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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 কম কতা ও কম চারীেক আিনক অিফস
বাপনা, জাতীয় ই-সবা িসেম, আইিস িবষয়ক িশণ এবং এআই এর অথ ায়েন ২০০ জন নাগিরক ও ১৫০ জন উোােক
িশণ দান করা হেয়েছ।
িনতপের বাজার িিতশীল রাখেত ও ভাার অিধকার সংরেণ অিভযান, মহাসড়েক অনেমািদত ও লাইেসিবহীন যানবাহন িনয়েণ,
মাদক িনয়ণ অা তফশীল আইনসহ িবগত ৩ বছের ৩৫৫০  মাবাইল কাট  পিরচািলত হয়। অিত দিরের কম জন কম িচর
আওতায় গত িতন বছের হতদির ামীণ বকার িমেকর কম সংােনর বা করা হেয়েছ। ১৪০০  গণনািনর মােম জনগেণর
নানাখী অিভেযাগ িনি করা হেয়েছ। জলার সকল িশা িতােন শহীদ িমনার িনম াণ করা হেয়েছ। নন জেক িের ইিতহাস
সেক আহী ও দশেম উুকরেণর মােম জলাধীন সকল িশা িতােন িজবকণ ার িনম ােণ উোগ হণ কের ২৮৫  িশা
িতােন িজব কণ ার তির করা হেয়েছ। জলার ২ বিমেত িের িত পাঠাগার াপন করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

িডেজলা 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 দান বার জ তগিত এবং িনরবি
ইারেনট চােল হেয় দিড়েয়েছ।

ভিবৎ পিরকনা:

o 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;
o ইেনােভশেনর মােম নাগিরক সবা সহিজকরণ এবং অনলাইন নাগিরক সবা দােন িয়া স;
o িভেকর ডাটােবজ তরী এবং িভক নব াসেনর মােম জয়রহাট জলােক িভককরণ;
o এসিডিজ অজেন জলাধীন সকল সরকারী/বসরকারী ও দর/সংরণ মে সময় সাধন;
o িবিভ উয়নলক কায ম বাবায়ন, পয েবণ ও পিরদশ ন।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

• ১. ায় ৫০০ জন কম কতা/ কম চারীেক অিফস বাপনা, রাজ ও জিরপ িবষেয় িশণ।
• ২. িবিভ আইেনর উপর ৪৮০  মাবাইল কাট  পিরচালনা।
• ৩. ৫০  ি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, জয়রহাট

এবং

িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, রাজশাহী-এর মে ২০২০ 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, জনবাব ও উয়ন সহায়ক জলা শাসন।

১.২ অিভল (Mission)
ত-ি িনভর সবা দান িয়া, উাবনী উোগ এবং টকসই উয়ন বাপনার মােম সময়াব মানসত সবা
িনিতকরণ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

১. জলা পয ােয় সরকাির ও বসরকাির সকল উয়নলক কায েমর কায কর সময়সাধন
২. িমবাপনা িনিতকরণ এবং রাজ শাসেন গিতশীলতা আনয়ন
৩. জলা আইন লার কায কর বাপনা
৪. েয াগ বাপনা, বনায়ন, জলবা পিরবতন ও পিরেবশ সংরণসহ সামািজক িনরাপা কম িচর কায কর বাবায়ন
৫.  মানসতিশাবা  িনিতকরেণর মােম মানব সদ উয়ন,  ািতািনক সমতাি,  ীড়া,  সংিত ও নারী
উয়ন রািতকরণএবং ানীয় পয ােয় টকসই উয়ন লমাা অজন

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

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

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. জলার আ:িবভাগীয় কম কাের সময়, মাননীয় ধানমীর িতত কসহ এবং জলার ধান উয়ন কম কা
বাবায়েন সময়কারীর দািয় পালন
২. জলা ািজেিস সিকত যাবতীয় মতা েয়াগ, মাবাইল কাট  পিরচালনা, জলার সািব ক আইন-লা রাব ক
জনজীবেন ি আনয়ন এবং িভিভআইিপ’দর িনরাপা সংা কায াবলী
৩. রাজ বাপনায় গিতশীলতা আনয়ন ও জনবাব িম অিফস িতায় িমকা রাখা
৪. িবিভ সামািজক সমা যমন- যৗন হয়রািন, নারী িনয াতন, মাদক সবন, চারাচালান, যৗক, বািববাহ ইতািদ
িতেরাধ/িনরসেন কায ম হণ
৫. জাতীয় ই-গভেন কায ম বাবায়ন; সবা দান পিত সহজীকরণ এবং নাগিরক সনদ অযায়ী িতত সমেয়র
মে সবা দান িনিতকরণ
৬. ু কম  পিরেবশ িনিতকরণ ও নিতকতার উয়ন
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

 ও জনবাব শাসন
িনিতকরণ

সবা দান িতিত অযায়ী সবা দান
িনিতকরণ

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ জলা শাসন
সভার কায িববরিণ / সংি
িতেবদন

সবা দান িয়া িডিজটালাইেজশন % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ জলা শাসন
সভার কায িববরিণ / সংি
িতেবদন

ই-নিথ বাবায়ন % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ জলা শাসন
সভার কায িববরিণ / সংি
িতেবদন

ত বাতায়ন হালনাগাদকরণ % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ জলা শাসন
সভার কায িববরিণ / সংি
িতেবদন

রাজ শাসেন গিতশীলতা
আনয়ন

িম উয়ন কেরর সক দাবী িনধ ারণ % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ জলা শাসন
সভার কায িববরিণ / সংি
িতেবদন

রাজ মামলা িনি % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ জলা শাসন
সভার কায িববরিণ / সংি
িতেবদন

ই-িমউেটশন বাবায়ন % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ জলা শাসন
সভার কায িববরিণ / সংি
িতেবদন

অনলাইেন খিতয়ান আপেলাডকরণ % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ জলা শাসন
সভার কায িববরিণ / সংি
িতেবদন

অপরাধ িতেরাধ কায ম
রািতকরণ /জনলা ও
জনিনরাপা সংহতকরণ

মাবাইল কাট পিরচালনা সংা ৩৬০ ৩৬০ ৪৮০ ৪৮০ ৪৮০ জলা শাসন সংি িতেবদন

মাদক ও অা সামািজক সমা/অপরাধ
িনরসেন সেচতনতালক সভা

সংা ১২ ১২ ১২ ১২ জলা শাসন সংি িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৬:০৪ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, আগ ৩১, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[১] জলা পয ােয়
সরকাির ও বসরকাির
সকল উয়নলক
কায েমর কায কর
সময়সাধন

১৫

[১.১] িতমােস জলা
উয়ন সময় কিম,
এনিজও সময় কিম ও
িত ইমােস ত
অিধকার আইন সংা
সভা আেয়াজন

[১.১.১] জলা উয়ন
সময় কিমর সভা
অান

সমি সংা ৪ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[১.১.২] এনিজও
সময় কিমর সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[১.১.৩] ত
অিধকার আইন
সংা সভা অিত

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[১.২] আেয়ািজত
সভাসেহর িসা
বাবায়ন

[১.২.১] বাবািয়ত
িসা

গড় % ৫ ৯০ ৯০ ৯০ ৮২ ৭৫ ৯৫ ৯৫

[১.৩] জলা শাসক কক
উয়ন ক পিরদশ েনর
মাপ অজন

[১.৩.১] পিরদশ নত
দর/উয়ন ক

সমি সংা ৪ ৫৪ ৫৬ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭০ ৭৫



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৬:০৪ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, আগ ৩১, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[২] িমবাপনা
িনিতকরণ এবং
রাজ শাসেন
গিতশীলতা আনয়ন

১৫

[২.১] মািসক রাজ সভা,
রাজ বাপনা সংা
অা সভার আেয়াজন

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

[২.১.২] রাজ
বাপনা সংা
অিত সভা

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[২.২] উপেজলা ও ইউিনয়ন
িম অিফস পিরদশ েনর
মাপ অজন

[২.২.১] পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ১ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ৪

[২.৩] দওয়ািন মামলার
এস এফ রণ

[২.৩.১] এস এফ
রেণর হার

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[২.৪] িম রকড 
হালনাগাদকরণ

[২.৪.১] হালনাগাদত
খিতয়ান

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[২.৫] খাসজিম বোব
[২.৫.১] বোবত
খাস জিমর পিরমাণ

সমি (শতক) ১ ৩০ ৩৩ ৩৫ ৩৩ ৩১ ৪০ ৪২

[২.৬] িম উয়ন কেরর
সক দাবী িনধ ারণ ও
আদায় সংা

[২.৬.১]
িমউয়নকেরর
সক দাবী িনধ ারণ ও
আদােয়র হার

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ১০০ ১০০

[২.৭] সা িফেকট মামলা
িনি

[২.৭.১] িনিত
মামলার হার

গড় % ১ ৯০ ৯০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৯৫ ৯৭

[২.৮] দওয়ানী মামলা
িনি

[২.৮.১] দওয়ানী
মামলা িনির হার

গড় % ১ ৪৫ ৫৫ ৫০ ৪৭ ৪৪ ৬০ ৬০

[২.৯] রাজ মামলা
িনি

[২.৯.১]
মামলািনির হার

গড় % ১ ৯০ ৯০ ৯২ ৯০ ৮৮ ৯৪ ৯৫

[২.১০] সায়রাত মহাল
বোব দান

[২.১০.১] আদায়ত
ইজারা 

গড় % ১ ৯০ ৯৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৯৫ ৯৫

[২.১১] নামজাির আেবদন
িনি ও রকড  সংেশাধন

[২.১১.১] িনিত
আেবদন ও রকড 
সংেশাধেনর হার

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৬:০৪ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, আগ ৩১, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৩] জলা আইন
লার কায কর
বাপনা

১৫

[৩.১] জলা আইনংখলা
এবং জলা কার কিমর
সভা আেয়াজন

[৩.১.১] আইন-
ংখলা কিমর
অিত সভা

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১০ ৯ ১২ ১২

[৩.১.২] কার
কিমর অিত সভা

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[৩.২] িনব াহী িজেট
কােট র মামলা
িনিকরণ

[৩.২.১] িনিত
মামলা হার

গড় % ২ ৯০ ৯০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.৩] মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[৩.৩.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ২ ৩৬০ ৩৬০ ৪৮০ ৪৪০ ৪০০ ৩৬০ ৩৮০ ৪০০

[৩.৪] থানা, জলখানা
এবং এিিকউভ
ািজেট আদালত
পিরদশ ন

[৩.৪.১] পিরদশ নত
থানা

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৩.৪.২] পিরদশ নত
জলখানা

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৩.৪.৩] পিরদশ নত
আদালত

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৩.৫] নারী ও িশ
িনয াতন িতেরাধ এবং
মাদক িতেরােধ
জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

[৩.৫.১] নারী ও িশ
িনয াতন িতেরােধ
আেয়ািজত সভা

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৩.৫.২] মাদক
িতেরােধ আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৬:০৪ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, আগ ৩১, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৪] েয াগ বাপনা,
বনায়ন, জলবা
পিরবতন ও পিরেবশ
সংরণসহ সামািজক
িনরাপা কম িচর
কায কর বাবায়ন

১৫

[৪.১] াণ ও নব াসন
এবং েয াগ বহাপনা
সিকত কণ ধার কিমর
সভা অান

[৪.১.১] অিত সভা সমি সংা ৪ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ১২ ১২

[৪.২] অসহায়,
হতদিরেদরেক সামািজক
িনরাপা বিনর আওতায়
িনেয় আসা

[৪.২.১] সামািজক
িনরাপা বিনর
আওতা মাষ

গড় % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.৩] জলবা পিরবতন
রােধ হীত ক
বাবায়ন

[৪.৩.১] বাবািয়ত
ক

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৪.৪] সামািজক বনায়ন ও
 রাপেনর জ কম চী
হণ

[৪.৪.১] গাছ/চারা
রাপণ

সমি সংা ৩ ১০০০০০ ১০০০০০ ১১০০০০ ১০০০০০ ৯০০০০ ১২০০০০ ১৩০০০০

[৪.৫] সামািজক িনরাপা
কম িচর আওতায় ভাতা
িবতরণ কায ম তদারিক

[৪.৫.১]
িেযাােদর ভাতা
িবতরণ

সমি সংা ২ ৭৬৯ ৭৬৯ ৭৬৯ ০ ০

[৪.৫.২] িবধবা ভাতা
িবতরণ

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৬:০৪ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, আগ ৩১, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৫]
মানসতিশাবা
িনিতকরেণর মােম
মানব সদ উয়ন,
ািতািনক
সমতাি, ীড়া,
সংিত ও নারী উয়ন
রািতকরণএবং
ানীয় পয ােয় টকসই
উয়ন লমাা অজন

১৫
[৫.১] জলা শাসেনর
কম কতা/ কম চারীেদর জ
িশণ

[৫.১.১] িশণকাল সমি কম ঘা ৩ ৬০ ৬০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৬০ ৬০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৬:০৪ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, আগ ৩১, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৫.১.২] অিত
াফ সভা

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১০ ৯ ১২ ১২

[৫.১.৩] আইিস
িবষয়ক িশণকাল

সমি কম ঘা ১ ১৬ ১৬ ১৬ ১৫ ১৪ ১৬ ১৬

[৫.২] াচার কৗশল
বাবায়ন সংা সভা

[৫.২.১]
মািসকসভা
আেয়াজন

সমি সংা ১ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[৫.৩] বিম িচিতকরণ
ও ইিতহাস  রচনা

[৫.৩.১] িচিত
বিম

সমি সংা ১ ১০ ১২ ৫৬ ৫০ ৪৪ ৩৮ ৩২ ৫৬ ৫৬

[৫.৪] িজব কণ ার াপন
[৫.৪.১] ািপত িজব
কণ ার

সমি সংা ১ ০০ ০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২০ ১৫০

[৫.৫] সকল িশা
িতােন হাইিজন কণ ার
াপন

[৫.৫.১] ািপত
হাইিজন কণ ার

সমি সংা ১ ০ ০ ২৯৫ ২৫০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ২৯৫ ২৯৫

[৫.৬] জলাাপী পিরার
পিরতােক
ািতািনকীকরণ

[৫.৬.১] পির
উপেজলা

সমি সংা ১ ০০ ০০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫

[৫.৬.২] পির
পৗরসভা

সমি সংা ১ ০ ০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫

[৫.৭] ািবিধ অসরণ
ও বাবায়েন
জনসেচতনতা ি

[৫.৭.১] চারণালক
কায ম পিরচালনা

সমি সংা ১ ০ ০ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৬০ ৬০

[৫.৮] সংামক রাগ
িতেরােধ জলাাপী
একেযােগ কম িচ হণ।

[৫.৮.১]
কম পিরকনা ণয়ন

গড় % ১ ০ ০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৫.৮.২] মশক/জীবা
িনধন কায ম
পিরচালনা

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১১

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন।

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১২ ১২

[১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর
সে মতিবিনময়

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট
রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ৪ ৪
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৮

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৬০ ৮০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮৫ ৯০

[২.২] উাবনী /
উয়ন উোগ বাবায়ন

[২.২.১] নতম
এক উাবনী /
উয়ন উোগ
চাত

তািরখ জনঘা ২ ১৫-০২-২০১৯ ১৫-০২-২০২০ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০২-২০২২

[২.৩] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৩.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ২ ৪০ ৪০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৪০ ৪০

[২.৩.২] ১০ম ড
ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ
িশণ

সমি জনঘা ১ ৪ ৫ ৫ ৪ ৫ ৫

[২.৪] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৪.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১ ২

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] অিডট
আপি িনিত

সমি % ২ ৫০ ৫০ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৫০ ৫০

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫-১২-২০১৯ ১৫-১২-২০২০ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১ ২৫-১২-২০২১ ১৫-১২-২০২২
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*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, জয়রহাট, ি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, জয়রহাট-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা
দান করব।

ািরত:

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, জয়রহাট

তািরখ

িবভাগীয় কিমশনার
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, রাজশাহী

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িডিস জলা শাসক

২ এিডিস অিতির জলা শাসক

৩ ইউএনও উপেজলা িনব াহী অিফসার

৪ এলএও া এােজশন অিফসার

৫ আরিডিস রিভিনউ ড কােলর

৬ ইউএলএও ইউিনয়ন া এািসসেট অিফসার

৭ এিসা এািসসেট কিমশনার া

৮ ইউএলএসএও ইউিনয়ন া সাব এািসেসেট অিফসার

৯ এসএফ টেম -অব –ফা

১০ MIS Management Information System

১১ APA Annual Performance Agreement

১২ NGO Non Government Organization
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.১] িতমােস জলা উয়ন সময় কিম,
এনিজও সময় কিম ও িত ইমােস ত
অিধকার আইন সংা সভা আেয়াজন

[১.১.১] জলা উয়ন সময় কিমর
সভা অান

জলা শাসকও জলা কম কতাগেণর সমেয় জলা
শাসেকর কায ালেয় িত মােস সভা অান

সাধারণ শাখা
সভার রেলশন
ওিসা বাবায়ন
িতেবদন

সভার রেলশন
ওিসা বাবায়ন
িতেবদন

[১.১.২] এনিজও সময় কিমর সভা
অিত

িবিভ িরেপাট  মাণালয়/িবভােগ িনধ ািরত তািরেখ রণ । সাধারণ শাখা সংাপন শাখা িরত িরেপ াট িরত িরেপ াট

[১.১.৩] ত অিধকার আইন সংা
সভা অিত

জলা শাসকও জলা কম কতাগেণর সমেয় জলা
শাসেকর কায ালেয় িত মােস সভা অান

সাধারণ শাখা সভার সংা সভার কায িববরণী

[১.২] আেয়ািজত সভাসেহর িসা
বাবায়ন

[১.২.১] বাবািয়ত িসা সংিেদর সমেয় িসা বাবায়ন সাধারণ শাখা মািসক িতেবদন িরত িতেবদন

[১.৩] জলা শাসক কক উয়ন ক
পিরদশ েনর মাপ অজন

[১.৩.১] পিরদশ নত দর/উয়ন
ক

মাপ অযায়ী িনয়িমত পিরদশ ন গাপনীয় শাখা মািসক িতেবদন িরত িতেবদন

[২.১] মািসক রাজ সভা, রাজ বাপনা
সংা অা সভার আেয়াজন

[২.১.১] অিত সভা
জলা শাসক (কােলর) কক মািসক রাজ সংা
সভা পিরচালনা

রাজ শাখা সভার রেলশন সভার রেলশন

[২.১.২] রাজ বাপনা সংা
অিত সভা

জলা শাসক (কােলর) কক মািসক রাজ বাপনা
সংা সভা পিরচালনা

রাজ শাখা সভার সংা সভার কায িববরণী

[২.২] উপেজলা ও ইউিনয়ন িম অিফস
পিরদশ েনর মাপ অজন

[২.২.১] পিরদশ নত অিফস
অিতির জলা শাসক (রাজ) কক- িনধ ািরত মাপ
অসরেণ উপেজলা/ ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন

অিতির জলা শাসক (রাজ) পিরদশ ন িতেবদন পিরদশ ন িতেবদন

[২.৩] দওয়ািন মামলার এস এফ রণ [২.৩.১] এস এফ রেণর হার
দওয়ানী মামলায় সরকাির াথ  রার জ দওয়ানী
মামলার এস এফ ত রণ

রিভিনউ িখানা শাখা
এসএফ রণ ও এই
িবষেয় মািসক
িতেবদন

এসএফ রণ ও এই
িবষেয় মািসক
িতেবদন

[২.৪] িম রকড  হালনাগাদকরণ [২.৪.১] হালনাগাদত খিতয়ান
সহকারী কিমশনার(িম) কক নামজাির মামলা
অেমাদেনর পর নন খিতয়ান জন এবং এ িবষেয় জলা
রকড েম িবমান খিতয়ান সংেশাধন ও হালনাগাদকরণ

রকড ম ড কােলর মািসক িতেবদন মািসক িতেবদন

[২.৫] খাসজিম বোব
[২.৫.১] বোবত খাস জিমর
পিরমাণ

খাস জিম বোব নীিতমালা অযায়ী এিসা অিফেসর
াবেম অিতির জলা শাসক (রাজ) এর দর হেত
খাস জিম বোব দান করা হয়।

সংি এিসা অিফস এবং জলা
শাসেকর কায ালেয়র রাজ শাখা

মািসক িতেবদন িরত িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[২.৬] িম উয়ন কেরর সক দাবী িনধ ারণ
ও আদায় সংা

[২.৬.১] িমউয়নকেরর সক দাবী
িনধ ারণ ও আদােয়র হার

িবিভ মািলকানাধীন জিমর িম উয়ন কর আদায়
ইউিনয়ন-/পৗর িম অিফস,সহকারী
কিমশনার (িম)-অিফস, জলা
শাসেকর কায ালয়

মািসক িতেবদন
পিরদশ ন িতেবদন

মািসক িতেবদন
পিরদশ ন িতেবদন

[২.৭] সা িফেকট মামলা িনি [২.৭.১] িনিত মামলার হার
সরকাির দাবী আদােয়র জ এিসা/সা িফেকট
অিফসার এর িনকট সা িফেকট মামলা দােয়র হয়।

এিসা/সা িফেকট অিফসার মািসক িতেবদন িরত িতেবদন

[২.৮] দওয়ানী মামলা িনি
[২.৮.১] দওয়ানী মামলা িনির
হার

আদালত কক দওয়ািন মামলা িন হেয় থােক। আর এম শাখা মািসক িতেবদন িরত িতেবদন

[২.৯] রাজ মামলা িনি [২.৯.১] মামলািনির হার
এিসা এবং অিতির জলা শাসক (রাজ) এর িনকট
রাজ মামলা িন হেয় থােক।

এিস া অিফস রাজ শাখা মািসক িতেবদন িরত িতেবদন

[২.১০] সায়রাত মহাল বোব দান [২.১০.১] আদায়ত ইজারা 
উপেজলা িম অিফস এবং অিতির জলা শাসক
(রাজ) এর দর হেত সায়রাতমহাল বোব দান করা
হেয় থােক।

এিস া অিফস রাজ শাখা মািসক িতেবদন িরত িতেবদন

[২.১১] নামজাির আেবদন িনি ও রকড 
সংেশাধন

[২.১১.১] িনিত আেবদন ও
রকড  সংেশাধেনর হার

এিসা এর অিফস হেত নামজারী আেবদন িনি ও
রকড  সংেশাধন হেয় থােক।

১। ইউিনয়ন িম অিফস ২। উপেজলা
িম অিফস ৩। রকড ম

মািসক িতেবদন িরত িতেবদন

[৩.১] জলা আইনংখলা এবং জলা কার
কিমর সভা আেয়াজন

[৩.১.১] আইন-ংখলা কিমর
অিত সভা

জলা ািজেট কক মািসক আইনংখলা সংা সভা
পিরচালনা

জএম শাখা সভার রেলশন সভার রেলশন

[৩.১.২] কার কিমর অিত সভা জলা ািজেট কক জলােকার কিমর সভা জএম শাখা সভার রেলশন সভার রেলশন

[৩.২] িনব াহী িজেট কােট র মামলা
িনিকরণ

[৩.২.১] িনিত মামলা হার
িব িনব াহীিজেট কােট রমামলা ত িনিকরেণর
িনিম িনয়িমত কাট  পিরচালনা ও পিরবীণ।

িব িনব াহী িজেট/ অিতির
জলা ািজেট

মািসক িতেবদন মািসক িতেবদন

[৩.৩] মাবাইল কাট  পিরচালনা [৩.৩.১] পিরচািলত মাবাইল কাট 
িব িনব াহীিজেট কক িনয়িমত মাবাইল কাট 
পিরচালনা।

িব িনব াহী িজেট/ অিতির
জলা ািজেট

মািসক িতেবদন মািসক িতেবদন

[৩.৪] থানা, জলখানা এবং এিিকউভ
ািজেট আদালত পিরদশ ন

[৩.৪.১] পিরদশ নত থানা মাপ অযায়ী গাপনীয় শাখা মািসক িতেবদন িরত িতেবদন

[৩.৪] থানা, জলখানা এবং এিিকউভ
ািজেট আদালত পিরদশ ন

[৩.৪.২] পিরদশ নত জলখানা মাপ অযায়ী গাপনীয় শাখা মািসক িতেবদন িরত িতেবদন

[৩.৪.৩] পিরদশ নত আদালত মাপ অযায়ী গাপনীয় শাখা মািসক িতেবদন িরত িতেবদন

[৩.৫] নারী ও িশ িনয াতন িতেরাধ এবং
মাদক িতেরােধ জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

[৩.৫.১] নারী ও িশ িনয াতন
িতেরােধ আেয়ািজত সভা

জলা ািজেট কক মািসক মাদক িতেরােধ কিমর
সভা পিরচালনা

জএম শাখা সভার সংা সভার কায িববরণী

[৩.৫.২] মাদক িতেরােধ আেয়ািজত
সভা

জলা ািজেট কক মািসক আইন-ংখলা সভা
পিরচালনা

জএম শাখা সভার সংা সভার কায িববরণী
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৪.১] াণ ও নব াসন এবং েয াগ
বহাপনা সিকত কণ ধার কিমর সভা
অান

[৪.১.১] অিত সভা কণ ধার কিমরসভা িনয়িমত আেয়াজন
জলা শাসক/উপেজলা িনব াহী
অিফসার

সভার রেলশন,
মািসক িতেবদন

সভার রেলশন,
মািসক িতেবদন

[৪.২] অসহায়, হতদিরেদরেক সামািজক
িনরাপা বিনর আওতায় িনেয় আসা

[৪.২.১] সামািজক িনরাপা বিনর
আওতা মাষ

অসহায়, হতদিরেদরেক সামািজক িনরাপা কম চীর
আওতায় আনায়ন

জলা শাসক/উপেজলা িনব াহী
অিফসার ও উপপরচালক সমাজেসবা
অিধদর

মািসক িতেবদন িরত িতেবদন

[৪.৩] জলবা পিরবতন রােধ হীত ক
বাবায়ন

[৪.৩.১] বাবািয়ত ক হীত িতেবদন পিরদশ ন ও তদারিক জলা শাসন মািসক িতেবদন িরত িতেবদন

[৪.৪] সামািজক বনায়ন ও  রাপেনর
জ কম চী হণ

[৪.৪.১] গাছ/চারা রাপণ ১২০০০০ গােছর চারা রাপন
বন িবভাগ, সওজ,রল ও জলা
পয ােয়রর অিফসসহ

[৪.৫] সামািজক িনরাপা কম িচর আওতায়
ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক

[৪.৫.১] িেযাােদর ভাতা িবতরণ যথাসমেয় িেযাােদর সানী ভাতা িবতরণ।
িব অিতির জলা ািজেট/
উপপিরচালক সমাজ সবা অিফস

মািসক িতেবদন মািসক িতেবদন

[৪.৫.২] িবধবা ভাতা িবতরণ
আেবদেনর মােম আগত ভাতাাথেদর যাচাই কের
ভাতার আওতায় আনায়ন

জলা সমাজেসবা অিধদর মািসক িতেবদন িরত িতেবদন

[৫.১] জলা শাসেনর কম কতা/
কম চারীেদর জ িশণ

[৫.১.১] িশণকাল
জলা শাসেনর ঊধ তন কপের মােম কম কতােদর
িশন দান

সংাপন শাখা মািসক িতেবদন িরত িতেবদন

[৫.১] জলা শাসেনর কম কতা/
কম চারীেদর জ িশণ

[৫.১.২] অিত াফ সভা অংশীজেনর সমেয় সময় সভা আেয়াজন সাধারণ শাখা/ সংাপন শাখা মািসক িতেবদন িরত িতেবদন

[৫.১.৩] আইিস িবষয়ক
িশণকাল

উতন কপ কম চারীেদর িনেয় িনয়িমত িশণ
আেয়াজন

আইিস মািসক িতেবদন িরত িতেবদন

[৫.২] াচার কৗশল বাবায়ন সংা
সভা

[৫.২.১] মািসকসভা আেয়াজন অংশীজেনর সমেয় সময় সভা আেয়াজন সাধারণ শাখা/ সংাপন শাখা মািসক িতেবদন িরত িতেবদন

[৫.৩] বিম িচিতকরণ ও ইিতহাস 
রচনা

[৫.৩.১] িচিত বিম গত কিমর মােম বিম িচিতকরণ গত কিম মািসক িতেবদন িরত িতেবদন

[৫.৪] িজব কণ ার াপন [৫.৪.১] ািপত িজব কণ ার িশা িতােন িনজ ববাপনায় িনম াণ গত কিম মািসক িতেবদন িরত িতেবদন

[৫.৫] সকল িশা িতােন হাইিজন কণ ার
াপন

[৫.৫.১] ািপত হাইিজন কণ ার িত িশা িতােন হাইিজন কণ ার গত কিম মািসক িতেবদন িরত িতেবদন

[৫.৬] জলাাপী পিরার পিরতােক
ািতািনকীকরণ

[৫.৬.১] পির উপেজলা অংশীজেনর সমেয় পিরার পিরতা পিরচালনা গত কিম মািসক িতেবদন িরত িতেবদন

[৫.৬.২] পির পৗরসভা
পৗরসভার মােম অংশীজেনর সমেয় পিরার পিরতা
পিরচালনা

গত কিম মািসক িতেবদন িরত িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৫.৭] ািবিধ অসরণ ও বাবায়েন
জনসেচতনতা ি

[৫.৭.১] চারণালক কায ম
পিরচালনা

ত অিফসােরর মােম াপক চারণালক কায ম
পিরচালনা

গত কিম িরত িতেবদন িরত িতেবদন

[৫.৮] সংামক রাগ িতেরােধ জলাাপী
একেযােগ কম িচ হণ।

[৫.৮.১] কম পিরকনা ণয়ন সভার মােম কম পিরিধ িনধ ারণ জলা শাসন/ সংি দর সভার সংা সভার কায িববরণী

[৫.৮.২] মশক/জীবা িনধন কায ম
পিরচালনা

সভার মােম কম পিরিধ িনধ ারণ জলা শাসন/ সংি দর সভার সংা সভার কায িববরণী
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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 কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

দর / সংা এনিজও িবষয়ক েরা
এনিজও সময় কিমর সভা
অিত

এনিজওেদর অেল ছাড়ত অেথ র বরােদর িচ
ত জলা শাসেকর িনকট রণ।

এনিজও সহ তাের কক পিরচািলত কে কত
টাকা য় করেছ তা জানা যােব ।

এনিজও সহ কত টাকা েয় ক পিরচালনা
কেরেছ তা অবগত না হেল তাের কক
পিরচািলত ক পিরদশ ন কের কান ফল
পাওয়া যােব না।

দর / সংা সমাজেসবা অিধদফতর িেযাােদর ভাতা িবতরণ
ভাতাসেহ িবিভ কােরর ভাতার িববরণীেত
বরাত অথ  দাবীকরণ।

দির িেযাা ও  িবগ  আিথ কভােব
লাভবান হেব।

দির িেযাা ও  িবগ  আিথ ক
িবড়ানার সুখীন হেব।

দর / সংা সমাজেসবা অিধদফতর িবধবা ভাতা িবতরণ
ভাতাসেহ িবিভ কােরর ভাতার িববরণীেত
বরাত অথ  দাবীকরণ।

দির িেযাা ও  িবগ  আিথ কভােব
লাভবান হেব।

দির িেযাা ও  িবগ  আিথ ক
িবড়ানার সুখীন হেব।

দর / সংা সমাজেসবা অিধদফতর
সামািজক িনরাপা বিনর
আওতা মাষ

ভাতাসেহ িবিভ কােরর ভাতার িববরণীেত
বরাত অথ  দাবীকরণ।

দির িেযাা ও  িবগ  আিথ কভােব
লাভবান হেব।

দির িেযাা ও  িবগ  আিথ ক
িবড়ানার সুখীন হেব।

মণালয় / িবভাগ
জনিনরাপা িবভাগ,
রা মণালয়

পিরচািলত মাবাইল কাট 
মাবাইল কাট  পিরচালনার জ িলশ, িসিকউটর
রণ।

যথাসমেয় মাবাইল কাট  পিরচালনা করা যােব।
আইন লা পিরিিত অবনিতসহ সামািজক
অবয় ি পােব।

মণালয় / িবভাগ
মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয়

নারী ও িশ িনয াতন
িতেরােধ আেয়ািজত সভা

জলা নারী ও িশিনয াতন কিমর সভার
আেয়াজনসহ বািববাহ রােধ সহেযািগতা দান

বািববাহ রাধ, নারী ও িশ িনয াতন রাধ করা
সব হেব।

নারী ও িশ িনয াতন ি পােব এবং
বািববাহ ি পােব।

দর / সংা বন অিধদর গাছ/চারা রাপণ
সমেয়র মােম সড়ক, রল এবং পিতত জিমেত
গােছর চারা রাপণ

পয া সংক চারা িবতরণ করা হেল সামািজক
বনায়ন ত িবার সহ পিরেবশ রা সহজ হেব।

সামািজক বনায়ন কম চী থ  হেব। ফেল
পিরেবশ িবপয য় ঘটেব।


