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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, পাবনা

এবং

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

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২১ - ন ৩০, ২০২২
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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:

এক দ ও কায কর জলা শাসন গেড় লেত পক ও অিভলের সে সিত রেখ ১৭১ জন কম কতা ও ৭৮০ জন কম চারীেক
আিনক অিফস বাপনা, জাতীয় ই-সবা িসেম, আইিস িবষয়ক িশণ এবং এআই এর অথ ায়েন ১১০ জন নাগিরক ও ১৭৯ জন
উোােক িশণ দান করা হেয়েছ।

িনতপের বাজার িিতশীল রাখেত ও ভাার অিধকার সংরেণ ৪৮৮  অিভযান,  মহাসড়েক ভটভ, নিসমন,  াটারী  চািলত এবং
লাইেসিবহীন  যানবাহন  িনয়েণ  ৩৯২  ,  মাদক িনয়েণ  ৫৬১    এবং  অা  তফশীল আইেন  ৪১৩১    সহ  িবগত  ৩  বছের
সব েমাট ৫৫৭৫  মাবাইল কাট  পিরচািলত হয়। অিত দিরের কম িচর আওতায় গত িতন বছের ায় ৪৮৯০০ জন হতদিরের ামীণ
বকার িমেকর কম সংান িনিতকরেণর বা নওয়া হেয়েছ। ৭৮৩  গণনািনর মােম জনগেণর নানাখী অিভেযাগ িনি করা
হেয়েছ। জলা ই সবার মােম ৬৩০০০  পচ া সরবরাহ করা হেয়েছ। জলার সকল িশা িতােন শহীদ িমনার িনম াণ করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

জলা শাসেন কম রত কম চারীেদর পেদািত বা না থাকায় এবং কম কতা ও কম চারী সংকট থাকায় কম সাদেনর ে নানারকম
অিবধা হে। এছাড়া িশেণর অপয া বরা বড় এক চােল। আইিস িনভর সবা দােনর বার জ তগিত এবং িনরবি
ইারেনট চােল হেয় দািড়েয়েছ।

ভিবৎ পিরকনা:

সরকােরর ল ও উে অজেন এবং িভশন ২০২১ বাবায়েন ৮ম পবািষ ক পিরকনা ও টকসই উয়েনর লমাা অজেনর লে
েয়াজনীয় িশণ দান ও আ:িবভাগীয় সময় সাধন;
ইেনােভশেনর মােম নাগিরক সবা সহিজকরণ এবং অনলাইেনর মােম নাগিরক সবা ি করা;
িভেকর ডাটােবজ তরী এবং িভক নব াসেনর মােম পাবনা জলােক িভককরণ;
এসিডিজ অজেন সংি িবভােগর মে সময় সাধন;
িবিভ উয়নলক কায ম বাবায়ন, পয েবণ ও পিরদশ ন।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

ায় ১,৫০০ জন কম কতা/ কম চারীেক অিফস বাপনা, রাজ ও জিরপ িবষেয় িশণ দওয়া হেব।
িবিভ আইেনর উপর ৯০০  মাবাইল কাট  পিরচালনা করা হেব।
.আর, কা.িব.খা, কা.িব.টা, কম জন কের মােম ায় ৯০০০০ জন ঃ ও হতদিরেক সামািজক িনরাপা বনীর
আওতায় আনা হেব।
৩৫০  িবিভ ধরেণর লাইেস দান করা হেব।
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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, পাবনা

এবং

িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, রাজশাহী-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ২৪
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)

টকসই উয়ন অভীের আেলােক দ, গিতশীল, উয়ন সহায়ক এবং জনবাব শাসন গেড় তালা।

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

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর 

১. টকসই উয়ন অভী বাবায়ন কায ম রািতকরণ
২. রাজ শাসন ও বহাপনায় গিতশীলতা আনয়ন
৩. জলা ািজেিসর মােম জনলা ও জনিনরাপা সংহতকরণসহ সেচতনতালক কায ম পিরচালনা
৪. জলা পয ােয়র দরসেহর উয়নলক কায সেহর কায কর সময় সাধন
৫. মানবসদ উয়ন ও ািতািনক সমতা িকরণ

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 কাে মাননীয় ধানমীর িতত কসহ এবং জলার ধান ধান উয়ন কম কা
বাবায়েন সময়কারীর দািয় পালন
২. সরকার কক িষ, াহেসবা ও জনাহ, 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 বহাপনা 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. -ািতক বিশসহ সংরণসহ পিরেবশ ষেণর ফেল  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 রাব ক জনজীবেন ি আনয়ন এবং িভিভআইিপেদর িনরাপা সংা কায াবিল
৮. জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন, িসেজন চাট ার অযায়ী নাগিরক সবা দান এবং অিভেযাগ িনি বহাপনার
আওতায় অিভেযাগ িনি
৯. িবিভ সামািজক সমা যমন যৗন হয়রািন, নারী িনয াতন, মাদক সবন, চারাচালান, যৗক, বািববাহ ইতািদ
িতেরাধ/িনরসেন কায ম হণ
১০. ানীয় সরকার সংা কায েমর গিতশীলতা আনয়ন
১১.  বাসীেদর  ডাটােবস  ত,  িবেদশগামী  িেদর  তারণা  ও  হয়রািন  িতেরাধ  এবং  মানব  পাচার  রাধসহ  বাসী
কােণ যাবতীয় কায ম হণ;
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১২. এনিজওেদর কায ম তদারিক ও সময়, এনিজও কায েমর ওভারািপং িতেরােধ কম ে িনধ ারেণ মতামত
দান এবং এনিজওেদর অেল ছাড়ত অেথ র পিরবীণ ও ঋণসহ অা কায ম পিরদশ ন/দশ ন;
১৩. জাতীয় ই-গভেন কায ম বাবায়ন; সবা পিত সহজীকরণ, জলা ত বাতায়ন হালনাগাদকরণ, সাাল িমিডয়া
বহার, এবং িবিভ পয ােয় ত ও যাগােযাগ িসহ অা িবষেয় িশণ কায ম পিরচালনা ও তদারিক।
১৪. ৩৩৩- এর মােম জনগেণর সমাসহ িনরসন;
১৫. সকল সরকারী বসরকারী এবং সােসবী সংগঠেনর সমেয় িভক নব াসেনর মােম িভককরণ
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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

 ও জনবাব শাসন িনিতকরণ
ই-নিথ বাবািয়ত % ৩০ ৪০ ৫০ ৬০ ৮০ ত ও যাগােযাগ ি অিধদর মািসক িতেবদন

তবাতায়ন হালনাগাদত % ৮০ ৯৫ ১০০ ১০০ ১০০ ত ও যাগােযাগ ি অিধদর মািসক িতেবদন

রাজ শাসেন গিতশীলতা আনয়ন ই-িমউেটশন বাবািয়ত % ৮১ ৯০ ৯০ ৯৫ ১০০ উপেজলা ও ইউিনয়ন িম অিফসসহ মািসক িতেবদন

অপরাধ িতেরাধ কায ম রািতকরণ
/জনলা ও জনিনরাপা সংহতকরণ

পিরচািলত মাবাইল কাট  সংা ৬০০ ৬৫০ ৭০০ ৮৪০ ৮৪০
জলা িলশ/জলা মৎ অিফস/মাদক 
িনয়ণ অিধদর

িতেবদন, সংি
রিজার

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৩:৪৪ া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, ন ২৩, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৩:৪৪ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, ন ২৩, 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] টকসই উয়ন
অভী বাবায়ন
কায ম
রািতকরণ

১৫

[১.১] াণ ও নব াসন এবং েয াগ
বাপনা সিকত কণ ধার কিমর
সভা অান

[১.১.১] অিত সভা সমি সংা ২ ৮ ১১ ১২ ১১ ১০ ৬ ৬

[১.২] িজব বষ  উদযাপেনর লে
িভিডেয়া কেলর মােম রগণনানীর
আেয়াজন

[১.২.১] অিত
গণনানী

সমি সংা ২ ২০ ২৪ ২৬ ২৪ ২২ ২৬ ২৬

[১.৩] িশা িতান পিরদশ ন
[১.৩.১] পিরদশ নত
িবালয়

সমি সংা ১ ২০ ২০ ৭২ ৬৮ ৬৪ ৭২ ৭২

[১.৪] জ িনবন সকরণ
[১.৪.১] জলায়
জের ১ বছেরর মে
জ িনবেনর হার

গড় % ১ ১৭ ২১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৮০ ১০০

[১.৫]  িনবন সকরণ
[১.৫.১] জলায় র
১ বছেরর মে 
িনবেনর হার

গড় % ১ ৩৪ ৩০ ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ৪৫ ৫০

[১.৬] জলা শাসন কক িজববেষ 
জলার িবালয়সেহ হাইিজন কণ ার
াপন

[১.৬.১] ািপত
হাইিজন কণ ার

সমি সংা ২ ৪০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০

[১.৭] কেরানাকালীন সমেয় িশা
ে ধারাবািহকতা রায় অনলাইন
াস চা করণ

[১.৭.১] অনলাইন
াস চাত িশা
িতান

সমি সংা ২ ৪০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৭০ ৮০

[১.৮] অল মধাবী িশাথেদর উ
িশা সহায়তা কে জলা শাসক
িশা সহায়তা ফা হেত সাহা দান

[১.৮.১] সাহা
দানত িশাথ

সমি সংা ২ ১ ৫ ৪ ৩ ১০ ১৫

[১.৯] িশার নগতমান িনিত কে
সনাতনী পিত/িডিজটাল মাম
বহার কের িশকেদর সােথ
মতিবিনময় সভা আেয়াজন

[১.৯.১] অিত সভা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৩:৪৪ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, ন ২৩, 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 বহাপনায়
গিতশীলতা আনয়ন

১৫

[২.১] শতভাগ ই-িমউেটশন স
করণ কায ম অাহত রাখা

[২.১.১] সািদত ই-
িমউেটশন

গড় % ২ ৮১ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[২.২] িম উয়ন কর আদায়
[২.২.১] আদায়ত
কেরর পিরমান

সমি
কা
টাকা

২ ৭ ৭.৫ ৮ ৭ ৬ ৯ ৯.৫

[২.৩] মািসক রাজ সেলন অান
[২.৩.১] অিত
মািসক রাজ
সেলন

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[২.৪] হাটবাজার ইজারা দান
[২.৪.১] হাটবাজার
ইজারা দানত

সমি সংা ২ ১৪০ ১৪৫ ১৬০ ১৫০ ১৪৫ ১৬০ ১৬০

[২.৫] ২০ একেরর উের জলমহাল
ইজারা দান

[২.৫.১] ইজারা
দানত জলমহাল

সমি সংা ২ ৫৫ ৫৫ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৫৫ ৫৫

[২.৬] ই িমউেটশেনর অগতী সংা
মািসক পয ােলাচনা সভা

[২.৬.১] অিত সভা সমি সংা ১ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[২.৭] অিতির জলা শাসক (রাজ)
কক উপেজলা ও ইউিনয়ন িম
অিফস পিরদ শন

[২.৭.১] পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ২ ৫৫ ৪৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭৫ ৭৫

[২.৮] িম সংা অিভেযাগ িনি
[২.৮.১] িনিত
অিভেযাগ

গড় % ২ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০ ১০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৩:৪৪ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, ন ২৩, 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 

[৩] জলা
ািজেিসর
মােম জনলা
ও জনিনরাপা
সংহতকরণসহ
সেচতনতালক
কায ম পিরচালনা

১৫

[৩.১] জলা আইন লা কিমর
সভা অান ও িসা বাবায়ন

[৩.১.১] অিত সভা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৩.২] া িবিধ িতপালন,
মানবািধকার রা ও জনলা
িনয়েণ মাবাইল কাট  পিরচালনা

[৩.২.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ২ ৬০০ ৬৫০ ৭০০ ৬৮০ ৬৬০ ৭৫০ ৭৮০

[৩.৩] e-mobile court
system এ মামলার ত
upload

[৩.৩.১] মামলা
আপেলাডত

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ১০০ ১০০

[৩.৪] এিিকউভ ািজেেটর
আদালত পিরদশ ন

[৩.৪.১] পিরদশ ন সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৩.৫] জলখানা পিরদশ ন [৩.৫.১] পিরদশ ন সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৮ ০৭ ১২ ১২

[৩.৬] থানা পিরদশ ন [৩.৬.১] পিরদশ ন সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৮ ০৭ ১২ ১২

[৩.৭] মাদক অপবহার িনয়েণ
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[৩.৭.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৩.৮] পািক গাপনীয় িতেবদন
রণ

[৩.৮.১] িরত
িতেবদন

সমি সংা ১ ২৪ ২৪ ২৪ ২২ ২৪ ২৪

[৩.৯] বািববাহ, নারী ও িশ
িনয াতন রােধ জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[৩.৯.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১২ ১২

[৩.১০] ‘তাের শি বাংলােদেশর
সি’ বাবায়েন তণ সদায়েক
সৃকরেণর জ মতিবিনময়

[৩.১০.১] অিত
সভা

সমি সংা ২ ৩ ৪ ৩ ২ ৬ ৬



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৩:৪৪ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, ন ২৩, 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] জলা পয ােয়র
দরসেহর
উয়নলক
কায সেহর
কায কর সময়
সাধন

১৫

[৪.১] জলা উয়ন সময় কিমর
সভা অান

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

[৪.২] িজব বষ  উপলে পাবনা জলা
শাসেকর কায ালেয়র লাইেরীেত
বব কণ ার াপন

[৪.২.১] বব কণ ার
াপন

সমি সংা ৩ ১

[৪.৩] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক
সভা

[৪.৩.১] অিত সভা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৪.৪] এনিজও কায ম সময়,
ায়ন ও তয়ন

[৪.৪.১] দানত
তয়ন

সমি সংা ১ ৭ ৮ ৯ ৮ ৭ ১০ ১২

[৪.৫] মানব পাচার রােধ
সেচতনতালক সভা

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

[৪.৬] পিরেবশ রায় পিরেবশ বাব
ফলজ ও বনজ েরাপন কম চী

[৪.৬.১]  রাপন সমি সংা ২ ৪৫০০০ ৫০০০০ ৪০০০০ ৫৫০০০ ৬০০০০

[৪.৭] পিরেবশ ও বাতের িত কর
জািত (যমন ইউকািলপটাস গাছ,
সাকার িফশ, িপরানহা িফশ ইতািদ)
সেক সেচতনতা তিরেত সভা

[৪.৭.১] অিত সভা সমি সংা ২ ৩ ৪ ৩ ২ ৫ ৫



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৩:৪৪ া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, ন ২৩, 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 

[৫] মানবসদ
উয়ন ও
ািতািনক
সমতা িকরণ

১০

[৫.১] কম কতা-কম চারীেদর দািরক ও
িগত সমা সমাধােন অভরীন
নানী আেয়াজন

[৫.১.১] অিত
নানী

সমি সংা ৩ ২০ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২৪ ২৪

[৫.২] াফ সভা [৫.২.১] অিত সভা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১২ ১২

[৫.৩] াফ সভার িসা বাবায়ন
[৫.৩.১] িসা
বাবািয়ত

সমি % ১ ৮৫ ৮০ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৫.৪] িবিসএস (শাসন) কাডােরর
িশানিবশ কম কতােদর অন া জব
িনং আেয়াজন

[৫.৪.১] িশণকাল মিত িদন ২ ১০০ ৯০ ১০০ ১০০

[৫.৫] ধারা দশীয় সংিত িবকােশ
পাবনা জলায় বািষ ক সংিতক ও
ীড়া িতেযািগতা আেয়াজন

[৫.৫.১] অিত
সাংিতক
িতেযািগতা

সমি সংা ১ ১ ১ ২

[৫.৫.২] অিত
ীড়া িতেযািগতা

সমি সংা ১ ১ ১ ২
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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
২০২২-২০২৩

ে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, পাবনা, িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়,
রাজশাহী-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, রাজশাহী িহসােব জলা শাসক, জলা শাসেকর
কায ালয়, পাবনা-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান
করব।

ািরত:

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, পাবনা

তািরখ

িবভাগীয় কিমশনার
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, রাজশাহী

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৩:৪৪ া: ১৬ ণ তািরখ: ধবার, ন ২৩, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আরিডিস রিভিনউ ড কােলর

২ উিনঅ/ ইউএনও উপেজলা িনব াহী অিফসার

৩ এিডএম অিতির জলা ািজেট

৪ এিডিস (রাজ) অিতির জলা শাসক (রাজ)

৫ এিডিস (িশা ও আইিস) অিতির জলা শাসক (িশা ও আইিস)

৬ এিডিস (সািব ক) অিতির জলা শাসক (সািব ক)

৭ এনিজও নন গভন েম অগ ানাইেজশন

৮ এনিডিস নজারত ড কােলর

৯ এফিসআর ফাট নাইটিল কনিফেডনিসয়াল িরেপাট 

১০ এল এ ও া এইিজশন অিফসার

১১ এসএফ টেম অব ফাস

১২ এিস া এিসা কিমশনার (া)

১৩ কািবখা কােজর িবিনমেয় খা

১৪ কািবটা কােজর িবিনমেয় টাকা

১৫ িজআর জনােরল িরিলফ

১৬ িজিসও জনােরল সা িফেকট অিফসার

১৭ আর ট িরিলফ

১৮ িডআরআরও জলা াণ ও নব াসন কম কতা

১৯ িডএম িডি ািজেট

২০ িডএসএ জলা ীড়া সংা

২১ িপআইও ােজ ইিলেমেশন অিফসার

২২ িভআইিপ ভির ইমপরেট পাস ন

২৩ িভিজএফ মানিবক সহায়তা কম িচ

২৪ িভিজিড মানিবক সহায়তা কম িচ (হ িনম াণ)

২৫ িভিভআইিপ ভির ভির ইমপরেট পাস ন

২৬ সায়রাত মহাল জলমহাল, বামহাল, পাথরমহাল, লবণ মহাল ইতািদ
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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 কণ ধার কিমর সভা অান [১.১.১] অিত সভা াণ শাখা সভার নাশ/ কায িববরণী/িতেবদন

[১.২] িজব বষ  উদযাপেনর লে িভিডেয়া কেলর মােম রগণনানীর আেয়াজন [১.২.১] অিত গণনানী গাপনীয় শাখা ির িচ/ িতেবদন

[১.৩] িশা িতান পিরদশ ন [১.৩.১] পিরদশ নত িবালয় গাপনীয় শাখা /িশা ও কাণ শাখা িতেবদন

[১.৪] জ িনবন সকরণ
[১.৪.১] জলায় জের ১ বছেরর মে জ
িনবেনর হার

ানীয় সরকার শাখা িতেবদন

[১.৫]  িনবন সকরণ
[১.৫.১] জলায় র ১ বছেরর মে 
িনবেনর হার

ানীয় সরকার শাখা িতেবদন

[১.৬] জলা শাসন কক িজববেষ  জলার িবালয়সেহ হাইিজন কণ ার াপন [১.৬.১] ািপত হাইিজন কণ ার সাধারণ শাখা / িশা ও কাণ শাখা িতেবদন

[১.৭] কেরানাকালীন সমেয় িশা ে ধারাবািহকতা রায় অনলাইন াস চা করণ [১.৭.১] অনলাইন াস চাত িশা িতান িশা ও কাণ শাখা িতেবদন

[১.৮] অল মধাবী িশাথেদর উ িশা সহায়তা কে জলা শাসক িশা সহায়তা ফা হেত
সাহা দান

[১.৮.১] সাহা দানত িশাথ িশা ও কাণ শাখা িরিচ/িতেবদন

[১.৯] িশার নগতমান িনিত কে সনাতনী পিত/িডিজটাল মাম বহার কের িশকেদর সােথ
মতিবিনময় সভা আেয়াজন

[১.৯.১] অিত সভা িশা ও কাণ শাখা সভার নাশ/ কায িববরণী/িতেবদন

[২.১] শতভাগ ই-িমউেটশন স করণ কায ম অাহত রাখা [২.১.১] সািদত ই- িমউেটশন রাজ শাখা িতেবদন

[২.২] িম উয়ন কর আদায় [২.২.১] আদায়ত কেরর পিরমান রাজ শাখা িতেবদন

[২.৩] মািসক রাজ সেলন অান [২.৩.১] অিত মািসক রাজ সেলন রাজ শাখা সভার নাশ/কায িববরণী/িতেবদন

[২.৪] হাটবাজার ইজারা দান [২.৪.১] হাটবাজার ইজারা দানত ায়ী সরকার শাখা িতেবদন

[২.৫] ২০ একেরর উের জলমহাল ইজারা দান [২.৫.১] ইজারা দানত জলমহাল রাজ শাখা িতেবদন

[২.৬] ই িমউেটশেনর অগতী সংা মািসক পয ােলাচনা সভা [২.৬.১] অিত সভা রাজা শাখা সভার নাশ/কায িববরণী/িতেবদন

[২.৭] অিতির জলা শাসক (রাজ) কক উপেজলা ও ইউিনয়ন িম অিফস পিরদ শন [২.৭.১] পিরদশ নত অিফস রাজ শাখা পিরদশ ণ িতেবদন

[২.৮] িম সংা অিভেযাগ িনি [২.৮.১] িনিত অিভেযাগ রাজ শাখা িতেবদন

[৩.১] জলা আইন লা কিমর সভা অান ও িসা বাবায়ন [৩.১.১] অিত সভা জএম শাখা সভার নাশ/কায িববরণী/িতেবদন

[৩.২] া িবিধ িতপালন, মানবািধকার রা ও জনলা িনয়েণ মাবাইল কাট  পিরচালনা [৩.২.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  জএম শাখা িতেবদন

[৩.৩] e-mobile court system এ মামলার ত upload [৩.৩.১] মামলা আপেলাডত জএম শাখা িতেবদন

[৩.৪] এিিকউভ ািজেেটর আদালত পিরদশ ন [৩.৪.১] পিরদশ ন গাপনীয় শাখা পিরদশ ণ িতেবদন/ িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৩.৫] জলখানা পিরদশ ন [৩.৫.১] পিরদশ ন গাপনীয় শাখা পিরদশ ণ িতেবদন/ িতেবদন

[৩.৬] থানা পিরদশ ন [৩.৬.১] পিরদশ ন গাপনীয় শাখা পিরদশ ণ িতেবদন/ িতেবদন

[৩.৭] মাদক অপবহার িনয়েণ জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন [৩.৭.১] আেয়ািজত সভা জএম শাখা সভার নাশ/কায িববরণী/িতেবদন

[৩.৮] পািক গাপনীয় িতেবদন রণ [৩.৮.১] িরত িতেবদন গাপনীয় শাখা িতেবদন

[৩.৯] বািববাহ, নারী ও িশ িনয াতন রােধ জনসেচতনালক সভা আেয়াজন [৩.৯.১] আেয়ািজত সভা জএম শাখা সভার নাশ/কায িববরণী/িতেবদন

[৩.১০] ‘তাের শি বাংলােদেশর সি’ বাবায়েন তণ সদায়েক সৃকরেণর জ
মতিবিনময়

[৩.১০.১] অিত সভা সাধারণ শাখা সভার কায িববরণী

[৪.১] জলা উয়ন সময় কিমর সভা অান [৪.১.১] অিত সভা সাধারণ শাখা সভার নাশ/ কায িববরণী/িতেবদন

[৪.২] িজব বষ  উপলে পাবনা জলা শাসেকর কায ালেয়র লাইেরীেত বব কণ ার াপন [৪.২.১] বব কণ ার াপন লাইেরী শাখা িরিচ/িতেবদন

[৪.৩] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভা [৪.৩.১] অিত সভা সাধারণ শাখা সভার নাশ/কায িববরণী/িতেবদন

[৪.৪] এনিজও কায ম সময়, ায়ন ও তয়ন [৪.৪.১] দানত তয়ন সাধারণ শাখা িতেবদন

[৪.৫] মানব পাচার রােধ সেচতনতালক সভা [৪.৫.১] অিত সভা সাধারণ শাখা সভার নাশ/কায িববরণী/িতেবদন

[৪.৬] পিরেবশ রায় পিরেবশ বাব ফলজ ও বনজ েরাপন কম চী [৪.৬.১]  রাপন সাধারণ শাখা িতেবদন

[৪.৭] পিরেবশ ও বাতের িত কর জািত (যমন ইউকািলপটাস গাছ, সাকার িফশ, িপরানহা িফশ
ইতািদ) সেক সেচতনতা তিরেত সভা

[৪.৭.১] অিত সভা সাধারণ শাখা সভার নাশ/কায িববরণী/িতেবদন

[৫.১] কম কতা-কম চারীেদর দািরক ও িগত সমা সমাধােন অভরীন নানী আেয়াজন [৫.১.১] অিত নানী গাপনীয় শাখা িতেবদন

[৫.২] াফ সভা [৫.২.১] অিত সভা সংাপন শাখা সভার নাশ/কায িববরণী/িতেবদন

[৫.৩] াফ সভার িসা বাবায়ন [৫.৩.১] িসা বাবািয়ত সংাপন শাখা িতেবদন

[৫.৪] িবিসএস (শাসন) কাডােরর িশানিবশ কম কতােদর অন া জব িনং আেয়াজন [৫.৪.১] িশণকাল সংাপন শাখা িতেবদন/িসিডউল

[৫.৫] ধারা দশীয় সংিত িবকােশ পাবনা জলায় বািষ ক সংিতক ও ীড়া িতেযািগতা
আেয়াজন

[৫.৫.১] অিত সাংিতক িতেযািগতা সাধারণ শাখা িতেবদন/িচ

[৫.৫.২] অিত ীড়া িতেযািগতা সাধারণ শাখা িতেবদন/িচ
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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
পািক গাপনীয় িতেবদন রণ িরত িতেবদন জলা িলশ/িসিভল সাজন/ইউএনও অিফস ছক মাতােবক তািদ যথাসমেয় রণ

র এক বছেরর মে  িনবন বাবায়ন  িনবন বাবািয়ত ানীয় সরকার শাখা/ইউএনও/পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
জ ও  সকভােব িনবন করা হেল ,জনসংার সক ত সংরণ করা যােব। ফেল উয়ন
পিরকনা নয়েন সহায়তা করেব।

[জের এক বছেরর মে িশর জ িনবন
বাবায়ন

জ িনবন বাবািয়ত ানীয় সরকার শাখা/ইউএনও/পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
জ ও  সকভােব িনবন করা হেল ,জনসংার সক ত সংরণ করা যােব। ফেল উয়ন
পিরকনা নয়েন সহায়তা করেব।

িম উয়ন কর আদায় আদায়ত কেরর পিরমান উপেজলা িম অিফস
রাজ শাসেন গিতশীলতা আনয়ন এবং জনবাব সবা দানকারী পিরেবশ িনিকরণ সহজ করা
এবং রাজ আদায় রািত করা

শতভাগ ই-িমউেটশন স করণ কায ম
অাহত রাখা

সািদত ই- িমউেটশন উপেজলা িম অিফস
রাজ শাসেন গিতশীলতা আনয়ন এবং জনবাব সবা দানকারী পিরেবশ িনিকরণ সহজ করা
এবং রাজ আদায় রািত করা

া িবিধ িতপালন, মানবািধকার রা ও
জনলা িনয়েণ মাবাইল কাট  পিরচালনা

পিরচািলত মাবাইল কাট  জনিনরাপা িবভাগ, রা মণালয়
জলার আইন-লা রােথ  মাবাইল কাট  পিরচালনায় যথাসমেয় েয়াজনীয় সংক িশল
ফাস  িনেয়ািজত করা হেল মাবাইল কাট  পিরচালনা অিধক ফল হেব



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৩:৪৪ া: ২০ ণ তািরখ: ধবার, ন ২৩, ২০২১

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


