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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী

এবং

িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, চাম-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২১ - ন ৩০, ২০২২
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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,দ, গিতশীল,  ও জনবাব জনশাসন বা গড়ার লে 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।  ইেতামে
ফনীর মিহপােল দেশর একমা সব হৎ ছয় লেনর াইওভার চা করা হেয়েছ। এছাড়া ফেতহর রলওেয় ওভারপাস চা হেয়েছ। ফনী
অথ ৈনিতক অেল বব িশপাক িতার জ ইেতামে সানাগাজী উপেজলার িবিভ মৗজার ৪৫১২.৫৬ একর খাস জিমর কিলয়ত
স হেয়েছ। আেরা জিম বোব ও অিধহণ িয়া চলমান আেছ। ছাগলনাইয়া উপেজলাধীন বাংলােদশ-ভারত সীমাে “বড ার হাট”
াপন করা হেয়েছ। ইত:েব  দাগনঞা উপেজলােক বািববাহ উপেজলা িহেসেব ঘাষনা করা হেয়েছ এবং অা উপেজলাসহেক
বািববাহ ঘাষনার কায ম এিগেয় চলেছ। এছাড়াও মাননীয় ধানমীর উপহার হহীনেদর জ জিমসহ ২৩০ জনেক হ দান করা
হেয়েছ এবং আরও ১৫২  হ িনম ােনর কায ম চলমান আেছ। সািকট হাউেজর উখী সসারেণর কাজ স হেয়েছ এবং সৗয 
বধ েনর কাজ চলমান রেয়েছ। এছাড়া জলা শাসেকর কায ালেয়র কম চারীেদর িনয়িমত িশণ দান করা হে। এই কায ালেয় ই-ফাইিলং
এর মােম 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 সােথ 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:

ি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। জলা শাসেকর কায ালেয় এক আিনক কিউটার াব াপেনর মােম ত ও িেত
আিনক দ জনবল তির করা হেব।জলার সকল াথিমক িবালেয় াব াউট চা করা হেব। এছাড়া ফনী জলার িতন বছর ময়াদী
অািধকারিভিক কম পিরকনা বাবায়েনর জ িবেশষ উোগ নয়া হেব।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

জলার উয়েনর জ ফনী জলা শাসন াপক কায ম হণ কেরেছ। এছাড়াও কেরানা ভাইরাস (কািভড-১৯) মাকােবলায়
সরকাির িনেদ শনা মেন েয়াজনীয় কায ম হন করা হেব।িঁকণ  (ঝের পড়ার হার বশী) িশা িতােনর তািলকা তব ক
াথিমক ের ১০০% ভিত িনিত করা হেব। কম েে দ জনবল গেড় তালা, কম চািরেদর বছের ৬০ ঘা িশণ দান,
জাতীয়  াচার  কৗশল  বাবায়ন  এবং  ত  অিধকার  আইন  ও  অিভেযাগ  িনি  বাপনা  জারদার  করা  হেব।  এছাড়া
কম চারীেদর িপআরএল  নগদায়ন ও পনশন িপআরএল  ওয়ার ২ মাস আেগ িনিত করার উোগ নয়া হেয়েছ। িম
বাপনায় ই-নামজাির, রকড  বাপনা ও অা কায ম িডিজটালাইজড পিতেত চা করার কায ম চলমান আেছ। ফনী
জলােক পয ায়েম ১০০% বািববাহ ও িভক করা হেব। বাংলােদশ অথ ৈনিতক অেলর চািহদার িেত পয ায়েম
আেরা িম অিধহণ 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 ২০২১ সােলর ন মােসর ২৪
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), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

দ, গিতশীল, িিনভর এবং জনবাব শাসন গেড় তালা।

১.২ অিভল (Mission)
িমেসবা  সহজীকরণ,  আইেনর  সক  েয়াগ,শাসিনক  দতা  ি  ও  তির  যথাযথ  বহােরর  মােম  িতত  ও
মানসত  সবা  িনিত  করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর 

১. িম শাসন ও সায়রাত মহল বাপনা শিশালীকরণ
২. জলা ািজেিসর মােম আইন-লা পিরিিতর উয়ন ও জনিনরাপা সংহতকরণ
৩. জলবা পিরবতেনর িেত পািনসদ বাপনা, খা ও সামািজক িনরাপা এবং ািতক েয াগ মাকােবলায়
সমতা অজন
৪. ির সেব াম বহার িনিতকরেণর মােম সবা সহজীকরণ
৫. মানবসদ উয়েন কায কর বা হণ এবং ীড়া, সংিত ও নারী উয়ন তরািতকরণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

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
২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

িম শাসন ও সায়রাত মহল বাপনা
শিশালীকরণ

খাস জিম বোব সংা ৮০ ৮৫ ৯০ ৯২ ৯৪
জলা শাসেকর কায ালয়, উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালয়, সহকারী কিমশনার (িম) এর
কায ালয়।

পিরদশ ন
িতেবদন

জলা ািজেিসর মােম আইন-লা
পিরিিতর উয়ন ও জনিনরাপা
সংহতকরণ

মাবাইল কাট  পিরচালনা সংা ৬৬০ ৬৬০ ৬৮০ ৬৯০ ৭০০
জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী, উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালয় এবং সহকারী কিমশনার (িম)
এর কায ালয়।

িতেবদন

জলবা পিরবতেনর িেত পািনসদ
বাপনা, খা ও সামািজক িনরাপা
এবং ািতক েয াগ মাকােবলায়
সমতা অজন

জলবা পিরবতন রােধ হীত
ক বাবায়ন তদারিক

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় এবং সহকারী
কিমশনার িম এর কায ালয়।

িতেবদন

ির সেব াম বহার িনিতকরেণর
মােম সবা সহজীকরণ

ইেনােভশন ও আইিসর সভার
িসা বাবায়ন

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় এবং সহকারী
কিমশনার িম এর কায ালয় ও জলা পয ােরর
অা সরকারী দর।

কায িববরনী

মানবসদ উয়েন কায কর বা হণ
এবং ীড়া, সংিত ও নারী উয়ন
তরািতকরণ

জলা শাসেনর
কম কতা/কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় এবং সহকারী
কিমশনার িম এর কায ালয় ও জলা পয ােরর
অা সরকারী দর।

িশণ
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১০:৪২ া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, লাই ০৫, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১০:৪২ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, লাই ০৫, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] িম শাসন
ও সায়রাত মহল
বাপনা
শিশালীকরণ

২০

[১.১] িম অিফস পিরদশ ন
[১.১.১] পিরদশ ন
িতেবদন

সমি সংা ২ ৩৬ ৩৬ ৪৪ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩০ ৪৪ ৪৬

[১.২] ইউিনয়ন িম অিফস
পিরদশ ন

[১.২.১] .পিরদশ ন
িতেবদন

সমি সংা ২ ৫১৬ ৫১৬ ৫১৬ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫১৬ ৫১৬

[১.৩] িষ খাসজিম বোব
দান

[১.৩.১] আেবদেনর
িেত বোব
দােনর িতেবদন

সমি সংা ২ ৮০ ৮৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৯২ ৯৪

[১.৪] অিষ খাসজিম
বোব দান

[১.৪.১] আেবদেনর
িেত বোব
দােনর িতেবদন

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

[১.৫] সায়রাত মহাল ইজারা
দান

[১.৫.১] আেবদেনর
িেত বোব
দােনর িতেবদন

সমি % ২ ৭০ ৮০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৯০ ৯২

[১.৬] িম উয়ন কর আদায়
তদারিক

[১.৬.১] িতেবদন সমি % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৭] রাজ মামলা িনি
[১.৭.১] মামলা
িনির হার

সমি % ২ ৬০ ৭৫ ৭৫ ৭২ ৬৭ ৬৫ ৬০ ৭৫ ৭৬

[১.৮] র সা িফেকট
মামলা িনি

[১.৮.১] িনিত
মামলার ত

সমি % ২ ৭২ ৭৪ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৭২ ৭০ ৮০ ৮৪

[১.৯] খাস খিতয়ান 
সরকাির সির অৈবধ
দখল উার

[১.৯.১] উারত
িমর ত

সমি সংা ২ ০৭ ০৮ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ০৩ ০৮ ০৯

[১.১০] এসএফ রণ
[১.১০.১] িরত
িতেবদন

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



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১০:৪২ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, লাই ০৫, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] জলা
ািজেিসর
মােম আইন-
লা পিরিিতর
উয়ন ও
জনিনরাপা
সংহতকরণ

১৫

[২.১] মাবাইল কাট 
পিরচালনা।

[২.১.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ৫ ৬৬০ ৬৬০ ৬৮০ ৬৬০ ৬৪০ ৬২০ ৬০০ ৬৯০ ৭০০

[২.২] এিিকউভ
ািজেেটর আদালত
পিরদশ ন

[২.২.১]
পিরদশ নত
আদালত

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১০ ০৮ ৬ ৪ ১২ ১২

[২.৩] কারাগার পিরদশ ন
[২.৩.১] পিরদশ ন
িতেবদন

সমি সংা ২ ১৯ ২০ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ২৪ ২৬

[২.৪] থানা পিরদশ ন
[২.৪.১] পিরদশ ন
িতেবদন

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ০৮ ০৭ ০৬ ১২ ১২

[২.৫] জলা আইন-লা
কিমর সভার িসা
বাবায়ন

[২.৫.১] িসা
বাবায়েনর
িতেবদন

সমি % ২ ১২ ১৫ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ০৮ ১৭ ১৮

[২.৬] বা িববাহ ও
ইভিজং রােধ মাবাইল
কাট  পিরচালনা

[২.৬.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 
িতেবদন

সমি সংা ১ ৮০ ৯০ ১২০ ১০০ ৮০ ৬০ ৫০ ১৪০ ১৫০

[২.৭] মাদকের
অপবহার িনয়েণ
জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

[২.৭.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ০৮ ০৭ ০৬ ১২ ১২

[২.৮] জনলা রার জ
সেচতনতালক সভা
আেয়াজন

[২.৮.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ০৮ ০৭ ০৬ ১২ ১২



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১০:৪২ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, লাই ০৫, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] জলবা
পিরবতেনর
িেত
পািনসদ
বাপনা, খা
ও সামািজক
িনরাপা এবং
ািতক েয াগ
মাকােবলায়
সমতা অজন

১৫

[৩.১] জলবা পিরবতন
রােধ হীত ক বাবায়ন
তদারিক

[৩.১.১] িতেবদন সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

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

[৩.২.১] পিরদশ ন/
দশ নত িতেবদন

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

[৩.৩] িজআর দান
[৩.৩.১] ভাতা
িবতরণ কায েমর
িতেবদন

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

[৩.৪] িভিজএফ দান
[৩.৪.১] দানত
িভিজএফ

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

[৩.৫] ট িরিলফ দান
[৩.৫.১] কায েমর
িতেবদন

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

[৩.৬] কািবখা ক
[৩.৬.১] কায েমর
িতেবদন

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

[৩.৭] কািবটা ক
[৩.৭.১] কায েমর
িতেবদন

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

[৩.৮] িেযাা ভাতা
[৩.৮.১] কায েমর
িতেবদন

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

[৩.৯] িতবী ভাতা
[৩.৯.১] কায েমর
িতেবদন

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



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১০:৪২ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, লাই ০৫, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩.১০] িবধবা ভাতা
[৩.১০.১]
কায েমর
িতেবদন

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

[৩.১১] সামািজক
িনরাপালক কের
বাবায়ন পিরবীণ

[৩.১১.১]
কায েমর
িতেবদন

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

[৩.১২] সামািজক বনায়েনর
জ িবিভ কার , চারা
িবতরণ

[৩.১২.১] কায ম
তদারকত বা
িতেবদন

সমি
সংা
(হাজার

০.৫ ৫০ ৬০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬০ ৬০

[৩.১৩] নদীভাঙন ও
জলাবতা িনরসেন পদেপ
হণ

[৩.১৩.১]
কায েমর
িতেবদন

সমি % ১ ৮০ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯২ ৯৫

[৩.১৪] অৈবধ দখলত খাল
উার

[৩.১৪.১]
কায েমর
িতেবদন

সমি % ১ ৭০ ৮৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯২ ৯৫

[৪] ির
সেব াম বহার
িনিতকরেণর
মােম সবা
সহজীকরণ

১০

[৪.১] ইেনােভশন ও
আইিসর সভার িসা
বাবায়ন

[৪.১.১] িতেবদন
বা কায িববরনী

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

[৪.২] কােলেরট এর
কম চারীেদর িগত
অনলাইন ডাটােবজ (PDS)
তির

[৪.২.১] িতেবদন সমি % ১ . . ৯৭ ৯৫ ৮৫ ৮০ ৭০ ৯৮ ৯৯

[৪.৩] জাতীয় ত বাতায়ন
হালনাগােদ সহায়তা/িশণ

[৪.৩.১] িতেবদন সমি % ১ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৫ ৮০ ৯৯ ১০০

[৪.৪] ই-নিথর মােম
দািরক কায ম পিরচালনা

[৪.৪.১] িতেবদন সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১০:৪২ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, লাই ০৫, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪.৫] GRS এর মােম
অিভেযাগ িনিকরণ

[৪.৫.১] িতেবদন সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.৬] ই-কােট র মােম
মাবাইল কাট  পিরচালনা

[৪.৬.১] িতেবদন সমি % ১ ৫০ ৬০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৫ ৯৮

[৪.৭] অনলাইন জ িনবন
কায ম জারদারকরণ

[৪.৭.১] জলায়
জের ১ বছেরর
মে জ
িনবেনর হার

সমি % ১ . . ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৮০ ৮০

[৪.৮] অনলাইন  িনবন
কায ম জারদারকরণ

[৪.৮.১] জলায়
জের ১ বছেরর
মে 
িনবেনর হার

সমি % ১ . . ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ৪৫ ৫০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১০:৪২ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, লাই ০৫, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৫] মানবসদ
উয়েন কায কর
বা হণ এবং
ীড়া, সংিত ও
নারী উয়ন
তরািতকরণ

১০

[৫.১] িশানিবশ কাডার
কম কতােদর ইন সািভ স
িশণ আেয়াজন (৫.১.১)

[৫.১.১] িশণ
িতেবদন

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

[৫.২] জলা শাসেনর
কম কতা/কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৫.২.১] িশণ
িতেবদন

সমি সংা ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৫.৩] জলার অা দেরর
কম কতা/ কম চারীেদর অিফস
বাপনা িবষেয়র উপর
িশন দান।

[৫.৩.১] িশণ
িতেবদন

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

[৫.৪] জলা পয ােয় ীড়া
িতেযািগতা আেয়াজন

[৫.৪.১] িতেবদন সমি সংা ১ ১১ ১২ ১২ ১০ ০৮ ০৭ ০৬ ১২ ১২

[৫.৫] জলা পয ােয় সংিত
িবষয়ক িতেযািগতা
আেয়াজন

[৫.৫.১] িতেবদন সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ১২ ১২

[৫.৬] বািববাহ িনেরােধর
জ জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

[৫.৬.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ১.৫ ০৬ ০৬ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০৬ ০৬

[৫.৭] নারী িশার উয়েন
জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

[৫.৭.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ১.৫ ০৬ ০৬ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০৬ ০৬



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১০:৪২ া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, লাই ০৫, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[১.২] ই-গভা/
উাবন কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা
দান িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১০:৪২ া: ১৫ ণ তািরখ: সামবার, লাই ০৫, ২০২১

আিম, জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী, ি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, ফনী-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান
করব।

ািরত:

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী

তািরখ

িবভাগীয় কিমশনার
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, চাম

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১০:৪২ া: ১৬ ণ তািরখ: সামবার, লাই ০৫, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ অ:জ:: অিতির জলা শাসক

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 এনিডিস নজারত ড কােলর

৭ এলএও া অাইিজশান অিফসার

৮ এসএ ট অাইিজশান

৯ এিসা এিসা কিমশনার (া)

১০ িডআরআরও জলা াণ ও নব াসন কম কতা

১১ সেবা িম সংার বাড 
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

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

মাণক
[১.১] িম অিফস পিরদশ ন [১.১.১] পিরদশ ন িতেবদন জলা শাসেকর কায ালয়,ফনী। সভার কায িববরণী

[১.২] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [১.২.১] .পিরদশ ন িতেবদন জলা শাসেকর কায ালয়,ফনী।
সংি িতেবদন ও
সেরজিমেন যাচাই।

[১.৩] িষ খাসজিম বোব দান
[১.৩.১] আেবদেনর িেত বোব দােনর
িতেবদন

রাজ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী। িতেবদন

[১.৪] অিষ খাসজিম বোব দান
[১.৪.১] আেবদেনর িেত বোব দােনর
িতেবদন

রাজ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী। িতেবদন

[১.৫] সায়রাত মহাল ইজারা দান
[১.৫.১] আেবদেনর িেত বোব দােনর
িতেবদন

রাজ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী। িতেবদন

[১.৬] িম উয়ন কর আদায় তদারিক [১.৬.১] িতেবদন রাজ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী। িতেবদন

[১.৭] রাজ মামলা িনি [১.৭.১] মামলা িনির হার রাজ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী। িতেবদন

[১.৮] র সা িফেকট মামলা িনি [১.৮.১] িনিত মামলার ত রাজ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী। িতেবদন

[১.৯] খাস খিতয়ান  সরকাির সির অৈবধ দখল উার [১.৯.১] উারত িমর ত রাজ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী। িতেবদন

[১.১০] এসএফ রণ [১.১০.১] িরত িতেবদন রাজ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী। িতেবদন

[২.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা। [২.১.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  জ এম শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়,ফনী। িতেবদন

[২.২] এিিকউভ ািজেেটর আদালত পিরদশ ন [২.২.১] পিরদশ নত আদালত জ এম শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়,ফনী। িতেবদন

[২.৩] কারাগার পিরদশ ন [২.৩.১] পিরদশ ন িতেবদন জ এম শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়,ফনী। িতেবদন

[২.৪] থানা পিরদশ ন [২.৪.১] পিরদশ ন িতেবদন জ এম শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়,ফনী। িতেবদন

[২.৫] জলা আইন-লা কিমর সভার িসা বাবায়ন [২.৫.১] িসা বাবায়েনর িতেবদন জলা শাসেকর কায ালয়,ফনী। িতেবদন

[২.৬] বা িববাহ ও ইভিজং রােধ মাবাইল কাট  পিরচালনা [২.৬.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  িতেবদন জলা শাসেকর কায ালয়,ফনী। িতেবদন

[২.৭] মাদকের অপবহার িনয়েণ জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন [২.৭.১] আেয়ািজত সভা সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়,ফনী িতেবদন

[২.৮] জনলা রার জ সেচতনতালক সভা আেয়াজন [২.৮.১] আেয়ািজত সভা সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়,ফনী িতেবদন

[৩.১] জলবা পিরবতন রােধ হীত ক বাবায়ন তদারিক [৩.১.১] িতেবদন ানীয় সরকার শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়,ফনী িতেবদন

[৩.২] েয ােগ িত এলাকা তাৎিণক পিরদশ ন/দশ ন [৩.২.১] পিরদশ ন/ দশ নত িতেবদন ান ও েয াগ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়,ফনী িতেবদন এবং যাচাই

[৩.৩] িজআর দান [৩.৩.১] ভাতা িবতরণ কায েমর িতেবদন ান ও েয াগ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়,ফনী িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর

মাণক
[৩.৪] িভিজএফ দান [৩.৪.১] দানত িভিজএফ ান ও েয াগ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়,ফনী িতেবদন

[৩.৫] ট িরিলফ দান [৩.৫.১] কায েমর িতেবদন ান ও েয াগ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়,ফনী িতেবদন

[৩.৬] কািবখা ক [৩.৬.১] কায েমর িতেবদন ান ও েয াগ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়,ফনী িতেবদন

[৩.৭] কািবটা ক [৩.৭.১] কায েমর িতেবদন ান ও েয াগ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়,ফনী িতেবদন

[৩.৮] িেযাা ভাতা [৩.৮.১] কায েমর িতেবদন সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়,ফনী িতেবদন

[৩.৯] িতবী ভাতা [৩.৯.১] কায েমর িতেবদন সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়,ফনী িতেবদন

[৩.১০] িবধবা ভাতা [৩.১০.১] কায েমর িতেবদন সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়,ফনী িতেবদন

[৩.১১] সামািজক িনরাপালক কের বাবায়ন পিরবীণ [৩.১১.১] কায েমর িতেবদন সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়,ফনী িতেবদন

[৩.১২] সামািজক বনায়েনর জ িবিভ কার , চারা িবতরণ [৩.১২.১] কায ম তদারকত বা িতেবদন সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়,ফনী িতেবদন

[৩.১৩] নদীভাঙন ও জলাবতা িনরসেন পদেপ হণ [৩.১৩.১] কায েমর িতেবদন ানীয় সরকার শাখা , জলা শাসেকর কায ালয়,ফনী িতেবদন

[৩.১৪] অৈবধ দখলত খাল উার [৩.১৪.১] কায েমর িতেবদন জলা শাসেকর কায ালয়,ফনী। িতেবদন

[৪.১] ইেনােভশন ও আইিসর সভার িসা বাবায়ন [৪.১.১] িতেবদন বা কায িববরনী জলা শাসেকর কায ালয়,ফনী। িতেবদন

[৪.২] কােলেরট এর কম চারীেদর িগত অনলাইন ডাটােবজ (PDS) তির [৪.২.১] িতেবদন আইিস শাখা ও সংাপন শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী। িতেবদন

[৪.৩] জাতীয় ত বাতায়ন হালনাগােদ সহায়তা/িশণ [৪.৩.১] িতেবদন আইিস শাখা , জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী। িতেবদন

[৪.৪] ই-নিথর মােম দািরক কায ম পিরচালনা [৪.৪.১] িতেবদন সকল শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী। িতেবদন

[৪.৫] GRS এর মােম অিভেযাগ িনিকরণ [৪.৫.১] িতেবদন জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী। িতেবদন

[৪.৬] ই-কােট র মােম মাবাইল কাট  পিরচালনা [৪.৬.১] িতেবদন জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী। িতেবদন

[৪.৭] অনলাইন জ িনবন কায ম জারদারকরণ
[৪.৭.১] জলায় জের ১ বছেরর মে জ িনবেনর
হার

ানীয় সরকার শাখা , জলা শাসেকর কায ালয়,ফনী িতেবদন

[৪.৮] অনলাইন  িনবন কায ম জারদারকরণ
[৪.৮.১] জলায় জের ১ বছেরর মে 
িনবেনর হার

[৫.১] িশানিবশ কাডার কম কতােদর ইন সািভ স িশণ আেয়াজন (৫.১.১) [৫.১.১] িশণ িতেবদন সংাপন শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়,ফনী। িতেবদন

[৫.২] জলা শাসেনর কম কতা/কম চারীেদর জ িশণ আেয়াজন [৫.২.১] িশণ িতেবদন সংাপন শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়,ফনী। িতেবদন

[৫.৩] জলার অা দেরর কম কতা/ কম চারীেদর অিফস বাপনা িবষেয়র
উপর িশন দান।

[৫.৩.১] িশণ িতেবদন আইিস শাখা , জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী। িতেবদন

[৫.৪] জলা পয ােয় ীড়া িতেযািগতা আেয়াজন [৫.৪.১] িতেবদন িতেবদন এবং যাচাই
জলা শাসেকর কায ালয়
ও সংি দর
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর

মাণক
[৫.৫] জলা পয ােয় সংিত িবষয়ক িতেযািগতা আেয়াজন [৫.৫.১] িতেবদন জলা শাসেকর কায ালয় কায িববরণী

[৫.৬] বািববাহ িনেরােধর জ জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন [৫.৬.১] আেয়ািজত সভা সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়,ফনী িতেবদন

[৫.৭] নারী িশার উয়েন জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন [৫.৭.১] আেয়ািজত সভা সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়,ফনী িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
জলার অা দেরর কম কতা/ কম চারীেদর অিফস
বাপনা িবষেয়র উপর িশন দান।

িশণ িতেবদন জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

বা িববাহ ও ইভিজং রােধ মাবাইল কাট 
পিরচালনা

পিরচািলত মাবাইল কাট 
িতেবদন

জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

নারী িশার উয়েন জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

আেয়ািজত সভা জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

অনলাইন জ িনবন কায ম জারদারকরণ
জলায় জের ১ বছেরর মে
জ িনবেনর হার

জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

ই-কােট র মােম মাবাইল কাট  পিরচালনা িতেবদন জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

GRS এর মােম অিভেযাগ িনিকরণ িতেবদন জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

বািববাহ িনেরােধর জ জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

আেয়ািজত সভা জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

অৈবধ দখলত খাল উার কায েমর িতেবদন জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

নদীভাঙন ও জলাবতা িনরসেন পদেপ হণ কায েমর িতেবদন জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

সামািজক বনায়েনর জ িবিভ কার , চারা
িবতরণ

কায ম তদারকত বা
িতেবদন

জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

সামািজক িনরাপালক কের বাবায়ন
পিরবীণ

কায েমর িতেবদন জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

িবধবা ভাতা কায েমর িতেবদন জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

িতবী ভাতা কায েমর িতেবদন জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

িেযাা ভাতা কায েমর িতেবদন জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।
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কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

কািবটা ক কায েমর িতেবদন জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

কািবখা ক কায েমর িতেবদন জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

ট িরিলফ দান কায েমর িতেবদন জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

জনলা রার জ সেচতনতালক সভা আেয়াজন আেয়ািজত সভা জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

মাদকের অপবহার িনয়েণ জনসেচতনতালক
সভা আেয়াজন

আেয়ািজত সভা জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

জলা আইন-লা কিমর সভার িসা বাবায়ন িসা বাবায়েনর িতেবদন জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

এসএফ রণ িরত িতেবদন জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

খাস খিতয়ান  সরকাির সির অৈবধ দখল
উার

উারত িমর ত জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

র সা িফেকট মামলা িনি িনিত মামলার ত জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

রাজ মামলা িনি মামলা িনির হার জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

িম উয়ন কর আদায় তদারিক িতেবদন জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

সায়রাত মহাল ইজারা দান
আেবদেনর পিেত বোব
দােনর িতেবদন

জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

অিষ খাসজিম বোব দান
আেবদেনর পিেত বোব
দােনর িতেবদন

জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

িষ খাসজিম বোব দান
আেবদেনর পিেত বোব
দােনর িতেবদন

জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

জলা পয ােয় সংিত িতেযািগতা আেয়াজন িতেবদন জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।
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কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

জলা পয ােয় ীড়া িতেযািগতা আেয়াজন িতেবদন জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

জলা শাসেনর কম কতা/কম চারীেদর জ িশণ
আেয়াজন

িশণ িতেবদন জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

িশানিবস কাডার কম কতােদর ইন সািভ স িশণ
আেয়াজন (৫.১.১)

িশণ িতেবদন জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

ই-নিথর মােম দািরক কায ম পিরচালনা িতেবদন জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

জাতীয় ত বাতায়ন হালনাগােদ সহায়তা/িশণ িতেবদন জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

কােলেরট কম চারীেদর িগত অনলাইন ডাটােবজ
(PDS) তির

িতেবদন জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

ইেনােভশন ও আইিসর সভার িসা বাবায়ন িতেবদন বা কায িববরনী জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

িভিজএফ দান দানত িভিজএফ জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

িজআর দান
ভাতা িবতরণ কায েমর
িতেবদন

জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

েয ােগ িত এলাকা তাৎিণক পিরদশ ন/দশ ন পিরদশ ন/ দশ নত িতেবদন জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

জলবা পিরবতন রােধ হীত ক বাবায়ন
তদারিক

িতেবদন জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

থানা পিরদশ ন পিরদশ ন িতেবদন জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

কারাগার পিরদশ ন পিরদশ ন িতেবদন জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

এিিকউভ ািজেেটর আদালত পিরদশ ন পিরদশ নত আদালত জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

মাবাইল কাট  পিরচালনা। পিরচািলত মাবাইল কাট  জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।
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ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন .পিরদশ ন িতেবদন জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।

িম অিফস পিরদশ ন পিরদশ ন িতেবদন জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার(িম) এর িনয়িমত িতেবদন হেনর মােম সময়
াপন।



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১০:৪২ া: ২৪ ণ তািরখ: সামবার, লাই ০৫, ২০২১

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



সংয োজনী ৪: 

                     আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিযের                       -       , ২০২১-২০২২  

আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিযের    :                     ,    ।  

                      

    

 

      

    

এ   

 

         

         

   /   

২০২১-২০২২ 

         

        

                     , ২০২১-২০২২      

       / 

     

১            ২  

          

৩  

          

৪   

          

     

     

      

    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.               ……………………………….....২৬ 

১.১                  আযেোজন             ৪           

      

৪         ১ ১ ১ ১    

          

১.২             র            

        

         

      

৬ %      

      
১০০%         ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

          

১.৩                             

(stakeholders)              

          ৪           

      
২         -- ১ -- ১    

          

১.৪ শুদ্ধোচোর সংক্রোন্ত প্রলিক্ষণ আযেোজন  প্রলিক্ষণ 

আযেোলজত 

  ২ সংখ্যো      

      
২         

 

-- ১ -- ১  

 

  

          

১.৫    -            (         

     /  এ                    

       /      -                    

উন্নত কম য-

পলরযেি 

 ৩        

      

     

      
৩২   

২৫   ,২০২২ 

        

 

৮   

৩০        

২০২১ 

৮   

৩০       

২০২১ 

৮   

২০       

২০২২ 

৮    

২৫    

২০২২ 

   

          

          

১.৬                       -

       , ২০২১-২২           

                দপ্তর/সংস্থোে       

ও স্ব স্ব ওযেেসোইযে আপযিোডকরণ  

    -         

          

        

          

          

  ৪            

      
২৫   ,২০২২         ৩০  

       

২০২১ 

৩০ 

       

২০২১ 

 

২০      

২০২২ 

 

২৫   , 

২০২২ 

 

   

          



                      

    

 

      

    

এ   

 

         

         

   /   

২০২১-২০২২ 

         

        

                     , ২০২১-২০২২      

       / 

     

১            ২  

          

৩  

          

৪   

          

     

     

      

    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

          

১.৭ শুদ্ধোচোর পুরস্কোর প্রদোন এেং 

পুরস্কোরপ্রোপ্তযদর তোলিকো ওযেেসোইযে 

প্রকোি 

প্রদত্ত পুরস্কোর   ৩ তোলরখ      

      

৩১   ,২০২২   ০৩ -- -- -- ৩১    

২০২২ 

   

২.  ক্রযের ক্ষক্ষযে শুদ্ধোচোর ........................................................................৪ 

২.১ ২০২১-২২             -         

               

  -        

          

       

৪            

      

২০        

২০২১ 

        ২০        

২০২১ 

-- -- ....    

 

অজযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩.              এ                                   ……………..২০ (অগ্রোলাকোর ল্লত্তযত যুনতনতম পচটচ ক কো যক্রম) 

৩.১                        

            

        ৪           

      

১২         ৩ ৩ ৩ ৩    

          

৩.২                           

     

 ৪ %      

      
৯০%         ৯০% ৯০% ৯০% ৯০%    

          

৩.৩          ৪           

      
৪৮         ১২ ১২ ১২ ১২    

          

৩.৪  িোখো পলরদি যণ  ৪           

      
১২         ৩ ৩ ৩ ৩    

          

৩.৫ স্ব স্ব ওযেে সোইযে ক্ষসেো েক্স 

হোিনোগোদ 

 ৪         

            

২৫   ,২০২২         ৩০        

২০২১ 

৩০ 

       

২০২১ 

২০      

২০২২ 

২৫    

২০২২ 

   

          

লে:দ্র:- ক্ষকোন ক্রলমযকর কো যক্রম প্রয োজত নো হযি তোর কোরণ মন্তব্য কিোযম উযেখ করযত হযে। 

 

 



 

 সংেযাজনী ৫: ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না 

 

 
ম  কায ম  

কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ল মা া ২০২১-২০২২ 
অসাধারণ উ ম চলিত মান 

১০০% ৮০% ৬০% 
০১ [১.১] ই-নিথর বহার ি    [১.১.১] ই-ফাইেল নাট িন ি ত % ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] ত  বাতায়ন 
হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] ত  বাতায়েন সকল সবা 
ব  হালনাগাদ ত 

হালনাগােদর 
সং া 

১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] িবিভ  কাশনা ও ত ািদ 
ত  বাতায়েন কািশত 

হালনাগােদর 
সং া 

৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গভ া  ও উ াবন 
কমপিরক না বা বায়ন  

[৩.১.১] কমপিরক না বা বায়ন 
সং া  িশ ণ আেয়ািজত  

িশ েণর 
সং া 

৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কমপিরক নার বা বায়ন 
অ গিত পযােলাচনা সং া  সভা 
আেয়ািজত 

সভার সং া ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কমপিরক নার অধবািষক 
- ায়ন িতেবদন ঊ তন 

ক পে র িনকট িরত 
তািরখ ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ [৪.১] এক  উ াবনী ধারণা/ সবা 
সহিজকরণ/  উ য়ন কায ম 
বা বায়ন  

[৪.১.১] এক  উ াবনী ধারনা/ সবা 
সহিজকরণ/  উ য়ন কায ম 
বা বািয়ত  

তািরখ  ৫ ২৮/২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 

 



 

সংেযাজনী ৬: অিভেযাগ িতকার ব া সং া  কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

কায েমর   মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 

২০২০-
২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অিত 
উ ম 

উ ম  
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
ািত ািনক 
ব াপনা 

 
 

৫ 
[১.১] অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক) ও 
আিপল কমকতার ত  ওেয়বসাইেট মািসক 
িভি েত হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অিনক ও আিপল 
কমকতার ত  হালনাগাদ ত 
এবং ওেয়বসাইেট আপেলাড ত 

হালনাগােদর 
সং া 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

পিরবী ণ ও 
স মতা ি  

 
২০ 

[২.১] িনিদ  সমেয় অনলাইন/ অফলাইেন া  
অিভেযাগ িন ি  এবং িন ি  সং া  মািসক 

িতেবদন উ তন ক প  বরাবর রণ   
[২.১.১] অিভেযাগ িন ি ত  % 

৮ 
  - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কমকতা/কমচারীেদর অিভেযাগ িতকার 
ব া এবং িজআরএস সফটওয় ার িবষয়ক 
িশ ণ আেয়াজন 

[২.২.১] িশ ণ আেয়ািজত 
িশ েণর 
সং া 

৫ 
 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] মািসক িভি েত পিরবী ণ এবং 
মািসক পিরবী ণ িতেবদন উ তন ক পে র 

িনকট রণ 

[২.৩.১] মািসক িতেবদন 
িরত 

  িতেবদন 
রেণর সং া 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অিভেযাগ িতকার ব াপনা িবষেয় 
কেহা ারগেণর সম েয় অবিহতকরণ সভা  [২.৪.১] সভা অ ি ত সভার সং া ৪ - - ২ ১  - - 

 

 

 

 

 

 



 

সংেযাজনী ৭: সবা দান িত িত বা বায়ন কম-পিরক না, ২০২১-২০২২  

 

কায েমর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক 

 
কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 

২০২০-২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত উ ম উ ম 
চলিত 
মান 

চলিত মােনর 
িনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ািত ািনক 
 
 

১0 

[১.১] সবা দান িত িত 
পিরবী ণ কিম র িস া  বা বায়ন 

[১.১.১] িস া  
বা বািয়ত % 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] সবা দান িত িত 
মািসক িভি েত হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] ওেয়বসাইেট  
িত মািসেক 

হালনাগাদ ত 

হালনাগােদর 
সং া 

 

৫ 
 

- - ৪ ৩  - - 

স মতা অজন 
ও পিরবী ণ 

১5 

[২.১] সবা দান িত িত িবষয়ক  
িশ ণ আেয়াজন  

 
[১.১.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

 
িশ েণর 
সং া 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সবা দান িবষেয় 
কেহা ারগেণর সম েয় 

অবিহতকরণ সভা আেয়াজন 

[১.৩.১]  অবিহতকরণ 
সভা অ ি ত সভার সং া 5 - - ২ ১ - - - 

 

 



 

সংেযাজনী ৮: ত  অিধকার িবষেয় ২০২১-২২ অথবছেরর বািষক কমপিরক না  

 

কমস াদেনর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অিত 
উ ম 

উ ম  
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক ১০ 
[১.১] ত  অিধকার আইন অ যায়ী 
িনধািরত সমেয়র মে  ত  দান 
 

[১.১.১] িনধািরত সমেয়র 
মে  ত  দান ত 

% ১০ 

 
 

 
 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
স মতা ি  

১৫ 

[১.২] েণািদতভােব কাশেযা  ত  
হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট কাশ 

[১.2.১] হালনাগাদ ত ত  
ওেয়বসাইেট কািশত 

তািরখ 
 

০৩   ৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ 

- 

[১.৩] বািষক িতেবদন কাশ  
[১.3.১] বািষক িতেবদন 
কািশত  

তািরখ  ০৩   
১৫-১০-
২০২১ 

১৫-
১১-

২০২১ 

১৫-
১২-

২০২১ 
- - 

[১.৪]  ত  অিধকার আইন, ২০০৯ এর 
৫ ধারা অ সাের যাবতীয় তে র 
ক াটাগির  ও ক াটালগ তির/ 
হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  তে র ক াটাগির  
ও ক াটালগ 

ত ত/হালনাগাদ ত 
তািরখ ০৩   

৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ 

- 

[১.৫] ত  অিধকার আইন ও িবিধিবধান 
স েক জনসেচতনতা ি করণ 

[১.5.১]  চার কায ম 
স  

কায েমর 
সং া 

০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] ত  অিধকার িবষেয় কমকতােদর 
িশ ণ আেয়াজন    

[১.6.১] িশ ণ আেয়ািজত িশ েণর 
সং া  

০৩   ৩ ২ ১ - - 

 




