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এবং
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বািষ ক কম সাদন ি
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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:

জলা ািং িহেসেব পয টন-ক িনব াচন কের “আলা-িরছাং-িগির বিচময় খাগড়াছিড়” শীষ ক লােগা ও াক ত করা হেয়েছ।
পয টকেদর িবধােথ  পয টন াপ ত কের জলার ণ  ােন তা লাগােনা হেয়েছ। জলার অতম পয টন ক আলার
আিনকায়েনর  জ  ১  কা  ১৮  ল  টাকা  ােয়  মাার  ান  কের  িবিভ  পিরকনা  হণ  করা  হেয়েছ  তে  িনন  েবশার,
আাি িথেয়টার হল, ল িজ িনম ােণর জ টার িয়া স করা হেয়েছ। ইেতামেই কেলার কায ম  হেয়েছ। জলা
শাসেনর িনজ বাপনায় এ জলার ঐিতহবাহী হািতর সমািধেসৗধ িনম াণ করা হেয়েছ। জলা শাসেকর কায ালেয়র সৗয  বধ ন ও
আিনকায়েনর জ সমিত পিরকনা ণয়ন কের মাার ান করা হেয়েছ। িজববষ েক রণীয় কর রাখেত জলা শাসেকর কায ালেয়
বব ালারী াপন করা হেয়েছ। জলা শাসেকর কায ালেয়র াচীর গাে 'াধীনতা' শীষ ক ারােকাটা ভায  িনম াণ করা হেয়েছ।
এছাড়া পয টন শহর িহেসেব িরেদর জ সািকট হাউেজ কালচার ালারী িনম াণ করা হেয়েছ। এ কায ালেয় সকল কম চারীেদর
বােয়ােমিক পিতেত হািজরা (আগমণ-ান) হণ করা হে এবং িসিস কােমরা াপন করা হেয়েছ। জলা ও উপেজলা পয ােয়র িবিভ
কম কতা-কম চারীেদর িতন ধােপ E-filing এর উপর িশণ দান করা হেয়েছ। জলায় িতবী িশেদর সমােজর ল ােত িফিরেয়
আনার  জ  কােলেরট  িতবী  িবালয়  াপন  করা  হেয়েছ।  িশা  িনিতকরণ  ও  িশার  মােনায়ন  এর  জ  িবয়াম  েলর
আিনকায়ন করা হেয়েছ। ইউিনয়ন িডিজটাল সার অিধকতর শিশালী ও কায কর করার লে UDC উোােদর িশণ দান
করা হেয়েছ। েয াগ বাপনা অিধদর থেক বরাা অথ  ও খা-শের িবপরীেত হীত কসহ যথাযথ বাবায়েনর মােম
জলার আথ -সামািজক অবার উয়েনর কাজ চলমান আেছ। িবগত বছেরর সিয় তৎপরতায় বািববাহ িনেরােধ আশাক সাফ
অিজত হেয়েছ। মাদক, সাস ও জিবাদ দমেন জনসেচতনতালক কায ম হণ করা হেয়েছ।কািভড-১৯ মাকািবলায় মা পিরধান
িনিত করেত চাম িবভােগ সেব া পিরমাণ মাবাইল কাট  পিরচালনা করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

জলার গ ম পাহাড়ী এলাকার যাগােযাগ বা বশ অত, এছাড়াও কািত মাার শিশালী ইারেনট সংেযাগ না থাকায় আিনক
ত ও যাগােযাগ বার ফল ািক পয ােয় পৗছাে না। গ ম পাহাড়ী এলাকায় াথিমক এবং মািমক িবালেয়র অলতার
কারেণ সকেলর জ িশার সমান েযাগ িনিত করা যাে না। গ ম পাহাড়ী এলাকায় পানীয় জেলর সংকট বল।

ভিবৎ পিরকনা:

ত ি িনভর, , গিতশীল ও নিত জলা শাসন গঠেনর মােম সবা তাশী জনগণেক হয়রািনভােব কািত সবা
দান কের খাগড়াছিড় পাব ত জলােক মেডল জলা িহেসেব পিরণত করা। টকসই উয়ন অভী (Sustainable
Development Goals-SDG) অজন ও পক-২০২১ এর যথাযথ বাবায়েনর লে ণীত রাড াপ অযায়ী কম  পিরকনা
ণয়ন। সম জলােক বা িববাহ করা। পিরেবশ রার মেডল িহেসেব আলায় সৗয  বধ ন এবং একইসােথ জলার অা
পয টন ানসেহর আিনকায়ন, যাগােযাগ বার উয়েনর মােম পয টন জলা িহেসেব পিরিচিত দান। পাহাড় ধস ও flash flood
এর য়িত থেক এ জলার জনগণেক রা করা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

পয টন কের আিনকায়ন; জলা শাসেকর কায ালেয়র সসািরত ভবন সকরণ; কম কতা-কম চারী িত মােয়েদর জ
ড কয়ার সার িনম াণ, কম কতা-কম চারীেদর Online কায েমর িবষেয় িশণ দান; ইারেনেটর গিত ির জ
Fibre Optic Cable পিরণ ভােব াপেনর উোগ হণ করা; ইিভিক সিমনার আেয়াজন করা (SDG, APA,
NIS ও মাননীয় ধানমীর ১০ উোগ);
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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, খাগড়াছিড়

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)

তা ও জবাবিদিহতা িনিতকরেণর মােম দ, গিতশীল, উয়ন সহায়ক ও জনবাব জলা শাসন িবিনম াণ।

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 কম সাদেনর 
১.৩.১ জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর 

১. সবা সহিজকরণ ও িতািনক সমতা িকরেণর মােম দ ও কায কর জলা শাসন
২. জলা ািজেিসর মােম জনলা ও জনিনরাপা সংহতকরণ
৩. জনবাব ও গিতশীল রাজ শাসন
৪. জ- িনবন কায ম জারদারকরণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১.  সবা  সহিজকরণ  ও  িতািনক  সমতা  িকরেণর  মােম  ায়ী  বািসা  সনদ,  জাত  িমর  পারিমট  দান,  িম
রিজেশন, িডিলং লাইেস িত সবা দান আেরা জনবাব ও গিতশীল করণ।
২. জলা ািজেিস ও িনব াহী ািজেিস সিকত যাবতীয় মতা েয়াগ, মাবাইল কাট  পিরচালনা, জলার সািব ক
আইন- লা রাব ক জনজীবেন ি আনয়ন এবং িভআইিপেদর িনরাপা সংা কায াবিল
৩. -ািতক বিশসহ সংরণসহ পিরেবশ ষেণর ফেল  জলবা পিরবতেনর িবপ ভাব
মাকােবলায়জনসেচতনতা ি, বনায়ন, িবিভ ক হণ ও বাবায়েন সািব ক সহায়তা করা এবং সািব ক সময় সাধন ও
পিরবীণ
৪. েয াগ বহাপনা এবং াণ ও নব াসন কায ম হণ, িজআর, আর, কািবখা, কািবটা, িভিজিড, িভিজএফ, অিত
দিরেদর জ কম  জন ইতািদ কায ম বাবায়ন, তাবধান ও পিরবীণ
৫. জলার রাজ শাসেনর সািব ক িনয়ণ, তাবধান এবং পিরবীণ
৬. িবিভ সামািজক সমা; যমন-যৗন হয়রািন, নারী িনয াতন, মাদক সবন, চারাচালান, যৗক, বািববাহ ইতািদ
িতেরাধ / িনরসেন কায ম হণ
৭. জলার আ:িবভাগীয় কম কাের সময় এবং ধানমীর িতত কসহসহ জলার ধান উয়ন কম কা
বাবায়েন  সময়কারীর  দািয়  পালন
৮. সামািজক িনরাপা ও দাির িবেমাচেন িবিভ মণালয় / িবভাগ কক হীত াশনাল সািভ স কম িচ, এক বাড়ী
এক খামারসহ িবিভ ক বাবায়েন সািব ক সহায়তা দান ও কায কর সময় সাধন
৯. ানীয় সরকার সংা কায ম
১০. জাতীয় ই-গভেন কায ম বাবায়ন, সবা পিত সহজীকরণ, সবা দান িতিত অযায়ী সবা দান, জলা ত
বাতায়ন হালনাগাদকরণ, সাাল িমিডয়া বহারএবং িবিভ পয ােয় ত ও যাগােযাগ িসহ অা িবষেয় িশণ
কায ম পিরচালনা ও তদারিক
১১.  সবা  সহিজকরণ ও িতািনক সমতা িকরেণর মােম ায়ী  বািসা সনদ,  জাত িমর পারিমট দান,  িম
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রিজেশন, িডিলং লাইেস িত সবা দান আেরা জনবাব ও গিতশীল করণ।
১২. জলা ািজেিস ও িনব াহী ািজেিস সিকত যাবতীয় মতা েয়াগ, মাবাইল কাট  পিরচালনা, জলার সািব ক
আইন- লা রাব ক জনজীবেন ি আনয়ন এবং িভআইিপেদর িনরাপা সংা কায াবিল
১৩. -ািতক বিশসহ সংরণসহ পিরেবশ ষেণর ফেল  জলবা পিরবতেনর িবপ ভাব
মাকােবলায়জনসেচতনতা ি, বনায়ন, িবিভ ক হণ ও বাবায়েন সািব ক সহায়তা করা এবং সািব ক সময় সাধন ও
পিরবীণ
১৪. েয াগ বহাপনা এবং াণ ও নব াসন কায ম হণ, িজআর, আর, কািবখা, কািবটা, িভিজিড, িভিজএফ, অিত
দিরেদর জ কম  জন ইতািদ কায ম বাবায়ন, তাবধান ও পিরবীণ
১৫. জলার রাজ শাসেনর সািব ক িনয়ণ, তাবধান এবং পিরবীণ
১৬. িবিভ সামািজক সমা; যমন-যৗন হয়রািন, নারী িনয াতন, মাদক সবন, চারাচালান, যৗক, বািববাহ ইতািদ
িতেরাধ / িনরসেন কায ম হণ
১৭. সামািজক িনরাপা ও দাির িবেমাচেন িবিভ মণালয় / িবভাগ কক হীত াশনাল সািভ স কম িচ, এক বাড়ী
এক খামারসহ িবিভ ক বাবায়েন সািব ক সহায়তা দান ও কায কর সময় সাধন
১৮. জলার আ:িবভাগীয় কম কাের সময় এবং ধানমীর িতত কসহসহ জলার ধান উয়ন কম কা
বাবায়েন  সময়কারীর  দািয়  পালন
১৯. ানীয় সরকার সংা কায ম
২০. জাতীয় ই-গভেন কায ম বাবায়ন, সবা পিত সহজীকরণ, সবা দান িতিত অযায়ী সবা দান, জলা ত
বাতায়ন হালনাগাদকরণ, সাাল িমিডয়া বহারএবং ি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

সবা সহিজকরণ ও
িতািনক সমতা
িকরেণর মােম দ
ও কায কর জলা
শাসন

ায়ী বািসা সনদ দান সংা ৩৪৫৫ ৩৫০০ ৩৫০০ ৩৫০০ জলা শাসেকর কায ালয়, খাগড়াছিড় মািসক িতেবদন

জাত িমর পারিমট দান সংা ২৪২ ২৪৫ ২৪৫ ২৪৫
জলা শাসক, খাগড়াছিড়, উপেজলা িনব াহী
অিফসার(সকল), খাগড়াছিড়।

মািসক িতেবদন

চািররত অবায় বরণকারী বসামিরক
কম কতা/কম চারীেদর অেল সরকার িনধ ািরত
আিথ ক অদান দান

% ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ জলা শাসক, খাগড়াছিড় মািসক িতেবদন

িম রিজেশন সংা ১৮২১ ১৮২৫ ১৮২৫ ১৮২৫ জলা শাসক, খাগড়াছিড় মািসক িতেবদন

িডিলং লাইেস দান সংা ১০৩ ১০৫ ১০৫ ১০৫ জলা শাসেকর কায ালয়, খাগড়াছিড় মািসক িতেবদন

ািতািনক সমতা িকে িশণ
আেয়াজন

ঘা ৬০ ৬০ ৬০ জলা শাসেকর কায ালয়, খাগড়াছিড় মািসক িতেবদন

জলা ািজেিসর
মােম জনলা ও
জনিনরাপা সংহতকরণ

পিরচািলত মাবাইল কাট  সংা ১০২২ ৯০৫ ৯১০ ৯১০ ৯১০ জলা শাসেকর কায ালয়, খাগড়াছিড় মািসক িতেবদন

পিরদশ নত িনব াহী ািজেট আদালত সংা ১২ ৯ ১২ ১২ ১২ জলা ািজেট, খাগড়াছিড় মািসক িতেবদন

পিরদশ নত জলখানা সংা ১২ ৯ ১২ ১২ ১২ জলা ািজেট, খাগড়াছিড় মািসক িতেবদন

পািক গাপনীয় িতেবদন রণ সংা ২৪ ২৪ ২৪ ২৪ ২৪ জলা শাসক, খাগড়াছিড় মািসক িতেবদন

পিরচািলত পাবিলক পরীা % ১০০ ১০০ ১০০ জলা শাসেকর কায ালয়, খাগড়াছিড় মািসক িতেবদন

মাবাইল কােট র আিপল িনি % ১০০ ১০০ ১০০ জলা শাসেকর কায ালয়, খাগড়াছিড় মািসক িতেবদন
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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

জনবাব ও গিতশীল
রাজ শাসন

উপেজলা িম ও হডান অিফস পিরদশ ন সংা ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ জলা শাসক/অিতির জলা শাসক (রাজ) মািসক িতেবদন

পিরদশ নত অিফস এর িসা বাবায়েনর হার % ১০০ ৯৮ ১০০ ১০০ ১০০ সহকারী কিমশনার (িম) মািসক িতেবদন

জিম য় ও িবেয়র আেবদন িনি % ৬০ ৭৬ ৭৫ ৭৫ ৮০ জলা শাসক/অিতির জলা শাসক (রাজ) মািসক িতেবদন

জলার রকড েম জমাবি হালনাগাদকরণ সংা ৯০০ ৯০০ ৯০০ ৯০০ জলা শাসেকর কায ালয়, খাগড়াছিড় মািসক িতেবদন

িম উয়ন কেরর সক দাবী িনধ ারণ % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
জলা শাসক/অিতির জলা শাসক
(রাজ)/সহকারী কিমশনার (িম)

মািসক িতেবদন

িম উয়ন কর আদায়
কা
টাকায়

০.৩০ ০.২৮ ০.৩০ ০.৩০ ০.৩০
জলা শাসক/অিতির জলা শাসক
(রাজ)/সহকারী কিমশনার (িম)

মািসক িতেবদন

সায়রাত মহাল বোব
কা
টাকায়

০.৭৭ ১.০৪ ১.১০ ১.১১ ১.১২
জলা শাসক/অিতির জলা শাসক
(রাজ)/সহকারী কিমশনার (িম)

মািসক িতেবদন

মাননীয় ধানমী িতত হহীনেদর মােঝ
ঘর িবতরণ

% ৭৫ ৭৫ ৭৫
জলা শাসেকর কায ালয় ও উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালয়

মািসক িতেবদন

িম িবেরাধ িবষয়ক মামলার এসএফ িব
আদালেত রণ

িদন ৩৫ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ জলা শাসক/অিতির জলা শাসক (রাজ) মািসক িতেবদন

সা িফেকট মামলা িনির হার % ২৩ ২৫ ২৫ ২৫ জলা শাসক/অিতির জলা শাসক (রাজ) মািসক িতেবদন

জ- িনবন
কায ম জারদারকরণ

জ িনবন সকরণ % ৫০ ৫০ ৫০ জলা শাসেকর কায ালয় মািসক িতেবদন

 িনবন সকরণ % ৫০ ৫০ ৫০ জলা শাসেকর কায ালয়, খাগড়াছিড় মািসক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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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] সবা
সহিজকরণ ও
িতািনক
সমতা
িকরেণর
মােম দ ও
কায কর জলা
শাসন

২৯

[১.১] ায়ী বািসা সনদ
দান

[১.১.১] সনদ
দােনর সংা

সমি সংা ৫ ৩৪৫৫ ৪০০০ ৩৮০০ ৩৬০০ ৩৪৫০ ৩০০০ ৩৫০০ ৩৫০০

[১.২] জাত িমর পারিমট
দান

[১.২.১] পারিমট
দােনর সংা

সমি সংা ৫ ২৪২ ২৫০ ২৪৮ ২৪৫ ২৪০ ২২০ ২৪৫ ২৪৫

[১.৩] চািররত অবায়
বরণকারী বসামিরক
কম কতা/কম চারীেদর
অেল সরকার িনধ ািরত
আিথ ক অদান দান

[১.৩.১] িনিত
আেবদেনর হার

গড় হার ২ ৬০ ৭০ ৬৫ ৬২ ৬০ ৫৫ ৬০ ৬০

[১.৪] িম রিজেশন
[১.৪.১] রিজেশন
সাদেনর সংা

সমি সংা ৫ ১৮২১ ১৮৮০ ১৮৫০ ১৮৩০ ১৮২৫ ১৬০০ ১৮২৫ ১৮২৫

[১.৫] িডিলং লাইেস দান
[১.৫.১] লাইেস
দােনর সংা

সমি সংা ৪ ১০৩ ১১০ ১০৫ ১০৩ ১০০ ৯৫ ১০৫ ১০৫

[১.৬] ািতািনক সমতা
িকে িশণ আেয়াজন

[১.৬.১]
কম কতােদর জ
আেয়ািজত িশণ

সমি ঘা ৪ ৬০ ৫৭ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৬০ ৬০

[১.৬.২]
কম চারীেদর জ
আেয়ািজত িশণ

সমি ঘা ৪ ৬০ ৫৭ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৬০ ৬০
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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] জলা
ািজেিসর
মােম জনলা
ও জনিনরাপা
সংহতকরণ

২০

[২.১] মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[২.১.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ২ ১০২২ ৯০৫ ৯৩০ ৯২০ ৯১০ ৯০০ ৮৫০ ৯১০ ৯১০

[২.২] ভােব পাবিলক
পরীা পিরচালনা

[২.২.১] পিরচািলত
পাবিলক পরীা

গড় % ৪ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৩] এিিকউভ
ািজেেটর আদালত
পিরদশ ন

[২.৩.১]
পিরদশ নত
আদালত

সমি সংা ৪ ১২ ৯ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[২.৪] জলখানা পিরদশ ন
[২.৪.১]
পিরদশ নত িদন

সমি সংা ৩ ১২ ৯ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[২.৫] থানা পিরদশ ন
[২.৫.১]
পিরদশ নত থানা

সমি সংা ৩ ১২ ৯ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[২.৬] পািক গাপনীয়
িতেবদন রণ

[২.৬.১] িরত
িরেপাট 

সমি সংা ৩ ২৪ ২৪ ২৪ ২২ ১৯ ১৭ ১৪ ২৪ ২৪

[২.৭] মাবাইল কােট র
আিপল িনি

[২.৭.১] মাবাইল
কােট র আিপল
িনিকরণ

গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৩, ২০২২ ১৬:২১ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ৩০, ২০২৩

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] জনবাব ও
গিতশীল রাজ
শাসন

১৭

[৩.১] উপেজলা িম ও
হডান অিফস পিরদশ ন

[৩.১.১]
পিরদশ নত অিফস

সমি সংা ২ ১২ ১০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৩.২] পিরদশ নত অিফস
এর িসা বাবায়েনর হার

[৩.২.১] বাবায়ন
হার

গড় % ২ ১০০ ৯৮ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৩] জিম য় ও িবেয়র
আেবদন

[৩.৩.১] িনির
হার

গড় % ৩ ৬০ ৭৬ ৭৫ ৭০ ৬৮ ৬৫ ৬০ ৭৫ ৮০

[৩.৪] জলার রকড েম
জমাবী হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১]
হালনাগাদত
জমাবী

সমি সংা ১ ৬০ ৬৫ ৬৫ ৬০ ৫৮ ৫৫ ৫০ ৭০ ৭০

[৩.৫] িম উয়ন কেরর
সক দাবী িনধ ারণ

[৩.৫.১] িনধ ািরত
দাবী

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৬] িম উয়ন কর
আদায়

[৩.৬.১] আদােয়র
পিরমাণ

সমি
কা
টাকায়

২ ০.৩০ ০.২৮ ০.৩০ ০.২৮ ০.২৫ ০.২০ ০.১৮ ০.৩১ ০.৩২

[৩.৭] সায়রাত মহাল
বোব

[৩.৭.১] আদায়ত
ইজারা

সমি
কা
টাকায়

২ ০.৭৭ ১.০৩ ১.১০ ১.০৮ ১.০৭ ১.০৬ ১.০৫ ১.১১ ১.১২

[৩.৮] মাননীয় ধানমী
িতত হহীনেদর মােঝ
ঘর িবতরণ

[৩.৮.১] সত
ঘর

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৯] িম িবেরাধ িবষয়ক
মামলার এসএফ িব
আদালেত রণ

[৩.৯.১] রেণর
িদন

সমি িদন ১ ২০ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ১৫ ১৫

[৩.১০] সা িফেকট মামলা
িনির হার

[৩.১০.১]
িনিত মামলা

গড় % ৩ ৭০ ৬০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ ৪০ ৭৫ ৭৫



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৩, ২০২২ ১৬:২১ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ৩০, ২০২৩

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] জ-
িনবন কায ম
জারদারকরণ

৪

[৪.১] জ িনবন
সকরণ

[৪.১.১] জলায়
জের ০১ বছেরর
মে জ িনবেনর
হার

গড় % ২ ৫১ ৬০ ৫৫ ৫২ ৫০ ৪৫ ৫০ ৫০

[৪.২]  িনবন
সকরণ

[৪.২.১] জলায়
র ০১ বছেরর
মে  িনবেনর
হার

গড় % ২ ৪৮ ৫০ ৪৫ ৪২ ৪০ ৩৬ ৫০ ৫০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৩, ২০২২ ১৬:২১ া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ৩০, ২০২৩

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



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৩, ২০২২ ১৬:২১ া: ১৫ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ৩০, ২০২৩

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

ািরত:

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, খাগড়াছিড়

তািরখ

িবভাগীয় কিমশনার
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, চাম

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৩, ২০২২ ১৬:২১ া: ১৬ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ৩০, ২০২৩

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আরিডিস রিভিনউ ড কােলর

২ ইউএলএও ইউিনয়ন া অািসে অিফসার

৩ ইউ এসএলএও ইউিনয়ন া সাব-অািসে অিফসার

৪ উিনঅ উপেজলা িনব াহী অিফসার

৫ এলএও া অাইিজশান অিফসার

৬ এসএ ট অাইিজশান

৭ এিসা এিসা কিমশনার া

৮ সেবা িম সংার বাড 

৯ সাধাঃ সাধারণ

১০ সায়রাত মহাল জলমহাল, বামহাল, পাথরমহাল, লবনমহাল, িচংিড়মহাল ইতািদ



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৩, ২০২২ ১৬:২১ া: ১৭ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ৩০, ২০২৩

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] ায়ী বািসা সনদ দান [১.১.১] সনদ দােনর সংা সাধারণ শাখা, এ কায ালয় মািসক িতেবদন

[১.২] জাত িমর পারিমট দান [১.২.১] পারিমট দােনর সংা সাধারণ শাখা, এ কায ালয় মািসক িতেবদন

[১.৩] চািররত অবায় বরণকারী বসামিরক কম কতা/কম চারীেদর অেল
সরকার িনধ ািরত আিথ ক অদান দান

[১.৩.১] িনিত আেবদেনর হার সাধারণ শাখা, এ কায ালয় মািসক িতেবদন

[১.৪] িম রিজেশন [১.৪.১] রিজেশন সাদেনর সংা রিজেশন শাখা, এ কায ালয় মািসক িতেবদন

[১.৫] িডিলং লাইেস দান [১.৫.১] লাইেস দােনর সংা বসা-বািণজ শাখা, এ কায ালয় মািসক িতেবদন

[১.৬] ািতািনক সমতা িকে িশণ আেয়াজন
[১.৬.১] কম কতােদর জ আেয়ািজত িশণ সংাপন শাখা , এ কায ালয় মািসক িতেবদন

[১.৬.২] কম চারীেদর জ আেয়ািজত িশণ সংাপন শাখা , এ কায ালয় মািসক িতেবদন

[২.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা [২.১.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  িডিশয়াল িখানা শাখা, এ কায ালয় মািসক িতেবদন

[২.২] ভােব পাবিলক পরীা পিরচালনা [২.২.১] পিরচািলত পাবিলক পরীা িশা ও কাণ শাখা, এ কায ালয় মািসক িতেবদন

[২.৩] এিিকউভ ািজেেটর আদালত পিরদশ ন [২.৩.১] পিরদশ নত আদালত িডিশয়াল িখানা শাখা, এ কায ালয় মািসক িতেবদন

[২.৪] জলখানা পিরদশ ন [২.৪.১] পিরদশ নত িদন গাপনীয় শাখা, এ কায ালয় মািসক িতেবদন

[২.৫] থানা পিরদশ ন [২.৫.১] পিরদশ নত থানা গাপনীয় শাখা, এ কয ায়লয় মািসক িতেবদন

[২.৬] পািক গাপনীয় িতেবদন রণ [২.৬.১] িরত িরেপাট  গাপনীয় শাখা, এ কায ালয় মািসক িতেবদন

[২.৭] মাবাইল কােট র আিপল িনি [২.৭.১] মাবাইল কােট র আিপল িনিকরণ অিতির জলা ািজেেটর আদালত , এ কায ালয় মািসক িতেবদন

[৩.১] উপেজলা িম ও হডান অিফস পিরদশ ন [৩.১.১] পিরদশ নত অিফস রাজ শাখা, এ কায ালয় মািসক িতেবদন

[৩.২] পিরদশ নত অিফস এর িসা বাবায়েনর হার [৩.২.১] বাবায়ন হার রাজ শাখা , এ কায ালয় মািসক িতেবদন

[৩.৩] জিম য় ও িবেয়র আেবদন [৩.৩.১] িনির হার রাজ শাখা, এ কায ালয় মািসক িতেবদন

[৩.৪] জলার রকড েম জমাবী হালনাগাদকরণ [৩.৪.১] হালনাগাদত জমাবী মহােফজ খানা শাখা, এ কায ালয় মািসক িতেবদন

[৩.৫] িম উয়ন কেরর সক দাবী িনধ ারণ [৩.৫.১] িনধ ািরত দাবী রাজ শাখা, এ কায ালয় মািসক িতেবদন

[৩.৬] িম উয়ন কর আদায় [৩.৬.১] আদােয়র পিরমাণ রাজ শাখা, এ কায ালয় মািসক িতেবদন

[৩.৭] সায়রাত মহাল বোব [৩.৭.১] আদায়ত ইজারা রাজ শাখা, এ কায ালয় মািসক িতেবদন

[৩.৮] মাননীয় ধানমী িতত হহীনেদর মােঝ ঘর িবতরণ [৩.৮.১] সত ঘর রাজ শাখা, এ কায ালয় মািসক িতেবদন

[৩.৯] িম িবেরাধ িবষয়ক মামলার এসএফ িব আদালেত রণ [৩.৯.১] রেণর িদন রাজ িখানা শাখা, এ কায ালয় মািসক িতেবদন

[৩.১০] সা িফেকট মামলা িনির হার [৩.১০.১] িনিত মামলা জনােরল সা িফেকট শাখা, এ কায ালয় মািসক িতেবদন

[৪.১] জ িনবন সকরণ [৪.১.১] জলায় জের ০১ বছেরর মে জ িনবেনর হার ানীয় সরকার শাখা, এ কায ালয় মািসক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[৪.২]  িনবন সকরণ [৪.২.১] জলায় র ০১ বছেরর মে  িনবেনর হার ানীয় সরকার শাখা, এ কায ালয় মািসক ি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
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


