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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:

 ত ও যাগােযাগ ির মােম ত ও তম সমেয় অিধকতর তার সােথ জনগেণর া সবা িনিত করা হেয়েছ।
 িজববষ  উপলে িমহীন ও হহীন পিরবারেক নব াসেনর লে ১৩১৯  হ িনম াণ করা হেয়েছ।
 িশা িতানসেহ মািিময়া াশম িনিত করা হেয়েছ।
 উাবনী উোেগর মােম সবার মান িকরণসহ জনগেণর দারেগড়ায় সবা পৗঁেছ দয়া হেয়েছ।
 বিক মহামারী কািভড-১৯ এর কারেণ ণ  ভা য়াল সভা অিত হেয়েছ।
 সােহ ০১ িদন জলা শাসক মেহাদয় কক সকল :খী মােষর উপিিতেত সরাসির নানীর মােম আিথ ক সহায়তাসহ সকল কার
অিভেযাগ িনি করা হেয়েছ
 িশা িতানসেহ িমড-ড-িমল চা করা হেয়েছ
 িভক নব াসন করা হেয়েছ
 িম সবা সােহর মােম িম উয়ন কর আদায় ি পেয়েছ

সমা এবং চােলসহ:

 আইিস িনভর সবা দান বায় তগিত আনয়েন িনরবি ইারেনট চােল হেয় দািড়েয়েছ
 দ জনবল সংকট
  পেদ জনবল িনেয়াগ
 িবিভ িশেণ অপয া বরা
 জ ও  িনবন কায ম শতভাগ িনিত করা
 মাদক ও চারাচালান  কাঠায় িনেয় আসা এক বড় চােল

ভিবৎ পিরকনা:

 িভেকর ডাটােবজ তরী এবং িভক নব াসেনর মােম চপাইনবাবগ জলােক িভককরণ
 উাবনী উোেগর মােম নাগিরক সবা সহিজকরণ এবং অনলাইেনর মােম নাগিরক সবা ি করা
 ওেয়ব পাট াল শতভাগ আপেডট করা
 এসিডিজ অজেন জলার সকল সরকাির/বসরকাির দেরর সােথ সময় সাধন
 িবিভ উয়নলক কাজ পয েবন করা
 ত ও যাগােযাগ ্ি ির মােম সবা িনিত করা
 িবষ আম উৎপাদেনর মােম আমচাষীেদর না াি িনিত করা
 সকল কম চারীেদর ই-ফাইিলং িবষেয় িশেণর বা হণ

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

 এসিডিজ বাবায়ন ও পক ২০২১ বাবায়েনর লে সেদর যথাযথ বহার িনিতকরণ ও উয়ন কায েমর সময়
সাধন।
 কমচারীেদর পেদািত এবং লাকবল িনেয়ােগর মােম মানব সেদর উয়ন রািতকরণ।
 মাবাইল কােট র মামলাসহ ই-কােট  আপেলাড করা।
 সবা িভিক িসেজন চাট ার এর ণ  বাবায়ন এবং জলা ও উপেজলা শাসেন ইেলিনক নিথ ও প বাপনা উতকরণ।
 ত ির বহার িনিত করা।
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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, চপাইনবাবগ

এবং

িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, রাজশাহী-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, জনবাব এবং জবাবিদিহতালক জলা শাসন

১.২ অিভল (Mission)
শাসিনক দতা ি, ত্ির যথাযথ বহার, উয়নলক ও জনখী শাসন িতার মােম এবং উাবনী চচ ার মােম
সময়াব ও মানসত সবা িনিত করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর 

১. জলা পয ােয়র দরসেহর উয়নলক কায মসেহর সময় সাধন ও এসিডিজ বাবায়েন জবাবিদিহতা লক
শাসিনক  বা  িনিতকরণ
২. িম বানায় ির বহার িনিত কের জনবাব িম বাপনা গেড় তালা
৩. জলা পয ােয় আইন-লার উয়ন ও জনিনরাপা সংহতকরণসহ সেচতনালক কায ম পিরচালনা
৪. িজব বেষ  অিধক কােজর মােম এসিডিজ অজেন সেচ থাকা
৫. মানসত িশা বার উয়ন িনিতকরণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িসেজন চাট ার অযায়ী জলা শাসেনর সািব ক কােজর িনয়ণ, তাবধন এবং পিরবীণ:
২. কল সার "৩৩৩" এর মােম জনগেণর সমাসহ িনরসন;
৩. েয াগ বাপনা, াণ ও নব াসন কায ম হণ, বাবায়ন, তাবধান ও পিরবীণ;
৪. জলা ািজেিস সিকত যাবতীয় মতা েয়াগ, মাবাইল কাট  পিরচালনা, জলার সািব ক আইন- লা রাব ক
জনজীবেন ি আনয়ন:
৫. জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন এবং অিভেযাগ িনি বাপনার আওতায় অিভেযাগ িনি;
৬. সকল সরকারী বসরকারী এবং সােসবী সংগঠেনর সমেয় িভক নব াসেনর মােম িভককরণ;
৭. দ কম চারী গড়ার লে যথাযথ কম চারীর িশণ েব র য় অাহত রাখা;
৮. ানীয় সরকােরর কায েম গিতশীলতা আনয়ন;
৯. রাজ বাপনায় গিতশীলতা আনয়ন ও জনবাব িম অিফস িতায় িমকা রাখা:
১০. িজববেষ  হীত িবিভ পদেেপর মােম পক ২০২১ ও াধীনতার বণ  জয়ী উদযাপেন কায ম হণ
১১. মহামারী কেরানা (COVID-19) ভাইরাস িতেরােধ জনসেচতনালক কায ম চলমান এবং তদারিক করা
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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

িের চতনায়
উুকরেণর মােম
জিবাদ ও মৗলবাদ
িতহতকরণ

াথিমক ও মািমক িবালেয় বীর
িেযাােদর গ শানােনা

িবালয় সংা ৩৬ ৪০ ৪৫ ৫০ জলা িশা অিফস ও জলা শাসন ছিব

পতাকা শাভাযাা ও দয়ািলকা

িনিদ  সমেয়
শাভাযাা
স ও
দয়ািলকা কাশ

(১) িবজয় িদবসেক
ক কের পতাকা
শাভাযাা, (২)
াধীনতা িদবসেক
ক কের
দয়ািলকা কাশ

আেয়ািজত পতাকা
শাভাযাা ও কািশত
দয়ািলকা

 ও জনবাব শাসন
িনিতকরণ

ই-নিথ বাবািয়ত % ৮০ ৮৫ ৯০ ১০০ ত ও যাগােযাগ ি অিধদর মািসক িতেবদন

সবা দান িতিত অযায়ী সবা
দান িনিতত

% ৮০ ৯০ ১০০ ১০০ ১০০
মািসক াফ সভার
কায িববরণী

েয়াজনীয় নাগিরক সবা
িডিজটালাইেজশন

সংা ০২ ০৩ ০৪ ০৪ জলা শাসন
ণয়নত উাবনী
বা

ই-িম বাপনার মােম
রাজ ি

িম উয়ন কর ও িভিপ লীজ মািন
আদায়

টাকা (কা) ৬.০ ৬.১২ ৬.১৫ ৬.২০
উপেজলা িম অিফস/পৗর-ইউিনয়ন
িম অিফস

টাকার পিরমাণ

ই-িমউেটশন বাবায়ীত % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
উপেজলা ও ইউিনয়ন িম
অিফসসহ

মািসক িতেবদন,
সংি নিথ

অনলাইন সফটওয়াের হািং এর
ডাটা এি

% ৮০ ৮৫ ৯০
উপেজলা ও ইউিনয়ন িম
অিফসসহ

িতেবদন

অপরাধ িতেরাধ কায ম
রািতকরণ

পিরচািলত মাবাইল কাট  সংা ৬৫০ ৭০০ ৮৪০ ৮৪০ ৮৫০ জলা শাসন ও সংি দর িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২৯, ২০২১ ১৭:৫২ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, িডেসর ০৬, 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] জলা পয ােয়র
দরসেহর
উয়নলক
কায মসেহর
সময় সাধন ও
এসিডিজ
বাবায়েন
জবাবিদিহতা লক
শাসিনক বা
িনিতকরণ

১৭

[১.১] জলা উয়ন সময়
কিমর সভা আেয়াজন

[১.১.১] অিত সভা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ১২ ১২

[১.১.২] িসা
বাবায়ন

গড় % ১ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৬৫ ৬৫

[১.২] দািরক কােজ
আইিসর বহার িনিতকরণ

[১.২.১] ই- নিথর
মােম িনিত প

গড় % ২ ৮০ ৮৫ ৭৬ ৬৮ ৬৯ ৯০ ১০০

[১.৩] জলা শাসক কক
এফিসআর রণ

[১.৩.১] িরত
িতেবদন

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ১২ ১২

[১.৪] বব লাইভ াংেগা
িমউিজয়াম াপন

[১.৪.১] াংেগা
িমউিজয়াম িতা

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০৩.২২ ১৫.০৪.২২ ১৫.০৫.২২ ১৫.০৬.২২

[১.৫] গণনানীর মােম
অিভেযাগ িনি

[১.৫.১] িনির হার গড় % ২ ৮৫ ৮৮ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৯২ ৯৫

[১.৬] আেমর বখী বহার
িনিতকরেণ িশণ দান

[১.৬.১] িশণাথ সমি সংা ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৮০

[১.৭] িত উপেজলায় পয টন
কণ ার াপন

[১.৭.১] পয টন কণ ার
াপন

সমি সংা ১ ৫ ৪ ৩

[১.৮] ত অিধকার আইেন
ত দান সংা

[১.৮.১] দানত ত গড় % ১ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৬০ ৬০

[১.৯] কেরানা
(COVID-19) ভাইরাস
িতেরােধ জনসেচতনতালক
হীত বা

[১.৯.১] কায েমর ছিব সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[১.১০] াম িলেশর কায ম
মিনটিরং এর জ এাপ
তির

[১.১০.১] এাপ তির তািরখ কাশ-কাল ২ ১৫.১২.২১ ১৫.০১.২২ ১৫.০২.২২ ১৫.০৩.২২

[২] িম
বানায় ির
বহার িনিত
কের জনবাব
িম বাপনা
গেড় তালা

১৭

[২.১] জলা রাজ সেলন
সভা আেয়াজন

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

[২.২] ই-িমউেটশন এর মােম
িনিত নামজাির ও
জমাখািরেজর আেবদন িনি

[২.২.১] ই-িমউেটশেনর
মােম আেবদন
িনি

গড় % ২ ৮২ ৮৫ ৮২ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৯০ ৯০

[২.৩] িম রকড 
হালনাগাদকরণ

[২.৩.১] হালনাগাদত
খিতয়ান

গড় % ১ ৯০ ৯২ ৮২ ৭৩ ৬৪ ৫৫ ৯৪ ৯৫

[২.৪] খাসজিম বোবত
[২.৪.১] বোবত
জিমর পিরমাণ

সমি
পিরমান
(একর)

১ ৭.৮৮ ৮.০ ৮.০ ৭.৯৫ ৭.৯০ ৭.৮৮ ৮.৫ ৮.৫

[২.৫] িম উয়ন কর ও িভিপ
লীজ মািন আদায়

[২.৫.১] আদায়ত অথ  মিত
টাকা
(কা)

৩ ৫.৬৮ ৬.০ ৬.১২ ৬.০ ৫.৮ ৫.৬ ৫.৫ ৬.১৫ ৬.২০

[২.৬] অনলাইন সফটওয়াের
হািং এর ডাটা এি
সকরণ

[২.৬.১] অনলাইন
সফটওয়াের হািং
এর ডাটা এি

গড় % ২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০

[২.৭] সায়রাত মহাল
বাপনা

[২.৭.১] সায়রাত মহাল
ইজারাত

গড় % ২ ৯০ ৯২ ৮২ ৭৩ ৬৪ ৫৫ ৯৫ ৯৫

[২.৮] অিতির জলা শাসক
(রাজ) কক িমস কস
িনিকরণ

[২.৮.১] িনিত
মামলা

গড় % ১ ৬০ ৭০ ৬৩ ৫৬ ৫৯ ৭০ ৭৫

[২.৯] রাজ শাসেনর
কম কতা ও কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[২.৯.১] িশণাথ সমি সংা ১ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৩২ ৩০ ৪৫ ৫০

[২.১০] জলা শাসক ও
অিতির জলা শসক
(রাজ) কক উপেজলা ও
ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন

[২.১০.১] পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৮৫



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২৯, ২০২১ ১৭:৫২ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, িডেসর ০৬, 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 পয ােয়
আইন-লার
উয়ন ও
জনিনরাপা
সংহতকরণসহ
সেচতনালক
কায ম
পিরচালনা

১৫
[৩.১] জলা আইন লা
কিমর সভা আেয়াজন

[৩.১.১] অিত সভা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ১২ ১২

[৩.২] িনব াহী িজেট
কােট র মামলা িনিকরণ

[৩.২.১] িনিত
মামলা

সমি সংা ২ ৩২৬ ৩৫০ ৩৫০ ৩৪০ ৩৩০ ৩২৬ ৩৬০ ৩৬০

[৩.৩] িনয়িমত মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[৩.৩.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ২ ৪০০ ৪২০ ৪২০ ৭৫৬ ৬৭২ ৫৮৮ ৪২০ ৪২০

[৩.৪] পািক গাপনীয়
িতেবদন রণ

[৩.৪.১] িরত
িতেবদন

সমি সংা ২ ২৪ ২৪ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ২৪ ২৪

[৩.৫] অিত: জলা ািজেট
কক আিপল মামলা
পিরচালনা

[৩.৫.১] িনিত
মামলা

সমি সংা ২ ৬৫ ৬৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৭০ ৭৫

[৩.৬] জলা শাসক কক
জলখানা পিরদশ ন

[৩.৬.১] পিরদশ নত সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ১২ ১২

[৩.৭] নারী ও িশ িনয াতন
রােধ জনসেচতনতা লক
উঠান বঠক আেয়াজন

[৩.৭.১] আেয়ািজত
উঠান বঠক

সমি সংা ১ ১২ ৯ ৮ ৭ ১২ ১২

[৩.৮] বািববাহ ও মাদক
িনয়েণ জনসেচতনতালক
সভা আেয়াজন

[৩.৮.১] আেয়ািজত
উঠান বঠক

সমি সংা ২ ১২ ৯ ৮ ৭ ১২ ১২



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২৯, ২০২১ ১৭:৫২ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, িডেসর ০৬, 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] িজব বেষ 
অিধক কােজর
মােম এসিডিজ
অজেন সেচ থাকা

১৩

[৪.১] ৩য় নী ও ৪থ  নীর
 পেদ িনেয়াগ দান

[৪.১.১] িসা
বাবায়ন

গড় % ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৫০ ৫০

[৪.২]  েগাীর সনদ প
দান

[৪.২.১] দানত
সনদপ

গড় % ১ ৬০ ৬০ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৬০ ৬০

[৪.৩] কম কতা-কম চারীেদর
দািরক ও িগত সমা
সমাধােন াফ সভা আেয়াজন

[৪.৩.১] দানত
সনদপ

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১২ ১২

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

[৪.৪.১] অিত সভা সমি িদন ২ ১৮০ ১৮০ ১৮০ ১৮০ ১৮০

[৪.৫] জলা শাসেন কম রত
কম চারীেদর িশণ আেয়াজন

[৪.৫.১] িশণ কাল গড় জনঘা ২ ৬০ ৬০ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৬০ ৬০

[৪.৬] জ িনবন সকরণ [৪.৬.১] িশণ কাল গড় % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৫০ ৫০

[৪.৭]  িনবন সকরণ
[৪.৭.১] জলার জ
িনবন হার

গড় % ১ ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ২৫ ৩০

[৪.৮] উাবনী/ উয়ন
উেগ বাবায়ন

[৪.৮.১] জলার 
িনবন হার

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২২ ১৫.০৩.২২ ১৫.০৪.২২



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২৯, ২০২১ ১৭:৫২ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, িডেসর ০৬, 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] মানসত
িশা বার
উয়ন
িনিতকরণ

৮

[৫.১] িনয়িমত িশা িতান
পিরদশ ন

[৫.১.১]
দশ ন/পিরদশ নত

সমি সংা ২ ১২০ ১০৮ ৯৬ ৮৪ ৭২ ১৪০ ১৬০

[৫.২] মািিমিডয়া াসম
বা িনিতকরণ

[৫.২.১] মািিমিডয়া
াসেমর সংা

সমি সংা ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ১০০ ১২০

[৫.৩] িের চতনায়
িশাথেদর উুকরণ

[৫.৩.১] াথিমক ও
মািমক িবালেয় বীর
িেযাােদর

সমি
িবালয়
সংা

২ ৩৬ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৪৫ ৬০

[৫.৩.২] াথিমক ও
মািমক িশা
িতােন ি
িবষয়ক কণ ার াপন

সমি
িবালয়
সংা

২ ২০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৮০

[৫.৩.৩] পতাকা
শাভাযাা ও দয়ািলকা

তািরখ
দয়ািলকা
কাশ

১
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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, চপাইনবাবগ, ি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, চপাইনবাবগ-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা
দান করব।

ািরত:

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, চপাইনবাবগ

তািরখ

িবভাগীয় কিমশনার
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, রাজশাহী

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ অ:জ::(রা:) অিতির জলা শাসক (রাজ)

২ অ:জ::(িশ: ও আ:) অিতির জলা শাসক (িশা ও আইিস)

৩ অ:জ::(সা:) অিতির জলা শাসক (সািব ক)

৪ অ:জ:া: অিতির জলা ািজেট

৫ আরিডিস রিভিনউ ড কােলর

৬ উ:িন:অ: উপেজলা িনব াহী অিফসার

৭ এলএও া অাইিজশন অিফসার

৮ এসএফ টেম অব ফা

৯ এসএ ট অাইিজশন ট অাইিজশন

১০ এিস া এিসা কিমশনার া

১১ জ:: জলা শাসক

১২ সায়রাত মহাল সায়রাত মহাল
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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] জলা উয়ন সময় কিমর সভা আেয়াজন
[১.১.১] অিত সভা

[১.১.২] িসা বাবায়ন

[১.২] দািরক কােজ আইিসর বহার িনিতকরণ [১.২.১] ই- নিথর মােম িনিত প

[১.৩] জলা শাসক কক এফিসআর রণ [১.৩.১] িরত িতেবদন

[১.৪] বব লাইভ াংেগা িমউিজয়াম াপন [১.৪.১] াংেগা িমউিজয়াম িতা

[১.৫] গণনানীর মােম অিভেযাগ িনি [১.৫.১] িনির হার

[১.৬] আেমর বখী বহার িনিতকরেণ িশণ দান [১.৬.১] িশণাথ

[১.৭] িত উপেজলায় পয টন কণ ার াপন [১.৭.১] পয টন কণ ার াপন

[১.৮] ত অিধকার আইেন ত দান সংা [১.৮.১] দানত ত

[১.৯] কেরানা (COVID-19) ভাইরাস িতেরােধ জনসেচতনতালক হীত বা [১.৯.১] কায েমর ছিব

[১.১০] াম িলেশর কায ম মিনটিরং এর জ এাপ তির [১.১০.১] এাপ তির

[২.১] জলা রাজ সেলন সভা আেয়াজন [২.১.১] অিত সভা

[২.২] ই-িমউেটশন এর মােম িনিত নামজাির ও জমাখািরেজর আেবদন িনি [২.২.১] ই-িমউেটশেনর মােম আেবদন িনি

[২.৩] িম রকড  হালনাগাদকরণ [২.৩.১] হালনাগাদত খিতয়ান

[২.৪] খাসজিম বোবত [২.৪.১] বোবত জিমর পিরমাণ

[২.৫] িম উয়ন কর ও িভিপ লীজ মািন আদায় [২.৫.১] আদায়ত অথ 

[২.৬] অনলাইন সফটওয়াের হািং এর ডাটা এি সকরণ [২.৬.১] অনলাইন সফটওয়াের হািং এর ডাটা এি

[২.৭] সায়রাত মহাল বাপনা [২.৭.১] সায়রাত মহাল ইজারাত

[২.৮] অিতির জলা শাসক (রাজ) কক িমস কস িনিকরণ [২.৮.১] িনিত মামলা

[২.৯] রাজ শাসেনর কম কতা ও কম চারীেদর জ িশণ আেয়াজন [২.৯.১] িশণাথ

[২.১০] জলা শাসক ও অিতির জলা শসক (রাজ) কক উপেজলা ও ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [২.১০.১] পিরদশ নত অিফস

[৩.১] জলা আইন লা কিমর সভা আেয়াজন [৩.১.১] অিত সভা

[৩.২] িনব াহী িজেট কােট র মামলা িনিকরণ [৩.২.১] িনিত মামলা

[৩.৩] িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা [৩.৩.১] পিরচািলত মাবাইল কাট 
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

লমাা
অজেনর মাণক

[৩.৪] পািক গাপনীয় িতেবদন রণ [৩.৪.১] িরত িতেবদন

[৩.৫] অিত: জলা ািজেট কক আিপল মামলা পিরচালনা [৩.৫.১] িনিত মামলা

[৩.৬] জলা শাসক কক জলখানা পিরদশ ন [৩.৬.১] পিরদশ নত

[৩.৭] নারী ও িশ িনয াতন রােধ জনসেচতনতা লক উঠান বঠক আেয়াজন [৩.৭.১] আেয়ািজত উঠান বঠক

[৩.৮] বািববাহ ও মাদক িনয়েণ জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন [৩.৮.১] আেয়ািজত উঠান বঠক

[৪.১] ৩য় নী ও ৪থ  নীর  পেদ িনেয়াগ দান [৪.১.১] িসা বাবায়ন

[৪.২]  েগাীর সনদ প দান [৪.২.১] দানত সনদপ

[৪.৩] কম কতা-কম চারীেদর দািরক ও িগত সমা সমাধােন াফ সভা আেয়াজন [৪.৩.১] দানত সনদপ

[৪.৪] িবিসএস (শাসন) কাডােরর িশানিবশ কম কতােদর ইনসািভ স িশণ আেয়াজন [৪.৪.১] অিত সভা

[৪.৫] জলা শাসেন কম রত কম চারীেদর িশণ আেয়াজন [৪.৫.১] িশণ কাল

[৪.৬] জ িনবন সকরণ [৪.৬.১] িশণ কাল

[৪.৭]  িনবন সকরণ [৪.৭.১] জলার জ িনবন হার

[৪.৮] উাবনী/ উয়ন উেগ বাবায়ন [৪.৮.১] জলার  িনবন হার

[৫.১] িনয়িমত িশা িতান পিরদশ ন [৫.১.১] দশ ন/পিরদশ নত

[৫.২] মািিমিডয়া াসম বা িনিতকরণ [৫.২.১] মািিমিডয়া াসেমর সংা

[৫.৩] িের চতনায় িশাথেদর উুকরণ

[৫.৩.১] াথিমক ও মািমক িবালেয় বীর িেযাােদর

[৫.৩.২] াথিমক ও মািমক িশা িতােন ি িবষয়ক কণ ার াপন

[৫.৩.৩] পতাকা শাভাযাা ও দয়ািলকা
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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


