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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:

িডিজটাল বাংলােদশ গেড় তালা, পক ২০২১ বাবায়ন এবং দ, গিতশীল,  ও জনবাব জনশাসন বা গড়ার লে ফনী জলা
শাসন াপক কায ম হণ কেরেছ। ইউিনয়ন িডিজটাল সােরর মােম জিমর খিতয়ােনর নকল, মামলার জােবদা নকল ািক
পয ােয়র সবা হীতােদর িনকট সরবরাহ করা হে। জাতীয় ই-সািভ স এর মােম নিথ বাপনা চাকরণ, ই-মাবাইল কাট  এর বহার,
রকড েমর জ থক সফটওয়ােরর মােম E-reporting চাকরণ, ইারেনট সংেযাগ শিশালী করা এবং ওয়াইফাই চা করা
হেয়েছ। ফনী জলায় এক িনন কীয় শহীদ িমনার াপন করা হেয়েছ। জলা শাসেনর সািব ক তাবধােন পিরবার পিরকনা
িবভাগ ও ানীয় শাসেনর সহেযািগতায় ফনী সদর উপেজলাধীন ছয়া ইউিনয়নেক পিরবার পিরকনা, মা ও িশা সবায় আদশ 
ইউিনয়ন কায ম “ছয়া মেডল” িহেসেব গেড় তালা হেয়েছ যা শতভাগ পিরবার পিরকনা পিত হণ, মা ও িশাের উিত এবং
নারী িশা সাের অতব  সাফ অজন কেরেছ। ইেতামে ফনীর মিহপাল দেশর একমা সব হৎ ছয় লেনর াইওভার চা করা
হেয়েছ। এছাড়া ফেতহর রলওেয় ওভারপাস ই লন চা হেয়েছ এবং শীই অবিশ িনম ানকাজ শেষ েরা চার লন উু কের
দওয়া হেব। ফনী অথ ৈনিতক অল িতার জ ইেতামে সানাগাজী উপেজলার িবিভ মৗজার ৪৫১২.৫৬ একর খাস জিমর কিলয়ত
স হেয়েছ। ছাগলনাইয়া উপেজলাধীন বাংলােদশ-ভারত সীমাে “বড ার হাট” াপন করা হেয়েছ। ইিতেব  দাগনঞা উপেজলােক
বািববাহ উপেজলা িহেসেব ঘাষনা করা হেয়েছ এবং অা উপেজলাসহেক বািববাহ ঘাষনার কায ম এিগেয় চলেছ। িবগত
িতন বছের ১,০৪১  িমহীন পিরবারেক িষ খাসজিম বোব দয়া হেয়েছ। এছাড়া জলা শাসেকর কায ালেয়র কম চারীেদর িনয়িমত
িশণ দান করা হে। এই কায ালেয় ই-ফাইিলং এর মােম ১০০% নিথ িনি করা হে।

সমা এবং চােলসহ:

ফনী জলায় রী নদীর ভােনর ফেল িত বছর বা হয়। রী নদীর তীের ায়ীভােব নদীভান রােধ বিড়বধ িনম ােণ েয়াজনীয়
অথ  বরা পাওয়া যাে না। ভারেতর সে দীঘ  সীমা থাকায় সীমা িদেয় মাদক ও চারাচালান িতেরােধ আইনলা বািহনীেক
অিধকতর মেনােযাগ িদেত হয়। এলাকার অিধকাংশ লাকজন কম লখাপড়া কের দেশর বাইের কাজ করেত যায়। তাছাড়া চাষেযা ফসিল
জিম পিতত অবায় পেড় থােক। বতমােন জলা শাসেকর কায ালেয় অেমািদত জনবেলর অেনক পদ  থাকায় জনগণেক াভািবক
সবা দােন সমার ি হে। এ ছাড়া কম রত কম চারীেদর মে ত িগত ান ও দতার অভাব রেয়েছ ।

ভিবৎ পিরকনা:

ফনী িসেজনস ভেয়স (Feni Citizen’s Voice) ও জাতীয় ত কের হলাইন ১০৪এর মােম নাগিরক সবা িনিত করা
হেব। জলা শাসেনর িবেশষ উোগ ’ফিনউিরজম’ এর মােম ফনীর ইিতহাস, ঐিতহ ও দশ নীয় ানসহ িশাথেদর অবিহত করা
হেব। িডিজটাল রকড ম গেড় তালার লে িম মণালয় কক ণীত সফটওয়ােরর মােম সকল ধরেনর খিতয়ােনর ডাটা তকরণ
ও অেমাদন করা হেব। বোবেযা িষ খাসজিমর ডাটােবজ ত এবং অিষ খাসজিম, অিপ ত সি, দেবার সি, ওয়াকফ
সির ডাটােবজ ত করা হেব।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

জলার উয়েনর জ ফনী জলা শাসন াপক কায ম হণ কেরেছ। হীত কায মসহ বাবায়েনর জ িনয়িমত তদারিক
চলেছ। িবজয়িসংহ িদঘী ও রাজািঝর িদঘীর চপ াশ সিত কের ওয়াকওেয় ও িবেনাদন পাক াপন কায ম চলমান আেছ যা
অিত ত স করা সব হেব। িঁকণ  (ঝের পড়ার হার বশী) িশা িতােনর তািলকা তব ক াথিমক ের ১০০% ভিত
িনিত  করা  হেব।  ফনী  জলােক  বািববাহ  জলা  ঘাষণা  করা  হেব।  ফনী  িসেজনস  ভেয়স  (Feni  Citizen’s
Voice) এর মােম জনগণেক সবা দান করা হেব। জাতীয় ত কের হলাইন ১০৪ এর মােম নাগিরক সবা িনিত
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, ফনী

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 গেড় তালা।

১.২ অিভল (Mission)
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 সেহর কায কর সময়সাধন
২. েয াগ বহাপনা, বনায়ন, জলবা পিরবতন ও পিরেবশ সংরণসহ টকসই উয়ন লমাা অজন রািতকরণ;
৩. সামািজক িনরাপালক কায ম বাবায়ন জারদারকরণ;
৪. রাজ শাসন ও বহাপনায় গিতশীলতা আনয়ন
৫. মানবসদ উয়ন ও ািতািনক সমতা িকরণ
৬. জলা ািজেিসর মােম জনলা ও জনিনরাপা সংহতকরণ;
৭. জনসেচতনতালক কায েমর মােম জন উুকরণ জারদারকরণ
৮. ীড়া, সংিত ও নারী উয়ন রািতকরণ
৯. বািববাহ িতেরােধ চলমান িববাহ িনবেনর হার ও জনসেচতনতা ি, মিনটিরং এ ইভােয়শন বা এবং আইন
ও িবিধ িবধান েয়াগ জারদারকরণ

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. দতার সে বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন
২. দতা ও নিতকতার উয়ন
৩. ত অিধকার ও েণািদত ত কাশ বাবায়ন
৪. কায পিত ও সবার মােনায়ন
৫. কম  পিরেবশ উয়ন
৬. আিথ ক বাপনার উয়ন।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

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

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

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

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

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

১৮

[১.১] জলা উয়ন সময় কিমর
সভা অান

[১.১.১] অিত সভা সমি সংা ৪ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২

[১.২] জলা উয়ন সময় কিমর
সভার িসা বাবায়ন

[১.২.১] িসা
বাবািয়ত

সমি % ৪ ৭৭ ৮১ ৮১ ৭৩ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৯০ ৯৫

[১.৩] িবিভ উয়নলক কায ম
পিরদশ ন

[১.৩.১] পিরদশ নত
ক

সমি সংা ৪ ২৩২ ২৩৭ ২৩৭ ২১৩ ১৯০ ১৬৬ ১৪২ ২৪৬ ২৫১

[১.৪] এনিজও কায ম সময়
িবষয়ক সভা

[১.৪.১] সভা অিত সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২

[১.৫] এনিজও কায ম সময়
িবষয়ক সভার িসা বাবায়ন

[১.৫.১] িসা
বাবািয়ত

সমি % ২ ৯৬ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০২ ১০৫

[১.৬] এনিজওেদর অেল ছাড়ত
অেথ র পিরবীণ

[১.৬.১] পিরবীণত
এনিজও

সমি সংা ১ ১০ ১১ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২

[১.৭] ঋণ কায ম
পিরদশ ন/দশ ন

[১.৭.১] পিরদশ ন/ দশ ন
িতেবদন

সমি সংা ১ ১০ ১১ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১৩ ১৪

[২] েয াগ
বহাপনা, বনায়ন,
জলবা পিরবতন ও
পিরেবশ সংরণসহ
টকসই উয়ন
লমাা অজন
রািতকরণ;

১০

[২.১] াণ ও নব াসন এবং েয াগ
বহাপনা সিকত সভা অান

[২.১.১] অিত সভা সমি সংা ২ ০৬ ০৭ ০৭ ৬ ৬ ৫ ৫ ০৮ ০৮

[২.২] াণ ও নব াসন এবং েয াগ
বহাপনা সিকত সভার িসা
বাবায়ন

[২.২.১] িসা
বাবািয়ত

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০২

[২.৩] েয াগ িত এলাকা
তাৎিণক পিরদশ ন/দশ ন

[২.৩.১] পিরদশ ন/
দশ নত িতেবদন

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৪] িজআর দান
[২.৪.১] দানত
িজআর

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৫] িভিজএফ দান
[২.৫.১] দানত
িভিজএফ

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৬] ট িরিলফ দান
[২.৬.১] দানত
িরিলফ

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৭] ামীন অবকাঠােমা িনম ােনর
জ কািবখা ক বাবায়ন

[২.৭.১] বাবািয়ত
ক

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৮] ামীণ অবকাঠােমা িনম ােনর
জ কািবটা ক বাবায়ন

[২.৮.১] বাবািয়ত
ক

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৯] অিতদিরেদর জ
কম সংহান কম িচ

[২.৯.১] বাবািয়ত
ক

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.১০] েরাপেনর জ জনগণেক
উুকরণ মলা আেয়াজন

[২.১০.১] আেয়ািজত
মলা

সমি সংা ০.৫ ১ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১০

[২.১১] সামািজক বনায়েনর জ
িবিভ কার ের চারা িবতরণ

[২.১১.১] িবতরণত
চারা

সমি
সংা
(হাজার)

০.৫ ৪৫ ৪৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৫ ৬০

[২.১২] জলা পিরেবশ কিমর সভা
আেয়াজন

[২.১২.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ১ ৪ ৪ ৫ ৪.৫ ৪ ৩.৫ ৩ ৫ ৬

[২.১৩] জলবা পিরবতন রােধ
হীত ক বাবায়ন

[২.১৩.১] বাবািয়ত
ক

সমি সংা ০.৫ ১ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৩] সামািজক
িনরাপালক
কায ম বাবায়ন
জারদারকরণ;

৮

[৩.১] িেযাােদর সানী ভাতা
িবতরণ কায ম তদারিক

[৩.১.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.২] িতবী ভাতা দান কায ম
তদারিক

[৩.২.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৩] িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিক

[৩.৩.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৪] সামািজক িনরাপালক
কের বাবায়ন পিরবীণ

[৩.৪.১] পিরবীণত
ক

সমি সংা ১ ৭৫ ৭৭ ৮২ ৭৩ ৬৫ ৫৭ ৪৯ ৮৫ ৮৮

[৩.৫] িতবীেদর িশা ও অা
কাণলক কােজ সহায়তা দান

[৩.৫.১] সহায়তা ক
তদারকত

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪] রাজ শাসন ও
বহাপনায়
গিতশীলতা আনয়ন

৮

[৪.১] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন
[৪.১.১] পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ০.৫ ৩৬ ৩৬ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৫ ২১ ৩৬ ৩৬

[৪.২] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন
[৪.২.১] পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ০.৫ ৭০০ ৭১০ ৭২০ ৬৪৮ ৫৭৬ ৫০৪ ৪৩২ ৭৩০ ৭৪০

[৪.৩] িম রকড  হালনাগাদকরণ
[৪.৩.১] হালনাগাদত
খিতয়ান

সমি সংা ০.৫ ১৫০০০ ১৫০০০ ১৫০০০ ১৩৫০০ ১২০০০ ১০৫০০ ৯০০০ ১৫৫০০ ১৫৫০০

[৪.৪] িষ খাস জিম বোব দান
[৪.৪.১] নব ািসত
পিরবার

সমি সংা ০.৫ ৮০ ৮০ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৮৬ ৮৬

[৪.৫] িম উয়ন কেরর সক দাবী
িনধ ারণ

[৪.৫.১] িনধ ািরত দাবী সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.৬] িম উয়ন কর আদায়
তদারিক করা

[৪.৬.১] আদায়ত িম
উয়ন কর

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.৭] সায়রাত মহাল বোব দান
[৪.৭.১] আদায়ত
ইজারা

সমি % ০.৫ ৫২ ৫২ ৫৫ ৪৯ ৪৪ ৩৮ ৩৩ ৫৬ ৫৮

[৪.৮] রাজ মামলা িনি
[৪.৮.১] মামলা
িনির হার

সমি % ০.৫ ৫৫ ৬০ ৬৫ ৫৮ ৫২ ৪৫ ০ ৭০ ৭৫
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৪.৯] িম িবেরাধ িবষয়ক মামলার
এসএফ িব আদালেত রণ

[৪.৯.১] িরত িরেপাট  সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.১০] দওয়ানী মামলা িনি
[৪.১০.১] সরকােরর
িবপেমামলার
একতরফা রায়

সমি সংা ০.৫ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

[৪.১১] র সা িফেকট মামলা
িনি

[৪.১১.১] িনিত
মামলা

সমি % ২ ৬৫ ৭০ ৭২ ৬৪ ৫৭ ৫০ ৪৩ ৭৫ ৭৮

[৪.১২] ১নং খিতয়ান সরকাির
সির অৈবধ দখল উার

[৪.১২.১] উারত িম সমি % ০.৫ ৭ ৭ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৭ ৭

[৪.১৩] অা সরকাির সির
অৈবধ দখল উার

[৪.১৩.১] উারত িম সমি % ০.৫ ৯ ১০ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ১২ ১৩

[৫] মানবসদ
উয়ন ও ািতািনক
সমতা িকরণ

৮

[৫.১] িবিসএস (শাসন) কাডােরর
িশানিবশ কম কতােদর ইনসািভ স
িশণ আেয়াজন

[৫.১.১] হীত ক সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৫.২] মিপিরষদ িবভাগ দ
িশণ কম িচ অযায়ী নবিন
কাডার কম কতােদর সনদপ দান

[৫.২.১] িশন ও
সনদপ দানত

সমি সংা ১ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[৫.৩] জলা শাসেন কম রত
কম চারীেদর জ িশণ আেয়াজন

[৫.৩.১] িশিত
কম চারী

সমি সংা ১ ৩০০ ৩০০ ৩১০ ২৭৯ ২৪৮ ২১৭ ১৮৬ ৩১৫ ৩২০

[৫.৪] জলা শাসেন কম রত
কম কতা- কম চারীেদর আইিস
বহার িনিত করা

[৫.৪.১] বত
আইিস

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৬] জলা
ািজেিসর মােম
জনলা ও
জনিনরাপা
সংহতকরণ;

৭

[৬.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা
[৬.১.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ০.৫ ৬০০ ৬৫০ ৬৫০ ৫৪০ ৪৮০ ০ ০ ৬৬০ ৬৭০

[৬.২] ুভােব পাবিলক পরীা
পিরচালনা

[৬.২.১] অিত
পাবিলক পরীা

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ০ ০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: বার, লাই ২৪, ২০২০ ১৫:২৯ া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০৪, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৬.৩] এিিকউভ ািজেেটর
আদালত পিরদশ ন

[৬.৩.১] পিরদশ নত
আদালত

সমি সংা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০ ০ ১২ ১২

[৬.৪] জলখানা পিরদশ ন [৬.৪.১] পিরদশ নত সমি সংা ০.৫ ১২ ১২ ১৮ ১৬ ১৪ ০ ০ ১৯ ২০

[৬.৫] থানা পিরদশ ন [৬.৫.১] পিরদশ নত সমি সংা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২

[৬.৬] জলা আইন লা কিমর
সভা অান

[৬.৬.১] অিত সভা সমি সংা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২

[৬.৭] জলা আইন লা কিমর
সভার িসা বাবায়ন

[৬.৭.১] িসা
বাবায়েনর হার

সমি % ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২

[৬.৮] পািক গাপনীয় িতেবদন
রণ

[৬.৮.১] িরত
িতেবদন

সমি সংা ১ ২৪ ২৪ ২৪ ২২ ২০ ১৬ ১৪ ২৪ ২৪

[৭]
জনসেচতনতালক
কায েমর মােম
জন উুকরণ
জারদারকরণ

৬

[৭.১] এিসেডর অপবহার রাধ
সংা সভা আেয়াজন

[৭.১.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ১ ০৬ ০৬ ০৬ ৫ ৫ ৪ ৪ ০৬ ০৬

[৭.২] মাদকের অপবহার
িনয়েণ জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

[৭.২.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২

[৭.৩] নারী ও িশ িনয াতন রােধ
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[৭.৩.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২

[৭.৪] যৗক িনেরােধর লে
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[৭.৪.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২

[৭.৫] সাস ও জীবাদ দমেন
জনসেচতনতালকসভা আেয়াজন

[৭.৫.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১০ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২



ড়া দািখেলর সময়: বার, লাই ২৪, ২০২০ ১৫:২৯ া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০৪, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৭.৬] নারী ও িশ পাচার রােধ
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[৭.৬.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২

[৭.৭] চারাচালান িতেরােধ
জনসেচতনতালকসভা আেয়াজন

[৭.৭.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২

[৭.৮] যৗন হয়রািন িতেরােধ
জনসেচতনতালকসভা আেয়াজন

[৭.৮.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২

[৭.৯] সামািজক সমাসহ
সমাধােন হানীয়ভােব ক হণ

[৭.৯.১] হীত ক সমি সংা ০.৫ ০১ ০১ ০১ . . . . ০১ ০১

[৮] ীড়া, সংিত
ও নারী উয়ন
রািতকরণ

৫

[৮.১] জলা ীড়া সংহার িনয়িমত
কিম গঠন

[৮.১.১] কিম গত তািরখ তািরখ ০.৫ ০১ ০১ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[৮.২] জলা পয ােয় ীড়া
িতেযািগতার আেয়াজন

[৮.২.১] আেয়ািজত
ীড়া িতেযািগতা

সমি সংা ০.৫ ১১ ১১ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ১১ ১১

[৮.৩] ীড়ািবদেদর জ িশণ
আেয়াজন

[৮.৩.১] িশণা
খেলায়াড়

সমি সংা ০.৫ ৩ ৩ ৩ ০ ০ ০ ০ ৩ ৩

[৮.৪] িশকলা একােডিমর িনয়িমত
কিম গঠন

[৮.৪.১] কিম গত সমি সংা ০.৫ ১ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১

[৮.৫] সাংিতক িতেযািগতার
আেয়াজন

[৮.৫.১] আেয়ািজত
িতেযািগতা

সমি সংা ০.৫ ৯ ৯ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৯ ৯

[৮.৬] সংিত ে িবিভ িশণ
আেয়াজন

[৮.৬.১] আেয়ািজত
িশণ

সমি সংা ০.৫ ৫ ৫ ৫ ৬ ৫ ৪ ৩ ৫ ৫

[৮.৭] জলা নারী ও িশ িনয াতন
িতেরাধ কিমর সভা আেয়াজন

[৮.৭.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২

[৮.৮] জলা নারী ও িশ িনয াতন
কিমর সভার িসা বাবায়ন

[৮.৮.১] িসা
বাবািয়ত

সমি % ০.৫ ৯৫ ৯৫ ৯৫ ৮৫ ৭৬ ৬৭ ৫৮ ৯৫ ৯৫



ড়া দািখেলর সময়: বার, লাই ২৪, ২০২০ ১৫:২৯ া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০৪, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৯] বািববাহ
িতেরােধ চলমান
িববাহ িনবেনর হার
ও জনসেচতনতা
ি, মিনটিরং এ
ইভােয়শন বা
এবং আইন ও িবিধ
িবধান েয়াগ
জারদারকরণ

৫

[৯.১] অিনবিত িববাহ
সাদনকারী িবেগ র ডাটােবজ
তরী

[৯.১.১] তরীত
ডাটােবজ

সমি সংা ০.৫ ৮১১ ৬৫০ ৬৫০ ৫৮৫ ৫২০ ৪৫৫ ৩৯০ . .

[৯.২] ডাটােবজ হালনাগাদকরণ
[৯.২.১] হালনাগাদত
ডাটােবজ

সমি % ০.৫ ৫০ ৮০ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ১২০ ১২০

[৯.৩] অিনবিত িববাহ
সাদনকারী ও িববাহ িনবকগণেক
সংি িশণ দান

[৯.৩.১] িশিত িববাহ
সাদনকারী

সমি % ০.৫ ৫০ ৮৫ ৮৫ ৭৬ ৬৮ ৬০ ৫১ ১১০ ১২০

[৯.৪] িববাহ সাদনকারী (ইমাম,
েরািহত, মৗলভীেদর উুকরণ
সভার আেয়াজন

[৯.৪.১] আেয়ািজত সভা
+

সমি সংা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৮ ০৭ ১২ ১২

[৯.৫] অিনবিত িববাহ
সাদনকারী গণেক বািববাহ
সাদন করা থেক িবরত রাখা

[৯.৫.১] বািববাহ
পড়ােনা করা থেক
িবরত রাখা

সমি % ০.৫ ৬০ ৮০ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ১২০ ১০

[৯.৬] অিনবিত িববাহ
সাদনকারীেক িদেয়ই িববাহ
িনবেনর জ পা পাীেক িববাহ
িনবেকর িনকট রণ

[৯.৬.১] িববাহ
িনবেনর জ িরত
া পাী

সমি % ০.৫ ১০০ . . . . . . . .

[৯.৭] িববাহ িনবকেক িদেয় সকল
িববাহ িনবন করােনা

[৯.৭.১] িনবিতত
িববাহ

সমি % ০.৫ ১০০ . . . . . . . .

[৯.৮] িববাহ িনবেকর কায ালয়
ইউিনয়ন পিরষেদর িনকটবত ােন
াপন/ানার

[৯.৮.১] িববাহ
িনবেকর কায ালয়
ইউিনয়ন পিরষেদর
িনকটবত ােন
াপন/ানািরত

সমি সংা ০.৫ ১৫ . . . . . . . .

[৯.৯] ইউিনয়নিভিক াগ অিফসার
িনেয়াগ

[৯.৯.১] িনেয়াগত াগ
অিফসার

সমি সংা ০.৫ ৪৩ ৪৩ ৪৩ ৩৯ ৩৪ ৩০ ২৬ ৪৩ ৪৩

[৯.১০] উপেজলা পয ােয়র কম কতা
কক িববাহ িনবকেদর কায ালয়
পিরদশ ন

[৯.১০.১] পিরদিশ ত
িববাহ িনবকেদর
কায ালয়

সমি সংা ০.৫ ৪০ ৪৫ ৪৫ ৪০ ৩৬ ৩১ ২৭ ৫৫ ৬০



ড়া দািখেলর সময়: বার, লাই ২৪, ২০২০ ১৫:২৯ া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০৪, ২০২০



ড়া দািখেলর সময়: বার, লাই ২৪, ২০২০ ১৫:২৯ া: ১৫ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০৪, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

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
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

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
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*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ অ:জ:: অিতির জলাশাসক

২ আরিডিস রিভিনউ ড কােলর

৩ ইউএলএও ইউিনয়ন া অািসে অিফসার

৪ ইউএলএসএও ইউিনয়ন া সাব-অািসে অিফসার

৫ উ:িন:অ: উপেজলা িনব াহী অিফসার

৬ এিসা এিসা কিমশনার (া)

৭ এলএও া অাইিজশান অিফসার

৮ এসএ ট অাইিজশান

৯ এনিডিস নজারত ড কােলর

১০ িডআরআরও জলা াণ ও নব াসন কম কতা

১১ সেবা িম সংার বাড 

১২ সায়রাত মহাল জলমহাল, বামহাল, পাথরমহাল, লবণমহাল, ি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] অিত সভা

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

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

[১.৪] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভা [১.৪.১] সভা অিত

[১.৫] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভার িসা বাবায়ন [১.৫.১] িসা বাবািয়ত

[১.৬] এনিজওেদর অেল ছাড়ত অেথ র পিরবীণ [১.৬.১] পিরবীণত এনিজও

[১.৭] ঋণ কায ম পিরদশ ন/দশ ন [১.৭.১] পিরদশ ন/ দশ ন িতেবদন

[২.১] াণ ও নব াসন এবং েয াগ বহাপনা সিকত সভা অান [২.১.১] অিত সভা

[২.২] াণ ও নব াসন এবং েয াগ বহাপনা সিকত সভার িসা বাবায়ন [২.২.১] িসা বাবািয়ত

[২.৩] েয াগ িত এলাকা তাৎিণক পিরদশ ন/দশ ন [২.৩.১] পিরদশ ন/ দশ নত িতেবদন

[২.৪] িজআর দান [২.৪.১] দানত িজআর

[২.৫] িভিজএফ দান [২.৫.১] দানত িভিজএফ

[২.৬] ট িরিলফ দান [২.৬.১] দানত িরিলফ

[২.৭] ামীন অবকাঠােমা িনম ােনর জ কািবখা ক বাবায়ন [২.৭.১] বাবািয়ত ক

[২.৮] ামীণ অবকাঠােমা িনম ােনর জ কািবটা ক বাবায়ন [২.৮.১] বাবািয়ত ক

[২.৯] অিতদিরেদর জ কম সংহান কম িচ [২.৯.১] বাবািয়ত ক

[২.১০] েরাপেনর জ জনগণেক উুকরণ মলা আেয়াজন [২.১০.১] আেয়ািজত মলা

[২.১১] সামািজক বনায়েনর জ িবিভ কার ের চারা িবতরণ [২.১১.১] িবতরণত চারা

[২.১২] জলা পিরেবশ কিমর সভা আেয়াজন [২.১২.১] আেয়ািজত সভা

[২.১৩] জলবা পিরবতন রােধ হীত ক বাবায়ন [২.১৩.১] বাবািয়ত ক

[৩.১] িেযাােদর সানী ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক [৩.১.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত

[৩.২] িতবী ভাতা দান কায ম তদারিক [৩.২.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত

[৩.৩] িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক [৩.৩.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত

[৩.৪] সামািজক িনরাপালক কের বাবায়ন পিরবীণ [৩.৪.১] পিরবীণত ক
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা

দ
মাণক

উপা


[৩.৫] িতবীেদর িশা ও অা কাণলক কােজ সহায়তা দান [৩.৫.১] সহায়তা ক তদারকত

[৪.১] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন [৪.১.১] পিরদশ নত অিফস

[৪.২] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [৪.২.১] পিরদশ নত অিফস

[৪.৩] িম রকড  হালনাগাদকরণ [৪.৩.১] হালনাগাদত খিতয়ান

[৪.৪] িষ খাস জিম বোব দান [৪.৪.১] নব ািসত পিরবার

[৪.৫] িম উয়ন কেরর সক দাবী িনধ ারণ [৪.৫.১] িনধ ািরত দাবী

[৪.৬] িম উয়ন কর আদায় তদারিক করা [৪.৬.১] আদায়ত িম উয়ন কর

[৪.৭] সায়রাত মহাল বোব দান [৪.৭.১] আদায়ত ইজারা

[৪.৮] রাজ মামলা িনি [৪.৮.১] মামলা িনির হার

[৪.৯] িম িবেরাধ িবষয়ক মামলার এসএফ িব আদালেত রণ [৪.৯.১] িরত িরেপাট 

[৪.১০] দওয়ানী মামলা িনি [৪.১০.১] সরকােরর িবপেমামলার একতরফা রায়

[৪.১১] র সা িফেকট মামলা িনি [৪.১১.১] িনিত মামলা

[৪.১২] ১নং খিতয়ান সরকাির সির অৈবধ দখল উার [৪.১২.১] উারত িম

[৪.১৩] অা সরকাির সির অৈবধ দখল উার [৪.১৩.১] উারত িম

[৫.১] িবিসএস (শাসন) কাডােরর িশানিবশ কম কতােদর ইনসািভ স িশণ আেয়াজন [৫.১.১] হীত ক

[৫.২] মিপিরষদ িবভাগ দ িশণ কম িচ অযায়ী নবিন কাডার কম কতােদর সনদপ দান [৫.২.১] িশন ও সনদপ দানত

[৫.৩] জলা শাসেন কম রত কম চারীেদর জ িশণ আেয়াজন [৫.৩.১] িশিত কম চারী

[৫.৪] জলা শাসেন কম রত কম কতা- কম চারীেদর আইিস বহার িনিত করা [৫.৪.১] বত আইিস

[৬.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা [৬.১.১] পিরচািলত মাবাইল কাট 

[৬.২] ুভােব পাবিলক পরীা পিরচালনা [৬.২.১] অিত পাবিলক পরীা

[৬.৩] এিিকউভ ািজেেটর আদালত পিরদশ ন [৬.৩.১] পিরদশ নত আদালত

[৬.৪] জলখানা পিরদশ ন [৬.৪.১] পিরদশ নত

[৬.৫] থানা পিরদশ ন [৬.৫.১] পিরদশ নত

[৬.৬] জলা আইন লা কিমর সভা অান [৬.৬.১] অিত সভা

[৬.৭] জলা আইন লা কিমর সভার িসা বাবায়ন [৬.৭.১] িসা বাবায়েনর হার

[৬.৮] পািক গাপনীয় িতেবদন রণ [৬.৮.১] িরত িতেবদন
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[৭.১] এিসেডর অপবহার রাধ সংা সভা আেয়াজন [৭.১.১] আেয়ািজত সভা

[৭.২] মাদকের অপবহার িনয়েণ জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন [৭.২.১] আেয়ািজত সভা

[৭.৩] নারী ও িশ িনয াতন রােধ জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন [৭.৩.১] আেয়ািজত সভা

[৭.৪] যৗক িনেরােধর লে জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন [৭.৪.১] আেয়ািজত সভা

[৭.৫] সাস ও জীবাদ দমেন জনসেচতনতালকসভা আেয়াজন [৭.৫.১] আেয়ািজত সভা

[৭.৬] নারী ও িশ পাচার রােধ জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন [৭.৬.১] আেয়ািজত সভা

[৭.৭] চারাচালান িতেরােধ জনসেচতনতালকসভা আেয়াজন [৭.৭.১] আেয়ািজত সভা

[৭.৮] যৗন হয়রািন িতেরােধ জনসেচতনতালকসভা আেয়াজন [৭.৮.১] আেয়ািজত সভা

[৭.৯] সামািজক সমাসহ সমাধােন হানীয়ভােব ক হণ [৭.৯.১] হীত ক

[৮.১] জলা ীড়া সংহার িনয়িমত কিম গঠন [৮.১.১] কিম গত

[৮.২] জলা পয ােয় ীড়া িতেযািগতার আেয়াজন [৮.২.১] আেয়ািজত ীড়া িতেযািগতা

[৮.৩] ীড়ািবদেদর জ িশণ আেয়াজন [৮.৩.১] িশণা খেলায়াড়

[৮.৪] িশকলা একােডিমর িনয়িমত কিম গঠন [৮.৪.১] কিম গত

[৮.৫] সাংিতক িতেযািগতার আেয়াজন [৮.৫.১] আেয়ািজত িতেযািগতা

[৮.৬] সংিত ে িবিভ িশণ আেয়াজন [৮.৬.১] আেয়ািজত িশণ

[৮.৭] জলা নারী ও িশ িনয াতন িতেরাধ কিমর সভা আেয়াজন [৮.৭.১] আেয়ািজত সভা

[৮.৮] জলা নারী ও িশ িনয াতন কিমর সভার িসা বাবায়ন [৮.৮.১] িসা বাবািয়ত

[৯.১] অিনবিত িববাহ সাদনকারী িবেগ র ডাটােবজ তরী [৯.১.১] তরীত ডাটােবজ

[৯.২] ডাটােবজ হালনাগাদকরণ [৯.২.১] হালনাগাদত ডাটােবজ

[৯.৩] অিনবিত িববাহ সাদনকারী ও িববাহ িনবকগণেক সংি িশণ দান [৯.৩.১] িশিত িববাহ সাদনকারী

[৯.৪] িববাহ সাদনকারী (ইমাম, েরািহত, মৗলভীেদর উুকরণ সভার আেয়াজন [৯.৪.১] আেয়ািজত সভা +

[৯.৫] অিনবিত িববাহ সাদনকারী গণেক বািববাহ সাদন করা থেক িবরত রাখা [৯.৫.১] বািববাহ পড়ােনা করা থেক িবরত রাখা

[৯.৬] অিনবিত িববাহ সাদনকারীেক িদেয়ই িববাহ িনবেনর জ পা পাীেক িববাহ িনবেকর িনকট
রণ

[৯.৬.১] িববাহ িনবেনর জ িরত া পাী

[৯.৭] িববাহ িনবকেক িদেয় সকল িববাহ িনবন করােনা [৯.৭.১] িনবিতত িববাহ
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[৯.৮] িববাহ িনবেকর কায ালয় ইউিনয়ন পিরষেদর িনকটবত ােন াপন/ানার
[৯.৮.১] িববাহ িনবেকর কায ালয় ইউিনয়ন পিরষেদর িনকটবত
ােন াপন/ানািরত

[৯.৯] ইউিনয়নিভিক াগ অিফসার িনেয়াগ [৯.৯.১] িনেয়াগত াগ অিফসার

[৯.১০] উপেজলা পয ােয়র কম কতা কক িববাহ িনবকেদর কায ালয় পিরদশ ন [৯.১০.১] পিরদিশ ত িববাহ িনবকেদর কায ালয়


