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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:

• অনলাইেন খিতয়ান ও িমেসবা দান চাকরণ
• যৗক, বা িববাহেরাধ, নারীর িত সিহংসতােরাধ ও মাদকের অপবহার িনয়েণ ামান আদালেতর পাশাপািশ উঠান বঠক,
মতিবিনময়সভাসহ িবিভ জনসেচতনতালক কায ম হণ
• জলা শাসেকর কায ালয় ও সািকট হাউেজর সব  ওয়াইফাই সংেযাগ দান
• জলা শাসেকর কায ালেয় ১৩, ১৪, ১৬ ও ২০ তম েডর কম চারী িনেয়াগ সকরণ
• জলা শাসেকর কায ালেয় িডিজটাল বাড  াপন ও কম কতা/কম চারীেদর িনয়িমত হািজরা িনিতকরেণ িডিজটাল হািজরা মিশন াপন
• সািকট হাঊেসর ঊখী সসারণ ও সািব ক সৗয  বধ ন
• ত অিধকার আইন বাবায়েন অবদান রাখার জ ‘ত অিধকার রার -২০১৯’ এ  জলার রার অজন
• ‘িকেশারগ কারাবী সংেশাধনাগার মেডল’ নামক ইেনােভশেনর জ ‘ঢাকা িবভাগীয় ইেনােভশন শােকিসং-২০২০’ এ ঢাকা িবভােগর
১৩ জলার ৩৯  ইেনােভশেনর মে তীয় ান অজন

সমা এবং চােলসহ:

• ভৗত-অবকাঠােমাগত সমা
• কম চারীেদর দীঘ েময়াদী িশেণর অভাব
• িশণ খােত অপয া বরা
• িনরিবি িবৎ সরবরােহর অভাব
• ইারেনেটর ধীরগিত

ভিবৎ পিরকনা:

• িম অিধহন ও িতরণ দান অেটােমশন
• জলা থেক দ সকল লাইেস দান অেটােমশন
• সকল মািমক িবালেয়র িশাথেদর জ া কাড  চাকরণ
• সফটওয়ােরর মােম নামজাির মামলার আেবদনকারীেক মামলার তািরখ ও অেমাদেনর পর িড িস আর খরচ জানােনা
• এসএমই িবকােশ ঋন/অবকাঠােমা িবধা দান এবং বাজার সংেযাগ াপেনর জ ওয়ান প িবধা তির
• জলার সকল পিতত জিম চাষাবােদর আওতায় আনা
• জলার সকল খাস জিমর ডাটােবইজ তকরণ ও খাস জিম িচিতকরণ অাপ তির

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

জলার সকল সায়রাত মহােলর ত সিলত এক ণ া ডাটােবইজ তকরণ
িকেশারগ জলা কারাগারেক এক আদশ  সংেশাধনাগাের পিরণতকরণ
জলা শাসেকর কায ালেয়র সকল নিথ ই-নিথর মােম িনকরেণর কায  শতভাগ সাফের সােথ সাদন
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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, িকেশারগ

এবং

িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা-এর মে ২০২১ 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. দাির িবেমাচন,চিলত িষ পিতর আিনকায়ন,েয াগ বাপনা ও জ- িনবন এর ম িদেয় সকল
নাগিরেকর আইনগত পিরিচিত  িনিতকরেণর  মােম টকসই উয়ন অভীসহ  রণ  এবং  পক ২০৪১  বাবায়েনর
পেথ উেখেযা অগিত সাধন
২. রাজ শাসন ও িম বাপনায় গিতশীলতা আনয়ন
৩. জলা ািজেিসর মােম জনলা ও জনিনরাপা সংহতকরণ এবং জনসেচতনতালক কায ম জারদারকরণ
৪. াখােত উৎকষ  সাধেনর মােম কািভড-১৯ পিরিিত মাকািবলায় কায কর িমকা পালন

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. জলার আ:িবভাগীয় 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 এবং াণ ও নব াসন কায ম হণ, িজআর, আর, কািবখা, কািবটা, িভিজিড, িভিজএফ, অিত
দিরেদর জ কম জন ইতািদ কায ম বাবায়ন, তাবধান ও পিরবীণ;
৪. জলবা পিরবতেনর িবপ ভাব মাকােবলায় জনসেচতনতা ি, বনায়ন, িবিভ ক হণ ও বাবায়েন সািব ক
সহায়তা করা এবং সািব ক সময় সাধন ও পিরবীণ;
৫. সামািজক িনরাপা ও দাির িবেমাচেন িবিভ মণালয়/িবভাগ কক হীত াশনাল সািভ স কম িচ, এক বাড়ী
এক খামারসহ িবিভ ক বাবায়েন সািব ক সহায়তা দান ও কায কর সময় সাধন;
৬. জলার রাজ শাসেনর সািব ক িনয়ণ, তাবধান এবং পিরবীণ;
৭. জলা ািজেিস ও িনব াহী ািজেিস সিকত যাবতীয় মতা েয়াগ, মাবাইল কাট  পিরচালনা, জলার সািব ক
আইন-লা রা এবং িভিভআইিপেদর িনরাপা সংা কায াবিল;
৮. িবিভ সামািজক সমা যমন যৗন হয়রািন, নারী িনয াতন, মাদক সবন, চারাচালান, যৗক, বািববাহ ইতািদ
িতেরাধ/িনরসেন কায ম হণ;
৯. জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন এবং অিভেযাগ িনি বাপনার আওতায় অিভেযাগ িনি;
১০. ানীয় সরকার সংা কায ম;
১১. িবেদশগামী িেদর তারণা ও হয়রািন িতেরাধ এবং মানব পাচার রাধসহ বাসী কােণ যাবতীয় কায ম হণ;
১২. এনিজওেদর কায ম তদারিক ও সময় এবং এনিজওেদর অেল ছাড়ত অেথ র পিরবীণ ও ঋণসহ অা
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কায ম পিরদশ ন/দশ ন;
১৩. জাতীয় ই-গভেন  কায ম বাবায়ন, সবা পিত সহজীকরণ, সবা দান িতিত অযায়ী সবা দান, জলা ত
বাতায়ন হালনাগাদকরণ, সাাল িমিডয়া বহার এবং িবিভ পয ােয় ত ও যাগােযাগ িসহ অা িবষেয় িশণ
কায ম পিরচালনা ও তদারিক।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

িভক  িকেশারগ
জলা

নব ািসত ও কম সংান
এর েযাগা িভক

সংা ২৯৬ ৩২০ ৩৫০ ৪০০
জলা সমাজেসবা কায ালয়, িকেশারগ; জলা
শাসন,িকেশারগ

মািসক িতেবদন

িমহীন ও হহীন 
িকেশারগ জলা

িনিম ত হ সংা ৪৯৬ ১২০ ২০০ ২৫০
আয়ণ-২ ক, মাননীয় ধানমীর কায ালয়; জলা
শাসন,িকেশারগ; বাংলােদশ এডিমিনেভ সািভ স
এেসািসেয়শন,িকেশারগ জলা শাখা

ক পিরচালক,আয়ণ-২ ক,
মাননীয় ধানমীর কায ালয় কক
দ তয়নপ

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: বার, ন ১৮, ২০২১ ২১:৫৩ া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ২১, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: বার, ন ১৮, ২০২১ ২১:৫৩ া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ২১, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

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

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] দাির
িবেমাচন,চিলত িষ
পিতর
আিনকায়ন,েয াগ
বাপনা ও জ-
িনবন এর ম িদেয়
সকল নাগিরেকর
আইনগত পিরিচিত
িনিতকরেণর মােম
টকসই উয়ন
অভীসহ রণ এবং
পক ২০৪১
বাবায়েনর পেথ
উেখেযা অগিত
সাধন

২০

[১.১] িভক জনেগাীর জ নব াসন
ও কম সংান এর েযাগ ি

[১.১.১] নব ািসত ও
কম সংােনর
েযাগা িভক

সমি সংা ২ ২৯৬ ৩২০ ২৯০ ২৬০ ২৩০ ২০০ ৩৫০ ৪০০

[১.২] এলিজএসিপ-৩ এর আওতায়
হীত কের শতভাগ বাবায়ন

[১.২.১] শতভাগ
বাবািয়ত ক

সমি সংা ২ ১৬৯৯ ১০০০ ৮০০ ৬৫০ ৫০০ ৪০০ ১৫০০ ২০০০

[১.৩] বসতবািড়েত সবিজচাষ কায ম
তদারকীকরণ

[১.৩.১] চাষত
বসতবািড়র আিঙনা

মিত সংা ২ ১৫০০ ৩২০০ ৩৫০০ ৩১৫০ ২৮০০ ২৪৫০ ২১০০ ৩৬০০ ৩৭০০

[১.৪] অিত দির জনেগাীর জ
কম সংান ি

[১.৪.১] উপকারেভাগী
(কম সংান া)

সমি সংা ২ ১৮৩৭৪ ১৯০০০ ১৮৫০০ ১৮২০০ ১৮০০০ ১৭৬০০ ১৯৫০০ ২০৫০০

[১.৫] িতবী ভাতা দান কায ম
তদারকীকরণ

[১.৫.১] ভাতাা
িতবী ি

সমি সংা ২ ১২৫০ ১১০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ১৩০০ ১৫০০

[১.৬] ভাসমান পিতেত সবিজ চাষ
কায ম তদারকীকরণ

[১.৬.১] চাষত সবিজ
বড

মিত সংা ২ ২০০ ২২০ ২৫০ ২৪০ ২৩০ ২২০ ২১০ ২৬০ ২৮০

[১.৭] ামীণ অবকাঠােমা উয়েনর
লে কািবটা ক বাবায়ন

[১.৭.১] উপকারেভাগী
(অথ া)

সমি সংা ১.৫ ১১৬০০ ১১৯০০ ১২৫০০ ১২২০০ ১২০০০ ১১৬০০ ১১২০০ ১৪০০০ ১৫০০০

[১.৮] ামীণ অবকাঠােমা
রণােবেনর লে  আর দান

[১.৮.১] উপকারেভাগী
(িরিলফা)

সমি সংা ১.৫ ১০৮৩০ ১১৭৫০ ১২০০০ ১১৬০০ ১১২০০ ১১০০০ ১০৫০০ ১৩০০০ ১৪৫০০

[১.৯] িজ আর দান
[১.৯.১] উপকারেভাগী
(িজ আর া)

সমি সংা(ল) ১.৫ ১.০১ ১.০৫ ১.২০ ১.১২ ১.০৭ ১.০০ ০.৯৩ ১.৩০ ১.৪০

[১.১০] খা িনরাপা িনিতকরেণ
িভিজএফ দান

[১.১০.১] উপকারেভাগী
(িভিজএফ া)

মিত সংা ১.৫ ৮৩০০০ ৮৩০০০ ৮৩৫০০ ৮১২০০ ৮০০০০ ৭০২০০ ৬৭০০০ ৮৮৫০০ ৯৩০০০

[১.১১] জ িনবন সকরণ
[১.১১.১] জলায় জের
১ বছেরর মে জ
িনবেনর হার

মিত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৮০ ১০০

[১.১২]  িনবন সকরণ
[১.১২.১] জলায় র
১ বছেরর মে 
িনবেনর হার

মিত % ১ ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ৪৫ ৫০



ড়া দািখেলর সময়: বার, ন ১৮, ২০২১ ২১:৫৩ া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ২১, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

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

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] রাজ শাসন ও
িম বাপনায়
গিতশীলতা আনয়ন

২০

[২.১] িজববষ  উপলে জিম ও নই
ঘর ও নই এমন পিরবােরর জ হ
িনম াণ

[২.১.১] িনিম ত হ সমি সংা ৪ ৪৯৬ ১২০ ১১০ ১০০ ৮০ ৭০ ২০০ ২৫০

[২.২] িমহীনেদর মে িষ খাস জিম
বোব দান

[২.২.১] নব ািসত
পিরবার

সমি সংা ৪ ১৬৩ ৩৯০ ১৭৫ ১৩৫ ১২৫ ১১৫ ১১০ ৩০০ ৩৫০

[২.৩] রাজ সংা িবিবধ মামলার
িনি

[২.৩.১] িনিত
মামলা

গড় % ৪ ৮০ ৭৫.৭৭ ৭৫ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৮৫ ৯০

[২.৪] ২০ একেরর ঊে জলমহাল
ইজারা দান

[২.৪.১] আদায়ত
ইজারা

সমি টাকা(কা) ৪ ১৪.০২ ১২ ১০ ০৯ ০৮ ০৬ ১৬ ১৮

[২.৫] িকেশারগ জলার সকল
সায়রাত মহােলর ত সিলত এক
ণ া ডাটােবইজ তকরণ

[২.৫.১] তত
ডাটােবইজ

মিত % ৪ ১০০ ৮৫ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০

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

১৮

[৩.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা
[৩.১.১] মাবাইল কাট 
পিরচািলত

সমি সংা ৪ ৬৯৯ ১৩৪৯ ৬০০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৩০ ৭০০ ৭০০

[৩.২] মাদকেসবন ও মাদকের
িবার রােধ গত ‘মাদকিবেরাধী
টােফাস ’ কক অিভযান পিরচালনা

[৩.২.১] পিরচািলত
অিভযান

সমি সংা ৪ ২৪ ১৮ ১৪ ১২ ১০ ২৪ ২৪

[৩.৩] নারী ও িশ িনয াতন, যৗক
থা এবং বািববাহ িনেরাধ সংা
সেচতনতালক উঠান বঠক আেয়াজন

[৩.৩.১] আেয়ািজত
উঠান বঠক

সমি সংা ৪ ৫০ ৭৮ ৬০ ৪৫ ৩০ ২৫ ১৫৬ ১৫৬

[৩.৪] ‘িনরাপদ সড়ক ও যানজট
িনরসন টােফাস ’ কক অিভযান
পিরচালনা

[৩.৪.১] পিরচািলত
অিভযান

সমি সংা ৩ ৪০ ৩০ ২৬ ২২ ১৮ ৪৪ ৪৮

[৩.৫] েতক উপেজলায়/ইউিনয়েন
াম িলশ,ল,কেলেজর িশাথ ও
অা িবেগ র সমেয় গত
ােসবক টীম এবং ৩৩৩ হেত া
বািববাহ সংা অিভেযাগ এর
িভিেত বািববাহ রাধকরণ

[৩.৫.১] রাধত
বািববাহ

গড় % ৩ ১০০ ১০০ ৮৫ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: বার, ন ১৮, ২০২১ ২১:৫৩ া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ২১, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

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

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] াখােত উৎকষ 
সাধেনর মােম
কািভড-১৯ পিরিিত
মাকািবলায় কায কর
িমকা পালন

১২

[৪.১] সরকাির হাসপাতােল সাল
অিেজন লাইন াপন কায ম
তদারকীকরণ

[৪.১.১] ািপত সাল
অিেজন লাইন

মিত সংা ৩ ০২ ০৩ ০২ ৫ ৮

[৪.২] সরকাির হাসপাতােল হাই-া
াজাল কােনালা সংেযাজন কায ম
তদারকীকরণ

[৪.২.১] সংেযািজত
হাই-া াজাল
কােনালা

মিত সংা ৩ ১০ ২০ ১৬ ১৫ ১২ ১১ ২০ ২৫

[৪.৩] সরকাির হাসপাতােল অিেজন
কনেসনেটর সংেযাজন কায ম
তদারকীকরণ

[৪.৩.১] সংেযািজত
অিেজন কনেসনেটর

মিত সংা ৩ ৫৩ ৬৩ ৬০ ৫৭ ৫৬ ৫৪ ৭০ ৭০

[৪.৪] সরকাির হাসপাতােল অিেজন
া-িমটার সংেযাজন কায ম
তদারকীকরণ

[৪.৪.১] সংেযািজত
অিেজন া-িমটার

মিত সংা ৩ ৩৫৭ ৩৭৭ ৩৭০ ৩৬৫ ৩৬২ ৩৬০ ৩৮০ ৩৮৫



ড়া দািখেলর সময়: বার, ন ১৮, ২০২১ ২১:৫৩ া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ২১, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

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

ািরত:

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, িকেশারগ

তািরখ

িবভাগীয় কিমশনার
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এল.িজ.এস.িপ লাকাল গভেন  সােপাট  েজ

২ কািবটা কােজর িবিনমেয় টাকা

৩ িজ.আর জনােরল িরিলফ

৪ .আর ট িরিলফ

৫ িভ.িজ.এফ ভান ােরবল 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] িভক জনেগাীর জ নব াসন ও কম সংান এর
েযাগ ি

[১.১.১] নব ািসত ও
কম সংােনর েযাগা িভক

জলা শাসন, িকেশারগ; সমাজেসবা অিধদর,
িকেশারগ

ভারা কম কতা,সাধারণ শাখা,জলা শাসেকর কায ালয়,িকেশারগ কক
িরত মািসক িতেবদন

[১.২] এলিজএসিপ-৩ এর আওতায় হীত কের শতভাগ
বাবায়ন

[১.২.১] শতভাগ বাবািয়ত ক
এলিজএসিপ-৩, ানীয় সরকার শাখা, জলা
শাসেকর কায ালয়, িকেশারগ

জলা ফািসিলেটটর,এলিজএসিপ-৩,ানীয় সরকার শাখা,জলা শাসেকর
কায ালয়, িকেশারগ কক িরত মািসক িতেবদন

[১.৩] বসতবািড়েত সবিজচাষ কায ম তদারকীকরণ
[১.৩.১] চাষত বসতবািড়র
আিঙনা

িষ সসারণ অিধদর িকেশারগ
উপ-পিরচালক,িষ সসারণ অিধদর,িকেশারগ কক িরত মািসক
িতেবদন

[১.৪] অিত দির জনেগাীর জ কম সংান ি
[১.৪.১] উপকারেভাগী
(কম সংান া)

জলা শাসন, িকেশারগ; েয াগ বাপনা
অিধদর, িকেশারগ

জলা াণ ও নব াসন কম কতা,িকেশারগ কক িরত মািসক িতেবদন

[১.৫] িতবী ভাতা দান কায ম তদারকীকরণ [১.৫.১] ভাতাা িতবী ি
জলা শাসন, িকেশারগ; সমাজেসবা অিধদর,
িকেশারগ

উপপিরচালক,সমাজেসবা অিধদর, িকেশারগ কক মািসক িতেবদন

[১.৬] ভাসমান পিতেত সবিজ চাষ কায ম তদারকীকরণ [১.৬.১] চাষত সবিজ বড িষ সসারণ অিধদর, িকেশারগ
উপ-পিরচালক,িষ সসারণ অিধদর,িকেশারগ কক িরত মািসক
িতেবদন

[১.৭] ামীণ অবকাঠােমা উয়েনর লে কািবটা ক
বাবায়ন

[১.৭.১] উপকারেভাগী (অথ া)
জলা শাসন, িকেশারগ; েয াগ বাপনা
অিধদর, িকেশারগ

জলা াণ ও নব াসন কম কতা,িকেশারগ কক িরত মািসক িতেবদন

[১.৮] ামীণ অবকাঠােমা রণােবেনর লে  আর
দান

[১.৮.১] উপকারেভাগী
(িরিলফা)

জলা শাসন, িকেশারগ; েয াগ বাপনা
অিধদর, িকেশারগ

জলা াণ ও নব াসন কম কতা,িকেশারগ কক িরত মািসক িতেবদন

[১.৯] িজ আর দান
[১.৯.১] উপকারেভাগী (িজ আর
া)

জলা শাসন, িকেশারগ; েয াগ বাপনা
অিধদর, িকেশারগ

জলা াণ ও নব াসন কম কতা,িকেশারগ কক িরত মািসক িতেবদন

[১.১০] খা িনরাপা িনিতকরেণ িভিজএফ দান
[১.১০.১] উপকারেভাগী (িভিজএফ
া)

জলা শাসন, িকেশারগ; েয াগ বাপনা
অিধদর, িকেশারগ

জলা াণ ও নব াসন কম কতা,িকেশারগ কক িরত মািসক িতেবদন

[১.১১] জ িনবন সকরণ
[১.১১.১] জলায় জের ১ বছেরর
মে জ িনবেনর হার

জলা শাসন,িকেশারগ িবিডআরআইএস থেক া িতেবদন

[১.১২]  িনবন সকরণ
[১.১২.১] জলায় র ১ বছেরর
মে  িনবেনর হার

জলা শাসন,িকেশারগ িবিডআরআইএস থেক া িতেবদন

[২.১] িজববষ  উপলে জিম ও নই ঘর ও নই এমন
পিরবােরর জ হ িনম াণ

[২.১.১] িনিম ত হ

আয়ণ-২ ক, মাননীয় ধানমীর কায ালয়;
জলা শাসন, িকেশারগ; বাংলােদশ
এডিমিনেভ সািভ স এেসািসেয়শন,িকেশারগ
জলা শাখা

ক পিরচালক, আয়ণ-২ ক, মাননীয় ধানমীর কায ালয় এর তয়ন প।
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[২.২] িমহীনেদর মে িষ খাস জিম বোব দান [২.২.১] নব ািসত পিরবার জলা শাসন,িকেশারগ
রিভিনউ ড কােলর,জলা শাসেকর কায ালয়,িকেশারগ কক িরত
মািসক িতেবদন

[২.৩] রাজ সংা িবিবধ মামলার িনি [২.৩.১] িনিত মামলা জলা শাসন,িকেশারগ
রিভিনউ ড কােলর,জলা শাসেকর কায ালয়,িকেশারগ কক িরত
মািসক িতেবদন

[২.৪] ২০ একেরর ঊে জলমহাল ইজারা দান [২.৪.১] আদায়ত ইজারা জলা শাসন,িকেশারগ
রিভিনউ ড কােলর,জলা শাসেকর কায ালয়,িকেশারগ কক িরত
মািসক িতেবদন

[২.৫] িকেশারগ জলার সকল সায়রাত মহােলর ত
সিলত এক ণ া ডাটােবইজ তকরণ

[২.৫.১] তত ডাটােবইজ জলা শাসন, িকেশারগ তত ডাটােবইজ

[৩.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা
[৩.১.১] মাবাইল কাট 
পিরচািলত

জলা ািজেিস, িকেশারগ
ভারা কম কতা,িডিসয়াল িখানা শাখা,জলা শাসেকর কায ালয়,িকেশারগ
কক িরত মািসক িতেবদন

[৩.২] মাদকেসবন ও মাদকের িবার রােধ গত
‘মাদকিবেরাধী টােফাস ’ কক অিভযান পিরচালনা

[৩.২.১] পিরচািলত অিভযান
জলা ািজেিস, িকেশারগ; মাদক িনয়ণ
অিধদর, িকেশারগ

ভারা কম কতা,িডিসয়াল িখানা শাখা,জলা শাসেকর কায ালয়,িকেশারগ
কক িরত মািসক িতেবদন

[৩.৩] নারী ও িশ িনয াতন, যৗক থা এবং বািববাহ
িনেরাধ সংা সেচতনতালক উঠান বঠক আেয়াজন

[৩.৩.১] আেয়ািজত উঠান বঠক জলা ািজেিস,িকেশারগ
ভারা কম কতা,িডিসয়াল িখানা শাখা,জলা শাসেকর কায ালয়,িকেশারগ
কক িরত মািসক িতেবদন

[৩.৪] ‘িনরাপদ সড়ক ও যানজট িনরসন টােফাস ’ কক
অিভযান পিরচালনা

[৩.৪.১] পিরচািলত অিভযান
জলা ািজেিস, িকেশারগ; িবআরএ,
িকেশারগ

ভারা কম কতা,িডিসয়াল িখানা শাখা,জলা শাসেকর কায ালয়,িকেশারগ
কক িরত মািসক িতেবদন

[৩.৫] েতক উপেজলায়/ইউিনয়েন াম
িলশ,ল,কেলেজর িশাথ ও অা িবেগ র
সমেয় গত ােসবক টীম এবং ৩৩৩ হেত া
বািববাহ সংা অিভেযাগ এর িভিেত বািববাহ
রাধকরণ

[৩.৫.১] রাধত বািববাহ জলা ািজেিস,িকেশারগ
ভারা কম কতা,িডিসয়াল িখানা শাখা,জলা শাসেকর কায ালয়,িকেশারগ
কক িরত মািসক িতেবদন

[৪.১] সরকাির হাসপাতােল সাল অিেজন লাইন াপন
কায ম তদারকীকরণ

[৪.১.১] ািপত সাল অিেজন
লাইন

া অিধদর,িকেশারগ িসিভল সাজন,িকেশারগ কক িরত মািসক িতেবদন

[৪.২] সরকাির হাসপাতােল হাই-া াজাল কােনালা
সংেযাজন কায ম তদারকীকরণ

[৪.২.১] সংেযািজত হাই-া
াজাল কােনালা

া অিধদর,িকেশারগ িসিভল সাজন,িকেশারগ কক িরত মািসক িতেবদন

[৪.৩] সরকাির হাসপাতােল অিেজন কনেসনেটর
সংেযাজন কায ম তদারকীকরণ

[৪.৩.১] সংেযািজত অিেজন
কনেসনেটর

া অিধদর,িকেশারগ িসিভল সাজন,িকেশারগ কক িরত মািসক িতেবদন

[৪.৪] সরকাির হাসপাতােল অিেজন া-িমটার সংেযাজন
কায ম তদারকীকরণ

[৪.৪.১] সংেযািজত অিেজন
া-িমটার

া অিধদর,িকেশারগ িসিভল সাজন,িকেশারগ কক িরত 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

বসতবািড়েত সবিজচাষ কায ম তদারকীকরণ চাষত বসতবািড়র আিঙনা িষ সসারণ অিধদর বসতবািড়েত সবিজচাষ কায ম তদারকীকরণ

িতবী ভাতা দান কায ম তদারকীকরণ ভাতাা িতবী ি সমাজেসবা অিধদফতর িতবী ভাতা দান কায ম তদারকীকরণ

ভাসমান পিতেত সবিজ চাষ কায ম তদারকীকরণ চাষত সবিজ বড িষ সসারণ অিধদর ভাসমান পিতেত সবজী চাষ কায ম তদারকীকরণ

সরকাির হাসপাতােল সাল অিেজন লাইন াপন কায ম
তদারকীকরণ

ািপত সাল অিেজন লাইন া অিধদর সরকাির হাসপাতােল সাল অিেজন লাইন াপন কায ম তদারকীকরণ

সরকাির হাসপাতােল হাই-া াজাল কােনালা সংেযাজন কায ম
তদারকীকরণ

সংেযািজত হাই-া াজাল কােনালা া অিধদর
সরকাির হাসপাতােল হাই-া াজাল কােনালা সংেযাজন কায ম
তদারকীকরণ

িভক জনেগাীর জ নব াসন ও কম সংান এর েযাগ ি
নব ািসত ও কম সংােনর েযাগা
িভক

সমাজেসবা অিধদফতর
িভক জনেগাীর জ নব াসন ও কম সংান এর েযাগ ির কায ম
তদারকীকরণ

সরকাির হাসপাতােল অিেজন কনেসনেটর সংেযাজন কায ম
তদারকীকরণ

সংেযািজত অিেজন কনেসনেটর া অিধদর সরকাির হাসপাতােল অিেজন কনেসনেটর সংেযাজন কায ম তদারকীকরণ

সরকাির হাসপাতােল অিেজন া-িমটার সংেযাজন কায ম
তদারকীকরণ

সংেযািজত অিেজন া-িমটার া অিধদর সরকাির হাসপাতােল অিেজন া-িমটার সংেযাজন কায ম তদারকীকরণ
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