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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:

কেরানাভাইরাস িতেরােধ SOP ণয়ন,ইমােজি সল ও ইক রসপ ম গঠন এবং জািনং কায ম বাবায়ন;সকল ইউিনয়ন
পিরষেদ ড িতেরাধ ও জীবাকরেণর ক হণ;৭৭  াথিমক িবালেয় অিভভাবক ছাউিন (ছায়া পরশ) িনম াণ, ডায়ালাইিসস
সার াপন, খরেচ িচিকৎসা সবা দােন ২  নৗ এুেলসহ ০৯  ইউিনয়েন এাুেল দান;িজব বষ  উপলে জলা শাসেকর
কায ালেয়র সুেখ 'জয় বাংলা' চের জািতর িপতার রাল "জাত জািতসা" এবং সকল এিস (া) অিফেস জািতর িপতার রাল
াপন;ভিবত জের মনেন মহান িের চতনা ও জািতর িপতা বব শখ িজর রহমােনর আদশ েক ািথত করার জ
১১৬৪ িশা িতােন ‘ি কন ার’সহ জলা শাসেকর কায ালেয় “৭১-শকেড়র ছ না” নােম লাইেির ও ি কণ ার
াপন;িশা িতােন 'কানন' াপন,িশােে অবদােনর জ “াথিমক িশা পদক-২০১৮” অজন;জনশাসন পদক-২০১৯ ও
জাতীয় াচার রার-২০২০ অজন;জলা শাসক িশাি’ চা;‘কম সংান নরিসংদী’র মােম া িসিভ থেক মাট ৫০০ জন ক
চাির দান; িমহীনেদর মােঝ খাসজিম বোব, িমহীনেদর জ ানীয় আবািসক ক হণ, জলা শাসেনর আওতাধীন অিফসসহ
আিনকীকরণ ও সংার, সাংিতক সংগঠন বধনহারার পিরেবশনায় সিহংস উবাদ িতেরােধ সেচতনতালক নাকা ‘আেলার পথযাী’
৬৩ কেলেজ দশ ন;জলা শাসেনর ফসক পইেজ যেকান ি তার সমা পা করেল তা সমাধােনর বা;আর কািবখা
(সালার) কে জলা শাসেকর বরা হেত রায়রা, মেনাহরদী ও নরিসংদী সদর উপেজলার ত অেলর সােথ সংেযাগ াপনকারী
মাট ৬ ণ  আভরীণ সড়েক পয  েয়াজনীয় সংক সালার লাইট াপন।

সমা এবং চােলসহ:

কেরানা পিরিিত মাকােবলা কের পিরবিতত পিরিিতেত অিফস কায ম ও চলমান উয়ন কায ম অাহত রাখা;অিফস বাপনার
আিনকীকরেণ ও পিরবিতত পিরিিতেত কম কতা/কম চািরেদর মানিসকতায় পিরবতন আনা,িনয়িমত কােজর পিরমান (পিরদশ ন, িদবস
পালন, সভা, সিমনার, কম শালা) অিধক হওয়ার কারেণ জলা শাসেনর কম কতাগেণর পে উাবনী উোগ হণ

ভিবৎ পিরকনা:

বািলকােদর িশা িতােন বয়সিকালীন হাইিজন থ ‘অজয়া’ িনম াণ;পয ায়েম েতক উপেজলায় িশ িদবা য ক াপন;জলার
কারখানাসেহ নারী কমেদর া রায় হাইিজন থ াপন;এক মাদকাসি িনরাময় ক ও াম িনম াণ;পয ায়েম সকল
ইউিনয়ন পিরষদ ও িম অিফস ভবন িনম াণ;অািধকােরর িভিেত িমহীন বীর িেযাা ও ত িমহীনেদর মােঝ অিষ খাস জিম
দান;তা, জবাবিদিহতা ও শাসন িনিত করেত ইউিনয়ন পিরষদ অিফস অেটােমশেনর আওতায় আনা;আর কািবখা (সালার) ক
হেত িবালয়, ত চরালসহ অা ণ  আভরীণ সড়েক সড়কবািতর বা করা;জলা শহের এক িবেনাদন পাক
িনম াণ;নরিসংদী জলােক ‘এ’ কাটাগিরর জলায় পােরর উোগ হণ;াড াংক তির;িবেশষ চািহদা স িশেদর জ য়ংসণ 
িশািতান াপন।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

কেরানাভাইরাস সংমণ শিমত করার জ সরকােরর িনেদ শনা বাবায়ন;কািভড-১৯ িতেরােধ ইউিনয়নিভিক কম েকৗশল
িনধ ারণব ক জনগেণর শারীিরক ও মানিসক াের উিত সাধন;অনলাইেন চা ও মােনায়ন;জলা শাসেনর সবা দান
কায মেক দ, পশাদািরস, তার উেে কম কতা ও কম চারীেদর িশণ দান;ই-পেমে সকল কার ভাতা
দান;জনিনরাপা ও লা সংহতকরণ এবং সামািজক ািধ িন ল;ীড়া, সংিত, িশ কাণ, নারীর মতায়ন ও ব
উয়ন ও বীন কাণ রািতকরণ;‘আমার াম আমার শহর’ ধারণা বাবায়ন;'কম সংান নরিসংদীর' মােম তাের শি
বাবায়েন কম সংান ি;নরিসংদীর বসরকাির িিনক ও ডায়েগানিক সাের মানসত ােসবা িনিত করা ও অনলাইন
াটফম  তির।
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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, নরিসংদী

এবং

িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা-এর মে ২০২০ 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), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

উয়ন ও শাসন, জনেসবায় শাসন।

১.২ অিভল (Mission)
উয়ন ও শাসন িনিতকে শাসিনক দতা ি, তির সেব াম বহার ও সবাদাতােদর িভির পিরবতন এবং
উাবন চচ ার মােম সময়াব ও মানসত সবা িনিত করা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

১. দ, সবাখী, জবাবিদিহতালক শাসন িবিনম ােণ কায কর সময়সাধন
২. কেরানাভাইরাস মাকােবলায় পদেপ হণ
৩. েয াগ বাপনা, পিরেবশ রা ও উয়ন এবং সামািজক িনরাপালক কায ম বাবায়ন
৪. জনলা ও জনিনরাপা সংহতকরণ
৫. িম বাপনায় িডিজটালাইেজশন এবং গিতশীলতা আনয়ন
৬. িশা, ীড়া ও সংিতর উয়ন, িশ কাণ, নারীর মতায়ন, া সবা িনিতকরণ, এবং এসিডিজর লমাা
অজন

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. জলার আ:িবভাগীয় কম কাের সময় এবং ধানমীর িতত কসহসহ জলার ধান উয়ন কম কা
বাবায়েন  সময়কারীর  দািয়  পালন
২. সরকার কক িষ, াহেসবা ও জনা, পিরবার পিরকনা, নারী ও িশ,  -গাীর কাণ, াথিমক ও
গণিশা এবং িশা িবষয়ক হীত সকল নীিতমালা ও কম িচর ু বাবায়ন, তাবধান, পিরবীণ ও সময়সাধন
৩. েয াগ বহাপনা এবং াণ ও নব াসন কায ম হণ, িজআর, আর, কািবখা, কািবটা, িভিজিড, িভিজএফ, অিত
দিরেদর জ কম জন, িভক নব াসন ইতািদ কায ম বাবায়ন, তাবধান ও পিরবীণ
৪. -ািতক বিশসহ সংরণসহ পিরেবশ ষেণর ফেল  জলবা পিরবতেনর িবপ ভাব মাকােবলায়
জনসেচতনতা ি, বনায়ন, িবিভ ক হণ, পিরেবশ বাব ক হণ ও বাবায়েন সািব ক সহায়তা করা এবং সািব ক
সময় সাধন ও পিরবীণ
৫. সামািজক িনরাপা ও দাির িবেমাচেন িবিভ মণালয়/িবভাগ কক হীত াশনাল সািভ স কম িচ,আমার বাড়ী
আমার খামারসহ িবিভ ক বাবায়েন সািব ক সহায়তা দান ও কায কর সময় সাধন
৬. জলা ািজেিস ও এিিকউভ ািজেিস সিকত যাবতীয় মতা েয়াগ, মাবাইল কাট  পিরচালনা, জলার
সািব ক আইন-লা িনয়ণব ক জনজীবেন ি আনয়ন এবং িভিভআইিপেদর িনরাপা সংা কায াবিল;
৭. জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন এবং অিভেযাগ িনি বহাপনার আওতায় অিভেযাগ িনি
৮. িবিভ সামািজক সমা যমন যৗন হয়রািন, নারী িনয াতন, মাদক সবন, চারাচালান, যৗক, বািববাহ ইতািদ
িতেরাধ/িনরসেন কায ম হণ



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, লাই ২৫, ২০২০ ১২:০১ া: ৬ ণ তািরখ: শিনবার, আগ ০৮, ২০২০

৯. জাতীয় ই-গভেন  কায ম বাবায়ন, সবা 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।



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, লাই ২৫, ২০২০ ১২:০১ া: ৭ ণ তািরখ: শিনবার, আগ ০৮, ২০২০

সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

মানসত িশা িনিতকরণ ঝেড় পড়া রাধ
শতকরা
(%)

৮০ ৮৫ ৯০
০১। জলা িশা অিফস ০২। জলা াথিমক িশা
অিফস

বািববাহ িনেরাধ বািববাহ ব % ৬০ ৭০ ৭৫ ৮০ ০১। জলা িলশ ০২। জলা মিহলা িবষয়ক অিধদর

িনরাপদ খা ও িনত েয়াজনীয় পের
বাজারদর িনিতকে অিভযান পিরচালনার
মােম িনরাপদ খা িনিতকরণ ও িনত
েয়াজনীয় পের বাজারদর িনয়েণ রাখা

মাবাইল কাট  সংা ৭০ ৮০ ৮৫ ৯০ ১০০
০১। জলা িলশ ০২। জাতীয় ভাা অিধকার সংরণ
অিধদর এর জলা কায ালয় ০৩। জলা খা িনয়ক
এর কায ালয়

জনবাব িম শাসন
িমহীন পিরবারেক
বোব দান

সংা ১০৯ ১৫০ ২৮৮ ৩০০ ৩১০ ০১। সহকারী কিমশনার (িম) এর কায ালয়

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, লাই ২৫, ২০২০ ১২:০১ া: ৮ ণ তািরখ: শিনবার, আগ ০৮, ২০২০

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, লাই ২৫, ২০২০ ১২:০১ া: ৯ ণ তািরখ: শিনবার, আগ ০৮, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[১] দ, সবাখী,
জবাবিদিহতালক
শাসন িবিনম ােণ
কায কর সময়সাধন

১৭

[১.১] িজব বেষ  িত শাখা হেত এক
সবা সহজীকরণ

[১.১.১] সবা সহজীকরণ সমি সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩

[১.২] জলা উয়ন সময় কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[১.২.১] িসা বাবায়ন
(পিরবীণত)

গড় % ২ ৬০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৮২ ৮৫

[১.৩] ত অিধকার আইন বাবায়েন
আেয়ািজত সভার িসা বাবায়ন

[১.৩.১] িসা বাবায়ন
(পিরবীণত)

গড় % ১ ৭০ ৮৫ ৮২ ৮০ ৭০ ৮৭ ৮৮

[১.৪] ত দানকারী কম কতােদর ত
দান সংা অনলাইন িশণ

[১.৪.১] িশণ আেয়াজন সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১

[১.৫] িবিভ উয়নলক কায ম
পিরদশ ন

[১.৫.১] পিরদশ নত ক সমি সংা ১ ২৬ ২৭ ৩০ ২৯ ২৮ ২৭ ২২ ৩২ ৩৩

[১.৬] এনিজওেদর অেল ছাড়ত
অেথ র পিরবীণ

[১.৬.১] পিরবীণত
এনিজও

সমি সংা ১ ৪ ৪ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৮

[১.৭] নরিসংদী জলায় কম রত
এনিজওেদর ডাটােবজ তকরণ

[১.৭.১] ডাটােবজ
তত

মিত % ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৮০ ১০০

[১.৮] সমসামিয়ক িবষয়ািদ, েয়াজনীয়
আইন, িবিধ, পিরপ সেক জলা
শাসেনর কম কতােদর িনেয় “Know
and Grow” িশেরানােম উপাপনা

[১.৮.১] উপাপনা সমি সংা ২ ১২ ১১ ১০ ১৫ ১৮

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

[১.৯.১] আইিস
বহারকারী

মিত % ২ ৬৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৮৫ ৯০

[১.১০] সািকট হাউজ বাপনা

[১.১০.১] সািকট হাউজ
ােনজেম িসেম
বহার

গড় % ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৫৫ ৬০

[১.১০.২] তািলকা
অত

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[২] কেরানাভাইরাস
মাকােবলায়
পদেপ হণ

১৪

[২.১] কেরানা ভাইরাস মাকােবলায়
জািনং কায ম বাবায়ন

[২.১.১] সফলভােব
বাবািয়ত জািনং
কায ম

সমি % ২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৮৫ ৯০

[২.২] কেরানা ভাইরাস িতেরােধ SOP
ণয়ন

[২.২.১] SOP ণয়ন তািরখ তািরখ ২ ০১.০৯.২০ ০১.১০.২০ ০১.১১.২০ ০১.১২.২০ ২৫.০৭.২০ ২০.০৭.২০

[২.৩] অনলাইন/ামাণ বাজার চার
উোগ হণ

[২.৩.১] হীত উোগ সমি সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ১০ ১২

[২.৪] জলা শাসেনর হটলাইন নর এবং
৩৩৩ এর মােম সহায়তা দান

[২.৪.১] যাচাইতেদর
সহায়তা দান

গড় % ২ ৬০ ৫০ ৪০ ৬৫ ৭০

[২.৫] শারীিরক/সামািজক র এবং
ািবিধ িনিত করেত মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[২.৫.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ২ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ১২০ ১২০

[২.৬] কেরানা ভাইরােস আা িেদর
আইেসােলশন এবং িবেদশ ফরত ও
উপসগ সৃ িেদর হাম
কায়ােরাইন িনিতকরণ

[২.৬.১] আইেসােলশন ও
হাম কায়ােরাইন
িনিতকরণ

গড় % ২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৯০ ১০০

[২.৭] ইক রসপ ম কক কেরানা
ভাইরাস বা উপসগ  িনেয় ত ির
তেদহ দাফন/সৎকারকরণ

[২.৭.১] ইক রসপ ম
কক দাফন/ সৎকারকরণ

গড় % ২ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৭৫ ৮০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৩] েয াগ
বাপনা, পিরেবশ
রা ও উয়ন
এবং সামািজক
িনরাপালক
কায ম বাবায়ন

১৪

[৩.১] াণ ও নব াসন এবং েয াগ
বাপনা সিকত আেয়ািজত সভার
িসা বাবায়ন

[৩.১.১] সভার িসা
বাবািয়ত

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

[৩.২] িজআর দান [৩.২.১] দানত িজআর সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০

[৩.৩] িভিজএফ দান
[৩.৩.১] দানত
িভিজএফ

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০

[৩.৪] ট িরিলফ দান [৩.৪.১] দানত িরিলফ সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০

[৩.৫] িজববষ  উপলে গােছর চারা
িবতরণ

[৩.৫.১] গােছর চারা
িবতরণ

সমি সংা ১ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০

[৩.৬] আর কািবখা ক হেত
চরােলর ণ  আভরীণ সড়েক
সালার লাইট াপন

[৩.৬.১] সালার লাইট
ািপত রাা

সমি সংা ১ ৬ ২৪ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ৩২ ৩৫

[৩.৭] িেযাােদর সানী ভাতা
িবতরণ কায ম তদারিক

[৩.৭.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৩.৮] িতবী ভাতা দান কায ম
তদারিক

[৩.৮.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৩.৯] িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিক

[৩.৯.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৩.১০] আমার বািড় আমার খামার
কের লমাা অজন

[৩.১০.১] লমাা অজন সমি % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭৫ ৮০

[৩.১১] পয ায়েম সকল উপেজলােক
িভক করা

[৩.১১.১] উপেজলােক
িভক করা

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১

[৩.১২] কম সংান নরিসংদী এর মােম
আেবদনকারীেদর কম সংােনর
বাকরণ

[৩.১২.১] কম সংােনর
বা

সমি সংা ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৮০ ১০০

[৩.১৩] কম সংান নরিসংদী এর মােম
আেবদনকারীেদর িশেণর বাকরণ

[৩.১৩.১] িশেণর
বা

সমি সংা ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩০ ৬০ ৭০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৪] জনলা ও
জনিনরাপা
সংহতকরণ

১৩

[৪.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা
[৪.১.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ২ ৪৩৭ ৯৪০ ৪৫০ ৪২০ ৪০০ ৩৮০ ৩৫০ ৪৫০ ৪৫০

[৪.২] ুভােব নকল পিরেবেশ
পাবিলক পরীা পিরচালনার লে
ািজেট িনেয়াগ

[৪.২.১] িনেয়ািজত
ািজেট

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৪.৩] এিিকউভ ািজেেটর
আদালত পিরদশ ন িতেবদেনর পািরশ
বাবায়ন

[৪.৩.১] পিরদশ ন
িতেবদেন উেিখত
পািরশ বাবায়ন

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০

[৪.৪] জলখানা পিরদশ ন িতেবদেনর
পািরশ বাবায়ন

[৪.৪.১] পিরদশ ন
িতেবদেন উেিখত
পািরশ বাবায়ন

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০

[৪.৫] জলা আইন লা কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[৪.৫.১] িসা
বাবায়েনর হার

গড় % ৩ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০

[৪.৬] পািক গাপনীয় িতেবদন রণ [৪.৬.১] িরত িতেবদন সমি সংা ১ ২৪ ২৪ ২৪ ২৪ ২৪

[৪.৭] আেয়া লাইেস নবায়ন
[৪.৭.১] লাইেস
নবায়নত

সমি % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০

[৪.৮] এিসেডর লাইেস দান ও নবায়ন

[৪.৮.১] লাইেসের
আওতায় আনয়ন ও
দানত লাইেস
নবায়নত

সমি % ১ ৭০ ৭৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০

[৪.৯] জলা নারী ও িশ িনয াতন
িতেরাধ কিমর সভা আেয়াজন

[৪.৯.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[৪.১০] জলা নারী ও িশ িনয াতন
িতেরাধ কিমর সভার িসা বাবায়ন

[৪.১০.১] সভার িসা
বাবায়েনর হার

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৫] িম
বাপনায়
িডিজটালাইেজশন
এবং গিতশীলতা
আনয়ন

১০
[৫.১] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন

[৫.১.১] পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ০.৫ ৩৬ ৩৬ ৩৬ ৩২ ৩০ ৪০ ৪২

[৫.১.২] পিরদশ ন
িতেবদেন উেিখত
পািরশ বাবায়ন

গড় % ০.৫ ৭৫ ৭৮ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০

[৫.২] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন
[৫.২.১] পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬৫ ৭০



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, লাই ২৫, ২০২০ ১২:০১ া: ১২ ণ তািরখ: শিনবার, আগ ০৮, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৫.৩] িম রকড  হালনাগাদকরণ
[৫.৩.১] হালনাগাদত
খিতয়ান

সমি % ১ ৭০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭৫ ৮০

[৫.৪] িষ খাস জিম বোব দান [৫.৪.১] নব ািসত পিরবার সমি সংা ১ ১৭৩ ২০৮ ২৫০ ২৪৫ ২১০ ২০৫ ১৯০ ২৭৫ ২৮০

[৫.৫] িনিদ  সমেয়র মে িম উয়ন
কেরর সক দাবী িনধ ারণ

[৫.৫.১] দািব িনধ ারেণর
সময়সীমা

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.২০ ৩০.০৯.২০ ৩১.১০.২০ ৩০.১১.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৮.২০ ৩১.০৮.২০

[৫.৬] িম উয়ন কর আদায়
[৫.৬.১] আদায়ত িম
উয়ন কর

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৫.৭] বামহাল ও জলমহাল বোব
দান

[৫.৭.১] বোবত
মহাল

সমি % ০.৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭৫ ৮০

[৫.৮] রাজ মামলা িনি
[৫.৮.১] মামলা িনির
হার

সমি % ১ ৬৫ ৭৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০

[৫.৯] দওয়ানী মামলার এসএফ রণ [৫.৯.১] িরত এসএফ সমি % ০.৫ ৬০ ৬৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০

[৫.১০] র সা িফেকট মামলা িনি
[৫.১০.১] িনিত
মামলা

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৮৫ ৯০

[৫.১১] ১নং খিতয়ান সরকাির
সির অৈবধ দখল উার

[৫.১১.১] উারত িম সমি একর ১ ০.৮৫ ৪.৫১৪৭ ১.০ ০.৯২ .৮৫ ০.৮ ০.৭৫ ১.০৫ ১.১০

[৫.১২] অা সরকাির সির অৈবধ
দখল উার

[৫.১২.১] উারত িম সমি একর ০.৫ ০.২২ ০ ০.২ ০.১৯ ০.১৮ ০.১৭ ০.১৬ .২৫ .৩০

[৫.১৩] জিমর পচ া সরবরাহ [৫.১৩.১] সরবরাহত পচ া সমি % ১ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, লাই ২৫, ২০২০ ১২:০১ া: ১৩ ণ তািরখ: শিনবার, আগ ০৮, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৬] িশা, ীড়া ও
সংিতর উয়ন,
িশ কাণ, নারীর
মতায়ন, া
সবা িনিতকরণ,
এবং এসিডিজর
লমাা অজন

৭

[৬.১] ীড়া িতেযািগতার আেয়াজন
[৬.১.১] আেয়ািজত ীড়া
িতেযািগতা

সমি সংা ১ ১২ ১০ ১০ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৫

[৬.২] সাংিতক িতেযািগতার আেয়াজন
[৬.২.১] আেয়ািজত
িতেযািগতা

সমি সংা ১ ৬ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৫

[৬.৩] সংিত ে িবিভ িশণ
আেয়াজন

[৬.৩.১] আেয়ািজত
িশণ

সমি সংা ১ ৫ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৬

[৬.৪] বািববাহ রােধ কম পিরকনা
বাবায়ন

[৬.৪.১] কম পিরকনা
বাবািয়ত

সমি % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৬.৫] বািববাহ িনেরােধর লে
জনসেচতনতালকসভা আেয়াজন

[৬.৫.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ১২ ১২

[৬.৬] টকসই উয়ন অভী িবষেয়
অবিহতকরণ সভা আেয়াজন

[৬.৬.১] অিত সভা সমি সংা ১ ১ ১ ২ ১ ২ ২

[৬.৭] টকসই উয়ন অভী িবষেয়
কম শালা আেয়াজন

[৬.৭.১] আেয়ািজত
কম শালা

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, লাই ২৫, ২০২০ ১২:০১ া: ১৪ ণ তািরখ: শিনবার, আগ ০৮, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১১

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন।

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪

[১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১ ১২ ১২

[১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[১.৩.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট
রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৩ ৪ ৩ ৪ ৪



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, লাই ২৫, ২০২০ ১২:০১ া: ১৫ ণ তািরখ: শিনবার, আগ ০৮, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৮

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০

[২.২] উাবনী / উয়ন
উোগ বাবায়ন

[২.২.১] নতম এক
উাবনী / উয়ন
উোগ চাত

তািরখ জনঘা ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] কম চারীেদর িশণ
দান

[২.৩.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ২ ৬০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৫০ ৫০

[২.৩.২] ১০ম ড ও
ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৫ ৪ ৫ ৫

[২.৪] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৪.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১ ১ ১

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

সমি % ২ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] অিডট
আপি িনিত

সমি % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৪০ ৩০

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১
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*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী, িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়,
ঢাকা-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা িহসােব জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়,
নরিসংদী-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী

তািরখ

িবভাগীয় কিমশনার
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ জ: া: জলা ািজেট

২ এিডএলিজ সহকারী পিরচালক, ানীয় সরকার

৩ এনিডিস নজারত ড কােলর

৪ সক  সংেযাজন কর
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.১] িজব বেষ  িত শাখা হেত এক
সবা সহজীকরণ

[১.১.১] সবা সহজীকরণ
িত শাখা হেত এক সবা
সহজ করা হেব

জলা শাসেকর কায ালয়,
নরিসংদী

জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী
কক িরত িতেবদন

জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী
কক িরত িতেবদন

[১.২] জলা উয়ন সময় কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[১.২.১] িসা বাবায়ন
(পিরবীণত)

সংি িতানসহ
জলা শাসেকর কায ালয়,
নরিসংদী এবং সংি িতান

জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী এবং
সংি িতান কক িরত িতেবদন

জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী এবং
সংি িতান কক িরত িতেবদন

[১.৩] ত অিধকার আইন বাবায়েন
আেয়ািজত সভার িসা বাবায়ন

[১.৩.১] িসা বাবায়ন
(পিরবীণত)

সংি িতানসহ জলা শাসন, নরিসংদী
জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী
কক িরত িতেবদন

জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী
কক িরত িতেবদন

[১.৪] ত দানকারী কম কতােদর ত
দান সংা অনলাইন িশণ

[১.৪.১] িশণ আেয়াজন
িনয়িমতভােব িশেণর
আেয়াজন

জলা শাসন, নরিসংদী
জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী
কক িরত িতেবদন

জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী
কক িরত িতেবদন

[১.৫] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন [১.৫.১] পিরদশ নত ক মাপ অযায়ী
জলা শাসেকর কায ালয়,
নরিসংদী এবং সংি িতান

জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী এবং
সংি িতান কক িরত িতেবদন

জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী এবং
সংি িতান কক িরত িতেবদন

[১.৬] এনিজওেদর অেল ছাড়ত অেথ র
পিরবীণ

[১.৬.১] পিরবীণত
এনিজও

পিরবীণ বাবািয়ত জলা শাসন, নরিসংদী
জলা শাসন, নরিসংদী কক িরত
িতেবদন

জলা শাসন, নরিসংদী কক িরত
িতেবদন

[১.৭] নরিসংদী জলায় কম রত এনিজওেদর
ডাটােবজ তকরণ

[১.৭.১] ডাটােবজ তত লমাা অযায়ী জলা শাসন, নরিসংদী
জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী
কক িরত িতেবদন

জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী
কক িরত িতেবদন

[১.৮] সমসামিয়ক িবষয়ািদ, েয়াজনীয়
আইন, িবিধ, পিরপ সেক জলা
শাসেনর কম কতােদর িনেয় “Know
and Grow” িশেরানােম উপাপনা

[১.৮.১] উপাপনা িনয়িমত উপাপনা করা হয়।
জলা শাসেকর কায ালয়,
নরিসংদী

জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী
কক িরত িতেবদন

জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী
কক িরত িতেবদন

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

[১.৯.১] আইিস
বহারকারী

িনয়িমতভােব তদারিক করা হয়
জলা শাসেকর কায ালয়,
নরিসংদী

জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী
কক িরত িতেবদন

জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী
কক িরত িতেবদন

[১.১০] সািকট হাউজ বাপনা

[১.১০.১] সািকট হাউজ
ােনজেম িসেম বহার

সািকট হাউজ ােনজেম
িসেম বহার করা হয়

জলা শাসেকর কায ালয়,
নরিসংদী

জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী
কক িরত িতেবদন

জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী
কক িরত িতেবদন

[১.১০.২] তািলকা
অত

িনয়িমতভােব তদারিক করা হয়
জলা শাসেকর কায ালয়,
নরিসংদী

জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী
কক িরত িতেবদন

জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী
কক িরত িতেবদন

[২.১] কেরানা ভাইরাস মাকােবলায় জািনং
কায ম বাবায়ন

[২.১.১] সফলভােব
বাবািয়ত জািনং কায ম

িনধ ািরত সমেয় এবং িনয়মাবলী
অসরণ কের সরকাির িনেদ শনা
বাবায়ন করার ল রেয়েছ

জলা শাসেকর কায ালয়,
নরিসংদী এবং সংি িতান

সরকার কক ণীত িনেদ শনা বাবায়ন
এবং বাবায়ন অগিত িতেবদন

সরকার কক ণীত িনেদ শনা বাবায়ন
এবং বাবায়ন অগিত িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[২.২] কেরানা ভাইরাস িতেরােধ SOP
ণয়ন

[২.২.১] SOP ণয়ন
কেরানা ভাইরাস িতেরােধ
SOP ণয়ন

লমাা অজন জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী
জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী
কক ণীত SOP

[২.৩] অনলাইন/ামাণ বাজার চার
উোগ হণ

[২.৩.১] হীত উোগ উোগ হণ
জলা শাসেকর কায ালয়,
নরিসংদী

জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী
কক িরত িতেবদন

জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী
কক িরত িতেবদন

[২.৪] জলা শাসেনর হটলাইন নর এবং
৩৩৩ এর মােম সহায়তা দান

[২.৪.১] যাচাইতেদর
সহায়তা দান

াণ সামী িবতরণ
জলা শাসেকর কায ালয়,
নরিসংদী

জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী
কক দ াণ সামী

জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী
কক দ াণ সামী

[২.৫] শারীিরক/সামািজক র এবং
ািবিধ িনিত করেত মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[২.৫.১] পিরচািলত মাবাইল
কাট 

অিভযান পিরচালনা করা হে
এবং অাহত থাকেব

জলা শাসেকর কায ালয়,
নরিসংদী

জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী
কক পিরচািলত অিভযােনর সংা

জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী
কক পিরচািলত অিভযােনর সংা

[২.৬] কেরানা ভাইরােস আা িেদর
আইেসােলশন এবং িবেদশ ফরত ও
উপসগ সৃ িেদর হাম কায়ােরাইন
িনিতকরণ

[২.৬.১] আইেসােলশন ও
হাম কায়ােরাইন
িনিতকরণ

আইেসােলশন ও হাম
কায়ােরাইন িনিত করা হেব

জলা শাসেকর কায ালয়,
নরিসংদী

জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী
কক আইেসােলশন ও হাম
কায়ােরাইন িনিতকরণ

জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী
কক আইেসােলশন ও হাম
কায়ােরাইন িনিতকরণ

[২.৭] ইক রসপ ম কক কেরানা
ভাইরাস বা উপসগ  িনেয় ত ির তেদহ
দাফন/সৎকারকরণ

[২.৭.১] ইক রসপ ম
কক দাফন/ সৎকারকরণ

ইক রসপ েমর মােম
তেদহ দাফন/সৎকার করা হেয়
থােক

জলা শাসেকর কায ালয়,
নরিসংদী

জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী
কক িরত িতেবদন

জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী
কক িরত িতেবদন

[৩.১] াণ ও নব াসন এবং েয াগ
বাপনা সিকত আেয়ািজত সভার িসা
বাবায়ন

[৩.১.১] সভার িসা
বাবািয়ত

সেব া সংক িসা
বাবায়েনর েচা করা হেব

জলা শাসেকর কায ালয়,
নরিসংদী ও উপেজলা িনব াহী
অিফসার

জলা শাসক, নরিসংদী ও উপেজলা
িনব াহী অিফসার কক িরত িতেবদন

জলা শাসক, নরিসংদী ও উপেজলা
িনব াহী অিফসার কক িরত িতেবদন

[৩.২] িজআর দান [৩.২.১] দানত িজআর বরা অযায়ী
জলা শাসেকর কায ালয়,
নরিসংদী ও উপেজলা িনব াহী
অিফসার

জলা শাসক, নরিসংদী ও উপেজলা
িনব াহী অিফসার কক িরত িতেবদন

জলা শাসক, নরিসংদী ও উপেজলা
িনব াহী অিফসার কক িরত িতেবদন

[৩.৩] িভিজএফ দান [৩.৩.১] দানত িভিজএফ বরা অযায়ী
জলা শাসেকর কায ালয়,
নরিসংদী ও উপেজলা িনব াহী
অিফসার

জলা শাসক, নরিসংদী ও উপেজলা
িনব াহী অিফসার কক িরত িতেবদন

জলা শাসক, নরিসংদী ও উপেজলা
িনব াহী অিফসার কক িরত িতেবদন

[৩.৪] ট িরিলফ দান [৩.৪.১] দানত িরিলফ বরা অযায়ী
জলা শাসেকর কায ালয়,
নরিসংদী ও উপেজলা িনব াহী
অিফসার

জলা শাসক, নরিসংদী ও উপেজলা
িনব াহী অিফসার কক িরত িতেবদন

জলা শাসক, নরিসংদী ও উপেজলা
িনব াহী অিফসার কক িরত িতেবদন

[৩.৫] িজববষ  উপলে গােছর চারা িবতরণ [৩.৫.১] গােছর চারা িবতরণ লমাা অযায়ী
িষ সসারণ অিধদর এবং বন
িবভাগ, নরিসংদী

িষ সসারণ অিধদর এবং সামািজক
বন িবভাগ কক িরত িতেবদন

িষ সসারণ অিধদর এবং সামািজক
বন িবভাগ কক িরত িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৩.৬] আর কািবখা ক হেত চরােলর
ণ  আভরীণ সড়েক সালার লাইট
াপন

[৩.৬.১] সালার লাইট
ািপত রাা

চরােলর ণ  সড়েক
সালার লাইট াপন করা হেব

জলা শাসেকর কায ালয়,
নরিসংদী

জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী
কক িরত িতেবদন

জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী
কক িরত িতেবদন

[৩.৭] িেযাােদর সানী ভাতা িবতরণ
কায ম তদারিক

[৩.৭.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত

িনধ ািরত সময়সীমার মে
স করা হয়

জলা সমাজেসবা কায ালয়,
নরিসংদী

জলা সমাজ সবা কায ালয়, নরিসংদী
কক িরত িতেবদন

জলা সমাজ সবা কায ালয়, নরিসংদী
কক িরত িতেবদন

[৩.৮] িতবী ভাতা দান কায ম তদারিক
[৩.৮.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত

িনধ ািরত সময়সীমার মে
স করা হয়

জলা সমাজেসবা কায ালয়,
নরিসংদী

জলা সমাজ সবা কায ালয়, নরিসংদী
কক িরত িতেবদন

জলা সমাজ সবা কায ালয়, নরিসংদী
কক িরত িতেবদন

[৩.৯] িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক
[৩.৯.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত

িনধ ািরত সময়সীমার মে
স করা হয়

জলা সমাজেসবা কায ালয়,
নরিসংদী

জলা সমাজ সবা কায ালয়, নরিসংদী
কক িরত িতেবদন

জলা সমাজ সবা কায ালয়, নরিসংদী
কক িরত িতেবদন

[৩.১০] আমার বািড় আমার খামার কের
লমাা অজন

[৩.১০.১] লমাা অজন মাপ অযায়ী
জলা সময়কারীর কায ালয়,
আমার বািড় আমার খামার ক

জলা সময়কারী, নরিসংদী কক
িরত িতেবদন

জলা সময়কারী, নরিসংদী কক
িরত িতেবদন

[৩.১১] পয ায়েম সকল উপেজলােক
িভক করা

[৩.১১.১] উপেজলােক
িভক করা

ল অযায়ী িনধ ািরত
উপেজলােক বিণ ত সমেয়র মে
িভক করা

জলা শাসেকর কায ালয়,
নরিসংদী

জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী
কক িভককরণ সংা িতেবদন

জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী
কক িভককরণ সংা িতেবদন

[৩.১২] কম সংান নরিসংদী এর মােম
আেবদনকারীেদর কম সংােনর বাকরণ

[৩.১২.১] কম সংােনর
বা

আেবদনকারীেদর িবিভ
িতােন কম সংােনর বা
করা হে

জলা শাসেকর কায ালয়,
নরিসংদী ও চার অব কমাস  এ
ইাি, নরিসংদী

জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী
কক কম সংােনর বাকরণ

জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী
কক কম সংােনর বাকরণ

[৩.১৩] কম সংান নরিসংদী এর মােম
আেবদনকারীেদর িশেণর বাকরণ

[৩.১৩.১] িশেণর বা
আেবদনকারীেদর িশেণর
বা করা হেব

জলা শাসন, ব উয়ন
অিধদর, জলা সমাজেসবা
কায ালয়, নরিসংদী কািরগরী
িশণ ক, মিহলা িবষয়ক
অিধদর

সংি সকল দর কক িরত
িতেবদন

সংি সকল দর কক িরত
িতেবদন

[৪.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা
[৪.১.১] পিরচািলত মাবাইল
কাট 

তফসীল আইন অযায়ী
িনয়িমতভােব পিরচািলত হেয়
থােক

জলা ািজেট, নরিসংদী কক
িনেয়ািজত িনব াহী ািজেট

জলা ািজেট, নরিসংদী কক িরত
িতেবদন

জলা ািজেট, নরিসংদী কক িরত
িতেবদন

[৪.২] ুভােব নকল পিরেবেশ পাবিলক
পরীা পিরচালনার লে ািজেট িনেয়াগ

[৪.২.১] িনেয়ািজত
ািজেট

িনধ ািরত তািরেখ যথাযথ
বাপনা করা হয়

জলা ািজেট নরিসংদী
জলা ািজেট, নরিসংদী কক িরত
িতেবদন

জলা ািজেট, নরিসংদী কক িরত
িতেবদন

[৪.৩] এিিকউভ ািজেেটর আদালত
পিরদশ ন িতেবদেনর পািরশ বাবায়ন

[৪.৩.১] পিরদশ ন িতেবদেন
উেিখত পািরশ বাবায়ন

সংি এিিকউভ ািজেট
কক বাবায়ন করা হয়

এিিকউভ ািজেেটর
আদালত

জলা ািজেট, নরিসংদী কক িরত
পিরদশ ন িতেবদন

জলা ািজেট, নরিসংদী কক িরত
পিরদশ ন িতেবদন

[৪.৪] জলখানা পিরদশ ন িতেবদেনর
পািরশ বাবায়ন

[৪.৪.১] পিরদশ ন িতেবদেন
উেিখত পািরশ বাবায়ন

জল পার, নরিসংদী কক
পািরশ বাবায়ন করা হয়

জল পার, নরিসংদী
জল পার, নরিসংদী কক িরত
পিরদশ ন িতেবদন

জল পার, নরিসংদী কক িরত
পিরদশ ন িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৪.৫] জলা আইন লা কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[৪.৫.১] িসা বাবায়েনর
হার

সব সিতেম তম সমেয়
িসা বাবায়ন করা হয়

জলা ািজেট, নরিসংদী এবং
সংি িতান

জলা ািজেেটর কায ালয়, নরিসংদী
এবং সংি িতান কক িরত
িতেবদন

জলা ািজেেটর কায ালয়, নরিসংদী
এবং সংি িতান কক িরত
িতেবদন

[৪.৬] পািক গাপনীয় িতেবদন রণ [৪.৬.১] িরত িতেবদন
জলা শাসক, নরিসংদী কক
পািক গাপনীয় িতেবদন
রণ

জলা শাসক, নরিসংদী
জলা শাসক, নরিসংদী কক িরত
িতেবদন

জলা শাসক, নরিসংদী কক িরত
িতেবদন

[৪.৭] আেয়া লাইেস নবায়ন [৪.৭.১] লাইেস নবায়নত নীিতমালা অযায়ী
জলা ািজেেটর কায ালয়,
নরিসংদী

জলা ািজেট, নরিসংদী কক িরত
িতেবদন

জলা ািজেট, নরিসংদী কক িরত
িতেবদন

[৪.৮] এিসেডর লাইেস দান ও নবায়ন
[৪.৮.১] লাইেসের আওতায়
আনয়ন ও দানত লাইেস
নবায়নত

নীিতমালা অযায়ী জলা ািজেট নরিসংদী
জলা ািজেট, নরিসংদী কক িরত
িতেবদন

জলা ািজেট, নরিসংদী কক িরত
িতেবদন

[৪.৯] জলা নারী ও িশ িনয াতন িতেরাধ
কিমর সভা আেয়াজন

[৪.৯.১] আেয়ািজত সভা িনয়িমতভােব সভা অিত হয়
জলা ািজেট, নরিসংদী ও
জলা মিহলা িবষয়ক কম কতা,
নরিসংদী

জলা ািজেট, নরিসংদী ও জলা
মিহলা িবষয়ক কম কতা, নরিসংদী কক
িরত িতেবদন

জলা ািজেট, নরিসংদী ও জলা
মিহলা িবষয়ক কম কতা, নরিসংদী কক
িরত িতেবদন

[৪.১০] জলা নারী ও িশ িনয াতন িতেরাধ
কিমর সভার িসা বাবায়ন

[৪.১০.১] সভার িসা
বাবায়েনর হার

সব সিতেম তম সমেয়
িসা বাবায়ন করা হয়

জলা ািজেট, নরিসংদী ও
জলা মিহলা িবষয়ক কম কতা,
নরিসংদী

জলা ািজেট, নরিসংদী ও জলা
মিহলা িবষয়ক কম কতা, নরিসংদী কক
িরত িতেবদন

জলা ািজেট, নরিসংদী ও জলা
মিহলা িবষয়ক কম কতা, নরিসংদী কক
িরত িতেবদন

[৫.১] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন

[৫.১.১] পিরদশ নত অিফস মাপ অযায়ী
জলা শাসক, উপেজলা িনব াহী
অিফসার ও সহকারী কিমশনার
(িম)

জলা শাসক, নরিসংদী, উপেজলা
িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার
(িম) কক িরত পিরদশ ন িতেবদন

জলা শাসক, নরিসংদী, উপেজলা
িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার
(িম) কক িরত পিরদশ ন িতেবদন

[৫.১.২] পিরদশ ন িতেবদেন
উেিখত পািরশ বাবায়ন

মাপ অযায়ী
জলা শাসক, উপেজলা িনব াহী
অিফসার ও সহকারী কিমশনার
(িম)

জলা শাসক, নরিসংদী, উপেজলা
িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার
(িম) কক িরত পিরদশ ন িতেবদন

জলা শাসক, নরিসংদী, উপেজলা
িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার
(িম) কক িরত পিরদশ ন িতেবদন

[৫.২] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [৫.২.১] পিরদশ নত অিফস মাপ অযায়ী
জলা শাসক, উপেজলা িনব াহী
অিফসার ও সহকারী কিমশনার
(িম)

জলা শাসক, নরিসংদী, উপেজলা
িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার
(িম) কক িরত পিরদশ ন িতেবদন

জলা শাসক, নরিসংদী, উপেজলা
িনব াহী অিফসার এবং সহকারী কিমশনার
(িম) কক িরত পিরদশ ন িতেবদন

[৫.৩] িম রকড  হালনাগাদকরণ
[৫.৩.১] হালনাগাদত
খিতয়ান

তম সমেয় হালনাগাদত
খিতয়ান দান

অিতির জলা শাসক (রাজ)
ও সহকারী কিমশনার (িম)

সহকারী কিমশনার (িম) কক িরত
িতেবদন

সহকারী কিমশনার (িম) কক িরত
িতেবদন

[৫.৪] িষ খাস জিম বোব দান [৫.৪.১] নব ািসত পিরবার
িনধ ািরত পিত অসরণ ব ক
করা হয়

জলা শাসক, উপেজলা িনব াহী
অিফসার ও সহকারী কিমশনার
(িম)

জলা শাসক, নরিসংদী কক িরত
িতেবদন

জলা শাসক, নরিসংদী কক িরত
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৫.৫] িনিদ  সমেয়র মে িম উয়ন কেরর
সক দাবী িনধ ারণ

[৫.৫.১] দািব িনধ ারেণর
সময়সীমা

িনধ ািরত সময়সীমার মে
নীিতমালা অযায়ী করা হেয়
থােক

অিতির জলা শাসক (রাজ)
ও সহকারী কিমশনার (িম)

অিতির জলা শাসক (রাজ) কক
িরত িতেবদন

অিতির জলা শাসক (রাজ) কক
িরত িতেবদন

[৫.৬] িম উয়ন কর আদায়
[৫.৬.১] আদায়ত িম
উয়ন কর

িনধ ািরত সময়সীমার মে
নীিতমালা অযায়ী করা হেয়
থােক

অিতির জলা শাসক (রাজ)
ও সহকারী কিমশনার (িম)

অিতির জলা শাসক (রাজ) কক
িরত িতেবদন

অিতির জলা শাসক (রাজ) কক
িরত িতেবদন

[৫.৭] বামহাল ও জলমহাল বোব দান [৫.৭.১] বোবত মহাল
িনধ ািরত পিত অসরণ ব ক
করা হয়

উপেজলা িনব াহী অিফসার ও
সহকারী কিমশনার (িম)

অিতির জলা শাসক (রাজ) কক
িরত িতেবদন

অিতির জলা শাসক (রাজ) কক
িরত িতেবদন

[৫.৮] রাজ মামলা িনি
[৫.৮.১] মামলা িনির
হার

িনধ ািরত পিত অসরণ ব ক
করা হয়

অিতির জলা শাসক (রাজ)
জলা শাসক, নরিসংদী কক িরত
িতেবদন

জলা শাসক, নরিসংদী কক িরত
িতেবদন

[৫.৯] দওয়ানী মামলার এসএফ রণ [৫.৯.১] িরত এসএফ
িনধ ািরত পিত অসরণ ব ক
করা হয়

অিতির জলা শাসক (রাজ)
জলা শাসক, নরিসংদী কক িরত
িতেবদন

জলা শাসক, নরিসংদী কক িরত
িতেবদন

[৫.১০] র সা িফেকট মামলা িনি [৫.১০.১] িনিত মামলা
িনধ ািরত পিত অসরণ ব ক
করা হয়

সহকারী কিমশনার (িম)
সহকারী কিমশনার (িম) কক িরত
িতেবদন

সহকারী কিমশনার (িম) কক িরত
িতেবদন

[৫.১১] ১নং খিতয়ান সরকাির সির
অৈবধ দখল উার

[৫.১১.১] উারত িম
িনধ ািরত পিত অসরণ ব ক
করা হয়

সহকারী কিমশনার (িম)
সহকারী কিমশনার (িম) কক িরত
িতেবদন

সহকারী কিমশনার (িম) কক িরত
িতেবদন

[৫.১২] অা সরকাির সির অৈবধ
দখল উার

[৫.১২.১] উারত িম
িনধ ািরত পিত অসরণ ব ক
করা হয়

সংি িতান
অিতির জলা শাসক (রাজ) কক
িরত িতেবদন

অিতির জলা শাসক (রাজ) কক
িরত িতেবদন

[৫.১৩] জিমর পচ া সরবরাহ [৫.১৩.১] সরবরাহত পচ া িনয়িমত পচ া দান করা হে
জলা শাসেকর কায ালয়,
নরিসংদী

অিতির জলা শাসক (রাজ) কক
িরত িতেবদন

অিতির জলা শাসক (রাজ) কক
িরত িতেবদন

[৬.১] ীড়া িতেযািগতার আেয়াজন
[৬.১.১] আেয়ািজত ীড়া
িতেযািগতা

ীড়া িতেযািগতার আেয়াজন
করা হয়

জলা শাসন, নরিসংদী, জলা
ীড়া অিফস, জলা ীড়া সংা ও
জলা মিহলা ীড়া সংা

সংি সকল কক িরত িতেবদন সংি সকল কক িরত িতেবদন

[৬.২] সাংিতক িতেযািগতার আেয়াজন
[৬.২.১] আেয়ািজত
িতেযািগতা

সংি মণালেয়র িনেদ শনা
অযায়ী

জলা শাসক, নরিসংদী এবং
জলা কালচারাল অিফসার

জলা শাসক, নরিসংদী এবং জলা
কালচারাল অিফসার কক িরত
িতেবদন

জলা শাসক, নরিসংদী এবং জলা
কালচারাল অিফসার কক িরত
িতেবদন

[৬.৩] সংিত ে িবিভ িশণ
আেয়াজন

[৬.৩.১] আেয়ািজত িশণ
সংি মণালেয়র িনেদ শনা
অযায়ী

জলা শাসক, নরিসংদী এবং
জলা কালচারাল অিফসার

জলা শাসক, নরিসংদী এবং জলা
কালচারাল অিফসার কক িরত
িতেবদন

জলা শাসক, নরিসংদী এবং জলা
কালচারাল অিফসার কক িরত
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৬.৪] বািববাহ রােধ কম পিরকনা
বাবায়ন

[৬.৪.১] কম পিরকনা
বাবািয়ত

হীত কম পিরকনা বাবায়ন
করা হয়

জলা ািজেট নরিসংদী
জলা ািজেট, নরিসংদী কক িরত
িতেবদন

জলা ািজেট, নরিসংদী কক িরত
িতেবদন

[৬.৫] বািববাহ িনেরােধর লে
জনসেচতনতালকসভা আেয়াজন

[৬.৫.১] আেয়ািজত সভা িনয়িমতভােব সভা অিত হয় জলা ািজেট নরিসংদী
জলা শাসক, নরিসংদী কক িরত
িতেবদন

জলা শাসক, নরিসংদী কক িরত
িতেবদন

[৬.৬] টকসই উয়ন অভী িবষেয়
অবিহতকরণ সভা আেয়াজন

[৬.৬.১] অিত সভা
লমাা অযায়ী সভা
আেয়াজন

জলা শাসন, নরিসংদী
জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী
কক িরত িতেবদন

জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী
কক িরত িতেবদন

[৬.৭] টকসই উয়ন অভী িবষেয় কম শালা
আেয়াজন

[৬.৭.১] আেয়ািজত কম শালা
লমাা অযায়ী কম শালা
আেয়াজন

জলা শাসন, নরিসংদী
জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী
কক িরত িতেবদন

জলা শাসেকর কায ালয়, নরিসংদী
কক িরত িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট

চািহদা/তাশা
চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

দর / সংা গণত অিধদর
সািকট হাউজ
ােনজেম িসেম
বহার

অিফস ভবন ও সািকট হাউসেক
সংার এবং রনােবেণ
সহেযািগতা

গণত িবভাগ অিফস ভবন ও সািকট হাউসেক সংার এবং
রনােবেণর জ দািয়া িবভাগ

অিফস ভবন ও সািকট হাউসেক সংার এবং রনােবেণ
সহেযািগতা পাওয়া গেল অিফেসর কম পিরেবশ িবিত হেব
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