  নিথ িনিত

[৪.৫] ফৗজদারী কায িবিধর আওতায় মামলা িনি [৪.৫.১] মাপ অিজত

[৪.৬] চারাচালান রােধ সেচতনতালক সভা আেয়াজন [৪.৬.১] সভা আেয়ািজত

[৪.৭] বািববাহ রােধ সেচতনতালক সভা আেয়াজন [৪.৭.১] সভা আেয়ািজত সভা আেয়ািজত

[৫.১] েড এর মােম সকল প হণ িনিতকরণ [৫.১.১] েডের মােম প হীত

[৫.২] ই-নিথর মােম িসা হণ ও পজাির [৫.২.১] ই-নিথেত িসা হীত ও পজািরত

[৫.৩] অনলাইেন সকল কার আেবদন হণ ও সবা দান [৫.৩.১] অনলাইেন আেবদন হীত

[৫.৪] সামািজক যাগােযাগ মােমর সমা সমাধান [৫.৪.১] া সমা সমাধানত

[৫.৫] District Development Hub এর মােম বকারেদর আেয়র েযাগ িকরণ [৫.৫.১] িশণ দান

[৫.৬] কেরানাকালীন েয ােগর সময় অনলাইেন প য়িবেয়র বাকরণ [৫.৬.১] পর ত দান
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কায ম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব
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