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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:

জলার সব েরর জনসাধারেণর আা অজেন মানসত সবা দােনর জ ‘জািতর িপতার জিম, গিব ত গাপালগ, এর জলা শাসন
িতিনয়ত কাজ কের যাে। মা দািরক কাজই নয় বরং সরকার িতত িভশন ২০২১ বাবায়েন সবা দােন সব ই িডিজটাল
পিতর বহার এবং মাঠ পয ােয় সরকােরর িবিভ নীিত ও পিলিসর ু বাবায়েন জলা াশসন বপিরকর।

সমা এবং চােলসহ:

ভৗেগািলকভােব গাপালগ জলা নদী, বাওড়, িবল এবং িন জলািম িবিশ হওয়ায় ষম ও অথ বহ উয়ন কম কাের পিরকনা এবং
পিরচালনা, মানসত িশা িনিতকরণ, কম সংান, িশায়ন ইতািদ সহজসা নয়। গাপালগ জলায় চলমান সকল উয়ন ক
িনধ ািরত সমেয়র মে মানসতভােব স করার জ কায কর ও সমিত উোগ হণ আবক ।

ভিবৎ পিরকনা:

গাপালগ জলায় বব কািপটাল িস / বব-ইেকা িস াপেনর পিরকনা হণ ।
এ জলােক শতভাগ দাির জলা িহেসেব গেড় তালা।
বািববাহ, ইভিজং এবং িভাি ব করা।
সড়ক ঘ টনা িতেরােধ জনসেচতনতালক াপক কম িচ হণ।
িশা ে ত ির বল বহােরর মােম ি িনভর নাগিরক গঠেন কাজ কের যাওয়া।
আয়ণ, াম এবং এক বািড় এক খামার কের মােম হতদিরেদর াবলী কের তালা।
িম সংা সমা রীকরেণ িডিজটালাইজড বা স করেত কাজ কের যাওয়া। নন হাট বাজার াপন, অৈবধ িম উার এবং
উয়নসহ িম সংা জলতা রীকরেণ কাজ কের যাওয়া। রাজ আদােয়র হার িকরেণ পিরকনা হণ।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

মািমক িবালেয়  িশক ও িশাথেদর  আইিসর বখী  বহার  িনিত করেণর  লে  িশক ও িশাথেদর  িবালেয়
িনয়িমত উপিত িনিত করার জ সকল িবালেয় বােয়ােমিক এেটনেড চাকরণ।
জলার  মধাবী  ও  দির  ছা-ছাীেদর  মধা  িবকাশ  এবং  পড়ানা  চািলেয়  যাওয়ার  জ  গাপালগ  ফাউেশন  এর  অধীেন
এককালীন ি, িবিভ িশা উপকরণ ও হাইিজন িকট িবতরণ।
জলার  সকল  সরকাির/বসরকাির  মািমক  িবালেয়র  জ  ‘Intrigated  School  Managment  System’
সফটওয়ার ডেভলপ করা।
সজ বাংলােদশ গড়েত গাপালগ জলায় একেযােগ ১,০০,০০০ (এক ল) িবিভ ধরেনর চারা রাপন করা।
গাপালগ জলা িে িত িবজিড়ত ানসেহর (বিম, সুখসমর ইতািদ) িচিতকরণ, সংরণ এবং উয়ন।
গাপালগ জলার সদর উপেজলার কমপে িতন মািমক িবালেয়র নন ভৗত অবকাঠােমা িনম াণ, বাপনা পিরষেদর
ণগত মান উয়ন ও ি িনভর পাঠদান িনিত করার লে উোগ হণ এবং িশকেদর সােথ জলা শাসেকর মতিবিনময়
সভা। জনশীল ও মানসত িশা িনিতকরেণ জলার সবকয় িবালেয় মািিমিডয়া াস ম চা করা।
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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, গাপালগ

এবং

িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা-এর মে ২০১৯ 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)

দ, গিতশীল, উয়ন সহায়ক এবং জনবাব শাসন।

১.২ অিভল (Mission)
শাসিনক দতা ি, ত ির যথাযথ 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. জলা পয ােয় সরকাির ও বসরকাির সকল উয়নলক কায মসেহর কায কর সময়সাধন।
২. েয াগ বাপনা, বনায়ন, জলবা পিরবতন ও পিরেবশ সংরণসহ টকসই উয়ন লমাা অজন রািতকরণ।
৩. সামািজক িনরাপালক কায ম বাবায়ন জারদারকরণ।
৪. রাজ শাসন ও বাপনায় গিতশীলতা আনয়ন।
৫. জলা ািজেিসর মােম জনলা ও জনিনরাপা সংহতকরণ।
৬. জনসেচতনতালক কায েম উুকরেণর জারদারকরণ।
৭. মানবসদ উয়ন ও ািতািনক সমতা িকরণ।
৮. ীড়া ও সংিতর উয়েনর ধারা রািতকরণ এবং নারীর মতায়ন িনিতকরণ।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

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

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. জলার আঃিবভাগীয় কম কাের সময় এবং ধানমীর িতত কসহসহ জলার ধান উয়ন কম কা
বাবায়েন  সময়কারীর  দািয়  পালন।
২. সরকার কক িষ, ােসবা 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 বাপনা, াণ ও নব াসন কায ম হণ, িজআর, আর, কািবখা, কািবটা, িভিজিড, িভিজএফ ও অিত
দিরেদর জ কম জন ইতািদ কায ম বাবায়ন, তাবধান ও পিরবীণ।
৪. -ািতক বিশসহ সংরণসহ পিরেবশ ষেণর ফেল  জলবা পিরবতেনর িবপ ভাব মাকােবলায়
জনসেচতনা ি, বনায়ন, িবিভ ক হণ ও সািব ক বাবায়েন 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, এক বাড়ী
এক খামারসহ িবিভ ক বাবায়েন সািব ক সহায়তা দান ও কায কর সময় সাধন।
৬. জলার িম রাজ শাসেনর সািব ক িনয়ণ, তাবধান ও পিরবীণ এবং যথাসমেয় িম অিধহেণর কায ম
সকরণ।
৭. জলা ািজেিস ও িনব াহী ািজেিস সিকত যাবতীয় মতা েয়াগ, মাবাইল কাট  পিরচালনা, জলার সািব ক
আইন-লা রাব ক জনজীবেন ি আনয়ন এবং িভিভআইিপেদর িনরাপা সংা কায াবিল।
৮. জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন এবং অিভেযাগ িনি বাপনার আওতায় অিভেযাগ িনি।



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৬ ণ তািরখ: সামবার, ন ২০, ২০২২

৯. িবিভ সামািজক সমা যমন যৗন হয়রািন, নারী িনয াতন, মাদক সবন, চারাচালান, যৗক, বািববাহ ইতািদ
িতেরাধ/িনরসেন কায ম হণ।
১০.  বাসীেদর  ডাটােবস  ত,  িবেদশগামী  িেদর  তারণা  ও  হয়রািন  িতেরাধ  এবং  মানব  পাচার  রাধসহ  বাসী
কােণ যাবতীয় কায ম হণ।
১১. জাতীয় ই-গভেন কায ম বাবায়ন, সবা পিত সহজীকরণ, সবা দান িতিত অযায়ী সবা দান, জলা ত
বাতায়ন হালনাগাদকরণ, সাাল িমিডয়ার যেথাপ 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
২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২০-২১ ২০২১-২২

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, ন ২০, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, ন ২০, ২০২২

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[১] জলা পয ােয়
সরকাির ও বসরকাির
সকল উয়নলক
কায মসেহর কায কর
সময়সাধন।

২০

[১.১] জলা উয়ন সময় কিমর সভা অান [১.১.১] অিত সভা সমি সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[১.২] জলা উয়ন সময় কিমর সভার িসা বাবায়ন [১.২.১] িসা বাবায়ন মিত % ৩ ৮৫ ৮৬ ৮৬ ৮১ ৭৬ ৭১ ৬৫ ৮৭ ৯০

[১.৩] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন [১.৩.১] পিরদশ নত ক সমি সংা ৩ ৭০ ৭২ ৭৫ ৬৮ ৬৬ ৬৫ ৬০ ৭৫ ৮০

[১.৪] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ েনর অগিত
িতেবদন

[১.৪.১] িতেবদন সমি সংা ২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০ ৮১

[১.৫] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভা [১.৫.১] সভা অিত সমি সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[১.৬] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভার িসা
বাবায়ন

[১.৬.১] িসা বাবায়ন মিত % ৩ ৭৮ ৮০ ৮০ ৭৫ ৭৩ ৭২ ৭০ ৮০ ৮২

[১.৭] এনিজওেদর অেল ছাড়ত অেথ র পিরবীণ
[১.৭.১] এনিজওেদর অেল ছাড়ত
অেথ র পিরবীণ

সমি সংা ১ ১৮ ১৯ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ১৪ ২০ ২২

[১.৮] ঋণ কায ম পিরদশ ন / দশ ন [১.৮.১] পিরদশ ন/দশ ন সমি সংা ১ ২৫ ২৬ ২৬ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ২৭ ২৮

[১.৯] ঋণ কায ম পিরদশ েনর অগিত িতেবদন [১.৯.১] িতেবদন সমি সংা ১ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭০ ৬৫ ৮০ ৮১

[২] েয াগ বাপনা,
বনায়ন, জলবা
পিরবতন ও পিরেবশ
সংরণসহ টকসই
উয়ন লমাা অজন
রািতকরণ।

১০

[২.১] াণ ও নব াসন এবং েয াগ বাপনা সিকত
সভা

[২.১.১] িসা বাবায়ন সমি সংা ১ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০

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

[২.২.১] িসা বাবায়ন মিত % ১ ৮২ ৮২ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৬০ ৬৫ ৮৭ ৯০

[২.৩] েয াগ িত এলাকা তাৎিণক পিরদশ ন /দশ ন [২.৩.১] পিরদশ ন/দশ নত মিত % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[২.৪] েয াগ িত এলাকা তাৎিণক পিরদশ েনর
অগিত িতেবদন

[২.৪.১] িতেবদন মিত % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[২.৫] িজ.আর দান [২.৫.১] দানত িজ আর মিত % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[২.৬] িভিজএফ কাড  দান ১,৪২,৯৮৮
[২.৬.১] দানত িভিজএফ ১,৪২,৯৮৮
ম.টন চাল

মিত % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৮০ ৭০ ৭৫ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৭] ট িরিলফ দান
[২.৭.১] দানত  আর বাবািয়ত
ক

মিত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০ ১০০

[২.৮] জলবা পিরবতন রােধ হীত ক বাবায়ন [২.৮.১] বাবািয়ত ক সমি সংা ৩ ৫ ৭ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৯



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, ন ২০, ২০২২

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৩] সামািজক
িনরাপালক কায ম
বাবায়ন
জারদারকরণ।

১০

[৩.১] িেযাােদর সানী ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিক

[৩.১.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

মিত % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৩.২] িতবী ভাতা দান কায ম তদারিক
[৩.২.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

মিত % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৩.৩] িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক
[৩.৩.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

মিত % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৩.৪] সামািজক িনরাপালক কের বাবায়ন
পিরবীণ

[৩.৪.১] পিরবীণত ক সমি সংা ২ ৯ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১১ ১২

[৩.৫] িতবীেদর িশা ও অা কাণলক কােজ
সহায়তা দান

[৩.৫.১] সহায়তা দান মিত % ২ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪] রাজ শাসন ও
বাপনায় গিতশীলতা
আনয়ন।

১০

[৪.১] উপেজলা ও ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [৪.১.১] পিরদশ নত অিফস সমি সংা ০.৫ ৫৫০ ৫৬০ ৫৫৫ ৫৪৯ ৫৪৩ ৫৩৭ ৫৭২ ৫৭৯

[৪.২] উপেজলা ও ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন িতেবদন
বাবায়ন অগিত

[৪.২.১] পিরদশ নত অিফস সমি সংা ০.৫ ৭৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ৯৫

[৪.৩] িম রকড  হালনাগাদকরণ [৪.৩.১] হালনাগাদত খিতয়ান সমি সংা ০.৫ ১৬৫০০ ১৭০০০ ১৮০০০ ১৭৫০০ ১৭০০০ ১৬৫০০ ১৬০০০ ২০০০০ ২০০০০

[৪.৪] িষ খাস জিম বোব দান [৪.৪.১] নব ািসত পিরবার সমি সংা ০.৫ ২৬৪ ২৪০ ২৪০ ২৩৫ ২৩০ ২২৫ ২২০ ২৪০ ২৪০

[৪.৫] অিষ খাস জিম বোব দান [৪.৫.১] বোব দানত জিম সমি একর ০.৫ ৩.৫ ১.৪২ ০.৬০ .৪০ .৩০ ০.২০ .১৫ .৫০ .৫০

[৪.৬] িম উয়ন কর আদায় তদারিক করা [৪.৬.১] আদায়ত িম উয়ন কর সমি
টাকা
(কা)

০.৫ ৩ ৫ ৫ ৪.৭৫ ৪.৫০ ৪.২৫ ৪.২০ ৫.২৫ ৫.৫০

[৪.৭] সায়রাত মহাল বোব দান [৪.৭.১] আদায়ত ইজারা  সমি টাকা (ল) ০.৫ ৮.৫ ২০.৫০ ৪০.৪২ ৩৫.৫০ ৩৪.৫০ ২৫.০০ ২.৫০ ৫০.০০ ৬০.০০

[৪.৮] রাজ মামলা িনি [৪.৮.১] মামলা িনির হার মিত % ০.৫ ৭৫ ৮০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯২ ৯৪

[৪.৯] িম িবেরাধ িবষয়ক মামলার এসএফ িব আদালেত
রণ

[৪.৯.১] রেণর সময় সমি িদন ০.৫ ৭ ৬ ৫

[৪.১০] িম অিধহণত িত মািলকেদর চক দান [৪.১০.১] চক দান মিত % ০.৫ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৮৫ ৯০

[৪.১১] এল এ কস িনি [৪.১১.১] িনি মিত % ০.৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০ ৮৫

[৪.১২] জলা রাজ সভা অিত [৪.১২.১] অিত সভা সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[৪.১৩] জলা রাজ সভার িসা বাবায়ন [৪.১৩.১] িসা বাবায়ন মিত % ০.৫ ৮০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০ ৮৫

[৪.১৪] অিপ ত সির লীজমািন আদায় [৪.১৪.১] আদায় সমি ল টাকায় ০.৫ ৩০ ৮০ ৭৫ ৬৫ ৫৫ ৫০ ৯০ ৯৫

[৪.১৫] দওয়ানী মামলা িনি
[৪.১৫.১] সরকােরর িবপে মামলার
একতরফা রায়

সমি সংা ০.৫ ০ ০ ০ ০ ০

[৪.১৬] র সা িফেকট মামলা িনি [৪.১৬.১] িনিত মামলা মিত % ০.৫ ৫৩ ৪০ ৯০ ৯২ ৯৪

[৪.১৭] ১নং খিতয়ান সরকাির সির অৈবধ দখল
উার

[৪.১৭.১] উারত িম মিত % ০.৫ ৬০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৬৫ ৭০

[৪.১৮] অা সরকাির সির অৈবধ দখল উার [৪.১৮.১] উারত িম মিত % ০.৫ ৩ ৫ ৫ ১০ ১৫

[৪.১৯] হাটবাজার বাপনা [৪.১৯.১] পিরেফির করণ সমি সংা ০.৫ ৮৫ ৮৫ ৮৫



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, ন ২০, ২০২২

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৫] জলা ািজেিসর
মােম জনলা ও
জনিনরাপা
সংহতকরণ।

১০

[৫.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা [৫.১.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  সমি সংা ২ ৪৫০ ৪৫০ ৪৫০ ৪১৯ ৪৬০ ৪৭০

[৫.২] ুভােব পাবিলক পরীা পিরচালনা
[৫.২.১] পাবিলক পরীার পের
িনরাপা িনিতত

মিত % ১.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৫.৩.১] পিরচািলত পাবিলক পিরা মিত % ০.২৫ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৫.৪] এিিকউভ ািজেেটর আদালত পিরদশ ন [৫.৪.১] মাপ অিজত সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[৫.৫] জলখানা পিরদশ ন [৫.৫.১] মাপ অিজত সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[৫.৬] থানা পিরদশ ন [৫.৬.১] মাপ অিজত সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[৫.৭] জলা আইন লা কিমর সভা অান [৫.৭.১] অিত সভা সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[৫.৮] চাকর ও লামহষ ক ঘটনা অবিহতকরণ
[৫.৮.১] ৪ ঘার মে গাচের আনীত মিত % ০.২৫ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৫.৮.২] ২৪ ঘার মে িতেবদন
পশত

মিত % ০.২৫ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৫.৯] িনব াহী ািজেটেদর িনেয় সভা আহবান [৫.৯.১] আহবানত সভা সমি সংা ১.৫ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[৫.১০] জলা আইন লা কিমর সভার িসা [৫.১০.১] িসা বাবায়েনর হার মিত % ০.২৫ ৮৬ ৮৭ ৮৭ ৮২ ৭৭ ৭২ ৬৭ ৮৮ ৮৮



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, ন ২০, ২০২২

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৬] জনসেচতনতালক
কায েম উুকরেণর
জারদারকরণ।

১০

[৬.১] পািক গাপনীয় িতেবদন রণ [৬.১.১] িরত িতেবদন সমি সংা ০.৫ ১০০ ২৪ ২৪ ২৪ ২৪

[৬.২] এিসেডর অপবহার রাধ সংা সভা আেয়াজন [৬.২.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[৬.৩] এিসেডর লাইেস দান ও নবায়ন
[৬.৩.১] এিসড বহারকারীগণ
লাইেসের আওতায় আনয়নত

সমি % ০.২ ৮০ ৮০ ৮০ ৮৬ ৮৮

[৬.৩.২] লাইেস নবায়নত সমি % ০.২ ৮০ ৮০ ৮০ ৮৬ ৮৮

[৬.৪] মাদক ের অপবহার িনয়েণ জনসেচতনতালক
সভা আেয়াজন

[৬.৪.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ০.৫ ২৭ ৩৫ ৩৫ ৩৮ ৪০

[৬.৫] নারী ও িশ িনয াতন রােধ জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

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

[৬.৬] অতাবকীয় পের লাইেস দান ও নবায়ন
[৬.৬.১] মাট লাইেসের আওতায়
আনয়নত

সমি সংা ০.২৫ ১১৪৯ ১১৬৮ ১২০০ ১১৮০ ১১৭০ ১১৬০ ১১৫০ ১৪০০ ১৪৫০

[৬.৭] অতাবকীয় প [৬.৭.১] মাট লাইেস নবায়নত সমি সংা ০.২৫ ৪২৪ ৪৭৮ ৪৯০ ৪৮০ ৪৭০ ৪৬০ ৪৫০ ৫০০ ৫৫০

[৬.৮] যৗক িনেরােধর লে জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

[৬.৮.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ১ ৬৮ ৭০ ৭২ ৭২ ৭২

[৬.৯] বািববাহ রােধ কম পিরকনা ণয়ন [৬.৯.১] কম পিরকনা ণীত সমি সংা ০.২ ১ ১ ১ ১ ১

[৬.১০] বািববাহ িনেরােধর জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

[৬.১০.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ১ ৪৮ ৬৫ ৭২ ৭২ ৭২

[৬.১১] সাস ও জিবাদ দমেন জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

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

[৬.১২] সাস ও জিবাদ দমেন জনসেচতনতালক সভার
িসা বাবায়ন

[৬.১২.১] সভার িসা বাবায়েনর হার সমি % ০.২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৬.১৩] নারী ও িশ পাচার রােধ জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

[৬.১৩.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ০.৩ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[৬.১৪] নারী ও িশ পাচার রােধ জনসেচতনতালক সভার
িসা বাবায়ন

[৬.১৪.১] সভার িসা বাবায়েনর হার সমি % ০.১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৬.১৫] চারাচালান িতেরােধ জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

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

[৬.১৬] চারাচালান িতেরােধ জনসেচতনতালক সভার
িসা বাবায়ন

[৬.১৬.১] সভার িসা বাবায়েনর হার সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৬.১৭] যৗন হয়রািন, জাল নাট ও ি বসা িনয়েণ
এবং িতেরােধ জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[৬.১৭.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ০.৩ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, ন ২০, ২০২২

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৭] মানবসদ উয়ন
ও ািতািনক সমতা
িকরণ।

৬

[৭.১] িবিসএস (শাসন) কাডােরর িশানিবশ কম কতােদর
ইনসািভ স িশণ আেয়াজন

[৭.১.১] িশণকাল সমি িদন ২ ১২ ১২ ১২ ১২

[৭.২] মিপিরষদ িবভাগ দ িশণ কম িচ অযায়ী নব
িন কাডার কম কতােদর সদনপ দান হেয়েছ িকনা

[৭.২.১] িশণ দ ও সা িফেকট
িবতরণত

সমি সংা ১ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪

[৭.৩] জলা শাসেন কম রত কম চারীেদর জ িশণাথ
আেয়াজন

[৭.৩.১] িশণাথ সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

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

[৭.৪.১] আইিস বহারকারী মিত % ১ ৮০ ৮৫ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৯০ ৯৫

[৭.৫] ইেনােভশন কায ম
[৭.৫.১] িসেজন চাট ার সিকত
িশণ

সমি সংা ০.৫ ২ ২ ২ ২

[৭.৬.১] সবা দােনর ে ইেনািভভ
আইিডয়া

সমি সংা ০.৫ ৮ ৭ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৯ ১০

[৮] ীড়া ও সংিতর
উয়েনর ধারা
রািতকরণ এবং
নারীর মতায়ন
িনিতকরণ।

৪

[৮.১] জলা ীড়া সংার িনয়িমত কিম গঠন [৮.১.১] কিম গঠন তািরখ তািরখ ০.১

[৮.২] ীড়া সংার আওতাধীন িত ীড়া িতেযািগতার
আেয়াজন

[৮.২.১] আেয়ািজত ীড়া িতেযািগতা সমি সংা ০.১ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৮

[৮.৩] ীড়ািবদেদর জ িশণ আেয়াজন [৮.৩.১] িশণ া খেলায়াড় সমি সংা ০.২ ১৯৫ ২০০ ২০০ ১৮৫ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২৪০ ২৫০

[৮.৪] সাংিতক িতেযািগতার আেয়াজন [৮.৪.১] আেয়ািজত সমি সংা ০.১ ১৫ ১৬ ২০ ১৫ ১৩ ১০ ৮ ২০ ২৫

[৮.৫] সংিতর ে িবিভ িশণ আেয়াজন [৮.৫.১] আেয়ািজত িশণ সমি সংা ০.১ ২০ ২০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৫ ৩০

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

[৮.৬.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ২.৫ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[৮.৭] জলা নারী ও িশ িনয াতন িতেরাধ কিমর সভা
িসা বাবায়ন

[৮.৭.১] িসা বাবায়ন মিত % ০.৯ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, ন ২০, ২০২২

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৮

[১.১] ই-ফাইিলং পিত
বাবায়ন

[১.১.১] ই-ফাইেল নিথ িনিত গড় % ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.২] সকল শাখায় ই-নিথ বহার গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.২] উাবনী উোগ/
উয়ন ক বাবায়ন

[১.২.১] নতম এক উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ তািরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৩] িপআরএল র ১
মাস েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও 
নগদায়নপ জাির করা

[১.৩.১] িপ আর এল আেদশ জািরত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৩.২]  নগদায়ন প জািরত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৪] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[১.৪.১] অিফেসর সকল
তহালনাগাদত

গড় % ২ ১০০ ৯০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৫ ণ তািরখ: সামবার, ন ২০, ২০২২

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৬

[২.১] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

[২.১.১] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা িশণসহ অা
িবষেয় িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ০.৫ ৬০

[২.১.২] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৩] ২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির ায়ন িতেবদন
উতন কপের িনকট দািখল

তািরখ তািরখ ০.৫ ২৪.০৭.১৯ ২৯.০৭.১৯ ৩০.০৭.১৯ ৩১.০৭.১৯ ০১.০৮.১৯

[২.১.৪] ২০১৯-২০ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ -বািষ ক
ায়ন িতেবদন উতন কপের
িনকট দািখল

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৩.০১.২০ ১৬.০১.২০ ১৭.০১.২০ ২০.০১.২০ ২১.০১.২০

[২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

গড় % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

মিত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনিসংা
মািসক িতেবদন উতন অিফেস
দািখলত

সমি সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

গড় % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন উতন অিফেস
দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা
ণীত

তািরখ তািরখ ১ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সমি সংা ১ ৪ ৩

[৩.২] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[৩.২.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.২.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] ডসীট জবাব িরত মিত % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.৩.২] অিডট আপি িনিত মিত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৪] ইারেনট িবলসহ
ইউিল িবল পিরেশাধ

[৩.৪.১] িবিসিস/িবিসএল-এর
ইারেনট িবল পিরেশািধত

মিত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৪.২] টিলেফান িবল পিরেশািধত মিত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৪.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত মিত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, গাপালগ, ি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,
গাপালগ-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, গাপালগ

তািরখ

িবভাগীয় কিমশনার
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ GR Grant Relief

২ ICT Information Communication & Technology

৩ NGO Non Government Organization

৪ SF Statement of Fact

৫ TR Test Relief

৬ VGF Vulnarable Group Feeding
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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] জলা উয়ন সময় কিমর সভা অান [১.১.১] অিত সভা
জলার িবিভ িবভােগর মে সময় সাধেনর
লে অিত উয়ন সময় সভা

জলা শাসেকর কায ালয়,
গাপালগ

বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[১.২] জলা উয়ন সময় কিমর সভার িসা বাবায়ন [১.২.১] িসা বাবায়ন জলা উয়ন কিমেত হীত িসা বাবায়ন জলা পয ােয় সংি দরসহ বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[১.৩] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন [১.৩.১] পিরদশ নত ক উয়ন কসেহর তদারিক লে পিরদশ ন জলা শাসক, গাপালগ বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[১.৪] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ েনর অগিত িতেবদন [১.৪.১] িতেবদন

[১.৫] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভা [১.৫.১] সভা অিত

[১.৬] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভার িসা বাবায়ন [১.৬.১] িসা বাবায়ন এনিজও সভায় হীত িসা বাবায়ন জলা পয ােয় কায রত এনিজওসহ বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[১.৭] এনিজওেদর অেল ছাড়ত অেথ র পিরবীণ
[১.৭.১] এনিজওেদর অেল ছাড়ত
অেথ র পিরবীণ

এনিজওেদর অেল ছাড়ত অেথ র যথাযথ
বহার িনিতকরেণর লে পিরবীণ

জলা শাসক, গাপালগ বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[১.৮] ঋণ কায ম পিরদশ ন / দশ ন [১.৮.১] পিরদশ ন/দশ ন

[১.৯] ঋণ কায ম পিরদশ েনর অগিত িতেবদন [১.৯.১] িতেবদন

[২.১] াণ ও নব াসন এবং েয াগ বাপনা সিকত সভা [২.১.১] িসা বাবায়ন
ািতক েয ােগর ব  িত ও েয াগ
পরবত াণ কায ম রািত করার জ
অিত সভা

জলা শাসেকর কায ালয়,
গাপালগ

বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

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

[২.২.১] িসা বাবায়ন
ািতক েয ােগর ব  িত ও েয াগ
পরবত াণ কায ম রািত করার জ
অিত সভার িসা বাবায়ন

উপেজলা ক বাবায়নকারী
কম কতা, উপেজলা িনব াহী অিফসার
ও জলা শাসক

বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[২.৩] েয াগ িত এলাকা তাৎিণক পিরদশ ন /দশ ন [২.৩.১] পিরদশ ন/দশ নত
েয ােগর িত মােষর দ শা সেরজিমেন
পিরদশ ন করা

উপেজলা িনব াহী কম কতা ও জলা
শাসক

বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[২.৪] েয াগ িত এলাকা তাৎিণক পিরদশ েনর অগিত
িতেবদন

[২.৪.১] িতেবদন

[২.৫] িজ.আর দান [২.৫.১] দানত িজ আর
গরীব অসহায় মাষেদর মে িজআর,
িভিজএফ ও আর িবতরণ

উপেজলা ক বাবায়নকারী
কম কতা, উপেজলা িনব াহী অিফসার
ও জলা শাসক

বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[২.৬] িভিজএফ কাড  দান ১,৪২,৯৮৮
[২.৬.১] দানত িভিজএফ ১,৪২,৯৮৮
ম.টন চাল

গরীব অসহায় মাষেদর মে িজআর,
িভিজএফ ও আর িবতরণ

উপেজলা ক বাবায়নকারী
কম কতা, উপেজলা িনব াহী অিফসার
ও জলা শাসক

বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[২.৭] ট িরিলফ দান [২.৭.১] দানত  আর বাবািয়ত ক

[২.৮] জলবা পিরবতন রােধ হীত ক বাবায়ন [২.৮.১] বাবািয়ত ক

[৩.১] িেযাােদর সানী ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক [৩.১.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত
সামািজক িনরাপা িনিতকরেণর হীত
সমাজ কাণলক ক

জলা সমাজেসবা কায ালয়,
গাপালগ

বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৩.২] িতবী ভাতা দান কায ম তদারিক [৩.২.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত

[৩.৩] িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক [৩.৩.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত

[৩.৪] সামািজক িনরাপালক কের বাবায়ন পিরবীণ [৩.৪.১] পিরবীণত ক

[৩.৫] িতবীেদর িশা ও অা কাণলক কােজ সহায়তা
দান

[৩.৫.১] সহায়তা দান

[৪.১] উপেজলা ও ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [৪.১.১] পিরদশ নত অিফস
জলা শাসক কক িনধ ািরত মাপ অসাের
উপেজলা /ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ নত

জলা শাসক/অিতির জলা
শাসক (রাজ)

বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৪.২] উপেজলা ও ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন িতেবদন
বাবায়ন অগিত

[৪.২.১] পিরদশ নত অিফস

[৪.৩] িম রকড  হালনাগাদকরণ [৪.৩.১] হালনাগাদত খিতয়ান

সহকারী কিমশনার (িম) কক নামজারী
মামলা অেমাদেনর পর নন খিতয়ান
জেনর অমিত দান এবং স িবষেয়
ইউিনয়ন িম অিফেস রেনা খিতয়ান
সংেশাধন, নন খিতয়ান জন

ইউিনয়ন/পৗর িম অিফস, সহকারী
কিমশনার(িম) অিফস

বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৪.৪] িষ খাস জিম বোব দান [৪.৪.১] নব ািসত পিরবার
সরকাির নীিতমালা মাতােবক িমহীনেদর
মে িষ খাসজিম বোব দান করা

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

বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৪.৫] অিষ খাস জিম বোব দান [৪.৫.১] বোব দানত জিম

[৪.৬] িম উয়ন কর আদায় তদারিক করা [৪.৬.১] আদায়ত িম উয়ন কর বাৎসিরক িম উয়ন কর আদায় সহকারী কিমশনার (িম) বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৪.৭] সায়রাত মহাল বোব দান [৪.৭.১] আদায়ত ইজারা 
সরকাির িনয়ণাধীন সায়রাত মহাল বোব
দান কের রাজ আদায়

সহকারী কিমশনার (িম) ও
উপেজলা িনব াহী অিফসার

বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৪.৮] রাজ মামলা িনি [৪.৮.১] মামলা িনির হার
সহকারী কিমশনার (িম) ও অিতির জলা
শাসক(রাজ) কক িনিত রাজ
মামলা

অিতির জলা শাসক(রাজ) বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৪.৯] িম িবেরাধ িবষয়ক মামলার এসএফ িব আদালেত
রণ

[৪.৯.১] রেণর সময়
িব আদালেত চলমান মামলার িবষেয় ত
ঘটনার িববরণ রণ

সহকারী কিমশনার (িম) এর
কায ালয়

বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৪.১০] িম অিধহণত িত মািলকেদর চক দান [৪.১০.১] চক দান

[৪.১১] এল এ কস িনি [৪.১১.১] িনি ।

[৪.১২] জলা রাজ সভা অিত [৪.১২.১] অিত সভা

[৪.১৩] জলা রাজ সভার িসা বাবায়ন [৪.১৩.১] িসা বাবায়ন

[৪.১৪] অিপ ত সির লীজমািন আদায় [৪.১৪.১] আদায়

[৪.১৫] দওয়ানী মামলা িনি
[৪.১৫.১] সরকােরর িবপে মামলার
একতরফা রায়

িব দওয়ানী আদালেত একতরফা রায় যন
না হয় স িবষেয় নজরদারী করা

সহকারী কিমশনার (িম) এর
কায ালয়

বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৪.১৬] র সা িফেকট মামলা িনি [৪.১৬.১] িনিত মামলা

[৪.১৭] ১নং খিতয়ান সরকাির সির অৈবধ দখল উার [৪.১৭.১] উারত িম
অৈবধ দখেল থাকা সরকাির সি সরকােরর
দখেল িনেয় আসা

সহকারী কিমশনার (িম) এর
কায ালয়

বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৪.১৮] অা সরকাির সির অৈবধ দখল উার [৪.১৮.১] উারত িম

[৪.১৯] হাটবাজার বাপনা [৪.১৯.১] পিরেফির করণ

[৫.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা [৫.১.১] পিরচািলত মাবাইল কাট 
জনলা ও জনিনরাপা জারদার করেণ
মাবাইল কাট  পিরচালনা

জলা শাসক কক িনেয়ািজত
িনব াহী ািজেটগণ

বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৫.২] ুভােব পাবিলক পরীা পিরচালনা
[৫.২.১] পাবিলক পরীার পের
িনরাপা িনিতত

[৫.৩] ুভােব পাবিলক পরীা পিরচালনা [৫.৩.১] পিরচািলত পাবিলক পিরা

[৫.৪] এিিকউভ ািজেেটর আদালত পিরদশ ন [৫.৪.১] মাপ অিজত
এিিকউভ ািজেেটর আদালেত তা
ও গিতশীলতা আনয়েনর পিরদশ ন

জলা শাসক, গাপালগ বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৫.৫] জলখানা পিরদশ ন [৫.৫.১] মাপ অিজত জলখানার কায ম পিরদশ ন জলা শাসক, গাপালগ বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৫.৬] থানা পিরদশ ন [৫.৬.১] মাপ অিজত
থানা কক পিরচািলত কায েম তা
আনয়েনর লে থানা পিরদশ ন

জলা শাসক, গাপালগ বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৫.৭] জলা আইন লা কিমর সভা অান [৫.৭.১] অিত সভা
আইন-লা কিমেত হীত িসা সেহর
বাবায়ন

জলা শাসক, গাপালগ বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৫.৮] চাকর ও লামহষ ক ঘটনা অবিহতকরণ
[৫.৮.১] ৪ ঘার মে গাচের আনীত

[৫.৮.২] ২৪ ঘার মে িতেবদন পশত

[৫.৯] িনব াহী ািজেটেদর িনেয় সভা আহবান [৫.৯.১] আহবানত সভা
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৫.১০] জলা আইন লা কিমর সভার িসা [৫.১০.১] িসা বাবায়েনর হার
জলা আইন-লার কিমেত হীত িসা
সেহর বাবায়ন

আইন-লা রাকারী সংাসহ বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৬.১] পািক গাপনীয় িতেবদন রণ [৬.১.১] িরত িতেবদন
জলা শাসক কক পািক গাপনীয়
িতেবদন রণ

জলা শাসক, গাপালগ বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৬.২] এিসেডর অপবহার রাধ সংা সভা আেয়াজন [৬.২.১] আেয়ািজত সভা

[৬.৩] এিসেডর লাইেস দান ও নবায়ন
[৬.৩.১] এিসড বহারকারীগণ লাইেসের
আওতায় আনয়নত

[৬.৩.২] লাইেস নবায়নত

[৬.৪] মাদক ের অপবহার িনয়েণ জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

[৬.৪.১] আেয়ািজত সভা
সামািজক সমা সমাধােন জনসেচতনতালক
সভা আেয়াজন

জলা শাসেকর কায ালয়,
গাপালগ

বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৬.৫] নারী ও িশ িনয াতন রােধ জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

[৬.৫.১] আেয়ািজত সভা
সামািজক সমা সমাধােন জনসেচতনতালক
সভা আেয়াজন

জলা শাসেকর কায ালয়,
গাপালগ

বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৬.৬] অতাবকীয় পের লাইেস দান ও নবায়ন
[৬.৬.১] মাট লাইেসের আওতায়
আনয়নত

[৬.৭] অতাবকীয় প [৬.৭.১] মাট লাইেস নবায়নত

[৬.৮] যৗক িনেরােধর লে জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

[৬.৮.১] আেয়ািজত সভা
সামািজক সমা সমাধােন জনসেচতনতালক
সভা আেয়াজন

জলা শাসেকর কায ালয়,
গাপালগ

বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৬.৯] বািববাহ রােধ কম পিরকনা ণয়ন [৬.৯.১] কম পিরকনা ণীত

[৬.১০] বািববাহ িনেরােধর জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন [৬.১০.১] আেয়ািজত সভা
সামািজক সমা সমাধােন জনসেচতনতালক
সভা আেয়াজন

জলা শাসেকর কায ালয়,
গাপালগ

বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৬.১১] সাস ও জিবাদ দমেন জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

[৬.১১.১] আেয়ািজত সভা
সামািজক সমা সমাধােন জনসেচতনতালক
সভা আেয়াজন

জলা শাসেকর কায ালয়,
গাপালগ

বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৬.১২] সাস ও জিবাদ দমেন জনসেচতনতালক সভার
িসা বাবায়ন

[৬.১২.১] সভার িসা বাবায়েনর হার

[৬.১৩] নারী ও িশ পাচার রােধ জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

[৬.১৩.১] আেয়ািজত সভা
সামািজক সমা সমাধােন জনসেচতনতালক
সভা আেয়াজন

জলা শাসেকর কায ালয়,
গাপালগ

বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৬.১৪] নারী ও িশ পাচার রােধ জনসেচতনতালক সভার
িসা বাবায়ন

[৬.১৪.১] সভার িসা বাবায়েনর হার
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৬.১৫] চারাচালান িতেরােধ জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন [৬.১৫.১] আেয়ািজত সভা
সামািজক সমা সমাধােন জনসেচতনতালক
সভা আেয়াজন

জলা শাসেকর কায ালয়,
গাপালগ

বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৬.১৬] চারাচালান িতেরােধ জনসেচতনতালক সভার িসা
বাবায়ন

[৬.১৬.১] সভার িসা বাবায়েনর হার

[৬.১৭] যৗন হয়রািন, জাল নাট ও ি বসা িনয়েণ এবং
িতেরােধ জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[৬.১৭.১] আেয়ািজত সভা
সামািজক সমা সমাধােন জনসেচতনতালক
সভা আেয়াজন

জলা শাসেকর কায ালয়,
গাপালগ

বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৭.১] িবিসএস (শাসন) কাডােরর িশানিবশ কম কতােদর
ইনসািভ স িশণ আেয়াজন

[৭.১.১] িশণকাল

[৭.২] মিপিরষদ িবভাগ দ িশণ কম িচ অযায়ী নব
িন কাডার কম কতােদর সদনপ দান হেয়েছ িকনা

[৭.২.১] িশণ দ ও সা িফেকট
িবতরণত

[৭.৩] জলা শাসেন কম রত কম চারীেদর জ িশণাথ
আেয়াজন

[৭.৩.১] িশণাথ
ািতািনক সমতা ির লে কম কতা ও
কম চারীেদর িশণ দান

জলা শাসেকর কায ালয়,
গাপালগ

বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

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

[৭.৪.১] আইিস বহারকারী

[৭.৫] ইেনােভশন কায ম [৭.৫.১] িসেজন চাট ার সিকত িশণ

[৭.৬] ইেনােভশন কায ম
[৭.৬.১] সবা দােনর ে ইেনািভভ
আইিডয়া

[৮.১] জলা ীড়া সংার িনয়িমত কিম গঠন [৮.১.১] কিম গঠন

[৮.২] ীড়া সংার আওতাধীন িত ীড়া িতেযািগতার
আেয়াজন

[৮.২.১] আেয়ািজত ীড়া িতেযািগতা
জলা ব ও ীড়া উয়েন আেয়ািজত ীড়া
অান

জলা শাসেকর কায ালয়,
গাপালগ, জলা ীড়া পিরষদ,
গাপালগ ও জলা ীড়া
অিফসােরর কায ালয়, গাপালগ

বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৮.৩] ীড়ািবদেদর জ িশণ আেয়াজন [৮.৩.১] িশণ া খেলায়াড়

[৮.৪] সাংিতক িতেযািগতার আেয়াজন [৮.৪.১] আেয়ািজত

[৮.৫] সংিতর ে িবিভ িশণ আেয়াজন [৮.৫.১] আেয়ািজত িশণ

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

[৮.৬.১] আেয়ািজত সভা
সামািজক সমা সমাধােন জনসেচতনতালক
সভা আেয়াজন

জলা শাসেকর কায ালয়,
গাপালগ

বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৮.৭] জলা নারী ও িশ িনয াতন িতেরাধ কিমর সভা িসা
বাবায়ন

[৮.৭.১] িসা বাবায়ন
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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 কায ম কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট

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

মণালয় / িবভাগ জনশাসন মণালয়

মিপিরষদ িবভাগ দ
িশণ কম িচ অযায়ী নব
িন কাডার কম কতােদর
সদনপ দান হেয়েছ িকনা

িশণ দ ও
সা িফেকট
িবতরণত

িশেণর েযাগ দান
মানবসদ উয়ন ও ািতািনক সমতা
িকরণ জ িশণ েয়াজন।

মানবসদ উয়ন ও ািতািনক সমতা ি
াহত হেব।

মণালয় / িবভাগ িম মণালয়
উপেজলা ও ইউিনয়ন িম
অিফস পিরদশ ন

পিরদশ নত অিফস কম কতা মেনানয়ন

সহকারী কিমশনার (িম), অিতির জলা
শাসক (রাজ / হমদখল), আরিডিস, এলএও
ইতািদ পেদ েয়াজনীয় সংক কম কতা পদায়ন
করা হেল জনগণ িম সংা সবা পােব।

সহকারী কিমশনার (িম), অিতির জলা শাসক
(রাজ/হমদখল), আরিডিস, এলএও ইতািদ পেদ
েয়াজনীয় সংক কম কতা পদায়ন করা না হেল িম
রাজ আদােয়র িনধ ািরত লমাা অজন সব হেব
না ও জনগণ িম সংা সবা পেত সমার
সুখীন হেব।

দর / সংা বাংলােদশ িলশ মাবাইল কাট  পিরচালনা
পিরচািলত মাবাইল
কাট 

িলিশ সহায়তা
মাবাইল কাট  পিরচালনার ে িলশ িবভাগ
সরাসির সৃ

মাবাইল কাট  পিরচালনা াহত হেব।

দর / সংা গণত অিধদর
াণ ও নব াসন এবং েয াগ
বাপনা সিকত সভা

িসা বাবায়ন
উত অিফস ভবন ও
কম সহায়ক পিরেবশ

সংার ও রণােবণ জরী অিফেসর কম পিরেবশন িবিত হেব।

মণালয় / িবভাগ

িবৎ িবভাগ:
িবৎ, ালািন ও
খিনজ সদ
মণালয়

াণ ও নব াসন এবং েয াগ
বাপনা সিকত সভা

িসা বাবায়ন িনরিবি িবৎ সরবরাহ
দনিন দািরক কাজ সাদেন িনরিবি
িবৎ অপিরহায 

িনরিবি িবৎ না পেল দািরক কাজ াহত হেব।
জনগণ কািত সবা থেক বিত হেব।

অা
িবভাগীয়
কিমশনােরর
কায ালয়

এনিজও কায ম সময়
িবষয়ক সভার িসা
বাবায়ন

িসা বাবায়ন

উপেজলা িনব াহী কম কতা
সহকারী কিমশনার (িম)
এবং িম রাজ সংি 
পদসহ রণ

উপেজলা িনব াহী কম কতা, সহকারী কিমশনার
(িম) পদািয়ত হেল িম রাজ আদায় ি পােব
ও জনগণ তািশত িম সংা সবা পােব।

উপেজলা িনব াহী কম কতা, সহকারী কিমশনার (িম)
পদািয়ত হেল িম রাজ সংি পদসহ রণ না
হেল িম রাজ আদােয়র িনধ ািরত লমাা অজন
সব হেব না ও জনগণ িম সংা সবা পেত
সমার সুখীন হেব।

দর / সংা
সমাজেসবা
অিধদফতর

িবিভ উয়নলক কায ম
পিরদশ েনর অগিত
িতেবদন

িতেবদন
সামািজক িনরাপা বনী
কায ম পিরচালনায়
সহেযািগতা

সামািজক িনরাপা বনী কায ম বাবায়েন
সামজেসবা অিধদর উপকার ভাগী িনব াচন ও
তািশত সবা দােনর দািয়া ।

সামািজক িনরাপা বনী কায ম বাবায়েন সব
না্ হেল দির জনগণ কািত িবধা থেক বিত
হেব।

মণালয় / িবভাগ
েয াগ বাপনা ও
াণ মণালয়

ঋণ কায ম পিরদশ ন /
দশ ন

পিরদশ ন/দশ ন দাির িবেমাচেন বরা দান
িভিজিড, িভিজএফ, আর ও অিত দিরেদর জ
কম সংান ি দাির িবেমাচেন সহায়ক িমকা
পালন কের।

দেশর দাির িবেমাচন াহত হেব।
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