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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 ৭৮৫ জন কম কতা ও ৪২০ জন কম চারীেক
আিনক অিফস বাপনা, জাতীয় ই-সবা িসেম, আইিস িবষয়ক িশণ এবং এআই এর অথ ায়েন ৬০ জন নাগিরক ও ২৫০ জন
উোােক িশণ দান করা হেয়েছ।

িনতপের বাজার  িিতশীল রাখেত ও ভাার অিধকার  সংরেণ ৩৪১  অিভযান,  মহাসড়েক ভটভ,  নিসমন,  াটারী  চািলত এবং
লাইেসিবহীন  যানবাহন  িনয়েণ  ২৩৯  ,  মাদক িনয়েণ  ৬১২    এবং  অা তফশীল আইেন  ৩০০৬    সহ  িবগত  ৩  বছের
সব েমাট ৪১৯৮  মাবাইল কাট  পিরচািলত হয়। অিত দিরের কম িচর আওতায় গত িতন বছের ায় ৪২৬২৫ জন হতদিরের ামীণ
বকার িমেকর কম সংান িনিতকরেণর বা নওয়া হেয়েছ। ৯৫৩  গণনািনর মােম জনগেণর নানাখী অিভেযাগ িনি করা
হেয়েছ। জলা ই সবার মােম ১০১৫৮৬  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 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।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

ায় ২১০ জন কম কতা/ কম চারীেক অিফস বাপনা, রাজ ও জিরপ িবষেয় িশণ দওয়া হেব।
িবিভ আইেনর উপর ৮৪০  মাবাইল কাট  পিরচালনা করা হেব।
.আর, কা.িব.খা, কা.িব.টা, কম জন কের মােম ায় ২৯২৪৩ জন ঃ ও হতদিরেক সামািজক িনরাপা বনীর
আওতায় আনা 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 ২০২২ 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)

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. িম বাপনা
২. উয়ন ও শাসিনক সময়
৩. আইন-লা
৪. িশা, সংিত ও আইিস
৫. ানীয় সরকার ও অা কায েমর সময়/ বাপনা

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;
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

িম বাপনা
এলএ কেসর গেজট কাশ % ৮০ ৯০ ১০০ িম মনালয় কািশত গেজট

হহীনেদর জ ঘর িনম াণ করা সংা ১৪২৩ ৬৫৪ ৪০০ ৪৫০ ৫০০ মাননীয় ধানমীর কায ালয় িনিম ত ঘর

উয়ন ও শাসিনক
সময়

িহজড়া (টােজার)/ হিরজন/পিরতাকমেদর সািব ক
জীবনমান উয়েন মিহলা িবষয়ক অিধদর/ব উয়ন
অিধদর কক পিরচািলত িশেণ িশেণর বা করণ

সংা ৬০ ৯০ ১০০
ব উয়ন অিধদর/ মিহলা িবষয়ক
অিধদর

অিত িশণ

আইন-লা
বািববাহ, ইভিজং, খা ভজাল, নকল প ইতািদ রােধ
িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা

সংা ৬০০ ৬৫০ ৮৪০ ৮৪০ ৮৪০
রা মণালয়/জনিনরাপা
িবভাগ/িলশ বািহনী

পিরচািলত
মাবাইল কাট 

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২২, ২০২২ ১১:৫৫ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৭, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২২, ২০২২ ১১:৫৫ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৭, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২২, ২০২২ ১১:৫৫ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৭, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] িম
বাপনা

২০

[১.১] সহকারী কিমশনার (িম)
অিফস পিরদশ ন

[১.১.১]
পিরদশ নত িম
অিফস

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.২] সহকারী কিমশনার (িম)
অিফস পিরদশ ন পািরশ বাবায়ন
তদারিক

[১.২.১] পিরদশ ন
পািরশ বাবায়ন
তদারিকত

গড় % ১ ৮০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৮৫

[১.৩] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন

[১.৩.১]
পিরদশ নত
ইউিনয়ন িম
অিফস

সমি সংা ১ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৪ ৪০ ৩৬ ৩২ ৪৮ ৪৮

[১.৪] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন
পািরশ বাবায়ন তদারিক

[১.৪.১] পিরদশ ন
পািরশ বাবায়ন
তদারিকত

গড় % ১ ৮২ ৮২ ৮০ ৭৮ ৭৫ ৭০ ৮২ ৮২

[১.৫] সায়রাত মহাল ইজারা দান
[১.৫.১] ইজারাত
সায়রাত মহাল

গড় % ১ ৮৫ ৮৬ ৮৬ ৮৪ ৮২ ৮০ ৭৫ ৮৬ ৮৬

[১.৬] এলএ কেসর গেজট কাশ
[১.৬.১] কািশত
গেজট

গড় % ২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ১০০

[১.৭] এল এ কেসর িতরণ
আেবদন িনি

[১.৭.১] িনিত
আেবদন

গড় % ২ ৯০ ৮০ ৭৫ ৬৫ ৬০ ৯০ ১০০

[১.৮] িম উয়ন কর বাপনা
িডিজটাইেজশন

[১.৮.১] অনলাইেন
আদায়ত কর

গড় % ১ ৭০ ৮০ ৭৮ ৭৫ ৭৩ ৭০ ১০০ ১০০

[১.৯] জনােরল সা িফেকট মামলা
িনিত

[১.৯.১] িনিত
মামলা

সমি সংা ১ ১৪৯ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১৫০ ১৫০

[১.১০] িম রাজ সংা মামলা
িনি

[১.১০.১]
িনিত মামলা

সমি সংা ১ ৭০ ৭০ ৭০ ৬৩ ৫৯ ৫১ ৪২ ৭০ ৭০

[১.১১] অিপ ত সি িলজ নবায়ন
[১.১১.১] িলজ
নবায়নত

সমি
টাকা
(ল)

২ ৫০ ৯০ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ৯০ ৯০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২২, ২০২২ ১১:৫৫ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৭, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১.১২] হহীনেদর জ ঘর িনম াণ
করা

[১.১২.১] িনিম ত
ঘর

সমি সংা ২ ১৪২৩ ৬৫৪ ৪০০ ৩৮০ ৩৫০ ৩৪৫ ৩৪০ ৪৫০ ৫০০

[১.১৩] িমহীনেদর িষ খাস জিম
বোব

[১.১৩.১] বোব
দানত খাস জিম

সমি একর ২ ২৪.৪৬ ১৩.০৮ ২০.০০ ১৯.৫০ ১৯.০০ ১৮.৭৫ ১৮.৫০ ২৫.০০ ২৫.০০

[১.১৪] দওয়ািন মামলার এসএফ
রণ

[১.১৪.১] রণত
এসএফ

গড় % ২ ৯০ ৮৫ ৭০ ৭০ ৬০ ৯০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২২, ২০২২ ১১:৫৫ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৭, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] উয়ন ও
শাসিনক সময়

১৪

[২.১] জলার সকল সরকাির দেরর
কায েমর যথাযথ সময় সাধেনর
জলা উয়ন সময় সভা আেয়াজন

[২.১.১] অিত
সময় সভা

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[২.২] জলা উয়ন সময় সভার
িসা বাবায়ন

[২.২.১] িসা
বাবািয়ত

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ১০০ ১০০

[২.৩] উয়ন কের/ কায েমর
মান িনিেত িনয়িমত পিরদশ ণ

[২.৩.১]
পিরদশ ণত

সমি সংা ২ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৩১ ৩০ ৩৬ ৩৬

[২.৪] বাজার  িিতশীল রাখেত
িনেয়ািমত বাজার মিনটিরং অিভযান
পিরচালনা

[২.৪.১] পিরচািলত
অিভযান

সমি সংা ২ ২৪ ২২ ২১ ২০ ১৮ ২৪ ২৪

[২.৫] শাখা িভিক িসেজন চাট ার
মান ােন াপন ও সবা াথর
িভডাক হণ

[২.৫.১] ািপত গড় % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০ ১০০

[২.৬] কিমউিন িিনক এবং
উপেজলা া ও পিরবার কাণ
কসহ পিরদশ ণ

[২.৬.১]
পিরদশ ণত

সমি সংা ১ ২৪ ২৩ ২২ ২১ ২০ ২৪ ২৪

[২.৭] িহজড়া (টােজার)/
হিরজন/পিরতাকমেদর সািব ক
জীবনমান উয়েন মিহলা িবষয়ক
অিধদর/ব উয়ন অিধদর কক
পিরচািলত িশেণ িশেণর
বা করণ

[২.৭.১] অিত
িশণ

সমি সংা ২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৯০ ১০০

[২.৮] এসিডিজ িবষয়ক জলা
কিমর সভার িসা বাবায়ন

[২.৮.১] িসা
বাবািয়ত

গড় % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২২, ২০২২ ১১:৫৫ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৭, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] আইন-
লা

১৩

[৩.১] সামািজক যাগােযাগ মােমর
অপবহার রাধকে উুকরণ সভা
আেয়াজন

[৩.১.১] অিত
সভা

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৬

[৩.২] ধময় উবাদ ও জীবাদ
মাকােবলায় মসিজেদর ঈমামেদর
িনেয় সভা আেয়াজন

[৩.২.১] অিত
সভা

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৬

[৩.৩] মাদক সমাজ গঠেন ও
চারাচালান রােধ সভা আেয়াজন

[৩.৩.১] অিত
সভা

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৬

[৩.৪] নারী ও িশর িত সিহংসতা,
িনপীড়ন ও বষলক আচরণ বে
উঠান বঠক আেয়াজন

[৩.৪.১] অিত
বঠক

সমি সংা ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.৫] বািববাহ, ইভিজং, খা
ভজাল, নকল প ইতািদ রােধ
িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা

[৩.৫.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ১ ৬০০ ৬৫০ ৮৪০ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ৬৫০ ৮৪০ ৮৪০

[৩.৬] মামলা িনিত জাড়দার করণ
[৩.৬.১]
িনিত মামলা

সমি সংা ২

[৩.৭] জলা আইন লা সংা
সভার িসা বাবায়ন

[৩.৭.১] িসা
বাবায়নত

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২২, ২০২২ ১১:৫৫ া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৭, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] িশা,
সংিত ও
আইিস

১২

[৪.১] িশা িতােন উত পাঠদান
িনিত কে মািমক পয ােয়র িশা
িতােন িবান াব াপন

[৪.১.১] ািপত
াব

সমি সংা ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৮০ ১০০

[৪.২] েলর িশাথেদর মােঝ
জনশীলতা ির লে তােদর তির
িশ কম  দশ ণী আেয়াজন

[৪.২.১] আেয়ািজত
দশ ণী

সমি সংা ২ ২ ১

[৪.৩] িশাথীেদর মােঝ িনরাপদ
ইারে ও তি বহার
িনিেত সভা আেয়াজন

[৪.৩.১] অিত
সভা

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[৪.৪] জনগেণর মে া সেচতনতা
িেত মতিবিনময় সভা আেয়াজন

[৪.৪.১] অিত
সভা

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২২, ২০২২ ১১:৫৫ া: ১৫ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৭, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪.৫] জলা িশা কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[৪.৫.১] িসা
বাবািয়ত

গড় % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৪.৬] ল কেলেজর িশাথেদর
অংশহেণ ইজ িতেযািগতা
আেয়াজন

[৪.৬.১] আেয়ািজত
ইজ িতেযািগত

সমি সংা ১ ১

[৪.৭] িবান ও ি মলার
আেয়াজন

[৪.৭.১] আেয়ািজত
মলা

সমি সংা ১ ১

[৪.৮] িশার নগতমান িনিত
কে িশকেদর সােথ মতিবিনময়
সভা

[৪.৮.১] অিত
সভা

সমি সংা ১ ১

[৪.৯] িশক-িশাথ ও
অিভভাবকেদর অংশহেণ সিমনার
আেয়াজন

[৪.৯.১] আেয়ািজত
সিমনার

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[৪.১০] ীড়া িবধা িেত পদেপ
হণ

[৪.১০.১] জলা
শাসক গা কাপ
আেয়াজন

সমি সংা ১ ১

[৪.১১] অসল মধাবী িশাথেদর
িশা সহায়তাকে সাহা দান

[৪.১১.১] সাহা
দানত িশাথ

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ৯ ১৩ ১৫



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২২, ২০২২ ১১:৫৫ া: ১৬ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৭, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৫] ানীয়
সরকার ও
অা
কায েমর
সময়/
বাপনা

১১

[৫.১] জ িনবন কায েমর
তদারিক

[৫.১.১] জলায়
জের ১(এক)
বছেরর মে
িনবেনর হার

গড় % ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫৫

[৫.২] েপয় পািনর বা
িনিতকরণ

[৫.২.১] নন
উবওেয়ল/ পািনর
িফার

সমি সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১২

[৫.৩] ানীয় সরকার িতানসহ
পিরদশ ন

[৫.৩.১]
পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ১ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৬০ ৬৫

[৫.৩.২] বাবািয়ত
পািরশ

সমি % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫৫



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২২, ২০২২ ১১:৫৫ া: ১৭ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৭, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৫.৪] ানীয় সরকার িতােনর
সমতা িেত িশণ আেয়াজন

[৫.৪.১] আেয়ািজত
িশণ

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[৫.৫] াম আদলেতর কায ম
পিরবীণ

[৫.৫.১] মািসক
িতেবদন

সমি সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ১২ ১২

[৫.৬] পিরকিত বনায়ন িনিতকে
িত ইউিনয়েন পািখ বান
েরাপন

[৫.৬.১] রািপত


সমি সংা ১ ২৯৬ ২৬৬ ২৩৭ ২০৮ ৩০০ ৩০০

[৫.৭] পাবনা জলার সংিত রােথ 
িচনািয়কা িচা সেনর বাড়ী
সংরেণর উোগ হণ

[৫.৭.১] বাড়ী
সংার ও সংরণ

সমি % ১ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ৬৫ ১০০

[৫.৮] পয টন েটর রণােবেণ
ডািবন াপন

[৫.৮.১] ািপত
ডািবন

সমি সংা ১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৫.৯] পয টন িবকােশ পদেপ হণ

[৫.৯.১] পাবনা
জলার মণ
সংা িকা
কাশ

সমি সংা ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২২, ২০২২ ১১:৫৫ া: ১৮ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৭, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

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



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২২, ২০২২ ১১:৫৫ া: ১৯ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৭, ২০২২

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 ২২, ২০২২ ১১:৫৫ া: ২০ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৭, ২০২২

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 িভিজএফ মানিবক সহায়তা কম িচ

২১ িভিজিড মানিবক সহায়তা কম িচ (হ িনম াণ)

২২ সায়রাত মহাল জলমহাল, বামহাল, পাথরমহাল, লবণ মহাল ইতািদ



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২২, ২০২২ ১১:৫৫ া: ২১ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৭, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] সহকারী কিমশনার (িম) অিফস পিরদশ ন [১.১.১] পিরদশ নত িম অিফস িডিস/এিডিস (রাজ) এর গাপনীয় শাখা/এস.এ, শাখা িতেবদন

[১.২] সহকারী কিমশনার (িম) অিফস পিরদশ ন পািরশ বাবায়ন তদারিক
[১.২.১] পিরদশ ন পািরশ বাবায়ন
তদারিকত

িডিস/এিডিস (রাজ) এর গাপনীয় শাখা/এস.এ, শাখা িতেবদন

[১.৩] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন
[১.৩.১] পিরদশ নত ইউিনয়ন িম
অিফস

িডিস/এিডিস (রাজ) এর গাপনীয় শাখা/এস.এ, শাখা িতেবদন

[১.৪] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন পািরশ বাবায়ন তদারিক
[১.৪.১] পিরদশ ন পািরশ বাবায়ন
তদারিকত

িডিস/এিডিস (রাজ) এর গাপনীয় শাখা/এস.এ, শাখা িতেবদন

[১.৫] সায়রাত মহাল ইজারা দান [১.৫.১] ইজারাত সায়রাত মহাল এসএ শাখা িতেবদন

[১.৬] এলএ কেসর গেজট কাশ [১.৬.১] কািশত গেজট এল এ শাখা গেজট/িতেবদন

[১.৭] এল এ কেসর িতরণ আেবদন িনি [১.৭.১] িনিত আেবদন এল এ শাখা িতেবদন

[১.৮] িম উয়ন কর বাপনা িডিজটাইেজশন [১.৮.১] অনলাইেন আদায়ত কর এস এ শাখা িতেবদন

[১.৯] জনােরল সা িফেকট মামলা িনিত [১.৯.১] িনিত মামলা জনােরল সা িফেকট শাখা িতেবদন

[১.১০] িম রাজ সংা মামলা িনি [১.১০.১] িনিত মামলা রাজ আদালত/এসএ শাখা িতেবদন

[১.১১] অিপ ত সি িলজ নবায়ন [১.১১.১] িলজ নবায়নত এস এ শাখা িতেবদন

[১.১২] হহীনেদর জ ঘর িনম াণ করা [১.১২.১] িনিম ত ঘর এস এ শাখা িতেবদন

[১.১৩] িমহীনেদর িষ খাস জিম বোব [১.১৩.১] বোব দানত খাস জিম এস.এ শাখা িতেবদন

[১.১৪] দওয়ািন মামলার এসএফ রণ [১.১৪.১] রণত এসএফ আর এম শাখা িতেবদন

[২.১] জলার সকল সরকাির দেরর কায েমর যথাযথ সময় সাধেনর জলা
উয়ন সময় সভা আেয়াজন

[২.১.১] অিত সময় সভা সাধারণ শাখা নাশ/হািজরা/কায িববরণী

[২.২] জলা উয়ন সময় সভার িসা বাবায়ন [২.২.১] িসা বাবািয়ত সাধারণ শাখা িতেবদন

[২.৩] উয়ন কের/ কায েমর মান িনিেত িনয়িমত পিরদশ ণ [২.৩.১] পিরদশ ণত
িডিস/এিডিস(সািব ক)/(রাজ)/অেজা এর গাপনীয় শাখা/
ায়ন ও পিরবীণ শাখা

পিরদশ ণ িতেবদন

[২.৪] বাজার  িিতশীল রাখেত িনেয়ািমত বাজার মিনটিরং অিভযান
পিরচালনা

[২.৪.১] পিরচািলত অিভযান জএম শাখা/বসা বািণজ ও িবিনেয়াগ শাখা িতেবদন/িরিচ

[২.৫] শাখা িভিক িসেজন চাট ার মান ােন াপন ও সবা াথর িভডাক
হণ

[২.৫.১] ািপত সকল শাখা িতেবদন/িরিচ
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[২.৬] কিমউিন িিনক এবং উপেজলা া ও পিরবার কাণ কসহ
পিরদশ ণ

[২.৬.১] পিরদশ ণত
িডিস/এিডিস(সািব ক)/(রাজ)/(িশা ও আইিস)/অেজা এর
গাপনীয় শাখা/ ায়ন ও পিরবীণ শাখা

পিরদশ ণ িতেবদন

[২.৭] িহজড়া (টােজার)/ হিরজন/পিরতাকমেদর সািব ক জীবনমান উয়েন
মিহলা িবষয়ক অিধদর/ব উয়ন অিধদর কক পিরচািলত িশেণ
িশেণর বা করণ

[২.৭.১] অিত িশণ
জলা মিহলা িবষয়ক অিধদর/জলা ব উয়ন অিধদর/সাধারণ
শাখা

িতেবদন/িরিচ

[২.৮] এসিডিজ িবষয়ক জলা কিমর সভার িসা বাবায়ন [২.৮.১] িসা বাবািয়ত সাধারণ শাখা নাশ/হািজরা/ কায িববরণী/িরিচ

[৩.১] সামািজক যাগােযাগ মােমর অপবহার রাধকে উুকরণ সভা
আেয়াজন

[৩.১.১] অিত সভা আইিস শাখা/িশা ও কাণ শাখা নাশ/হািজরা/ কায িববরণী/িরিচ

[৩.২] ধময় উবাদ ও জীবাদ মাকােবলায় মসিজেদর ঈমামেদর িনেয় সভা
আেয়াজন

[৩.২.১] অিত সভা
সাধারণ শাখা/জএম শাখা/িশা ও কাণ শাখা/ইসলািম
ফাউেশন

নাশ/হািজরা/ কায িববরণী/িরিচ

[৩.৩] মাদক সমাজ গঠেন ও চারাচালান রােধ সভা আেয়াজন [৩.৩.১] অিত সভা জএম শাখা নাশ/হািজরা/ কায িববরণী/িরিচ

[৩.৪] নারী ও িশর িত সিহংসতা, িনপীড়ন ও বষলক আচরণ বে উঠান
বঠক আেয়াজন

[৩.৪.১] অিত বঠক জএম শাখা নাশ/হািজরা/ কায িববরণী/িরিচ

[৩.৫] বািববাহ, ইভিজং, খা ভজাল, নকল প ইতািদ রােধ িনয়িমত
মাবাইল কাট  পিরচালনা

[৩.৫.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  জএম শাখা িতেবদন/িরিচ

[৩.৬] মামলা িনিত জাড়দার করণ [৩.৬.১] িনিত মামলা িনব াহী আদালত/জএম শাখা িতেবদন

[৩.৭] জলা আইন লা সংা সভার িসা বাবায়ন [৩.৭.১] িসা বাবায়নত আইিস শাখা/িশা ও কাণ শাখা নাশ/হািজরা/ কায িববরণী/িরিচ

[৪.১] িশা িতােন উত পাঠদান িনিত কে মািমক পয ােয়র িশা
িতােন িবান াব াপন

[৪.১.১] ািপত াব িশা ও কাণ শাখা/জলা িশা অিফস িতেবদন/িরিচ

[৪.২] েলর িশাথেদর মােঝ জনশীলতা ির লে তােদর তির িশ কম 
দশ ণী আেয়াজন

[৪.২.১] আেয়ািজত দশ ণী িশা ও কাণ শাখা/জলা িশা অিফস িতেবদন/িরিচ

[৪.৩] িশাথীেদর মােঝ িনরাপদ ইারে ও তি বহার িনিেত সভা
আেয়াজন

[৪.৩.১] অিত সভা আইিস শাখা িতেবদন/কায িববরণী/নাশ/িরিচ

[৪.৪] জনগেণর মে া সেচতনতা িেত মতিবিনময় সভা আেয়াজন [৪.৪.১] অিত সভা িশা ও কাণ শাখা িতেবদন/কায িববরণী/িরিচ

[৪.৫] জলা িশা কিমর সভার িসা বাবায়ন [৪.৫.১] িসা বাবািয়ত জলা িশা অিফস/িশা ও কাণ শাখা নাশ/কায িববরণী/িরিচ

[৪.৬] ল কেলেজর িশাথেদর অংশহেণ ইজ িতেযািগতা আেয়াজন [৪.৬.১] আেয়ািজত ইজ িতেযািগত িশা ও কাণ শাখা িতেবদন/িরিচ

[৪.৭] িবান ও ি মলার আেয়াজন [৪.৭.১] আেয়ািজত মলা িশা ও কাণ শাখা িতেবদন/িরিচ

[৪.৮] িশার নগতমান িনিত কে িশকেদর সােথ মতিবিনময় সভা [৪.৮.১] অিত সভা িশা ও কাণ শাখা নাশ/কায িববরণী/িরিচ

[৪.৯] িশক-িশাথ ও অিভভাবকেদর অংশহেণ সিমনার আেয়াজন [৪.৯.১] আেয়ািজত সিমনার িশা ও কাণ শাখা/আইিস শাখা িতেবদন/ছিব



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২২, ২০২২ ১১:৫৫ া: ২৩ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৭, ২০২২

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৪.১০] ীড়া িবধা িেত পদেপ হণ
[৪.১০.১] জলা শাসক গা কাপ
আেয়াজন

সাধারণ শাখা/নজারত শাখা/িশা ও কাণ শাখা িতেবদন/ছিব

[৪.১১] অসল মধাবী িশাথেদর িশা সহায়তাকে সাহা দান [৪.১১.১] সাহা দানত িশাথ িশা ও কাণ শাখা/নজারত শাখা/াণ ও ণ বাসন শাখা িতেবদন/ছিব

[৫.১] জ িনবন কায েমর তদারিক
[৫.১.১] জলায় জের ১(এক) বছেরর
মে িনবেনর হার

ানীয় সরকার শাখা িতেবদন

[৫.২] েপয় পািনর বা িনিতকরণ
[৫.২.১] নন উবওেয়ল/ পািনর
িফার

ানীয় সরকার শাখা িতেবদন/ছিব

[৫.৩] ানীয় সরকার িতানসহ পিরদশ ন
[৫.৩.১] পিরদশ নত অিফস ানীয় সরকার শাখা িতেবদন

[৫.৩.২] বাবািয়ত পািরশ ানীয় সরকার শাখা িতেবদন

[৫.৪] ানীয় সরকার িতােনর সমতা িেত িশণ আেয়াজন [৫.৪.১] আেয়ািজত িশণ ানীয় সরকার শাখা িশণ মিডউল/হািজড়া/িরিচ

[৫.৫] াম আদলেতর কায ম পিরবীণ [৫.৫.১] মািসক িতেবদন ানীয় সরকার শাখা িতেবদন

[৫.৬] পিরকিত বনায়ন িনিতকে িত ইউিনয়েন পািখ বান েরাপন [৫.৬.১] রািপত  ানীয় সরকার শাখা িতেবদন/িরিচ

[৫.৭] পাবনা জলার সংিত রােথ  িচনািয়কা িচা সেনর বাড়ী সংরেণর
উোগ হণ

[৫.৭.১] বাড়ী সংার ও সংরণ ানীয় সরকার শাখা/নজারত শাখা িতেবদন/িরিচ

[৫.৮] পয টন েটর রণােবেণ ডািবন াপন [৫.৮.১] ািপত ডািবন ানীয় সরকার শাখা িতেবদন/ছিব

[৫.৯] পয টন িবকােশ পদেপ হণ
[৫.৯.১] পাবনা জলার মণ সংা
িকা কাশ

ানীয় সরকার শাখা িকা/ছিব/িতেবদন
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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
ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন পািরশ বাবায়ন তদারিক পিরদশ ন পািরশ বাবায়ন তদারিকত ইউিনয়ন িম সকল পাবনা জলা পিরদশ ণ কােল ত উপা সরবরাহ করাসহ সািব ক সহেযািগতা

ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন পিরদশ নত ইউিনয়ন িম অিফস ইউিনয়ন িম সকল পাবনা জলা পিরদশ ণ কােল ত উপা সরবরাহ করাসহ সািব ক সহেযািগতা

বািববাহ, ইভিজং, খা ভজাল, নকল প ইতািদ রােধ িনয়িমত মাবাইল
কাট  পিরচালনা

পিরচািলত মাবাইল কাট  িলশ িবভাগ মাবাইল কাট  পিরচালার িনিম েয়াজনীয় িলশ রণ

জলার সকল সরকাির দেরর কায েমর যথাযথ সময় সাধেনর জলা উয়ন
সময় সভা আেয়াজন

অিত সময় সভা জলা পয ােয়র সকল অিফস হীত িসাসহ বাবায়ন

দওয়ািন মামলার এসএফ রণ রণত এসএফ উপেজলা িম অিফস সকল পাবনা জলা যথাসমেয় ত রণ

িমহীনেদর িষ খাস জিম বোব বোব দানত খাস জিম উপেজলা িম অিফস সকল পাবনা জলা যথাসমেয় ত রণ

হহীনেদর জ ঘর িনম াণ করা িনিম ত ঘর উপেজলা িম অিফস সকল পাবনা জলা যথাসমেয় ত রণ

িম উয়ন কর বাপনা িডিজটাইেজশন অনলাইেন আদায়ত কর উপেজলা িম অিফস সকল পাবনা জলা যথাসমেয় ত রণ

সহকারী কিমশনার (িম) অিফস পিরদশ ন পিরদশ নত িম অিফস উপেজলা িম অিফস সকল পাবনা জলা যথাসমেয় ত রণ
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


