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aিফস আেদশ 
 

 মি পিরষদ িবভাগ কতৃর্ক ণীত “বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত ণয়ন, বাস্তবায়ন পিরবীক্ষণ o মূলয্ায়ন িনেদ র্িশকা, 

3133-34” aনুযায়ী েজলা শাসেকর কায র্ালয়, চ পাiনবাবগঞ্জ eর “eিপe িটম” িনম্নরুপভােব গঠন করা হেলা:   

eিপe িটম  

কর্িমক কম র্কতর্ার পদবী কিমিটেত aবস্থান 
2. uপপিরচালক, স্থানীয় সরকার, চ পাiনবাবগঞ্জ িটম িলডার o েফাকাল 

পেয়ন্ট কম র্কতর্া 
3. aিতিরক্ত েজলা শাসক (সািব র্ক), চ পাiনবাবগঞ্জ সদসয্ 
4. aিতিরক্ত েজলা শাসক (রাজসব্), চ পাiনবাবগঞ্জ সদসয্ 
5. িবজ্ঞ aিতিরক্ত েজলা ময্ািজে ট, চ পাiনবাবগঞ্জ সদসয্ 
6. aিতিরক্ত েজলা শাসক (িশক্ষা o আiিসিট), চ পাiনবাবগঞ্জ সদসয্ 
7. েনজারত েডপুিট কােলক্টর, চ পাiনবাবগঞ্জ সদসয্ 
8. েরিভিনu েডপুিট কােলক্টর, চ পাiনবাবগঞ্জ সদসয্ 
9. সহকারী কিমশনার, আiিসিট শাখা সদসয্ 
৯. সহকারী কিমশনার, স্থানীয় সরকার শাখা সদসয্ 
21. সহকারী কিমশনার, িশক্ষা o কলয্াণ শাখা সদসয্ 
22. সহকারী কিমশনার, িবচার শাখা সদসয্ 
23. সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা িবকল্প েফাকাল পেয়ন্ট 

কম র্কতর্া 
 

eিপe িটেমর দািয়তব্: 

ক) খসড়া eিপe ণয়ন করা o যথাযথ কতৃর্পেক্ষর aনুেমাদন গর্হণ করা; 

খ) িত দুi মােস eকবার eিপe’র aগর্গিত পয র্ােলাচনা করা; 

গ) eিপe’র সংেশাধন (যিদ থােক) স্তাব uধব্র্তন aিফেসর িনকট ে রণ; 

ঘ) িত ৈ মািসক aগর্গিত িতেবদন স্তুত eবং uধব্র্তন aিফেস ে রণ; 

ঙ) aধ র্বািষ র্ক aগর্গিতর মাণক সংরক্ষণ; 

চ) বািষ র্ক মূলয্ায়ন িতেবদন স্তুত, মাণেকর যথাথ র্তা যাচাi o সংরক্ষণ eবং aিফস ধােনর aনুেমাদন 

গর্হণ কের uধব্র্তন aিফেস ে রণ; 

ছ) eিপeeমeস সফটoয়য্ােরর মাধয্েম eিপe ণয়ন, পিরবীক্ষণ িতেবদন ে রণ o মূলয্ায়ন িতেবদন ে রণ 

িনিশ্চত করা; 



জ) আoতাধীন aিফেসর (যিদ থােক) eিপe চূড়ান্ত করা, eিপe সব্াক্ষর aনুষ্ঠােনর আেয়াজন, aধ র্বািষ র্ক 

aগর্গিতর িবষেয় ফলাবতর্ক দান o চূড়ান্ত মূলয্ায়ন করা eবং 

ঝ) eিপe কয্ােলন্ডার o িনেদ র্িশকা aনুযায়ী সংিশ্লষ্ট সকল কাজ সম্পাদন। 

 

 
 

(e েক eম গািলভ খ ন) 
েজলা শাসক 
চ পাiনবাবগঞ্জ 

েফান: 13-6999৯4411 (aিফস) 
E-mail: dcchapainawabganj@mopa.gov.bd 
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সদয় aবগিত/aবগিত o কায র্ােথ র্ ে রণ করা হেলা: 
 
12। িবভাগীয় কিমশনার, রাজশাহী 
13। uপপিরচালক, স্থানীয় সরকার, চ পাiনবাবগঞ্জ 
14। aিতিরক্ত েজলা শাসক (সািব র্ক/রাজসব্/িবজ্ঞ aিতিরক্ত েজলা ময্ািজে ট/িশক্ষা o আiিসিট), চ পাiনবাবগঞ্জ 
15। সহকারী কিমশনার, সংস্থাপন শাখা/েগাপনীয়  শাখা/েনজারত  শাখা/িবচার শাখা/ে জাির  শাখা/রাজসব্  শাখা/ভূিম aিধগর্হণ 
      শাখা /স্থানীয়  সরকার শাখা /িশক্ষা  o  কলয্াণ  শাখা/আরeম  শাখা/েজনােরল  সািট র্িফেকট  শাখা/আiিসিট  শাখা, েজলা 
      শাসেকর কায র্ালয়, চ পাiনবাবগঞ্জ 
16। uপ- শাসিনক কম র্কতর্া, েগাপনীয় শাখা, েজলা শাসেকর কায র্ালয়, চ পাiনবাবগঞ্জ (েজলা শাসক মেহাদেয়র সদয় 

aবগিতর জনয্)। 
 
 
 


