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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:

১.১ সািতক বছরসেহর (িবগত ৩ বছর) ধান অজনসহ
খী স ভবিৎ বিনিম ােণ ২০২১ সােল াধীনতার ব ণ জয়ীেত মম আয়ের দেশ, ২০৩০ সালের মে এসডিিজ বাবায়ন, ২০৪১
সালের মে এক উত দেশের ম যাদা অজেনর লে ''সির অযাায় বাংলােদশ'' শীষ ক িনব াচনী ইশেতহার, ২০১৮ অািধকার
িভিেত বাবায়েনর উোগ হণ করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

জলার ১১ উপেজলায় মাট ৯৯ ইউিনয়ন পিরষদ রেয়েছ। সকল ইউিনয়েন ডা এিডএসএল ইারেনট সংেযাগ নই। ইারেনেটর
গিত কম হওয়ায় ই-নিথর কায ম বাধা হে। নওগ এক ঐিতহবাহী জলা হওয়া সেত¦ও িবল সংক জনেগাী িশা ও
অথ ৈনিতকভােব িপিছেয় রেয়েছ। তােদরেক অথ ৈনিতক কম কাে সৃ করা ও মানসত িশা িনিত করা এক চােল। এ জলার
উপর িদেয় বাহমান আাই, ছাট যনা, নভবা নদীর বশ িক জায়গায় বিড়বধ ব ল অবায় রেয়েছ। ফেল জলার এক িবীণ  অল
বার িঁকেত রেয়েছ। বধেলা মরামেতর জ অথ  বরা কম। জলায় সওতাল, া, পাহান, উড়াও  -গাী সদােয়র
বসবাস রেয়েছ। তােদর মে বা িববােহর হার বশী। তারা অথ ৈনিতক ও সামািজকভােব অনসর।

ভিবৎ পিরকনা:

 ঝউএ লমাা অজেন মাঠ পয ােয় কায ম গিতশীল করা।
 নওগ জলােক িভক করা।
 রকড  েমর শতভাগ খিতয়ান িডিজটালাইেজশন িনিত করা।
 মানসত িশা িনিত করার জ িবালয়েলােক িডিজটাল ােনজেম িসেেমর আওতায় আনা।
 জলার মাদক িবেরাধী কাযম অধিক হাের পরিচালনা ও সচেতনতা ি করা।
 মানবসদ উয়েন অিফেসর সকল পয ােয়র কম কতা/কম চারীর দতা ির জ অভরীণ িশণ আেয়াজন।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

 জলা ও উপেজলা পয ােয় ১৫০ জন কম কতা/কম চারীেক ই-নিথ বাপনা িবষেয় িশণ দান করা হেয়েছ।
 ১,০০০ মাবাইল কাট  পিরচালনা করা হেয়েছ।
 ইউিডিস’র মােম শতভাগ অনলাইেন পচ া সরবরাহ করা হেয়েছ।
 আইিস িশক ফারাম ও আইিস ডেভলপেম ফারাম এর কায ম গিতশীল করা হেয়েছ।
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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, নওগ

এবং

িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, রাজশাহী-এর মে ২০১৯ 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), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

দ, িিনভর ও জনবাব জলা শাসন।

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

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

১. রাজ শাসন ও বহাপনায় গিতশীলতা আনয়ন
২. জলা পয ােয়র দরসেহর উয়নলক কায মসেহর কায কর সময়সাধন
৩. েয াগ বহাপনা, বনায়ন,জলবা পিরবতন ও পিরেবশ সংরণসহ টকসই উয়ন লমাা অজন রািতকরণ
৪. জনলা ও জনিনরাপা সংহতকরণ
৫. িশার নগত মােনায়ন
৬. িনব াচনী ইশেতহার বাবায়ন
৭. মানবসদ উয়ন ও ািতািনক সমতা িকরণ
৮. সামািজক িনরাপালক কায ম

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
২. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

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, া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 এবং অিভেযাগ িনি বহাপনায় আওতায় অিভেযাগ িনিি;
৯. িবিভ সামািজক সমা যমন যৗন হয়রািন, নারী িনয াতন, মাদক সবন, চারাচালান, যৗক, বািববাহ ইতািদ
িতেরাধ/িনরসেন কায ম হণ;
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১০. ানীয় সরকার সংা কায ম;
১১.  বাসীেদর  ডাটােবস  ত,  িবেদশগামী  িেদর  তারণা  ও  হয়রািন  িতেরাধ  এবং  মানব  পাচার  রাধসহ  বাসী
কােণ যাবতীয় কায ম হণ;
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, 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
২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২০-২১ ২০২১-২২

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, মাচ  ২৩, ২০২২

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[১] রাজ
শাসন ও
বহাপনায়
গিতশীলতা
আনয়ন

২০

[১.১] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন
[১.১.১] পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.২] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন
[১.২.১] পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ২ ২৪ ২৪ ২৩ ২১ ২০ ২৪ ২৪

[১.৩] িম রকড  হাল নাগাদকরণ/নাম
জাির

[১.৩.১] হালনাগাদত
খিতয়ান

সমি সংা ২ ২৯৫০০ ২০০০০ ১৯৫০০ ১৯০০০ ১৮৫০০ ১৮০০০ ২০৫০০ ২১০০০

[১.৪] িষ খাস জিম বোব দান [১.৪.১] নব ািসত পিরবার সমি সংা ২ ৫৪০ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ২৭৫ ৩০০

[১.৫] অিষ খাস জিম বোব দান
[১.৫.১] বোব
দানত জিম

সমি একর ২ ১.৩০ ২.০০ ১.৭৫ ১.৫০ ১.২৫ ১.০০ ২.০০ ২.১০

[১.৬] িম উয়ন কর আদায়
[১.৬.১] আদায়ত িম
উয়ন কর

সমি
টাকা
(ল)

১ ৯০৫ ৯১৫ ৯০০ ৮৮৫ ৮৭০ ৮৫৫ ৯৫০ ১০০০

[১.৭] সায়রাত মহাল বোব দান
[১.৭.১] আদায়ত
ইজারা

সমি
টাকা
(ল)

১ ১৫২০ ১৯৭৫ ১৯৫০ ১৯২৫ ১৯০০ ১৮৭৫ ২০০০ ২১০০

[১.৮] রাজ মামলা িনি
[১.৮.১] মামলা িনির
হার

সমি % ১ ৩২ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩২ ৩৫

[১.৯] র সা িফেকট মামলা িনি
[১.৯.১] িনিত
মামলা

সমি % ১ ৭৫ ২৫ ২৪ ২৩ ২২ ২১ ২৭ ২৮

[১.১০] এল,এ কেসর টাকা দান [১.১০.১] দানত টাকা সমি % ১ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩১ ৩২

[১.১১] এস,এফ রণ [১.১১.১] রণত এসএফ সমি % ১ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৬৭ ৬৯

[১.১২] িম অিধহণ মামলা
িনিকরণ

[১.১২.১] মামলা
িনিকরণ

সমি % ১ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ৫০ ৫০

[১.১৩] ১নং খিতয়ান সরকাির
সি অৈবধ দখল উার

[১.১৩.১] ১নং
খিতয়ান উারত
সি

সমি একর ১ ৩.০০ ২.৭৫ ২.৫০ ২.২৫ ২.০০ ৪.০০ ৪.০০

[১.১৪] জিম আেছ ঘর নাই ক
বাবায়ন

[১.১৪.১] ঘর িনম াণত সমি সংা ১ ২৫০০ ২৩০০ ২২০০ ২১০০ ২০০০ ৩০০০ ৩০০০

[১.১৫] িভিপ লীজ মািন আদায়
[১.১৫.১] লীজ মািন
আদায়ত

সমি
টাকা
(ল)

১ ৫.০০ ৪.৫ ৪.০০ ৩.৫০ ৩.০০ ৫.৫ ৬.০০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, মাচ  ২৩, ২০২২

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[২] জলা
পয ােয়র
দরসেহর
উয়নলক
কায মসেহর
কায কর
সময়সাধন

১৫

[২.১] জলা উয়ন সময় কিমর
সভা অান

[২.১.১] অিত সভা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[২.২] জলা উয়ন সময় কিমর
সভার িসা বাবায়ন

[২.২.১] িসা বাবািয়ত সমি % ২ ৭৫ ৮৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯০ ৯০

[২.৩] িবিভ উয়নলক কায ম
পিরদশ ন

[২.৩.১] পিরদশ নত
ক

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[২.৪] িবিভ উয়নলক কায ম
পিরদশ েনর পািরশ

[২.৪.১] বাবািয়ত
পািরশ

সমি % ১ ৭৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ৯০

[২.৫] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক
সভা

[২.৫.১] অিত সভা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[২.৬] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক
সভার িসা বাবায়ন

[২.৬.১] িসা বাবািয়ত সমি % ২ ৬৫ ৭৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০ ৮০

[২.৭]  ঋন কায ম পিরদশ ন [২.৭.১] পিরদশ নত সমি সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[২.৮] ইউিনয়ন পিরষদ পিরদশ ন [২.৮.১] পিরদশ নত সমি সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[২.৯] কিমউিন িিনক পিরদশ ন ও
বাবায়ন

[২.৯.১] পিরদশ নত
বাবায়ন

সমি সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[২.১০] আয়ন ক পিরদশ ন ও
বাবায়ন

[২.১০.১] পিরদশ নত সমি সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, মাচ  ২৩, ২০২২

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৩] েয াগ
বহাপনা,
বনায়ন,জলবা
পিরবতন ও
পিরেবশ
সংরণসহ
টকসই উয়ন
লমাা অজন
রািতকরণ

১০

[৩.১] জলা কণ ধার কিমর সভা [৩.১.১] অিত সভা সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৩.২] জলা কণ ধার কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[৩.২.১] িসা বাবায়ন সমি % ০.৫ ৭৫ ৮০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০ ৮৫

[৩.৩] কািবটা দানত ক
পিরদশ ন

[৩.৩.১] পিরদশ নত
ক

সমি সংা ০.৫ ২৭০ ২৮০ ২৮০ ২৭৫ ২৭০ ২৬৫ ২৬০ ২৮০ ৩০০

[৩.৪] কািবটা দানত ক
পিরদশ েনর পািরশ বাবায়ন

[৩.৪.১] বাবািয়ত
পািরশ

সমি % ১ ৬০ ৭০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৮০ ৯০

[৩.৫] অিতদিরেদর জ কম সংহান
কম িচ

[৩.৫.১] কম িচ ক সমি সংা ০.৫ ৮০৬ ৮১৪ ৮১৪ ৮০০ ৭৭৫ ৭৫০ ৭২৫ ৮২০ ৮৩০

[৩.৬] িজআর িবতরণ
[৩.৬.১] িবতরণত
িজআর

সমি মঃ টন ১ ২৫০০ ২৩০০ ২২০০ ২১০০ ২০০০ ৩০০০ ৩০০০

[৩.৭] িভিজএফ িবতরণ
[৩.৭.১] িবতরণত
িভিজএফ

সমি মঃ টন ০.৫ ৭৫০০ ৭৩০০ ৭২০০ ৭১০০ ৭০০০ ৮০০০ ৮০০০

[৩.৮] ট িরিলফ িবতরণ
[৩.৮.১] িবতরণত ট
িরিলফ

সমি
ল
টাকায়

১ ২০.১০ ২০.০০ ১৮.০০ ১৬.০০ ১৪.০০ ২৫.০০ ২৫.০০

[৩.৯] েরাপেনর জ জনগণেক
উুকরণ মলা আেয়াজন

[৩.৯.১] আেয়ািজত মলা সমি সংা ১ ৩ ৬ ৫ ৪ ৩ ৭ ৮

[৩.১০] িবিভ কার ের চারা
িবতরণ

[৩.১০.১] িবতরণত চারা সমি
সংা
(ল
টাঃ)

০.৫ ৩.০ ২.৮০ ২.৬০ ২.৪০ ৩.২০ ৩.৪০

[৩.১১] সালার ােনল াপন
[৩.১১.১] াপনত
সালার ােনল

সমি সংা ০.৫ ১৫০২ ১২৫৩ ১২৫৩ ১২০০ ১১৭৫ ১১৫০ ১১২৫ ১৬০০ ১৭০০

[৩.১২] করাত কেলর লাইেস নবায়ন
[৩.১২.১] নবায়নত
লাইেস

সমি সংা ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৮ ৬৫ ৮৫ ৯০

[৩.১৩] িত বধ
মরামত/নঃিনম াণ

[৩.১৩.১] মরামতত
বধ

সমি িকঃ িমঃ ০.৫ ৩০ ২৫ ২৩ ২১ ১৮ ৪০ ৪০

[৩.১৪] তােলর বীজ রাপণ
[৩.১৪.১] রাপণত
বীজ/চারা

সমি সংা ০.৫ ৯১০০০ ১০০০০০ ৯৫০০০ ৯০০০০ ৮০০০০০ ৭০০০০ ১০০০০০ ১১০০০০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, মাচ  ২৩, ২০২২

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৪] জনলা ও
জনিনরাপা
সংহতকরণ

১০

[৪.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা
[৪.১.১] পিরচািলত
মাবাইল

সমি সংা ১ ৯৭২ ১২৪৪ ১২৫০ ১২০০ ১১৫০ ১১০০ ১০৫০ ১৩০০ ১৩০০

[৪.২] এিউভ ািজেট কাট 
পিরদশ ন

[৪.২.১] পিরদশ নত
আদালত

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৪.৩] জলখানা পিরদশ ন [৪.৩.১] পিরদশ নত সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৪.৪] থানা পিরদশ ন [৪.৪.১] পিরদশ নত সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৪.৫] জলা আইন লা কিমর সভা
অান

[৪.৫.১] অিত সভা সমি সংা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ১২ ১২

[৪.৬] জলা আইন লা কিমর
সভার িসা বাবায়ন

[৪.৬.১] িসা
বাবায়েনর হার

সমি % ০.৫ ৭৫ ৮০ ৮৫ ৮৩ ৮০ ৭৮ ৯০ ৯২

[৪.৭] মাদকের অপবহার িনয়েণ
জনসেচতনতা লক সভা আেয়াজন

[৪.৭.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ১ ৫ ৬ ৬ ৫ ৩ ৫ ১ ৬ ৭

[৪.৮] এিিকউভ কাট  এর মামলা
িনি

[৪.৮.১] িনিত
মামলা

সমি % ০.৫ ৭৮.৩১ ৮৫.২৫ ৮৭.০০ ৮৬.৫০ ৮৬.০০ ৮৫.২৫ ৮৮ ৯০

[৪.৯] বািববাহ রােধ কম পিরকনা
ণয়ন

[৪.৯.১] ণীত
কম পিরকনা

সমি সংা ০.৫ ২ ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৮

[৪.১০] বািববাহ িনেরােধর লে
জনসেচতনা লক সভা আেয়াজন

[৪.১০.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৮

[৪.১১] মানব পাচার িতেরােধ
িনয়িমত সভা অান

[৪.১১.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৪.১২] যৗন হয়রানী িতেরােধ
জনসেচতনতালক চার

[৪.১২.১] সাসবাদ
কায ম িতেরােধ মািসক
মসিজদিভিক চার

সমি সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৪.১৩] জাল নাট ি বসা
িনয়েণর জনসেচতনতা লক সভার
আেয়াজন।

[৪.১৩.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[৪.১৪] চারাচালান িতেরােধ সভা
আেয়াজন।

[৪.১৪.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, মাচ  ২৩, ২০২২

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৫] িশার
নগত মােনায়ন

৮

[৫.১] ণীকে মািিমিডয়ার
বহার

[৫.১.১] বহারত
িবালয়

সমি সংা ১ ৫৭৭ ৫৮০ ৫৭০ ৫৬০ ৫৫০ ৫৪০ ৫৮০ ৫৯০

[৫.২] িশা িতান পিরদশ ন
[৫.২.১] পিরদশ নত
িবালয়

সমি সংা ১ ৩৬৪ ৩৭০ ৩৫০ ৩২৫ ৩০০ ২৭৫ ৩৭৫ ৩৮০

[৫.৩] িবালেয় িবিভ াব গঠন [৫.৩.১] গত াব সমি সংা ১ ২৭০ ৪০০ ৩৮০ ৩৭০ ৩৫০ ৩০০ ৪২০ ৪৩০

[৫.৪] িবালেয় ােনজেম িসেম
চা

[৫.৪.১] চাত িবালয় সমি সংা ১ ৫ ৩০ ২৫ ৩০

[৫.৫] অিভভাবকেদর সােথ মতিবিনময়
[৫.৫.১] মতিবিনময়ত
সভা

সমি সংা ১ ১০০ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১২০ ১৩০

[৫.৬] মানসত িশা িনিতকরেণ
িশকেদর সােথ মত িবিনময় সভা

[৫.৬.১] মতিবিনময়ত
সভা

সমি সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৫.৭] পাবিলক পরীা পিরচালনার
সভা আেয়াজন

[৫.৭.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ১ ৫ ৪ ৩ ৩ ১ ৫ ৫

[৫.৮] িশকেদর িশেণর বা
[৫.৮.১] আেয়ািজত
িশণ

সমি সংা ১ ২০০ ১৮০ ১৭০ ১৬৫ ১৬০ ২৫০ ২২৫



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৫ ণ তািরখ: ধবার, মাচ  ২৩, ২০২২

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৬] িনব াচনী
ইশেতহার
বাবায়ন

৬

[৬.১] ২০১৯ সােলর মে সবার জ
িবৎ সরবরাহ িনিতকরণ

[৬.১.১] িবৎ সরবরাহ
িনিতকরণ

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৬.২] “আমার াম আমার শহর”
বাবায়েন হীত পদেপ

[৬.২.১] “আমার াম
আমার শহর” কায ম
বাবািয়ত

সমি াম ১ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২২ ২৫

[৬.৩] েতক উপেজলায় এক কের
মেডল মসিজদ িনম াণ

[৬.৩.১] মেডল মসিজদ
িনিম ত

সমি সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৬.৪] িসত ও িনরাপদ খাের
িনয়তা িনিতকরণ সভা

[৬.৪.১] িনরাপদ খাের
িনয়তা িনিতকরণ
সভা

সমি সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৬.৫] িষ বা যািকীকর [৬.৫.১] হীত পদেপ সমি সংা ০.৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১১০ ১২০

[৬.৬] নারীর মতায়ন, িল সমতা ও
িশ কােণ েয়াজনীয় কায ম হণ

[৬.৬.১] হীত পদেপ সমি % ০.৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ৮০ ৯০

[৬.৭] িনরাপদ সড়েকর িনয়তা
দােন সেচতনালক সভা আেয়াজন

[৬.৭.১] সভা আেয়াজন সমি সংা ০.৫ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬

[৬.৮] আমার বাড়ী আমার খামার
কের মােম ঋণ িবতরণ

[৬.৮.১] দানত টাকা
পিরমাণ

সমি
ল
টাকায়

০.৫ ৫০০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ২৫০০ ৫৫০০ ৬০০০

[৭] মানবসদ
উয়ন ও
ািতািনক
সমতা
িকরণ

৬

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

[৭.১.১] িশণকাল সমি িদন ১ ১৮০ ১৮০ ১৮০ ১৭০ ১৬৫ ১৫০ ১৪৫ ১৮০ ১৮০

[৭.২] জলা শাসেন কম রত
কম চারীেদর জ িশণ আেয়াজন

[৭.২.১] হীত িশণ সমি সংা ২ ২৩০ ২২০ ২০০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৭.৩] জলা শাসেন কম রত কম কতা-
কম চারীেদর ই–নিথ বহার

[৭.৩.১] ই–নিথ
বহারকারী

সমি % ১ ৯০ ৯০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫ ৯৫

[৭.৪] ীড়ািবদেদর জ িশণ
আেয়াজন

[৭.৪.১] আেয়ািজত কাস  সমি সংা ১ ৫ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬

[৭.৫] বকার ব মিহলােদর িশেণর
আেয়াজন

[৭.৫.১] আেয়ািজত
িশণ

সমি সংা ১ ২০০ ১৮০ ১৭০ ১৬৫ ১৬০ ২১০ ২২০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৬ ণ তািরখ: ধবার, মাচ  ২৩, ২০২২

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৮] সামািজক
িনরাপালক
কায ম

৫

[৮.১] িেযাােদর সানীভাতা
িবতরণ

[৮.১.১] সানীভাতা
িবতরণত

সমি সংা ১ ৩০৮৫ ৪০০০ ৪০০০ ৪০০০ ৪০০০

[৮.২] িবধবাভাতা িবতরণ কায ম
তদারকী

[৮.২.১] িবতরণত সভা সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৮.৩] িতবীভাতা িবতরণ কায ম
তদারকী

[৮.৩.১] িবতরণত সভা সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৮.৪] েগােদর িশা ও
জনকাণলক কােজ সহায়তা দান

[৮.৪.১] দানত সনদ সমি % ১ ৩৪৮ ৪০০ ৪৫০ ৪৫০ ৪৫০

[৮.৫] িভক নবাসন সংা
কায ম

[৮.৫.১] িভক
নবাসনত

সমি সংা ১ ৮৯০ ১৫০০ ১৬০০ ১৬০০ ১৭০০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৭ ণ তািরখ: ধবার, মাচ  ২৩, ২০২২

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৮

[১.১] ই-ফাইিলং পিত
বাবায়ন

[১.১.১] ই-ফাইেল নিথ িনিত গড় % ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.২] সকল শাখায় ই-নিথ বহার গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.২] উাবনী উোগ/
উয়ন ক বাবায়ন

[১.২.১] নতম এক উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ তািরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৩] িপআরএল র ১
মাস েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও 
নগদায়নপ জাির করা

[১.৩.১] িপ আর এল আেদশ জািরত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৩.২]  নগদায়ন প জািরত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৪] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[১.৪.১] অিফেসর সকল
তহালনাগাদত

গড় % ২ ১০০ ৯০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৮ ণ তািরখ: ধবার, মাচ  ২৩, ২০২২

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৬

[২.১] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

[২.১.১] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা িশণসহ অা
িবষেয় িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ০.৫ ৬০

[২.১.২] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৩] ২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির ায়ন িতেবদন
উতন কপের িনকট দািখল

তািরখ তািরখ ০.৫ ২৪.০৭.১৯ ২৯.০৭.১৯ ৩০.০৭.১৯ ৩১.০৭.১৯ ০১.০৮.১৯

[২.১.৪] ২০১৯-২০ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ -বািষ ক
ায়ন িতেবদন উতন কপের
িনকট দািখল

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৩.০১.২০ ১৬.০১.২০ ১৭.০১.২০ ২০.০১.২০ ২১.০১.২০

[২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

গড় % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

মিত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনিসংা
মািসক িতেবদন উতন অিফেস
দািখলত

সমি সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

গড় % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন উতন অিফেস
দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৯ ণ তািরখ: ধবার, মাচ  ২৩, ২০২২

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা
ণীত

তািরখ তািরখ ১ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সমি সংা ১ ৪ ৩

[৩.২] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[৩.২.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.২.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] ডসীট জবাব িরত মিত % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.৩.২] অিডট আপি িনিত মিত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৪] ইারেনট িবলসহ
ইউিল িবল পিরেশাধ

[৩.৪.১] িবিসিস/িবিসএল-এর
ইারেনট িবল পিরেশািধত

মিত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৪.২] টিলেফান িবল পিরেশািধত মিত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৪.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত মিত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ২০ ণ তািরখ: ধবার, মাচ  ২৩, ২০২২

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

ািরত:

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, নওগ

তািরখ

িবভাগীয় কিমশনার
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, রাজশাহী

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ২১ ণ তািরখ: ধবার, মাচ  ২৩, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ উিনঅ উপেজলা িনব াহী অিফসার

২ এিডএম অিতির জলা ািজেট

৩ এিডিস/অেজ অিতির জলা শাসক

৪ এনিডিস নজারত ড কােলর

৫ িবিসএস বাংলােদশ িসিভল সািভ স



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ২২ ণ তািরখ: ধবার, মাচ  ২৩, ২০২২

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[১.১] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন [১.১.১] পিরদশ নত অিফস

[১.২] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [১.২.১] পিরদশ নত অিফস

[১.৩] িম রকড  হাল নাগাদকরণ/নাম জাির [১.৩.১] হালনাগাদত খিতয়ান

[১.৪] িষ খাস জিম বোব দান [১.৪.১] নব ািসত পিরবার

[১.৫] অিষ খাস জিম বোব দান [১.৫.১] বোব দানত জিম

[১.৬] িম উয়ন কর আদায় [১.৬.১] আদায়ত িম উয়ন কর

[১.৭] সায়রাত মহাল বোব দান [১.৭.১] আদায়ত ইজারা

[১.৮] রাজ মামলা িনি [১.৮.১] মামলা িনির হার

[১.৯] র সা িফেকট মামলা িনি [১.৯.১] িনিত মামলা

[১.১০] এল,এ কেসর টাকা দান [১.১০.১] দানত টাকা

[১.১১] এস,এফ রণ [১.১১.১] রণত এসএফ

[১.১২] িম অিধহণ মামলা িনিকরণ [১.১২.১] মামলা িনিকরণ

[১.১৩] ১নং খিতয়ান সরকাির সি অৈবধ দখল উার [১.১৩.১] ১নং খিতয়ান উারত সি

[১.১৪] জিম আেছ ঘর নাই ক বাবায়ন [১.১৪.১] ঘর িনম াণত

[১.১৫] িভিপ লীজ মািন আদায় [১.১৫.১] লীজ মািন আদায়ত

[২.১] জলা উয়ন সময় কিমর সভা অান [২.১.১] অিত সভা

[২.২] জলা উয়ন সময় কিমর সভার িসা বাবায়ন [২.২.১] িসা বাবািয়ত

[২.৩] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন [২.৩.১] পিরদশ নত ক

[২.৪] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ েনর পািরশ [২.৪.১] বাবািয়ত পািরশ

[২.৫] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভা [২.৫.১] অিত সভা

[২.৬] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভার িসা বাবায়ন [২.৬.১] িসা বাবািয়ত

[২.৭]  ঋন কায ম পিরদশ ন [২.৭.১] পিরদশ নত

[২.৮] ইউিনয়ন পিরষদ পিরদশ ন [২.৮.১] পিরদশ নত

[২.৯] কিমউিন িিনক পিরদশ ন ও বাবায়ন [২.৯.১] পিরদশ নত বাবায়ন



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ২৩ ণ তািরখ: ধবার, মাচ  ২৩, ২০২২

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[২.১০] আয়ন ক পিরদশ ন ও বাবায়ন [২.১০.১] পিরদশ নত

[৩.১] জলা কণ ধার কিমর সভা [৩.১.১] অিত সভা

[৩.২] জলা কণ ধার কিমর সভার িসা বাবায়ন [৩.২.১] িসা বাবায়ন

[৩.৩] কািবটা দানত ক পিরদশ ন [৩.৩.১] পিরদশ নত ক

[৩.৪] কািবটা দানত ক পিরদশ েনর পািরশ বাবায়ন [৩.৪.১] বাবািয়ত পািরশ

[৩.৫] অিতদিরেদর জ কম সংহান কম িচ [৩.৫.১] কম িচ ক

[৩.৬] িজআর িবতরণ [৩.৬.১] িবতরণত িজআর

[৩.৭] িভিজএফ িবতরণ [৩.৭.১] িবতরণত িভিজএফ

[৩.৮] ট িরিলফ িবতরণ [৩.৮.১] িবতরণত ট িরিলফ

[৩.৯] েরাপেনর জ জনগণেক উুকরণ মলা আেয়াজন [৩.৯.১] আেয়ািজত মলা

[৩.১০] িবিভ কার ের চারা িবতরণ [৩.১০.১] িবতরণত চারা

[৩.১১] সালার ােনল াপন [৩.১১.১] াপনত সালার ােনল

[৩.১২] করাত কেলর লাইেস নবায়ন [৩.১২.১] নবায়নত লাইেস

[৩.১৩] িত বধ মরামত/নঃিনম াণ [৩.১৩.১] মরামতত বধ

[৩.১৪] তােলর বীজ রাপণ [৩.১৪.১] রাপণত বীজ/চারা

[৪.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা [৪.১.১] পিরচািলত মাবাইল

[৪.২] এিউভ ািজেট কাট  পিরদশ ন [৪.২.১] পিরদশ নত আদালত

[৪.৩] জলখানা পিরদশ ন [৪.৩.১] পিরদশ নত

[৪.৪] থানা পিরদশ ন [৪.৪.১] পিরদশ নত

[৪.৫] জলা আইন লা কিমর সভা অান [৪.৫.১] অিত সভা

[৪.৬] জলা আইন লা কিমর সভার িসা বাবায়ন [৪.৬.১] িসা বাবায়েনর হার

[৪.৭] মাদকের অপবহার িনয়েণ জনসেচতনতা লক সভা আেয়াজন [৪.৭.১] আেয়ািজত সভা

[৪.৮] এিিকউভ কাট  এর মামলা িনি [৪.৮.১] িনিত মামলা

[৪.৯] বািববাহ রােধ কম পিরকনা ণয়ন [৪.৯.১] ণীত কম পিরকনা

[৪.১০] বািববাহ িনেরােধর লে জনসেচতনা লক সভা আেয়াজন [৪.১০.১] আেয়ািজত সভা

[৪.১১] মানব পাচার িতেরােধ িনয়িমত সভা অান [৪.১১.১] আেয়ািজত সভা
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[৪.১২] যৗন হয়রানী িতেরােধ জনসেচতনতালক চার [৪.১২.১] সাসবাদ কায ম িতেরােধ মািসক মসিজদিভিক চার

[৪.১৩] জাল নাট ি বসা িনয়েণর জনসেচতনতা লক সভার আেয়াজন। [৪.১৩.১] আেয়ািজত সভা

[৪.১৪] চারাচালান িতেরােধ সভা আেয়াজন। [৪.১৪.১] আেয়ািজত সভা

[৫.১] ণীকে মািিমিডয়ার বহার [৫.১.১] বহারত িবালয়

[৫.২] িশা িতান পিরদশ ন [৫.২.১] পিরদশ নত িবালয়

[৫.৩] িবালেয় িবিভ াব গঠন [৫.৩.১] গত াব

[৫.৪] িবালেয় ােনজেম িসেম চা [৫.৪.১] চাত িবালয়

[৫.৫] অিভভাবকেদর সােথ মতিবিনময় [৫.৫.১] মতিবিনময়ত সভা

[৫.৬] মানসত িশা িনিতকরেণ িশকেদর সােথ মত িবিনময় সভা [৫.৬.১] মতিবিনময়ত সভা

[৫.৭] পাবিলক পরীা পিরচালনার সভা আেয়াজন [৫.৭.১] আেয়ািজত সভা

[৫.৮] িশকেদর িশেণর বা [৫.৮.১] আেয়ািজত িশণ

[৬.১] ২০১৯ সােলর মে সবার জ িবৎ সরবরাহ িনিতকরণ [৬.১.১] িবৎ সরবরাহ িনিতকরণ

[৬.২] “আমার াম আমার শহর” বাবায়েন হীত পদেপ [৬.২.১] “আমার াম আমার শহর” কায ম বাবািয়ত

[৬.৩] েতক উপেজলায় এক কের মেডল মসিজদ িনম াণ [৬.৩.১] মেডল মসিজদ িনিম ত

[৬.৪] িসত ও িনরাপদ খাের িনয়তা িনিতকরণ সভা [৬.৪.১] িনরাপদ খাের িনয়তা িনিতকরণ সভা

[৬.৫] িষ বা যািকীকর [৬.৫.১] হীত পদেপ

[৬.৬] নারীর মতায়ন, িল সমতা ও িশ কােণ েয়াজনীয় কায ম হণ [৬.৬.১] হীত পদেপ

[৬.৭] িনরাপদ সড়েকর িনয়তা দােন সেচতনালক সভা আেয়াজন [৬.৭.১] সভা আেয়াজন

[৬.৮] আমার বাড়ী আমার খামার কের মােম ঋণ িবতরণ [৬.৮.১] দানত টাকা পিরমাণ

[৭.১] িবিসএস (শাসন) কাডােরর িশানিবশ কম কতােদর ইনসািভ স িশণ আেয়াজন [৭.১.১] িশণকাল

[৭.২] জলা শাসেন কম রত কম চারীেদর জ িশণ আেয়াজন [৭.২.১] হীত িশণ

[৭.৩] জলা শাসেন কম রত কম কতা- কম চারীেদর ই–নিথ বহার [৭.৩.১] ই–নিথ বহারকারী

[৭.৪] ীড়ািবদেদর জ িশণ আেয়াজন [৭.৪.১] আেয়ািজত কাস 

[৭.৫] বকার ব মিহলােদর িশেণর আেয়াজন [৭.৫.১] আেয়ািজত িশণ

[৮.১] িেযাােদর সানীভাতা িবতরণ [৮.১.১] সানীভাতা িবতরণত

[৮.২] িবধবাভাতা িবতরণ কায ম তদারকী [৮.২.১] িবতরণত সভা
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[৮.৩] িতবীভাতা িবতরণ কায ম তদারকী [৮.৩.১] িবতরণত সভা

[৮.৪] েগােদর িশা ও জনকাণলক কােজ সহায়তা দান [৮.৪.১] দানত সনদ

[৮.৫] িভক নবাসন সংা কায ম [৮.৫.১] িভক নবাসনত
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কায ম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব
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