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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:

িজববষ  উপলে িমহীন ও হহীন িণর পিরবারেক নব াসেনর লে ১৮১৬ হ িনম াণ কায ম সাদন। মাননীয় ধানমীর
কায ালয় ও ানীয় উেেগ ২৩৩ জন িভকেক নব াসন করা হেয়েছ। এ জলার সকল ণ  ত সিলত ‘া ক’ তির করা হেয়েছ।
কেরানা (কািভড-১৯) ভাইরােস িত সকল িণর মােষর মে াণ িবতরণ কায ম চলমান। ২০২০-২০২১ অথ বছের ৩৪ জন ৪থ 
িণর কম চারী িনেয়াগ দান করা হেয়েছ। িডিজটাল পিতেত অ লাইেস ও বসা িতানেক িডিলং লাইেস (াট ) দান। ই-পচ া
(খিতয়ান)  হালনাগাদকরণ  এবং  অনলাইেন  আেবদন  হণ।  ত ও  যাগােযাগ  ি  বহােরর  মােম  ায়  ৭০  শতাংশ  দািরক  কাজ
সাদন হে। িম সবা সাহ পালেনর মােম িম উয়ন কর আদায় ি পেয়েছ। জনগেণর সবা দান সহজীকরেণর লে ই-সবা
‘ ড’ চা করা হেয়েছ । জলায় কায ম পিরচািলত সকল এনিজওেদর হীত কায েমর ত স ওেয়ব পাট াল তরী হেয়েছ।
জলা শাসেকর কায ালয়, রাজশাহী, সািকট হাউজ, উপেজলা িনব াহী অিফস ও সহকারী কিমশনার (িম) অিফস এ িসিসিভ ও ওয়াইফাই
এর বা হণ করা হেয়েছ। বিক অিতমারী কািভড-১৯ এর কারেণ ণ  সভা ম কনফাের/অনলাইন এর মােম স হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

জ ও  িনবন সংা কায ম শতভাগ িনিত করা। আইিস সবা িনভ র সবা দান বার জ তগিত এবং িনরবি
ইারেনট চােল হেয় দািড়েয়েছ। ইারেনেটর গিত কম হওয়ায় ই-নিথর কায ম বাধা হে। পয া জনবল সংকট। পয া
অবকাঠােমার অভাব। আগামী ০১ বছেরর মে ৩য় নী এবং 4থ  নীর িবিভ পেদ িনেয়াগ স করা।

ভিবৎ পিরকনা:

িবষ িনরাপদ আম উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ িনিত কের আেমর না াি িনিত করা। পয টন িশের িবকােশ পদেপ হণ
ও িবিভ দেরর সােথ সমেয়র মােম জলার আথ  সামািজক উয়ন রািতকরন। 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 করা। অিফস বাপনা ও দতা ি, াশনাল পাট াল ও ই-ফাইিলং ইতািদ িশণ দােনর মােম দ জনবল ি। ত ও
যাগােযাগ ির মােম জনেসবা িনিতকরণ ও অিধকাংশ সভা ভা য়াল পিতেত সাদন করা। পয ায়েম জলােক িভক
করা। ওেয়ব পাট াল শতভাগ আপেডট করা। উাবনী উোেগর মােম সবার মান িকরণ ও জনগেণর দারেগাড়ায় সবা পৗঁেছ দয়া।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

টকসই উয়ন লমাা অজন ও পক ২০২১ এর যথাযথ বাবায়েনর লে সেদর যথাযথ বহার িনিতকরণ ও জলা
উয়ন কায েমর সময় সাধন।
িবষ আম উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ িনিত কের আেমর না াি িনিত করা।
বিক মহামারী কেরানা (কািভড-১৯) ভাইরাস িতেরােধ জনসেচতনতা ি ও াণ কায ম অাহত রাখা।
মাবাইল কােট র শতভাগ মামলা ই-মাবাইল কােট  আপেলাড করা হেব।
পেদািত এবং লাকবল িনেয়ােগর মােম মানব সেদর উয়ন তরািতকরণ।
জলা ও উপেজলা পয ােয় সকল কম কতা/কম চারীেক ই-নিথ বাপনা িবষেয় িশণ দান ও দতা ি।
রাজ শাসেন গিতশীলতা আনয়ন সংা কায ম হণ। মানব সদ উয়েন অিফেসর সকল পয ােয়র কম কতা/কম চারীেদর
দতা ।
ল, কেলজ, মাাসার লাইেরীেত বব ও ি কণ ার াপন করা।
মিনটিরং ও সমেয়র মােম জলা পয ােয় আইন-লা পিরিিতর উয়ন। অবকাঠােমা উয়ন ও াপক চারণার মােম
পয টন ক িহেসেব গেড় তালা।

৪
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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, রাজশাহী

এবং

িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, রাজশাহী-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ২৪
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, গিতশীল, সবাখী,  ও জবাবিদিহতালক শাসন।

১.২ অিভল (Mission)
শাসিনক দতা ি, আিনক তি িনভর, উয়নলক ও জনখী শাসন িতার মােম সময়াব ও মানসত সবা
িনিতকরণ

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর 

১. জলা পয ােয়র দরসেহর উয়নলক কায মসেহর সময়সাধন
২. রাজ শাসন বাপনায় গিতশীলতা আনয়ন
৩. জলা পয ােয় আইন-লার উয়ন ও জনিনরাপার সংহিতকরণ
৪. মানবসদ উয়ন ও ািতািনক সমতা ি
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. জলার আ:িবভাগীয় শাসিনক ও উয়ন কম কাের সময় এবং ধানমীর িতত কসহসহ ানীয় সরকার
সংা কায ম, এনিজওেদর কায ম তদারিক ও সময় এবং জলার ধান উয়ন কম কা বাবায়েন সময়কারীর
দািয় পালন;
২. সরকার কক িশািবষয়ক হীত সকল নীিতমালা ও কম িচর ু বাবায়ন, তাবধান, পিরবীণ ও সময়সাধন;
৩. জলার রাজ শাসেনর সািব ক িনয়ণ, তাবধান এবং পিরবীণ;
৪. 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 এবং িবিভ সামািজক
অপরাধ ও মানব পাচার রাধসহ বাসী কােণ যাবতীয় কায ম হণ;িতেরাধ/িনরসেন কায ম হণ;
৫. দ কম চারী গড়ার লে যথাযথ কম চারীর িশণ েব র য় অাহত রাখা।
৬. জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন এবং অিভেযাগ িনি বহাপনায় আওতায় অিভেযাগ িনিি;
৭. 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।
৮. েয াগ বহাপনা এবং াণ ও নব াসন কায ম হণ, বাবায়ন, তাবধান ও পিরবীণ;
৯. মহামারী কেরানা (COVID-19) ভাইরাস িতেরােধ জনসেচতনতালক 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

জলার ষম উয়ন ও সমেয়র জ সেলন/ সভা
আেয়াজন

আেয়ািজত সভা সংা ১২৪ ১৩৪ ১৪০ ১৪৭ ১৫০
জলা শাসেকর কায ালেয়র সংি
শাখা

সভার কায িববরণী
ত ও িববরণ

উপেজলা িনব াহী অিফস/উপেজলা িম অিফস/ইউিনয়ন িম
অিফস/জল খানা/িশা িতান পিরদশ ন

পিরদশ ন সংা ২০৪ ২২৪ ২৩৫ ২৫০ ২৫৫
জলা শাসেকর কায ালেয়র সংি
শাখা

পিরদশ ন িতেবদন

দ শাসন গেড় তালার িনিম জনশাসেনর িশণ
নীিতমালা অযায়ী জলা শাসেনর কম কতা-কম চারীেদর
িশণ আেয়াজন

িশণ সংা ১৫ ১৫ ১৭ ২০ ২২
জলা শাসেকর কায ালেয়র সংি
শাখা

িশণ িসিডউল ও
হািজরা

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



খসড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৭, ২০২১ ১৩:০৪ া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৭, 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
সময়সাধন

১৯

[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 ৬০ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৬৫ ৬৫

[১.২] দািরক কােজ
আইিসর বহার
িনিতকরণ

[১.২.১] ই- নিথর
মােম িনিত প

গড় % ২ ৫০ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৫০ ৫০

[১.৩] আইিস কিমর
সভা আেয়াজন

[১.৩.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ২ ১০ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ১০ ১০

[১.৪] ইেনােভশন সভা
আেয়াজন

[১.৪.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ১ ৮ ৮ ৮ ৭ ৬ ৫ ৯ ১০

[১.৫] গণনানী
[১.৫.১] গণনানী
সংা ত

সমি সংা ২ ৬৭০ ৬৭০ ৬৭০ ৬০৩ ৫৩৬ ৪৬৯ ৬৮০ ৬৮০

[১.৬] ই-পচ া (খিতয়ান)
[১.৬.১] অনলাইেন
সবা দান

গড় % ১ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৬০ ৬০

[১.৭] ত ও যাগােযাগ
ি বহােরর মােম
অিধকাংশ সভা
Virtual পিতেত
সাদন

[১.৭.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১১ ১৯ ৯ ১২ ১২

[১.৮] ত অিধকার
আইেন ত দান সংা

[১.৮.১] দানত ত গড় % ২ ৬০ ৬০ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৬০ ৬০

[১.৯] এনিজও কায ম
সময় িবষয়ক সভা
আেয়াজন

[১.৯.১] অিত সভা সমি সংা ২ ১০ ১২ ১১ ১০ ৯ ১২ ১২
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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%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১.৯.২] িসা
বাবায়ন

গড় % ১ ৬০ ৬০ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৬০ ৬০

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

[১.১০.১] কায েমর
ছিব

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[২] রাজ
শাসন
বাপনায়
গিতশীলতা
আনয়ন

১৭

[২.১] জলা রাজ
সেলন সভা আেয়াজন

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

[২.১.২] িসা
বাবায়ন

গড় % ১ ৬০ ৬০ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৬৫ ৬৫

[২.২] জলা শাসক কক
উপেজলা ও ইউিনয়ন িম
পিরদশ ন

[২.২.১] পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ২ ৩৬ ৩৬ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৩৬ ৩৬

[২.২.২] বাবািয়ত
পিরশ

গড় % ১ ৬০ ৬০ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৬০ ৬০

[২.৩] রাজ মামলা
[২.৩.১] িনিত
মামলা

সমি সংা ২ ৮৯ ১২০ ১২০ ১০৮ ৯৬ ৮৪ ১২০ ১২০

[২.৪] িম উয়ন কর
আদায়

[২.৪.১] আদায়ত
িম উয়ন কর

সমি
কা
(টাকায়)

৪ ১৪.০০ ১৪.০০ ১৪.০০ ১৩.০০ ১২.০০ ১১.০০ ১৪.৫০ ১৫.০০

[২.৫] িম রকড 
হালনাগাদকরণ

[২.৫.১] হালনাগাদত
িম রকড 

সমি সংা ২ ৯০০ ১২০০ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ১২০০ ১২০০

[২.৬] িনিত র
সা িফেকট মামলা

[২.৬.১] িনিত
র সা িফেকট
মামলা

সমি সংা ২ ৫৪ ৭৯ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৭৯ ৭৯
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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%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.৬.২] িনিত
র সা িফেকট
মাকামা সংা
মািসক পয ােলাচনা
সভা

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[৩] জলা পয ােয়
আইন-লার
উয়ন ও
জনিনরাপার
সংহিতকরণ

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

[৩.১.২] িসা
বাবায়ন

গড় % ১ ৬০ ৬০ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৬০ ৬০

[৩.২] িনয়িমত মাবাইল
কাট  পিরচালনা

[৩.২.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ২ ১৯১৭ ১৫২০ ৮৪০ ৭৫৬ ৬৭২ ৫৮৮ ৮৪০ ৮৪০

[৩.৩] পািক গাপনীয়
িতেবদন রণ

[৩.৩.১] িরত
িতেবদন

সমি সংা ১ ২৪ ২৪ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ২৪ ২৪

[৩.৪] জল খানা পিরদশ ন
[৩.৪.১] পিরদশ নত সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ১২ ১২

[৩.৪.২] িসা
বাবায়ন

গড় % ১ ৬০ ৬০ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৬০ ৬০

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

[৩.৫.১] আেয়ািজত
উঠান বঠক

সমি সংা ২ ১২ ১২ ৯ ৮ ৭ ১২ ১২

[৩.৬] যৗক িনেরােধর
লে সামািজকভােব
জনসেচতনতা লক উঠান
বঠক আেয়াজন

[৩.৬.১] আেয়ািজত
উঠান বঠক

সমি সংা ২ ১২ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ৪০ ৪০

[৩.৭] বািববাহ
জনসেচতনতা লক উঠান
বঠক আেয়াজন

[৩.৭.১] আেয়ািজত
উঠান বঠক

সমি সংা ২ ১২ ১২ ৯ ৮ ৭ ১২ ১২
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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%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] মানবসদ
উয়ন ও
ািতািনক
সমতা ি

১১

[৪.১] ৩য় নী ও 4থ 
নীর  পেদ িনেয়াগ
দান

[৪.১.১] িসা
বাবায়ন

গড় % ১ ৫০ ৫০ 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] াণ ও নব াসন
এবং েযাগ বাপনা
সিকত কণ ধার কিমর
সভা অান আেয়াজন

[৪.৩.১] অিত সভা সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ১২ ১২

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

[৪.৪.১] িশণ কাল 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] জলার জ
িনবন হার

গড় % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৫০ ৫০

[৪.৭]  িনবন
সকরণ

[৪.৭.১] জলার 
িনবন হার

গড় % ১ ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ২৫ ৩০

[৪.৮] ই-মাবাইল কাট
সকরণ

[৪.৮.১] অনলাইেন
িলিপবকরেণর হার

গড় % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[৫] মানসত
িশা বার
উয়ন
িনিতকরণ

৮
[৫.১] িনয়িমত িশা
িতান পিরদশ ন

[৫.১.১]
দশ ন/পিরদশ নত

সমি সংা ২ ১১৫ ১২০ ১০৮ ৯৬ ৮৪ ১২০ ১২০

[৫.১.২] িসা
বাবায়ন

গড় % ১ ৬০ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৬০ ৬০

৪



খসড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৭, ২০২১ ১৩:০৪ া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৭, 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 

[৫.২] মািিমিডয়া
াসম বা
িনিতকরণ

[৫.২.১] মািিমিডয়া
াসম িশা িতান
পিরদশ ন ও মিনটিরং

সমি সংা ১ ৯৬ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১১০ ১২০

[৫.৩] িশা িতােন
ািপত শখ রােসল
িডিজটাল াব পিরদশ ন

[৫.৩.১]
দশ ন/পিরদশ নত
াব

সমি সংা ১ ৪০ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ৪০ ৪০

[৫.৩.২] িসা
বাবায়ন

গড় % ১ ৬০ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৬০ ৬০

[৫.৪] িশা িতােন
ািপত বব কণ ার
পিরদশ ন

[৫.৪.১]
দশ ন/পিরদশ নত
বব কণ ার

সমি সংা ১ ১৪০ ১৬০ ১৪৪ ১২৮ ১১২ ১৬০ ১৬০

[৫.৪.২] িসা
বাবায়ন

গড় % ১ ৬০ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৬০ ৬০
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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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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 এসএ ট অাইিজশন

৯ এসএফ টেম অব ফা

১০ এিস া এিসা কিমশনার া

১১ জ:: জলা শাসক

১২ সায়রাত মহাল জলমহাল, বামহাল, পাথরমহাল, লবণমহাল, িচংড়ীমহাল ইতািদ
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সংেযাজনী ২: কম সাদন চেকর পিরমাপ পিত

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 সাধারণ শাখা সভার কায িববরণী/নাশ/হািজরা

[১.১.২] িসা বাবায়ন সাধারণ শাখা সভার কায িববরণী/নাশ/হািজরা

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

[১.৩] আইিস কিমর সভা আেয়াজন [১.৩.১] আেয়ািজত সভা আইিসর শাখা সভার কায িববরণী/নাশ/হািজরা

[১.৪] ইেনােভশন সভা আেয়াজন [১.৪.১] আেয়ািজত সভা আইিসর শাখা সভার কায িববরণী/নাশ/হািজরা

[১.৫] গণনানী [১.৫.১] গণনানী সংা ত সাধারণ শাখা িতেবদন

[১.৬] ই-পচ া (খিতয়ান) [১.৬.১] অনলাইেন সবা দান আইিসর শাখা িতেবদন

[১.৭] ত ও যাগােযাগ ি বহােরর মােম অিধকাংশ সভা Virtual
পিতেত সাদন

[১.৭.১] আেয়ািজত সভা আইিসর শাখা সভার কায িববরণী/নাশ/হািজরা

[১.৮] ত অিধকার আইেন ত দান সংা [১.৮.১] দানত ত জ. এম শাখা িতেবদন

[১.৯] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভা আেয়াজন [১.৯.১] অিত সভা এনিজও শাখা সভার কায িববরণী/নাশ/হািজরা

[১.৯] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভা আেয়াজন [১.৯.২] িসা বাবায়ন এনিজও শাখা সভার কায িববরণী/নাশ/হািজরা

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

[১.১০.১] কায েমর ছিব সাধারণ শাখা ছিব

[২.১] জলা রাজ সেলন সভা আেয়াজন
[২.১.১] অিত সভা এস এ শাখা সভার কায িববরণী/নাশ/হািজরা

[২.১.২] িসা বাবায়ন এস এ শাখা সভার কায িববরণী/নাশ/হািজরা

[২.২] জলা শাসক কক উপেজলা ও ইউিনয়ন িম পিরদশ ন
[২.২.১] পিরদশ নত অিফস জলা শাসক মেহাদেয়র গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িচ/িতেবদন

[২.২.২] বাবািয়ত পিরশ জলা শাসক মেহাদেয়র গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িচ/িতেবদন

[২.৩] রাজ মামলা [২.৩.১] িনিত মামলা এস এ শাখা িতেবদন

[২.৪] িম উয়ন কর আদায় [২.৪.১] আদায়ত িম উয়ন কর এস এ শাখা িতেবদন

[২.৫] িম রকড  হালনাগাদকরণ [২.৫.১] হালনাগাদত িম রকড  রকড ম শাখা িতেবদন

[২.৬] িনিত র সা িফেকট মামলা [২.৬.১] িনিত র সা িফেকট মামলা এস এ শাখা িতেবদন

[২.৬] িনিত র সা িফেকট মামলা
[২.৬.২] িনিত র সা িফেকট মাকামা সংা
মািসক পয ােলাচনা সভা

এস এ শাখা সভার কায িববরণী/নাশ/হািজরা

[৩.১] জলা আইন লা কিমর সভা আেয়াজন
[৩.১.১] অিত সভা জ এম শাখা সভার কায িববরণী/নাশ/হািজরা

[৩.১.২] িসা বাবায়ন জ এম শাখা সভার কায িববরণী/নাশ/হািজরা
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[৩.২] িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা [৩.২.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  জ এম শাখা িতেবদন

[৩.৩] পািক গাপনীয় িতেবদন রণ [৩.৩.১] িরত িতেবদন সংাপন শাখা পািক গাপনীয় িতেবদন

[৩.৪] জল খানা পিরদশ ন
[৩.৪.১] পিরদশ নত জলা শাসক মেহাদেয়র গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িচ/িতেবদন

[৩.৪.২] িসা বাবায়ন জলা শাসক মেহাদেয়র গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িচ/িতেবদন

[৩.৫] নারী ও িশ িনয াতন রােধ জনসেচতনতা লক উঠান বঠক আেয়াজন [৩.৫.১] আেয়ািজত উঠান বঠক

[৩.৬] যৗক িনেরােধর লে সামািজকভােব জনসেচতনতা লক উঠান বঠক
আেয়াজন

[৩.৬.১] আেয়ািজত উঠান বঠক

[৩.৭] বািববাহ জনসেচতনতা লক উঠান বঠক আেয়াজন [৩.৭.১] আেয়ািজত উঠান বঠক

[৪.১] ৩য় নী ও 4থ  নীর  পেদ িনেয়াগ দান [৪.১.১] িসা বাবায়ন সংাপন/নজারত/এসএ শাখা িতেবদন

[৪.২]  েগাীর সনদ প দান [৪.২.১] দানত সনদপ সাধারণ শাখা সনদ দােনর তািলকা

[৪.৩] াণ ও নব াসন এবং েযাগ বাপনা সিকত কণ ধার কিমর সভা
অান আেয়াজন

[৪.৩.১] অিত সভা

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

[৪.৪.১] িশণ কাল সংাপন শাখা নাশ/হািজরা/িতেবদন

[৪.৫] জলা শাসেন কম রত কম চারীেদর িশণ আেয়াজন [৪.৫.১] িশণ কাল সংাপন শাখা নাশ/হািজরা/িতেবদন

[৪.৬] জ িনবন সকরণ [৪.৬.১] জলার জ িনবন হার ানীয় সরকার শাখা িতেবদন

[৪.৭]  িনবন সকরণ [৪.৭.১] জলার  িনবন হার ানীয় সরকার শাখা িতেবদন

[৪.৮] ই-মাবাইল কাট সকরণ [৪.৮.১] অনলাইেন িলিপবকরেণর হার জ এম শাখা িতেবদন

[৫.১] িনয়িমত িশা িতান পিরদশ ন
[৫.১.১] দশ ন/পিরদশ নত িশা ও কাণ শাখা পিরদশ ন িচ/িতেবদন

[৫.১.২] িসা বাবায়ন িশা ও কাণ শাখা পিরদশ ন িচ/িতেবদন

[৫.২] মািিমিডয়া াসম বা িনিতকরণ
[৫.২.১] মািিমিডয়া াসম িশা িতান পিরদশ ন ও
মিনটিরং

িশা ও কাণ শাখা পিরদশ ন িচ/িতেবদন

[৫.৩] িশা িতােন ািপত শখ রােসল িডিজটাল াব পিরদশ ন
[৫.৩.১] দশ ন/পিরদশ নত াব িশা ও কাণ শাখা পিরদশ ন িচ/িতেবদন

[৫.৩.২] িসা বাবায়ন িশা ও কাণ শাখা পিরদশ ন িচ/িতেবদন

[৫.৪] িশা িতােন ািপত বব কণ ার পিরদশ ন
[৫.৪.১] দশ ন/পিরদশ নত বব কণ ার িশা ও কাণ শাখা পিরদশ ন িচ/িতেবদন

[৫.৪.২] িসা বাবায়ন িশা ও কাণ শাখা পিরদশ ন িচ/িতেবদন

৪



খসড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৭, ২০২১ ১৩:০৪ া: ১৮ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৭, ২০২১

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
নারী ও িশ িনয াতন রােধ জনসেচতনতা লক উঠান বঠক আেয়াজন আেয়ািজত উঠান বঠক জলা মিহলা িবষয়ক অিধদর, রাজশাহী উঠান বঠেকর কায িববরণী/নাশ/হািজরা

যৗক িনেরােধর লে সামািজকভােব জনসেচতনতা লক উঠান বঠক আেয়াজন আেয়ািজত উঠান বঠক জলা মিহলা িবষয়ক অিধদর, রাজশাহী উঠান বঠেকর কায িববরণী/নাশ/হািজরা

বািববাহ জনসেচতনতা লক উঠান বঠক আেয়াজন আেয়ািজত উঠান বঠক জলা মিহলা িবষয়ক অিধদর, রাজশাহী উঠান বঠেকর কায িববরণী/নাশ/হািজরা

াণ ও নব াসন এবং েযাগ বাপনা সিকত কণ ধার কিমর সভা অান আেয়াজন অিত সভা জলা াণ ও নব াসন শাখা, রাজশাহী সভার কায িববরণী/নাশ/হািজরা



খসড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৭, ২০২১ ১৩:০৪ া: ১৯ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৭, ২০২১

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



সংেযাজনী- ৪ : জাতীয় াচার কৗশলকম-পিরক না ২০২১-২০২২

জলা শাসেকর কায ালয়, রাজশাহী

কায েমর নাম
কমস াদন

চক
চেকর
মান

একক
বা বায়েনর দািয়

া ি /পদ

২০২১-২০২২
অথ বছেরর
ল মা া

বা বায়ন অ গিত পিরবী ণ ২০২১-২০২২
মাট

অজন

অিজত

মান
ম

ল মা া/
অজন

১ম
কায়াট ার

২য়
কায়াট ার

৩য়
কায়াট ার

৪থ
কায়াট ার

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
১. ািত ািনক ব া ........................................... ২৬

১.১ নিতকতা কিম র সভা অ ি ত সভা ৪ সং া
সহকারী কিমশনার

(সাধারণ শাখা) ৪
ল মা া ১ ১ ১ ১

- - -
অজন

১.২ নিতকতা কিম র সভার িস া বা বায়ন
বা বািয়ত

িস া
৬ % নিতকতা কিম র

সকল সদ
৮৫%

ল মা া ৮৫% ৮৫% ৮৫% ৮৫%
- - -

অজন

১.৩ শাসন িত ার িনিম অংশীজেনর
(Stakeholder) অংশ হেণ সভা

অ ি ত সভা ৪ সং া
সহকারী কিমশনার

(সাধারণ শাখা) ৪
ল মা া ১ ১ ১ ১

- - -
অজন

১.৪ াচার সং া িশ ণ আেয়াজন
িশ ণাথ র
সং া

২ সং া
অিতির

জলা শাসক
(সািব ক)

২
(১৮০জন)

ল মা া ১
(৯০জন)

১
(৯০জন) -

- -

অজন

১.৫ কম-পিরেবশ উ য়ন ( া িবিধ
অ সরণ/ ওএ ই  অেকেজা মালামাল

িবন করণ/পির ার-পির তা ি  ইত ািদ)

কম-পিরেবশ
উ য়ন

৩
সং া

ও
তািরখ

নজারত ড
কােল র

৩
৩১.১২.২০২১
৩০.০৩.২০২২
৩০.০৫.২০২২

ল মা া -
১

৩১.১২.২১
১

৩০.০৩.২২
১

৩০.০৫.২২ - - -

অজন

১.৬ জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না, ২০২১-২২ ও
মািসক পিরবী ণ িতেবদন দ র/সং ায় দািখল ও

ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ

কম-পিরক না
ও মািসক

িতেবদন
দািখল ত ও
আপেলাড ত

৪ তািরখ
সহকারী কিমশনার
(আইিস  শাখা)

২৫.০৬.২০২১
২৫.১০.২০২১
২৫.০১.২০২২
২৫.০৪.২০২২

ল মা া ২৫.০৬.২০২
১ ২৫.১০.২০২১ ২৫.০১.২০২২ ২৫.০৪.২০২২ - - -

অজন

১.৭ াচার র ার দান ও র ার া েদর তািলকা
ওেয়বসাইেট কাশ

র ার দান
এবং

ওেয়বসাইেট
কাশ

৩ তািরখ

অিতির
জলা শাসক

(সািব ক) ৩০.০৬.২০২২

ল মা া - - - ৩০.০৬.২০২২
- - -

অজন

২০



কায েমর নাম
কমস াদন

চক
চেকর
মান

একক
বা বায়েনর দািয়

া ি /পদ

২০২১-২০২২
অথ বছেরর
ল মা া

বা বায়ন অ গিত পিরবী ণ ২০২১-২০২২
মাট

অজন

অিজত

মান
ম

ল মা া/
অজন

১ম
কায়াট ার

২য়
কায়াট ার

৩য়
কায়াট ার

৪থ
কায়াট ার

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

২. য়ে ে াচার............................................৪

২.১ ২০২১-২২ অথ বছেরর য় পিরক না ওেয়বসাইেট
কাশ

য়-পিরক না
ওেয়বসাইেট

কািশত
৪ তািরখ

নজারত ড
কােল র

৩০.০৭.২০২১
৩১.১২.২০২১
৩০.০৩.২০২২

ল মা া ৩০.০৭.২১ ৩১.১২.২১ ৩০.০৩.২২ -
- - -

অজন

৩. াচার সংি  এবং ন িত িতেরােধ সহায়ক অ া  কায ম............২০

৩.১ উপেজলা িম অিফসস হ পিরদশন কের উপি ত
সবা হীতােদর িনকট হেত সবা দান িবষয়ক মতামত
হণ

পিরদশন
সং া ৪ সং া

জলা শাসক
রাজশাহী ৪

ল মা া ১ ১ ১ ১

অজন

৩.২ এল এ চক িবতরণ কায ম তদারিককরণ ও চক
িহতাদের মতামত হণ

চক
িবতরণকায মত

দারিককরা
৪ সং া

অিতির জলা
শাসক রাজশাহী

(রাজ )
৪

ল মা া ১ ১ ১ ১

অজন

৩.৩ ততম সমেয় বসামিরক শাসেন চাকিররত অব ায়
ত/ র আহত সরকাির কমচারী/তােদর পিরবােরর

িনকট অ দােনর চক হ া র

অ দােনর চক
হ া র

৪
তািরখ

সহকারী কিমশনার
সাধারণ শাখা

৩০.০৯.২০২১
৩১.১২.২০২১
৩১.০৩.২০২২
৩০.০৬.২০২২

ল মা া ৩০.০৯.২১ ৩১.১২.২১ ৩১.০৩.২২ ৩০.০৬.২২

অজন

৩.৪  আর বরা  বাবদ হীত ক স হ বা বায়েন
তা আনায়ন

ওেয়বসাইেট
কাশ

৪ %
জলা াণ ও

নব াসন কমকতা ৯০%
ল মা া - ৯০% - ৯০%

অজন

৩.৫ কমকতা-কমচাির বদলীকােল িমত িনয়ম-নীিত
অ সরণ

িমত নীিত
অ ত

৪ % অিতির জলা
শাসক (সািব ক)

৮০% ল মা া ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%

অজন

২১



১.৫ কমপিরেবশ উ য়ন

.নং কায েমর নাম বা বায়েনর উপায় মাণক ম

০১.
বতমান কেরানাভাইরাস জিনত রাগ( কািভড-১৯) পিরি িতেত সকল
কমকতা/কমচারীর া িবিধ িতপালেনর িনিমে  অিফেস

া িবিধ অ সরেণ তদারিক কিম  গঠণ

কিম র সদ েদর িনয়িমত মিনটিরং এর
মা েম

 কিম  গঠেণর প
 া িবিধ িতপালন/ আ ষি ক কায েমর ছিব

০২. ওএ ই  অেকেজা মালামাল িবন করণ ও পির ার পির তা
অিভযান পিরচালনা সংি  নীিতমালা অ যায়ী  কায েমর ছিব/ কায িববরণী

 অ েমািদত য় া লন/ এ সং া  অ া  কায ম

০৩. অ  কায ালেয় কমরত এবং িবিভ েয়াজেন আগত াইভারেদর
বসার জ শড িনম াণ িপিপআর ২০০৮ অ যায়ী  কায েমর ছিব ( রাতন এবং ন ন)

২২



সংেযাজনী-৫

ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না, ২০২১-২০২২

ম কায ম কমস াদন
চক

একক কমস াদন চেকর
মান

ল মা া ২০২১-২০২২
অসাধারণ উ ম চলিত মান
১০০% ৮০% ৬০%

০১ [১.১] ই-নিথর বহার ি [১.১.১] ই-ফাইেল নাটিন ি ত % ১৫ ৮০% ৭০% ৬০%

০২ [২.১] ত  বাতায়ন হালনাগাদকরণ
[২.১.১] ত  বাতায়েন সকল সবা ব  হালনাগাদ ত সং া ১০ ৪ ৩ ২

[২.১.২] িবিভ কাশনা ও ত ািদ ত  বাতায়েন কািশত সং া ৫ ৪ ৩ ২

০৩
[৩.১] ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না
বা বায়ন

[৩.১.১] কমপিরক না বা বায়ন সং া িশ ণ আেয়ািজত সং া ৫ ৪ ৩ ২

[৩.১.২] কমপিরক নার বা বায়ন অ গিত পয ােলাচনা সং া  সভা
আেয়ািজত

সং া ৫ ৪ ৩ ২

[৩.১.৩] কমপিরক নার অধ বািষক - ায়ন িতেবদন উ তন
ক পে র িনকট িরত

তািরখ ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২

০৪
[৪.১] এক উ াবনী ধারণা/ সবা সহিজকরণ/

উ য়ন কায ম বা বায়ন
[৪.১.১] এক উ াবনী ধারনা/ সবা সহিজকরণ/ উ য়ন কায ম
বা বািয়ত

তািরখ ৫ ২৮/0২/২০২২ ১৫/০৩/২০২২ ১৫/০৪/২০২২

২৩



সংেযাজনী 6 : অিভেযাগ িতকার ব া সং া কম-পিরক না, ২০২১-২০২২

কায েমর মান কায ম কমস াদন
চক মাণক

একক কমস াদন
চেকর মান

ত
অজন
২০১৯-

২০

ত
অজন
২০২০-

২১

ল মা া ২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত
উ ম উ ম চলিত মান চলিত মােনর

িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

ািত ািনক
ব াপনা ৫

[১.১] অিভেযাগ িন ি কমকতা(অিনক)
ও আিপল কমকতারত ওেয়বসাইেট

মািসক িভি েত হালনাগাদকরণ

[১.১.১] অিনক ও
আিপল কমকতার ত
হালনাগাদ ত এবং
ওেয়বসাইেট
আপেলাড ত

হালনাগাদ স ে র
সরকাির প ,
ওেয়বসাইেটর
িলংক

সং া ৫ - - ৪ ৩ - - -

পিরবী ণ ও
স মতা ি ২০

[২.১] িনিদ সমেয় অনলাইন/ অফলাইেন
া অিভেযাগ িন ি এবং িন ি সং া

মািসক িতেবদন উ তন ক প বরাবর
রণ

[২.১.১] অিভেযাগ
িন ি ত িন ি িতেবদন % ৮ - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% -

[২.২] কমকতা/কমচারীেদর অিভেযাগ
িতকার ব া এবং িজআরএস

সফটওয় ার িবষয়ক িশ ণ আ য়াজন

[২.২.১] িশ ণ
আেয়ািজত

অিফস আেদশ,
আেলাচ িচ,
উপি িতর হািজরা

সং া ৫ - - ৪ ৩ ২ ১ -

[২.৩] মািসক িভি েত পিরবী ণ এবং
মািসক পিরবী ণ িতেবদন উ তন

ক পে র িনকট রণ

[২.৩.১] মািসক
িতেবদন িরত

পিরবী ণ
িতেবদন সং া ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ -

[২.৪] অিভেযাগ িতকার ব াপনা িবষেয়
কেহা ারগেণর সম েয় অবিহতকরণ

সভা
[২.৪.১] সভা অ ি ত সভার কায িববরণী সং া ৪ - - ২ ১ - -

২৪



সংেযাজনী ৭ : সবা দান িত িত বা বায়ন কম-পিরক না, ২০২১-২০২২

কায েমর
মান কায ম কমস াদন

চক
একক

কমস া
দন
চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন

২০২০-২১

ল মা া ২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উ ম উ ম চলিত
মান

চলিত মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

ািত ািনক ১০

[১.১] সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম র
িস া  বা বায়ন

[১.১.১] িস া
বা বািয়ত % ৫ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% -

[১.২] সবা দান িত িত মািসক িভি েত
হালনাগাদকরণ

[১.২.১] ও য়বসাইেট
িত মািসেক

হালনাগাদ ত

হালনাগােদর
সং া ৫ - - ৪ ৩ - - -

স মতা অজন
ও পিরবী ণ ১৫

[২.১] সবা দান িত িত িবষয়ক িশ ণ
আেয়াজন [১.১.১] িশ ণ

আেয়ািজত

িশ েণর
সং া ১০ - - ৪ ৩ ২ ১ -

[২.২] সবা দান িবষেয় কেহা ারগেণর
সম েয় অবিহতকরণ সভা আেয়াজন

[১.৩.১] অবিহতকরণ
সভা অ ি ত সভার সং া ৫ - - ২ ১ - - -

২৫



সংেযাজনী ৮ : ত অিধকার িবষেয় ২০২১-২০২২ অথবছেরর বািষক কমপিরক না

ত অিধকার িবষেয় ২০২১-২০২২ অথবছেরর বািষক কমপিরক না

কায েমর
মান কায ম কমস াদন

চক
একক কমস াদন

চেকর মান

ত
অজন
২০১৯-

২০

ত
অজন
২০২০-

২১

ল মা া ২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উ ম উ ম চলিত মান চলিত মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

ািত ািনক ১০ [১.১] িনধ ািরত সমেয়র মে  ত দান [১.১.১] িনধ ািরত সমেয়র
মে  ত দান ত % ৫ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

স মতা ি ১৫

[১.২] েণািদতভােব কাশেযা ত
হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট কাশ

[১.২.১] হালনাগাদ ত
ত ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ৩ ৩১-১২-২০২১ ১০-০১-২০২২ ২০-০১-২০২২ ৩১-০১-২০২২ -

[১.৩] বািষ ক িতেবদন কাশ [১.৩.১] বািষ ক িতেবদন
কািশত তািরখ ৩ ১৫-১০-২০২১ ১৫-১১-২০২১ ১৫-১২-২০১৯ - -

[১.৪] ত  অিধকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা
অ সাের যাবতীয় তে র ক াটাগরী  ও ক াটালগ
তির/ হালনাগাদকরণ

[১.৪.১] তে র ক াটাগরী
ও ক াটালগ ত ত তািরখ ৩ ৩১-১২-২০২১ ১০-০১-২০২২ ২০-০১-২০২২ ৩১-০১-২০২২ -

[১.৫] ত  অিধকার আইন ও িবিধিবধান স েক
জনসেচতনতা ি করণ

[১.৫.১] চার কায ম
স ন সং া ৩ ৩ ২ ১ - -

[১.৬] ত অিধকার িবষেয় কমকতােদর িশ ণ
আেয়াজন

[১.৬.১] িশ ণ
আেয়ািজত সং া ৩ ৩ ২ ১ - -

২৬


