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জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, নারায়ণগ

এবং
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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:

সবার মান উয়েনর লে জলা শাসেকর কায ালয়, নারায়ণগ এর সেলন কসহ ভৗত িবধািদর অতব  উয়ন সািধত হেয়েছ।
িসিবর প িবতরণ ও অা সরকাির ভাতা দােনর জ িডিজটাল ফািমিল কাড  ও সফটওয়ার তির করা হেয়েছ যার মােম ত
িবধাবিত জনেগাীর মে সরকাির েযাগ িবধা পৗঁেছ দয়া সহজতর হেয়েছ। গণটীকা কায েমর মােম জলার অিধকাংশ মাষেক
কািভড কা দান িনিত করা হেয়েছ। জািতর িপতা বব শখ িজর রহমান এর আদেশ  উীিবত হেয় কায ালয় ােন ববর
আব ও বব কন ার াপন করা হেয়েছ। পাশাপািশ জলার ইেকা-িরজমেক এিগেয় িদেত ও ইিতবাচক ময় নারায়ণগ গড়ার
তেয় কািশত হেয়েছ আজািতক মােনর ফেটা এালবাম “নারায়ণগ িমং”। জলা কারাগােরর অভের “িরিজিলয়া” নামীয় কারা
গােম স ইাি ও জামদািন উৎপাদন ক িনম াণ করা হেয়েছ। দািরক কম কাে ই-নিথসহ ির বহার বলাংেশ ি করা হেয়েছ।
এছাড়াও াক, িথম সং, ছাদবাগান, িথম পাক াপন এবং এেডােলােস হলথ কয়ার িতা করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

মাদক, বািববাহ, ইভিজং, যৗক, য়া, অথ ৈনিতক কায কলাপ বিশ যা মাকােবলা করা অতম চােল। সাইনেবাড  এলাকার যানজট
িনরসন ও মঘন এলাকসেহর যানজট িনরসেন কায কর কায ম হণ িনিত করা। িশকারখানার জ পিরেবশ ষণেরাধ কায ম
বাবায়ন। কািভড পরবত সমেয় অথ ৈনিতক িিতশীলতা,  িনয়ণসহ সামিক জীবন বা সচল রাখা। িব অিতির জলা
ািজেট আদালত এবং এিিকউভ ািজেট আদালেতর সকল কায ম পিরচালনার জ সফটওয়ার দরকার। ইেনােভশন সােকল
এর মােম নাগিরক সবায় উাবনী িবষেয় কায ম রািত করা েয়াজন।

ভিবৎ পিরকনা:

ানীয় জনিতিনিধসহ সংি সকেলর সমেয় কায কর, বািবক এবং রসারী কম -পিরকনা ণয়ন। মাদক ও জীবাদ
নারায়ণগ িবিনম ােণ আইনলা পিরিিতর উয়েনর মােম িনরাপদ নারায়ণগ িতা করা। যানজট ও পির শহর গেড় তালা।
নারায়ণগ িশস জলা হওয়ায় পিরেবেশর ভারসা রায় িশকারখানায় শতভাগ ইিপ াপন করা। শীতলাসহ জলার অা
নদীসহ ক ষণ রাখায় িবিভ দেরর সমেয় কায ম হণ করা। নারায়ণগের ঐিতহবাহী খলালা ও সাংিতক কম কােক
জারদােরর  মােম  মাদক,  জীবাদ  ও  বা  িববাহেক  িনয়ন  করা।  জামদািন  িশের  চার  ও  সােরর  জ  “জামদািন  িমউিজয়াম”
তির। উত িচিকৎসা সবা দােনর ােথ  নারায়ণগে এক মিডেকল কেলজ াপন। িম অিধহণ কায ম হেণর ে জনগেনর
হয়রািন  িনরসণ  করা।  িব  অিতির  জলা  ািজেট  আদালত  এবং  এিিকউভ  ািজেট  আদালেতর  মামলার  তািদ  সিলত
সফটওয়ার তির।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

শহেরর কেল চাষাড়া মােড় যানজট িনরসেন টপাত দখল করণ এবং ট পারিমট ও িফটেনসিবহীন অৈবধ যান চলাচল
বের কায করী পদেপ হণ করা; দািরক কােয  ই-নিথর শতভাগ বহার িনিতকরণ; বািববােহর হার ে নািমেয় িনেয়
আসা এবং ঝের পড়া িশাথেদর হার াস করা; নারায়ণগ জলাধীন বর উপেজলায় িেযাা যাঘর িতা করা; অনসর
জনেগাীেদর সাংিতক উয়েনর জ সাংিতক াব গঠন; শহেরর িভতের াক েবশ ব করা ও লাইেস িবহীন যানবাহন
চলাচল িনিষকরণ; জ-  িনবন কায ম সহজীকরণ; নারায়ণগ জলার সকল জনগণেক কািভড-১৯ কা কায েমর
আওতায় আনা; ইউিনয়ন িডিজটাল সার ও পৗর িডিজটাল সারসহেক আরও দ ও কায কর কের তালা; সািকট হাউেজর
বখী সসারণসহ পিরতা, সৗয বধ ন ও অিতিথ বাপনায় কায কর সময় সাধন।
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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, নারায়ণগ

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 শাসিনক বা তিরর মােম উত বাংলােদশ িবিনম ােণ সরকােরর সহেযাগী িহেসেব কম সাদন।

১.২ অিভল (Mission)
মানব সেদর উয়ন এবং সীিমত সেদর সেব া বহােরর মােম টকসই উয়েনর লমাা অজেন ত ি ও উাবনী
কৗশেলর যথাযথ েয়াগ িনিতকরণ, ঘনবসিতণ  এলাকায় জনসাধারেণর জ নাগিরক িবধা যমন, খলার মাঠ, িবেনাদন পাক
ইতািদ সসারণ কের বাসেযা জলা িবিনম াণ তথা ইিতবাচক ময় নারায়ণগ িবিনম াণ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর 

১. টকসই উয়ন লমাা অজন রািতকরণ ও কািভড-১৯ মহামারী মাকােবলায় মাননীয় ধানমীর িনেদ শনা
বাবায়ন ও েয াগ বার উয়ন।
২.  জলা  ািজেিসর  মােম  জনলা  ও  জনিনরাপা  সংহতকরণ,  জনসেচতনতা  ি  ও  সামািজক  সমা
িনেরাধকরণ।
৩. রাজ শাসন ও বাপনায় গিতশীলতা আনয়ন।
৪. সকল উয়নলক কায মসেহর কায কর সময়সাধন ও সামািজক িনরাপালক কায ম জারদারকরণ এবং ন
দান।
৫. আইিসর বহার ি কের রাজ ও সাধারণ শাসেন তা ও জবাবিদিহতা ি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 মাননীয় ধানমীর িতত কসেহর জলার ধান উয়ন কম কা
বাবায়েন সময়কারীর দািয় পালন
২. সরকার কক িষ, ােসবা ও জনা, পিরবার পিরকনা, নারী ও িশ,  েগাী কাণ, াথিমক ও গণিশা
এবং িশা িবষয়ক হীত সকল নীিতমালা ও কম চীর ু বাবায়ন, তাবধান, পিরবীণ ও সময় সাধন
৩. জন সেচতনতা ির মােম টকসই উয়ন লমাা অজেন সরকােরর হীত নীিতমালা, উোগ এবং কায মসহ
বাবায়েন সািব ক সহায়তা করা এবং পিরবীণ ও সময় সাধন
৪. সামািজক িনরাপা ও দাির িবেমাচেন িবিভ মণালয়/িবভাগ কক সামািজক িনরাপা বনী কম চী, অিত
দিরেদর জ কম সংান কম চী এবং মাননীয় ধানমীর ািং উোগসহ বাবায়েন সািব ক দািয় পালন
৫. জলার রাজ শাসেনর সািব ক িনয়ণ তাবধান, পিরবীণ ও সময় সাধন
৬. জলা ািজেিসর ও িনব াহী ািজেিস সিকত যাবতীয় মতা েয়াগ, মাবাইল কাট  পিরচালনা, জলার সািব ক
আইনলা রাব ক জনজীবেন ি আনয়ন
৭. জাতীয় াচার কৗশল বাবায়েন িনিদ  কম পিরকনা নয়ণ এবং স আেলােক কািত সবা দান িনিতকরণ
৮. িবিভ সামািজক সমা, যৗন হয়রািন, নারী িনয াতন, মাদক সবন, চারাচালান, যৗক, বািববাহ ইতািদ
িতেরাধ/িনরসেন কায ম হণ
৯. ানীয় সরকার সংা কায ম
১০. জাতীয় ই-গভেন  কায ম হণ, বাবায়ন, সবা পিত সহজীকরণ, িতিত অযায়ী সবা দান, জলা ত



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৫, ২০২২ ১৬:২১ া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৫, ২০২২

বাতায়ন হালনাগাদকরণ, সাাল িমিডয়া বহার এবং িবিভ পয ােয় ত ও যাগােযাগ িসহ অা িবষেয় িশণ
কায ম পিরচালনা ও তদারিক।



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৫, ২০২২ ১৬:২১ া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৫, ২০২২

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

িকেশার-িকেশারীেদর শািররীক ও মানিসক
াের উয়ন ও এসিডিজ লমাা
অজন

জলার িত িবালেয়
এেডােলােস কাউিিলং
সার াপন

সংা ১০ ২০ ৬০ ১০০
উপেজলা িনব াহী অিফস (সকল) ও জলা শাসেকর
কায ালয়, নারায়ণগ

পিরদশ ন িতেবদন

আজািতক পিরসের জলা ািং পেক
েল ধরা, পয টক ি ও সহনীয়
কম সংান ি

জামদািন পাক াপন % ৩০ ৬০ ১০০ িশ মণালয়, জলা শাসেকর কায ালয় ও িবিসক মািসক িতেবদন

পয টক িবধা ি % ২০ ৪০ ৬০
নারায়ণগ িস কেপ ােরশন, তারােবা পৗরসভা,
পগ, নারায়ণগ ও িবিসক

মািসক িতেবদন

কম সংান ি % ১০ ২০ ৩০
জলা শাসেকর কায ালয়, নারায়ণগ ও ব উয়ন
অিধদর, নারায়ণগ

মািসক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৫, ২০২২ ১৬:২১ া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৫, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৫, ২০২২ ১৬:২১ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৫, 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: ধবার, ন ১৫, ২০২২ ১৬:২১ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৫, 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] টকসই উয়ন
লমাা অজন
রািতকরণ ও
কািভড-১৯
মহামারী
মাকােবলায়
মাননীয়
ধানমীর
িনেদ শনা
বাবায়ন ও
েয াগ বার
উয়ন।

১৯

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

[১.১.১] িসা
বাবািয়ত

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ১০০ ১০০

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

[১.২.১]
পিরদশ ন/দশ নত

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ১০০ ১০০

[১.৩] িজআর দান
[১.৩.১] বরা অযায়ী
দানত িজআর

গড় % ১ ৭০ ৭১ ৭২ ৭০ ৭৫ ৭৫

[১.৪] িভিজএফ দান
[১.৪.১] বরা অযায়ী
দানত িভিজএফ

গড় % ১ ৭২.৫ ৭৫ ৭৫ ৭০ ৭৫ ৭৫

[১.৫] ট িরিলফ দান
[১.৫.১] বরা অযায়ী
দানত িরিলফ

গড় % ১ ৯৫ ১০০ ১০০ ৯৫ ১০০ ১০০

[১.৬] ামীণ অবকাঠােমা
িনম ােণর জ কািবটা ক
বাবায়ন

[১.৬.১] বরা অযায়ী
রাা িনম াণ

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[১.৭] জলা পিরেবশ কিমর
সভার িসা বাবায়ন

[১.৭.১] বাবািয়ত
িসা

গড় % ১ ৮৭ ৮৫ ৯০ ৮৯ ৮৮ ৯০ ৯৫

[১.৮] অিতদিরের জ
কম সংান কম চী

[১.৮.১] বরা অযায়ী
বা হণ

সমি সংা ১ ২৫৫০০ ২৫০০০ ৩০০০০ ৩০০০০

[১.৯] িেযাােদর
সানীভাতা িবতরণ কায ম
তদারিক

[১.৯.১] িবতরণ
কায ম তদারকত

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[১.১০] িবধবা, িতবীেদর
িশা ও অা কাণলক
ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিক

[১.১০.১] িবতরণ
কায ম তদারকত

গড় % ১ ৭৭.৫ ৭২.৫ ৮০ ৭৯ ৮২ ৮৫

[১.১১] িজব বেষ  ৫০০০০
 রাপণ কম চী

[১.১১.১]  রাপণ সমি সংা ১ ৩৭০০০ ৩৬০০০ ৩৭০০০ ৩৫০০০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৫, ২০২২ ১৬:২১ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৫, 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] কািভড-১৯ িতেরােধ
সভা আান

[১.১২.১] অিত সভা সমি সংা ২ ৬ ৩ ৪ ৩ ৫ ৫

[১.১৩] কািভড-১৯ সভার
িসা বাবায়ন

[১.১৩.১] বাবািয়ত
িসা

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ১০০ ১০০

[২] জলা
ািজেিসর
মােম জনলা
ও জনিনরাপা
সংহতকরণ,
জনসেচতনতা ি
ও সামািজক
সমা
িনেরাধকরণ।

১৪

[২.১] মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[২.১.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ২ ৯৫০ ১০৫৩ ১০৬০ ১০৫৫ ১০৫০ ১০৪০ ১১০০ ১১৫০

[২.২] ুভােব পাবিলক
পরীা পিরচালনা

[২.২.১] পিরচািলত
পাবিলক পরীা

গড় % ১ ১০০ ১০০ ৯৫ ১০০ ১০০

[২.৩] জলা আইন লা
কিমর সভার িসা
বাবায়ন

[২.৩.১] িসা
বাবািয়ত

গড় % ১ ৭৫ ৭৯ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৫ ৮০ ৮৫

[২.৪] জলা টােফােস র
িনয়িমত অপােরশন অাহত
রাখা

[২.৪.১] পিরচািলত
অপােরশন

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ১০০ ১০০

[২.৫] াম আদালেতর মােম
মামলা িনি

[২.৫.১] িনির হার গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ১০০ ১০০

[২.৬] িববাহ সাদনকারী ও
িনবকেদর অিনয়ম হেল
আইন েয়াগ

[২.৬.১] অিভেযাগ
অসাের হীত বা

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ১০০ ১০০

[২.৭] ইভিজং বে বা
হণ

[২.৭.১] হীত বা গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৭ ১০০ ১০০

[২.৮] সমােবেশর আেয়াজন
কের িনবিত িববােহর িবধা
সকলেক জানােনা

[২.৮.১] আেয়ািজত
সমােবশ

সমি সংা ১ ৭০ ৬২ ৬১ ৬২ ৬৫

[২.৯] মািমক িবালেয়
িকেশারী াব গঠন

[২.৯.১] গত িকেশারী
াব

সমি সংা ১ ২০ ২০ ২২ ২৫



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৫, ২০২২ ১৬:২১ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৫, 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] বসরকাির সংার
সহায়তায় ানীয় জনগণেক
দতা ি ও আয়বধ ক কােজ
সৃ করা

[২.১০.১] সহায়তা া
ি

সমি সংা ১ ৪৫০ ৪৫৫ ৪৫৩ ৪৫১ ৪৫৫ ৪৬০

[২.১১] মসিজেদ তবার েব 
বা িববােহর ফল বণ না
করা

[২.১১.১] মসিজদ সমি সংা ১ ২৯০০ ২৮৩০ ২৯০০ ২৮৯০ ২৮৭০ ২৯৫০ ২৯৮০

[২.১২] িববাহ
সাদনকারীগেণেক পা
পাীর বয়স িনিেতর জ
কাগজপ যাচাই এ সংরেণ
বা করা

[২.১২.১] বা
িববােহর হার

গড় % ১ ৯০ ১০০ ১০০ ৯০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৫, ২০২২ ১৬:২১ া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৫, 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] রাজ শাসন
ও বাপনায়
গিতশীলতা
আনয়ন।

১৪

[৩.১] িম রকড 
হালনাগাদকরণ

[৩.১.১] হালনাগাদত
খিতয়ান

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৩.২] িষ খাস জিম বোব
দান

[৩.২.১] নব ািসত
পিরবার

সমি সংা ১ ৯০ ১৮৮ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ২০০ ২০০

[৩.৩] অিষ খাস জিম
বোব দান

[৩.৩.১] বোব
দানত জিম

সমি একর ১ ২২ ২.০ ২৫ ২৩ ২২ ৩০ ৩০

[৩.৪] িম উয়ন কেরর
সক দাবী িনধ ারণ

[৩.৪.১] গত বছেরর
আদায় ও চলিত
বছেরর বেকয়ার হার

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৩.৫] িম উয়ন কর আদায়
[৩.৫.১] আদায়ত
িম উয়ন কর

সমি টাকা ২ ১৯.৫৭ ৭১.৬৭ ৭২ ৭০ ৬৮ ৭৫ ৮০

[৩.৬] সায়রাত মহাল
বোব দান

[৩.৬.১] আদায়ত
ইজারা

সমি টাকা ১ ১.০৫ ৭.৩৪ ৮ ৬ ১০ ১০

[৩.৭] রাজ মামলা িনি
[৩.৭.১] মামলা
িনির হার

গড় % ১ ৮০ ৮৫.৩ ৮৬ ৯০ ৯০

[৩.৮] িম িবেরাধ িবষয়ক
মামলার এসএফ িব
আদালেত রণ

[৩.৮.১] রেণর সময় সমি িদন ১ ৩০ ২২০৯ ২৩০০ ২২০০ ২০০০ ২৫০০ ২৫০০

[৩.৯] র সা িফেকট
মামলা িনি

[৩.৯.১] িনিত
মামলা

গড় % ১ ৬৫.৫ ৬২.৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৭০ ৭০

[৩.১০] ১ নং খিতয়ান
সরকাির সির অৈবধ দখল
উার

[৩.১০.১] উারত
িম

গড় % ২ ৯.৫ ২.০৮ ১২ ১১ ১০ ১২ ১৩

[৩.১১] অা সরকাির
সির অৈবধ দখল উার

[৩.১১.১] উারত
িম

গড় % ১ ৭ ১২ ১১ ১০ ১২ ১৩
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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] সকল
উয়নলক
কায মসেহর
কায কর
সময়সাধন ও
সামািজক
িনরাপালক
কায ম
জারদারকরণ
এবং ন
দান।

১২

[৪.১] জলা উয়ন সময়
কিমর সভার িসা
বাবায়ন

[৪.১.১] িসা
বাবািয়ত

গড় % ২ ৮৫ ৮৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯০ ৯৫

[৪.২] িবিভ উয়নলক
কায ম পিরদশ ন

[৪.২.১] পিরদশ নত
ক

সমি সংা ১ ৬০ ১৬৫ ১৬৫ ১৬০ ১৫০ ১৮০ ১৯০

[৪.৩] পিরদশ ন িতেবদেনর
িসা বাবায়ন

[৪.৩.১] িসা
বাবািয়ত

গড় % ২ ৯৫ ৯৫ ৯৫ ৯৩ ৯৫ ৯৫

[৪.৪] এনিজও কায ম সময়
িবষয়ক সভার িসা
বাবায়ন

[৪.৪.১] িসা
বাবািয়ত

গড় % ২ ৯৫ ৯৫ ৯৫ ৯৩ ৯৫ ৯৫

[৪.৫] এনিজওেদর অেল
ছাড়ত অেথ র পিরবীণ

[৪.৫.১] পিরবীণত
এনিজও

সমি সংা ১ ৬ ১৮ ১৮ ১৫ ২০ ২০

[৪.৬] ঋণ কায ম
পিরদশ ন/দশ ন

[৪.৬.১] পিরদশ ন/দশ ন সমি সংা ১ ৫ ৪৪ ৪৫ ৪০ ৪৫ ৫০

[৪.৭] জলা শাসক
সেলেনর িসা বাবায়ন

[৪.৭.১] িসা
বাবািয়ত

গড় % ২ ৭৫ ৯৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৯৫ ৯৫

[৪.৮] সািকট হাউস বাপনা
[৪.৮.১] পিরতা,
সৗয বধ ন ও অিতিথ
বাপনা

গড় % ১ ৯০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ১০০ ১০০
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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%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৫] আইিসর
বহার ি কের
রাজ ও সাধারণ
শাসেন তা ও
জবাবিদিহতা
িনিতকরণ।

১১

[৫.১] জলা শাসেন কম রত
কম কতা-কম চারীেদর আইিস
বহার িনিতকরণ

[৫.১.১] আইিস
বহারকারী

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৬ ১০০ ১০০

[৫.২] জলা আইিস সময়
কিমর িসা বাবায়ন

[৫.২.১] বাবািয়ত
িসা

গড় % ১ ৮৫ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ১০০ ১০০

[৫.৩] িত শাখার ই-নিথ
কায ম িনয়িমত পয েবণ
করা

[৫.৩.১] পয েবণ
সংা

সমি সংা ১ ২৫০ ২৪৬ ২৫০ ২৪৫ ২৪০ ২৩৫ ২৩০ ২৫০ ২৫০

[৫.৪] ই-নিথ বহার িবষয়ক
য কান সমা সমাধােন
িশেণর বা করা

[৫.৪.১] আেয়ািজত
িশণ

সমি সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৫ ৫

[৫.৫] জলা/উপেজলা ত
বাতায়ন িনয়িমত আপেডট
করা

[৫.৫.১] আপেডটকরণ সমি সংা ১ ২৪০ ২৪৬ ২৪৬ ২৪০ ২৩৫ ২৫০ ২৫০

[৫.৬] ইউিনয়ন িডিজটাল
সার এর কায ম িনয়িমত
মিনটিরং করা

[৫.৬.১] পিরদশ ন/দশ ন সমি সংা ১ ৫৪ ৭২ ৭২ ৭০ ৭২ ৭২

[৫.৭] জলা ইেনােভশন
কিমর সভার িসা
বাবায়ন করা

[৫.৭.১] বাবািয়ত
িসা

গড় % ১ ৮০ ৯৮ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৫.৮] িভিডও কনফাের এর
মােম জলা শাসক কক
মােস ১  উপেজলা সময়
সভায় যাগদান

[৫.৮.১] যাগদানত
সভা

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৫.৯] রিডও নারায়ণগ হেত
া সবা িবষয়ক কল
সার ও ই-াস কায ম
পিরচালনা

[৫.৯.১] আেয়াজনত
অান

সমি সংা ১ ৫২ ৩৬ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫০
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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, নারায়ণগ, ি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,
নারায়ণগ-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, নারায়ণগ

তািরখ

িবভাগীয় কিমশনার
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ PIO Project Implementation Officer

২ SDG Sustainable Development Goal

৩ আইিস
ইনফরেমশন এ কিমউিনেকশন টকেনালিজ (Information &
Communication Technology)

৪ ইউিডিস ইউিনয়ন িডিজটাল সার (Union Digital Centre)

৫ ই-গভেন  ইেলকিনক গভেন  (Electronic Governance)

৬ ই-ফাইল ইেলকিনক ফাইল (Electronic File)

৭ ই-সবা ইেলকিনক (Electronic) সবা

৮ এন িজ ও নন-গভন েম অগ ানাইেজশন (Non-Government Organization)

৯ এসএফ টেম অব ফাস (Statement of Fact)

১০ কািবখা কােজর িবিনমেয় খা

১১ কািবটা কােজর িবিনমেয় টাকা

১২ িজ আর া িরিলফ (Grant Relief)

১৩ িভআইিপ ভির ইা পারসন (Very Important Person)

১৪ িভ িজ এফ ভালনােরেবল প িফিডং (Vulnerable Group Feeding)

১৫ িভিভআইিপ ভির ভির ইা পারসন (Very Very Important Person)
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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 সভার িসা বাবায়ন [১.১.১] িসা বাবািয়ত াণ ও নব াসন শাখা সভার িতেবদন

[১.২] েয াগ িত এলাকা তাৎিণক পিরদশ ন/দশ ন [১.২.১] পিরদশ ন/দশ নত াণ ও নব াসন শাখা পিরদশ ন/দশ ন িতেবদন

[১.৩] িজআর দান [১.৩.১] বরা অযায়ী দানত িজআর াণ ও নব াসন শাখা িবতরণ সংা িতেবদন

[১.৪] িভিজএফ দান [১.৪.১] বরা অযায়ী দানত িভিজএফ াণ ও নব াসন শাখা িবতরণ সংা িতেবদন

[১.৫] ট িরিলফ দান [১.৫.১] বরা অযায়ী দানত িরিলফ াণ ও নব াসন শাখা িবতরণ সংা িতেবদন

[১.৬] ামীণ অবকাঠােমা িনম ােণর জ কািবটা ক বাবায়ন [১.৬.১] বরা অযায়ী রাা িনম াণ াণ ও নব াসন শাখা পিরদশ ন িতেবদন ও ক াব

[১.৭] জলা পিরেবশ কিমর সভার িসা বাবায়ন [১.৭.১] বাবািয়ত িসা সাধারণ শাখা সভার িতেবদন

[১.৮] অিতদিরের জ কম সংান কম চী [১.৮.১] বরা অযায়ী বা হণ াণ ও নব াসন শাখা পিরদশ ন িতেবদন ও ক াব

[১.৯] িেযাােদর সানীভাতা িবতরণ কায ম তদারিক [১.৯.১] িবতরণ কায ম তদারকত সাধারণ শাখা িবতরণ সংা িতেবদন

[১.১০] িবধবা, িতবীেদর িশা ও অা কাণলক ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিক

[১.১০.১] িবতরণ কায ম তদারকত সাধারণ শাখা িবতরণ সংা িতেবদন

[১.১১] িজব বেষ  ৫০০০০  রাপণ কম চী [১.১১.১]  রাপণ নজারত শাখা

[১.১২] কািভড-১৯ িতেরােধ সভা আান [১.১২.১] অিত সভা িডিশয়াল িখানা শাখা

[১.১৩] কািভড-১৯ সভার িসা বাবায়ন [১.১৩.১] বাবািয়ত িসা িডিশয়াল িখানা শাখা

[২.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা [২.১.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  িডিশয়াল িখানা শাখা মািসক িতেবদন

[২.২] ুভােব পাবিলক পরীা পিরচালনা [২.২.১] পিরচািলত পাবিলক পরীা িশা শাখা, জএম শাখা ও জারী শাখা
সংি পাবিলক পরীার বািষ ক
িতেবদন

[২.৩] জলা আইন লা কিমর সভার িসা বাবায়ন [২.৩.১] িসা বাবািয়ত িডিশয়াল িখানা শাখা মািসক িতেবদন

[২.৪] জলা টােফােস র িনয়িমত অপােরশন অাহত রাখা [২.৪.১] পিরচািলত অপােরশন িডিশয়াল িখানা শাখা মািসক িতেবদন

[২.৫] াম আদালেতর মােম মামলা িনি [২.৫.১] িনির হার িডিশয়াল িখানা শাখা মািসক িতেবদন

[২.৬] িববাহ সাদনকারী ও িনবকেদর অিনয়ম হেল আইন েয়াগ [২.৬.১] অিভেযাগ অসাের হীত বা িডিশয়াল িখানা শাখা মািসক িতেবদন

[২.৭] ইভিজং বে বা হণ [২.৭.১] হীত বা িডিশয়াল িখানা শাখা মািসক িতেবদন

[২.৮] সমােবেশর আেয়াজন কের িনবিত িববােহর িবধা সকলেক জানােনা [২.৮.১] আেয়ািজত সমােবশ িডিশয়াল িখানা শাখা মািসক িতেবদন

[২.৯] মািমক িবালেয় িকেশারী াব গঠন [২.৯.১] গত িকেশারী াব িডিশয়াল িখানা শাখা মািসক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[২.১০] বসরকাির সংার সহায়তায় ানীয় জনগণেক দতা ি ও আয়বধ ক কােজ
সৃ করা

[২.১০.১] সহায়তা া ি িডিশয়াল িখানা শাখা মািসক িতেবদন

[২.১১] মসিজেদ তবার েব  বা িববােহর ফল বণ না করা [২.১১.১] মসিজদ িডিশয়াল িখানা শাখা মািসক িতেবদন

[২.১২] িববাহ সাদনকারীগেণেক পা পাীর বয়স িনিেতর জ কাগজপ যাচাই এ
সংরেণ বা করা

[২.১২.১] বা িববােহর হার িডিশয়াল িখানা শাখা মািসক িতেবদন

[৩.১] িম রকড  হালনাগাদকরণ [৩.১.১] হালনাগাদত খিতয়ান রাজ শাখা মািসক রাজ সভার িতেবদন

[৩.২] িষ খাস জিম বোব দান [৩.২.১] নব ািসত পিরবার রাজ শাখা মািসক রাজ সভার িতেবদন

[৩.৩] অিষ খাস জিম বোব দান [৩.৩.১] বোব দানত জিম রাজ শাখা মািসক রাজ সভার িতেবদন

[৩.৪] িম উয়ন কেরর সক দাবী িনধ ারণ
[৩.৪.১] গত বছেরর আদায় ও চলিত বছেরর বেকয়ার
হার

রাজ শাখা
িবগত বছেরর আদায় ও বেকয়া সংা
বািষ ক িতেবদন

[৩.৫] িম উয়ন কর আদায় [৩.৫.১] আদায়ত িম উয়ন কর রাজ শাখা
িরটাণ -৩ ও আদায় সংা মািসক
িতেবদন

[৩.৬] সায়রাত মহাল বোব দান [৩.৬.১] আদায়ত ইজারা রাজ শাখা বব সংা িতেবদন

[৩.৭] রাজ মামলা িনি [৩.৭.১] মামলা িনির হার আরএম শাখা মািসক িতেবদন

[৩.৮] িম িবেরাধ িবষয়ক মামলার এসএফ িব আদালেত রণ [৩.৮.১] রেণর সময় আরএম শাখা মািসক িতেবদন

[৩.৯] র সা িফেকট মামলা িনি [৩.৯.১] িনিত মামলা জনােরল সা িফেকট শাখা মািসক িতেবদন

[৩.১০] ১ নং খিতয়ান সরকাির সির অৈবধ দখল উার [৩.১০.১] উারত িম রাজ শাখা মািসক রাজ সভার িতেবদন

[৩.১১] অা সরকাির সির অৈবধ দখল উার [৩.১১.১] উারত িম রাজ শাখা মািসক রাজ সভার িতেবদন

[৪.১] জলা উয়ন সময় কিমর সভার িসা বাবায়ন [৪.১.১] িসা বাবািয়ত সাধারণ শাখা মািসক িতেবদন

[৪.২] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন [৪.২.১] পিরদশ নত ক গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[৪.৩] পিরদশ ন িতেবদেনর িসা বাবায়ন [৪.৩.১] িসা বাবািয়ত গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[৪.৪] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভার িসা বাবায়ন [৪.৪.১] িসা বাবািয়ত সাধারণ শাখা মািসক িতেবদন

[৪.৫] এনিজওেদর অেল ছাড়ত অেথ র পিরবীণ [৪.৫.১] পিরবীণত এনিজও সাধারণ শাখা এনিজও িবষয়ক েরার ছাড়প

[৪.৬] ঋণ কায ম পিরদশ ন/দশ ন [৪.৬.১] পিরদশ ন/দশ ন সাধারণ শাখা পিরদশ ন/দশ ন িতেবদন

[৪.৭] জলা শাসক সেলেনর িসা বাবায়ন [৪.৭.১] িসা বাবািয়ত সংাপন শাখা বাবায়ন িতেবদন

[৪.৮] সািকট হাউস বাপনা [৪.৮.১] পিরতা, সৗয বধ ন ও অিতিথ বাপনা নজারত শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[৫.১] জলা শাসেন কম রত কম কতা-কম চারীেদর আইিস বহার িনিতকরণ [৫.১.১] আইিস বহারকারী আইিস শাখা মািসক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৫.২] জলা আইিস সময় কিমর িসা বাবায়ন [৫.২.১] বাবািয়ত িসা আইিস শাখা সভার িতেবদন

[৫.৩] িত শাখার ই-নিথ কায ম িনয়িমত পয েবণ করা [৫.৩.১] পয েবণ সংা আইিস শাখা মািসক িতেবদন

[৫.৪] ই-নিথ বহার িবষয়ক য কান সমা সমাধােন িশেণর বা করা [৫.৪.১] আেয়ািজত িশণ আইিস শাখা িশণ পিকা ও ায়ন

[৫.৫] জলা/উপেজলা ত বাতায়ন িনয়িমত আপেডট করা [৫.৫.১] আপেডটকরণ াামার ও আইিস শাখা জারীত িবিভ খবর ও নাশ

[৫.৬] ইউিনয়ন িডিজটাল সার এর কায ম িনয়িমত মিনটিরং করা [৫.৬.১] পিরদশ ন/দশ ন আইিস শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[৫.৭] জলা ইেনােভশন কিমর সভার িসা বাবায়ন করা [৫.৭.১] বাবািয়ত িসা আইিস শাখা মািসক িতেবদন

[৫.৮] িভিডও কনফাের এর মােম জলা শাসক কক মােস ১  উপেজলা সময়
সভায় যাগদান

[৫.৮.১] যাগদানত সভা আইিস শাখা মািসক িতেবদন

[৫.৯] রিডও নারায়ণগ হেত া সবা িবষয়ক কল সার ও ই-াস কায ম
পিরচালনা

[৫.৯.১] আেয়াজনত অান আইিস শাখা মািসক ি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
ই-নিথ বহার িবষয়ক য কান সমা সমাধােন িশেণর
বা করা

আেয়ািজত িশণ জনশাসন মণালয় প মােম

সািকট হাউস বাপনা পিরতা, সৗয বধ ন ও অিতিথ বাপনা হায়ন ও গণত মণালয় প মােম

িবধবা, িতবীেদর িশা ও অা কাণলক ভাতা
িবতরণ কায ম তদারিক

িবতরণ কায ম তদারকত সমাজেসবা অিধদফতর প মােম

মাবাইল কাট  পিরচালনা পিরচািলত মাবাইল কাট 
িলশ িবভাগ/িবআরএ/িবআইডিউএ/িবিসক/পাট অিধদর/পিরেবশ অিধদর/ভাা
অিধকার সংরণ অিধদর

প মােম

েয াগ িত এলাকা তাৎিণক পিরদশ ন/দশ ন পিরদশ ন/দশ নত জলা িশা অিফস, নারায়ণগ প মােম

েয াগ িত এলাকা তাৎিণক পিরদশ ন/দশ ন পিরদশ ন/দশ নত জলা াথিমক িশা অিফস, নারায়নগ প মােম
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