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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, চাম

এবং

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

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২২ - ন ৩০, ২০২৩



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ২৪, ২০২২ ১২:৪০ া: ২ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১৯, 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:

পক  ২০৪১  ও  টকসই  উয়ন  অভী  বাবায়েনর  মােম  ২০৪১  সােল  উত  দশ  গড়েত  তা,  দায়বতা  ও  জবাবিদিহতার  সিহত
গিতশীল, উয়ন সহায়ক ও জনবাব সবা দােন চাম জলা শাসন িনরলস কাজ কের যাে। মাবাইল কােট র মােম ভাা
অিধকার  সংরণ,  অৈবধ  াপনা  উেদ,  মাদকিবেরাধী  অিভযান,  রমজান  মােস  বাজার  মিনটিরং  জারদারকরণ,  খাে  ও  পের  মান
িনয়েণ ভজাল িবেরাধী অিভযান জারদার করা হেয়েছ। জলা শাসেকর কায ালয়, চাম হেত াট  আম স লাইেস দান করা হে।
মহামা হাইেকােট র আেদশ মাতােবক চাম জলায় গত এিল পয  ১৩৬ অৈবধ ইটভাটা উেদ করা হেয়েছ। িশা িতােনর
অবকাঠােমাগত উয়ন ও মানসত িশা িনিতকরণ এবং চােমর ল িশাথেদর জ মাননীয় ধানমীর শখ হািসনার প হেত
উপহার িহেসেব া ১০ িবআরিস িতল বােসর মােম ল বাস সবা  চাকরেণর উোগ বাবািয়ত হেয়েছ। কেরানা  পিরিিতেত
চােমর  সকল  হাসপাতােলর  ত  এক  াটফরম  www.hospitalfinder.info  এ  িনেয়  আসা  সব  হেয়েছ।  ৩৩৩  কল
সােরর মােম অসহায় ও কম হীন ায় পচ হাজার মােষর কােছ জির াণ সবা পৗঁেছ দয়া হেয়েছ। িম বাপনায় ই-িমউেটশন
চাকরণ,  খাসজিম  বোব  দান,  অৈবধ  বা  উোলন  িতেরাধ,  সায়রাতমহােলর  ু  বাপনা  ও  অনলাইেন  ততর  সমেয়র  মে
জিমর খিতয়ান সরবরাহ কায ম বাবায়ন সব হেয়েছ। িবগত িতন অথ বছের ৩৩২৭  িমহীন পিরবারেক ৮০১.১৫ একর িষ খাস জিম
এবং চাম জলার মীরসরাই ও সীতা উপেজলায় বজার উোেগ বব িশ নগর িতা করা হেয়েছ।
আয়েণর ত:
১ম পয ােয় ১৪৪৪ ঘর, মাট ২৮.৮৮ একর জিম
২য় পয ােয় ৬৪৯ ঘর, মাট ১২.৯৮ একর জিম
৩য় পয ােয় ১২১৬  ঘর, মাট ২৪.৩২ একর জিম

সমা এবং চােলসহ:

সবা কায েমর সােথ সৃ কম চারীেদর অনলাইন িভিক সবা দােনর সফটওয়ার বহাের দতা উয়েন পয া িশেণর অভাব;
ত  অলেলােত  িনরবি  িবৎ  এবং  ডা  ইারেনট  সবাাির  অিনয়তা;  মাদেকর  অপবহার,  বািববাহ  ও  যৗক;
অিফসসেহ জনবেলর অপয াতা; রাতন অবকাঠােমা; িম অিফস ও রকড  েম দালালেদর দৗরা; কম কতা/কম চারীেদর মােঝ
মােভশেনর অভাব, কম কতার সংাপােত যানবাহেনর অলতা; পাহােড় অৈবধ অিধবাসীেদর উেেদ িক অসা লাকজন ও
 েদর মদদ; জনগেণর অসেচতনতা, িশার অভাব ও দাির।

ভিবৎ পিরকনা:

িবিভ উয়ন ক বাবায়ন তদারিক জারদারকরণ; অিত দিরেদর জ কম সংােনর বাকরণ; েরাপেণর জ জনগণেক
উুকরণ; িহজড়া নব াসন ও িভককরণ; ১নং খাস খিতয়ান সরকাির সি অৈবধ দখলকরণ; িমহীন পিরবােরর মােঝ
িষ খাস জিম বোব দােনর মােম তােদর নব াসেনর বাকরণ; ই-িম সবা দােনর জ ওয়ান প সািভ স চাকরণ; িম
অিধহণ িয়া িডিজটালাইেজশেন LAMS তিরকরণ; সামািজক িনরাপা বনী কম িচর ত অভী ল অজেন SSN-MIS
বাবায়ন; িশ-কারখানা, ফারীেলােত ু বজ বাপনায় ETP াপন িনিতকরণ; ''সবা/একেসবা” এর মােম ইউিডিসেত
সাধারণ জনগণেক িডিজটাল পিতেত সবাদান এবং িশেণর মােম বকার সমা িনরসেন ি-াার তিরকরণ।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

জলা  উয়ন  সময় সভার  িসাের  ৯৫% বাবায়ন;  জলা  আইন লা  সভার  ৯৩% িসা  বাবায়ন;  জলা  রাজ সভার
িসাের ৯৫% বাবায়ন; পাহাড় বাপনা কিমর সভার িসা ৯২% বাবায়ন; জলা চারাচালান িনেরাধ সময় কিমর
সভার িসা ৯৫% বাবায়ন; াণ ও নব াসন এবং েয াগ বাপনা সিকত সভার িসা ৯৮% বাবায়ন।
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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, চাম

এবং

িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, চাম-এর মে ২০২২ সােলর .................
মােসর ................. তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ২৪, ২০২২ ১২:৪০ া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১৯, ২০২২

সকশন ১
জলা / সােকল অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

দ, , গিতশীল, উয়ন সহায়ক এবং জনবাব শাসন গেড় তালা।

১.২ অিভল (Mission)
দ, আিনক ি িনভর এবং টকসই উয়নখী জনশাসন িনিদ করেণর মােম মানসত জনেসবা িনিতকরণ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর 

১. উয়নলক কায মসেহর কায কর সময় সাধন
২. টকসই উয়ন িনিতকরণ
৩.  িম রাজ বাপনা িনিতকরণ
৪. জলা ািজেিসর মােম জনলা ও জনিনরাপা সংহতকরণ
৫. েয াগ ও াণ বাপনা

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. জলার আ:িবভাগীয় কম কাের সময় এবং মাননীয় ধানমীর িতত ও অািধকারিভিক কসহসহ জলার
ধান উয়ন কম কা বাবায়েন সময়কারীর দািয় পালন
২. জলা ািজেিস ও িনব াহী ািজেিস সিকত যাবতীয় মতা েয়াগ, মাবাইল কাট  পিরচালনা, জলার সািব ক
আইন-লা রাসহ জনিনরাপা ও লা আনয়ন করা
৩. জলার রাজ শাসেনর সািব ক িনয়ণ, তাবধান এবং পিরবীণ
৪. েয াগ বাপনা এবং আথ -সামািজক উয়েন (DINC) া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
৫. সামািজক িনরাপা ও দাির িবেমাচেন মাননীয় ধানমীর অািধকার িভিক কম িচসহ িেযাা সানী ভাতা,
িবধবা ভাতা, িতবী ভাতা িবতরণ ও িভক করণ এবং িহজড়ােদর নব াসন কায ম বাবায়ন
৬. দ মানব সদ উয়ন এবং ািতািনক সমতা ি জারদারকরণ
৭. উত জািত গঠেন মানসত িশা িনিতকরণ এবং নিতকতা ও েবাধ জাতকরণ
৮. িবিভ সামািজক সমা যমন- যৗন হয়রািন, নারী ও িশ িনয াতন, মাদক ের অপবহার ও চারাচালান, যৗক,
বািববাহ িতেরাধ, সাস ও জিবাদ দমেন কায ম হণ
৯. ানীয় সরকার সংা কায ম
১০. ীড়া ও পয টেনর উয়ন এবং সাংিতক কম কাের িবকাশ সাধন
১১. চাম জলা-ািং কায মেক জারদারকরণ
১২. -ািতক বিশসহ সংরণসহ পিরেবশ ষেণর ফেল  জলবা পিরবতেনর িবপ ভাব মাকােবলায়
জনসেচতনতা ি, পাহাড় বাপনা, বনায়ন, িবিভ ক হণ ও বাবায়েন সািব ক সহায়তা করা এবং সািব ক সময়
সাধন ও পিরবীণ
১৩. পাহাড় হেত অৈবধ অিধবাসীেদর উেদকরণ এবং েয াগকালীন সমেয় জনগেণর িনরাপদ আেয়র বাকরণ
১৪. ত ির সেব াম বহােরর মােম সবা দান পিত সহজীকরণ, সবা দান িতিত অযায়ী সবা দান,
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জলা ত বাতায়ন হালনাগাদকরণ, সাাল িমিডয়া বহার, এবং িবিভ পয ােয় ত ও যাগােযাগ িসহ অা
িবষেয় িশণ কায ম পিরচালনা ও তদারিকর বাকরণ
১৫. জাতীয় ই-গভা কায ম বাবায়েনর মােম শাসন িনিতকরণ
১৬. সািকট হাউস বাপনা এবং িভিভআইিপ-িভআইিপ অিতিথগেণর সবার মােনায়ন
১৭. আইিস িনভর জনবাব শাসন বা গেড় লেত পিরকনা ণয়ন ও কায ম হণ
১৮. জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন এবং অিভেযাগ িনি বাপনার আওতায় অিভেযাগ িনিকরণ
১৯. 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
২০.  বাসীেদর  ডাটােবস  ত,  িবেদশগামী  িেদর  তারণা  ও  হয়রািন  িতেরাধ  এবং  মানব  পাচার  রাধসহ  বাসী
কােণ যাবতীয় কায ম হণ।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

উয়নলক কায মসেহর
কায কর সময় সাধন

[১.১.২] িসা বাবািয়ত % ৯১ ৯৫ ৯৫ ৯৫ ৯৫ সাধারণ শাখা মািসক জলা সময় সভার কায িববরণী

[১.৬.১] পিরদশ নত উয়ন ক % ৯৪ ৯৫ ৯৫ ৯৫ ৯৫ গাপনীয় শাখা
পিরদশ নত উয়ন কের পিরদশ ন
িতেবদন

[১.৭.১] পিরদশ নত মাননীয়
ধানমীর অািধকার ক/ উয়ন
ক (আমার বািড় আমার খামার
কসহ)

সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ গাপনীয় শাখা
জলা শাসেকর মািসক মণিচ / পিরদশ ন
িতেবদন

জলা আইন-লা
পিরিিতর উয়ন

[১.১.২] িসা বাবািয়ত % ৯৫ ৯৫ ৯৫ ৯৫ ৯৫ িডিশয়াল িখানা শাখা
মািসক জলা আইন-লা সভার
কায িববরণী

িম রাজ বাপনায়
তা িনিতকরণ

[২.১.২] িসা বাবািয়ত % ৯০ ৯০ ৯১ ৯১ ৯১ রাজ শাখা মািসক রাজ সভার কায িববরণী

(৩.১৬.১) জলায় ই-নামজারী
সাদেনর হার

% ১০০ ১০০ ১০০ রাজ শাখা মািসক রাজ সভার কায িববরণী

েয ােগ ত সাড়াদান ও 
াণ বাপনা িনিতকরণ

[৫.১.১] েয াগ বাপনা ও াণ
সংা সািদত কায ম

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ াণ শাখা মািসক িতেবদন

টকসই উয়ন অভী অজন

[৩.৫.১] দশ নত িশা িতান সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ িশা শাখা
িশা শাখা কক সাধারণ শাখায় িরত
মািসক পিরদশ ন িতেবদন

[৩.১৩.১] অিত মলা সংা ১ ১ ১ ১ ১ িশা শাখা
িবান ও ি মলা উদযাপন কিমর
সভার কায িববরণী / ছিব

[৩.১.১] অিত সভা সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ াণ ও নব াসন শাখা
অিত দিরেদর জ কম সংান কম িচ
(ইিজিপিপ) এর সভার নাশ

[৩.৬.২] িসা বাবায়ন % - ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ িডিশয়াল িখানা শাখা
জলা নারী ও িশ িনয াতন িতেরাধ ও
পাচার রাধ কিমর সভার কায িববরণী

[৩.৯.২] িসা বাবািয়ত সংা ০৩ ০৩ ০৩ ০৩ ০৩ অিতির জলা শাসক (রাজ) পাহাড় বাপনা কিমর সভার কায িববরণী

[৩.১২.১] পিরবীণত ক % - ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩
উপ-পিরচালেকর কায ালয়,
সমাজেসবা অিধদফতর, চাম,
সাধারণ শাখা

সামািজক িনরাপালক কের পিরদশ ন
িতেবদন
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*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ২৪, ২০২২ ১২:৪০ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১৯, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] উয়নলক
কায মসেহর
কায কর সময়
সাধন

২০

[১.১] জলা উয়ন সময়
সভা অান

[১.১.১] অিত সভা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২

[১.১.২] িসা
বাবািয়ত

গড় % ২ ৯৫ ৯১ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫ ৯৫

[১.২] িবভাগীয় কিমশনার
মেহাদেয়র সােথ জলা
শাসকগেণর সময় সভার
িসা বাবায়ন

[১.২.১] িসা
বাবািয়ত

গড় % ২ ৮৬ ৮৮ ৯০ ৮৮ ৮৫ ৮২ ৮০ ৯০ ৯১

[১.৩] এনিজও কায ম
সময় িবষয়ক সভা অান

[১.৩.১] অিত সভা সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২

[১.৩.২] িসা
বাবািয়ত

গড় % ১ ৯৪ ৯৪ ৯৫ ৯৩ ৯০ ৮৭ ৮৫ ৯৫ ৯৬

[১.৪] পািক গাপনীয়
িতেবদন রণ

[১.৪.১] িরত
িতেবদন

সমি সংা ১ ২৪ ২৪ ২৪ - - - - ২৪ ২৪

[১.৫] উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালয় পিরদশ ন

[১.৫.১] পিরদশ নত
কায ালয়

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২

[১.৫.২] পিরদশ ন
িতেবদেনর পািরশ
বাবািয়ত

গড় % ২ ৮০ ৮৫ ৯০ ৮৮ ৮৬ ৮৪ ৮২ ৯২ ৯৩

[১.৬] িবিভ কার অিভেযাগ
(রাজ ও কম কতা/কম চারীর
অিভেযাগ তীত) িনি

[১.৬.১] িনিত
অিভেযাগ

সমি % ১ ৮৮ ৯১ ৯২ ৯০ ৮৯ ৮৮ ৮৭ ৯৩ ৯৩

[১.৭] মাননীয় ধানমীর
অািধকার ক/ উয়ন
ক (আমার বািড় আমার
খামার কসহ) দশ ন

[১.৭.১] পিরদশ নত
মাননীয় ধানমীর
অািধকার ক/ উয়ন
ক (এক বািড়
এক খামার কসহ)

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২

[১.৮] িনজ অিফস পিরদশ ন
[১.৮.১] পিরদশ নত
শাখা

গড় সংা ২ ০৮ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১.৮.২] পিরদশ ন
িতেবদেনর পািরশ
বাবািয়ত

সমি % ১ ৮২ ৯৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫ ৯৫

[১.৯] এনিজওেদর তয়ন
প াির আেবদন
িনিকরণ

[১.৯.১] িনিত
আেবদন

গড় % ১ - ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[২] টকসই
উয়ন
িনিতকরণ

১৮

[২.১] কারাগার পিরদশ ন
[২.১.১] কারাগার
পিরদশ ন

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[২.২] িডিলং লাইেস ু
বাপনা

[২.২.১] িডিলং লাইেস
দান

সমি সংা ২ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১৬ ১৭

[২.২.২] িডিলং লাইেস
নবায়ন

সমি সংা ১.৫ ৭৫০ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ ৭০০ ৭৫০

[২.৩] জলা িষ ঋণ
কিমর সভা আেয়াজন

[২.৩.১] অিত সভা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২

[২.৪] িশা িতান
পিরদশ ন

[২.৪.১] দশ নত িশা
িতান

সমি সংা ১.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২

[২.৫] জ ও  িনবন
সকরণ

[২.৫.১] জলায় জের
১ বছেরর মে জ
িনবেনর হার

গড় % ১ ২২ ৯৬ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৫.২] জলায় র ১
বছেরর মে 
িনবেনর হার

গড় % ১ ৪০ ৫৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৮০ ৯০

[২.৬] পাহাড় বাপনা
কিমর সভা অান

[২.৬.১] অিত সভা সমি সংা ২ ০২ ০৩ ০৩ ০২ ০১ ০৩ ০৩

[২.৬.২] িসা
বাবািয়ত

গড় % ১ ৯০ ৯২ ৯২ ৯০ ৮৮ ৮৬ ৮৪ ৯২ ৯২
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.৭] ানীয় সরকার
িতানসহ পিরদশ ন

[২.৭.১] পিরদশ নত
কায ালয়

সমি সংা ১ ০৯ ০৯ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ০৯ ০৯

[২.৭.২] পািরশ
বাবািয়ত

গড় % ১ ৮০ ৮০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৮৫ ৮৬

[২.৮] হােটল লাইেস ু
বাপনা

[২.৮.১] হােটল
লাইেস দান

সমি সংা ১ ০৯ ০৯ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ০৯ ০৯

[২.৮.২] হােটল
লাইেস নবায়ন

সমি সংা ১ ৮০ ৮০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৮৬ ৮৬

[৩]  িম
রাজ বাপনা
িনিতকরণ

১৫

[৩.১] জলা রাজ সময়
সভা অান

[৩.১.১] অিত সভা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২

[৩.১.২] িসা
বাবািয়ত

গড় % ২ ৯০ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯০ ৯১

[৩.২] ১নং খাস খিতয়ান
সরকাির সির অৈবধ
দখল উাের অিভযান
পিরচালনা

[৩.২.১] পিরচািলত
অিভযান

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১০ ০৯ ০৮ ০৬ ১২ ১২

[৩.৩] খিতয়ান
হালনাগাদকরণ

[৩.৩.১] জলা রকড 
েম হালনাগাদত
খিতয়ান

গড় % ১ - ৭২ ৭৩ ৭০ ৬৮ ৬৬ ৬৪ ৭৩ ৭৪

[৩.৪] জিমর খিতয়ান বা
পচ ার নকল উোলেনর জ
আেবদন িনি

[৩.৪.১] িনিত
আেবদন

গড় % ১.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.৫] িম রাজ আদায়

[৩.৫.১] িম উয়ন কর
আদায়

সমি
টাকা
(কা)

১.৫ ৬৪.৬৮ ৪৫.৭৩ ৬০ ৫৫ ৫২ ৫০ ৪৮ ৬৫ ৬৮

[৩.৫.২] অিপ ত
সির লীজ নবায়ন
থেক আয়

গড়
টাকা
(ল)

১ ৮০ ৮০.৫ ৮১ ৮০.৫ ৮০ ৭৯.৫ ৭৯ ৮১.৫ ৮১.৫
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩.৬] িষ খাস জিম
বোব দান

[৩.৬.১] নব ািসত
পিরবার

সমি জন ১ ৮০ ১২০ ১২৫ ১২৪ ১২২ ১২০ ১১৮ ১৩০ ১৩৫

[৩.৭] জলায় ই-িমউেটশন
সাদন

[৩.৭.১] ই-িমউেটশেনর
মােম িনিত
নামজাির ও
জমাখািরেজর আেবদন

গড় % ১ - - ৮৪ ৮২ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৮৫ ৮৬

[৩.৮] র সা িফেকট
মামলা িনি

[৩.৮.১] িনিত
মামলা

গড় % ১ ৭৯ ৭৮ ৭৭ ৭৬ ৭৫ ৮০ ৮১

[৩.৯] িম িবেরাধ িনি

[৩.৯.১] অিতির জলা
শাসক (রাজ) কক
িমসেকস িনিত

গড় % ১ - ৬৯ ৭০ ৬৮ ৬৭ ৬৫ ৬২ ৭১ ৭১

[৩.৯.২] অিতির জলা
শাসক (রাজ) কক
দওয়ািন মামলার
এসএফ িরত

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯২ ৯০ ১০০ ১০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] জলা
ািজেিসর
মােম
জনলা ও
জনিনরাপা
সংহতকরণ

৯

[৪.১] জলা আইন-লা
সভা অান

[৪.১.১] অিত সভা সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২

[৪.১.২] িসা
বাবািয়ত

গড় % ১ ৯৫ ৯৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫ ৯৫

[৪.২] মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[৪.২.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ১ ১৬৬০ ১৭০০ ১৭৫০ ১৬৫০ ১৬০০ ১৫৫০ ১৫০০ ১৭৫০ ১৭৫০

[৪.৩] এিিকউভ
ািজেেটর আদালত
পিরদশ ন

[৪.৩.১] পিরদশ নত
আদালত

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২

[৪.৪] আেয়া লাইেস ু
বাপনা

[৪.৪.১] আেয়া
লাইেসের আেবদন
িনিকরণ

গড় % ১ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯২ ৯০ ১০০ ১০০

[৪.৪.২] আেয়া
লাইেস নবায়ন

গড় % ১ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯২ ৯০ ১০০ ১০০

[৪.৫] জলা মাদক
িনয়ণ ও চারণা কিমর
সভা অান

[৪.৫.১] অিত সভা সমি সংা ১ - ০৩ ০৩ ০২ ০১ - - ৩ ৩

[৪.৬] জলা চারাচালান
িনেরাধ সময় কিম এর
সভা অান

[৪.৬.১] অিত সভা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ২৪, ২০২২ ১২:৪০ া: ১৫ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১৯, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৫] েয াগ ও াণ
বাপনা

৮

[৫.১] েয াগ বাপনা ও
াণ সংা কায ম
বাবায়ন

[৫.১.১] েয াগ
বাপনা ও াণ
সংা সািদত
কায ম

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০ ১০০

[৫.২] .আর. বরা িবতরণ
[৫.২.১] কম সাদেনর
হার

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০ ১০০

[৫.৩] জলা কণ ধার কিমর
সভা অান

[৫.৩.১] অিত সভা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২

[৫.৩.২] িসা
বাবািয়ত

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০ ১০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

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

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, চাম, ি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, চাম-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান
করব।

ািরত:

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, চাম

তািরখ

িবভাগীয় কিমশনার
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, চাম

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ BMIS Beggar Management Information System.

২ CCS Chittagong Citizen Service.

৩ CHMS Circuit House Management System.

৪ DCM Digital Cannectivity Model

৫ DINC District Information Network, Chittagong.

৬ EBPI Education Biased Project Implementation.

৭ ELRS Electronic Land Record System

৮ EMS Education Management System.

৯ ETP Effluent Treatment Plant.

১০ LAMS Land Acquisition Management System .

১১ OSS One Stop Service.

১২ PIO Project Implementation Officer.

১৩ SDG Sustainable Development Goal.

১৪ SLMS Smart License Management System.

১৫ SSN-MIS Social Safety Net-Management Information System.

১৬ ইউিডিস ইউিনয়ন িডিজটাল সার (Union Digital Centre)

১৭ ই-গভেন  ইেলকিনক গভেন  ( Electronic Governance)

১৮ ই-ফাইল ইেলকিনক ফাইল ( Electronic File)

১৯ ই-সবা ইেলকিনক ( Electronic ) সবা

২০ এন িজ ও নন-গভন েম অগ ানাইেজশন (Non-Government Organization)

২১ কািবখা কােজর িবিনমেয় খা

২২ কািবটা কােজর িবিনমেয় টাকা

২৩ িজ আর া িরিলফ( Grant Relief)

২৪ িভআইিপ ভির ইা পারসন (Very Important Person)

২৫ িভ িজ এফ ভালনােরবল প িফিডং (Vulnerable Group Feeding)

২৬ িভিভআইিপ ভির ভির ইা পারসন (Very Very Important Person)
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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] জলা উয়ন সময় সভা অান
[১.১.১] অিত সভা সাধারণ শাখা সভার নাশ

[১.১.২] িসা বাবািয়ত সাধারণ শাখা মািসক িতেবদন

[১.২] িবভাগীয় কিমশনার মেহাদেয়র সােথ জলা শাসকগেণর সময়
সভার িসা বাবায়ন

[১.২.১] িসা বাবািয়ত সাধারণ শাখা মািসক িতেবদন

[১.৩] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভা অান
[১.৩.১] অিত সভা ত ও অিভেযাগ সভার নাশ

[১.৩.২] িসা বাবািয়ত ত ও অিভেযাগ সভার কায িববরণী

[১.৪] পািক গাপনীয় িতেবদন রণ [১.৪.১] িরত িতেবদন গাপনীয় শাখা িরত এফ িস আর

[১.৫] উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় পিরদশ ন
[১.৫.১] পিরদশ নত কায ালয় গাপনীয় শাখা জলা শাসেকর মািসক মণচী

[১.৫.২] পিরদশ ন িতেবদেনর পািরশ বাবািয়ত গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[১.৬] িবিভ কার অিভেযাগ (রাজ ও কম কতা/কম চারীর অিভেযাগ
তীত) িনি

[১.৬.১] িনিত অিভেযাগ

[১.৭] মাননীয় ধানমীর অািধকার ক/ উয়ন ক (আমার বািড়
আমার খামার কসহ) দশ ন

[১.৭.১] পিরদশ নত মাননীয় ধানমীর অািধকার ক/ উয়ন
ক (এক বািড় এক খামার কসহ)

সাধারণ শাখা
জলা শাসেকর মািসক মণচী/ পিরদশ ন
িতেবদন

[১.৮] িনজ অিফস পিরদশ ন [১.৮.১] পিরদশ নত শাখা গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[১.৮] িনজ অিফস পিরদশ ন [১.৮.২] পিরদশ ন িতেবদেনর পািরশ বাবািয়ত গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[১.৯] এনিজওেদর তয়ন প াির আেবদন িনিকরণ [১.৯.১] িনিত আেবদন ত ও অিভেযাগ মািসক িতেবদন

[২.১] কারাগার পিরদশ ন [২.১.১] কারাগার পিরদশ ন গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[২.২] িডিলং লাইেস ু বাপনা
[২.২.১] িডিলং লাইেস দান বসা বািণজ শাখা িতেবদন

[২.২.২] িডিলং লাইেস নবায়ন বসা বািণজ শাখা িতেবদন

[২.৩] জলা িষ ঋণ কিমর সভা আেয়াজন [২.৩.১] অিত সভা এস এ সভার নাশ

[২.৪] িশা িতান পিরদশ ন [২.৪.১] দশ নত িশা িতান িশা শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[২.৫] জ ও  িনবন সকরণ
[২.৫.১] জলায় জের ১ বছেরর মে জ িনবেনর হার বসা ও বািণজ শাখা সভার নাশ

[২.৫.২] জলায় র ১ বছেরর মে  িনবেনর হার বসা ও বািণজ শাখা সভার কায িববরণী

[২.৬] পাহাড় বাপনা কিমর সভা অান
[২.৬.১] অিত সভা এস এ শাখা সভার নাশ

[২.৬.২] িসা বাবািয়ত এস এ শাখা সভার কায িববরণী
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[২.৭] ানীয় সরকার িতানসহ পিরদশ ন
[২.৭.১] পিরদশ নত কায ালয় ানীয় সরকার পিরদশ ন িতেবদন

[২.৭.২] পািরশ বাবািয়ত ানীয় সরকার মািসক িতেবদন

[২.৮] হােটল লাইেস ু বাপনা
[২.৮.১] হােটল লাইেস দান সাধারণ শাখা িরত িতেবদন

[২.৮.২] হােটল লাইেস নবায়ন সাধারণ শাখা িরত িতেবদন

[৩.১] জলা রাজ সময় সভা অান
[৩.১.১] অিত সভা এস এ শাখা সভার নাশ

[৩.১.২] িসা বাবািয়ত এস এ শাখা সভার কায িববরণী

[৩.২] ১নং খাস খিতয়ান সরকাির সির অৈবধ দখল উাের
অিভযান পিরচালনা

[৩.২.১] পিরচািলত অিভযান রকড ম শাখা মািসক িতেবদন

[৩.৩] খিতয়ান হালনাগাদকরণ [৩.৩.১] জলা রকড  েম হালনাগাদত খিতয়ান রকড ম শাখা মািসক িতেবদন

[৩.৪] জিমর খিতয়ান বা পচ ার নকল উোলেনর জ আেবদন িনি [৩.৪.১] িনিত আেবদন এস এ শাখা িরটান -৩

[৩.৫] িম রাজ আদায়
[৩.৫.১] িম উয়ন কর আদায় এস এ শাখা মািসক িতেবদন

[৩.৫.২] অিপ ত সির লীজ নবায়ন থেক আয় িভ িপ শাখা
অিপ ত সির দািব ও আদােয়র মািসক
িববরণী

[৩.৬] িষ খাস জিম বোব দান [৩.৬.১] নব ািসত পিরবার এস এ শাখা
জলা িষ খাস জিম বোব ও বাপনা
কিমর সভার কায িববরণী

[৩.৭] জলায় ই-িমউেটশন সাদন
[৩.৭.১] ই-িমউেটশেনর মােম িনিত নামজাির ও জমাখািরেজর
আেবদন

এস এ শাখা মািসক রাজ সভার কায িববরণী

[৩.৮] র সা িফেকট মামলা িনি [৩.৮.১] িনিত মামলা সা িফেকট শাখা মািসক রাজ সভার কায িববরণী

[৩.৯] িম িবেরাধ িনি
[৩.৯.১] অিতির জলা শাসক (রাজ) কক িমসেকস িনিত এস এ শাখা মািসক িতেবদন

[৩.৯.২] অিতির জলা শাসক (রাজ) কক দওয়ািন মামলার
এসএফ িরত

আর এম শাখা মািসক িতেবদন

[৪.১] জলা আইন-লা সভা অান
[৪.১.১] অিত সভা জ এম শাখা সভার নাশ

[৪.১.২] িসা বাবািয়ত জ এম শাখা সভার কায িববরণী

[৪.২] মাবাইল কাট  পিরচালনা [৪.২.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  জ এম শাখা মািসক িতেবদন

[৪.৩] এিিকউভ ািজেেটর আদালত পিরদশ ন [৪.৩.১] পিরদশ নত আদালত গাপনীয় শাখা পিরদশ  িতেবদন

[৪.৪] আেয়া লাইেস ু বাপনা
[৪.৪.১] আেয়া লাইেসের আেবদন িনিকরণ আেয়া শাখা মািসক িতেবদন

[৪.৪.২] আেয়া লাইেস নবায়ন আেয়া শাখা মািসক িতেবদন

[৪.৫] জলা মাদক িনয়ণ ও চারণা কিমর সভা অান [৪.৫.১] অিত সভা জ এম শাখা সভার নাশ
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৪.৬] জলা চারাচালান িনেরাধ সময় কিম এর সভা অান [৪.৬.১] অিত সভা জ এম শাখা সভার কায িববরণী

[৫.১] েয াগ বাপনা ও াণ সংা কায ম বাবায়ন [৫.১.১] েয াগ বাপনা ও াণ সংা সািদত কায ম াণ শাখা মািসক িতেবদন

[৫.২] .আর. বরা িবতরণ [৫.২.১] কম সাদেনর হার াণ শাখা মািসক িতেবদন

[৫.৩] জলা কণ ধার কিমর সভা অান
[৫.৩.১] অিত সভা াণ শাখা সভার নাশ

[৫.৩.২] িসা বাবািয়ত াণ শাখা সভার কায িববরণী
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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
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


