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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:

 বারবান পাব ত জলার পয টন িবকােশ এ জলার নসিগ ক িত, সংিত ও পয টন িনেয় ‘অপপা বারবান’ িশেরানােম ামািচ
িনম াণ এবং জলায় আগত পয টকেদর জ মণ িনেদ িশকা কাশ।
 নীলাচল পয টন কে ািং শপ ‘ািং বারবান’ এবং মঘলা পয টন কে  িফিডং কণ ার ও মােয়েদর নামােজর ান তির।
 জলা শাসেনর আওতাধীন িবিভ পয টন কে মসিজদ িনম াণ, সংার ও সসারণ, িবেশষ সাংিতক অােনর আেয়াজন এবং
পয টন কসেহ শৗচাগার িনম াণ।
 িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণ জলার ৫০৬ জন সরকাির কম কতা ও উমান সহকারী এবং ৪২ জন ইউিনয়ন িডিজটাল সার
উোােক  িবিভ  ময়ােদ  তি  িবষয়ক  িশণ  দান।
 অিতমাির কািভড-১৯ বাপনায় সাফ। যথাযথ ািবিধ িতপালেনর ফেল বারবান পাব ত জলায় ২৮ এিল, ২০২২ পয 
কািভড-১৯ এ আা ৩২৩৫ জন,  ৩২২১ জন ও েতর সংা ১৪ জন।
 জলায় ৩,১২৫ হহীন ও িমহীন পিরবারেক মাননীয় ধানমীর েভা উপহার িহেসেব জিম ও িনিম ত হ দান।
 পিরেবশ সংরেণ ০১ (এক) ল ফলজ, বনজ ও ঔষিধ ের চারা রাপন।
 বারবান পাব ত জলার নাইংছিড় উপেজলার উপবন লক সংার, উয়ন ও সৗয বধ ন।

সমা এবং চােলসহ:

 পাহািড় -িতর কারেণ অত যাগােযাগ বা।
 সরকাির ও বসরকাির দরসেহ দ জনবল ও অিফস াপনার সংকট।
 িমজিরপ না হওয়ায় িম বাপনায় জলতা।
 ব ল মাবাইল নটওয়াক ও ইারেনট কােনিভ।
 অপয া পািনর উৎস ও ািনেটশন িবধা।
 অপয া নাগিরক িবধা ও আবাসন সংকট।

ভিবৎ পিরকনা:

 কিমউিন িরজম ও ইেকা িরজম িবকােশর মােম ানীয় জনেগাীর জ কম সংান ি।
 রকড ম িডিজটালাইেজশন ও িম রকড  হালনাগাদকরণ।
 জলার সকল িমহীন ও হহীন পিরবােরর জ মাননীয় ধানমীর িতত জিম ও হ দান।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

সবা দান িতিত অযায়ী সবা দান িনিতকরণ।
জলায় আগত িবেদশী পয টকেদর মণ ও অবান সহিজকরেণর লে ওেয়ব পাট াল চা।
জলা শাসেকর কায ালয় ও উপেজলা িনব াহী অিফসারগেণর কায ালেয় শতভাগ ই-ফাইল কায ম বাবায়ন।
‘পির াম -পির শহর’ কম চীর আওতায় পয টনবাব পির শহর িহেসেব বারবানেক গেড় তালা।
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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, বারবান পাব ত জলা

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:
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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।

১.২ অিভল (Mission)
শাসিনক দতা ি, তির যথাযথ বহার, সবাদােনর ে ইিতবাচক িভির েয়াগ এবং উাবনী চচ ার মােম
সময়াব ও মানসত সবা িনিত করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর 

১. জলা শাসেনর িবিভ দািরক কায েম গিতশীলতা আনয়ন ও অা দেরর কায মসেহর সােথ কায কর সময়
সাধন।
২. আইনলা রা ও অপরাধ িতেরাধ কায ম বাবায়েন কায কর পদেপ হণ।
৩. িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম াণ ও জ - িনবন কায ম জারদারকরণ।
৪. েয াগ বহাপনা, সামািজক িনরাপা িনিতকরণ, জলবা পিরবতেনর ভাব মাকােবলা ও পিরেবশ সংরণসহ
অা টকসই উয়ন লমাা অজন রািতকরণ।
৫. পয টন িশের িবকাশ, মানবসদ উয়ন ও ািতািনক সমতা িকরণ।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. জলার িবিভ সরকাির বসরকাির িতােনর উয়নলক কায মসেহর সময় সাধন, ই-ফাইিলং ও ত ির
বহার িনিত কের দািরক কােজ গিতশীলতা আনয়ন।
২. জলার রাজ শাসেনর সািব ক বাপনা , তাবধান, িম রকড  হালনাগাদকরণ এবং যথাযথ সংরণ।
৩. জলা ািজেিসর কায কর েয়ােগর মােম আইন লা রা, অপরাধ িতেরাধ কায ম রািতকরণ,
চারাচালান ও মাদক িনয়ণ এবং নারী ও িশ িনয াতন রাধকে েয়াজনীয় বা হণ।
৪. জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন এবং অিভেযাগ িন ি বহাপনার আওতায় অিভেযাগ িনি রািতকরণ।
৫. জ- িনবন কায ম সকরণসহ ইউিনয়ন িডিজটাল সােরর মােম অা জনেসবালক কায মসহ
রািতকরণ।
৬. জলার পয টন িশের িবকাশ ও উয়ন সাধন, িশার ণগত মান িনিতকরণ, মানবসদ উয়ন ও ািতািনক
সমতা িকরণ।
৭. েয াগ বহাপনা, াণ ও নব াসন কায ম হণ, সামািজক িনরাপা কায মসহ বাবায়ন, তাবধান ও
পিরবীণ।
৮. -ািতক বিশসহ ও পিরেবশ সংরণ এবং জলবা পিরবতেনর ভাব মাকােবলার লে জনসেচতনতা ি,
বনায়ন, িবিভ ক হণ ও বাবায়েন সািব ক সহায়তা করা এবং সািব ক সময় সাধন ও পিরবীণ।
৯. জাতীয় ই-গভেন কায ম বাবায়ন, সবা পিত সহজীকরণ, সবা দান িতিত অযায়ী সবা দান, জলা ত
বাতায়ন হালনাগাদকরণ 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
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

জলা শাসেনর িবিভ দািরক কােজর
গিতশীলতা আনয়ন

ই-ফাইিলং এর মােম িনিত নিথ % ৮৫ ৯০ ৯২ ৯৫ ৯৬ জলা শাসন

হালনাগাদত িম রকড  % ৭৭ ৭৫ ৭৬ ৭৮ ৮০ জলা শাসন

িনিত সা িফেকট মামলা সংা ২৬০ ৩২০ ৩৩৫ ৩৪০ ৩৪৫ জলা শাসন

আইন-লা রা এবং অপরাধ
িতেরাধ কায ম

পিরচািলত মাবাইল কাট /অিভযান সংা ৪৩৫ ৬০০ ৪০০ ৪২০ ৪৩০ জলা শাসন, আইন-লা রাকারী বািহনী

আেয়ািজত সভা/সিমনার সংা ৫ ১২ ১২ ১২ ১২ জলা শাসন

পয টন িশের িবকাশ পয টন ক সেহ বাবািয়ত ক % ৮৫ ৯০ ৯৫ ৯৫ ৯৬ জলাশাসন, বারবান পৗরসভা, এলিজইিড

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০২, 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] জলা
শাসেনর িবিভ
দািরক কায েম
গিতশীলতা আনয়ন
ও অা দেরর
কায মসেহর
সােথ কায কর
সময় সাধন।

১৮

[১.১] ই-ফাইিলং এর
মােম দািরক নিথ
িনিকরণ

[১.১.১] ই-ফাইেল
িনিত নিথ

গড় % ৩ ৮৫ ৯০ ৯৩ ৯২ ৯১ ৯০ ৮০ ৯৪ ৯৫

[১.২] িম রকড 
হালনাগাদকরণ

[১.২.১]
হালনাগাদত রকড 

গড় % ৩ ৭৭ ৭৫ ৭৬ ৭৫ ৭৩ ৭২ ৭০ ৭৮ ৮০

[১.৩] জলার িবিভ
সরকাির-বসরকাির
িতােনর উয়নলক
কায মসেহর সময়
সাধন

[১.৩.১]
বাবায়নত সমিত
কম িচ

গড় % ৩ ৮৫ ৯৭ ১০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৫ ১০০ ১০০

[১.৪] জনােরল সা িফেকট
মামলা িনিকরণ

[১.৪.১] িনিত
মামলা

সমি সংা ৩ ২৬০ ৩২০ ৩৩৫ ৩৩০ ৩২৫ ৩২০ ২৫০ ৩৪০ ৩৪৫

[১.৫] উপেজলা িম অিফস,
হডান অিফস
দশ ন/পিরদশ ন

[১.৫.১]
দশ ন/পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ৩ ৪৪ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪০ ৪৮ ৪৮

[১.৬] ঋণ কায ম
মিনটিরং ও দশ ন/পিরদশ ন

[১.৬.১] পিরদশ ন/
দশ ন

সমি সংা ৩ ১২ ২০ ২২ ২১ ২০ ২০ ১৮ ২৩ ২৫



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০২, 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 

[২] আইনলা
রা ও অপরাধ
িতেরাধ কায ম
বাবায়েন কায কর
পদেপ হণ।

১৭

[২.১] আইন লা রা ও
অপরাধ িতেরাধ কায ম
বাবায়েনর উেে
মাবাইল কাট  পিরচালনা

[২.১.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ৪ ৪৩৫ ৬০০ ৪০০ ৩৯০ ৩৮০ ৩৭০ ৩৫০ ৪২০ ৪৩০

[২.২]  িিতশীল
রাখা ও ভাা অিধকার
সংরেণ েয়াজনীয়
পদেপ হণ।

[২.২.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ৩ ৪৮ ৬০ ৬৫ ৬৪ ৬২ ৬০ ৫০ ৬৭ ৭০

[২.৩] এিিকউভ
ািজেট আদালত
দশ ন/পিরদশ ন

[২.৩.১] দশ ন/
পিরদশ ন

সমি সংা ২ ১৮ ২৫ ২৭ ২৬ ২৬ ২৫ ১৮ ২৮ ২৯

[২.৪] জলা আইন-লা,
চারাচালান, মাদক
িনয়ণ ও পিরেবশ কিমর
িনয়িমত সভা আেয়াজন ও
সভার িসা বাবায়ন

[২.৪.১] অিত সভা সমি সংা ২ ৫ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ৮ ১২ ১২

[২.৪.২] িসা
বাবায়ন

গড় % ২ ৮২ ৯০ ৯৫ ৯৪ ৯২ ৯০ ৮৫ ৯৭ ৯৮

[২.৫] জলখানা ও থানা
পিরদশ ন

[২.৫.১]
দশ ন/পিরদশ ন

সমি সংা ২ ১৮ ১৮ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ১০ ১৮ ১৮

[২.৬] নারী ও িশ িনয াতন,
নারী ও িশ পাচার ও
যৗক িনেরােধর লে
আেয়ািজত সভার িসা
বাবায়ন

[২.৬.১] বাবািয়ত
িসা

গড় % ২ ৮৫ ৯৫ ৯৫ ৯৩ ৯১ ৯০ ৮০ ৯৬ ৯৭



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০২, 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 

[৩] িডিজটাল
বাংলােদশ
িবিনম াণ ও জ -
 িনবন
কায ম
জারদারকরণ।

১৪

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

[৩.১.১] আইিস
বহারকারী
কম কতা-কম চারী

গড় % ৪ ৯৩ ৯৮ ১০০ ৯৯ ৯৯ ৯৮ ৯০ ৯৯ ১০০

[৩.২] ত ও যাগােযাগ
ি বহার কের িভিডও
কনফােরিং এর মােম
সভা ও সিমনার আেয়াজন

[৩.২.১] আেয়ািজত
সভা ও সিমনার

সমি সংা ৪ ২৮ ১৬০ ১৫০ ১৩০ ১২০ ১০০ ৮০ ১৬০ ১৭০

[৩.৩] জ িনবন কায ম
সকরণ

[৩.৩.১] জলায়
জের ০১ বছেরর
মে জ িনবেনর
হার

গড় % ৩ ০ ৫৫ ৬৫ ৬০ ৫৮ ৫৫ ৫০ ৭০ ৮০

[৩.৪]  িনবন কায ম
স করণ

[৩.৪.১] জলায়
র ০১ বছেরর
মে  িনবেনর
হার

গড় % ৩ ০ ৪৫ ৫০ ৪৮ ৪৬ ৪৫ ৪০ ৫৫ ৬০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০২, 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 

[৪] েয াগ
বহাপনা,
সামািজক
িনরাপা
িনিতকরণ,
জলবা
পিরবতেনর ভাব
মাকােবলা ও
পিরেবশ
সংরণসহ
অা টকসই
উয়ন লমাা
অজন
রািতকরণ।

১২

[৪.১] েয াগ বাপনা
এবং াণ ও নব াসন
সিকত সভা আেয়াজন ও
সভার িসাসহ বাবায়ন

[৪.১.১] অিত সভা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৪.১.২] বাবািয়ত
িসা

গড় % ২ ৮৭ ৮৯ ৯০ ৮৯ ৮৭ ৮৫ ৮২ ৯০ ৯১

[৪.২] িজআর, িভিজএফ,
আর ও সরকার দ
অা সাহা দান

[৪.২.১] দ
িজআর/আর/
িভিজএফ

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৪.৩] ামীন অবকাঠােমা
িনম ােনর জ কািবখা ও
কািবটা ক বাবায়ন

[৪.৩.১] বাবািয়ত
ক

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৪.৪] অিত দিরেদর জ
কম সংান কম িচ
বাবায়ন

[৪.৪.১] বাবািয়ত
ক

গড় % ২ ৮০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৪.৫] জলবা পিরব তেনর
ভাব মাকােবলা ও
পিরেবশ সংরেণ
েরাপন ও অা হীত
কায ম বাবায়ন

[৪.৫.১] বাবািয়ত
িসা

মিত % ২ ৮৫ ৮৬ ৮৮ ৮৭ ৮৬ ৮৫ ৮০ ৯০ ৯৫



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০২, 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] পয টন িশের
িবকাশ,
মানবসদ উয়ন
ও ািতািনক
সমতা িকরণ।

৯

[৫.১] পয টন ক সেহর
মান উয়েন হীত কের
বাবায়ন

[৫.১.১] বাবািয়ত
ক

মিত % ৩ ৮৫ ৯০ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯০ ৮০ ৯৫ ৯৬

[৫.২] িবিসএস (শাসন)
কাডােরর িশানিবশ
কম কতােদর ইন-সািভ স
িশণ আেয়াজন

[৫.২.১] িশিত
কম কতা

গড় % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ১০০ ১০০

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

[৫.৩.১] িশিত
কম চারী

গড় % ৩ ১০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ৯০ ৯৯ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০২, 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%

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, বারবান পাব ত জলা, ি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, বারবান পাব ত জলা-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয়
সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, বারবান পাব ত জলা

তািরখ

িবভাগীয় কিমশনার
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, চাম

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ অিনক অিভেযাগ িনি কম কতা

২ আইিস ইনফরেমশন এ কিমউিনেকশন টকেনালিজ

৩ ই-গভা ইেলকিনক গভা

৪ ই-নিথ ইেলকিনক নিথ

৫ ই-ফাইিলং ইেলকিনক ফাইিলং

৬ এলিজইিড লাকাল গভন েম ইিিনয়ািরং িডপাট েম

৭ কািবখা কােজর িবিনমেয় খা

৮ কািবটা কােজর িবিনমেয় টাকা

৯ িজআর াইটাস িরিলফ

১০ আর ট িরিলফ

১১ ওএই টিবল অফ অরগানাইেজশন এ ইিয়পেম

১২ িবিসএস বাংলােদশ িসিভল সািভ স

১৩ িভিজএফ ভালনােরবল প িফিডং

১৪ হডান পাব ত জলার মৗজা ধান
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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] ই-ফাইিলং এর মােম দািরক নিথ িনিকরণ [১.১.১] ই-ফাইেল িনিত নিথ ত ও যাগােযাগ ি শাখা ই-ফাইেল সািদত নিথর সংা

[১.২] িম রকড  হালনাগাদকরণ [১.২.১] হালনাগাদত রকড  রকড ম শাখা রকড  সংেশাধন িতেবদন

[১.৩] জলার িবিভ সরকাির-বসরকাির িতােনর উয়নলক কায মসেহর সময়
সাধন

[১.৩.১] বাবায়নত সমিত কম িচ সাধারণ শাখা অগিত িতেবদন

[১.৪] জনােরল সা িফেকট মামলা িনিকরণ [১.৪.১] িনিত মামলা জনােরল সা িফেকট শাখা িনিত মামলার িতেবদন

[১.৫] উপেজলা িম অিফস, হডান অিফস দশ ন/পিরদশ ন [১.৫.১] দশ ন/পিরদশ নত অিফস গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[১.৬] ঋণ কায ম মিনটিরং ও দশ ন/পিরদশ ন [১.৬.১] পিরদশ ন/ দশ ন গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[২.১] আইন লা রা ও অপরাধ িতেরাধ কায ম বাবায়েনর উেে মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[২.১.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  িডিশয়াল িখানা শাখা পিরচািলত মাবাইল কােট র সংা

[২.২]  িিতশীল রাখা ও ভাা অিধকার সংরেণ েয়াজনীয় পদেপ হণ। [২.২.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  িডিশয়াল িখানা শাখা পিরচািলত মাবাইল কােট র সংা

[২.৩] এিিকউভ ািজেট আদালত দশ ন/পিরদশ ন [২.৩.১] দশ ন/ পিরদশ ন গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[২.৪] জলা আইন-লা, চারাচালান, মাদক িনয়ণ ও পিরেবশ কিমর িনয়িমত সভা
আেয়াজন ও সভার িসা বাবায়ন

[২.৪.১] অিত সভা িডিশয়াল িখানা শাখা সভার কায িববরণী

[২.৪.২] িসা বাবায়ন িডিশয়াল িখানা শাখা বাবায়ন িতেবদন

[২.৫] জলখানা ও থানা পিরদশ ন [২.৫.১] দশ ন/পিরদশ ন গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[২.৬] নারী ও িশ িনয াতন, নারী ও িশ পাচার ও যৗক িনেরােধর লে আেয়ািজত সভার
িসা বাবায়ন

[২.৬.১] বাবািয়ত িসা িডিশয়াল িখানা শাখা বাবায়ন িতেবদন

[৩.১] জলা শাসেন কম রত কম কতা-কম চারীেদর আইিস বহার িনিত করা [৩.১.১] আইিস বহারকারী কম কতা-কম চারী ত ও যাগােযাগ ি শাখা বাবায়ন িতেবদন

[৩.২] ত ও যাগােযাগ ি বহার কের িভিডও কনফােরিং এর মােম সভা ও
সিমনার আেয়াজন

[৩.২.১] আেয়ািজত সভা ও সিমনার ত ও যাগােযাগ ি শাখা বাবায়ন িতেবদন

[৩.৩] জ িনবন কায ম সকরণ
[৩.৩.১] জলায় জের ০১ বছেরর মে জ
িনবেনর হার

ানীয় সরকার শাখা িনবন সংা

[৩.৪]  িনবন কায ম স করণ
[৩.৪.১] জলায় র ০১ বছেরর মে 
িনবেনর হার

ানীয় সরকার শাখা িনবন সংা

[৪.১] েয াগ বাপনা এবং াণ ও নব াসন সিকত সভা আেয়াজন ও সভার িসাসহ
বাবায়ন

[৪.১.১] অিত সভা াণ ও নব াসন শাখা আেয়ািজত সভার কায িববরণী

[৪.১.২] বাবািয়ত িসা াণ ও নব াসন শাখা বাবায়ন িতেবদন

[৪.২] িজআর, িভিজএফ, আর ও সরকার দ অা সাহা দান [৪.২.১] দ িজআর/আর/ িভিজএফ াণ ও নব াসন শাখা িবধােভাগীেদর তািলকা
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৪.৩] ামীন অবকাঠােমা িনম ােনর জ কািবখা ও কািবটা ক বাবায়ন [৪.৩.১] বাবািয়ত ক াণ ও নব াসন শাখা বাবায়ন িতেবদন

[৪.৪] অিত দিরেদর জ কম সংান কম িচ বাবায়ন [৪.৪.১] বাবািয়ত ক াণ ও নব াসন শাখা বাবায়ন িতেবদন

[৪.৫] জলবা পিরব তেনর ভাব মাকােবলা ও পিরেবশ সংরেণ েরাপন ও অা
হীত কায ম বাবায়ন

[৪.৫.১] বাবািয়ত িসা াণীয় সরকার শাখা বাবায়ন িতেবদন

[৫.১] পয টন ক সেহর মান উয়েন হীত কের বাবায়ন [৫.১.১] বাবািয়ত ক নজারত শাখা/সাধারণ শাখা বাবায়ন িতেবদন

[৫.২] িবিসএস (শাসন) কাডােরর িশানিবশ কম কতােদর ইন-সািভ স িশণ আেয়াজন [৫.২.১] িশিত কম কতা সংাপন শাখা িশণ হণকারী কম কতােদর তািলকা

[৫.৩] জলা শাসেন কম রত কম চারীেদর জ িশণ আেয়াজন [৫.৩.১] িশিত কম চারী সংাপন শাখা িশণ হণকারী কম চারীেদর তািলকা



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৮ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০২, ২০২২

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
জনােরল সা িফেকট মামলা িনিকরণ িনিত মামলা বাংলােদশ িলশ সা িফেকট মামলার ওয়াের তািমল ও অা কায ম বাবায়েন সহায়তা হণ

 িনবন কায ম স করণ
জলায় র ০১ বছেরর মে 
িনবেনর হার

ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার, পী
উয়ন ও সমবায় মণালয়

‘জ- িনবন সংা মািসক িতেবদন’ হণ, পিরবীণ ও অায়ণ

জ িনবন কায ম সকরণ
জলায় নের ০১ বছেরর মে জ
িনবেনর হার

ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার, পী
উয়ন ও সমবায় মণালয়

‘জ- িনবন সংা মািসক িতেবদন’ হণ, পিরবীণ ও অায়ণ

আইন লা রা ও অপরাধ িতেরাধ কায ম বাবায়েনর
উেে মাবাইল কাট  পিরচালনা

পিরচািলত মাবাইল কাট  বাংলােদশ িলশ
আইন ও িবিধ মাতােবক সংি অিফেসর সােথ সময়ব ক মাবাইল কাট 
পিরচালনা

 িিতশীল রাখা ও ভাা অিধকার সংরেণ
েয়াজনীয় পদেপ হণ।

পিরচািলত মাবাইল কাট  জাতীয় ভাা অিধকার সংরণ অিধদর
আইন ও িবিধ মাতােবক সংি অিফেসর সােথ সময়ব ক মাবাইল কাট 
পিরচালনা

জলখানা ও থানা পিরদশ ন দশ ন/পিরদশ ন বাংলােদশ িলশ
আইন ও িবিধ মাতােবক সংি অিফেসর সােথ সময়ব ক পিরদশ ন কায ম
পিরচালনা

নারী ও িশ িনয াতন, নারী ও িশ পাচার ও যৗক িনেরােধর
লে আেয়ািজত সভার িসা বাবায়ন

বাবািয়ত িসা মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয়
সংি অিফস ধানগেণর সােথ িনয়িমত সভা ও সিমনার আেয়াজন কের
জনসেচতনতা ি ও সভার িসা বাবায়ন করা

ত ও যাগােযাগ ি বহার কের িভিডও কনফােরিং
এর মােম সভা ও সিমনার আেয়াজন

আেয়ািজত সভা ও সিমনার
ত ও যাগােযাগ ি িবভাগ: ডাক,
টিলেযাগােযাগ ও তি মণালয়

সংি অিধদেরর সােথ সমেয়র মােম জলা শাসেনর কায েম আইিস
বহার ি এবং িভিডও কনফােরিং এর মােম সভা ও সিমনার আেয়াজন
িনিত করা

জলা শাসেন কম রত কম কতা-কম চারীেদর আইিস বহার
িনিত করা

আইিস বহারকারী কম কতা-
কম চারী

ত ও যাগােযাগ ি িবভাগ: ডাক,
টিলেযাগােযাগ ও তি মণালয়

সংি অিধদেরর সােথ সমেয়র মােম জলা শাসেনর কায েম আইিস
বহার ি এবং িভিডও কনফােরিং এর মােম সভা ও সিমনার আেয়াজন
িনিত করা

জলবা পিরব তেনর ভাব মাকােবলা ও পিরেবশ সংরেণ
েরাপন ও অা হীত কায ম বাবায়ন

বাবািয়ত িসা পিরেবশ, বন ও জলবা পিরবতন মণালয়
িনয়িমত সভা ও সিমনার আেয়াজেনর মােম জনলবা পিরবতেনর িবপ ভাব
িবষেয় জনসেচতনতা ি করা এবং সংি দরসেহর সােথ সমেয়র মােম
পিরেবশ সংরেণ কায কর পদেপ নয়া
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