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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:

িত পিরকনা  (২০২১-৪১)  এবং  িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার  লে  মাননীয়  ধানমীর  অািধকার  কের আওতায় লীর জলা
শাসেনর িবগত ৩ বছেরর ধান অজনসেহর মে ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অথ বছের ২৯০৩ িমহীন পিরবারেক ৭০.৫৭ একর িম
বোব, ২০৬৬ হহীন পিরবারেক ‘ক’ ণীর হ দান, ১১ কা টাকা মােনর খাস জিম অৈবধ দখলদারকরণ, িম অিফেসর
৩৯৩১৩৯ হািং ও ৭১২৮৪ খিতয়ান অনলাইেন ডাটা এিকরণ। পয টন িশের িবকােশ দালাল বাজার জিমদার বািড় ও খায়াসাগর
দীিঘর সৗয  বধ ন ও ওয়াশক িনম াণ এবং কমলনগের িশ পী পাক াপন, ইউিনয়ন পয ােয় ােসবা িনিতকে ১.৫ কা টাকা
েয় অনলাইন অাপিভিক ০৭ “যাা”এাুেল সািভ স চাকরণ, ৩০ িশা িতােন ১০০০০ জন ছা-ছাীর মে হলথ কাড 
দান  ও  হলথ  িিনং,  জলার  ০৫  উপেজলায়  ৫০  নরমাল  ডিলভারী  বড  দান,  ০১  মা  সবন  ক  চাকরণ,  ০৫  েল
িকেশারীেদর জ হলথ হাইেজিনক কণ ার িনম াণ, অিফসাস  ােব িবিলয়াড  ও িফটেনস সার াপন ও ০২ িেকট িপচ িনম াণকরণ,
জলা শাসেকর কায ালয়, সািকট হাউজ, জলা শাসেকর বাংেলার নন গইট িনম াণসহ আিনকায়নকরণ, ৫২৮ মািিমিডয়া
াসম চাকরণ, িের িত িবজিড়ত াপনা ও ০২ গণকবর আিনকায়ন, ০৪ ি কমে ভবনসহ ৩ মেডল মসিজদ
িনম াণ, ৫০ জাতীয় ও ানীয় িনব াচন ুভােব স করণ, ২০২০-২০২২ সাল সমেয় ৭৩১৫ মাবাইল কােট  ২,২৬,৪৬,৮৫০/-অথ দ
এবং ১৮০ জনেক কারাদ দান করা হয়। জলা আইন-লা ও উয়ন সময়সহ িবিভ সভার ১৪২৬ িসাের মে ১২৬৩ িসা
বাবায়ন।

সমা এবং চােলসহ:

িম  ও  রাজ  খােত  জনবল  সংকেটর  কারেণ  িমর  অেটােমশন  বাবায়ন  বাধা  হে।  সরকাির  ালানী  খােত  বরাের  অলতার
কারেণ এিডিপ’র শতভাগ বাবায়ন তদারিকেত সমা ি হে। িবভাগসেহ অেনক কম কতাই এ জলায় অিতির দািয় পালন
করেছন। এেত উয়ন ও সমেয়র ে সমা তরী হে। মৎ সদ রা, টােফােস র অিভযান পিরচালনার জ কিবন জার না
থাকায় দশীয় নৗকার উপর িনভর কের অিভযান পিরচালনা করেত হয়। জলার িশা ে আইিস ান স দ িশক ও
মািিমিডয়া  স  াসেমর  তাসহ  লেলােত  অেনক  িশেকর  পদ    রেয়েছ।

ভিবৎ পিরকনা:

রাজ িবভােগ শতভাগ ই-িমউেটশন ও হািং এর ডাটা এিকরণ এবং জনবল িনেয়ােগর উোগ হণ। উয়ন কায েমর সময়সহ
সািব ক িবষেয় জলা শাসেনর নজরদাির ও টােফােস র কায ম ি করা হেব। জলার ০৫ উপেজলায় ০৫ ামেক আিনক শহের
পার, ১০ হােটর অবকাঠােমার আিনকায়ন, ০৫ পাবিলক লাইেির কাম-িফটেনস সার াপন, ০৭ ‘যাা’ এাুেল ও ০১
নৗ-এাুেল চাকরণ, ২০০ মািিমিডয়া াসম চাকরণ, টটাইল ভােকশনাল ইিনিউট ও সরকারী নািস ং কেলজ াপন
এবং ১৫ হাজার িশাথর জ হলথ কাড  সরবরাহ, সকল উপেজলায় শখ রােসল িমিন িডয়াম, জলা টিনস কমে, ইনেডার
িডয়াম ও ইিমং ল িনম ােণর ক হণ। জলার ০৩ উপেজলােক মােয় িমহীন ও হহীন ঘাষণা, কারাগােরর ১০ জন
কেয়দী ও হাজতীেক কিউটার, সলাই ও তা তরীর িশেণর আওতায় আনয়ন, ইেকানিমক জােনর জিম অিধহণ, বকার বকেদর
িশণ দান, সালার িবেতর বাকরণ, সািকট হাউেজ াং ডায়াস, জলা শাসেকর বাংেলার গইট, অিফসাস  কেলানীর গইট
িনম াণ ও আিনকায়ন; খায়াসাগর দীিঘর পােড় পাক াপন, সয়ািবন, নািরেকল ও পাির িশ িবকােশ িশোােদর সহেযািগতা দান।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১ । ই-িমউেটশন শতভাগ বাবায়ন ও অনলাইন সফটওয়াের শতভাগ হািং এর ডাটা এিকরণ; ২। মাবাইল কাট  আইেন
বিণ ত অপরাধসহ উেখেযা হাের াসকরণ ; ৩। আইিসেত দ িশক-িশাথ তরীকরণ এবং মানসত িশা
িনিতকরণ ; ৪। অনলাইেন শতভাগ জ ও  িনবন কায ম িনিতকরণ
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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, লীর

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)

, জনবাব ও িডিজটাল িম বা িতা, উয়ন কম কাের সময় সাধন, অপরাধ বণতা াস এবং মানসত িশা
বাবায়েনর মােম এক টকসই উয়ন িনিতকরণ

১.২ অিভল (Mission)
(ক) িমর অেটােমশন পিত চার িনিম ই-িমউেটশন এর মােম শতভাগ নামজাির বাবায়ন, অনলাইন সফটওয়াের হািং
এর  ডাটা  এিকরেণর  মােম  অনলাইেন  িম  উয়ন  কর  আদায়,  িম  আিপল  মামলা  িনি  ও  মহালসেহর  ু  বাপনা
িনিতকরণ;
(খ) উয়ন ক সংি িবভাগসেহর সময় ও তদারিক িকরণ;
(গ) েয়াগিস আইেন মাবাইল কাট  পিরচালনা ও উেখেযা অপরাধসহ উেখেযা হাের ােসর কায ম হণ;
(ঘ) মািিমিডয়ার সরবরাহ ি, আইিস িবষয়ক িশণ দােনর মােম আইিসেত দ িশক তরীকরণ এবং িশার মান
উয়ন ;
(ঙ) জ ও  িনবন কায ম জারদারকরণ;

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর 

১. িম বাপনা
২. শাসিনক ও উয়ন কম কাের সময়
৩. িশা ও আইিস
৪. আইন লা/জলা ািজেিস
৫. জ ও  িনবন জারদারকরণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ই-িমউেটশন বাবায়ন ও অনলাইন সফটওয়াের শতভাগ হািং এর ডাটা এিকরণ;
২. মাবাইল কাট  আইেন বিণ ত অপরাধসেহর মে জনণ  অপরাধ উেখেযা হাের ােসর উোগ হণ;
৩. মানসত ণী ক ি ও আইিস িবষয়ক িশেণর মােম দ িশক তরীকরণ এবং িশার মান উয়ন;
৪. অনলাইেন জ ও  িনবন কায েম জারদার করণ;
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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

িমর অেটােমশন িয়া
বাবায়ন

অনলাইন সফটওয়াের
হািং এর ডাটা এিত

% ৫০ ৮০ ৯০ ৯৫ ১০০
িম মণালয়, িম সংার বাড , জলা শাসেকর কায ালয়, উপেজলা
িম অিফস এবং ইউিনয়ন িম অিফসসহ

িতেবদন

ই-িমউেটশেনর মােম
নামজারী আেবদন
িনিত

% ৮১ ৮৪ ৮৬ ৮৭ ৮৮
িম মণালয়, িম সংার বাড , জলা শাসেকর কায ালয় ও উপেজলা
িম অিফসসহ

িতেবদন

মাবাইল কাট  আইেন বিণ ত
অপরাধসহ উেখেযা
হাের াস

অপরাধ াসত % ৮০ ৮৫ ৮৭ ৯০ ৯২
জলা শাসেকর কায ালয় (জলা ািজেট), িলশ পােরর কায ালয়,
জলা মাদক অিধদর, ভাা অিধকার সংরণ অিধদর, িবআরএ,
মিহলা িবষয়ক কম কতার কায ালয়সহ আইন েয়াগকারী সংাসহ

িতেবদন

আিপল িনিত % ৮০ ৯৫ ১০০ ১০০ ১০০
জলা শাসেকর কায ালয় (জলা ািজেট), িব অিতির জলা
ািজেট কাট 

িতেবদন

ল/মাাসায় যাবার যা
শতভাগ ছেল/ মেয়র
ল/মাাসায় অয়ন
িনিত

ল পিরদশ ন % ০০ ৯০ ৯৫ ১০০ ১০০
জলা শাসেকর কায ালয়, উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়সহ,
জলা িশা অিফসােরর কায ালয় ও জলা াথিমক িশা অিফসােরর
কায ালয়

পিরদশ ন
িতেবদন

মাাসা পিরদশ ন % ০০ ৯০ ৯৫ ১০০ ১০০
জলা শাসেকর কায ালয়, উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়সহ,
জলা িশা অিফসােরর কায ালয় ও সংি মাাসাসহ

পিরদশ ন
িতেবদন

কেলজ পিরদশ ন % ০০ ৮০ ৮৫ ৯০ ৯২
জলা শাসেকর কায ালয়, উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়সহ,
জলা িশা অিফসােরর কায ালয় ও সংি কেলজসহ

পিরদশ ন
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৩, ২০২২ ১৬:৫১ া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০২, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৩, ২০২২ ১৬:৫১ া: ৮ 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 

[১] িম
বাপনা

২৩

[১.১] িম উয়ন কর
আদায়

[১.১.১] ি পয ােয়র দাবী
আদায়

সমি % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[১.১.২] সংা পয ােয়র দাবী
আদায়

সমি % ৩ ২০ ৩০ ৩২ ৩১.৫ ৩১ ৩০ ৩৫ ৪০

[১.২] অনলাইন
সফটওয়াের হািং
এর ডাটা এি
সকরণ

[১.২.১] অনলাইন সফটওয়াের
হািং এর ডাটা এিত

গড় % ৩ ৫০ ৮০ ৯০ ৮৮ ৮৪ ৮০ ৯৫ ১০০

[১.৩] খিতয়ান
হালনাগাদকরণ

[১.৩.১] ই-িমউেটশেনর
মােম নামজারী আেবদন
িনিত

গড় % ৩ ৮১ ৮৪ ৮৬ ৮৫ ৯১ ৯০ ৮৭ ৮৮

[১.৪] িমউেটশন আিপল
মামলাসহ িনিকরণ

[১.৪.১] আিপল মামলা
িনিত

গড় % ৩ ৬৫ ৬৯ ৬৯ ৭২ ৭৫

[১.৫] সায়রাত মহাল
বাপনা

[১.৫.১] মহালসহ ইজারাত
ও রাজ আদায়ত

গড় % ২ ৭১ ৭৪ ৭৫ ৭৭ ৭৮

[১.৬] দওয়ানী মামলার
এস.এফ িব আদালেত
দািখলকরণ

[১.৬.১] এস.এফ দািখলত গড় % ১ ৬০ ৭০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯১ ৯২

[১.৭] িষ খাস জিম
বোব দান

[১.৭.১] খাস জিম বোবত সমি একর ২ ২৩.৯২ ৪৭.১৫ ২৪.০০ ২৩.০০ ২২.০০ ২১.০০ ২৫.০০ ২৫.০০

[১.৮] হহীনেদর
নব াসন

[১.৮.১] হ দানত সমি সংা ১ ৯২৮ ১৭৭৫ ৩২৫ ২২৫ ১২৫ ৭০ ৫০০ ৬০০

[১.৯] রসা িফেকট
মামলা িনিকরণ

[১.৯.১] র সা িফেকট
মামলা িনিত

গড় % ২ ৭৬ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৩, ২০২২ ১৬:৫১ া: 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] শাসিনক ও
উয়ন
কম কাের
সময়

১৬
[২.১] সরকােরর
অািধকার ক
বাবায়ন

[২.১.১] মাননীয় ধানমীর
অািধকার ক বাবায়ন
তদারিককরণ

গড় % ২ ৭০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[২.১.২] আমার বাড়ী আমার
খামার ক তদারকত ও
বাবািয়ত

গড় % ২ ৯০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[২.১.৩] ‘সবার জ া’ এর
আওতায় মা ও িশসহ
রাগীেদর িচিকৎসা সবা
িনিত করার লে ইউিনয়ন
পিরষদসেহ ৭ এুা
সািভ স চাত

সমি সংা ২ ৭ ৭ ৮ ৯

[২.১.৪] 'আমার াম, আমার
শহর' এর আওতায় ০৫
উপেজলার ০৫ ামেক
আিনক শহের পার

সমি সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ৫ ৫

[২.১.৫] ০৫ উপেজলা ০৫
হােটর অবকাঠােমার
আিনকায়ন

সমি সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ৫ ৫

[২.২] জলা উয়ন
সময় সভার
আেয়াজেনর মােম
িবভাগসেহর সময়
সাধন

[২.২.১] জলা উয়ন সময়
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[২.২.২] সভার িসা
বাবািয়ত

গড় % ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৭৫ ৮০

[২.৩] জলায়
বাবায়নাধীন সকল
উয়ন ক কায কর
পিরদশ ন

[২.৩.১] ক পিরদশ ন সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১২

[২.৩.২] পিরদশ ন িতেবদন
সংি মণালেয় রণ

গড় গড় ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[২.৪] সা িফেকট
মামলা িনি

[২.৪.১] সা িফেকট মামলা
িনিত

সমি % ১ ১০ ২৫ ২৮ ২৭ ২৬ ৩০ ৩২



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৩, ২০২২ ১৬:৫১ া: 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] িশা ও
আইিস

১১
[৩.১] যথাযথ পাঠদান
িনিেতর লে িশা
িতান পিরদশ ন

[৩.১.১] ল পিরদশ ন গড় % ১ ৯০ ১০০ ১০০ ১০০

[৩.১.২] পিরদশ ন িতেবদেনর
ফেলাআপ সংহ

গড় % ১ ৯০ ১০০ ১০০ ১০০

[৩.১.৩] মাাসা পিরদশ ন গড় % ১ ৯০ ১০০ ১০০ ৯০

[৩.১.৪] পিরদশ ন িতেবদেনর
ফেলাআপ সংহ

গড় % ১ ৯০ ১০০ ১০০ ১০০

[৩.১.৫] কেলজ পিরদশ ন গড় % ০.৫ ৮০ ৮৫ ৮৩ ৮২ ৮১ ৯০ ৯৫

[৩.১.৬] পিরদশ ন িতেবদেনর
ফেলাআপ সংহ

গড় % ০.৫ ৮০ ৮৫ ৮৩ ৮২ ৮১ ৯০ ৯৫

[৩.২] মানসত িশার
িবকাশ

[৩.২.১] মািিমিডয়া
িবতরণত

সমি সংা ১ ১৩৩ ১০৫ ৮০ ৬০ ৫০ ৪০ ১০৮ ১১০

[৩.২.২] কােলেরট েলর ০৪
তলা িবিশ ০১ ভবন িনম াণ
ও ০১ উেডন ার লাইেির
িনম াণ

সমি সংা ১ ২

[৩.৩] িশাথেদর
মােঝ িবান িশার
উেষ

[৩.৩.১] িবান ও ি
মলা অিত

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১

[৩.৩.২] িবান সিমনার ও
ইজ িতেযািগতা
আেয়াজনত

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১

[৩.৪] ল িশাথেদর
িচিকৎসা সবা
িনিতকরণ

[৩.৪.১] ল িশাথেদর া
রা ও  জািত গঠেনর
লে ল হলথ কাড  চাত

সমি সংা ১ ৫০০০ ৬০০০ ৫৮০০ ৫৫০০ ৫১০০ ৬৫০০ ৭০০০

[৩.৫] িশাথেদর
মানিসক ও শারীিরক
িবকাশ

[৩.৫.১] ০৫ পাবিলক
লাইেির-কাম-িফটেনস সার
াপন

সমি সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৩, ২০২২ ১৬:৫১ া: 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] আইন
লা/জলা
ািজেিস

১০

[৪.১] মাবাইল কাট 
আইেন বিণ ত
অপরাধসেহর মে
উেখেযা অপরাধ
উেখেযা হাের
াসকরণ

[৪.১.১] অপরাধ াসত গড় % ১ ৮০ ৮৫ ৮৭ ৯০ ৯২



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৩, ২০২২ ১৬:৫১ া: 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 

[৪.২] এিডএম কােট 
মাবাইল কাট  আইেন
ত মামলার আিপল
নানী িনিত

[৪.২.১] আিপল নানী
িনিত

গড় % ১ ৮০ ৯৫ ১০০ ১০০ ১০০

[৪.৩] িগত/
বসরকারী আেয়াের
লাইেস নবায়ন
আেবদন িনি

[৪.৩.১] িগত/ বসরকারী
আেয়াের লাইেস নবায়ন
আেবদন িনিত

তািরখ তািরখ ২ ৩১.১২.২০ ২৮.১২.২১ ৩১.০১.২৩ ৩০.১২.২২ ২৯.১২.২২ ২৮.১২.২২ ৩১.০১.২৪ ৩১.০১.২৫

[৪.৪] এিিকউভ
ািজেট কােট 
মামলা িনি

[৪.৪.১] এিিকউভ
ািজেট কােট  া
মামলাসেহর িনয়িমত নানী
হণ

গড় % ১ ৬৫ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪

[৪.৪.২] এিিকউভ
ািজেট কােট  া
মামলাসহ ণ া নানীর
মােম রায় দান

গড় % ১ ১৫ ১৭ ২০ ২৫ ৩০

[৪.৫] আইন লা
িনয়ণ

[৪.৫.১] জলা আইন-ংখলা
কিমর সভার আেয়াজন

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[৪.৫.২] সভার িসা
বাবায়ন

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৪.৬] সংঘত
চাকর/ লামহষ ক
ঘটনার িবষেয় ত
আইনী বা হণ

[৪.৬.১] ২৪ ঘার মে
চাকর /লামহষ ক ঘটনার
িতেবদন উতন কপের
িনকট িরত

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৪.৬.২] ঘটনার িবষেয় আইনী
বা হেণর জ সংি
িবভাগেক িনেদ শনা দান

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৩, ২০২২ ১৬:৫১ া: 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%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৫] জ ও 
িনবন
জারদারকরণ

১০
[৫.১] জ িনবন
সকরণ

[৫.১.১] জলায় জের ৪৫
িদেনর মে িনবেনর হার

গড় % ২ ৩ ৮২ ৮৫ ৮৪ ৮৩ ৮৮ ৯০

[৫.১.২] জলায় জের ১
বছেরর মে িনবেনর হার

গড় % ২ ১৮ ৯১ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯২ ৯৫ ১০০

[৫.১.৩] জলায় জ িনবন
সংেশাধেনর আেবদন
িনিত

গড় % ২ ৮০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৫.২]  িনবন
সকরণ

[৫.২.১] জলায় র ৪৫
িদেনর মে িনবেনর হার

গড় % ২ ৪০ ৯২ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৪০ ৯৫ ১০০

[৫.২.২] জলায় র ১
বছেরর মে িনবেনর হার

গড় % ২ ৭২ ৯৬ ৯৮ ৯৭ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৩, ২০২২ ১৬:৫১ া: ১৪ 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 ৮ ৯ ১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ৮ ৯ ১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪ ৩ ৩ ৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ২ ২ ৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ২ ২ ৩

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৩, ২০২২ ১৬:৫১ া: ১৫ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০২, ২০২২

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

ািরত:

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, লীর

তািরখ

িবভাগীয় কিমশনার
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, চাম

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৩, ২০২২ ১৬:৫১ া: ১৬ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০২, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইিস ইনফরেমশন এ কিমউিনেকশন টকেনালিজ

২ ই-গভেন  ইেলিনক গভােন 

৩ ই-ফাইিলং ইেলিনক ফাইিলং

৪ এসিডিজ সাসেটইেনবল ডেভলপেম গাল



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৩, ২০২২ ১৬:৫১ া: ১৭ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০২, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

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

[১.১] িম উয়ন কর আদায়
[১.১.১] ি পয ােয়র দাবী আদায় অিতির জলা শাসক (রাজ) িতেবদন

[১.১.২] সংা পয ােয়র দাবী আদায় অিতির জলা শাসক (রাজ) িতেবদন

[১.২] অনলাইন সফটওয়াের হািং এর ডাটা
এি সকরণ

[১.২.১] অনলাইন সফটওয়াের হািং এর ডাটা এিত অিতির জলা শাসক (রাজ) িতেবদন

[১.৩] খিতয়ান হালনাগাদকরণ [১.৩.১] ই-িমউেটশেনর মােম নামজারী আেবদন িনিত অিতির জলা শাসক (রাজ) িতেবদন

[১.৪] িমউেটশন আিপল মামলাসহ
িনিকরণ

[১.৪.১] আিপল মামলা িনিত অিতির জলা শাসক (রাজ) এর আদালত িতেবদন

[১.৫] সায়রাত মহাল বাপনা [১.৫.১] মহালসহ ইজারাত ও রাজ আদায়ত অিতির জলা শাসক (রাজ) কািশত ইজারা িবি, িতেবদন

[১.৬] দওয়ানী মামলার এস.এফ িব
আদালেত দািখলকরণ

[১.৬.১] এস.এফ দািখলত অিতির জলা শাসক (রাজ) িতেবদন

[১.৭] িষ খাস জিম বোব দান [১.৭.১] খাস জিম বোবত অিতির জলা শাসক (রাজ) িতেবদন

[১.৮] হহীনেদর নব াসন [১.৮.১] হ দানত অিতির জলা শাসক (রাজ) িতেবদন

[১.৯] রসা িফেকট মামলা িনিকরণ [১.৯.১] র সা িফেকট মামলা িনিত অিতির জলা শাসক (রাজ) িতেবদন

[২.১] সরকােরর অািধকার ক বাবায়ন [২.১.১] মাননীয় ধানমীর অািধকার ক বাবায়ন তদারিককরণ অিতির জলা শাসক (সািব ক) সভার কায িববরণী/পিরদশ ন িতেবদন

[২.১] সরকােরর অািধকার ক বাবায়ন

[২.১.২] আমার বাড়ী আমার খামার ক তদারকত ও বাবািয়ত উপপিরচালক, ানীয় সরকার শাখা িতেবদন

[২.১.৩] ‘সবার জ া’ এর আওতায় মা ও িশসহ রাগীেদর িচিকৎসা
সবা িনিত করার লে ইউিনয়ন পিরষদসেহ ৭ এুা সািভ স
চাত

অিতির জলা শাসক (সািব ক) িরিচ/িতেবদন/ই-টার িবি

[২.১.৪] 'আমার াম, আমার শহর' এর আওতায় ০৫ উপেজলার ০৫
ামেক আিনক শহের পার

উপপিরচালক, ানীয় সরকার / অিতির জলা শাসক
(সািব ক)/উপেজলা িনব াহী অিফসারগণ

িতেবদন/িরিচ

[২.১.৫] ০৫ উপেজলা ০৫ হােটর অবকাঠােমার আিনকায়ন
উপপিরচালক, ানীয় সরকার / অিতির জলা শাসক
(সািব ক)/উপেজলা িনব াহী অিফসারগণ

িতেবদন/িরিচ

[২.২] জলা উয়ন সময় সভার আেয়াজেনর
মােম িবভাগসেহর সময় সাধন

[২.২.১] জলা উয়ন সময় সভা আেয়ািজত অিতির জলা শাসক (সািব ক) সভার কায িববরণী

[২.২.২] সভার িসা বাবািয়ত অিতির জলা শাসক (সািব ক) িতেবদন

[২.৩] জলায় বাবায়নাধীন সকল উয়ন
ক কায কর পিরদশ ন

[২.৩.১] ক পিরদশ ন অিতির জলা শাসক (সািব ক) িতেবদন

[২.৩.২] পিরদশ ন িতেবদন সংি মণালেয় রণ অিতির জলা শাসক (সািব ক) িতেবদন

[২.৪] সা িফেকট মামলা িনি [২.৪.১] সা িফেকট মামলা িনিত অিতির জলা শাসক (রাজ) িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৩, ২০২২ ১৬:৫১ া: ১৮ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০২, ২০২২

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

[৩.১] যথাযথ পাঠদান িনিেতর লে িশা
িতান পিরদশ ন

[৩.১.১] ল পিরদশ ন অিতির জলা শাসক (িশা ও আইিস) পিরদশ ন িতেবদন

[৩.১.২] পিরদশ ন িতেবদেনর ফেলাআপ সংহ অিতির জলা শাসক (িশা ও আইিস) িতেবদন

[৩.১] যথাযথ পাঠদান িনিেতর লে িশা
িতান পিরদশ ন

[৩.১.৩] মাাসা পিরদশ ন অিতির জলা শাসক (িশা ও আইিস) পিরদশ ন িতেবদন

[৩.১.৪] পিরদশ ন িতেবদেনর ফেলাআপ সংহ অিতির জলা শাসক (িশা ও আইিস) িতেবদন

[৩.১.৫] কেলজ পিরদশ ন অিতির জলা শাসক (িশা ও আইিস) পিরদশ ন িতেবদন

[৩.১.৬] পিরদশ ন িতেবদেনর ফেলাআপ সংহ অিতির জলা শাসক (িশা ও আইিস) িতেবদন

[৩.২] মানসত িশার িবকাশ
[৩.২.১] মািিমিডয়া িবতরণত অিতির জলা শাসক (িশা ও আইিস) ির িচ/িতেবদন

[৩.২.২] কােলেরট েলর ০৪ তলা িবিশ ০১ ভবন িনম াণ ও ০১ উেডন
ার লাইেির িনম াণ

অিতির জলা শাসক (সািব ক), লীর/ অিতির জলা
শাসক (িশা ও আইিস)

িতেবদন/িরিচ

[৩.৩] িশাথেদর মােঝ িবান িশার
উেষ

[৩.৩.১] িবান ও ি মলা অিত অিতির জলা শাসক (িশা ও আইিস) িতেবদন/িরিচ

[৩.৩.২] িবান সিমনার ও ইজ িতেযািগতা আেয়াজনত অিতির জলা শাসক (িশা ও আইিস) িতেবদন/িরিচ

[৩.৪] ল িশাথেদর িচিকৎসা সবা
িনিতকরণ

[৩.৪.১] ল িশাথেদর া রা ও  জািত গঠেনর লে ল হলথ
কাড  চাত

অিতির জলা শাসক (িশা ও আইিস)
হলথ কাড  এর কিপ/িচিকৎসাপ/
সফটওয়ার এর িলংক

[৩.৫] িশাথেদর মানিসক ও শারীিরক
িবকাশ

[৩.৫.১] ০৫ পাবিলক লাইেির-কাম-িফটেনস সার াপন
অিতির জলা শাসক (িশা ও আইিস)/উপেজলা
িনব াহী অিফসারগণ

িতেবদন / িরিচ

[৪.১] মাবাইল কাট  আইেন বিণ ত
অপরাধসেহর মে উেখেযা অপরাধ
উেখেযা হাের াসকরণ

[৪.১.১] অপরাধ াসত িব অিতির জলা ািজেট িতেবদন

[৪.২] এিডএম কােট  মাবাইল কাট  আইেন
ত মামলার আিপল নানী িনিত

[৪.২.১] আিপল নানী িনিত িব অিতির জলা ািজেট িতেবদন

[৪.৩] িগত/ বসরকারী আেয়াের
লাইেস নবায়ন আেবদন িনি

[৪.৩.১] িগত/ বসরকারী আেয়াের লাইেস নবায়ন আেবদন
িনিত

িব অিতির জলা ািজেট িতেবদন

[৪.৪] এিিকউভ ািজেট কােট  মামলা
িনি

[৪.৪.১] এিিকউভ ািজেট কােট  া মামলাসেহর িনয়িমত নানী
হণ

িব এিিকউভ ািজেট িতেবদন

[৪.৪.২] এিিকউভ ািজেট কােট  া মামলাসহ ণ া নানীর
মােম রায় দান

িব অিতির জলা ািজেট িতেবদন

[৪.৫] আইন লা িনয়ণ
[৪.৫.১] জলা আইন-ংখলা কিমর সভার আেয়াজন িব অিতির জলা ািজেট সভার কায িববরণী

[৪.৫.২] সভার িসা বাবায়ন িব অিতির জলা ািজেট িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৪.৬] সংঘত চাকর/ লামহষ ক ঘটনার
িবষেয় ত আইনী বা হণ

[৪.৬.১] ২৪ ঘার মে চাকর /লামহষ ক ঘটনার িতেবদন উতন
কপের িনকট িরত

িব অিতির জলা ািজেট িতেবদন

[৪.৬.২] ঘটনার িবষেয় আইনী বা হেণর জ সংি িবভাগেক
িনেদ শনা দান

িব অিতির জলা ািজেট প/িতেবদন

[৫.১] জ িনবন সকরণ

[৫.১.১] জলায় জের ৪৫ িদেনর মে িনবেনর হার উপপিরচালক, ানীয় সরকার শাখা িতেবদন

[৫.১.২] জলায় জের ১ বছেরর মে িনবেনর হার উপপিরচালক, ানীয় সরকার শাখা িতেবদন

[৫.১.৩] জলায় জ িনবন সংেশাধেনর আেবদন িনিত উপপিরচালক, ানীয় সরকার শাখা িতেবদন

[৫.২]  িনবন সকরণ
[৫.২.১] জলায় র ৪৫ িদেনর মে িনবেনর হার উপপিরচালক, ানীয় সরকার শাখা িতেবদন

[৫.২.২] জলায় র ১ বছেরর মে িনবেনর হার উপপিরচালক, ানীয় সরকার 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

িম উয়ন কর আদায় ি পয ােয়র দাবী আদায়
জলা শাসেকর কায ালয়, উপেজলা িনব াহী অিফস, উপেজলা িম
অিফস ও ইউিনয়ন িম অিফসসহ

জলা রাজ সভায় সংি অিফেসর কম কতােদর উপিিতেত
সব সত িসা হণ ও সংি অিফেসর এিপএ’ত সংি
লমাা অ ি িনিত করা

িম উয়ন কর আদায় সংা পয ােয়র দাবী আদায়
উপেজলা িম অিফস ও ইউিনয়ন িম অিফসসহ ও িম উয়ন
কেরর আওতাধীন সকল সরকাির অিফস/সংা

জলা রাজ সভায় সংি অিফেসর কম কতােদর উপিিতেত
সব সত িসা হণ ও সংি অিফেসর এিপএ’ত সংি
লমাা অ ি িনিত করা

অনলাইন সফটওয়াের হািং এর ডাটা
এি সকরণ

অনলাইন সফটওয়াের হািং এর ডাটা এিত
জলা শাসেকর কায ালয়, উপেজলা িনব াহী অিফস, উপেজলা িম
অিফস ও ইউিনয়ন িম অিফসসহ

জলা রাজ সভায় সংি অিফেসর কম কতােদর উপিিতেত
সব সত িসা হণ ও সংি অিফেসর এিপএ’ত সংি
লমাা অ ি িনিত করা

খিতয়ান হালনাগাদকরণ
ই-িমউেটশেনর মােম নামজারী আেবদন
িনিত

জলা শাসেকর কায ালয়, উপেজলা িনব াহী অিফস, উপেজলা িম
অিফস ও ইউিনয়ন িম অিফসসহ

জলা রাজ সভায় সংি অিফেসর কম কতােদর উপিিতেত
সব সত িসা হণ ও সংি অিফেসর এিপএ’ত সংি
লমাা অ ি িনিত করা

িমউেটশন আিপল মামলাসহ
িনিকরণ

আিপল মামলা িনিত
অিতির জলা শাসক (রাজ) এর আদালত, উপেজলা িম
অিফস ও ইউিনয়ন িম অিফসসহ

জলা রাজ সভায় সংি অিফেসর কম কতােদর উপিিতেত
সব সত িসা হণ ও সংি অিফেসর এিপএ’ত সংি
লমাা অ ি িনিত করা

সায়রাত মহাল বাপনা মহালসহ ইজারাত ও রাজ আদায়ত
জলা শাসেকর কায ালয়, উপেজলা িনব াহী অিফস, উপেজলা িম
অিফস ও ইউিনয়ন িম অিফসসহ

জলা রাজ সভায় সংি অিফেসর কম কতােদর উপিিতেত
সব সত িসা হণ ও সংি অিফেসর এিপএ’ত সংি
লমাা অ ি িনিত করা

দওয়ানী মামলার এস.এফ িব আদালেত
দািখলকরণ

এস.এফ দািখলত
জলা শাসেকর কায ালয়, উপেজলা িম অিফস, ইউিনয়ন িম
অিফসসহ

জলা রাজ সভায় সংি অিফেসর কম কতােদর উপিিতেত
সব সত িসা হণ ও সংি অিফেসর এিপএ’ত সংি
লমাা অ ি িনিত করা

িষ খাস জিম বোব দান খাস জিম বোবত
জলা শাসেকর কায ালয়, উপেজলা িনব াহী অিফস, উপেজলা িম
অিফস ও ইউিনয়ন িম অিফসসহ

জলা রাজ সভায় সংি অিফেসর কম কতােদর উপিিতেত
সব সত িসা হণ ও সংি অিফেসর এিপএ’ত সংি
লমাা অ ি িনিত করা

হহীনেদর নব াসন হ দানত
জলা শাসেকর কায ালয়, উপেজলা িনব াহী অিফস, উপেজলা িম
অিফস ও ইউিনয়ন িম অিফসসহ

জলা রাজ সভায় সংি অিফেসর কম কতােদর উপিিতেত
সব সত িসা হণ ও সংি অিফেসর এিপএ’ত সংি
লমাা অ ি িনিত করা

রসা িফেকট মামলা িনিকরণ র সা িফেকট মামলা িনিত
জলা শাসেকর কায ালয়, উপেজলা িনব াহী অিফস, উপেজলা িম
অিফস ও ইউিনয়ন িম অিফসসহ

জলা রাজ সভায় সংি অিফেসর কম কতােদর উপিিতেত
সব সত িসা হণ ও সংি অিফেসর এিপএ’ত সংি
লমাা অ ি িনিত করা
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কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

সরকােরর অািধকার ক বাবায়ন
মাননীয় ধানমীর অািধকার ক বাবায়ন
তদারিককরণ

জলা শাসেকর কায ালয়, উপেজলা িনব াহী অিফস, উপেজলা িম
অিফসসহ ও ইউিনয়ন িম অিফসসহ

জলা উয়ন সময় সভায় সংি িবভােগর কম কতােদর
উপিিতেত সব সত িসা হণ ও সংি অিফেসর এিপএ’ত
সংি লমাা অ ি িনিত করা

সরকােরর অািধকার ক বাবায়ন
আমার বাড়ী আমার খামার ক তদারকত ও
বাবািয়ত

উপপিরচালেকর কায ালয়, ানীয় সরকার, উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালয় এবং ক কায ালয়সহ

জলা উয়ন সময় সভায় সংি িবভােগর কম কতােদর
উপিিতেত সব সত িসা হণ ও সংি অিফেসর এিপএ’ত
সংি লমাা অ ি িনিত করা

সরকােরর অািধকার ক বাবায়ন
‘সবার জ া’ এর আওতায় মা ও িশসহ
রাগীেদর িচিকৎসা সবা িনিত করার লে
ইউিনয়ন পিরষদসেহ এুা সািভ স চাত

জলা শাসেকর কায ালয়, উপেজলা িনব াহী অিফসােরর
কায ালয়সহ ও উপেজলা া কমে ও ইউিনয়ন পিরষদসহ

জলা উয়ন সময় সভায় সংি িবভােগর কম কতােদর
উপিিতেত সব সত িসা হণ ও সংি অিফেসর এিপএ’ত
সংি লমাা অ ি িনিত করা

জলা উয়ন সময় সভার আেয়াজেনর
মােম িবভাগসেহর সময় সাধন

জলা উয়ন সময় সভা আেয়ািজত
জলা শাসেকর কায ালয়, উয়ন ক সংি কায ালয় ও
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়সহ

উয়ন কায ম ও অগিত উেখ কের সভার কায িববরণী তকরণ

জলা উয়ন সময় সভার আেয়াজেনর
মােম িবভাগসেহর সময় সাধন

সভার িসা বাবািয়ত
জলা শাসেকর কায ালয়, উয়ন ক সংি কায ালয় ও
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়সহ

সভায় হীত িসাসহ কায িববরণীেত অ  কের সংি
কায ালেয় রণ

জলায় বাবায়নাধীন সকল উয়ন ক
কায কর পিরদশ ন

ক পিরদশ ন জলা শাসেকর কায ালয় ও উয়ন ক সংি কায ালয় পিরদশ ন িতেবদন তকরণ ও সংি কায ালেয় রণ

জলায় বাবায়নাধীন সকল উয়ন ক
কায কর পিরদশ ন

পিরদশ ন িতেবদন সংি মণালেয় রণ জলা শাসেকর কায ালয় ও উয়ন ক সংি কায ালয় পিরদশ ন িতেবদন তকরণ ও সংি মণালেয় রণ

সা িফেকট মামলা িনি সা িফেকট মামলা িনিত
উপেজলা িনব াহী অিফসারগেণর কায ালয় ও জনােরল সা িফেকট
অিফসার, লীর

সংি কায ালয় হেত িতেবদন সংহ

এিডএম কােট  মাবাইল কাট  আইেন
ত মামলার আিপল নানী
িনিত

আিপল নানী িনিত িব অিতির জলা ািজেট কাট  সংি কাট  হেত িতেবদন সংহ

মাবাইল কাট  আইেন বিণ ত
অপরাধসেহর মে উেখেযা অপরাধ
উেখেযা হাের াসকরণ

অপরাধ াসত
িলশ পােরর কায ালয়, িসিভল সাজেনর কায ালয়, জলা মাদক
 িনয়ণ অিধদর, জলা মিহলা ও িশ িবষয়ক কম কতার
কায ালয়সহ আইন েয়াগকারী সংাসেহর কায ালয়সহ

জলা আইন-লা কিমর সভার কায িববরণীেত অগিত উেখ
কের সভার কায িববরণী তকরণ ও সংিগণেক রণ

এিডএম কােট  মাবাইল কাট  আইেন
ত মামলার আিপল নানী
িনিত

আিপল নানী িনিত িব অিতির জলা ািজেট কাট  সংি কাট  হেত িতেবদন সংহ

িগত/ বসরকারী আেয়াের
লাইেস নবায়ন আেবদন িনি

িগত/ বসরকারী আেয়াের লাইেস নবায়ন
আেবদন িনিত

জলা ািজেেটর কায ালয় ও সংি আেয়াের লাইেসধারী
িবগ  িডিশয়াল িখানা হেত িতেবদন সংহ

এিিকউভ ািজেট কােট  মামলা
িনি

এিিকউভ ািজেট কােট  া মামলাসেহর
িনয়িমত নানী হণ

এিিকউভ ািজেট কাট  সংি কাট  হেত িতেবদন সংহ
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কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
এিিকউভ ািজেট কােট  মামলা
িনি

এিিকউভ ািজেট কােট  া মামলাসহ
ণ া নানীর মােম রায় দান

এিিকউভ ািজেট কাট  সংি কাট  হেত িতেবদন সংহ

আইন লা িনয়ণ জলা আইন-ংখলা কিমর সভার আেয়াজন জলা ািজেেটর কায ালয়
ক হাারেদর উপিিতেত সভায় সব সত িসা হণ কের
কায িববরণী তকরণ

আইন লা িনয়ণ সভার িসা বাবায়ন জলা ািজেেটর কায ালয়
িসাসহ সভার কায িববরণীেত অ করণ ও সংিগেণর িনকট
রণ

সংঘত চাকর/ লামহষ ক ঘটনার
িবষেয় ত আইনী বা হণ

২৪ ঘার মে চাকর /লামহষ ক ঘটনার
িতেবদন উতন কপের িনকট িরত

জলা ািজেেটর কায ালয়
সংি কম কতার িনকট হেত িতেবদন সংহেম তা উতন
কপের িনকট রণ এবং আইিন বা হেণর জ সংি
িবভাগেক িনেদ শনা দান

সংঘত চাকর/ লামহষ ক ঘটনার
িবষেয় ত আইনী বা হণ

ঘটনার িবষেয় আইনী বা হেণর জ সংি
িবভাগেক িনেদ শনা দান

জলা ািজেেটর কায ালয়
সংি কম কতার িনকট হেত িতেবদন সংহেম তা উতন
কপের িনকট রণ এবং আইিন বা হেণর জ সংি
িবভাগেক িনেদ শনা দান

যথাযথ পাঠদান িনিেতর লে িশা
িতান পিরদশ ন

ল পিরদশ ন জলা শাসেকর কায ালয়, জলা িশা অিফসার ও সংিসহ পিরদশ ন িচ সংি কম কতা ও িশা ধােনর িনকট রণ

যথাযথ পাঠদান িনিেতর লে িশা
িতান পিরদশ ন

পিরদশ ন িতেবদেনর ফেলাআপ সংহ
জলা শাসেকর কায ালয়, জলা িশা অিফসােরর কায ালয় ও
সংি লসহ

পিরদশ ন িতেবদন সংি িশা িতােন রণ

যথাযথ পাঠদান িনিেতর লে িশা
িতান পিরদশ ন

মাাসা পিরদশ ন জলা শাসেকর কায ালয় ও সংি মাাসাসহ
পিরদশ ন িচ সংি কম কতা ও িশা িতান ধােনর িনকট
রণ

যথাযথ পাঠদান িনিেতর লে িশা
িতান পিরদশ ন

পিরদশ ন িতেবদেনর ফেলাআপ সংহ জলা শাসেকর কায ালয় ও সংি মাাসাসহ পিরদশ ন িতেবদন সংি িশা িতােন রণ

যথাযথ পাঠদান িনিেতর লে িশা
িতান পিরদশ ন

কেলজ পিরদশ ন জলা িশা অিফসােরর কায ালয় ও সংি কেলজসহ
পিরদশ ন িচ সংি কম কতা ও িশা িতান ধােনর িনকট
রণ

যথাযথ পাঠদান িনিেতর লে িশা
িতান পিরদশ ন

পিরদশ ন িতেবদেনর ফেলাআপ সংহ জলা িশা অিফসােরর কায ালয় ও সংি কেলজসহ পিরদশ ন িতেবদন সংি িশা িতােন রণ

মানসত িশার িবকাশ মািিমিডয়া িবতরণত জলা িশা অিফসােরর কায ালয় ও সংি িশা িতান সংি কম কতাগেণর িনকট হেত িতেবদন সংহ

মানসত িশার িবকাশ
কােলেরট েলর ০৪ তলা িবিশ ০১ ভবন
িনম াণ ও ০১ উেডন ার লাইেির িনম াণ

জলা িশা অিফসােরর কায ালয় ও সংি িশা িতান সংি কম কতাগেণর িনকট হেত িতেবদন সংহ

িশাথেদর মােঝ িবান িশার উেষ িবান ও ি মলা অিত
জলা শাসেকর কায ালয়, উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
জলা িশা অিফসােরর কায ালয় ও সংি িশা িতানসহ

িতেবদন/ির িচ

িশাথেদর মােঝ িবান িশার উেষ
িবান সিমনার ও ইজ িতেযািগতা
আেয়াজনত

জলা শাসেকর কায ালয়, উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
জলা িশা অিফসােরর কায ালয় ও সংি িশা িতানসহ

িতেবদন/ির িচ
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কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
ল িশাথেদর িচিকৎসা সবা
িনিতকরণ

ল িশাথেদর া রা ও  জািত গঠেনর
লে ল হলথ কাড  চাত

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, উপেজলা া কমে ও
জলা িশা অিফসােরর কায ালয়

িতেবদন সংহ

জ িনবন সকরণ জলায় জের ৪৫ িদেনর মে িনবেনর হার
ানীয় সরকার শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, লীর, উপেজলা
িনব াহী অিফসােরর কায ালয়সহ, পৗরসভা কায ালয়সহ, ইউিনয়ন
কায ালয়সহ

উপপিরচালক, ানীয় সরকার শাখা হেত িতেবদন সংহ

জ িনবন সকরণ জলায় জের ১ বছেরর মে িনবেনর হার
ানীয় সরকার শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, লীর, উপেজলা
িনব াহী অিফসােরর কায ালয়সহ, পৗরসভা কায ালয়সহ, ইউিনয়ন
কায ালয়সহ

উপপিরচালক, ানীয় সরকার শাখা হেত িতেবদন সংহ

জ িনবন সকরণ
জলায় জ িনবন সংেশাধেনর আেবদন
িনিত

ানীয় সরকার শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, লীর, উপেজলা
িনব াহী অিফসােরর কায ালয়সহ, পৗরসভা কায ালয়সহ, ইউিনয়ন
কায ালয়সহ

উপপিরচালক, ানীয় সরকার শাখা হেত িতেবদন সংহ

 িনবন সকরণ জলায় র ৪৫ িদেনর মে িনবেনর হার
ানীয় সরকার শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, লীর, উপেজলা
িনব াহী অিফসােরর কায ালয়সহ, পৗরসভা কায ালয়সহ, ইউিনয়ন
কায ালয়সহ

উপপিরচালক, ানীয় সরকার শাখা হেত িতেবদন সংহ

 িনবন সকরণ জলায় র ১ বছেরর মে িনবেনর হার
ানীয় সরকার শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, লীর, উপেজলা
িনব াহী অিফসােরর কায ালয়সহ, পৗরসভা কায ালয়সহ, ইউিনয়ন
কায ালয়সহ

উপপিরচালক, ানীয় সরকার শাখা হেত িতেবদন সংহ

িশাথেদর মানিসক ও শারীিরক িবকাশ
০৫ পাবিলক লাইেির-কাম-িফটেনস সার
াপন

জলা শাসেকর কায ালয়, উপেজলা িনব াহী অিফসােরর
কায ালয়সহ

িতেবদন / িরিচ সংহ

সরকােরর অািধকার ক বাবায়ন
০৫ উপেজলা ০৫ হােটর অবকাঠােমার
আিনকায়ন

জলা শাসেকর কায ালয়, উপপিরচালেকর কায ালয়, ানীয়
সরকার, উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়সহ

িতেবদন/িরিচ সংহ

সরকােরর অািধকার ক বাবায়ন
'আমার াম, আমার শহর' এর আওতায় ০৫
উপেজলার ০৫ ামেক আিনক শহের পার

জলা শাসেকর কায ালয়, উপপিরচালেকর কায ালয়, ানীয়
সরকার, উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়সহ

িতেবদন/িরিচ সংহ



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৩, ২০২২ ১৬:৫১ া: ২৪ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০২, ২০২২

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


