
ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১১:৫০ া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৩, ২০২২

গণজাতী বাংলােদশ সরকার

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, িগ

এবং

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

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২১ - ন ৩০, ২০২২



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১১:৫০ া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৩, ২০২২

িচপ

জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ ৩ ................................................................................................... 

াবনা ৪ ............................................................................................................................................................. 

সকশন ১: জলা / সােকল অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল ৫ .............. 

সকশন ২: জলা / সােকল অিফেসর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact) ৬ ................................. 

সকশন ৩: কম সাদন পিরকনা ৭ .......................................................................................................................... 

সংেযাজনী ১: শসংেপ (Acronyms) ১৫ .............................................................................................................. 

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক ১৬ ...................................................................................................... 

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ ১৮ ............................................................................... 

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ ১৯ ................................................ 



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১১:৫০ া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৩, ২০২২

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:

 াধীনতার মহান পিত জািতর িপতা বব শখ িজর রহমান র রাল িনম াণ;
 “নগরী ীগ” শীষ ক জলা ােকর িতীয় সংরণ কাশ;
 ধানমীর কায ালেয়র আওতায় বাবায়নাধীন আায়ন-২ কের মােম িমহীন ও হহীনেদর জ হ িনম াণ;
 কােলেরট জােম মসিজেদর িভির াপন;
 জলা শাসেকর কায ালেয় ড-কয়ার াপন;
 জলা শাসেকর কায ালেয় “সবা সংেযাগ” নােম অভথ না ক াপন;
 সািকট হাউেজর ঊখী সসারণ ও আিনকায়ন;

সমা এবং চােলসহ:

 জলা শাসেন িসিনয়র সহকারী কিমশনার ও সহকারী কিমশনার পয ােয়র কম কতার অলতা
 িবিভ ক বাবায়েন জিম অিধহণ ও অৈবধ দখলদারেদর িনকট হেত জিম ও নদী নার এক বড় চােল;
 ১৩-১৬ এবং ১৭-২০ তম েডর কম চািরেদর তি ােনর সতা
 জলা সদেরর সােথ রাজধানীর অত যাতায়াত বা
 জলা শাসন পিরবহণেল অপয া গািড়র সংা;
 ত ি সংি কম চািরগেণর অপয া কম দতা;
 অিনরাপদ নৗ-যাগােযাগ বা।

ভিবৎ পিরকনা:

  জলা  সদেরর  ইাকের  সিত  ািপত  জািতর  িপতা  বব  শখ  িজর  রহমােনর  রাল  রণােবন  ও  তৎসংল  এলাকার
সৗয বধ ন;
 কােলেরেটর সকল কম চারীেক নতম ৬০ ঘা িশণ িনিতকরণসহ যেথাপ্ িশণ দােনর মােম দ শাসন গেড় তালা;
 শতভাগ ই/িড নিথ বাবায়নসহ জলা শাসেনর সকল কাজ িডিজটাইেজশন করা;
 েটকসই উয়ন অভী, ৮ম পবািষ কী পিরকনা এবং িনব াচনী ইশেতহােরর সােথ সাম রেখ জলা শাসেনর সকল কম -পিরকনা
ণয়ন ও বাবায়ন;
 কােলেরট জােম মসিজেদর িনম াণ কাজ স করা;
 িবেশষ চািহদা স িশেদর জ িবালয় ও িশ িবকাশ ক াপন করা;

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

 ই/িড-ফাইিলংএর মােম সকল দািরক কাজ সাদন এবং অবােনর উ
 জলা সদেরর ইাকের সিত ািপত জািতর িপতা বব শখ িজর রহমােনর রাল রণােবন ও তৎসংল এলাকার
সৗয বধ ন;
 ধানমীর কায ালেয়র আওতায় বাবায়নাধীন আায়ন-২ কের মােম িমহীন ও হহীনেদর জ হ িনম াণ;
 কােলেরট জােম মসিজেদর িনম াণ কাজ রািতকরণ;
 সমােজর িপিছেয় পড়া জনেগাী “েদ সদায়” এর জীবন মােনায়ন;
 নগরী ীগে পয টন িশের িবকােশ উেখেযা অগিত অজন।
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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, িগ

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, জনবাব ও জবাবিদিহতালক শাসন।

১.২ অিভল (Mission)
শাসিনক দতা ি, তির যথাযথ বহার ও সবাদাতার িভির পিরবতন এবং উাবন চচ ার মােম সময়াব ও
মানসত সবািনিত করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর 

১. ু িম বাপনা
২. িশার মােনায়ন ও ভাষা আোলন ও িের চতনা বাবায়ন
৩. অসহায়, :, গ ত ও ািতক েয ােগ িতেদর নব াসেন সহায়তা ও জীবনযাার মােনায়ন
৪. অবকাঠােমাগত উয়ন ও ানীয় সরকার িতান শিশালীকরণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)
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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

২০২২-২৩ ২০২৩-২০২৪

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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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
২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] ু িম
বাপনা

২০

[১.১] রকড  ম
িডিজটাল করণ

[১.১.১] রকড েম
রিত খিতয়ান
িডিজটালত ও
হালত

সমি সংা ৪ ৭,৭০,০০০ ৭,০০,০০০ ৬,৫০,০০০ ৬,০০,০০০ ৫,৫০,০০০
িডিজটাল

রকড  সহ
হালকরণ

িডিজটাল
রকড  সহ
হালকরণ

[১.২] হাট বাজােরর
পিরেফির
িচিতকরণ

[১.২.১] হাট
বাজােরর পিরেফির
িচিতত ও
হালনাগাদত

সমি সংা ৩ ১৪ ১০ ০৮ ০৬ ০৫ ১৬ ১৮

[১.৩] অিপ ত
সির ডাটােবইজ
তির

[১.৩.১] অিপ ত
সির ডাটােবইজ
তরী সািদত

সমি সংা ৩ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০
ডাটােবইজ

হালনাগাদকরণ
ডাটােবইজ

হালনাগাদকরণ

[১.৪] িম উয়ন
কেরর দাবী
ওেয়বসাইেট কাশ

[১.৪.১] িম উয়ন
কেরর দাবী
ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ তািরখ ৩ ৩০.১০.২১ ১৫.১১.২১ ৩০.১১.২১ ১৫.১২.২০ ৩০.১২.২১ ১৫.১০.২২ ০১.১০.২৩

[১.৫] িম
বাপনার সােথ
জিড়ত
কম কতা/কম চারীেদর
কিউটার ও
তি িবষেয়
দতা িলক
িশণ

[১.৫.১] কিউটার
ও তি িবষেয়
উপেজলা িম
অিফেসর
কম কতা/কম চারী
িশিত

সমি সংা ৩ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩৫ ৪০

[১.৫.২] কিউটার
ও তি িবষেয়
উপেজলা ইউিনয়ন
িম অিফেসর
কম কতা/কম চারী
িশিত

সমি সংা ২ ৬৫ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৭০ ৮০

[১.৬] িম উয়ন
কর আদায় সংা
মািসক
পয ােলাচনা সভা

[১.৬.১] িম উয়ন
কর আদায় সংা
মািসক
পয ােলাচনা সভা
অিত

মিত সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪
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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
২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] িশার
মােনায়ন ও
ভাষা আোলন
ও িের
চতনা বাবায়ন

২০

[২.১] মগঠেনর
মােম িশা
িতান পিরদশ ন
করা

[২.১.১] িশা
িতান
পিরদশ নত

সমি সংা ৪ ১৬৮ ১৫১ ১৩৪ ১১৮ ১০০ ১৬৮ ১৮০

[২.২] িডিজটাল
িশা িতান
িবিনম াণ

[২.২.১] াথিমক
িবালেয়
মািিমিডয়া
াসেমর বহার
িনিতকরণ

সমি সংা ১ ১৫০ ১৩৫ ১২০ ১০৫ ৯০ ১৫০ ২০০

[২.২.২] মািমক ও
উ িশা িতােন
শখ রােসল
িডিজটাল ােবর
বহার িনিতকরণ

সমি সংা ১ ৩৮ ৩৪ ৩০ ২৬ ২২ ৩৮ ৪২

[২.৩] িশা
িতােন িবিভ
াব সিয়করণ

[২.৩.১] িশা
িতােন িশক-
ছা/ছাীেদর
সমেয় িবিভ গত
াব (কালচারাল
াব, াট স াব
ইতািদ) সিয়করণ

সমি সংা ১ ১৫০ ১৩০ ১২০ ১১০ ১০০ ১৫০ ২০০

[২.৪] াথিমক ও
মািমক পয ােয়র
িশাথেদর মে
া সেচতনতা ি

[২.৪.১] িশা
িতােন
াতঃকালীন
সমােবশ ও শরীরচচ া
িনিতকরণ

সমি সংা ১ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১০০০ ১২০০

[২.৫] াউং
কায ম জারদার
করেণর মােম
িশা িতােনর
সমতা ি

[২.৫.১] াথিমক
িবালেয়
কাবাউটদেলর
গত ইউিনট
সিয়করণ

সমি সংা ১ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ৪০০ ৪৪০

[২.৫.২] মািমক
িবালেয় ও
সমমােনর িশা
িতােন
াউটদেলর গত
ইউিনট সিয়করণ

সমি সংা ১ ১২০ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২০ ১৪০

[২.৫.৩]
উমািমক
িবালেয়ও
সমমােনর
িশািতােন
রাভারাউেটর
গত ইউিনট
সিয়করণ

সমি সংা ১ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১০ ২০ ২০

[২.৬] ানীয়
শাসেনর
উপিিতেত িশা
িতােন অিভভাবক
সমােবশ আেয়াজন

[২.৬.১] িশা
িতােন অিভভাবক
সমােবশ স

সমি সংা ১ ৭২ ৭০ ৬৮ ৬৫ ৬০ ৭৫ ৮০

[২.৭] জািতর িপতা
বব শখ িজর
রহমান র রাল
রণােবণ

[২.৭.১] রাল
াপন ও সৗয বধ ন

তািরখ তািরখ ৪ ১৭.০৩.২১ ১৭.০৪.২১ ১৭.০৫.২১ ১৭.০৬.২১ ৩০.০৬.২১

[২.৮] িশা
িতেন ি
িভিক চলি ও
ডেমাির দশ ন

[২.৮.১] ি
িভিক চলি ও
ডেমাির দিশ ত

সমি সংা ২ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২০০ ২৫০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১১:৫০ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৩, ২০২২

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
২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] অসহায়,
:, গ ত ও
ািতক
েয ােগ
িতেদর
নব াসেন
সহায়তা ও
জীবনযাার
মােনায়ন

২০

[৩.১] মাবাইল
কাট  পিরচালনার
মােম আইনংখলা
রা, অপরাধ দমন
ও িনয়ণ

[৩.১.১] মাবাইল
কাট  পিরচািলত

সমি সংা ৪ ৭০০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৭৫০ ৮৫০

[৩.২] বািবেয়
িনেরাধ

[৩.২.১] িনকাহ
রিজার, ইমাম,
েরািহত ও
সংিেদর িনেয়
ইউিনয়ন সভা
আেয়াজন

সমি
ওয়াকেপর
সংা

২ ১৫ ১২ ১০ ৮ ৬ ১৫ ২০

[৩.২.২] বািবেয়
িনেরােধর লে
িশা িতােন
অিভভাবক, িশক
ও ছা/ছাীেদর
সমেয় কিম গঠন
ও সভা-সমােবশ
আেয়াজন

সমি সংা ২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ১০০ ১২০

[৩.৩] খাবাব
কম চী, মানিবক
সহায়তা কায ম
তাবধান ও সময়

[৩.৩.১] ইউিনয়ন
পয ােয় কায েমর

সমি সংা ২ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ৩৫ ৪০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১১:৫০ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৩, ২০২২

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
২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩.৪] িমহীনেদর
খাসজিম বোব
দান

[৩.৪.১] িমহীন
পিরবােরর খাসজিম
বোব াি

সমি সংা ২ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ১৫০ ১৫০

[৩.৫] িভকেদর
নব াসন

[৩.৫.১]
হালনাগাদত
তািলকা অযায়ী
িভকেদর নব াসন

সমি সংা ২ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৬০ ৭০

[৩.৫.২] নব ািসত
িভকেদর
ফেলাআপ

সমি সংা ১ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৬০ ৭০

[৩.৬] েদ
সদােয়র
কম সংােনর েযাগ
ির লে মিহলা
িবষয়ক অিধদর ও
ব উয়ন
অিধদেরর মােম
িশেণর বা
হণ

[৩.৬.১]
িশণাের
সংা

সমি সংা ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৬০

[৩.৭] নারীর দতা
ির লে াইিভং
িশণ দান

[৩.৭.১] িশণ
া নারী াইভার

সমি সংা ১ ৬০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ৬৫ ৭০

[৩.৮] নারী উয়েনর
জ "রণা
ীগ" কম িচ
বাবায়ন

[৩.৮.১] িবধা
ভাগী নারী

সমি সংা ১ ৫০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ১০০ ১২০

[৩.৯] মিহলা
িবষয়ক অিধদেরর
মােম নারীর া
সবা উয়ন

[৩.৯.১] Health
Camp এর
আেয়াজন

সমি সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১০ ১২

[৩.১০] ছাীেদর
মােঝ সাইেকল
িবতরণ

[৩.১০.১] সাইেকল
িবতরণত

সমি সংা ১ ৩০ ২০ ১৫ ১২ ১০ ৩০ ৫০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১১:৫০ া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৩, ২০২২

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
২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪]
অবকাঠােমাগত
উয়ন ও ানীয়
সরকার িতান
শিশালীকরণ

১০

[৪.১] িবিভ উয়ন
ক বাবায়ন

[৪.১.১] িবিভ
উয়ন ক
বািবয়ত

মিত সংা ৩ ১৩০ ১১০ ১০০ ৮০ ৭০ ১৩০ ১৩০

[৪.২] িনম াণ কাজ
পিরদশ ন
িতেবদেনর
পািরশ বাবায়ন

[৪.২.১] পািরশ
বাবািয়ত

সমি সংা ৩ ১৩০ ১১০ ১০০ ৮০ ৭০ ১৩০ ১৩০

[৪.৩] জনিতিনিধ
ও কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৪.৩.১] MIS,
LGSP িরেশার,
মৗিলক িশণ
আেয়াজন

মিত
িশেণর
সংা

২ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৭ ৭

[৪.৪] জ-
িনবন (Target
-16.9: by
2030
Provide
legal
identity for
all including
birth
registration)

[৪.৪.১] ইউিনয়ন ও
পৗরসভার
আওতাধীন সকল
জ- িনবিত

গড় % ২ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১১:৫০ া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৩, ২০২২

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
২০২২-২৩

ে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 ৮ ১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-গভা/
উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ৮ ১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪ ৩ ৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ৩ ৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ৩ ৩

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১১:৫০ া: ১৪ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৩, ২০২২

আিম, জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, িগ, ি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,
িগ-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, িগ

তািরখ

িবভাগীয় কিমশনার
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ Apps Application

২ SDG Sustainable Development Goal

৩ আইিস (ICT) Information Communication Technology

৪ এলিজইিড- (LGED) Local Government Engineering Department
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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] রকড  ম িডিজটাল করণ [১.১.১] রকড েম রিত খিতয়ান িডিজটালত ও হালত রকড ম বািষ ক িতেবদন

[১.২] হাট বাজােরর পিরেফির িচিতকরণ [১.২.১] হাট বাজােরর পিরেফির িচিতত ও হালনাগাদত রাজ শাখা বািষ ক িতেবদন

[১.৩] অিপ ত সির ডাটােবইজ তির [১.৩.১] অিপ ত সির ডাটােবইজ তরী সািদত িভিপ সল বািষ ক িতেবদন

[১.৪] িম উয়ন কেরর দাবী ওেয়বসাইেট কাশ [১.৪.১] িম উয়ন কেরর দাবী ওেয়বসাইেট কািশত রাজ শাখা বািষ ক িতেবদন

[১.৫] িম বাপনার সােথ জিড়ত কম কতা/কম চারীেদর কিউটার ও
তি িবষেয় দতা িলক িশণ

[১.৫.১] কিউটার ও তি িবষেয় উপেজলা িম অিফেসর কম কতা/কম চারী
িশিত

সংি িম অিফস বািষ ক িতেবদন

[১.৫.২] কিউটার ও তি িবষেয় উপেজলা ইউিনয়ন িম অিফেসর
কম কতা/কম চারী িশিত

সংি িম অিফস বািষ ক িতেবদন

[১.৬] িম উয়ন কর আদায় সংা মািসক পয ােলাচনা সভা [১.৬.১] িম উয়ন কর আদায় সংা মািসক পয ােলাচনা সভা অিত রাজ শাখ বািষ ক িতেবদন

[২.১] মগঠেনর মােম িশা িতান পিরদশ ন করা [২.১.১] িশা িতান পিরদশ নত িশা শাখা বািষ ক িতেবদন

[২.২] িডিজটাল িশা িতান িবিনম াণ
[২.২.১] াথিমক িবালেয় মািিমিডয়া াসেমর বহার িনিতকরণ

অিতির জলা শাসক িশা ও
আইিস ও জলা িশা অিফসার

পিরদশ ন িতেবদন

[২.২.২] মািমক ও উ িশা িতােন শখ রােসল িডিজটাল ােবর বহার
িনিতকরণ

অিতির জলা শাসক িশা ও
আইিস ও জলা িশা অিফসার

পিরদশ ন িতেবদন

[২.৩] িশা িতােন িবিভ াব সিয়করণ
[২.৩.১] িশা িতােন িশক-ছা/ছাীেদর সমেয় িবিভ গত াব (কালচারাল
াব, াট স াব ইতািদ) সিয়করণ

িশা শাখা বািষ ক িতেবদন

[২.৪] াথিমক ও মািমক পয ােয়র িশাথেদর মে া সেচতনতা
ি

[২.৪.১] িশা িতােন াতঃকালীন সমােবশ ও শরীরচচ া িনিতকরণ িশা শাখা বািষ ক িতেবদন

[২.৫] াউং কায ম জারদার করেণর মােম িশা িতােনর
সমতা ি

[২.৫.১] াথিমক িবালেয় কাবাউটদেলর গত ইউিনট সিয়করণ িশা শাখা বািষ ক িতেবদন

[২.৫.২] মািমক িবালেয় ও সমমােনর িশা িতােন াউটদেলর গত ইউিনট
সিয়করণ

িশা শাখা বািষ ক িতেবদন

[২.৫.৩] উমািমক িবালেয়ও সমমােনর িশািতােন রাভারাউেটর গত
ইউিনট সিয়করণ

িশা শাখা বািষ ক িতেবদন

[২.৬] ানীয় শাসেনর উপিিতেত িশা িতােন অিভভাবক সমােবশ
আেয়াজন

[২.৬.১] িশা িতােন অিভভাবক সমােবশ স জলা িশা অিফসার ও িশা শাখা বািষ ক িতেবদন

[২.৭] জািতর িপতা বব শখ িজর রহমান র রাল রণােবণ [২.৭.১] রাল াপন ও সৗয বধ ন সাধারণ শাখা বািষ ক িতেবদন

[২.৮] িশা িতেন ি িভিক চলি ও ডেমাির দশ ন [২.৮.১] ি িভিক চলি ও ডেমাির দিশ ত িশা শাখা বািষ ক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৩.১] মাবাইল কাট  পিরচালনার মােম আইনংখলা রা, অপরাধ দমন
ও িনয়ণ

[৩.১.১] মাবাইল কাট  পিরচািলত জ এম শাখা বািষ ক িতেবদন

[৩.২] বািবেয় িনেরাধ

[৩.২.১] িনকাহ রিজার, ইমাম, েরািহত ও সংিেদর িনেয় ইউিনয়ন সভা
আেয়াজন

জ এম শাখা বািষ ক িতেবদন

[৩.২.২] বািবেয় িনেরােধর লে িশা িতােন অিভভাবক, িশক ও
ছা/ছাীেদর সমেয় কিম গঠন ও সভা-সমােবশ আেয়াজন

িশা শাখা বািষ ক িতেবদন

[৩.৩] খাবাব কম চী, মানিবক সহায়তা কায ম তাবধান ও সময় [৩.৩.১] ইউিনয়ন পয ােয় কায েমর াণ শাখা বািষ ক িতেবদন

[৩.৪] িমহীনেদর খাসজিম বোব দান [৩.৪.১] িমহীন পিরবােরর খাসজিম বোব াি রাজ শাখা বািষ ক িতেবদন

[৩.৫] িভকেদর নব াসন
[৩.৫.১] হালনাগাদত তািলকা অযায়ী িভকেদর নব াসন সাধারণ শাখা বািষ ক িতেবদন

[৩.৫.২] নব ািসত িভকেদর ফেলাআপ সাধারণ শাখা বািষ ক িতেবদন

[৩.৬] েদ সদােয়র কম সংােনর েযাগ ির লে মিহলা িবষয়ক
অিধদর ও ব উয়ন অিধদেরর মােম িশেণর বা হণ

[৩.৬.১] িশণাের সংা সাধারণ শাখা বািষ ক িতেবদন

[৩.৭] নারীর দতা ির লে াইিভং িশণ দান [৩.৭.১] িশণ া নারী াইভার জ এম শাখা বািষ ক িতেবদন

[৩.৮] নারী উয়েনর জ "রণা ীগ" কম িচ বাবায়ন [৩.৮.১] িবধা ভাগী নারী সাধারণ শাখা বািষ ক িতেবদন

[৩.৯] মিহলা িবষয়ক অিধদেরর মােম নারীর া সবা উয়ন [৩.৯.১] Health Camp এর আেয়াজন সাধারণ শাখা বািষ ক িতেবদন

[৩.১০] ছাীেদর মােঝ সাইেকল িবতরণ [৩.১০.১] সাইেকল িবতরণত সাধারণ শাখা বািষ ক িতেবদন

[৪.১] িবিভ উয়ন ক বাবায়ন [৪.১.১] িবিভ উয়ন ক বািবয়ত সাধারণ শাখা বািষ ক িতেবদন

[৪.২] িনম াণ কাজ পিরদশ ন িতেবদেনর পািরশ বাবায়ন [৪.২.১] পািরশ বাবািয়ত সাধারণ শাখা বািষ ক িতেবদন

[৪.৩] জনিতিনিধ ও কম চারীেদর জ িশণ আেয়াজন [৪.৩.১] MIS, LGSP িরেশার, মৗিলক িশণ আেয়াজন ানীয় সরকার শাখা বািষ ক িতেবদন

[৪.৪] জ- িনবন (Target -16.9: by 2030 Provide
legal identity for all including birth
registration)

[৪.৪.১] ইউিনয়ন ও পৗরসভার আওতাধীন সকল জ- িনবিত ানীয় সরকার শাখা বািষ ক ি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
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


