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জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, িমা
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িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, চাম-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২২ - ন ৩০, ২০২৩
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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 শাসন, িমা বাংলােদশ সরকােরর পক ২০৪১ বাবায়েনর লে অিপ ত সকল দািয় ুভােব পালন কের যাে। এরই অংশ
িহেসেব জলার আইনলা রা, পাবিলক পরীা পিরচালনা, িম বাপনা, দির জনেগাীর কম সংােনর েযাগ ি, সামািজক
িনরাপা কায ম বাবায়ন, িমহীন ও হহীন অথ াৎ ‘ক’ িণর পিরবার নব াসেনর জ ঘর িনম াণ, কেরানাকােল িবধাবিত মােষর
জ াণসামী িবতরণ, ভারত তাগতেদর কায়ােরাইন িনিতকরন, অৈবধভােব বা উোলন বে অিভযান পিরচালনা, সমাজকাণ
ও উয়ন কম কাসহ সব েে জলা শাসন অণী িমকা পালন করেছ। এ জলায় সামািজক অপরাধসহ দমন ও িনয়েণ িবগত ০৩
বছের ৭৮৭২  মাবাইল কাট  পিরচালনা করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

জলা শাসেকর কায ালেয় িক সীমাবতা রেয়েছ। আইিস িশণা দ ও পয া জনবেলর ঘাটিত থাকায় সবা দােন সমা হে।
সাব িনক ও তগিতর ইারেনট সবা না থাকায় কায ম াহত হে। ই-নিথ িসেম-এ জলা ও উপেজলার সরকাির অিফসসেহর মে
কােনিিভ ািপত না হওয়ায় এবং িবিভ শাখার তসেহর ডাটােবইজ না থাকায় অনলাইনিভিক নিথ কায ম হেণ িবল হে।
এছাড়া  ইউিনয়ন  িম  অিফসসেহ  বহারেযা  ভৗত  অবকাঠােমা  ও  জনবেলর  তা  রেয়েছ।  যার  ফেল  িম  িবষয়ক  সবা  দােন
দীঘ তার ি হে।

ভিবৎ পিরকনা:

জনসাধারণেক সহেজ, কমসমেয় ও নিত উপােয় সরকােরর সকল কার সবা দােনর জ জলা শাসন বশ িক পিরকনা হণ
কেরেছ। তে ই-নিথ িসেম এর মােম নিথ কায ম পিরচালনা করা এবং সািব ক উয়নলক কােজর সময় সাধন করা; জলা
শাসেনর কম কতা ও কম চারীেদর দতা ির মােম উত সবা দােনর লে িশণ দান; সকল াথিমক, মািমক িবালয় ও
কেলজসেহ মািিমিডয়া াসম শতভাগ চাকরেণর িনিম মিনটিরং কায ম জারদার করা; One Stop Service চা করার
মােম িম শাসনেক অিধকতর সহজ ও জনবাব কের গেড় তালা;  শতভাগ ই-নামজাির (e- mutation) এবং িম উয়ন কর
দাবী অনলাইেন িনধ ারেণর কায ম হণ করা হে। চথ  িশ িবব িবষয়ক িশণ/সিমনার আেয়াজন কের িািং িবষয়ক দ
জনবল তিরর মােম কম সংােনর বা করা; জলার িত উ িবালেয়র িশাথেদর িবান, াািমং ও রাব িবষয়ক
িতেযািগতা  আেয়াজন;  িশার  মােনায়েন  3L (Library,  Digital  Lab,  Laboratory)  মেডল বাবায়ন  এবং  অল
বীর িেযাােদর নব াসন কায ম হণ অতম।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

জলা উয়ন সময় সভার ৯০ % িসা বাবায়ন।
যথাযথভােব িনধ ািরত দাবীর ১০০% িম উয়ন কর আদায়।
জলা পয ােয় মািমক পয ােয়র িশাথেদর িবান, াািমং ও রাব িবষয়ক িতেযািগতা আেয়াজন।
িশার মােনায়েন 3L (Library, Digital Lab, Laboratory) মেডল বাবায়ন।
ানীয় সরকার িতানসহ হেত ৭৫% হািং া আদায়।



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ১৯, ২০২২ ১৮:১০ া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, সের ২৮, ২০২২

া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, িমা

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)
পশাগত ান ও শাসিনক দতা ি, ত ির 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. সামািজক িনরাপালক কায ম বাবায়ন,মানব সদ উয়ন ও ািতািনক সমতা িকরণ এবং
২. রাজ শাসন ও বাপনায় গিতশীলতা আনয়ন
৩. জলা পয ােয়র দরসেহর উয়নলক কায সেহর কায কর সময়সাধন
৪. জনলা ও জনিনরাপা সংহতকরণ
৫. েয াগ বহাপনা, বনায়ন, জলবা পিরবতন ও পিরেবশ সংরণসহ টকসই উয়ন লমাা অজন রািতকরণ

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 িবেশষ উোগসহ ও িতত কসহসহ জলার
ধান উয়ন কম কা বাবায়েন সময় করা।
২. জলার রাজ শাসেনর সািব ক িনয়ণ, তাবধান এবং পিরবীেণর মােম মানসত দ সবা িনিত করা।
৩. জলা ািজেিস সিকত যাবতীয় মতা েয়াগ, মাবাইল কাট  পিরচালনা, জলার সািব ক আইনলা রাব ক
জনজীবেন ি আনয়ন এবং িভিভআইিপেদর িনরাপাসহ জলার সািব ক িনরাপা িনিত করা।
৪. ানীয় সরকার সংা কায ম বাবায়ন ও সময় সাধন।
৫. েয াগ বাপনা এবং াণ ও নব াসন কায ম হণ, আর, কািবখা, কািবটা, অিতদিরেদর জ কম জন ইতািদ
কায ম বাবায়ন, তাবধান ও পিরবীণ।
৬. দাির িবেমাচেন িবিভ মণালয়/িবভাগ কক হীত সামািজক িনরাপা বনীর সকল কায ম তদারিক করা।
৭. জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন এবং দ মানব সদ উয়ন।
৮. িবিভ সামািজক সমা যমন যৗন হয়রানী, নারী িনয াতন, মাদক সবন, চারাচালান, যৗক, বািববাহ ইতািদ
িতেরাধ/ িনরসেন কায ম হণ।
৯. জাতীয় ই-গভেন কায ম বাবায়ন, সবা দান পিত সহজীকরণ, িতিত অযায়ী সবা দান, জলা ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ, সাাল িমিডয়া বহার 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

িশণা কম কতা ও কম চারীেদর মােম সবার
মান উয়ন ও উত সবা দান

িশিত কম কতা/ কম চারী ঘা ৬০ জনঘা ৬০ জনঘা ৬০ জনঘা ৬০ জনঘা ৬০ জনঘা জলা শাসেকর কায ালয় িমা উপিিত

হহীনেদর সংা াস করা সংা াসত % ০০ ৫০% ৫০% ০০ ০০ জলা শাসেকর কায ালয় িমা কিলয়েতর সংা

মািমক পয ােয় িবান িশায় অংশহনকারীর
সংা ি করা

বিধ ত সংা % ০০ ০০ ৩% ৪% ৫% জলা শাসেকর কায ালয় িমা িরেপাট 

*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 



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ১৯, ২০২২ ১৮:১০ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, সের ২৮, 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 

[১] সামািজক
িনরাপালক
কায ম
বাবায়ন,মানব
সদ উয়ন ও
ািতািনক
সমতা
িকরণ এবং

২২

[১.১] িশা িতান
পিরদশ ন

[১.১.১] পিরদশ নত
িশা িতান

সমি সংা ১ ৩৬ ৭৬ ৮৪ ৮২ ৮০ ৭৬ ৭৫ ৬২ ৬৫

[১.১.২] পািরশ
বাবািয়ত

গড় % ১ ০ ৬৪.৩৩ ৭২ ৭০ ৬৮ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৮৫

[১.২] মানসত িশা ও
আইিস উয়ন সংা
সভা

[১.২.১] সভার
িসাসহ বাবািয়ত

গড় % ১ ০ ০ ৭০ ৬৮ ৬৫ ৬২ ৬০ ৮৫ ৮৫

[১.৩] িশার
মােনায়েনর 3L
(library, digital
lab, laboratory)
মেডল বাবায়ন

[১.৩.১] মািমক
িবালেয় লাইেিরসহ
চাত

গড় % ২ ০ ০ ৯০ ৮৮ ৮৫ ৮২ ৮০ ১০০ ১০০

[১.৩.২] শখ রােসল
িডিজটাল াব সিয়

মিত % ২ ০ ০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯৫ ৯৫

[১.৩.৩] মািমক
িবালেয় িবানাগার
িনয়িমত বত

মিত % ২ ০ ০ ৯০ ৮৮ ৮৫ ৮২ ৮০ ১০০ ১০০

[১.৪] ািতািনক
সমতা িকে
িশণ আেয়াজন

[১.৪.১] কম কতােদর
জ আেয়ািজত িশণ

মিত ঘা ২ ০ ৭.৫ ৬০ ০০ ০০ ০০ ০০ ৬২ ৬২

[১.৪.২] কম চারীেদর
জ আেয়ািজত িশণ

মিত ঘা ২ ৬০ ৬৪.৫ ৬০ ০০ ০০ ০০ ০০ ৬২ ৬২

[১.৫] কম কতােদর ক
সংার

[১.৫.১] ক সংার সমি সংা ২ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০০ ৪ ৪

[১.৬] অিফসাস  াব
(শন াব) সংার ও
ীড়া সামী সংেযাজন

[১.৬.১] অিফসাস  াব
সংার ও ীড়া সামী
সংেযাজন

সমি সংা ২ ০ ০ ১ ০০ ০০ ০০ ০০ ১ ১

[১.৭] চথ  িশ িবব
িবষয়ক িশণ/সিমনার
আেয়াজন

[১.৭.১] রাব িবষয়ক
দ জনবল তির

সমি সংা ২ ০ ০ ৫০০ ৪০০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ৫০০ ৫০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ১৯, ২০২২ ১৮:১০ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, সের ২৮, 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 

[১.৭.২] াািমং
িবষয়ক দ জনবল
তির

সমি সংা ২ ০ ০ ৫০০ ৪০০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ৫০০ ৫০০

[১.৭.৩] িািং
িবষয়ক দ জনবল
তির

সমি সংা ১ ০ ০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ১০০০ ১০০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ১৯, ২০২২ ১৮:১০ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, সের ২৮, 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] রাজ
শাসন ও
বাপনায়
গিতশীলতা
আনয়ন

২০

[২.১] উপেজলা িম
অিফস পিরদশ ন

[২.১.১] পিরদশ নত
িম অিফস

সমি সংা ১ ৭২ ২৪ ২৪ ০০ ০০ ০০ ০০ ৩০ ৩২

[২.১.২] পিরদশ েনর
িসা বাবায়নত

গড় % ১ ০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৮ ৮৫ ১০০ ১০০

[২.২] ইউিনয়ন িম
অিফস পিরদশ ন

[২.২.১] পিরদশ নত
িম অিফস

সমি সংা ১ ৭২ ৭২ ৭২ ০০ ০০ ০০ ০০ ৭৩ ৭৪

[২.২.২] পিরদশ েনর
িসা বাবায়নত

গড় % ১ ০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৮ ৮৫ ১০০ ১০০

[২.৩] িষ খাস জিম
বোব দান

[২.৩.১] িমহীন
্নব ািসত

সমি সংা ২ ৪৫০ ৪৬৫ ৪৭০ ৪৬৮ ৪৬৭ ৪৬৫ ৪৬০ ৪৭০ ৪৭৫

[২.৪] িম রাজ আদায়

[২.৪.১] আদায়ত িম
উয়ন কর (সাধারণ)

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ১০০ ১০০

[২.৪.২] আদায়ত িম
উয়ন কর (সংা)

গড় % ১ ০০ ১০ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১৪ ১৮ ২০

[২.৪.৩] নবায়নত
অিপ ত সির
লীজমািন আদায়

গড় % ১ ০০ ৬০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৭০ ৭৫

[২.৫] র সা িফেকট
কইস িনি

[২.৫.১] সহকারী
কিমশনার (িম) কক
র সা িফেকট কইস
িনিত

গড় % ১ ৯০ ৮৬ ৯০ ৮৯ ৮৮ ৮৭ ৮৬ ৯০ ৯১



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ১৯, ২০২২ ১৮:১০ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, সের ২৮, 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 

[২.৬] রাজ আদালত

[২.৬.১] অিতির
জলাশাসকগণ কক
িমস কইস িনিত

গড় % ১ ৮৫ ৪০ ৪৫ ৪৩ ৪২ ৪১ ৩৫ ৪৫ ৪৫

[২.৬.২] সহকারী
কিমশনার (িম) কক
িমস কইস িনিত

গড় % ১ ০০ ৪৫ ৬০ ৫৮ ৫৫ ৫২ ৫০ ৮০ ৮২

[২.৭] জনােরল
সা িফেকট মামলা
পিরচালনা করা

[২.৭.১] িনিত
মামলা

গড় % ১ ০০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৮ ৪৫ ৮২ ৮৫

[২.৮] সায়রাত মহাল
বোব দান

[২.৮.১] হাটবাজারসহ
হেত আদায়ত
ইজারা

গড় % ১ ৯২ ৯৩ ৯৫ ৯৩ ৯২ ৯১ ৯০ ৯৫ ৯৬

[২.৮.২] জলমহালসহ
হেত আদায়ত
ইজারা

গড় % ১ ৯২ ৯০ ৯৩ ৯২ ৯১ ৯০ ৮৮ ৯৩ ৯৫

[২.৯] অিডট আপি
িনির লে ডশীট
জবাব রণ

[২.৯.১] অিডট আপির
ডশীট জবাব িরত

গড় % ১ ৩৪ ৫০ ৬০ ৫৮ ৫৫ ৫২ ৫০ ৭০ ৮০

[২.১০] ই-িমউেটশন
মামলা পিরচালনা

[২.১০.১] িনিত
মামলা

গড় % ১ ০০ ৯০ ৯২ ৯০ ৮৫ ৮২ ৮০ ৯৫ ৯৫

[২.১১] আরিজর কিপ
াির ৩০ িদেনর মে
এস.এফ. রণ

[২.১১.১] রণত
এস.এফ.

গড় % ২ ৯৫ ১০০ ১০০ ০০ ০০ ০০ ৯০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ১৯, ২০২২ ১৮:১০ া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, সের ২৮, 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] জলা
পয ােয়র
দরসেহর
উয়নলক
কায সেহর
কায কর
সময়সাধন

১৩

[৩.১] জলা উয়ন
সময় সভার িসা

[৩.১.১] বাবািয়ত
িসা

গড় % ১ ৮৮.৭৫ ৮৯ ৯০ ৮৮ ৮৫ ৮২ ৮০ ৯৫ ৯৫

[৩.২] িবিভ িতােনর
দতা িবষয়ক িশণ
কায ম সময়

[৩.২.১] িশণ দান মিত সংা ১ ০ ০ ৩৫ ৩২ ৩০ ২৮ ২৫ ৩৮ ৩৮

[৩.৩] উয়ন কায ম
[৩.৩.১] এিডিপ
কায ম পিরদশ ন

সমি সংা ১ ০ ০ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২৫ ২৫



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ১৯, ২০২২ ১৮:১০ া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, সের ২৮, 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 

[৩.৩.২] জলায় মাননীয়
ধানমীর ১০ িবেশষ
উোগ তদারিক

সমি সংা ১ ০ ০ ৬ ৫ ৪ ০ ০ ৮ ১০

[৩.৩.৩] উয়ন
কায েমর সােথ জিড়ত
িতানসেহর সােথ
সভা

সমি সংা ১ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৫ ৬

[৩.৩.৪] সভার িসা
বাবায়ন

গড় % ১ ০ ০ ৭৫ ৭২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০ ৮০

[৩.৪] জলায় ০১ (এক)
বছেরর মে
জহণকারী িশেদর
জ ও ত িেদর
 িনবন করা

[৩.৪.১] জ িনবন
সকরণ

গড় % ১ ০০ ৬৭.৬৯ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৪.২]  িনবন
সকরণ

গড় % ১ ০০ ৬৬.৮৩ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ৫০ ৫৫

[৩.৫] ানীয় সরকার
িতানসহ পিরদশ ন ও
িসা বাবায়ন

[৩.৫.১] পিরদশ নত
িতান

সমি সংা ১ ০০ ১২৯ ৮৪ ৮০ ৭৮ ৭৫ ৭০ ৮৪ ৮৪

[৩.৫.২] িতান
পিরদশ েনর িসা
বাবািয়ত

গড় % ১ ০০ ১০০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৮০ ৮০

[৩.৬] ানীয় সরকার
িতানসহ কক
হীত ক সহ
পিরদশ ন তদারিক

[৩.৬.১] পিরদশ নত
কের িনেদ শনা
বাবািয়ত

গড় % ১ ০০ ১০৫ ৭৫ ৭২ ৭০ ৬৮ ৬০ ৮০ ৮০

[৩.৭] াম আদালেত
দােয়রত মামলাসহ
িনিকরণ

[৩.৭.১] পিরচািলত াম
আদালত

মিত % ১ ০০ ৩৯৪২ ৫০ ৪৮ ৪৫ ৪২ ৪০ ৫৫ ৫৫

[৩.৮] ানীয় সরকার
িতানসেহর হািং
া আদায় করা

[৩.৮.১] আদায়ত
হািং া

গড় % ১ ০০ ৩৩.৬৩ ৭৫ ৭২ ৭০ ৬৮ ৬০ ৭৮ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ১৯, ২০২২ ১৮:১০ া: ১৫ ণ তািরখ: ধবার, সের ২৮, 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] জনলা ও
জনিনরাপা
সংহতকরণ

৯
[৪.১] জলা আইন-লা
কিমর িসা বাবায়ন

[৪.১.১] িসা
বাবািয়ত

গড় % ১ ৯২.৫ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯৫ ১০০

[৪.২] পিরেবশ রােথ 
বাংলােদশ পিরেবশ
সংরণ আইন, ১৯৯৫
এবং পে পাটজাত
মাড়েকর বাতালক
বহার আইন, ২০১০
অযায়ী কায ম হণ

[৪.২.১] পিরচািলত
মাবাইল কােট র সংা

সমি সংা ২ ০ ০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৮ ৪৫ ৭০ ৭৫

[৪.২.২]
জনসেচতনতালক সভা
অিত

সমি সংা ১ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৬ ৮

[৪.৩] মাদক িনয়ণ
আইন, ২০১৮ অযায়ী
কায ম হণ

[৪.৩.১] পিরচািলত
মাবইল কাট 

সমি সংা ২ ০ ০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৫ ৬০

[৪.৪] মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[৪.৪.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ২ ১৬০০ ২২৫০ ২২৭৫ ২২৭০ ২২৬০ ২২৫০ ২০০০ ২৩০০ ২৩০০

[৪.৫] িব অিতির
জলা ািজেট এর
আদালেতর মামলা
িনি

[৪.৫.১] িনিত
মামলা

মিত % ১ ০ ০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৪



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ১৯, ২০২২ ১৮:১০ া: ১৬ ণ তািরখ: ধবার, সের ২৮, 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
বহাপনা,
বনায়ন, জলবা
পিরবতন ও
পিরেবশ
সংরণসহ
টকসই উয়ন
লমাা অজন
রািতকরণ

৬

[৫.১] জলা কণ ধার
কিম এবং েয াগ
বাপনা কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[৫.১.১] কণ ধার কিমর
বাবািয়ত িসা

গড় % ১ ৯০ ৯৬.৬৭ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৮ ৮৫ ৯৭ ৯৮

[৫.১.২] জলা েয াগ
কিমর বাবািয়ত
িসা

গড় % ১ ৯০ ৯৬.৬৭ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৮ ৮৫ ৯৭ ৯৮

[৫.২] আর/কািবখা/
কািবটা ও ইিজিপিপ
কম িচ বাবায়ন
তদারিক

[৫.২.১] বাবািয়ত
আর কম িচ তদারিক

গড় % ১ ৯১.২৫ ৮০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৮ ৮৬ ৯৬ ৯৮

[৫.২.২] বাবািয়ত
ইিজিপিপ কম িচ
তদারিক

গড় % ১ ৯১.২৫ ৮০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৮ ৮৬ ৯৬ ৯৮

[৫.২.৩] বাবািয়ত
কািবখা/কািবটা কম চী
তদারিক

গড় % ১ ৯১.২৫ ৮০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৮ ৮৬ ৯৬ ৯৮

[৫.৩] জলা পিরেবশ ও
বন উয়ন কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[৫.৩.১] বাবািয়ত
িসা

গড় % ১ ৭৮.৭৫ ৫৫.৩৩ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ১৯, ২০২২ ১৮:১০ া: ১৭ ণ তািরখ: ধবার, সের ২৮, 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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ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ১৯, ২০২২ ১৮:১০ া: ১৯ ণ তািরখ: ধবার, সের ২৮, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইিস ইনফরেমশন এ কিমউিনেকশন টকেনালিজ

২ আরিডিস রিভিনউ ড কােলর

৩ ইউএনও উপেজলা িনব াহী অিফসার

৪ ইউএলএও ইউিনয়ন িম সহকারী কম কতা

৫ ইিজিপিপ এময়েম জনােরশন ােজ ফর া ের (অিতদিরেদর জ কম জন ক)

৬ এস.এ. ট অাইিজশান

৭ এস.এফ টা অব ফাস

৮ এিস (া) সহকারী কিমশনার (িম)

৯ কািবখা কােজর িবিনমেয় খা

১০ কািবটা কােজর িবিনমেয় টাকা

১১ আর ট িরিলফ

১২ িবিসএস বাংলােদশ িসিভল সািভ স

১৩ িভিপ শাখা ভেড াপা  (অিপ ত সি) শাখা

১৪ সেবা িম সংার বাড 



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ১৯, ২০২২ ১৮:১০ া: ২০ ণ তািরখ: ধবার, সের ২৮, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

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

[১.১] িশা িতান পিরদশ ন

[১.১.১] পিরদশ নত িশা িতান
জলা শাসক, অিতির জলা শাসক (সািব ক),
অিতির জলা শাসক (িশা ও আইিস) এর
গাপনীয় শাখা

িতেবদন

[১.১.২] পািরশ বাবািয়ত
জলা শাসক, অিতির জলা শাসক (সািব ক),
অিতির জলা শাসক (িশা ও আইিস) এর
গাপনীয় শাখা

িতেবদন

[১.২] মানসত িশা ও আইিস উয়ন সংা সভা [১.২.১] সভার িসাসহ বাবািয়ত িশা ও কাণ শাখা িতেবদন

[১.৩] িশার মােনায়েনর 3L (library, digital lab,
laboratory) মেডল বাবায়ন

[১.৩.১] মািমক িবালেয় লাইেিরসহ চাত িশা ও কাণ শাখা, জলা মািমক িশা অিফস মািসক/মািসক িতেবদন

[১.৩.২] শখ রােসল িডিজটাল াব সিয় জলা কায ালয়, ত ও যাগােযাগ ি অিধদর মািসক/মািসক িতেবদন

[১.৩.৩] মািমক িবালেয় িবানাগার িনয়িমত বত িশা ও কাণ শাখা, জলা মািমক িশা অিফস মািসক িতেবদন

[১.৪] ািতািনক সমতা িকে িশণ আেয়াজন
[১.৪.১] কম কতােদর জ আেয়ািজত িশণ সংাপন শাখা, এস.এ শাখা অিফস অড ার/ ছিব/ উপিিত

[১.৪.২] কম চারীেদর জ আেয়ািজত িশণ সংাপন শাখা, এস.এ শাখা অিফস অড ার/ ছিব/ উপিিত

[১.৫] কম কতােদর ক সংার [১.৫.১] ক সংার নজারত শাখা িতেবদন ও ছিব

[১.৬] অিফসাস  াব (শন াব) সংার ও ীড়া সামী
সংেযাজন

[১.৬.১] অিফসাস  াব সংার ও ীড়া সামী সংেযাজন নজারত শাখা িতেবদন ও ছিব

[১.৭] চথ  িশ িবব িবষয়ক িশণ/সিমনার আেয়াজন [১.৭.১] রাব িবষয়ক দ জনবল তির মানব সদ ও উয়ন শাখা
িতেবদন/ ছিব, অংশহণকারীর
তািলকা

[১.৭] চথ  িশ িবব িবষয়ক িশণ/সিমনার আেয়াজন
[১.৭.২] াািমং িবষয়ক দ জনবল তির মানব সদ ও উয়ন শাখা

িতেবদন/ ছিব, অংশহণকারীর
তািলকা

[১.৭.৩] িািং িবষয়ক দ জনবল তির মানব সদ ও উয়ন শাখা
িতেবদন, ছিব ও অংশহণকারীর
তািলকা

[২.১] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন
[২.১.১] পিরদশ নত িম অিফস

জলা শাসক, অিতির জলা শাসক (রাজ) এর
গাপনীয় শাখা

পিরদশ ন িতেবদন

[২.১.২] পিরদশ েনর িসা বাবায়নত
জলা শাসক, অিতির জলা শাসক (রাজ) এর
গাপনীয় শাখা

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

[২.২] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন
[২.২.১] পিরদশ নত িম অিফস

জলা শাসক, অিতির জলা শাসক (রাজ) এর
গাপনীয় শাখা

পিরদশ ন িতেবদন

[২.২.২] পিরদশ েনর িসা বাবায়নত
জলা শাসক, অিতির জলা শাসক (রাজ) এর
গাপনীয় শাখা

িতেবদন

[২.৩] িষ খাস জিম বোব দান [২.৩.১] িমহীন ্নব ািসত এস. এ. শাখা িতেবদন

[২.৪] িম রাজ আদায়

[২.৪.১] আদায়ত িম উয়ন কর (সাধারণ) এস. এ. শাখা িতেবদন

[২.৪.২] আদায়ত িম উয়ন কর (সংা) এস. এ. শাখা িতেবদন

[২.৪.৩] নবায়নত অিপ ত সির লীজমািন আদায় VP শাখা িতেবদন

[২.৫] র সা িফেকট কইস িনি
[২.৫.১] সহকারী কিমশনার (িম) কক র সা িফেকট কইস
িনিত

এস. এ. শাখা িতেবদন

[২.৬] রাজ আদালত
[২.৬.১] অিতির জলাশাসকগণ কক িমস কইস িনিত রাজ আদালত িতেবদন

[২.৬.২] সহকারী কিমশনার (িম) কক িমস কইস িনিত এস. এ. শাখা িতেবদন

[২.৭] জনােরল সা িফেকট মামলা পিরচালনা করা [২.৭.১] িনিত মামলা জনােরল সা িফেকট শাখা িতেবদন

[২.৮] সায়রাত মহাল বোব দান
[২.৮.১] হাটবাজারসহ হেত আদায়ত ইজারা এস. এ. শাখা িতেবদন

[২.৮.২] জলমহালসহ হেত আদায়ত ইজারা এস. এ. শাখা িতেবদন

[২.৯] অিডট আপি িনির লে ডশীট জবাব রণ [২.৯.১] অিডট আপির ডশীট জবাব িরত এস. এ. শাখা িতেবদন

[২.১০] ই-িমউেটশন মামলা পিরচালনা [২.১০.১] িনিত মামলা এস. এ. শাখা িতেবদন

[২.১১] আরিজর কিপ াির ৩০ িদেনর মে এস.এফ. রণ [২.১১.১] রণত এস.এফ. রাজ িখানা শাখা িতেবদন

[৩.১] জলা উয়ন সময় সভার িসা [৩.১.১] বাবািয়ত িসা সাধারণ শাখা িতেবদন

[৩.২] িবিভ িতােনর দতা িবষয়ক িশণ কায ম
সময়

[৩.২.১] িশণ দান মানব সদ ও উয়ন শাখা িতেবদন ও ছিব

[৩.৩] উয়ন কায ম [৩.৩.১] এিডিপ কায ম পিরদশ ন মানব সদ ও উয়ন শাখা পিরদশ ন িতেবদন ও ছিব

[৩.৩] উয়ন কায ম

[৩.৩.২] জলায় মাননীয় ধানমীর ১০ িবেশষ উোগ তদারিক মানব সদ ও উয়ন শাখা িতেবদন ও ছিব

[৩.৩.৩] উয়ন কায েমর সােথ জিড়ত িতানসেহর সােথ সভা মানব সদ ও উয়ন শাখা সভার কায িববরণী ও ছিব

[৩.৩.৪] সভার িসা বাবায়ন মানব সদ ও উয়ন শাখা িতেবদন

[৩.৪] জলায় ০১ (এক) বছেরর মে জহণকারী িশেদর
জ ও ত িেদর  িনবন করা

[৩.৪.১] জ িনবন সকরণ ানীয় সরকার শাখা িতেবদন

[৩.৪.২]  িনবন সকরণ ানীয় সরকার শাখা িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৩.৫] ানীয় সরকার িতানসহ পিরদশ ন ও িসা
বাবায়ন

[৩.৫.১] পিরদশ নত িতান ানীয় সরকার শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[৩.৫.২] িতান পিরদশ েনর িসা বাবািয়ত ানীয় সরকার শাখা িতেবদন

[৩.৬] ানীয় সরকার িতানসহ কক হীত ক সহ
পিরদশ ন তদারিক

[৩.৬.১] পিরদশ নত কের িনেদ শনা বাবািয়ত ানীয় সরকার শাখা পিরদশ ন িতেবদন ও ছিব

[৩.৭] াম আদালেত দােয়রত মামলাসহ িনিকরণ [৩.৭.১] পিরচািলত াম আদালত ানীয় সরকার শাখা িতেবদন

[৩.৮] ানীয় সরকার িতানসেহর হািং া আদায় করা [৩.৮.১] আদায়ত হািং া ানীয় সরকার শাখা িতেবদন

[৪.১] জলা আইন-লা কিমর িসা বাবায়ন [৪.১.১] িসা বাবািয়ত িডিশয়াল িখানা িতেবদন

[৪.২] পিরেবশ রােথ  বাংলােদশ পিরেবশ সংরণ আইন,
১৯৯৫ এবং পে পাটজাত মাড়েকর বাতালক বহার
আইন, ২০১০ অযায়ী কায ম হণ

[৪.২.১] পিরচািলত মাবাইল কােট র সংা িডিশয়াল িখানা িতেবদন

[৪.২.২] জনসেচতনতালক সভা অিত িডিশয়াল িখানা িতেবদন ও ছিব

[৪.৩] মাদক িনয়ণ আইন, ২০১৮ অযায়ী কায ম হণ [৪.৩.১] পিরচািলত মাবইল কাট  িডিশয়াল িখানা িতেবদন

[৪.৪] মাবাইল কাট  পিরচালনা [৪.৪.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  িডিশয়াল িখানা িতেবদন

[৪.৫] িব অিতির জলা ািজেট এর আদালেতর মামলা
িনি

[৪.৫.১] িনিত মামলা অিতিরি জলা ািজেট আদালত িতেবদন

[৫.১] জলা কণ ধার কিম এবং েয াগ বাপনা কিমর
সভার িসা বাবায়ন

[৫.১.১] কণ ধার কিমর বাবািয়ত িসা াণ ও নব াসন শাখা িতেবদন

[৫.১.২] জলা েয াগ কিমর বাবািয়ত িসা াণ ও নব াসন শাখা িতেবদন

[৫.২] আর/কািবখা/ কািবটা ও ইিজিপিপ কম িচ বাবায়ন
তদারিক

[৫.২.১] বাবািয়ত আর কম িচ তদারিক াণ ও নব াসন শাখা িতেবদন ও ছিব

[৫.২.২] বাবািয়ত ইিজিপিপ কম িচ তদারিক াণ ও নব াসন শাখা িতেবদন ও ছিব

[৫.২.৩] বাবািয়ত কািবখা/কািবটা কম চী তদারিক াণ ও নব াসন শাখা িতেবদন ও ছিব

[৫.৩] জলা পিরেবশ ও বন উয়ন কিমর সভার িসা
বাবায়ন

[৫.৩.১] বাবািয়ত িসা সাধারণ শাখা ি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
মাদক িনয়ণ আইন, ২০১৮ অযায়ী কায ম হণ পিরচািলত মাবইল কাট  মাদক িনয়ণ অিধদর পালাপ ও যাগােযাগ মােম েয়াজনীয় সংক িসিকউটার রণ

পিরেবশ রােথ  বাংলােদশ পিরেবশ সংরণ আইন, ১৯৯৫ এবং
পে পাটজাত মাড়েকর বাতালক বহার আইন, ২০১০
অযায়ী কায ম হণ

জনসেচতনতালক সভা অিত পিরবেশ অিধদর, িমা পালাপ ও যাগােযাগ মােম েয়াজনীয় কায ম হণ

মাবাইল কাট  পিরচালনা পিরচািলত মাবাইল কাট  পী িবৎ সিমিত-১,২,৩,৪ িমা পালাপ ও যাগােযাগ মােম েয়াজনীয় সংক িসিকউটার রণ

মাবাইল কাট  পিরচালনা পিরচািলত মাবাইল কাট  িপিডিব ১ ও ২ িমা পালাপ ও যাগােযাগ মােম েয়াজনীয় সংক িসিকউটার রণ

মাবাইল কাট  পিরচালনা পিরচািলত মাবাইল কাট  িসিভল সাজেনর কায ালয়, িমা পালাপ ও যাগােযাগ মােম েয়াজনীয় সংক িসিকউটার রণ

মাবাইল কাট  পিরচালনা পিরচািলত মাবাইল কাট  িলশ পােরর কায ালয়, িমা পালাপ ও যাগােযাগ মােম েয়াজনীয় সংক িসিকউটার রণ

মাবাইল কাট  পিরচালনা পিরচািলত মাবাইল কাট 
জাতীয় ভাা অিধকার সংরণ অিধদর,
িমা

পালাপ ও যাগােযাগ মােম েয়াজনীয় সংক িসিকউটার রণ

মাবাইল কাট  পিরচালনা পিরচািলত মাবাইল কাট  িবএসআই, িমা পালাপ ও যাগােযাগ মােম েয়াজনীয় সংক িসিকউটার রণ

মাবাইল কাট  পিরচালনা পিরচািলত মাবাইল কাট  িবআরএ, িমা পালাপ ও যাগােযাগ মােম েয়াজনীয় সংক িসিকউটার রণ

িশার মােনায়েনর 3L (library, digital lab,
laboratory) মেডল বাবায়ন

মািমক িবালেয় লাইেিরসহ চাত
উপেজলা িনব াহী অিফসার, জলা িশা
অিফসার

পালাপ ও যাগােযােগর মােম েয়াজনীয় কায ম হণ

িশার মােনায়েনর 3L (library, digital lab,
laboratory) মেডল বাবায়ন

শখ রােসল িডিজটাল াব সিয়
উপেজলা িনব াহী অিফসার, জলা িশা
অিফসার

পালাপ ও যাগােযােগর মােম েয়াজনীয় কায ম হণ

িশার মােনায়েনর 3L (library, digital lab,
laboratory) মেডল বাবায়ন

মািমক িবালেয় িবানাগার িনয়িমত
বত

উপেজলা িনব াহী অিফসার, জলা িশা
অিফসার

পালাপ ও যাগােযােগর মােম েয়াজনীয় কায ম হণ
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