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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, গাজীর

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:

কািভড-১৯ সংমণ িতেরােধর লে জলা শাসেকর কায ালয় ও সািকট হাউেজর েবশেখ জীবানাশক ােনল াপন করা হেয়েছ।
কািভড-১৯ সংমেণর কারেণ কম হীন ৩ লািধক পিরবােরর মােঝ াণ সামী িবতরণ করা হেয়েছ। পিরেবশ ষণ িতেরােধ সকল
ইটভাটা িস কেপ ােরশন এলাকার বািহের ানার করা হেয়েছ। কানাবাড়ী ও চায় ব িতিত দীঘ  াইওভার িনম াণ করা হেয়েছ।
বসরকাির কল-কারখানায় বজ বাপনার জ ইিপ ািপত হেয়েছ এবং ইিপর যথাথ  বহার হে িকনা তা জলা শাসেনর প
থেক িনয়িমত মিনটিরং করা হে। মাদক, খাে ভজাল ও অৈবধ াপনা উেদ, বািববাহ, ইভিজং, যৗক, জিবাদ, য়া, এিসড
সাস, ইতািদ দমেন কায করী পদেপ হণ । িের ারক সংরেণর জ গাজীর সদর উপেজলাধীন বাড়ীয়া ইউিনয়েন ি নন
শিক ি িত  ও লাইেবী িনম ােণর কায ম স হেয়েছ। নন কােলেরট ভবন িনম ােণর উোগ হণ করা হেয়েছ। রাজ
বাগান কনেভনশন হল িনম ােণর উোগ হণ করা হেয়েছ। রাজিদঘী সংার ও সৗয  বধ েনর উোগ হণ করা হেয়েছ। নন সািকট
হাউজ িনম ােণর উোগ হণ করা হেয়েছ। গাজীর কােলেরট ল ও কেলজ াপন করা হেয়েছ। িজববষ  উদযাপন উপলে হীত
কম িচ বাবায়ন করা হেয়েছ। জয়েদবর রলওেয়র উপর াইওভার িনম ােণর িনিম সংি দেরর সােথ যাগােযাগ করা হে।

সমা এবং চােলসহ:

• মাদক, বািববাহ, ইভিজং, যৗক, য়া, অৈনিতক কায কলাপ বিশ যা মাকােবলা করা অতম চােল।
• জয়েদবর রল িসং এ যানজট িনরসেন কায কর কায ম হণ িনিত করা।
• িশকারখানার জ পিরেবশ ষণেরাধ কায ম বাবায়ন।

ভিবৎ পিরকনা:

• দ জনবল ির জ েয়াজনীয় িশণ দান।
• জনবাব অিফস াপেন েয়াজনীয় বা হণ।
•  পদসহ িনেয়ােগর মােম রণকরণ।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

কািভড-১৯ সংমণ িতেরােধ ১০০% কা দান।
পিরেবশ ও িতেবেশর সৗ ও ভারসা রােথ  অপিরকিত ানার, িবলেবাড  অপসারণ ও পিরেবশ ষণ রােধ পদেপ
হণ।
পির ও পিরকিত শহর িহেসেব গাজীরেক গেড় তালার জ এক পিরকিত এবং কায কর বজ বাপনা ণয়ন।
বসমােজর নিতকতা ও আগামীর বাংলােদশ গেড় তালার লে সব েরর জনসাধারেণর মে মাদেকর িবে চারণা ।
জলা পয ােয়র সকল সরকাির দেরর ই-নিথ িসেম বাবায়ন।
িশা িতানসেহ মানস িশা িনিতকরণ।
জাতীয় আচ াির িশণ ক াপন করা।
গাজীর জলায় ইিমং িশণ ক াপন করা।
শহীদ বরকত িডয়ােমর আিনকায়েনর উোগ হণ।
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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, গাজীর

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 ি, তির 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. রাজ শাসন ও বাপনায় গিতশীলতা আনয়ন।
২. জলা পয ােয় সরকাির ও বসরকাির সকল উয়নলক কায মসেহর কায কর সময়সাধন।
৩. জলা ািজেিসর মােম জনলা ও জনিনরাপা সংহতকরণ ও মাদক সমাজ গঠন িনিতকরণ।
৪. কািভড ১৯ মহামারী মাকােবলায় মাননীয় ধানমীর িনেদ শনা বাবায়ন ও েয াগ বাপনার উয়ন।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. কািভড-১৯ সংমণ িতেরােধ সরকার িনেদ িশত কায াবিল বাবায়ন;
২. সরকােরর জাতীয় পিরকনাসহ বাবায়ন করা;
৩. িেযাােদর কাণলক কম িচ িনিদ করণ এবং বাবায়েনর পদেপ হণ;
৪. িশ িকেশারেদর শারীিরক ও মানিসক িবকােশর লে ীড়া, িবেনাদন ও সাংিতক কম কাের েপাষকতা করা;
৫. পিরেবশ রার জ জনেসচতনতা ি এবং এ সংা আইন ও িবিধ িবধােনর যথাযথ েয়াগ িনিত করা;
৬. কম কতা ও কম চারীেদর দতা উয়েন িশণ কম িচ হণ করা এবং দতার ায়ণ করা
৭. জলা পয ােয় িবিভ কিমেক সিয় ও গিতশীল করার মােম িবিভ দেরর কায ম সময় সাধন
৮. আইন লা পিরিিত উয়নকে জলা ািজেট ও িনব াহী ািজেিস কায ম জারদারকরণ ;
৯. বসমােজর নিতকতা ও আগামীর বাংলােদশ গেড় তালার লে সব েরর জনসাধারেণর মে মাদেকর িবে
চারণা;
১০. নারী ও িশ িনয াতন, ইভিজং ও বািববাহ রােধ কায কর বা হণ;
১১. অজম ও িতবী ছেল-মেয়েদর িশা িতান ও খলালায় সমঅিধকার িনিত করা;
১২. জাতীয় সংসদ ও ানীয় সরকার িনব াচন ুভােব সাদেন সাহা করা;
১৩. ত ও যাগােযাগ ি সব ািধক বহােরর উপর ােরােপর মােম জনগেণর দারেগাড়ায় সবা পৗঁছােনা;
১৪. িম রাজ/িম উয়ন কেরর ত দািব িনধ ারণ, কর বিহ ত রাজ আদায় এবং িম উয়ন কর আদায় ির জ
েয়াজনীয় পদেপ হণ
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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

ামীণ অবকাঠােমা উয়েনর মােম ামীণ যাগােযাগ বায়
বিবক পিরবতন িচত হেব। অথ ৈনিতক কম কা ি পােব।

িনম াণত রাা িক:িম: ৪৮৮.৮ ১১০ ১০০ ১১০ ১১৫
েয াগ বাপনা ও াণ
মণালয়

পিরদশ ন িতেবদন ও
ক াব

িমহীন পিরবারেক নব ািসত করা হেব। যা তােদর আথ -
সামািজক ও জীবনযাার মান উয়েন িমকা রাখেব।

নব ািসত পিরবার সংা ৩৩ ০৯ ২৫৪ ৫০০ ৫৫০ িম মণালয়
মািসক রাজ সভার
িতেবদন

আইনলা রা এবং অপরাধ িতেরাধ কায মেক কায কর ও
অিধকতর দতার সােথ সাদন করা সব হেব।

পিরচািলত মাবাইল
কাট 

সংা ১৩২৯ ৮০০ ১৩৬০ ৮০০ ৮১০ মিপিরষদ িবভাগ মািসক িতেবদন

সরকাির সির অৈবধ দখল করার মােম সরকােরর
মািলকানা ন:িতিত হেব।

উারত িম % ৫৮ ৬০ ৪০ ৪৫ ৫০ িম মণালয়
মািসক রাজ সভার
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১৪, ২০২২ ১৬:৩৭ া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৪, 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 



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১৪, ২০২২ ১৬:৩৭ া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৪, 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] রাজ শাসন
ও বাপনায়
গিতশীলতা
আনয়ন।

২৫

[১.১] িম রকড 
হালনাগাদকরণ

[১.১.১]
হালনাগাদত
খিতয়ান

সমি সংা ৩ ২৭৭৪৬ ২২৩০০ ২২৫০০ ২০২৫০ ১৮০০০ ১৫৭৫০ ১৩৫০০ ২২৭০০ ২২৮০০

[১.২] িষ খাস জিম
বোব দান

[১.২.১] নব ািসত
পিরবার

সমি সংা ২ ৩৩ ২৫৪ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫৫০ ৫৬০

[১.৩] অিষ খাস জিম
বোব দান

[১.৩.১] বোব
দানত জিম

সমি একর ২ ৩.২০ ৫.০৮ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০.৫ ১০.৬

[১.৪] িম উয়ন কেরর
সক দাবী িনধ ারণ

[১.৪.১] গত
বছেরর আদায় ও
চলিত বছেরর
আদােয়র বেকয়ার
হার

সমি
টাকা
(কা)

২ ২২.৭২ ৩০.৬০ ৩২ ২৮.৮ ২৫.৬ ২২.৪ ১৯.২ ৩৩ ৩৪

[১.৫] িম উয়ন কর আদায়
তদারিক করা

[১.৫.১] আদায়ত
িম উয়ন কর

সমি
টাকা
(কা)

২ ৪৩.২৫ ৩১.৮৪ ৩২ ২৮.৮ ২৫.৬ ২২.৪ ১৯.২ ৩৩ ৩৪

[১.৬] সায়রাত মহাল
[১.৬.১] আদায়ত
ইজারা

সমি
টাকা
(ল)

১ ৫.৮০ ৩৫ ৩৬ ৩২.৪ ২৮.৮ ২৫.২ ২১.৬ ৩৭ ৩৮

[১.৭] রাজ মামলা িনি
[১.৭.১] মামলা
িনির হার

গড় % ১ ৬২ ২০ ২২ ১৯.৮ ১৭.৬ ১৫.৪ ১৩.২ ২৩ ২৪

[১.৮] র সা িফেকট
মামলা িনি

[১.৮.১]
িনিত মামলা

গড় % ১ ৫৫ ৮ ৮.৫ ৮ ৭.৫ ৭ ৬.৫ ৯ ৯.৫

[১.৯] িম অিধহণ মামলা
ত িনি

[১.৯.১]
িনিত মামলা

সমি সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৮ ৯

[১.১০] িম অিধহণ িবল
ত দান

[১.১০.১] িবল
িনির হার

গড় % ১ ৬০ ৬২ ৫৫.৮ ৪৯.৬ ৪৩.৪ ৩৭.২ ৬১ ৬২

[১.১১] ১ নং খিতয়ান
সরকাির সির অৈবধ
দখল উার

[১.১১.১] উারত
িম

সমি একর ১ ৩.৫৫ ৪ ৩.৬ ৩.২ ২.৮ ২.৪ ৪.২ ৪.৪



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১৪, ২০২২ ১৬:৩৭ া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৪, 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 

[১.১২] অা সরকাির
সির অৈবধ দখল উার

[১.১২.১]
উারত িম

সমি একর ১ ১৩.৬৭ ১৪ ১২.৬ ১১.২ ৯.৮ ৮.৪ ১৪.২ ১৪.৪

[১.১৩] পচ ার আেবদন ত
িনি

[১.১৩.১] পচ া
িবতরণ

সমি
সংা
(হাজার)

৩ ১৮ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২১ ২২

[১.১৪] সীমানা িনধ ারণী
মামলা িনি

[১.১৪.১] মামলা
িনির হার

গড় % ২ ২৩ ২৪ ২১.৬ ১৯.২ ১৬.৮ ১৪.৪ ২৪.২ ২৪.৫

[১.১৫] নামজারীর
ব ােমাদন

[১.১৫.১]
নামজারীর
ব ােমাদেনর হার

গড় % ২ ৪৮ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫২ ৫৪



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১৪, ২০২২ ১৬:৩৭ া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৪, 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] জলা পয ােয়
সরকাির ও
বসরকাির সকল
উয়নলক
কায মসেহর
কায কর
সময়সাধন।

২০

[২.১] জলা উয়ন সময়
কিমর সভা অান

[২.১.১] অিত
সভা

সমি সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ১২ ১২

[২.২] জলা উয়ন সময়
কিমর সভার িসা
বাবায়ন

[২.২.১] িসা
বাবায়ন

গড় % ২ ৭৫ ৮১.২৫ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ৯২ ৯২

[২.৩] সামািজক বনায়েনর
জ িবিভ কার ের
চারা িবতরণ

[২.৩.১]
িবতরণত চারা

সমি সংা ২ ১০৫০০০ ২৮০০০ ৩০০০০ ২৭০০০ ২৪০০০ ২১০০০ ১৮০০০ ৩২০০০ ৩৩০০০

[২.৪] সরকাির ভাতা িবতরণ
কায ম তদারিক

[২.৪.১] ভাতা
িবতরণ কায ম
তদারকত

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ১০০ ১০০

[২.৫] জলা শাসেন কম রত
কম কতা-কম চারীগেণর
সমতার উয়েন িশণ
আেয়াজন

[২.৫.১]
িশণাথ

গড় % ২ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ১০০ ১০০

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

[২.৬.১] আইিস
বহারকারী

গড় % ২ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ১০০ ১০০

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

[২.৭.১]
িশণাথ

গড় % ২ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১৪, ২০২২ ১৬:৩৭ া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৪, 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 

[২.৮] জলা শাসেন কম রত
কম কতা-কম চারীেদর
িশণ আেয়াজন

[২.৮.১]
িশণাথ

গড় % ২ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ১০০ ৪

[২.৯] এনিজও কায ম
সময় িবষয়ক সভার িসা
বাবায়ন

[২.৯.১] িসা
বাবায়ন

গড় % ১ ৭০ ৭৫ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৮২ ৮৩

[২.১০] জ িনবন কায ম
সংা

[২.১০.১] জ
িনবন আেবদন

গড় % ১ ৯৭.৪৩ ৯৮ ৯৪ ৯০ ৮৮ ৮৪ ১০০ ১০০

[২.১১]  িনবন কায ম
সংা

[২.১১.১] 
িনবন আেবদন

গড় % ১ ৭০.১২ ৭২ ৭০ ৬৮ ৬৬ ৬৪ ৭৪ ৭৬



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১৪, ২০২২ ১৬:৩৭ া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৪, 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] জলা
ািজেিসর
মােম
জনলা ও
জনিনরাপা
সংহতকরণ ও
মাদক সমাজ
গঠন
িনিতকরণ।

১৫

[৩.১] মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[৩.১.১]
পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ৩ ৭৮০ ১৩৬০ ৮২০ ৭৬০ ৭২০ ৭০০ ৬৫০ ৮৩০ ৮৪০

[৩.২] ুভােব পাবিলক
পরীা পিরচালনা

[৩.২.১] পাবিলক
পরীার পের
িনরাপা
িনিতত

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৩] জলা কারাগার
পিরদশ ন

[৩.৩.১] মাপ
অিজত

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[৩.৪] পিরদশ নকােল
দানত পািরশ বাবায়ন

[৩.৪.১]
বাবািয়ত
পািরশ

গড় % ২ ৭৮ ৮০ ৮২ ৮০ ৭৬ ৭৪ ৭০ ৮৩ ৮৪

[৩.৫] জলা আইন-লা
কিমর সভা আান

[৩.৫.১] অিত
সভা

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[৩.৬] জলা আইন-লা
কিমর সভার িসা
বাবায়ন

[৩.৬.১] িসা
বাবায়েনর হার

সমি % ২ ৮৫ ৯০ ৯২ ৯০ ৮৬ ৮৪ ৮০ ৯৩ ৯৪

[৩.৭] িডিলং লাইেস দান
ও নবায়ন

[৩.৭.১]
বসায়ীেদর
লাইেসের
আওতায় আনয়ন

সমি সংা ২ ৩৪২ ৩৫০ ৩০০ ২৪০ ২২০ ২০০ ৩৬০ ৩৭০
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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 

[৪] কািভড ১৯
মহামারী
মাকােবলায়
মাননীয়
ধানমীর
িনেদ শনা
বাবায়ন ও
েয াগ
বাপনার
উয়ন।

১০

[৪.১] িজআর দান
[৪.১.১] দানত
িজআর চাল

সমি ম. টন ২ ৫৩০ ৪০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩২০ ৩০০ ৪৬০ ৪৭০

[৪.২] িভিজএফ দান
[৪.২.১] দানত
িভিজএফ

সমি ম. টন ২ ১৮৪.৮৪ ১৩২৫ ১৩৫০ ১২০০ ১১০০ ৯০০ ৭৫০ ১৩৭০ ১৪০০

[৪.৩] ামীণ অবকাঠােমা
িনম ােণর জ কািবটা ক

[৪.৩.১] িনম াণত
রাা

সমি িক.িম. ২ ১১০ ৪৮৮.৮ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১৩০ ১৩০

[৪.৪] কািভড১৯ িতেরােধ
কা দান

[৪.৪.১] কা
দান

গড় % ২ ৯৭ ১০০ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ১০০ ১০০

[৪.৫] জনসন এ জনসন এর
কা ভাসমান লাকেদরেক
দান

[৪.৫.১] ভাসমান
লাকেদর কা
দান

গড় % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪৫ ৮০ ৮০
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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, গাজীর, ি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,
গাজীর-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, গাজীর

তািরখ

িবভাগীয় কিমশনার
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইিস ইনফরেমশন এ কিমউিনেকশন টকেনালিজ

২ ইউিডিস ইউিনয়ন িডিজটাল সার

৩ এসএফ টেম অব ফাস

৪ িজআর া িরিলফ

৫ িভিজএফ ভালনােরেবল প িফিডং
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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] িম রকড  হালনাগাদকরণ [১.১.১] হালনাগাদত খিতয়ান এসএ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয় মািসক িতেবদন

[১.২] িষ খাস জিম বোব দান [১.২.১] নব ািসত পিরবার এসএ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয় মািসক িতেবদন

[১.৩] অিষ খাস জিম বোব দান [১.৩.১] বোব দানত জিম এসএ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয় মািসক িতেবদন

[১.৪] িম উয়ন কেরর সক দাবী িনধ ারণ
[১.৪.১] গত বছেরর আদায় ও চলিত বছেরর আদােয়র
বেকয়ার হার

এসএ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয় মািসক িতেবদন

[১.৫] িম উয়ন কর আদায় তদারিক করা [১.৫.১] আদায়ত িম উয়ন কর এসএ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয় মািসক িতেবদন

[১.৬] সায়রাত মহাল [১.৬.১] আদায়ত ইজারা এসএ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয় মািসক িতেবদন

[১.৭] রাজ মামলা িনি [১.৭.১] মামলা িনির হার এসএ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয় মািসক িতেবদন

[১.৮] র সা িফেকট মামলা িনি [১.৮.১] িনিত মামলা এসএ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয় মািসক িতেবদন

[১.৯] িম অিধহণ মামলা ত িনি [১.৯.১] িনিত মামলা এল.এ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয় মািসক িতেবদন

[১.১০] িম অিধহণ িবল ত দান [১.১০.১] িবল িনির হার এল.এ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয় মািসক িতেবদন

[১.১১] ১ নং খিতয়ান সরকাির সির অৈবধ দখল উার [১.১১.১] উারত িম এসএ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয় মািসক িতেবদন

[১.১২] অা সরকাির সির অৈবধ দখল উার [১.১২.১] উারত িম এসএ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয় মািসক িতেবদন

[১.১৩] পচ ার আেবদন ত িনি [১.১৩.১] পচ া িবতরণ রকড ম শাখা, জলা শাসেকর কায ালয় মািসক িতেবদন

[১.১৪] সীমানা িনধ ারণী মামলা িনি [১.১৪.১] মামলা িনির হার এসএ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয় মািসক িতেবদন

[১.১৫] নামজারীর ব ােমাদন [১.১৫.১] নামজারীর ব ােমাদেনর হার এসএ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয় মািসক িতেবদন

[২.১] জলা উয়ন সময় কিমর সভা অান [২.১.১] অিত সভা সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয় সভার কায িববরণী

[২.২] জলা উয়ন সময় কিমর সভার িসা বাবায়ন [২.২.১] িসা বাবায়ন সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয় সভার কায িববরণী

[২.৩] সামািজক বনায়েনর জ িবিভ কার ের চারা িবতরণ [২.৩.১] িবতরণত চারা সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয় িবতরন সংা িতেবদন

[২.৪] সরকাির ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক [২.৪.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয় িবতরন সংা িতেবদন

[২.৫] জলা শাসেন কম রত কম কতা-কম চারীগেণর সমতার উয়েন িশণ
আেয়াজন

[২.৫.১] িশণাথ সংাপন শাখা, জলা শাসেকর কায ালয় িশণ সংা প

[২.৬] জলা শাসেন কম রত কম কতা-কম চারীেদর আইিস বহার িনিত করা [২.৬.১] আইিস বহারকারী আইিস শাখা, জলা শাসেকর কায ালয় িশণ সংা প

[২.৭] িবিসএস (শাসন) কাডােরর িশানিবশ কম কতােদর ইনসািভ স িশণ [২.৭.১] িশণাথ সংাপন শাখা, জলা শাসেকর কায ালয় িশণ সংা প

[২.৮] জলা শাসেন কম রত কম কতা-কম চারীেদর িশণ আেয়াজন [২.৮.১] িশণাথ সংাপন শাখা, জলা শাসেকর কায ালয় িশণ সংা প

[২.৯] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভার িসা বাবায়ন [২.৯.১] িসা বাবায়ন সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয় সভার কায িববরণী
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[২.১০] জ িনবন কায ম সংা [২.১০.১] জ িনবন আেবদন ানীয় সরকার শাখা, জলা শাসেকর কায ালয় িতেবদন

[২.১১]  িনবন কায ম সংা [২.১১.১]  িনবন আেবদন ানীয় সরকার শাখা, জলা শাসেকর কায ালয় িতেবদন

[৩.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা [৩.১.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  জএম শাখা, জলা শাসেকর কায ালয় মািসক িতেবদন

[৩.২] ুভােব পাবিলক পরীা পিরচালনা [৩.২.১] পাবিলক পরীার পের িনরাপা িনিতত িশা শাখা, জলা শাসেকর কায ালয় মািসক িতেবদন

[৩.৩] জলা কারাগার পিরদশ ন [৩.৩.১] মাপ অিজত গাপনীয় শাখা, জলা শাসেকর কায ালয় পিরদশ ন িতেবদন

[৩.৪] পিরদশ নকােল দানত পািরশ বাবায়ন [৩.৪.১] বাবািয়ত পািরশ গাপনীয় শাখা, জলা শাসেকর কায ালয় পিরদশ ন িতেবদন

[৩.৫] জলা আইন-লা কিমর সভা আান [৩.৫.১] অিত সভা জএম শাখা, জলা শাসেকর কায ালয় সভার কায িববরণী

[৩.৬] জলা আইন-লা কিমর সভার িসা বাবায়ন [৩.৬.১] িসা বাবায়েনর হার জএম শাখা, জলা শাসেকর কায ালয় সভার কায িববরণী

[৩.৭] িডিলং লাইেস দান ও নবায়ন [৩.৭.১] বসায়ীেদর লাইেসের আওতায় আনয়ন বসা বািণজ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয় মািসক িতেবদন

[৪.১] িজআর দান [৪.১.১] দানত িজআর চাল েয াগ বাপনা শাখা, জলা শাসেকর কায ালয় িবতরন সংা িতেবদন

[৪.২] িভিজএফ দান [৪.২.১] দানত িভিজএফ েয াগ বাপনা শাখা, জলা শাসেকর কায ালয় িবতরন সংা িতেবদন

[৪.৩] ামীণ অবকাঠােমা িনম ােণর জ কািবটা ক [৪.৩.১] িনম াণত রাা েয াগ বাপনা শাখা, জলা শাসেকর কায ালয় মািসক িতেবদন

[৪.৪] কািভড১৯ িতেরােধ কা দান [৪.৪.১] কা দান সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয় সভার কায িববরণী

[৪.৫] জনসন এ জনসন এর কা ভাসমান লাকেদরেক দান [৪.৫.১] ভাসমান লাকেদর কা দান সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয় সভার কায িববরণী
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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
জলা শাসেন কম রত কম কতা-কম চারীেদর িশণ আেয়াজন িশণাথ জনশাসন মণালয় পের মােম

িবিসএস (শাসন) কাডােরর িশানিবশ কম কতােদর ইনসািভ স িশণ িশণাথ জনশাসন মণালয় পের মােম

জলা শাসেন কম রত কম কতা-কম চারীগেণর সমতার উয়েন িশণ আেয়াজন িশণাথ জনশাসন মণালয় পের মােম

কািভড১৯ িতেরােধ কা দান কা দান া সবা িবভাগ, া ও পিরবার কাণ মণালয় পের মােম

সরকাির ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত সমাজেসবা অিধদফতর পের মােম
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


