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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 জনখী ও গিতশীল শাসিনক বা গেড় তালার লে উেেযা সংক কম কতা/কম চারীেদর অিফস বাপনা ও আইিস
িবষয়ক িশেণর পাশাপািশ সরকাির অথ ায়েন নাগিরক ও উোা পয ােয় িশণ দান করা হেয়েছ। িবগত ৩(িতন) বছের িম উয়ন
কর ও কর বিহ ত রাজ আদােয়র পিরমাণ ায় ৩ কা ৬১ ল ৭৪ হাজার টাকা এবং নামজাির মামলা িনির সংা ায় ৮৬৪৩২।
বড়া জলায় মািমক ও উ মািমক পয ােয় মাট ৭২০ িশা িতােন ১২১৯ মািিমিডয়া ইইপেমস এর মােম াস নয়া
হে এবং সব েমাট ১৮৫ িশা িতােন শখ রােসল িডিজটাল াব াপন করা হেয়েছ। এছাড়া ‘‘ইনেফা সরকার -৩য় পয ায়’’ কের
মােম ১০ উপেজলার িনব ািচত ৭২ ইউিনয়েন ইারেনট সংেযাগ দান স হেয়েছ । িবগত ৩(িতন) বছের আয়ন কের আওতায়
মাননীয় ধানমীর িজববেষ র অীকার বাবায়েন ১ম,২য় ও ৩য় পয ােয় সব েমাট ৩২৩৯ পিরবারেক খাস জিম বোব দানব ক হ
বরা দয়া হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

শাসেন কম রত কম চারীেদর পেদািত বা না থাকায় এবং কম কতা ও কম চারীেদর সংকট থাকায় কম সাদেনর ে নানারকম
অিবধা হে। এছাড়া িশেণর অপয াতাসহ আইিস িনভর সবা দােনর জ তগিত এবং িনরবি ইারেনট চােল হেয়
দািড়েয়েছ। িতবছর বাালী ও যনা পােড়র মােষর বা িঁক ও নদীভান  বড় চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

উত ও খী স বাংলােদশ গঠেনর লে  সভতার পীঠান িহেসেব াত বড়ার জনগণেক সকল সামািজক সবা িনিতকরেণর
পাশাপািশ ই-িম সবা, শতভাগ ইারেনট সবা, টিল-মিডিসন সবা, বকার রীকরণ, জীবনযাার মােনায়নসহ সব ধরেণর সরকাির
সবা িসেজন চাট ােরর মােম জনগেণর দাড়েগাড়ায় পৗঁছােনা। উয়েনর এই িনরবি ধারাবািহকতা বজায় রাখেত পিরবিতত বিক
চােল মাকােবলায় িবানিভিক সমাজ বা গঠেনর লে মািমেক িবােনর ছা-ছাী ভিতর সংা বাড়ােনা, ল কেলজেলােত
িবান মলা ও িশার ু ও িনরাপদ পিরেবশ িনিত করা। িমহীন, হহীনেদর আয়ন ক ও সামািজক িনরাপা বনীর মােম
সমােজর ল ােত আনয়ন ও সকল সামািজক ও অথ ৈনিতক চেক রাল মেডল করার পাশাপািশ RMS (Record
Management  System)  এর  মােম  সকল  নিথ  সংরণ  করা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

• ‘‘সির অযাায় বাংলােদশ’’ শীষ ক সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার সামেন রেখ খী, স সানার বাংলা গঠেন কাজ করা।

• জলা পয ােয় আইন-লা রায় ও খাে ভজাল রােধ জনােথ  জলা ািজেেটর কায ালয় হেত মাবাইল কাট 
পিরচালনার সংা ি করা।

• ায় ১০০০ জন কম কতা/ কম চারীেদর ই-নিথ, অিফস বাপনা, িম ও রাজ িবষেয় পয া িশেণর মােম দ কের গেড়
তালা।

• সািতক সমেয় কেরানা ভাইরােসর াভােবর কারেণ সংঘত মহামারী কােয় উঠার পাশাপািশ িজব বেষ র অীকার
বাবায়েনর মােম অথ নীিতেক গিতশীল করেত ণল পয ােয় জনসৃ কের উোগ হণ করা।

• াচার চচ া ও নিতকতা কিমর সভা ও কায েমর মােম াচার চচ ার (Best Practice) মাা িকরণ।
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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, বড়া

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 িনিত করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর 

১. জলা পয ােয় সরকাির ও বসরকাির সকল উয়নলক কায মসেহর কায কর সময়সাধন;
২. সামািজক িনরাপা, জনসেচতনতা ও সাংিতক কায ম বাবায়ন জারদারকরণ;
৩. রাজ শাসন ও বহাপনায় গিতশীলতা আনয়ন;
৪. েয াগ বহাপনা, বনায়ন, জলবা পিরবতন ও পিরেবশ সংরণসহ টকসই উয়ন লমাা অজন রািতকরণ;
৫. জলা ািজেিসর মােম জনলা ও জনিনরাপা সংহতকরণ;

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 ধানমীর িতত কসহসহ জলার 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, সরকার ঘািষত
ি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 এিিকউভ াি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 এবং অিভেযাগ িনি বহাপনার আওতায় অিভেযাগ িনিি;
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 ম;
১১.  বাসীেদর  ডটােবজ  ত,  িবেদশগামী  িেদর  তারণা  ও  হয়রািন  িতেরাধ  এবং  মানব  পাচার  রাধসহ  বাসী
কােণ যাবতীয় কায ম হণ;
১২. এনিজওেদর কায ম তদারিক ও সময়, এনিজও কায েমর ওভারািপং িতেরােধ কম ে িনধ ারেণ মতামত
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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, সবা দান িতিত অযায়ী সবা দান, জলা ত
বাতায়ন হালনাগাদকরণ, সাাল িমিডয়া বহার, এবং িবিভ পয ােয় ত ও যাগােযাগ িসহ অা িবষেয়
িশণ কায ম পিরচালনা ও তদারিক;
১৪. বতমান সরকােরর ২০১৮ সােলর িনব াচনী ইশেতহােরর ১৮ নং িমেক িনরাপদ সড়েকর িনয়তা বাবায়ন এবং
টকসই উয়ন লমাা-২০৩০ এর অভী-৩ “Good health and well-being” অজেনর লে “িনরাপদ
সড়ক বাবায়েন সরকাির-বসরকাির অংশীদািরে পশাদার চালকেদর হলথ কাড  দান ও ডটােবজ সংরেণর মােম
িনয়িমত া পরীা।
১৫.  ৩৩৩-এর  ফান  কেলর  মােম  জনগেণর  সমাসহ  িনরসন  করা  ও  কেরানাকালীন  জনগণেক  াণ  সহায়তা  দান
করা।
১৬. ই-নিথ বাবায়ন, অনলাইেন আেবদন হণ ও সবা দান;
১৭. িেযাােদর সানী ভাতা িবতরেণর মিনটিরং, মহান াধীনতা িদবস ও িবজয় িদবস উদযাপন, িবিভ জাতীয় িদবস
ও আজািতক িদবস উদযাপন।
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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

জলা পয ােয়র সকল
দরসেহর
উয়নলক
কায সেহর কায কর
সময় সাধন

জলা উয়ন সময় কিমর অিত সভা সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ উয়ন সময় কিম দরসহ
মািসক সভার
কায িববরণী

জলা উয়ন সময় কিমর সভার িসা
বাবায়ন

% ৯০ ৯০ ৯০ ৯২ ৯২ উয়ন সময় কিম দরসহ িতেবদন

িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন সংা ৫৩ ৫৫ ৬০ ৬৫ ৭০ জলা শাসন িতেবদন

এনিজও কায ম সময় িবষয়ক অিত সভা সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ জলায় কায রত এনিজওসহ
মািসক সভার
কায িববরণী

এনিজও কায ম পিরদশ ন সংা ২৪ ২৪ ২৪ ২৪ ২৪ পিরদশ নত এনিজওসহ িতেবদন

গণনািন সংা ৩৬ ৩৮ ৪০ ৪৫ ৪৫ গণনািন হণ িতেবদন

কিমউিন িিনক পিরদশ ন সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ জলায় কায রত কিমউিন িিনক িতেবদন

মানসত িশা বাবায়েন সকল িশা
িতােনর ধান ও ণীজেনর সােথ মতিবিনময়
সভা

সংা ৪ ৪ ৪ ৪ ৪
মানসত িশার মতিবিনময় সভার
কিম দরসহ

সভার কায িববরণী

মািিমিডয়া াস ম পিরদশ ন সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২
এিডিস (িশা), জলা িশা অিফসার ও জলা
াথিমক িশা অিফসার

িতেবদন

অনলাইন খিতয়ান ও িবিভ মামলার নকল
সরবরাহ

% ৮০ ৮৩ ৮৫ ৮৬ ৮৭ জলা শাসন িতেবদন
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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

সামািজক িনরাপা,
জনসেচতনতা ও
সাংিতক কায ম
বাবায়ন
জারদারকরণ

শখ রােসল িডিজটাল াব পিরদশ ন সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২
অিতির জলা শাসক (িশা ও আইিস),
জলা িশা অিফসার, জলা াথিমক িশা
অিফসার

িতেবদন

ইউিনয়ন িডিজটাল সার পিরদশ ন সংা ৩৬ ৩৬ ৩৬ ৩৬ ৩৬ অিতির জলা শাসক ( িশা ও আইিস) িতেবদন

জ িনবন সকরণ % ৯০ ৯০ ৯৫ ৯৭ ৯৭
ানীয় সরকার শাখা, উপেজলা িনব াহী
অিফসার,পৗরসভা, ইউিনয়ন পিরষদ

িতেবদন

 িনবন সকরণ % ৯০ ৯০ ৯৫ ৯৭ ৯৭
ানীয় সরকার শাখা, উপেজলা িনব াহী
অিফসার, পৗরসভা, ইউিনয়ন পিরষদ

িতেবদন

আেয়াের লাইেস অনলাইেন নবায়ন সংা ৪৫০ ৫০০ ৫৩০ ৫৫০ ৫৫০ জলা শাসন িতেবদন

মাদকের অপবহার িনয়েণ
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২
জলা ািজেট, অিতির জলা ািজেট,
উপ-পিরচালক, মাদক  িনয়ণ অিধদর

সভার কায িববরণী

বািববাহ রােধ ানীয় গমা ি ও
অিভভাবকেদর অংশহেণ সভা

সংা ২ ২ ৩ ৩ ৩
জলা শাসন, জলা মিহলা িবষয়ক কম কতার
কায ালয়

সভার কায িববরণী

সাস ও জীবাদ দমেন জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ িলশ পার, অিতির জলা ািজেট সভার কায িববরণী

নারী ও িশ পাচার রােধ জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২
িলশ পার, অিতির জলা ািজেট,
জলা মিহলা িবষয়ক কম কতা

সভার কায িববরণী

িশা িতান পিরদশ ন সংা ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৮ িতির জলা শাসক ( িশা ও আইিস) িতেবদন
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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

রাজ শাসন ও
বাপনায়
গিতশীলতা আনয়ন

উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন সংা ২৪ ২৪ ২৪ ২৪ ২৪ জলা শাসন িতেবদন

ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন সংা ৭৫ ৭৫ ৭২ ৭২ ৭২ জলা শাসন িতেবদন

িম রকড  হালনাগাদকরণ ও িভিপ সির
ডটােবজ অনলাইেন অ ি সকরণ

% ৫৬ ৮৪ ৮৪ ৮৪ ৮৪ জলা শাসন িতেবদন

িষ খাস জিম বোব দান সংা ১৪৫২ ১৪১৮ ১১৫৪ ১৪১৮ ১৫০০ জলা শাসন িতেবদন

িম উয়ন কর আদায় করা
টাকা
(ল)

১২৫০ ১৩০০ ১৩৫০ ১৩৫০ ১৪০০ জলা শাসন সংি রিজার

সায়রাত মহাল বোব দান % ৮০ ৮২ ৮৫ ৮৭ ৮৮ জলা শাসন সংি রিজার

রাজ মামলা িনি % ৫০ ৮০ ৮২ ৮৩ ৮৪ জলা শাসন সংি রিজার

আয়ণ ক পিরদশ ন সংা ১৫৬ ১৫৬ ১৫৬ ১৫৬ ১৫৬ জলা শাসন িতেবদন

িম িবেরাধ িবষয়ক মামলার এসএফ িব
আদালেত রেণর হার

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ জলা শাসন সংি রিজার

িজব শতবষ  উপলে িমহীন ও হহীনেদর
জ িনিম ত হ পিরদশ ন

সংা ১৪৪ ১৪৪ ১৪৪ ১৪৪ ১৪৪ জলা শাসন িতেবদন

র সা িফেকট মামলা িনি করা % ২৪ ৫০ ৬০ ৬৫ ৭০ জলা শাসন সংি রিজার

িম অিধহণ মামলা িনি করা % ৮০ ৮০ ৮৫ ৮৫ ৯০ জলা শাসন সংি রিজার

১নং খিতয়ান সরকাির সির অৈবধ দখল
উেদ

একর ১১.৩৫২৪ ৩৪.৫৪৭৫ ১২ ১২ ১২ জলা শাসন সংি রিজার
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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

জলা ািজেিসর
মােম জনলা ও
জনিনরাপা
সংহতকরণ

মাবাইল কাট  পিরচালনা সংা ২৪০ ৮৪০ ৮৪০ ৮৫০ ৮৬০ জলা শাসন িতেবদন

ুভােব পাবিলক পরীা পিরচালনা % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
জলা ািজেট, অিতির জলা
ািজেট/অিতির জলা শাসক (িশা ও
আইিস) ও সকল এিিকউভ ািজেট

িতেবদন

এিিকউভ ািজেেটর আদালত পিরদশ ন সংা ২৪ ২২ ২৪ ২৪ ২৪ জলা শাসন িতেবদন

জলখানা পিরদশ ন সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ জলা শাসন িতেবদন

জলা আইন লার অিত সভা সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ জলা আইন-লা কিমর সদসহ কায িববরণী

এিিকউভ ািজেটেদর িনেয় সভা আহবান সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ জলা শাসন সভার কায িববরণী

পািক গাপনীয় িতেবদন সংা ২৪ ২৩ ২৪ ২৪ ২৪ জলা শাসন িতেবদন

সড়ক িনরাপা কিমর সভা সংা ২ ২ ৪ ৪ ৪
জলা শাসন, জলা আইন লা কিমর
সদসহ

কায িববরণী

এিসেডর অপবহার রাধ সংা
জনসেচতনতালক সিমনার/সভা

সংা ৩ ৩ ৪ ৪ ৪ জলা শাসন িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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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 ােয়
সরকাির ও
বসরকাির সকল
উয়নলক
কায মসেহর
কায কর
সময়সাধন;

১৭

[১.১] জলা উয়ন সময়
কিমর সভা অান

[১.১.১] অিত সভা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২

[১.২] জলা উয়ন সময়
কিমর সভার িসা
বাবায়ন

[১.২.১] িসা
বাবািয়ত

গড় % ১ ৯০ ৯০ ৯২ ৮৩ ৭৪ ৬৫ ৫৬ ৯২ ৯২

[১.৩] িবিভ উয়নলক
কায ম পিরদশ ন

[১.৩.১] পিরদশ নত
ক

সমি সংা ২ ৫৩ ৫৫ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৬৫ ৭০

[১.৪] এনিজও কায ম সময়
িবষয়ক সভা

[১.৪.১] সভা অিত সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২

[১.৫] এনিজও কায ম
পিরদশ ন

[১.৫.১] পিরদশ নত
এনিজও

সমি সংা ১ ২৪ ২৪ ২৪ ২২ ১৯ ১৭ ১৪ ২৪ ২৪

[১.৬] গণনািন
[১.৬.১] ] গণনানী
হণ

সমি সংা ২ ৩৬ ৩৮ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৪৫ ৪৫

[১.৭] কিমউিন িিনক
পিরদশ ন

[১.৭.১] পিরদশ ন/দশ ন সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২

[১.৮] মানসত িশা
বাবায়েন সকল িশা
িতােনর ধান ও ণীজেনর
সােথ মতিবিনময় সভা

[১.৮.১] মানসত
িশার মতিবিনময় সভা

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ২ ১ ৪ ৪

[১.৯] মািিমিডয়া াস ম
পিরদশ ন

[১.৯.১] পিরদশ নত
মািিমিডয়া াস ম

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২

[১.১০] অনলাইন খিতয়ান ও
িবিভ মামলার নকল সরবরাহ

[১.১০.১] ] মামলার
নকল সরবরাহ

গড় % ১ ৮০ ৮৩ ৮৫ ৭৭ ৬৯ ৬১ ৫৩ ৮৬ ৮৭



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৭:৫২ া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৯, 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] সামািজক
িনরাপা,
জনসেচতনতা ও
সাংিতক
কায ম বাবায়ন
জারদারকরণ;

১৫
[২.১] শখ রােসল িডিজটাল
াব পিরদশ ন

[২.১.১] পিরদশ নত সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২

[২.২] ইউিনয়ন িডিজটাল
সার পিরদশ ন

[২.২.১] পিরদশ নত সমি সংা ২ ৩৬ ৩৬ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৫ ২২ ৩৬ ৩৬

[২.৩] জ িনবন সকরণ
[২.৩.১] জলায় জের
১ বছেরর মে জ
িনবেনর হার

গড় % ১ ৯০ ৯০ ৯৫ ৮৬ ৭৬ ৬৬ ৫৭ ৯৭ ৯৭

[২.৪]  িনবন সকরণ
[২.৪.১] জলায় র ১
বছেরর মে 
িনবেনর হার

গড় % ১ ৯০ ৯০ ৯৫ ৮৬ ৭৬ ৬৬ ৫৭ ৯৭ ৯৭

[২.৫] আেয়াের লাইেস
অনলাইেন দান ও নবায়ন

[২.৫.১] আেয়াের
বহারকারীগণেক
অনলাইন লাইেসের
আওতায় আনয়নত

সমি সংা ২ ৪৫০ ৫০০ ৫৩০ ৪৮০ ৪৩০ ৩৮৫ ৩৫০ ৫৫০ ৫৫০

[২.৬] মাদকের অপবহার
িনয়েণ জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[২.৬.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২

[২.৭] বািববাহ রােধ ানীয়
গমা ি ও
অিভভাবকেদর অংশহেণ
সভা

[২.৭.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ১ ২ ২ ৩ ৩ ২ ২ ১ ৩ ৩

[২.৮] সাস ও জীবাদ
দমেন জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[২.৮.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২

[২.৯] নারী ও িশ পাচার ও
চারাচালান রােধ
জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[২.৯.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২

[২.১০] িশা িতান
পিরদশ ন

[২.১০.১] পিরদশ নত সমি সংা ২ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৩ ৩৯ ৩৫ ৩০ ৪৮ ৪৮



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৭:৫২ া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৯, 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] রাজ শাসন
ও বহাপনায়
গিতশীলতা
আনয়ন;

১৪

[৩.১] উপেজলা িম অিফস
পিরদশ ন

[৩.১.১] পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ২ ২৪ ২৪ ২৪ ২১ ১৯ ১৭ ১৪ ২৪ ২৪

[৩.২] ইউিনয়ন িম অিফস
পিরদশ ন

[৩.২.১] পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ১ ৬০ ৬৫ ৭২ ৬৫ ৫৭ ৫০ ৪৩ ৭২ ৭২



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৭:৫২ া: ১৫ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৯, 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 

[৩.৩] িম রকড 
হালনাগাদকরণ ও িভিপ
সির ডটােবজ অনলাইেন
অ ি সকরণ

[৩.৩.১] হালনাগাদত
খিতয়ান

গড় % ১ ৫৬ ৮৪ ৮৪ ৭৫ ৬৭ ৫৮ ৫০ ৮৪ ৮৪

[৩.৪] িষ খাস জিম বোব
দান

[৩.৪.১] নব ািসত
পিরবার

সমি সংা ১ ১৪৫২ ১৪১৮ ১১৫৪ ১০৩৮ ৯২৪ ৮০৮ ৬৯২ ১৪১৮ ১৫০০

[৩.৫] িম উয়ন কর আদায়
করা

[৩.৫.১] আদায়ত িম
উয়ন কর

সমি
টাকা
(ল)

১ ১২৫০ ১৩০০ ১৩৫০ ১২১৫ ১০৮০ ৯৪৫ ৮১০ ১৩৫০ ১৪০০

[৩.৬] সায়রাত মহাল
বোব দান

[৩.৬.১] ইজারাত গড় % ১ ৮০ ৮২ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৮৫ ৮৬

[৩.৭] রাজ মামলা িনি
[৩.৭.১] মামলা
িনির হার

গড় % ১ ৫০ ৮০ ৮২ ৭৫ ৬৫ ৬০ ৫০ ৮২ ৮৪

[৩.৮] আয়ণ ক পিরদশ ন
[৩.৮.১] পিরদশ েনর
সংা

সমি সংা ১ ১৫৬ ১৫৬ ১৫৬ ১৪০ ১২৪ ১০৯ ৯৩ ১৫৬ ১৬০

[৩.৯] িম িবেরাধ িবষয়ক
মামলার এসএফ িব
আদালেত রণ

[৩.৯.১] রেণর হার গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.১০] িজব শতবষ 
উপলে িমহীন ও
হহীনেদর জ িনিম ত হ
পিরদশ ন

[৩.১০.১] পিরদশ েনর
সংা

সমি সংা ১ ১৪৪ ১৪৪ ১৪৪ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ১৪৪ ১৪৪

[৩.১১] র সা িফেকট
মামলা

[৩.১১.১] িনিত
মামলা

গড় % ১ ২৪ ৫০ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৬০ ৬৫

[৩.১২] িম অিধহণ মামলা
িনি

[৩.১২.১] িনিত
মামলা

গড় % ১ ৮০ ৮০ ৮৫ ৭৬.৫০ ৬৮ ৫৯.৫০ ৫১ ৮৫ ৯০

[৩.১৩] ১নং খিতয়ান
সরকাির সির অৈবধ দখল
উেদ

[৩.১৩.১] উারত
িমর পিরমাণ

সমি সংা ১ ১১.৩৫২৪ ৩৪.৫৪৭৫ ১২.০০ ১১.০০ ১০ ৯ ৮ ১২ ১৩



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৭:৫২ া: ১৬ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৯, 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] েয াগ
বহাপনা,
বনায়ন, জলবা
পিরবতন ও
পিরেবশ
সংরণসহ
টকসই উয়ন
লমাা অজন
রািতকরণ;

১২

[৪.১] াণ ও নব াসন এবং
েয াগ বহাপনা সিকত
সভা

[৪.১.১] অিত সভা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২

[৪.২] াণ ও নব াসন এবং
েয াগ বহাপনা সিকত
সভার িসা বাবায়ন

[৪.২.১] িসা
বাবািয়ত

গড় % ১ ৯০ ৯০ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ৯৫ ৯৫

[৪.৩] েয াগ সহনীয় বাসহ
পিরদশ ন/ দশ ন

[৪.৩.১] পিরদশ নত গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.৪] েয াগ িত এলাকা
তাৎিণক পিরদশ ন/দশ ন

[৪.৪.১] পিরদশ নত গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.৫] নদীরা কিমর সভা [৪.৫.১] অিত সভা সমি সংা ১ ৩ ৩ ৪ ৩ ২ ১ ১ ৪ ৫

[৪.৬] ময়রেদর সােথ বজ
বাপনা িবষয়ক মতিবিনময়
সভা

[৪.৬.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ২ ৩ ৩ ৪ ৩ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[৪.৭] বড়ার পয টন িবকােশ
েয়াজনীয় উোগ হণ

[৪.৭.১] আেয়ািজত
সভা/সিমনার

সমি সংা ২ ০ ২ ৪ ৩ ২ ১ ১ ৪ ৪

[৪.৮] অিত দিরেদর জ
কম সংান কম িচ
(ইিজিপিপ)

[৪.৮.১] অিত দিরেদর
জ কম সংান কম িচ
(ইিজিপিপ)

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৫] জলা
ািজেিসর
মােম জনলা
ও জনিনরাপা
সংহতকরণ;

১২

[৫.১] মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[৫.১.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ২ ২৪০ ৮৪০ ৮৪০ ৭৫৬ ৬৮০ ৬১০ ৫৫০ ৮৫০ ৮৫০

[৫.২] ুভােব পাবিলক
পরীা পিরচালনা

[৫.২.১] পাবিলক
পরীার পের
িনরাপা িনিতত

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৫.৩] এিিকউভ
ািজেেটর আদালত
পিরদশ ন

[৫.৩.১] মাপ অিজত সমি সংা ২ ২৪ ২৪ ২৪ ২২ ১৯ ১৭ ১৪ ২৪ ২৪
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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] জলখানা পিরদশ ন [৫.৪.১] মাপ অিজত সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২

[৫.৫] জলা আইন লা
কিমর সভা অান

[৫.৫.১] অিত সভা সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২

[৫.৬] এিিকউভ
ািজেটেদর িনেয় সভা
আহবান

[৫.৬.১] আহবানত
সভা

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২

[৫.৭] পািক গাপনীয়
িতেবদন রণ

[৫.৭.১] িরত
িতেবদন

সমি সংা ১ ২৩ ২৪ ২৪ ২১ ১৯ ১৭ ১৪ ২৪ ২৪

[৫.৮] সড়ক িনরাপা কিমর
সভা

[৫.৮.১] অিত সভা সমি সংা ১ ২ ২ ৪ ৩ ২ ২ ১ ৪ ৪

[৫.৯] এিসেডর অপবহার
রাধ সংা
জনসেচতনতালক
সিমনার/সভা

[৫.৯.১] আেয়ািজত
সিমনার/সভা

সমি সংা ১ ৩ ৩ ৪ ৩ ২ ২ ১ ৪ ৪
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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, বড়া, ি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, বড়া-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান
করব।

ািরত:

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, বড়া

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 আর আর রকড  ম

৩ আর এম রিভিনউ ীখানা

৪ আর িড িস রিভিনউ ড কােলর

৫ উ িন অ উপেজলা িনব াহী অিফসার

৬ এ িড এম অিতির জলা ািজেট

৭ এ িড িস (সািব ক) অিতির জলা শাসক (সািব ক)

৮ এন িড িস নজারত ড কােলর

৯ এল এ ও া অাইিজশন অিফসার

১০ এস এ ট অাইিজশন

১১ এিস া এিসা কিমশনার া

১২ িজ িপ গভেম ডার

১৩ জ: : জলা শাসক

১৪ িড আর আর ও িডি িরিলফ এ িরহািবিলেটশন অিফসার

১৫ িড এম িডিক ািজেট

১৬ িড িড এল িজ ড িডেরর লাকাল গভন েম

১৭ িপ আই ও েজ ইমিেমেশন অিফসার

১৮ সায়রাত মহাল জলমহাল, বামহাল, পাথরমহাল,লবণমহাল, িচংিড় 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 অান [১.১.১] অিত সভা সাধারণ শাখা সভার কায িববরণী

[১.২] জলা উয়ন সময় কিমর সভার িসা বাবায়ন [১.২.১] িসা বাবািয়ত সাধারণ শাখা িতেবদন

[১.৩] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন [১.৩.১] পিরদশ নত ক ানীয় সরকার শাখা, সাধারন শাখা, িশা শাখা পিরদশ ণ িতেবদন

[১.৪] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভা [১.৪.১] সভা অিত সাধারণ শাখা সভার কায িববরণী সহ

[১.৫] এনিজও কায ম পিরদশ ন [১.৫.১] পিরদশ নত এনিজও গাপনীয় শাখা, সাধারন শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[১.৬] গণনািন [১.৬.১] ] গণনানী হণ গাপনীয় শাখা িতেবদন

[১.৭] কিমউিন িিনক পিরদশ ন [১.৭.১] পিরদশ ন/দশ ন সাধারণ শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[১.৮] মানসত িশা বাবায়েন সকল িশা িতােনর ধান ও ণীজেনর সােথ
মতিবিনময় সভা

[১.৮.১] মানসত িশার মতিবিনময় সভা িশা শাখা সভার কায িববরণী

[১.৯] মািিমিডয়া াস ম পিরদশ ন [১.৯.১] পিরদশ নত মািিমিডয়া াস ম িশা শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[১.১০] অনলাইন খিতয়ান ও িবিভ মামলার নকল সরবরাহ [১.১০.১] ] মামলার নকল সরবরাহ রকড ম শাখা িতেবদন

[২.১] শখ রােসল িডিজটাল াব পিরদশ ন [২.১.১] পিরদশ নত িশা ও আইিস শাখা িতেবদন

[২.২] ইউিনয়ন িডিজটাল সার পিরদশ ন [২.২.১] পিরদশ নত আইিস শাখা িতেবদন

[২.৩] জ িনবন সকরণ [২.৩.১] জলায় জের ১ বছেরর মে জ িনবেনর হার ানীয় সরকার শাখা িতেবদন

[২.৪]  িনবন সকরণ [২.৪.১] জলায় র ১ বছেরর মে  িনবেনর হার ানীয় সরকার শাখা িতেবদন

[২.৫] আেয়াের লাইেস অনলাইেন দান ও নবায়ন
[২.৫.১] আেয়াের বহারকারীগণেক অনলাইন লাইেসের
আওতায় আনয়নত

িডিশয়াল িখানা িতেবদন

[২.৬] মাদকের অপবহার িনয়েণ জনসেচতনালক সভা আেয়াজন [২.৬.১] আেয়ািজত সভা িডিশয়াল িখানা সভার কায িববরণী

[২.৭] বািববাহ রােধ ানীয় গমা ি ও অিভভাবকেদর অংশহেণ সভা [২.৭.১] আেয়ািজত সভা
সাধারন শাখা, জলা মিহলা িবষয়ক কম কতার
কায ালয়

সভার কায িববরণী

[২.৮] সাস ও জীবাদ দমেন জনসেচতনালক সভা আেয়াজন [২.৮.১] আেয়ািজত সভা িডিশয়াল িখানা সভার কায িববরণী

[২.৯] নারী ও িশ পাচার ও চারাচালান রােধ জনসেচতনালক সভা আেয়াজন [২.৯.১] আেয়ািজত সভা িডিশয়াল িখানা সভার কায িববরণী

[২.১০] িশা িতান পিরদশ ন [২.১০.১] পিরদশ নত িশা শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[৩.১] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন [৩.১.১] পিরদশ নত অিফস গাপনীয় শাখা, রাজ শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[৩.২] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [৩.২.১] পিরদশ নত অিফস গাপনীয় শাখা, রাজ শাখা পিরদশ ন িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[৩.৩] িম রকড  হালনাগাদকরণ ও িভিপ সির ডটােবজ অনলাইেন অ ি
সকরণ

[৩.৩.১] হালনাগাদত খিতয়ান িভিপ শাখা হালনাগাদত খিতয়ান

[৩.৪] িষ খাস জিম বোব দান [৩.৪.১] নব ািসত পিরবার রাজ শাখা খাস জিম বোব িতেবদন

[৩.৫] িম উয়ন কর আদায় করা [৩.৫.১] আদায়ত িম উয়ন কর রাজ শাখা িতেবদন

[৩.৬] সায়রাত মহাল বোব দান [৩.৬.১] ইজারাত রাজ শাখা িতেবদন

[৩.৭] রাজ মামলা িনি [৩.৭.১] মামলা িনির হার রাজ শাখা িতেবদন

[৩.৮] আয়ণ ক পিরদশ ন [৩.৮.১] পিরদশ েনর সংা গাপনীয় শাখা, রাজ শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[৩.৯] িম িবেরাধ িবষয়ক মামলার এসএফ িব আদালেত রণ [৩.৯.১] রেণর হার রিভিনউ িখানা এস এফ রিজার

[৩.১০] িজব শতবষ  উপলে িমহীন ও হহীনেদর জ িনিম ত হ পিরদশ ন [৩.১০.১] পিরদশ েনর সংা গাপনীয় শাখা, রাজ শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[৩.১১] র সা িফেকট মামলা [৩.১১.১] িনিত মামলা রাজ শাখা িতেবদন

[৩.১২] িম অিধহণ মামলা িনি [৩.১২.১] িনিত মামলা এল এ শাখা িতেবদন

[৩.১৩] ১নং খিতয়ান সরকাির সির অৈবধ দখল উেদ [৩.১৩.১] উারত িমর পিরমাণ রাজ শাখা িতেবদন

[৪.১] াণ ও নব াসন এবং েয াগ বহাপনা সিকত সভা [৪.১.১] অিত সভা জলা াণ ও নব াসন কম কতার কায ালয় িতেবদন

[৪.২] াণ ও নব াসন এবং েয াগ বহাপনা সিকত সভার িসা বাবায়ন [৪.২.১] িসা বাবািয়ত জলা াণ ও নব াসন কম কতার কায ালয় িতেবদন

[৪.৩] েয াগ সহনীয় বাসহ পিরদশ ন/ দশ ন [৪.৩.১] পিরদশ নত
গাপনীয় শাখা, জলা াণ ও নব াসন কম কতার
কায ালয়

পিরদশ ন িতেবদন

[৪.৪] েয াগ িত এলাকা তাৎিণক পিরদশ ন/দশ ন [৪.৪.১] পিরদশ নত
গাপনীয় শাখা, জলা াণ ও নব াসন কম কতার
কায ালয়

পিরদশ ন িতেবদন

[৪.৫] নদীরা কিমর সভা [৪.৫.১] অিত সভা রাজ শাখা সভার কায িববরণী

[৪.৬] ময়রেদর সােথ বজ বাপনা িবষয়ক মতিবিনময় সভা [৪.৬.১] আেয়ািজত সভা সাধারন শাখা, বড়া সদর পৗরসভা সভার কায িববরণী

[৪.৭] বড়ার পয টন িবকােশ েয়াজনীয় উোগ হণ [৪.৭.১] আেয়ািজত সভা/সিমনার পয টন সল সভার কায িববরণী

[৪.৮] অিত দিরেদর জ কম সংান কম িচ (ইিজিপিপ) [৪.৮.১] অিত দিরেদর জ কম সংান কম িচ (ইিজিপিপ) জলা াণ ও নব াসন কম কতার কায ালয় িতেবদন

[৫.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা [৫.১.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  িডিশয়াল িখানা িতেবদন

[৫.২] ুভােব পাবিলক পরীা পিরচালনা [৫.২.১] পাবিলক পরীার পের িনরাপা িনিতত িডিশয়াল িখানা িতেবদন

[৫.৩] এিিকউভ ািজেেটর আদালত পিরদশ ন [৫.৩.১] মাপ অিজত িডিশয়াল িখানা িতেবদন

[৫.৪] জলখানা পিরদশ ন [৫.৪.১] মাপ অিজত গাপনীয় শাখা, িডিশয়াল িখানা িতেবদন

[৫.৫] জলা আইন লা কিমর সভা অান [৫.৫.১] অিত সভা িডিশয়াল িখানা সভার কায িববরণী

[৫.৬] এিিকউভ ািজেটেদর িনেয় সভা আহবান [৫.৬.১] আহবানত সভা িডিশয়াল িখানা সভার কায িববরণী
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[৫.৭] পািক গাপনীয় িতেবদন রণ [৫.৭.১] িরত িতেবদন গাপনীয় শাখা িতেবদন

[৫.৮] সড়ক িনরাপা কিমর সভা [৫.৮.১] অিত সভা িডিশয়াল িখানা কায িববরণী

[৫.৯] এিসেডর অপবহার রাধ সংা জনসেচতনতালক সিমনার/সভা [৫.৯.১] আেয়ািজত সিমনার/সভা িডিশয়াল িখানা 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
অিত দিরেদর জ কম সংান কম িচ (ইিজিপিপ) অিত দিরেদর জ কম সংান কম িচ (ইিজিপিপ) েয াগ বাপনা ও াণ মণালয় িতেবদন

েয াগ বাপনা সিকত সিমনার অিত সিমনার েয াগ বাপনা ও াণ মণালয় িতেবদন

েয াগ িত এলাকা তাৎিণক পিরদশ ন/দশ ন পিরদশ নত েয াগ বাপনা ও াণ মণালয় িতেবদন

েয াগ সহনীয় বাসহ পিরদশ ন/ দশ ন পিরদশ নত েয াগ বাপনা ও াণ মণালয় িতেবদন

াণ ও নব াসন এবং েয াগ বহাপনা সিকত সভার িসা বাবায়ন িসা বাবািয়ত েয াগ বাপনা ও াণ মণালয় িতেবদন

াণ ও নব াসন এবং েয াগ বহাপনা সিকত সভা অিত সভা েয াগ বাপনা ও াণ মণালয় িতেবদন

ুভােব পাবিলক পরীা পিরচালনা পাবিলক পরীার পের িনরাপা িনিতত বাংলােদশ িলশ িতেবদন

মাবাইল কাট  পিরচালনা পিরচািলত মাবাইল কাট  বাংলােদশ িলশ িতেবদন

নারী ও িশ পাচার ও চারাচালান রােধ জনসেচতনালক সভা আেয়াজন আেয়ািজত সভা মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয় িতেবদন

বািববাহ রােধ ানীয় গমা ি ও অিভভাবকেদর অংশহেণ সভা আেয়ািজত সভা মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয় িতেবদন

 িনবন সকরণ জলায় র ১ বছেরর মে  িনবেনর হার
ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায়
মণালয়

িতেবদন

জ িনবন সকরণ জলায় জের ১ বছেরর মে জ িনবেনর হার
ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায়
মণালয়

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


