
ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ২০:৩২ া: ১ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২৭, ২০২১

গণজাতী বাংলােদশ সরকার

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, রাজবাড়ী

এবং

িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২১ - ন ৩০, ২০২২



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ২০:৩২ া: ২ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২৭, ২০২১

িচপ

জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ ৩ ................................................................................................... 

াবনা ৪ ............................................................................................................................................................. 

সকশন ১: জলা / সােকল অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল ৫ .............. 

সকশন ২: জলা / সােকল অিফেসর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact) ৬ ................................. 

সকশন ৩: কম সাদন পিরকনা ৭ .......................................................................................................................... 

সংেযাজনী ১: শসংেপ (Acronyms) ১৫ .............................................................................................................. 

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক ১৬ ...................................................................................................... 

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ ১৯ ............................................................................... 

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ ২১ ................................................ 



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ২০:৩২ া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২৭, ২০২১

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 রাজবাড়ী কক সািতক সমেয় (িবগত ৩বছর) উেখেযা অজেনর মে রেয়েছ রাজবাড়ী শহররা বধ িনম াণ;
দৗলতিদয়া ফির ঘােটর সংার; পািন উয়ন বাড  কক ায় ৩৪২ কা টাকা েয় লনা িশপইয়ােড র মােম ৪.৫ িক.িম. পা নদীর
ডান তীর ায়ীভােব সংরেণর িনিম বধ িনম াণ; ২০২০-২০২১ অথ  বছের নদী সংরেণর জ বরাত ৫০ কা ৫৩ ল টাকার ৮০%
কাজ স; কািভড-১৯ িবার রাধকে কায করী পদেপ হণ; রাজবাড়ী িশপাক আিনকায়ন; আল হােসন াের আিনকায়ন;
জলা শাসন কক ই ধােপ হতদিরেদর মােঝ কম সংােনর জ িরা, ভান ও সলাই মিশন িবতরণ; সািকট হাউেসর িতনতলায়
ঊখী সসারণ ও আিনকায়ন, সামেনর িথমপােকর সৗয বধ ন ও ওয়াকওেয় িনম াণ; কােলেরট েলর সংার ও আিনকায়ন,
বাউাির ওয়াল ও সংেযাগ রাা িনম াণ; তয়-িতবী েলর ভবন সসারণ; অিফসাস  ােবর আিনকায়ন এবং টিনস ােবর মাঠ
আিনকায়ন; কেরানাকালীন অনলাইন াস হেণ সারােদেশ রাজবাড়ী একািধকবার ১ম ান অজন; জলা শাসেকর কায ালেয় িনন
ছাদবাগান তির, আিনক লাইেির াপন; রাজবাড়ী সদর হাসপাতােল কািভড-১৯ এর জির িচিকৎসার জ অতািনক ০৩  আইিসইউ
বড াপন; ১৩২/৩৩ কিভএ িড সাব-শন িনম াণ কাজ করণ ওেজাপািডেকার আওতায় ফিরদর হেত রাজবাড়ী পয  নন ৩৩
কিভ লাইন িদেয় িবৎ সরবরাহ শতভাগ স; িজববষ  উপলে ২০১৯-২০২০ অথ  বছের রাজবাড়ী জলায় 'ক' িণর িমহীনেদর
মােঝ ৭৬০  হ হার স এবং ৪৩০  হ হােরর কায ম চলমান; গত ০১ (এক) বছের রাজবাড়ী জলার পচ উপেজলায় ০৯ 
ইউিনয়ন িম অিফস িনম াণ; অনলাইেন খিতয়ান /পচ া সরবরােহর লে রকড মেক িডিজটাল রকড েম পার; িকউএম (টাটাল
কায়ািল ােনজেম ) এর অধীেন জলা শাসেকর কায ালয়, কনফাের ম আিনকায়ন, জলা ল ােরজ আিনকায়ন ও িনম াণ,
৫০০ এর অিধক মাবাইল কাট  পিরচালনার মােম রাজবাড়ীেত মা ইিলশ সংরণ অিভযান অত সফলভােব বাবায়ন।

সমা এবং চােলসহ:

১। পা নদী ভান রােধ কায কর বা হণ; ২। িবৎ বাপনার উয়ন; ৩ িনরবি তগিতর ইারেনট সংেযাগ; ৪। বািববাহ,
বকেদর মাদকাসি; ৫। বামহাল পিরবহেনর জ রাাঘাট নঃন ভান; ৬। িন িশার হােরর কারেণ বকার ি; ৭। গায়াল
উপেজলার দৗলতিদয়া ােথেল বসবাসকারীেদর জীবনমান উয়ন।

ভিবৎ পিরকনা:

‘আমার াম আমার শহর’ উয়ন ধারণা বাবায়েন কায করী পদেপ হণ; রাজবাড়ী-িয়া মহাসড়েকর -পােশ সৗয বধ নকারী
েরাপন কায ম হণ; দৗলতিদয়া ফরীঘােট জনেভাগ াসকরেণ ফির ঘােটর আিনকায়ন; সরকাির সবা জনগেণর িনকট ত
পৗঁছােনা; জািতসংঘ ঘািষত টকসই উয়ন লমাা (এসিডিজ), ৮ম পবািষ কী পিরকনার কািত ল অজন এবং সরকার ঘািষত
পক  ২০২১  তথা  িডিজটাল  বাংলােদশ  বাবায়েনর  জ  যথাযথ  িশেণর  মােম  দ  মানব  সদ  তির,  গায়াল  উপেজলার
দৗলতিদয়া ােথেল বসবাসকারী িশেদর েযাগ-িবধা ি করা; অবকাঠােমা িনম ােণর পাশাপািশ সরকাির সকল সবা ত ির
বহােরর মােম সবা সহিজকরণ করা ও সবা সহিজকরেণর জ উাবনী পাইলট উোগ হণ করা তথা জনগেণর দারেগাড়ায় সবা
পৗঁেছ দওয়া।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

রাজবাড়ী শহর রা ক(ফইজ-২) এর বাবায়ন ও নদী ভান িতেরাধ; রাজবাড়ী জলায় ায়ী িবৎ সমার সমাধান ও
িবৎ সেরর উয়ন; মানসত িশা ও হতদিরেদর কম জন িনিতকরণ; রাজবাড়ী জলার সকল উপেজলােক পয ায়েম
বািববাহ  করা; নারী ও িশ িনয াতন িতেরােধ ািক পয ােয় সেচতনতা তির; িম বাপনাসহ সরকাির সবাসহ ত
ি বহােরর মােম দান ি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, রাজবাড়ী

এবং

িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ২৪
তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
জলা / সােকল অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

দ, গিতশীল, উয়ন সহায়ক এবং জনবাব শাসন

১.২ অিভল (Mission)
শাসিনক দতা ি ও 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. ত ির সহায়তায় সবার  ও মান ির মােম সবা দান জারদারকরণ ও জনা রােথ  সমেয়াপেযাগী
কায ম হণ;
২. সবাখী, জবাবিদিহতালক শাসন িবিনম ােণ কায কর সময়সাধন এবং জনলা জনিনরাপা ও
জনসেচতনতালক কায ম হণ;
৩. কম জন, সামািজক িনরাপালক কায ম বাবায়ন এবং অ িলক নারী উয়ন জারদারকরণ;
৪. জলবা পিরবতন-এর ভাব মাকােবলায় কায ম হণ;
৫. রাজ বাপনায় িডিজটালাইেজশন এবং গিতশীলতা আনয়ন;

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. জলার আঃিবভাগীয় কম কাের সময় এবং জলার ধান উয়ন কম কা বাবায়েন সময়কারীর দািয় পালন;
২. সরকার কক িষ, ােসবা ও জনা, পিরবার পিরকনা, নারী ও িশ এবং  -গাীর কাণ, াথিমক ও
গণিশা এবং িশা িবষয়ক হীত সকল নীিতমালা ও কম িচর ু বাবায়ন, তাবধান, পিরবীণ ও সময়সাধন;
৩. েয াগ বাপনা এবং াণ ও নব াসন কায ম হণ, িজআর, আর, িভিজিড, কািবটা, কািবখা, িভিজএফ এবং
অিতদিরেদর জ কম জন ইতািদ কায ম বাবায়ন, তাবধান ও পিরবীণ;
৪. -ািতক বিশসহ সংরণসহ পিরেবশ ষেণর ফেল  জলবা পিরবতেনর িবপ ভাব মাকােবলায়
জনসেচতনতা ি, বনায়ন, িবিভ 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 'আমার বািড়, আমার খামার' সহ িবিভ
ক বাবায়েন সািব ক সহায়তা দান ও কায কর সময় সাধন;
৬. জলা ািজেিস ও এিিকউভ ািজেিস সিকত যাবতীয় কায াবিল, মাবাইল কাট  পিরচালনা, কািভড-১৯
মাকােবলা, জলার সািব ক আইন-লা রাব ক জনজীবেন ি আনয়ন এবং িভআইিপেদর িনরাপা সংা
কায াবিল;
৭. জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন এবং অিভেযাগ িনি বাপনার আওতায় অিভেযাগ িনি, জাতীয় ই-গভেন 
কায ম বাবায়ন সবা পিত সহিজকরণ, সবা দান ি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;
৮. িবিভ সামািজক সমা, যমন : যৗন হয়রািন, নারী িনয াতন, মাদক সবন, চারাচালান, যৗক, বািববাহ ইতািদ
িতেরাধ/িনরসেন কায ম হণ।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

রাজবাড়ী শহর রা বধ (ফজ-২)
িনম াণ

ক পিরবীণ % ৭০ ৮০ ৮৫ ৯০ ৯৫ পািন উয়ন বাড , রাজবাড়ী
২১/০৬/২০২০ তািরেখর জলা
উয়ন সময় সভার কায িববরণী

দৗলতিদয়া ফির ঘাট বা
উয়েনর মােম জন েভ াগ াস ও
সবার মান ি

ফির ঘাট িনম াণ ক
পিরবীণ

% ০৫ ৫০ ৯০ ১০০ িবআইডিউএ, সড়ক ও জনপদ িবভাগ
জলা উয়ন সময় সভার
কায িববরণী

সবা দােন ত ির বহার
িনিতকরণ

সবা হেণ/দােন ত
ি বহােরর হার

% ২৫ ৬০ ৮০ ৯০
জলা শাসন, রাজবাড়ী ও মিপিরষদ িবভাগ,
ত ি অিধদর, এআই

জলা আইিস কিমর সভার
কায িববরণী, বািষ ক িতেবদন

মানসত িশা িনিতকরণ
িশকগণেক িশণ
দান

সংা ২০০ ৫০০ ৭৫০ ১০০০
জলা ও উপেজলা শাসন এবং জলা ও
উপেজলা মািমক িশা অিফস, রাজবাড়ী

জলা িশা অিফস, রাজবাড়ী

নারী ও িশ িনয াতন িতেরাধ ও
বািববাহ াস

বা িববাহ াসত % ৪০ ৩০ ২৫ ২৫ ২০
জলা ও উপেজলা শাসন এবং জলা ও
উপেজলা মিহলা িবষয়ক অিধদর ও িনব ািচত
এনিজও, রাজবাড়ী

উপপিরচালক, মিহলা িবষয়ক
অিধদর, রাজবাড়ী

*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

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] ত ির
সহায়তায় সবার
 ও মান ির
মােম সবা দান
জারদারকরণ ও
জনা রােথ 
সমেয়াপেযাগী
কায ম হণ;

১৮

[১.১] অনলাইন িডিলং লাইেস
দান

[১.১.১] দানত িডিলং
লাইেস

মিত সংা ২ ১০ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ৩০ ৪০

[১.২] আেয়া ই-লাইেস দান
[১.২.১] দানত আেয়া
ই-লাইেস

মিত % ৩ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৭০ ৮০

[১.৩] জলা মহােফজখানা হেত
অনলাইন খিতয়ােনর সা ফাইড
কিপ াির আেবদন হণ ও
ডাকেযােগ রণ

[১.৩.১] দানত
খিতয়ােনর সংা

মিত % ৩ ৫০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ ৮০ ৯০

[১.৪] অনলাইন াস ফল
করার জ িশক, িশাথ ও
অিভভাবকেদর িশণ দান

[১.৪.১] িশণ আেয়াজন মিত সংা ২ ০৫ ১২ ১০ ০৮ ০৫ ১৫ ১৮

[১.৫] কািভড-১৯ িতেরােধ
রা সামী িবতরণসহ
সেচতনতালক কায ম হণ

[১.৫.১] মা,
ািনটাইজার, িলফটেলটসহ
রা সামী িবতরণ

মিত সংা ১ ১০০০০ ১০০০০ ৮০০০ ৬০০০ ৪০০০ ৮০০০ ৬০০০

[১.৬] জনা রায়
সেচতনতালক
সভা/সিমনার/বঠক আেয়াজন

[১.৬.১] আেয়ািজত
সভা/সিমনার/বঠক

মিত সংা ২ ০৬ ৮ ৬ ৫ ০৪ ১০ ১২

[১.৭] ই-মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[১.৭.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

গড় % ১ ০৫ ১৫ ১৩ ১১ ১০ ২০ ২৫

[১.৮] জ িনবন কায ম
জারদারকরণ

[১.৮.১] জলায় জের ০১
বছেরর মে জ িনবন
সকরণ

মিত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৮০ ১০০

[১.৯]  িনবন কায ম
জারদারকরণ

[১.৯.১] জলায় র ০১
বছেরর মে  িনবন
সকরণ

মিত % ১ ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ৪৫ ৫০

[১.১০] িশা িতােনর
আইিস াব ফল করেত
পিরদশ ন

[১.১০.১] পিরদশ ন সংা মিত সংা ১ ১৬ ১৮ ২০ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ২২ ২৪
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১.১১] এিিকউভ ািজেট
আদালেতর মামলাসেহর
তত ডাটােবজ
হালনাগাদকরণ

[১.১১.১] মামলার ডাটােবজ
হালনাগাদকরণ

গড় % ১ ৭০ ১০০ ৯৮ ৮০ ৭০ ৫০ ১০০ ১০০

[২] সবাখী,
জবাবিদিহতালক
শাসন িবিনম ােণ
কায কর
সময়সাধন এবং
জনলা
জনিনরাপা ও
জনসেচতনতালক
কায ম হণ;

১৫

[২.১] জলা উয়ন সময়
কিমর সভার িসা বাবায়ন

[২.১.১] িসা বাবািয়ত গড় % ২ ৮০ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫ ৯৮

[২.২] িবিভ উয়নলক
কায ম পিরদশ ন

[২.২.১] পিরদশ নত ক গড় সংা ২ ৬০ ৯০ ১০০ ৯০ ৮০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৩] ঋণ কায ম পিরদশ ন/
দশ ন

[২.৩.১] পিরদশ ন/দশ ন মিত সংা ১ ১৫ ২২ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ২৫ ২৫

[২.৪] আইন লা রা ও
অপরাধ কায ম িতেরাধ করেত
মাবাইল কাট  পিরচালনা

[২.৪.১] পিরচািলত
মাবাইল কােট র সংা

মিত সংা ৩ ৭০২ ৭২১ ৭৫০ ৭৩০ ৭০০ ৬৫০ ৭৫০ ৭৭০

[২.৫] মাদকের অপবহার
িনয়েণ জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

[২.৫.১] আেয়ািজত সভা মিত সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ১২ ১২

[২.৬] বা িববাহ ও যৗক
িনেরােধর লে
জনসেচতনতালক সভা/উঠান
বঠক আেয়াজন

[২.৬.১] আেয়ািজত
সভা/উঠান বঠক

মিত সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ১২ ১২

[২.৭] নারী ও িশ িনয াতন,
পাচার এবং যৗন হয়রািন রােধ
জনসেচতনতা লক চার/উঠান
বঠক আেয়াজন

[২.৭.১] আেয়ািজত
সভা/উঠান বঠক

মিত সংা ১ ২০ ৩৪ ২৪ ২০ ১৫ ১২ ১০ ২৪ ২৪

[২.৮] জলা ািং এর চােরর
লে অংশীজনেদর িনেয়
সভা/সিমনার আেয়াজন

[২.৮.১] আেয়ািজত
সভা/সিমনার

মিত সংা ০.৫ ০২ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০৪ ০৬

[২.৯] জলা শাসেনর
কম কতা/কম চারীেদর আইিস
বহার িনিতকরণ

[২.৯.১] হীত সীবনী
িশণ/িতেযািগতা

মিত সংা ২ ০৫ ০৬ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০৭ ০৮
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.১০] এনিজওেদর অেল
ছাড়ত অেথ র পিরবীণ

[২.১০.১] পিরবীণত
এনিজও

মিত সংা ০.৫ ১৫ ০৮ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ২০ ২৫

[৩] কম জন,
সামািজক
িনরাপালক
কায ম বাবায়ন
এবং অ িলক
নারী উয়ন
জারদারকরণ;

১৩

[৩.১] অিত দিরেদর জ
কম সংান কম িচ িভিক ২
ইউিনয়েনর মেডল কায ম
বাবায়ন

[৩.১.১] মেডল
কম পিরকনা বাবায়ন

মিত % ১ ২৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৮ ১৫ ৩৫ ৪০

[৩.২] িতবী ভাতা িবতরণ
কায েমর ণগত মােনায়ন

[৩.২.১] িতবী ভাতাা
উপকার ভাগীেদর ডাটােবজ
তির

গড় % ১ ৬০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭০ ৭৫

[৩.৩] হতদির মােষর
কম সংান ি

[৩.৩.১] িবতরণত
ভান/িরা

মিত সংা ২ ২৪ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ৩০ ৩৫

[৩.৪] িশিত বকার নারীেদর
কম সংান ি

[৩.৪.১] িবতরণত সলাই
মিশন/সহায়ক উপকরণ

মিত সংা ২ ১০ ২০ ১৮ ১৫ ১০ ২৫ ৩০

[৩.৫] িতবীেদর িশা ভাতা
ও অা কাণলক কােজ
সহায়তা দান

[৩.৫.১] সহায়তা দ মিত
টাকা
(কা)

২ ১৪.৩০ ১৫ ১২ ১০ ৮ ১৮ ২০

[৩.৬] াথিমক িবালয় িনব াচন
ব ক ণগত মােনায়ন

[৩.৬.১] িডিজটাল হািজরা
িনিতকরণ

মিত সংা ১ ১০ ১০ ৮ ৭ ৫ ২০ ২০

[৩.৭] সকল িবালেয় অিভভাবক
সড িনম াণ ও হাইিজন কণ ার
াপন

[৩.৭.১] অিভভাবক সড
িনম াণ ও হাইিজন কণ ার
হাপন

মিত সংা ১ ১০ ১০ ০৮ ০৫ ০৩ ২০ ২৫

[৩.৮] মধাবী িশাথেদর মােঝ
আিথ ক সহায়তা ও িশা
উপকরণ িবতরণ

[৩.৮.১] িবতরণত অথ  ও
িশা সহায়ক উপকরণ

মিত সংা ২ ০৪ ০৬ ০৪ ০৩ ০২ ১০ ১২

[৩.৯] রাজবাড়ী জলার ইিতহাস,
ঐিতহ, িশ, সািহত ও সংিত
রা ও চচ ার মােনায়ন

[৩.৯.১] সংকলন কাশ মিত সংা ১ ০৩ ০৩ ০২ ০১ ০৩ ০৩



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ২০:৩২ া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২৭, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] জলবা
পিরবতন-এর ভাব
মাকােবলায়
কায ম হণ;

১২

[৪.১] াণ ও নব াসন এবং
েয াগ বাপনা সিকত
জির সভা অান

[৪.১.১] অিত সভা মিত সংা ১ ০৬ ০৬ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০৫ ০৫

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

[৪.২.১] িসা বাবািয়ত গড় % ২ ১০০ ৯০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[৪.৩] পিরেবশ রায় হীত
কায ম বাবায়েন অা
দরসহেক সংকরণ

[৪.৩.১] সংি
দরসহেক িরত প

মিত সংা ১ ০৬ ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ১০ ১২

[৪.৪] েয াগ িত এলাকার
তাৎিণক পিরদশ ন/দশ ন

[৪.৪.১] পিরদশ নত ক গড় % ১ ৬০ ৬৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ ৭০ ৭৫

[৪.৫] উপেজলা পয ােয় সকল
উয়ন কের ডাটােবজ তির ও
হালনাগাদকরণ

[৪.৫.১] ডাটােবজ তির গড় % ২ ৪৫ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭০ ৭৫

[৪.৬] 'আমার াম, আমার শহর'
উয়ন মেডল বাবায়েন ামীণ
অবকাঠােমা িনম ােণর জ
কািবখা ক িভিক ৫
ইউিনয়েনর মেডল কায ম
বাবায়ন

[৪.৬.১] মেডল
কম পিরকনা বাবায়ন

মিত সংা ১ ২৫ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ৩০ ৪০

[৪.৭] সামািজক বনায়েনর জ
 রাপন ও চারা িবতরণ

[৪.৭.১] রাপনত ও
িবতরণত চারা

মিত
সংা
(হাজার)

২ ০২ ২.৫ ০২ ১.৫ ০১ ০.৫ ২.৫ ০৩

[৪.৮] পিরেবশ উয়েন জলার
অৈবধ ইট ভাটা সহেক িজগজাগ
িচমিনেত পার

[৪.৮.১] পািরত ইটভাটা মিত সংা ১ ০৭ ০৭ ০৬ ০৫ ০৪ ০৭ ০৮

[৪.৯] নদী ভান রােধ হীত
ক বাবায়ন

[৪.৯.১] ক াপেন দঘ  মিত
সংা
(িক।িম।)

১ ৩.৫ ০৮ ০৫ ০৪ ১০ ১২



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ২০:৩২ া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২৭, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৫] রাজ
বাপনায়
িডিজটালাইেজশন
এবং গিতশীলতা
আনয়ন;

১২
[৫.১] িষ খাস জিম বোব
দান

[৫.১.১] নব ািসত পিরবার মিত সংা ১ ৯০ ৩৭১ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ৩০০ ৩৫০

[৫.২] অিন িম অিধহণ
মামলার ডাটােবজ তির ও
হালনাগাদকরণ

[৫.২.১] তিরত ডাটােবজ গড় % ৩ ৬০ ১০০ ৮০ ৭০ ৬৫ ১০০ ১০০

[৫.৩] িম উয়ন কর আদােয়র
হার ি

[৫.৩.১] আদায়ত িম
উয়ন কর

মিত
টাকা
(কা)

১ ২.৬৮ ২.৬৬ ২.৭০ ২.৬৮ ২.৬৫ ২.৫০ ২.৮০ ২.৮৫

[৫.৪] র সা িফেকট মামলার
ডাটােবজ তির

[৫.৪.১] তিরত ডাটােবজ গড় % ১ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[৫.৫] অিন সা িফেকট
মামলাসহ িনি

[৫.৫.১] িনিত মামলা মিত % ২ ১৫ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩০ ৩৫

[৫.৬] সরকাির াথ  সংি
মামলাসেহর ডাটােবজ তির ও
হালনাগাদকরণ

[৫.৬.১] তিরত ডাটােবজ মিত % ২ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ১০০ ১০০

[৫.৭] রাজ মামলা িনি
[৫.৭.১] মামলা িনির
হার

গড় % ১ ৫৫ ৪০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৬০ ৬০

[৫.৮] অিপ ত সি
মামলাসেহর ডাটােবজ তির ও
হালনাগাদকরণ

[৫.৮.১] তিরত ডাটােবজ মিত % ১ ১০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ৪০ ৫০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ২০:৩২ া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২৭, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

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: রিববার, ন ২০, ২০২১ ২০:৩২ া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২৭, ২০২১

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

ািরত:

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, রাজবাড়ী

তািরখ

িবভাগীয় কিমশনার
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ২০:৩২ া: ১৫ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২৭, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইিস ইনফরেমশন এ কিমউিনেকশন টকেনােলািজ

২ ইউিডিস (UDC) ইউিনয়ন িডিজটাল সার

৩ ই-ফাইিলং ইেলকিনক ফাইিলং

৪ ই-িমউেটশন ইেলকিনক িমউেটশন

৫ ই-মাবাইল কাট  ইেলকিনক মাবাইল কাট 

৬ ওেজাপািডেকা ওেয় জান পাওয়ার িডিিবউশন কাািন

৭ কািবখা কােজর িবিনমেয় খা

৮ িজইএস জনােরল ইমারেজি সািভ স

৯ িকউএম টাটাল কায়ািল ােনজেম

১০ পাউেবা পািন উয়ন বাড 

১১ িবআইডিউএ বাংলােদশ অভরীণ নৗ-পিরবহণ কপ



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ২০:৩২ া: ১৬ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২৭, ২০২১

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

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

মাণক
[১.১] অনলাইন িডিলং লাইেস দান [১.১.১] দানত িডিলং লাইেস জলা শাসেকর কায ালয়, রাজবাড়ী বািষ ক িতেবদন

[১.২] আেয়া ই-লাইেস দান [১.২.১] দানত আেয়া ই-লাইেস জলা শাসেকর কায ালয়, রাজবাড়ী বািষ ক িতেবদন

[১.৩] জলা মহােফজখানা হেত অনলাইন খিতয়ােনর সা ফাইড কিপ াির
আেবদন হণ ও ডাকেযােগ রণ

[১.৩.১] দানত খিতয়ােনর সংা জলা শাসেকর কায ালয়, রাজবাড়ী বািষ ক িতেবদন

[১.৪] অনলাইন াস ফল করার জ িশক, িশাথ ও অিভভাবকেদর
িশণ দান

[১.৪.১] িশণ আেয়াজন
উপেজলা শাসেকর কায ালয় (সকল) ও জলা শাসেকর কায ালয়,
রাজবাড়ী

বািষ ক িতেবদন

[১.৫] কািভড-১৯ িতেরােধ রা সামী িবতরণসহ সেচতনতালক কায ম
হণ

[১.৫.১] মা, ািনটাইজার, িলফটেলটসহ রা
সামী িবতরণ

জলা শাসন, রাজবাড়ী বািষ ক িতেবদন

[১.৬] জনা রায় সেচতনতালক সভা/সিমনার/বঠক আেয়াজন [১.৬.১] আেয়ািজত সভা/সিমনার/বঠক জলা শাসন, রাজবাড়ী বািষ ক িতেবদন

[১.৭] ই-মাবাইল কাট  পিরচালনা [১.৭.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  জলা শাসন ও উপেজলা শাসনসহ, রাজবাড়ী বািষ ক িতেবদন

[১.৮] জ িনবন কায ম জারদারকরণ
[১.৮.১] জলায় জের ০১ বছেরর মে জ িনবন
সকরণ

জলা শাসেকর কায ালয়, রাজবাড়ী ও উপেজলা িনব াহী অিফসােরর
কায ালয় (সকল), রাজবাড়ী

বািষ ক িতেবদন

[১.৯]  িনবন কায ম জারদারকরণ
[১.৯.১] জলায় র ০১ বছেরর মে  িনবন
সকরণ

জলা শাসেকর কায ালয়, রাজবাড়ী ও উপেজলা িনব াহী অিফসােরর
কায ালয় (সকল), রাজবাড়ী

বািষ ক িতেবদন

[১.১০] িশা িতােনর আইিস াব ফল করেত পিরদশ ন [১.১০.১] পিরদশ ন সংা
জলা শাসেকর কায ালয়, রাজবাড়ী ও উপেজলা িনব াহী অিফসােরর
কায ালয় (সকল), রাজবাড়ী

বািষ ক িতেবদন

[১.১১] এিিকউভ ািজেট আদালেতর মামলাসেহর তত ডাটােবজ
হালনাগাদকরণ

[১.১১.১] মামলার ডাটােবজ হালনাগাদকরণ জলা শাসেকর কায ালয়, রাজবাড়ী বািষ ক িতেবদন

[২.১] জলা উয়ন সময় কিমর সভার িসা বাবায়ন [২.১.১] িসা বাবািয়ত জলা শাসন, রাজবাড়ী ও সংি দর বািষ ক িতেবদন

[২.২] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন [২.২.১] পিরদশ নত ক জলা শাসন ও উপেজলা শাসন, রাজবাড়ী বািষ ক িতেবদন

[২.৩] ঋণ কায ম পিরদশ ন/ দশ ন [২.৩.১] পিরদশ ন/দশ ন জলা শাসন, রাজবাড়ী বািষ ক িতেবদন

[২.৪] আইন লা রা ও অপরাধ কায ম িতেরাধ করেত মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[২.৪.১] পিরচািলত মাবাইল কােট র সংা জলা শাসন ও উপেজলা শাসনসহ, রাজবাড়ী বািষ ক িতেবদন

[২.৫] মাদকের অপবহার িনয়েণ জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন [২.৫.১] আেয়ািজত সভা
জলা শাসন, রাজবাড়ী, উপেজলা শাসন (সকল), রাজবাড়ী ও
মাদক  িনয়ণ অিধদর, রাজবাড়ী

বািষ ক িতেবদন

[২.৬] বা িববাহ ও যৗক িনেরােধর লে জনসেচতনতালক সভা/উঠান
বঠক আেয়াজন

[২.৬.১] আেয়ািজত সভা/উঠান বঠক জলা শাসন, রাজবাড়ী ও মিহলা িবষয়ক অিধদর, রাজবাড়ী বািষ ক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর

মাণক
[২.৭] নারী ও িশ িনয াতন, পাচার এবং যৗন হয়রািন রােধ জনসেচতনতা
লক চার/উঠান বঠক আেয়াজন

[২.৭.১] আেয়ািজত সভা/উঠান বঠক জলা শাসন, রাজবাড়ী ও মিহলা িবষয়ক অিধদর, রাজবাড়ী বািষ ক িতেবদন

[২.৮] জলা ািং এর চােরর লে অংশীজনেদর িনেয় সভা/সিমনার
আেয়াজন

[২.৮.১] আেয়ািজত সভা/সিমনার জলা শাসন, রাজবাড়ী বািষ ক িতেবদন

[২.৯] জলা শাসেনর কম কতা/কম চারীেদর আইিস বহার িনিতকরণ [২.৯.১] হীত সীবনী িশণ/িতেযািগতা জলা শাসন, রাজবাড়ী বািষ ক িতেবদন

[২.১০] এনিজওেদর অেল ছাড়ত অেথ র পিরবীণ [২.১০.১] পিরবীণত এনিজও জলা শাসন, রাজবাড়ী বািষ ক িতেবদন

[৩.১] অিত দিরেদর জ কম সংান কম িচ িভিক ২ ইউিনয়েনর মেডল
কায ম বাবায়ন

[৩.১.১] মেডল কম পিরকনা বাবায়ন উপেজলা শাসন (সকল), রাজবাড়ী এবং জলা শাসন, রাজবাড়ী বািষ ক িতেবদন

[৩.২] িতবী ভাতা িবতরণ কায েমর ণগত মােনায়ন
[৩.২.১] িতবী ভাতাা উপকার ভাগীেদর
ডাটােবজ তির

জলা সমাজেসবা কায ালয়, ও জলা শাসন, রাজবাড়ী বািষ ক িতেবদন

[৩.৩] হতদির মােষর কম সংান ি [৩.৩.১] িবতরণত ভান/িরা জলা শাসন, রাজবাড়ী ও সংি দর বািষ ক িতেবদন

[৩.৪] িশিত বকার নারীেদর কম সংান ি [৩.৪.১] িবতরণত সলাই মিশন/সহায়ক উপকরণ জলা শাসন, রাজবাড়ী ও মিহলা িবষয়ক অিধদর, রাজবাড়ী বািষ ক িতেবদন

[৩.৫] িতবীেদর িশা ভাতা ও অা কাণলক কােজ সহায়তা দান [৩.৫.১] সহায়তা দ
জলা সমাজেসবা কায ালয়, জলা াথিমক িশা অিফস, জলা িশা
অিফস ও জলা শাসন, রাজবাড়ী

বািষ ক িতেবদন

[৩.৬] াথিমক িবালয় িনব াচন ব ক ণগত মােনায়ন [৩.৬.১] িডিজটাল হািজরা িনিতকরণ
জলা িশা অিফস, উপেজলা িশা অিফস, উপেজলা শাসন ও
জলা শাসন, রাজবাড়ী

বািষ ক িতেবদন

[৩.৭] সকল িবালেয় অিভভাবক সড িনম াণ ও হাইিজন কণ ার াপন
[৩.৭.১] অিভভাবক সড িনম াণ ও হাইিজন কণ ার
হাপন

জলা িশা অিফস, উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় (সকল) ও
জলা শাসন, রাজবাড়ী

বািষ ক িতেবদন

[৩.৮] মধাবী িশাথেদর মােঝ আিথ ক সহায়তা ও িশা উপকরণ িবতরণ [৩.৮.১] িবতরণত অথ  ও িশা সহায়ক উপকরণ উপেজলা শাসন ও জলা শাসন, রাজবাড়ী বািষ ক িতেবদন

[৩.৯] রাজবাড়ী জলার ইিতহাস, ঐিতহ, িশ, সািহত ও সংিত রা ও
চচ ার মােনায়ন

[৩.৯.১] সংকলন কাশ
জলা িশকলা একােডিম, উপেজলা শাসন (সকল) এবং জলা
শাসন, রাজবাড়ী

বািষ ক িতেবদন

[৪.১] াণ ও নব াসন এবং েয াগ বাপনা সিকত জির সভা অান [৪.১.১] অিত সভা জলা শাসন, রাজবাড়ী বািষ ক িতেবদন

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

[৪.২.১] িসা বাবািয়ত
উপেজলা ক বাবায়ন কম কতা, উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং
জলা শাসক, রাজবাড়ী

বািষ ক িতেবদন

[৪.৩] পিরেবশ রায় হীত কায ম বাবায়েন অা দরসহেক
সংকরণ

[৪.৩.১] সংি দরসহেক িরত প জলা শাসন, রাজবাড়ী বািষ ক িতেবদন

[৪.৪] েয াগ িত এলাকার তাৎিণক পিরদশ ন/দশ ন [৪.৪.১] পিরদশ নত ক
জলা শাসক, রাজবাড়ী ও উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল),
রাজবাড়ী

বািষ ক িতেবদন

[৪.৫] উপেজলা পয ােয় সকল উয়ন কের ডাটােবজ তির ও হালনাগাদকরণ [৪.৫.১] ডাটােবজ তির জলা শাসন ও উপেজলা শাসন, রাজবাড়ী বািষ ক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর

মাণক
[৪.৬] 'আমার াম, আমার শহর' উয়ন মেডল বাবায়েন ামীণ অবকাঠােমা
িনম ােণর জ কািবখা ক িভিক ৫ ইউিনয়েনর মেডল কায ম বাবায়ন

[৪.৬.১] মেডল কম পিরকনা বাবায়ন
জলা শাসক, রাজবাড়ী ও উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল),
রাজবাড়ী

বািষ ক িতেবদন

[৪.৭] সামািজক বনায়েনর জ  রাপন ও চারা িবতরণ [৪.৭.১] রাপনত ও িবতরণত চারা
বন িবভাগ, রাজবাড়ী, জলা শাসন, রাজবাড়ী ও উপেজলা িনব াহী
অিফসার (সকল), রাজবাড়ী

বািষ ক িতেবদন

[৪.৮] পিরেবশ উয়েন জলার অৈবধ ইট ভাটা সহেক িজগজাগ িচমিনেত
পার

[৪.৮.১] পািরত ইটভাটা
উপেজলা শাসন (সকল), রাজবাড়ী, উপপিরচালক, পিরেবশ অিধদর
এবং জলা শাসন, রাজবাড়ী

বািষ ক িতেবদন

[৪.৯] নদী ভান রােধ হীত ক বাবায়ন [৪.৯.১] ক াপেন দঘ 
পািন উয়ন বাড , রাজবাড়ী, উপেজলা শাসন (সকল), রাজবাড়ী ও
জলা শাসন, রাজবাড়ী

বািষ ক িতেবদন

[৫.১] িষ খাস জিম বোব দান [৫.১.১] নব ািসত পিরবার
ইউিনয়ন িম অিফস, উপেজলা িম অিফস, উপেজলা শাসন ও
জলা শাসন, রাজবাড়ী

বািষ ক িতেবদন

[৫.২] অিন িম অিধহণ মামলার ডাটােবজ তির ও হালনাগাদকরণ [৫.২.১] তিরত ডাটােবজ
ইউিনয়ন িম অিফস, উপেজলা িম অিফস, উপেজলা শাসন ও
জলা শাসন, রাজবাড়ী

বািষ ক িতেবদন

[৫.৩] িম উয়ন কর আদােয়র হার ি [৫.৩.১] আদায়ত িম উয়ন কর উপেজলা িম অিফস, উপেজলা শাসন ও জলা শাসন, রাজবাড়ী বািষ ক িতেবদন

[৫.৪] র সা িফেকট মামলার ডাটােবজ তির [৫.৪.১] তিরত ডাটােবজ উপেজলা িম অিফস, উপেজলা শাসন ও জলা শাসন, রাজবাড়ী বািষ ক িতেবদন

[৫.৫] অিন সা িফেকট মামলাসহ িনি [৫.৫.১] িনিত মামলা উপেজলা শাসন ও জলা শাসন, রাজবাড়ী বািষ ক িতেবদন

[৫.৬] সরকাির াথ  সংি মামলাসেহর ডাটােবজ তির ও হালনাগাদকরণ [৫.৬.১] তিরত ডাটােবজ
ইউিনয়ন িম অিফস, উপেজলা িম অিফস, উপেজলা শাসন ও
জলা শাসন, রাজবাড়ী

বািষ ক িতেবদন

[৫.৭] রাজ মামলা িনি [৫.৭.১] মামলা িনির হার অিতির জলা শাসক (রাজ) বািষ ক িতেবদন

[৫.৮] অিপ ত সি মামলাসেহর ডাটােবজ তির ও হালনাগাদকরণ [৫.৮.১] তিরত ডাটােবজ
ইউিনয়ন িম অিফস, উপেজলা িম অিফস, উপেজলা শাসন ও
জলা শাসন, রাজবাড়ী

বািষ ক ি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
মাদকের অপবহার িনয়েণ জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন আেয়ািজত সভা মাদক িনয়ণ অিধদর প দান/সভায় সংকরণ

 িনবন কায ম জারদারকরণ
জলায় র ০১ বছেরর মে  িনবন
সকরণ

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

সংি দরেক প দান

জ িনবন কায ম জারদারকরণ
জলায় জের ০১ বছেরর মে জ িনবন
সকরণ

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

সংি দরেক প দান

নারী ও িশ িনয াতন, পাচার এবং যৗন হয়রািন রােধ জনসেচতনতা লক
চার/উঠান বঠক আেয়াজন

আেয়ািজত সভা/উঠান বঠক মিহলা িবষয়ক অিধদর প দান/সভায় সংকরণ

বা িববাহ ও যৗক িনেরােধর লে জনসেচতনতালক সভা/উঠান বঠক
আেয়াজন

আেয়ািজত সভা/উঠান বঠক মিহলা িবষয়ক অিধদর প দান/সভায় সংকরণ

িতবীেদর িশা ও অা কাণলক কােজ সহায়তা দান সহায়তা দ সমাজেসবা অিধদফতর সভা/সিমনার আেয়াজন, প দান

হতদির মােষর কম সংান ি িবতরণত ভান/িরা সমাজেসবা অিধদফতর সভা/সিমনার আেয়াজন, প দান

িতবী ভাতা িবতরণ কায েমর ণগত মােনায়ন
িতবী ভাতাা উপকার ভাগীেদর ডাটােবজ
তির

সমাজেসবা অিধদফতর সভা/সিমনার আেয়াজন, প দান

অনলাইন াস ফল করার জ িশক, িশাথ ও অিভভাবকেদর িশণ
দান

িশণ আেয়াজন
মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা
মণালয়

জলা পয ােয় সংি দর ক প দান, সভায়
সংকরণ

সকল িবালেয় অিভভাবক সড িনম াণ ও হাইিজন কণ ার াপন অিভভাবক সড িনম াণ ও হাইিজন কণ ার হাপন াথিমক ও গণিশা মণালয়
জলা ও উপেজলা পয ােয়র দর ক প দান/ সভায়
সংকরণ/ সংি মণালয়েক প রেণর মােম
অবিহতকরণ

াথিমক িবালয় িনব াচন ব ক ণগত মােনায়ন িডিজটাল হািজরা িনিতকরণ াথিমক ও গণিশা মণালয়
জলা ও উপেজলা পয ােয়র দর ক প দান/ সভায়
সংকরণ/ সংি মণালয়েক প রেণর মােম
অবিহতকরণ

রাজবাড়ী জলার ইিতহাস, ঐিতহ, িশ, সািহত ও সংিত রা ও চচ ার
মােনায়ন

সংকলন কাশ বাংলােদশ িশকলা একােডিম প দান/ জলা অিফস ক সভায় সংকরণ

াণ ও নব াসন এবং েয াগ বাপনা সিকত সভার িসা বাবায়ন িসা বাবািয়ত েয াগ বাপনা ও াণ মণালয় প রণ

পিরেবশ উয়েন জলার অৈবধ ইট ভাটা সহেক িজগজাগ িচমিনেত পার পািরত ইটভাটা পিরেবশ অিধদর প দান, সভা/সিমনাের সংকরণ

সামািজক বনায়েনর জ  রাপন ও চারা িবতরণ রাপনত ও িবতরণত চারা পিরেবশ অিধদর প দান, সভা/সিমনাের সংকরণ

পিরেবশ রায় হীত কায ম বাবায়েন অা দরসহেক সংকরণ সংি দরসহেক িরত প পিরেবশ অিধদর প দান, সভা/সিমনাের সংকরণ

নদী ভান রােধ হীত ক বাবায়ন ক াপেন দঘ  বাংলােদশ পািন উয়ন বাড  প রণ, সভা/সিমনাের সংকরণ
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কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
িশিত বকার নারীেদর কম সংান ি িবতরণত সলাই মিশন/সহায়ক উপকরণ মিহলা িবষয়ক অিধদর সভা/সিমনাের সংকরণ/ প দান

জনা রায় সেচতনতালক সভা/সিমনার/বঠক আেয়াজন আেয়ািজত সভা/সিমনার/বঠক
া িশা ও পিরবার কাণ িবভাগ,
া ও পিরবার কাণ মণালয়

িসিভল সাজন অিফসেক প দান/ সভায় সংকরণ

'আমার াম, আমার শহর' উয়ন মেডল বাবায়েন ামীণ অবকাঠােমা
িনম ােণর জ কািবখা ক িভিক ৫ ইউিনয়েনর মেডল কায ম বাবায়ন

মেডল কম পিরকনা বাবায়ন েয াগ বাপনা ও াণ মণালয়
জলা কণ ধার সভার কায িববরণীেত অ ি এবং প
যাগােযাগ
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


