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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, গাপালগ

এবং

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

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২২ - ন ৩০, ২০২৩
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জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the District/Circle Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

গাপালগ 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 পক-২০৪১ বাবায়েন সবা দােন সব ই
িডিজটাল পিতর বহার এবং মাঠ পয ােয় সরকােরর িবিভ নীিত ও পিলিসর ু বাবায়েনর মােম ২০৪১ সােলর মে উত দেশ
উীণ  হবার লে কাজ করেত জলা শাসন 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:

বব ও বাংলােদশ : ববর িতেত আজািতক মােনর জাঘর াপন; বব গেবষণা ক িতা করা; াধীন বাংলােদেশর
াপিত জািতর িপতা বব শখ িজর রহমােনর িত, চতনা ও উয়ন ভাবনার যথাযথ বাবায়ন িনিতকরণ; বব িরসাস 
ইনিউট ও ‘শখ ৎফর রহমান লাইেির ও গেবষণা ক’ াপেনর মােম জািতর ত ইিতহাস েল ধরা।

পয টন ও গাপালগ: গাপালগের িপাড়ায় অবিত জািতর িপতার সমািধলেক দেশর অতম  পয টন ক িহেসেব তা
করা; ববর িতিবজিড়ত ানসহ িচিতকরণ, সংার ও যথােযা ময াদায় সংরণ; গাপালগেক দেশর অতম  পয টন
কে  পিরনত  করা;  গাপালগ  জলার  সদর  উপেজলায়  পাইেকরডাা  নামক  ােন  অবিত  উােনর  ািতক  সৗ  অ  রেখ
‘বব উান’ নােম পয টন ক াপন; এ জলার পয টন িশেক আয় কের িচিবেনাদেনর পাশাপািশ িবমােনর ােসবার েযাগ
ি কের গাপালগ জলােক ‘মিডেকল হাব’ তথা ‘হলথ িস’ েপ িতিত করা; নদী, খাল ও জলাসেহর কােনকিভর মােম
জীবৈবিচ ও িতর ল সৗয  অ রেখ টকসই উয়ন লমাা অজন।
কম সংান : গাপালগে উৎপাদনখী অথ ৈনিতক অল িতা; আগামী িতন বছের ৩০,০০০জেনর কম সংান ি; িশণ ক াপন
করা, ািপত কেলােক কায কর করা এবং কম সংােনর েযাগ ি করা; উোা, িবিনেয়াগকারী ও িশ িতানসেহর মে
মলবন তির।
জনগেণর দারেগাড়ায় সবা : জািতর িপতার ভাবনা ও িনেদ শনা বাবায়েন িডিজটাল ি বহার কের সকল সরকাির দেরর সবা
সহজীকরণসহ জনগেণর দারেগাড়ায় পৗঁেছ দয়ার জ ‘ গাপালগ মেডল’ বাবায়ন।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

 গাপালগে উৎপাদনখী অথ ৈনিতক অল িতা;
 ািপত িশণ কেলােক কায কর করা এবং কম সংােনর েযাগ ি করা;
 আগামী িতন বছের ৩০,০০০ জেনর কম সংান ি;
 উোা, িবিনেয়াগকারী ও িশ িতানসেহর মে মলবন 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, গাপালগ

এবং

িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা-এর মে ২০২২ সােলর ................. মােসর
................. তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

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

১.১ পক (Vision)

দ, গিতশীল, উয়ন সহায়ক এবং জনবাব শাসন।

১.২ অিভল (Mission)
শাসিনক দতা ি, ত ির যথাযথ বহার ও সবাদাতােদর িভির পিরবতন এবং উাবন চচ ার মােম সময়াব ও
মানসত সবা িনিত করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর 

১. েয াগ বাপনা, বনায়ন, জলবা পিরবতন ও পিরেবশ সংরণসহ টকসই উয়ন লমাা অজন রািতকরণ,
সামািজক িনরাপালক কায ম বাবায়ন জারদারকরণ;
২. রাজ শাসন ও বাপনায় গিতশীলতা আনয়ন,দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ,
কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি:
৩. জলা ািজেিসর মােম জনলা ও জনিনরাপা সংহতকরণ, জনসেচতনতালক কায েম উুকরেণর
জারদারকরণ
৪. জলা পয ােয় সরকাির ও বসরকাির সকল উয়নলক কায মসেহর কায কর সময়সাধন;
৫. মানবসদ উয়ন ও ািতািনক সমতা িকরণ, আিথ ক ও সদ বাপনা উয়ন এবং ীড়া ও সংিতর
উয়েনর ধারা রািতকরণ এবং নারীর মতায়ন িনিতকরণ।

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 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
জনসেচতনাতা ি, 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 বািড়
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;
৯. িবিভ সামািজক সমা যমন যৗন হয়রািন, নারী িনয াতন, মাদক সবন, চারাচালান, যৗক, বািববাহ ইতািদ
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িতেরাধ/িনরসেন কায ম হণ;
১০.  বাসীেদর  ডাটােবজ  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
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

জলা উয়ন কিমর সভা অান অিত সভা সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ জলা শাসেকর কায ালয় গাপালগ বািষ ক িতেবদন

জলা উয়ন কিমর িসা বাবায়ন
বাবািয়ত িসা সংা ১১০ ১১৫ ১২০ ১২৫ ১২৫ জলা পয ােয় সংি দরসহ

সংি দেরর বািষ ক
িতেবদন

িসা বাবায়ন % ৮০ ৮০ ৮৫ ৮৮ ৯০ সংি দর সংি দেরর িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ০৯, ২০২২ ১৫:৩০ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, ন ২০, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ০৯, ২০২২ ১৫:৩০ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, ন ২০, 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] েয াগ বাপনা,
বনায়ন, জলবা
পিরবতন ও পিরেবশ
সংরণসহ টকসই
উয়ন লমাা
অজন রািতকরণ,
সামািজক
িনরাপালক
কায ম বাবায়ন
জারদারকরণ;

২০

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

[১.১.১] সভা অিত সমি সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

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

[১.২.১] িসা বাবায়ন সমি % ১ ৮০ ৮৬ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[১.৩] েয াগ িত এলাকা তাৎিণক
পিরদশ ন /দশ ন

[১.৩.১] পিরদশ ন/ দশ নত সমি % ১ ৯০ ৯৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

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

[১.৪.১] িরত িতেবদন সমি % ১.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[১.৫] িজ.আর দান [১.৫.১] দানত িজ আর সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[১.৬] িভিজএফ কাড  দান [১.৬.১] িভিজএফ কাড  দান সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[১.৭] ট িরিলফ দান [১.৭.১] দানত  আর সমি % ১.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[১.৮] জলবা পিরবতন রােধ হীত ক
বাবায়ন

[১.৮.১] বাবািয়ত ক সমি সংা ১ ৫ ৮ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৯ ১০

[১.৯] িেযাােদর সানী ভাতা িবতরণ
কায ম তদারিক

[১.৯.১] তদারিকত ভাতা
িবতরণ কায ম

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.১০] িতবী ভাতা দান কায ম
তদারিক

[১.১০.১] তদারিকত ভাতা
িবতরণ কায ম

সমি % ১.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.১১] িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিক

[১.১১.১] তদারিকত ভাতা
িবতরণ কায ম

সমি % ১.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.১২] সামািজক িনরাপালক কের
বাবায়ন পিরবীণ

[১.১২.১] পিরবীণত ক সমি সংা ১ ৯ ১০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১৪ ১৬

[১.১৩] িতবীেদর িশা ও অা
কাণলক কােজ সহায়তা দান

[১.১৩.১] সহায়তা দান সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ০৯, ২০২২ ১৫:৩০ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, ন ২০, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] রাজ শাসন ও
বাপনায়
গিতশীলতা
আনয়ন,দািরক
কম কাে তা ি
ও জবাবিদিহ
িনিতকরণ,
কম সাদেন
গিতশীলতা আনয়ন ও
সবার মান ি:

১৫

[২.১] উপেজলা ও ইিনয়ন িম অিফস
পিরদশ ন

[২.১.১] পিরদশ নত অিফস সমি সংা ১ ৫৫০ ৫৮০ ৫৭৬ ৫১২ ৪৬০ ৪০৩ ৩৪৫ ৫৮০ ৬০০

[২.২] উপেজলা ও ইিনয়ন িম অিফস
পিরদশ ন িতেবদন বাবায়ন অগিত

[২.২.১] অিফস পিরদশ ন সমি % ০.৫ ৭৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৫ ১০০

[২.৩] িষ খাস জিম বোব দান [২.৩.১] নব ািসত পিরবার সমি সংা ০.৫ ২৬৪ ২৫০ ৯১২ ৮৩০ ৭৩৫ ৬৪৫ ৫৫০ ১০০০ ১০০০

[২.৪] অিষ খাস জিম বোব দান [২.৪.১] বোব দানত জিম সমি একর ০.৫ ৩.৫ ৫.০০ ৫.০০ ৪.৫০ ৩.৫০ ৩.০০ ২.০০ ৭.০০ ৮.০০

[২.৫] িম উয়ন কর আদায় তদারিক
করা

[২.৫.১] আদায়ত িম উয়ন
কর

সমি
কা
টাকা

০.৫ ৩ ৬ ৬.৫০ ৬.০০ ৫.০০ ৪.০০ ৩.০০ ৭.৫০ ৮.৫০

[২.৬] সায়রাত মহাল বোব দান [২.৬.১] আদায়ত ইজারা  সমি ল টাকা ০.৫ ৮.৫০ ৫০.০০ ১৪.০০ ১৩.০০ ১১.০০ ১০.০০ ৯.০০ ২০.০০ ২৫.০০

[২.৭] রাজ মামলা িনি [২.৭.১] িনিত মামলা সমি % ০.২৫ ৭৫ ৯০ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৯০ ১০০

[২.৮] জলা রাজ সভা অিত [২.৮.১] অিত সভা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[২.৯] জলা রাজ সভার িসা বাবায়ন [২.৯.১] িসা বাবায়ন সমি % ০.২৫ ৮০ ৮০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ০৯, ২০২২ ১৫:৩০ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, ন ২০, 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 

[২.১০] অিপ ত সির িলজমানী আদায় [২.১০.১] িলজমানী আদায় সমি ল টাকা ০.২৫ ৩০ ৯৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১১০ ১১৫

[২.১১] র সা িফেকট [২.১১.১] িনিত মামলা সমি % ০.২৫ ৫৩ ৯০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০

[২.১২] হাট বাজার বাপনা [২.১২.১] পিরেফিরত বাজার সমি সংা ০.৫ ৮৫ ৮৫ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৮৫ ৮৫

[২.১৩] বািষ ক কম সাদন ি (এিপএ)
বাবায়ন

[২.১৩.১] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন ওেয়ব
সাইেট কািশত

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[২.১৩.২] এিপএ েমর মািসক
সভা অিত

সমি সংা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[২.১৪] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১৪.১] ই-নিথেত নাট
িনিত

সমি % ১ ৮০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৮৫ ৯০

[২.১৫] উাবনী/ উয়ন উোগ
বাবায়ন

[২.১৫.১] ্নতম এক
উাবনী/ উয়ন উোগ
চাত

সমি জন ঘা ২.৫ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৫৫ ৫৫

[২.১৬] কম চারীেদর িশণ দান

[২.১৬.১] েতক কম চারীর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.১৬.২] ১০ম ড ও ত
েতক কম চারীেক এিপএ িবষেয়
দ িশণ

সমি জনঘা ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৪ ৫

[২.১৭] এিপএ বাবায়েন েনাদনা দান

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

সমি সংা ০.৫ ১ ১ ১ ২ ২

[৩] জলা
ািজেিসর মােম
জনলা ও
জনিনরাপা
সংহতকরণ,
জনসেচতনতালক
কায েম উুকরেণর
জারদারকরণ

১৫ [৩.১] মাবাইল কাট  [৩.১.১] পিরচািলত সমি সং ২ ৫০০ ৫০০ ৫৫০ ৫২০ ৪৯০ ৪৮০ ৪৭০ ৫৬০ ৫৭০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ০৯, ২০২২ ১৫:৩০ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, ন ২০, 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 

[৩.২] ুভােব পাবিলক পরীা
[৩.২.১] পাবিলক পরীার 
পের িনরাপা িনিতকরণ

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৩] ুভােব পাবিলক পরীা
পিরচালনা

[৩.৩.১] পিরচািলত পাবিলক
পরীা

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৪] এিিকউভ ািজেেটর আদালত
পিরদশ ন

[৩.৪.১] মাপ অিজত সমি সং ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৩.৫] জলখানা পিরদশ ন [৩.৫.১] মাপ অিজত সমি সং ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৩.৬] থানা পিরদশ ন [৩.৬.১] মাপ অিজত সমি সং ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৩.৭] জলা আইন লা কিমর সভা
অান

[৩.৭.১] অিত সভা সমি সং ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৩.৮] চাকর ও লামহষ ক ঘটনা
অবিহতকরণ

[৩.৮.১] ঘার মে গাচের
আনীত

সমি % ০.২৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৯] িনব াহী ািজেটেদর িনেয় সভা
আহবান

[৩.৯.১] আহবানত সভা সমি সং ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৩.১০] জলা আইন লা কিমর সভার
িসা

[৩.১০.১] িসা বাবায়েনর হার সমি % ০.২৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.১১] পািক গাপনীয় িতেবদন রণ [৩.১১.১] িরত িতেবদন সমি সং ০.৫ ২৪ ২৪ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২৪ ২৪

[৩.১২] এিসেডর অপবহার রাধ সংা
সভা আহবান

[৩.১২.১] আেয়ািজত সভা সমি সং ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ০৯, ২০২২ ১৫:৩০ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, ন ২০, 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 

[৩.১৩.১] লাইেস আনয়নত সমি % ০.২৫ ৮০ ৮০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.১৪] মাদকের অপবহার িনয়েণ
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[৩.১৪.১] আেয়ািজত সভা সমি সং ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৩.১৫] নারী ও িশ িনযাতন রােধ
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[৩.১৫.১] আেয়ািজত সভা সমি সং ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৩.১৬] অতাবকীয় পের লাইেস
দান ও নবায়ন

[৩.১৬.১] মাট লাইেসের
আওতায় আনয়নত

সমি সং ০.২৫ ১১৬৮ ১২৫০ ৫০০ ৪০০ ৩০০ ২০০ ১০০ ৫৫০ ৬০০

[৩.১৭] অতবকীয় প
[৩.১৭.১] মাট লাইেস
নবায়নত

সমি সং ০.২৫ ৪৭৮ ৫৫০ ৪২৮ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ৪২৮ ৪২৮

[৩.১৮] যৗক িনেরােধর লে
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[৩.১৮.১] আেয়ািজত সভা সমি সং ০.৫ ৭ ৮ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৩.১৯] বা িববাহ রােধ কম পিরকনা
ণয়ন

[৩.১৯.১] কম পিরকনা ণীত সমি সং ০.২৫ ১ ১ ১ ১ ১

[৩.২০] বা িববাহ িনেরােধর
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[৩.২০.১] আেয়ািজত সভা সমি সং ০.৫ ৪৮ ৬৮ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৩.২১] সাস ও জিবাদ দমেন
জনসেচতনতা লক সভা আেয়াজন

[৩.২১.১] আেয়ািজত সভা সমি সং ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৩.২২] সাস ও জিবাদ দমেন
জনসেচতনতালক সভার িসা বাবায়ন

[৩.২২.১] সভার িসা
বাবায়েনর হার

সমি % ০.২৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.২৩] নারী ও িশ পাচারেরােধ
জনসেচতনতা লক সভা আেয়াজন

[৩.২৩.১] আেয়ািজত সভা সমি সং ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৩.২৪] নারী ও িশ পাচারেরােধ
জনসেচতনতালক সভার িসা বাবায়ন

[৩.২৪.১] সভার িসা
বাবায়েনর হার

সমি % ০.২৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.২৫] চারাচালান িতেরােধ
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[৩.২৫.১] আেয়ািজত সভা সমি সং ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৩.২৬] চারাচালান িতেরােধ
জনসেচতনতালক সভার িসা বাবায়ন

[৩.২৬.১] সভার িসা
বাবায়েনর হার

সমি % ০.২৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.২৭] যৗন হয়রািন, জালেনাট ও ি
বসা িনয়েণ এবং িতেরােধ
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[৩.২৭.১] আেয়ািজত সভা সমি সং ০.২৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ০৯, ২০২২ ১৫:৩০ া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, ন ২০, 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] জলা পয ােয়
সরকাির ও বসরকাির
সকল উয়নলক
কায মসেহর
কায কর সময়সাধন;

১০

[৪.১] জলা উয়ন সময় কিমর সভা
অান

[৪.১.১] অিত সভা সমি সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৪.২] জলা উয়ন সময় কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[৪.২.১] িসা বাবায়ন সমি % ১.৫ ৮৫ ৮৭ ৮৮ ৮৪ ৮০ ৭৬ ৭২ ৯০ ৯২

[৪.৩] িবিভ উয়নলক কায ম
পিরদশ ন

[৪.৩.১] পিরদশ নত ক সমি সংা ১ ৭০ ৭৬ ৭৬ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৭৮ ৮০

[৪.৪] িবিভ উয়নলক কায ম
পিরদশ েনর অগিত িতেবদন

[৪.৪.১] িরত িতেবদন সমি % ০.৫ ৮০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.৫] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক
সভা

[৪.৫.১] সভা অিত সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৪.৬] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক
সভার িসা বাবায়ন

[৪.৬.১] িসা বাবায়ন সমি % ১ ৭৮ ৮০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.৭] এনিজওেদর অেল ছাড়ত অেথ র
পিরবীণ

[৪.৭.১] পিরবীণত এনিজও সমি সংা ০.২৫ ১৮ ২০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২০ ২২

[৪.৮] ঋণ কায ম পিরদশ ন / দশ ন; [৪.৮.১] পিরদশ ন/ দশ ন সমি সংা ০.২৫ ২৫ ২৭ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ২০ ৩০ ৩২

[৪.৯] ঋণ কায ম পিরদশ েনর
অগিত িতেবদন

[৪.৯.১] িরত িতেবদন সমি % ০.৫ ৮০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০ ৮২



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ০৯, ২০২২ ১৫:৩০ া: ১৫ ণ তািরখ: সামবার, ন ২০, 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] মানবসদ উয়ন
ও ািতািনক
সমতা িকরণ,
আিথ ক ও সদ
বাপনা উয়ন এবং
ীড়া ও সংিতর
উয়েনর ধারা
রািতকরণ এবং
নারীর মতায়ন
িনিতকরণ।

১০

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

[৫.১.১] িশণকাল সমি মাস ১ ১২ ১২ ১২১ ১১ ১০ ১০ ১০ ১২ ১২

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

[৫.২.১] ] িশণ দ ও
সা িফেকট িবতরণত

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

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

[৫.৩.১] িশণাথ সমি সংা ০.৫ ৬৮ ৬৮ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

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

[৫.৪.১] আইিস বহারকারী সমি % ০.৫ ৮৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[৫.৫] ইেনােভশন কায ম
[৫.৫.১] সবা দােনর ে
ইেনােভভ আইিডয়া

সমি সংা ০.৫ ৭ ২০ ১০ ৮ ৬ ৫ ৪ ১০ ১০

[৫.৬] সরকাির সহায়তায় িডিজটাল
বাপনার

[৫.৬.১] সরকাির সহায়তায়
িডিজটাল বাপনার পিতর
জ দানত পিরবার পিরিচিত
কাড  (িতন ল পিরবােরর
ডাটােবজ সিলত) এর
ািতািনক পদান

সমি সংা ৩ ৩.০০ল ২.৭৫ল ২.৫০ল ২.২৫ল ২.০০ল ৩.১০ল ৩.২০ল

[৫.৭] অিডট আপি িনি কায েমর
উয়ন

[৫.৭.১] অিডত আপি
িনিত

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৫.৮] দ মানবসদ উয়ন ও
কম সংান জেন

[৫.৮.১] দ মানবসদ উয়ন
ও কম সংান জেন উোা ও
িবিনেয়াগকারীেদর মে
মলবন তিরর লে িনয়িমত
িপিচং াাম আেয়াজন;

সমি সংা ০.৫ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৫ ২২ ৩৬ ৩৬

[৫.৯] জলা ীড়া সংার িনয়িমত কিম
গঠন

[৫.৯.১] কিম গঠন সমি সংা ০.৫ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৫.১০] ীড়া সংার আওতাধীন িত
ীড়া িতেযািগতার আেয়াজন

[৫.১০.১] আেয়ািজত ীড়া
িতেযািগতা

সমি সংা ০.৫ ৬ ৭ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৭ ৮

[৫.১১] Service at Doorstep
এ ধারণােক সামেন রেখ One Stop
Service এর মােম িশিত
াইভােরর ল তরী

[৫.১১.১] িশণ া াইভার সমি সংা ০.২৫ ১৭০০০ ১৬০০০ ১৫০০০ ১৪০০০ ১৩০০০ ১৮০০০ ১৯০০০

[৫.১২] সাংিতক িতেযািগতার
আেয়াজন

[৫.১২.১] আেয়ািজত
িতেযািগতা

সমি সংা ০.২৫ ১৫ ২০ ২০ ১৫ ১৩ ১০ ৮ ২০ ২০

[৫.১৩] সংিতর ে িবিভ িশণ
আেয়াজন

[৫.১৩.১] আেয়ািজত িশণ সমি সংা ০.২৫ ২০ ২৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২০ ২০

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

[৫.১৪.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

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

[৫.১৫.১] িসা বাবায়ন সমি % ০.২৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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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
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী

অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা

লমাা
অজেনর
মাণক

[১.১] াণ ও নব াসন এবং েয াগ বাপনা সিকত সভা [১.১.১] সভা অিত

[১.২] াণ ও নব াসন এবং েয াগ বাপনা সিকত সভার িসা বাবায়ন [১.২.১] িসা বাবায়ন

[১.৩] েয াগ িত এলাকা তাৎিণক পিরদশ ন /দশ ন [১.৩.১] পিরদশ ন/ দশ নত

[১.৪] েয াগ িত এলাকা তাৎিণক পিরদশ েনর অগিত িতেবদন [১.৪.১] িরত িতেবদন

[১.৫] িজ.আর দান [১.৫.১] দানত িজ আর

[১.৬] িভিজএফ কাড  দান [১.৬.১] িভিজএফ কাড  দান

[১.৭] ট িরিলফ দান [১.৭.১] দানত  আর

[১.৮] জলবা পিরবতন রােধ হীত ক বাবায়ন [১.৮.১] বাবািয়ত ক

[১.৯] িেযাােদর সানী ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক [১.৯.১] তদারিকত ভাতা িবতরণ কায ম

[১.১০] িতবী ভাতা দান কায ম তদারিক [১.১০.১] তদারিকত ভাতা িবতরণ কায ম

[১.১১] িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক [১.১১.১] তদারিকত ভাতা িবতরণ কায ম

[১.১২] সামািজক িনরাপালক কের বাবায়ন পিরবীণ [১.১২.১] পিরবীণত ক

[১.১৩] িতবীেদর িশা ও অা কাণলক কােজ সহায়তা দান [১.১৩.১] সহায়তা দান

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

[২.২] উপেজলা ও ইিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন িতেবদন বাবায়ন অগিত [২.২.১] অিফস পিরদশ ন

[২.৩] িষ খাস জিম বোব দান [২.৩.১] নব ািসত পিরবার

[২.৪] অিষ খাস জিম বোব দান [২.৪.১] বোব দানত জিম

[২.৫] িম উয়ন কর আদায় তদারিক করা [২.৫.১] আদায়ত িম উয়ন কর

[২.৬] সায়রাত মহাল বোব দান [২.৬.১] আদায়ত ইজারা 

[২.৭] রাজ মামলা িনি [২.৭.১] িনিত মামলা

[২.৮] জলা রাজ সভা অিত [২.৮.১] অিত সভা

[২.৯] জলা রাজ সভার িসা বাবায়ন [২.৯.১] িসা বাবায়ন

[২.১০] অিপ ত সির িলজমানী আদায় [২.১০.১] িলজমানী আদায়

[২.১১] র সা িফেকট [২.১১.১] িনিত মামলা
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী

অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা

লমাা
অজেনর
মাণক

[২.১২] হাট বাজার বাপনা [২.১২.১] পিরেফিরত বাজার

[২.১৩] বািষ ক কম সাদন ি (এিপএ) বাবায়ন
[২.১৩.১] এিপএ’র সকল মািসক িতেবদন ওেয়ব সাইেট কািশত

[২.১৩.২] এিপএ েমর মািসক সভা অিত

[২.১৪] ই-নিথ বাবায়ন [২.১৪.১] ই-নিথেত নাট িনিত

[২.১৫] উাবনী/ উয়ন উোগ বাবায়ন [২.১৫.১] ্নতম এক উাবনী/ উয়ন উোগ চাত

[২.১৬] কম চারীেদর িশণ দান
[২.১৬.১] েতক কম চারীর জ িশণ আেয়ািজত

[২.১৬.২] ১০ম ড ও ত েতক কম চারীেক এিপএ িবষেয় দ িশণ

[২.১৭] এিপএ বাবায়েন েনাদনা দান
[২.১৭.১] নতম এক আওতাধীন দর/ একজন কম চারীেক এিপএ বাবায়েনর
জ েনাদনা দানত

[৩.১] মাবাইল কাট  [৩.১.১] পিরচািলত

[৩.২] ুভােব পাবিলক পরীা [৩.২.১] পাবিলক পরীার  পের িনরাপা িনিতকরণ

[৩.৩] ুভােব পাবিলক পরীা পিরচালনা [৩.৩.১] পিরচািলত পাবিলক পরীা

[৩.৪] এিিকউভ ািজেেটর আদালত পিরদশ ন [৩.৪.১] মাপ অিজত

[৩.৫] জলখানা পিরদশ ন [৩.৫.১] মাপ অিজত

[৩.৬] থানা পিরদশ ন [৩.৬.১] মাপ অিজত

[৩.৭] জলা আইন লা কিমর সভা অান [৩.৭.১] অিত সভা

[৩.৮] চাকর ও লামহষ ক ঘটনা অবিহতকরণ [৩.৮.১] ঘার মে গাচের আনীত

[৩.৯] িনব াহী ািজেটেদর িনেয় সভা আহবান [৩.৯.১] আহবানত সভা

[৩.১০] জলা আইন লা কিমর সভার িসা [৩.১০.১] িসা বাবায়েনর হার

[৩.১১] পািক গাপনীয় িতেবদন রণ [৩.১১.১] িরত িতেবদন

[৩.১২] এিসেডর অপবহার রাধ সংা সভা আহবান [৩.১২.১] আেয়ািজত সভা

[৩.১৩] এিসেডর অপবহার রাধ সংা সভা আহবান [৩.১৩.১] লাইেস আনয়নত

[৩.১৪] মাদকের অপবহার িনয়েণ জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন [৩.১৪.১] আেয়ািজত সভা

[৩.১৫] নারী ও িশ িনযাতন রােধ জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন [৩.১৫.১] আেয়ািজত সভা

[৩.১৬] অতাবকীয় পের লাইেস দান ও নবায়ন [৩.১৬.১] মাট লাইেসের আওতায় আনয়নত

[৩.১৭] অতবকীয় প [৩.১৭.১] মাট লাইেস নবায়নত
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী

অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা

লমাা
অজেনর
মাণক

[৩.১৮] যৗক িনেরােধর লে জনসেচতনালক সভা আেয়াজন [৩.১৮.১] আেয়ািজত সভা

[৩.১৯] বা িববাহ রােধ কম পিরকনা ণয়ন [৩.১৯.১] কম পিরকনা ণীত

[৩.২০] বা িববাহ িনেরােধর জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন [৩.২০.১] আেয়ািজত সভা

[৩.২১] সাস ও জিবাদ দমেন জনসেচতনতা লক সভা আেয়াজন [৩.২১.১] আেয়ািজত সভা

[৩.২২] সাস ও জিবাদ দমেন জনসেচতনতালক সভার িসা বাবায়ন [৩.২২.১] সভার িসা বাবায়েনর হার

[৩.২৩] নারী ও িশ পাচারেরােধ জনসেচতনতা লক সভা আেয়াজন [৩.২৩.১] আেয়ািজত সভা

[৩.২৪] নারী ও িশ পাচারেরােধ জনসেচতনতালক সভার িসা বাবায়ন [৩.২৪.১] সভার িসা বাবায়েনর হার

[৩.২৫] চারাচালান িতেরােধ জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন [৩.২৫.১] আেয়ািজত সভা

[৩.২৬] চারাচালান িতেরােধ জনসেচতনতালক সভার িসা বাবায়ন [৩.২৬.১] সভার িসা বাবায়েনর হার

[৩.২৭] যৗন হয়রািন, জালেনাট ও ি বসা িনয়েণ এবং িতেরােধ জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন [৩.২৭.১] আেয়ািজত সভা

[৪.১] জলা উয়ন সময় কিমর সভা অান [৪.১.১] অিত সভা

[৪.২] জলা উয়ন সময় কিমর সভার িসা বাবায়ন [৪.২.১] িসা বাবায়ন

[৪.৩] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন [৪.৩.১] পিরদশ নত ক

[৪.৪] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ েনর অগিত িতেবদন [৪.৪.১] িরত িতেবদন

[৪.৫] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভা [৪.৫.১] সভা অিত

[৪.৬] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভার িসা বাবায়ন [৪.৬.১] িসা বাবায়ন

[৪.৭] এনিজওেদর অেল ছাড়ত অেথ র পিরবীণ [৪.৭.১] পিরবীণত এনিজও

[৪.৮] ঋণ কায ম পিরদশ ন / দশ ন; [৪.৮.১] পিরদশ ন/ দশ ন

[৪.৯] ঋণ কায ম পিরদশ েনর অগিত িতেবদন [৪.৯.১] িরত িতেবদন

[৫.১] িবিসএস (শাসন) কাডােরর িশানিবশ কম কতােদর ইনসািভ স িশণ আেয়াজন [৫.১.১] িশণকাল

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

[৫.২.১] ] িশণ দ ও সা িফেকট িবতরণত

[৫.৩] জলা শাসেন কম রত কম চারীেদর জ িশণাথ আেয়াজন [৫.৩.১] িশণাথ

[৫.৪] জলা শাসেন কম রত কম কতা- কম চারীেদর আইিস বহার িনিত করা [৫.৪.১] আইিস বহারকারী

[৫.৫] ইেনােভশন কায ম [৫.৫.১] সবা দােনর ে ইেনােভভ আইিডয়া
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী

অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা

লমাা
অজেনর
মাণক

[৫.৬] সরকাির সহায়তায় িডিজটাল বাপনার
[৫.৬.১] সরকাির সহায়তায় িডিজটাল বাপনার পিতর জ দানত পিরবার
পিরিচিত কাড  (িতন ল পিরবােরর ডাটােবজ সিলত) এর ািতািনক পদান

[৫.৭] অিডট আপি িনি কায েমর উয়ন [৫.৭.১] অিডত আপি িনিত

[৫.৮] দ মানবসদ উয়ন ও কম সংান জেন
[৫.৮.১] দ মানবসদ উয়ন ও কম সংান জেন উোা ও
িবিনেয়াগকারীেদর মে মলবন তিরর লে িনয়িমত িপিচং াাম আেয়াজন;

[৫.৯] জলা ীড়া সংার িনয়িমত কিম গঠন [৫.৯.১] কিম গঠন

[৫.১০] ীড়া সংার আওতাধীন িত ীড়া িতেযািগতার আেয়াজন [৫.১০.১] আেয়ািজত ীড়া িতেযািগতা

[৫.১১] Service at Doorstep এ ধারণােক সামেন রেখ One Stop Service এর মােম
িশিত াইভােরর ল তরী

[৫.১১.১] িশণ া াইভার

[৫.১২] সাংিতক িতেযািগতার আেয়াজন [৫.১২.১] আেয়ািজত িতেযািগতা

[৫.১৩] সংিতর ে িবিভ িশণ আেয়াজন [৫.১৩.১] আেয়ািজত িশণ

[৫.১৪] জলা নারী ও িশ িনয াতন িতেরাধ কিমর সভা আেয়াজন [৫.১৪.১] আেয়ািজত সভা

[৫.১৫] জলা নারী ও িশ িনয াতন িতেরাধ কিমর সভা িসা বাবায়ন [৫.১৫.১] িসা বাবায়ন
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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
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


