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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:

ইিতহাস  ঐিতহ  স  রাজ-রাজের  জলা  নােটার।  ১৯৮৪  সােল  মহমা  শহর  নােটার  জলায়  উীত  হয়।  সািতক  সমেয়  জলা
শাসেকর কায ালয়, নােটারেক এক আিনক গিতশীল জনবাব সবা দানকারী িতান িহেসেব গেড় তালার জ নানাখী কায ম
হণ করা হেয়েছ। ইেতামে জলা ই-সবা কের মােম সকল নাগিরক আেবদন হণ ও িনি; ই-পচ ার মােম সবা তাশী ঘের
বেস জিমর খিতয়ােনর নকল সংহ; জলার ঐিতহ রায় উরা গণভবন, রানী ভবানী রাজবাড়ী, চলনিবল িবষয়ক াক/পয টন গাইড
এবং রাজমারী ই ভার সািহতকম  কাশ; এছাড়াও ‘নােটার জলা কম পিরকনা’ ণয়ন ও কাশনা স হেয়েছ, যা এসিডিজ’র
লে অজেনর ে ‘নােটার মেডল’ িহেসেব ীিত পেয়েছ। এ জলায় যথােযা ময াদায় জািতর িপতা বব শখ িজর রহমােনর
জশতবািষ কী 'িজববষ ' উাপন করা হেয়েছ; ইেতামে এ কায ালয় থেক নােটার জলার সকল সরকাির দেরর কম পিরকনা সংকলন
কের 'িজববেষ  নােটার' নােম এক ক কাশ করা হেয়েছ। বিক মহামারী কেরানাভাইরাস (কািভড-১৯) িতেরােধ জনসেচতনতা
ি  এবং  ািবিধ  িতপালেন  ামাণ  আদালত পিরচালনার  পাশাপািশ  এ  জলার  জনগনেক কািত ভাকিসেনশেনর  আওতায়  িনেয়
আসা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

নােটার জলার উিিখত অজেন নানা সমা ও চােল মাকােবলা করেত হেয়েছ এবং হে। চােলেলার মে অনলাইন িভিক
কায েমর সােথ সৃ কম চারীেদর অনলাইন িভিক সবা দােনর সফটওয়ার িবষেয় পয া িশেণর বা হণ, মানসত িশা
িনিতকরণ, শতভাগ িভককরণ, িষর আিনকায়ন।

ভিবৎ পিরকনা:

এসিডিজর লমাা অজেন ণীত নােটার মেডেলর সফল বাবায়ন।
দাির  ও সেচতন জািত গঠেনর লে ি সত ও িনরাপদ খা িনিতকরণ।
িনরাপদ সড়ক িনিতকরণ।
সামািজক িনরাপালক কায ম বাবায়ন জারদারকরণ।
িশিত জনশি গেড় তালার জ েয়াজনীয় েপাষকতা দান ও ানীয় উোেগ িশণ কায ম অাহত রাখা।
সরকাির সবা পেত জনগণ আর যােত ভাগািেত না পেড় এ জ জলার সকল দরেক একই নটওয়ােক সং করা এবং সরকাির
দরসহেক সাাল িমিডয়ায় (ফসক েপ) অ িকরণ।
িবিভ অপরাধ িতেরােধ সামািজক সেচতনতা িেত উুকরণ কায ম অাহত রাখা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

জলা উয়ন সময় কিমর সভা আেয়াজন ও সভার ৯০% িসা বাবায়েনর মােম জলা পয ােয়র দরসেহর উয়নলক
কায ম সেহর সময় সাধন।
জলার িশা িতানসেহ যথাযথ পিরদশ েনর মােম জলার সকল ের িশার ণগত মান িকরণ।
জলার িভকেদর নব াসনসহ দাির িন লকরণ কায ম হণ।
ি সত ও িনরাপদ খা িনিতকরণ।
অবকাঠােমা উয়ন ও াপক চারণার মােম পয টন ক িহেসেব গেড় তালা।
ইউিনয়ন পিরষেদর কর বাপনার অেটােমশন।
বিক মহামারী কেরানাভাইরাস (কািভড-১৯) িতেরােধ জনসেচতনতা ি।
িনরাপদ সড়েকর িনয়তা দান।
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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, নােটার

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)

, দ, গিতশীল, উয়ন সহায়ক এবং জনবাব শাসন।

১.২ অিভল (Mission)
শাসিনক দতা ি, তির যথাযথ বহার ও সবাদাতােদর িভির পিরবতন এবং উাবন চচ ার 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 ম সেহর কায কর সময় সাধন
২. ািতািনক সমতা ি এবং সামািজক দািয়শীলতা বাবায়ন
৩. া সেচতনতা, িচিকৎসা সহায়তা, িশার মান ি ও মােষর জীবনমান উয়ন
৪. নারীর মতায়ন, িলসমতা ও িশকাণসহ তন সমাজেক দ জনশিেত পার ও কম সংােনর িনয়তা

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 কাের সময় এবং উয়ন কম কা বাবায়েন সময়কারীর দািয় পালন;
২. সরকার কক িবিভ দর/সংার ে হীত সকল নীিতমালা ও কম িচর ু বাবায়ন, তাবধান, পিরবীণ ও
সময়সাধন;
৩. েয াগ বহাপনা এবং াণ ও ণব াসন কায ম হণ, বাবায়ন, তাবধান ও পিরবীণ এবং বনায়ন;
৪. জলার রাজ শাসেনর সািব ক িনয়ণ, তাবধান এবং পিরবীণ;
৫. জলা ািজেিস ও িনব াহী ািজেিস সিকত যাবতীয় মতা েয়াগ, মাবাইল কাট  পিরচালনা, জলার সািব ক
আইন-লা রাব ক জনজীবেন ি আনয়ন;
৬.  িবিভ  সামািজক  সমা  যমন-  এিসেডর  অপবহার,  মাদকের  অপবহার,  বা  িববাহ  িনেরাধ,  নারী  ও  িশ
িনয াতন িতেরাধ, চারাচালান িতেরাধ ইতািদ িবষয়ক কায ম;
৭. জাতীয় ই-গভেন  কায ম বাবায়ন; িবিভ পয ােয় ত ও যাগােযাগ িসহ অা িবষেয় িশণ কায ম
পিরচালনা ও তদারিক;
৮. জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন এবং অিভেযাগ িনি বহাপনার আওতায় অিভেযাগ িনি;
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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

 ও জনবাব শাসন
িনিতকরণ

া অিভেযাগ িনধ ািরত সমেয় িনি % ১০০ ১০০ ১০০ জলা শাসন
অিতির জলা শাসক (সািব ক),
নােটার

সবা দান িতিত অযায়ী সবা দান
িনিতত

% ১০০ ৯০ ১০০ ১০০ ১০০ জলা শাসন সকল শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়

ত বাতায়ন হালনাগাদত % ১০০ ৯০ ১০০ ১০০ ১০০ জলা শাসন
আইিস শাখা, জলা শাসেকর
কায ালয়

রাজ শাসেন গিতশীলতা
আনয়ন

উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন সংা ২০ ২৪ ২৪ ২৪ ২৪ জলা শাসন
জলা শাসক ও অিতির জলা
শাসক (রাজ), নােটার

আায়ন কের আওতায় জিমসহ হা
মােষর জীবনমান উয়েন িনয়িমত
তদারিককরণ

সংা ১২ ১৬ ২৪ জলা শাসন
জলা শাসক ও অিতির জলা
শাসক (রাজ), নােটার

অপরাধ িতেরাধ কায ম
রািতকরণ

খাে ভজাল, ইভিজং, বািববাহ ও অা
অপরাধ িতেরােধ মাবাইল কাট  পিরচালনা

সংা ৩০০ ৪০০ ৪৫০ ৫০০ জলা শাসন
জ এম শাখা, জলা শাসেকর
কায ালয়

িশা িতােন সাইবার িলং িতেরােধ সভা সংা ৪ ৮ ১৬ জলা শাসন
িশা শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়,
নােটার

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৬:৩৩ া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, আগ ৩০, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৬:৩৩ া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, আগ ৩০, 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] জলা পয ােয়র
দরসেহর
উয়নলক
কায ম সেহর
কায কর সময়
সাধন

২৫

[১.১] জলা উয়ন সময়
কিমর সভা অান

[১.১.১] সভা
অিত

সমি সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.১.২] িসা
বাবািয়ত

গড় % ১ ৮১ ৮০ ৯০ ৮৫ ৮২ ৮০ ৭০ ৯৫ ১০০

[১.২] জলা আইন লা
কিমর সভা অান

[১.২.১] সভা
অিত

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.২.২] িসা
বাবািয়ত

গড় % ১ ৭১ ৮০ ৯০ ৮৫ ৮২ ৮০ ৭০ ৯৫ ১০০

[১.৩] জলা কণ ধার কিমর
সভা

[১.৩.১] সভা
অিত

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.৩.২] িসা
বাবািয়ত

গড় % ১ ৮২ ৮০ ৯০ ৮৫ ৮২ ৮০ ৭০ ৯৫ ১০০

[১.৪] এনিজও কায ম
সময় িবষয়ক সভা

[১.৪.১] সভা
অিত

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.৪.২] িসা
বাবািয়ত

গড় % ১ ৭৮ ৮০ ৯০ ৮৫ ৮২ ৮০ ৭০ ৯৫ ১০০

[১.৫] উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালয় পিরদশ ন

[১.৫.১]
পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ২ ১০ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.৫.২] পািরশ
বাবায়ন

গড় % ১ ৭২ ৭০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৯০ ১০০

[১.৬] জলখানা পিরদশ ন
[১.৬.১]
পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ২ ২০ ২২ ২৪ ২৩ ২২ ২১ ২০ ২৪ ২৪



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৬:৩৩ া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, আগ ৩০, 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 

[১.৬.২] পািরশ
বাবায়ন

গড় % ১ ৬৭ ৭০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৯০ ১০০

[১.৭] থানা পিরদশ ন

[১.৭.১]
পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.৭.২] পািরশ
বাবায়ন

গড় % ১ ৬৮ ৭০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৯০ ১০০

[১.৮] উপেজলা িম অিফস
পিরদশ ন

[১.৮.১]
পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ২ ২০ ২৪ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২৪ ২৪

[১.৮.২] পািরশ
বাবায়ন

গড় % ১ ৭২ ৭০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৯০ ১০০

[২] ািতািনক
সমতা ি এবং
সামািজক
দািয়শীলতা
বাবায়ন

২০

[২.১] খাে ভজাল,
ইভিজং, বািববাহ ও
অা অপরাধ রােধ
মাবাইল কাট  পিরচালনা

[২.১.১] পিরচািলত সমি সংা ৪ ৩০০ ৪০০ ৩৭৫ ৩৫০ ৩০০ ১০০ ৪৫০ ৫০০

[২.২] েরাপন [২.২.১] রািপত সমি সংা ৩ ২৫০০০ ৩০০০০ ২৭০০০ ২৬০০০ ২৫০০০ ১০০০০ ৪০০০০ ৫০০০০

[২.৩] মািসক াফ সভা
আেয়াজন

[২.৩.১] সভা
আেয়াজন

সমি সংা ৩ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২

[২.৪] সমসামিয়ক িবষয়
িনেয় িবেশষ লািন ং সশন

[২.৪.১] সশন
আেয়াজন

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৬ ৮

[২.৫] APA েমর মািসক
সভা আেয়াজন

[২.৫.১] সভা
আেয়াজন

সমি সংা ২ ৬ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৮

[২.৬] APA এর মািসক
িতেবদন ওেয়বসাইেট
আপেলাডকরণ

[২.৬.১] িতেবদন
আপেলাড

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৬:৩৩ া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, আগ ৩০, 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 

[২.৭] জ ও  িনবন

[২.৭.১] জ
িনবন

গড় % ২ ২০ ৫০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৫৫ ৬০

[২.৭.২] 
িনবন

গড় % ২ ২৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৩০ ৩৫



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৬:৩৩ া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, আগ ৩০, 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] া
সেচতনতা,
িচিকৎসা সহায়তা,
িশার মান ি
ও মােষর
জীবনমান উয়ন

১৫

[৩.১] িশার ণগতমান
িনিত কে িডিজটাল
মােম বহার কের
িশেদর সােথ মতিবিনময়
সভা আেয়াজন

[৩.১.১] সভা
আেয়াজন

সমি সংা ৩ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[৩.২] িশা িতােন
মািিমিডয়া াসম বহার
িনতকরণ িবষেয় সভা
আেয়াজন

[৩.২.১] সভা
আেয়াজন

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[৩.৩] িশা িতােন
সাইবার িলং িতেরােধ সভা

[৩.৩.১] সভা
আেয়াজন

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[৩.৪] েগাপেযািগ উ
ানস মশি গেড়
লেত উুকরণ সভা

[৩.৪.১] সভা
আেয়াজন

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[৩.৫] First Aid for
Choking এবং CPR
দােনর দতা িেত
িশণ আেয়াজন

[৩.৫.১] িশণ
আেয়াজন

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[৩.৬] আয়ন কের
আওতায় জিমসহ হা
মােষর জীবনমান উয়েন
িনয়িমত তদারিককরণ

[৩.৬.১] আয়ন
ক িনয়িমত
পিরদশ ন

সমি সংা ২ ১২ ৮ ৬ ৪ ৩ ১২ ১২

[৩.৭] কাার, িকডিন,
িলভার িসেরািসস, ােক
ারালাইজড ও জগত
দেরাগীেদর আিথ ক সহায়তা
দান

[৩.৭.১]
িবধােভাগীর
সংা

সমি সংা ২ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ২৫০ ৩০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৬:৩৩ া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, আগ ৩০, 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] নারীর
মতায়ন,
িলসমতা ও
িশকাণসহ
তন সমাজেক
দ জনশিেত
পার ও
কম সংােনর
িনয়তা

১০

[৪.১] সামািজক িনরাপা
বনীর আওতায় ভাতা
িবতরণ কায ম ুভােব
সকরেণর লে সভা
আেয়াজন

[৪.১.১] সভা
আেয়াজন

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[৪.২] নারীর জীিবকায়েনর
জ দতািভিক িশণ
দান

[৪.২.১] িশণ
দান

সমি সংা ২ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ৪০০ ৪০০

[৪.৩] নারী ও িশর িত
বষলক আচরণ বে
িশা িতােন সভা
আেয়াজন

[৪.৩.১] সভা
আেয়াজন

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[৪.৪] ি-ািং এর মােম
আয়বধ নলক িশণ
আেয়াজন

[৪.৪.১]
িশণাথ

সমি সংা ২ ৬৫০ ৬০০ ৭০০ ৬৫০ ৬২০ ৬০০ ৪০০ ৭০০ ৮০০

[৪.৫] উোােদর িনেয়
িনয়িমত সভা আেয়াজন

[৪.৫.১] সভা
আেয়াজন

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৬:৩৩ া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, আগ ৩০, 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
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আিম, জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, নােটার, ি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, নােটার-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান
করব।

ািরত:

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, নােটার

তািরখ

িবভাগীয় কিমশনার
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, রাজশাহী

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ CPR cardiopulmonary resuscitation

২ আইিস ইনফরেমশন এ কিমউিনেকশন টকেনােলািজ

৩ এনিজও নন গভারেম অগ ানাইেজশন

৪ এসিডিজ সােইেনবল ডেভলপেম গাল

৫ জএম িডিশয়াল ীখানা
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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 অান
[১.১.১] সভা অিত জলা শাসক, অিতির জলা শাসক (সা:) নাশ

[১.১.২] িসা বাবািয়ত জলা শাসক, অিতির জলা শাসক (সা:) সামাির িশট (সভার কায িববরণী)

[১.২] জলা আইন লা কিমর সভা অান
[১.২.১] সভা অিত জলা শাসক/জলা ািজেট নাশ

[১.২.২] িসা বাবািয়ত জলা শাসক/জলা ািজেট সামাির িশট (সভার কায িববরণী)

[১.৩] জলা কণ ধার কিমর সভা
[১.৩.১] সভা অিত জলা শাসক, জলা াণ ও নব াসন কম কতা নাশ

[১.৩.২] িসা বাবািয়ত জলা শাসক, জলা াণ ও নব াসন কম কতা সামাির িশট (সভার কায িববরণী)

[১.৪] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভা
[১.৪.১] সভা অিত জলা শাসক ও এনিজও িতিনিধ নাশ

[১.৪.২] িসা বাবািয়ত
জলা শাসক/অিতির জলা শাসক (সািব ক) ও এনিজও
িতিনিধ

সামাির িশট (সভার কায িববরণী)

[১.৫] উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় পিরদশ ন
[১.৫.১] পিরদশ নত অিফস জলা শাসক, উপেজলা িনব াহী অিফসার সামাির িশট (পিরদশ ন িতেবদন)

[১.৫.২] পািরশ বাবায়ন উপেজলা িনব াহী অিফসার সামাির িশট (বমান জবাব)

[১.৬] জলখানা পিরদশ ন [১.৬.১] পিরদশ নত অিফস জলা শাসক, অিতির জলা ািজেট সামাির িশট (পিরদশ ন িতেবদন)

[১.৬] জলখানা পিরদশ ন [১.৬.২] পািরশ বাবায়ন জলা শাসক, অিতির জলা ািজেট, জলা পার সামাির িশট (বমান জবাব)

[১.৭] থানা পিরদশ ন
[১.৭.১] পিরদশ নত অিফস জলা শাসক সামাির িশট (পিরদশ ন িতেবদন)

[১.৭.২] পািরশ বাবায়ন জলা শাসক, সংি থানার অিফসার ইন চাজ সামাির িশট (বমান জবাব)

[১.৮] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন
[১.৮.১] পিরদশ নত অিফস

জলা শাসক, অিতির জলা শাসক (রা:) উপেজলা িনব াহী
অিফসার, সহকারী কিমশনার (িম)

সামাির িশট (পিরদশ ন িতেবদন)

[১.৮.২] পািরশ বাবায়ন
অিতির জলা শাসক (রা:) উপেজলা িনব াহী অিফসার, সহকারী
কিমশনার (িম)

সামাির িশট (বমান জবাব)

[২.১] খাে ভজাল, ইভিজং, বািববাহ ও অা অপরাধ রােধ মাবাইল
কাট  পিরচালনা

[২.১.১] পিরচািলত িডিশয়াল ীখানা মািসক িতেবদন

[২.২] েরাপন [২.২.১] রািপত বন িবভাগ িতেবদন ও ছিব

[২.৩] মািসক াফ সভা আেয়াজন [২.৩.১] সভা আেয়াজন সংাপন শাখা নাশ/সভার কায িববরণী

[২.৪] সমসামিয়ক িবষয় িনেয় িবেশষ লািন ং সশন [২.৪.১] সশন আেয়াজন অিতির জলা শাসক(সািব ক) এর গাপনীয় শাখা নাশ, িশণ মািডউল, হািজরা, ছিব

[২.৫] APA েমর মািসক সভা আেয়াজন [২.৫.১] সভা আেয়াজন সাধারণ শাখা নাশ/সভার কায িববরণী

[২.৬] APA এর মািসক িতেবদন ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ [২.৬.১] িতেবদন আপেলাড সাধারণ শাখা ওেয়ব সাইেটর িনশট
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[২.৭] জ ও  িনবন
[২.৭.১] জ িনবন ানীয় সরকার শাখা িতেবদন

[২.৭.২]  িনবন ানীয় সরকার শাখা িতেবদন

[৩.১] িশার ণগতমান িনিত কে িডিজটাল মােম বহার কের িশেদর
সােথ মতিবিনময় সভা আেয়াজন

[৩.১.১] সভা আেয়াজন িশা শাখা নাশ/সভার কায িববরণী

[৩.২] িশা িতােন মািিমিডয়া াসম বহার িনতকরণ িবষেয় সভা
আেয়াজন

[৩.২.১] সভা আেয়াজন িশা শাখা নাশ/সভার কায িববরণী

[৩.৩] িশা িতােন সাইবার িলং িতেরােধ সভা [৩.৩.১] সভা আেয়াজন িশা শাখা নাশ/সভার কায িববরণী

[৩.৪] েগাপেযািগ উ ানস মশি গেড় লেত উুকরণ সভা [৩.৪.১] সভা আেয়াজন সাধারণ শাখা নাশ, হািজরা/ছিব

[৩.৫] First Aid for Choking এবং CPR দােনর দতা িেত
িশণ আেয়াজন

[৩.৫.১] িশণ আেয়াজন সাধারণ শাখা িশেণর নাশ, হািজরা িশট ও ছিব

[৩.৬] আয়ন কের আওতায় জিমসহ হা মােষর জীবনমান উয়েন
িনয়িমত তদারিককরণ

[৩.৬.১] আয়ন ক িনয়িমত পিরদশ ন আায়ন ক িনয়িমত পিরদশ ন পিরদশ ন িতেবদন

[৩.৭] কাার, িকডিন, িলভার িসেরািসস, ােক ারালাইজড ও জগত
দেরাগীেদর আিথ ক সহায়তা দান

[৩.৭.১] িবধােভাগীর সংা জলা সমাজেসবা কায ালয়, নােটার তািলকা/িতেবদন

[৪.১] সামািজক িনরাপা বনীর আওতায় ভাতা িবতরণ কায ম ুভােব
সকরেণর লে সভা আেয়াজন

[৪.১.১] সভা আেয়াজন সাধারণ শাখা নাশ/সভার কায িববরণী

[৪.২] নারীর জীিবকায়েনর জ দতািভিক িশণ দান [৪.২.১] িশণ দান উপপিরচালক, জলা মিহলা িবষয়ক অিফস তািলকা/িতেবদন

[৪.৩] নারী ও িশর িত বষলক আচরণ বে িশা িতােন সভা
আেয়াজন

[৪.৩.১] সভা আেয়াজন িশা শাখা নাশ/সভার কায িববরণী

[৪.৪] ি-ািং এর মােম আয়বধ নলক িশণ আেয়াজন [৪.৪.১] িশণাথ সহকারী কিমশনার (আইিস)/ সংি দর িতেবদন/তািলকা

[৪.৫] উোােদর িনেয় িনয়িমত সভা আেয়াজন [৪.৫.১] সভা আেয়াজন আইিস শাখা নাশ/ সভার কায িববরণী
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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
জলা উয়ন সময় কিমর সভা অান িসা বাবািয়ত জলার সকল দর িহত িসা বাবায়ন িতেবদন রণ

জলা আইন লা কিমর সভা অান িসা বাবািয়ত আইন লা রায় সংি জলার সকল দর িহত িসা বাবায়ন িতেবদন রণ

জলা কণ ধার কিমর সভা িসা বাবািয়ত জলা াণ ও েয াগ বাপনা অিধদর, নােটার িহত িসা বাবায়ন িতেবদন রণ

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় পিরদশ ন পািরশ বাবায়ন উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), নােটার বমান জবাব রণ

জলখানা পিরদশ ন পািরশ বাবায়ন জল পার, নােটার বমান জবাব রণ

থানা পিরদশ ন পািরশ বাবায়ন অিফসার ইনচাজ (সকল) থানা, নােটার অিফসার ইনচাজ (সকল) থানা, নােটার

উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন পািরশ বাবায়ন সহকারী কিমশনার (িম), সকল, নােটার বমান জবাব রণ

খাে ভজাল, ইভিজং, বািববাহ ও অা অপরাধ রােধ মাবাইল কাট 
পিরচালনা

পিরচািলত িলশ পার, নােটার েয়াজনীয় িলশ সদ রণ

েরাপন রািপত বন িবভাগ, নােটার েরাপন

িশা িতােন সাইবার িলং িতেরােধ সভা সভা আেয়াজন জলা িশা অিফসার/ জলা াথিমক িশা অিফসার, নােটার সভার িসা বাবায়ন

িশা িতােন মািিমিডয়া াসম বহার িনতকরণ িবষেয় সভা আেয়াজন সভা আেয়াজন জলা িশা অিফসার/ জলা াথিমক িশা অিফসার, নােটার সভার িসা বাবায়ন

িশার ণগতমান িনিত কে িডিজটাল মােম বহার কের িশেদর সােথ
মতিবিনময় সভা আেয়াজন

সভা আেয়াজন জলা িশা অিফসার/ জলা াথিমক িশা অিফসার, নােটার সভার িসা বাবায়ন

নারী ও িশর িত বষলক আচরণ বে িশা িতােন সভা আেয়াজন সভা আেয়াজন উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কায ালয়/জলা মিহলা িবষয়ক অিফস, নােটার সভার িসা বাবায়ন

নারীর জীিবকায়েনর জ দতািভিক িশণ দান িশণ দান উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কায ালয়/জলা মিহলা িবষয়ক অিফস, নােটার সভার িসা বাবায়ন

সামািজক িনরাপা বনীর আওতায় ভাতা িবতরণ কায ম ুভােব
সকরেণর লে সভা আেয়াজন

সভা আেয়াজন উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কায ালয়/জলা মিহলা িবষয়ক অিফস, নােটার সভার িসা বাবায়ন

ি-ািং এর মােম আয়বধ নলক িশণ আেয়াজন িশণাথ শখ কামাল আই িনং এ ইনিকউেবশন সার, নােটার িশণ দান
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


