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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:

িবগত বছের যিদও কেরানা ভাইরােসর কারেণ িতল পিরেবেশর মেও িয়া জলা শাসন িত ে তার উাবনী শিেক কােজ
লািগেয় দ, কায কর, গিতশীল ও জনবাব শাসন গেড় লেত সব দা সেচ। এরই ধারাবািহকতায় ত ির ে সরকােরর পক-
২০২১ বাবায়েনর লে িয়া জলার ০৬  উপেজলায় এবং ৬৫ ইউিনয়েন াশনাল ওেয়ব পাট াল মওয়ােকর তিরর কাজ স
হেয়েছ। নাগিরক সবােক আরও সহজ ও গিতশীল করার লে িয়া জলা শাসন DC Office, Kushtia, Bangladesh
নামক  ফসক  পেজর  মােম  তাৎিণক  সবা  দােনর  ে  ইেতামেই  উল া  াপন  কেরেছ।  নাগিরক  আেবদন  ও  সমার
িবষেয় তাৎিণক সমাধান দয়ার লে ৩০৪ রও অিধক জলা ও উপেজলা পয ােয়র সরকাির অিফেসর ফসক পেজর সােথ সং করা
হেয়েছ। িয়া জলা শাসেনর এই কায মেক া িহেসেব উেখ কের অ জলােলােত তা অসরেণর জ মিপিরষদ িবভােগর ই-
গভেন  শাখা ২১ মাচ , ২০১৬ িা তািরখ িনেদ শনা জারী কেরেছ। জনগণেক সৃ কের ফসকসহ িবিভ সাাল িমিডয়ার মােম
ত জনবাব সবা দােনর লে জলার সকল উপেজলায় “িবষয়িভিক সাাল িমিডয়া সংলাপ” আেয়াজেনর পিথৎ জলা িহেসেব
িয়া ইেতামেই ীিত পেয়েছ। একইসােথ নাগিরক সবােক আরও জনবাব করেত জলা ও উপেজলা পয ােয় ২৫   ইেনােভশন
কায ম চলমান রেয়েছ। জলায় িনয়িমত মাবাইল কাট  অিভযান পিরচালনা ও তদারিকর মােম পাসেপাট  অিফস, হাসপাতাল, জলা
রিজি অিফস, িব আর  এ এবং িম অিফসসেহর সবা দােনর গিতশীলতা সব মহেল শংিসত হেয়েছ। িম বাপনায় জলা
শাসেনর হেেপ গত িতন বছের অৈবধ দখেল থাকা ৪৯৮.০৮ একর সরকাির খাস জিম উার করা হেয়েছ। সামিক কায েমর ীিত
প গত িতন বছের জলা শাসন িয়া অজন কেরেছ িবিভ রার ও সাননা।

সমা এবং চােলসহ:

জলা  শাসেনর  কােজর  াপকতা  ও  িবিতর  লনায়  জনবল  যেথ  অল।  আবার  এই  অল  জনেগাীর  একটা  বড়  অংশ  ি
বহাের অদ। ফেল নাগিরক সবা দােন সহজীকরণ ও গিতশীলতা আনায়েন ত ির সেব া বহার অেনকাংেশই িনিত করা
সব হয় না। ি িনভর সবা দােন কিউটারসহ িবিভ সরামািদর ও সংকট রেয়েছ। অল বরাও এক বড় চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

১) জলায় িম অিধহেণর অথ  EFT এর মােম দােনর বা হণ করা।২) ইউ, িড,িসর মােম ই-নামজাির এবং শতভাগ খিতয়ােনর
পচ া সরবরাহ।
৩) সরকােরর ল ও উে অজেন, িভশন-২০৪১ বাবায়েন ৭ম পবািষ িক কম পিরকনা বাবায়েন এবং টকসই উয়লক (sDG)
বাবায়েন য়াজনীয় িশণ দান ও আ: িবভাগীয় সময় সাধন।৪) টকসই উয়ন লমাা (এসিডিজ) বাবায়েন হীত কসেহর
কাজ িনধ ািরত সমেয় সকভােব বাবায়ন হে িকনা তা িনয়িমত তদারিক করা। এিডিব’র কসহ িনধ ািরত সমেয়র মে বাবায়ন
করা।৫) জলা শাসকগেণর িতনবছর ময়াদী অািধকার পিরকনা সংা কায ম শতভাগ বাবায়ন করা।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

ইউ,িড,িসর মােম শতভাগ জিমর মািলকেক জিমর পচ া দান এবং িডিজটাল পিতেত জিমর সকল রকড  আকাইভকরণ।
উপেজলা িভিক িনয়িমত িভিডও কনফােরিং এর মােম নাগিরক নািন ও সবা দান।
জলা শাসেকর ফসেকর মােম তাৎিণক অিভেযাগ িনির বা হণ
ফসক তথা সাাল িমিডয়ার মােম জনগণেক তাৎিণক সবা দােনর ে দেশ পিথৎ িহেসেব িবেবিচত িয়া জলা
শাসেকর কায ালেয়র সাাল িমিডয়াসহ ত ও যাগােযাগ ি সংা সকল কায ম হণ।•রাজ শাসেনর কায ম
আরও গিতশীল ও বগবান করার লে েয়াজনীয় পদেপ হণ।
ই- নামজাির এবং অন া ট নামজািরর মােম জনগণেক ত সবা 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, িয়া

এবং

িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, লনা-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 জনবাব শাসন মােম সরকাির সবােক মােষর দারেগাড়ায় পৗেছ দওয়া।

১.২ অিভল (Mission)
শাসিনক দতা ি, তির সেব াম বহার ও সবাদাতােদর িভির পিরবতন এবং উাবন চচ ার মােম সময়ব ও
মানসত সবা িনিত করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর 

১. রাজ শাসন ও িম বহাপনায় গিতশীলতা আনয়ন।
২. জলা পয ােয়র দরসেহর উয়নলক কায মসেহর কায কর সময়সাধন ।
৩. মানব সদ উয়ন ও ািতািনক সমতা িকরণ
৪. েয াগ বহাপনা, বনায়ন, জলবা পিরবতন ও পিরেবশ সংরণসহ টকসই উয়ন লমাা অজন রািতকরণ।
৫. জলা ািজেিসর মােম জনলা ও জনসেচতনতালক কায ম জারদারকরণ

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. জািতর িপতার ের উত, স “সানার বাংলা” িবিনম ােণ িশ িকেশার ও বসমাজেক সততা, নিতকতা, েবাধ
ির লে জলা শাসেনর উোেগ িজব কণ ার িনম াণ।
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, আমার বাড়ী
আমার 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 এবং অিভেযাগ িনি বহাপনায় আওতায় অিভেযাগ িনি;
৯. িবিভ সামািজক সমা যমন যৗন হয়রািন, নারী িনয াতন, মাদক সবন, চারাচালান, যৗক, বািববাহ ইতািদ
িতেরাধ/িনরসেন কায ম হণ; জনবাব
১০. ানীয় সরকার সংা কায ম;
১১. জাতীয় ই-গভেন কায ম বাবায়ন; সবা পিত সহিজকরণ, 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।



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২৯, ২০২১ ১৩:০২ া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, ন ৩০, ২০২১

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

উয়নলক ও জনবাব শাসন
জলা ও উপেজলা পয ােয়র দরসেহর
উয়নলক কায েমর সময় সাধন

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ জলা উয়ন সময় কিম সভার হািজরা

বািববাহ াস বািববাহ াসকরণ % ৮০ ৯০ ১০০ ১০০ ১০০
জলা শাসন, গভেন ইেনােভশন ইউিনট, জলা মিহলা
িবষয়ক কম কতা কায ালয়, সকল উপেজলা িনব াহী
অিফসার

া িতেবদন

সততা িবকাশ
িত াথিমক িবালেয় সততা ার
াপন।

সংা ২০০ ৩০০ ৩০৫
জলা শাসন/ উপেজলা িনব াহী অিফসা, জলা াথিমক
িশা অিফসার

া িতেবদন

আিনক ত ি বহার ি পপারেলস শাখা ঘাষণা সংা ২ ৩ ৩ জলা শাসন দ ডেম

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২৯, ২০২১ ১৩:০২ া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, ন ৩০, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২৯, ২০২১ ১৩:০২ া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, ন ৩০, 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] রাজ শাসন
ও িম
বহাপনায়
গিতশীলতা আনয়ন।

১৭

[১.১] উপেজলা িম অিফস
পিরদশ ন

[১.১.১] পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ২ ১২ ৯ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১৫ ১৮

[১.২] ইউিনয়ন িম অিফস
পিরদশ ন

[১.২.১] পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ২ ২৪ ১৮ ২৪ ২০ ১৬ ১৪ ২১ ২৪ ২৪

[১.৩] িষ খাস জিম
বোব দান

[১.৩.১] নব ািসত
পিরবার

সমি সংা ২ ২৮৮ ২৮৮ ২৮৮ ২৬০ ২৩০ ২০০ ১৮০ ২৮৮ ২৮৮

[১.৪] িম উয়ন কর
আদায়

[১.৪.১] কর আদায় সমি কা ২ ৮.১৭ ১০ ১০.২০ ১০ ৯.৮০ ৯ ৮ ১০.০৫ ১১

[১.৫] বা মহাল কক
ইজারা আদায়

[১.৫.১] আদায়ত
ইজারা

সমি
টাকা
(কা)

২ ৪.৫৩ ৬.০০ ৫.৪০ ৪.৮০ ৪.২০ ৩.৬০ ১০ ১২

[১.৬] অনলাইন
সফটওয়াের হািং এর
ডাটা এি

[১.৬.১] ডাটা এি সমি % ২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০

[১.৭] আয়ণ-২ কের
আওতায় িনিমত ঘর
পিরদশ ন

[১.৭.১] পিরদশ ন সমি সংা ২ ১২ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২৪ ২৪

[১.৮] র সা িফেকট
মামলা িনি

[১.৮.১] িনিত
মামলা

সমি % ১ ৫০ ৬০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ৭০ ৮০

[১.৯] রাজ মামলা িনি
[১.৯.১] অথ  দােনর
বা

সমি % ১ ৪০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ৫০ ৬০

[১.১০] জলার চাষেযা
জিম অনাবাদী/পিতত না
থােক তা তদারিককরণ

[১.১০.১] তদারিক সমি % ১ ৬০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯৫ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২৯, ২০২১ ১৩:০২ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, ন ৩০, 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 

[২] জলা পয ােয়র
দরসেহর
উয়নলক
কায মসেহর
কায কর
সময়সাধন ।

১৬
[২.১] জলা উয়ন সময়
কিমর সভা

[২.১.১] বাবািয়ত
িসা

সমি % ৩ ৯০ ৮০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৮৫ ৯০

[২.১.২] অিত সভা সমি সংা ২ ১২ ১০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[২.২] জ িনবন কায ম
জারদারকরণ

[২.২.১] জলায়
জের ১ বছেরর মে
জ িনবেনর হার

সমি % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৮০ ১০০

[২.৩]  িনবন কায ম
জারদারকরণ

[২.৩.১] জলায়
র ১ বছেরর মে
 িনবেনর হার

সমি % ১ ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ৪৫ ৫০

[২.৪] িবিভ উয়ন লক
কায ম পিরদশ ন

[২.৪.১] পিরদশ নত
ক

সমি সংা ২ ৮০ ৯০ ৯৫ ৮০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৫ ৯৫

[২.৫] সরকাির দের
গণনািন

[২.৫.১] অিত
গণনািন

সমি সংা ২ ৪৮ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩০ ৩০ ৫০ ৫০

[২.৬] SDG বাবায়ন
িবষয়ক সভা

[২.৬.১] সভা অিত সমি সংা ১ ৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬

[২.৭] ামীণ িষেত
আিনক ির বহার ও
িশণ

[২.৭.১] আেয়ািজত
িশণ

সমি সংা ১ ১০ ৮ ৬ ৪ ৩ ১৫ ২০

[২.৮] মাননীয় ধানমীর
িনব াচনীয় ইশেতহার
মাদেকর িবে
সেচতনালক কায ম

[২.৮.১]
অংশহণকারী
সেচতনালক
কায ম

সমি সংা ১ ১৬ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২৪ ২৬

[২.৯] কেরানা ভাইরাস
িতেরােধ মা িবতরণ

[২.৯.১] িবতরণ সমি সংা ২ ১০০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৫০০০ ৪০০০ ১২০০০ ১৫০০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২৯, ২০২১ ১৩:০২ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, ন ৩০, 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 

[৩] মানব সদ
উয়ন ও
ািতািনক
সমতা িকরণ

১৫

[৩.১] িবালেয়র িশাথ
ঝের পড়ার হার াসকরণ

[৩.১.১] ঝের পড়া
মিনটিরং

সমি সংা ২ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২৪০ ৩০০

[৩.২] াার পয ােয় অত
১০ সরকাির াথিমক
িবালেয় িমিন িবানাগার
াপন।

[৩.২.১] কায ম
তদারিক

সমি সংা ১ ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ১২ ১৫



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২৯, ২০২১ ১৩:০২ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, ন ৩০, 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 

[৩.৩] িত াথিমক
িবালেয় সততা ার
াপন।

[৩.৩.১] িশ
নিতকতার উয়ন

সমি সংা ২ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ৩০০ ৩০৫

[৩.৪] জলা পয ােয়র সকল
কম কতা/ কম চারীেদর
আইিস িবষেয় িশণ
দান

[৩.৪.১] িশনাথর
সংা

সমি সংা ১ ২০০ ২০৫ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৬০ ২১০ ২১০

[৩.৫] নিতর িবে
িজেরা টলাের নীিত
বাবায়ন িবষয়ক সভায়
অংশহণ

[৩.৫.১]
সেচতনতালক সভা

সমি সংা ২ ১২ ০৯ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৩.৬] জলা পয ােয় সকল
অিফেস ই-নিথ চা করণ।

[৩.৬.১] ই-নিথ
বাপনা

সমি সংা ১ ৪২ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪৪ ৬৫ ৭০

[৩.৭] পপারেলস শাখা
ঘাষণা

[৩.৭.১] ঘািষত শাখা সমি সংা ২ ২ ১ ৩ ৩

[৩.৮] বব কণ ােরর
মােম বব সেক
ছাছাীেদর  ধারণা
দান।

[৩.৮.১] অবিহতকরণ সমি সংা ১ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ২২০০ ২৪০০

[৩.৯] পির াম পির
শহর” কায ম তদারিক

[৩.৯.১] তদারিক সমি % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯৫ ৯৫

[৩.১০] দাির িন ল ক
তদারিক

[৩.১০.১] তদারিক সমি সংা ২ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৮



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২৯, ২০২১ ১৩:০২ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, ন ৩০, 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 

[৪] েয াগ
বহাপনা, বনায়ন,
জলবা পিরবতন ও
পিরেবশ
সংরণসহ টকসই
উয়ন লমাা
অজন
রািতকরণ।

১২

[৪.১] াণ ও নব াসন এবং
েয াগবহাপনা সিকত
সভা অান

[৪.১.১] অিত সভা সমি সংা ১ ১২ ১০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

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

[৪.২.১]
পিরদশ ন/দশ নত

সমি % ২ ৮০ ৯০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯০ ১০০

[৪.৩] ামীন অবকাঠােমা
িনম ােনর লে কািবখা
ক বাবায়ন

[৪.৩.১] িনিম ত রাা সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২৯, ২০২১ ১৩:০২ া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, ন ৩০, 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 

[৪.৪] আমার াম আমার
শহর কায ম তদারিক

[৪.৪.১] ১তদারিক সমি % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৮৫ ৯০

[৪.৫] জলার বা িববাহ
রাধকে সেচতনালক
সভা

[৪.৫.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ১ ০৬ ০৬ ৩২ ৩০ ২৫ ২০ ১৮ ৩৫ ৪০

[৪.৬] জলায় সকল
সরকাির অিফেস ছাদ বাগান
তির।

[৪.৬.১] ছাদ বাগান
তির

সমি সংা ১ ৪ ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ০২ ১৫ ২০

[৪.৭] জলা শাসেনর
উোেগ বা িববাহ
িতেরাধ

[৪.৭.১] িতেরাধত
বা িববােহর

সমি সংা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৭০ ৯০

[৪.৮] াব িতার মােম
িকেশার- িকেশারীেদর
নের িবকাশ

[৪.৮.১] িকেশার
িকেশারীর ােবর
সংা

সমি সংা ১ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৭৫ ৮০

[৪.৯] সামািজক
িনরাপালক কের
বাবায়ন পিরবীণ

[৪.৯.১] পিরবীণত
ক

সমি % ১ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৫ ১০০

[৪.১০] জলায় িনত
েয়াজনীয় পের বাজার
িনয়ণ।

[৪.১০.১] বাজার
িনয়ণ

সমি % ১ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৯২ ৯৫



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২৯, ২০২১ ১৩:০২ া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, ন ৩০, 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] জলা
ািজেিসর
মােম জনলা
ও
জনসেচতনতালক
কায ম
জারদারকরণ

১০

[৫.১] মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[৫.১.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ২ ৫০০ ৯৪৮ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৮০ ৪৫০ ৭০০ ৮০০

[৫.২] সাস সাদািয়কতা
জিবাদ ও মাদক

[৫.২.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ১ ১২ ৯ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১৫ ১৬

[৫.৩] নারী ও িশ
িনয াতনেরােধ সভা
আেয়াজন।

[৫.৩.১] পাবিলক
পরীার পের
িনরাপা
িনিতকরণ।

সমি সমি ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১৫ ১৮

[৫.৪] পািক গাপনীয়
িতেবদন রণ

[৫.৪.১] িরত
িতেবদন

সমি সংা ১ ২ ২ ২ ১.৯ ১.৮ ১.৭ ১.৬ ২ ২

[৫.৫] জলখানা পিরদশ ন
[৫.৫.১] অিজত
মানক

সমি সংা ১ ১২ ১০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৫.৬] থানা পিরদশ ন
[৫.৬.১] অিজত
মানক

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৫.৭] জলা আইন লা
কিমর সভা অান

[৫.৭.১] অিত সভা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৫.৮] াম আদালেতর
কায ম গিতশীলকরণ

[৫.৮.১] তদারিক সমি % ১ ৫০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৭০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২৯, ২০২১ ১৩:০২ া: ১৫ ণ তািরখ: ধবার, ন ৩০, 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%

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: মলবার, ন ২৯, ২০২১ ১৩:০২ া: ১৬ ণ তািরখ: ধবার, ন ৩০, ২০২১

আিম, জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, িয়া, িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়,
লনা-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, লনা িহসােব জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়,
িয়া-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, িয়া

তািরখ

িবভাগীয় কিমশনার
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, লনা

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২৯, ২০২১ ১৩:০২ া: ১৭ ণ তািরখ: ধবার, ন ৩০, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এসিডিজ টকসই উয়ন অভী

২ কািবখা কােজর িবিনমেয় খা

৩ কািবটা কােজর িবিনমেয় টাকা

৪ সায়রাত মহাল জলমহাল, বািলমহাল



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২৯, ২০২১ ১৩:০২ া: ১৮ ণ তািরখ: ধবার, ন ৩০, ২০২১

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন [১.১.১] পিরদশ নত অিফস জলা শাসক/সংি কম কতা িতেবদন

[১.২] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [১.২.১] পিরদশ নত অিফস জলা শাসক/সংি কম কতা িতেবদন

[১.৩] িষ খাস জিম বোব দান [১.৩.১] নব ািসত পিরবার অিতির জলা শাসক(রাজ) িতেবদন

[১.৪] িম উয়ন কর আদায় [১.৪.১] কর আদায় উপেজলা িনব াহী অিফসার/ সহকারী কিমশনার(িম) িতেবদন

[১.৫] বা মহাল কক ইজারা আদায় [১.৫.১] আদায়ত ইজারা অিতির জলা শাসক (রাজ) িতেবদন

[১.৬] অনলাইন সফটওয়াের হািং এর ডাটা এি [১.৬.১] ডাটা এি উপেজলা িনব াহী অিফসার/ সহকারী কিমশনার(িম) িতেবদন

[১.৭] আয়ণ-২ কের আওতায় িনিমত ঘর পিরদশ ন [১.৭.১] পিরদশ ন জলা শাসক িতেবদন

[১.৮] র সা িফেকট মামলা িনি [১.৮.১] িনিত মামলা অিতির জলা শাসক (রাজ) িতেবদন

[১.৯] রাজ মামলা িনি [১.৯.১] অথ  দােনর বা অিতির জলা শাসন(রাজ)/সহকারী কিমশনার(িম) িতেবদন

[১.১০] জলার চাষেযা জিম অনাবাদী/পিতত না থােক তা তদারিককরণ [১.১০.১] তদারিক জলা শাসক/অিতির জলা শাসন(রাজ) িতেবদন

[২.১] জলা উয়ন সময় কিমর সভা [২.১.১] বাবািয়ত িসা
জলা শাসন ও িবভাগীয় ধানগণ, িসিভল সাসাই ও জনিতিনিধ,
এনিজও রাজৈনিতক িতিনিধ

সভার কায িববরণী ও উপিত
সদ

[২.১] জলা উয়ন সময় কিমর সভা [২.১.২] অিত সভা
জলা শাসন ও িবভাগীয় ধানগণ, িসিভল সাসাই ও জনিতিনিধ,
এনিজও রাজৈনিতক িতিনিধ

সভার কায িববরণী ও উপিত
সদ

[২.২] জ িনবন কায ম জারদারকরণ
[২.২.১] জলায় জের ১ বছেরর মে জ
িনবেনর হার

জলা শাসন ও উপপিরচালক, ানীয় সরকার িতবদন

[২.৩]  িনবন কায ম জারদারকরণ
[২.৩.১] জলায় র ১ বছেরর মে 
িনবেনর হার

জলা শাসন ও উপপিরচালক, ানীয় সরকার িতবদন

[২.৪] িবিভ উয়ন লক কায ম পিরদশ ন [২.৪.১] পিরদশ নত ক জলা শাসক পিরদশ ন

[২.৫] সরকাির দের গণনািন [২.৫.১] অিত গণনািন জলা শাসক উপিত হািজরা

[২.৬] SDG বাবায়ন িবষয়ক সভা [২.৬.১] সভা অিত জলা শাসক সভার কায িববরণী

[২.৭] ামীণ িষেত আিনক ির বহার ও িশণ [২.৭.১] আেয়ািজত িশণ জলা শাসক/ উপপিরচালক, িষ সসারণ অিধদর পিরদশ ন িতেবদন

[২.৮] মাননীয় ধানমীর িনব াচনীয় ইশেতহার মাদেকর িবে
সেচতনালক কায ম

[২.৮.১] অংশহণকারী সেচতনালক কায ম জলা শাসক/ মাদক িনয়য়ক অিধদর িতেবদন

[২.৯] কেরানা ভাইরাস িতেরােধ মা িবতরণ [২.৯.১] িবতরণ জলা শাসক/ িনব াহী ািজেট িচিলিপ

[৩.১] িবালেয়র িশাথ ঝের পড়ার হার াসকরণ [৩.১.১] ঝের পড়া মিনটিরং জলা শাসক/ জলা িশা অিফসা/ জলা াথিমক িশা অিফসার িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[৩.২] াার পয ােয় অত ১০ সরকাির াথিমক িবালেয় িমিন
িবানাগার াপন।

[৩.২.১] কায ম তদারিক জলা শাসক/জলা াথিমক িশা অিফসার িতেবদন

[৩.৩] িত াথিমক িবালেয় সততা ার াপন। [৩.৩.১] িশ নিতকতার উয়ন জল শাসন/ জলা িশা অিফসার িতেবদন

[৩.৪] জলা পয ােয়র সকল কম কতা/ কম চারীেদর আইিস িবষেয়
িশণ দান

[৩.৪.১] িশনাথর সংা জলা শাসক/ শাসিনক কম কতা িতেবদন

[৩.৫] নিতর িবে িজেরা টলাের নীিত বাবায়ন িবষয়ক সভায়
অংশহণ

[৩.৫.১] সেচতনতালক সভা জলা ািজেট/ কিমর সকল সদ কায িববরণী

[৩.৬] জলা পয ােয় সকল অিফেস ই-নিথ চা করণ। [৩.৬.১] ই-নিথ বাপনা জলা শাসক/ অিতির জলা শাসক (িশা ও আইিস) িতেবদন

[৩.৭] পপারেলস শাখা ঘাষণা [৩.৭.১] ঘািষত শাখা জলা শাসক/ অিতির জলা শাসক (সািব ক) িতেবদন

[৩.৮] বব কণ ােরর মােম বব সেক ছাছাীেদর  ধারণা
দান।

[৩.৮.১] অবিহতকরণ জলা শাসক/উপেজলা শাসন িতেবদন

[৩.৯] পির াম পির শহর” কায ম তদারিক [৩.৯.১] তদারিক জলা শাসক/উপপিরচালক ানীয় সরকার কায িববরণী/হািজরা

[৩.১০] দাির িন ল ক তদারিক [৩.১০.১] তদারিক জলা শাসক িতেবদন

[৪.১] াণ ও নব াসন এবং েয াগবহাপনা সিকত সভা অান [৪.১.১] অিত সভা জলা শাসক/ জলা াণ কম কতা হািজরা

[৪.২] েয াগ িত এলাকা তাৎিণক পিরদশ ন/দশ ন [৪.২.১] পিরদশ ন/দশ নত জলা শাসক/ উপেজলা িনব াহী অিফসার িতেবদন

[৪.৩] ামীন অবকাঠােমা িনম ােনর লে কািবখা ক বাবায়ন [৪.৩.১] িনিম ত রাা জলা শাসক/ জলা াণ কম কতা িতেবদন

[৪.৪] আমার াম আমার শহর কায ম তদারিক [৪.৪.১] ১তদারিক জলা শাসন /আমার াম আমার শহর কায ম িবষয়ক কম কতা িতেবদন

[৪.৫] জলার বা িববাহ রাধকে সেচতনালক সভা [৪.৫.১] আেয়ািজত সভা জলা শাসন /মিহলা িবষয়ক কম কতা ত িচ

[৪.৬] জলায় সকল সরকাির অিফেস ছাদ বাগান তির। [৪.৬.১] ছাদ বাগান তির জলা শাসন/উপেজলা শাসন/সকল দর িচ

[৪.৭] জলা শাসেনর উোেগ বা িববাহ িতেরাধ [৪.৭.১] িতেরাধত বা িববােহর জলা শাসন/ মিহলা িবষয়ক কম কতা িতেবদন

[৪.৮] াব িতার মােম িকেশার- িকেশারীেদর নের িবকাশ [৪.৮.১] িকেশার িকেশারীর ােবর সংা জলা শাসন/ মিহলা িবষয়ক কম কতা িতেবদন

[৪.৯] সামািজক িনরাপালক কের বাবায়ন পিরবীণ [৪.৯.১] পিরবীণত ক উপপিরচালক জলা সমাজেসবা িতেবদন

[৪.১০] জলায় িনত েয়াজনীয় পের বাজার িনয়ণ। [৪.১০.১] বাজার িনয়ণ জলা শাসন/ বাজার কম কতা িতেবদন

[৫.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা [৫.১.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  জলা ািজেট/িনব াহী ািজেট িতেবদন

[৫.২] সাস সাদািয়কতা জিবাদ ও মাদক [৫.২.১] আেয়ািজত সভা জলা শাসক/সংি দর িচ

[৫.৩] নারী ও িশ িনয াতনেরােধ সভা আেয়াজন।
[৫.৩.১] পাবিলক পরীার পের িনরাপা
িনিতকরণ।

জলা শাসক/জারী অিফসার িতেবদন

[৫.৪] পািক গাপনীয় িতেবদন রণ [৫.৪.১] িরত িতেবদন জলা শাসক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[৫.৫] জলখানা পিরদশ ন [৫.৫.১] অিজত মানক জলা ািজেট িতেবদন

[৫.৬] থানা পিরদশ ন [৫.৬.১] অিজত মানক জলা ািজেট িতেবদন

[৫.৭] জলা আইন লা কিমর সভা অান [৫.৭.১] অিত সভা জলা ািজেট/ কিমর সকল সদ কায িববরণী

[৫.৮] াম আদালেতর কায ম গিতশীলকরণ [৫.৮.১] তদারিক অিতির জলা ািজেট ি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

জলা উয়ন সময় কিমর সভা অিত সভা
জলা িলশ/ জলা কারাগার/ অা আইন-লা বািহনীর সােথ
সিকত।

িতমােস জলা আইনলা কিমর সভার মােম সকল সমা েযাগ িবধা ইতািদ
আেলাচনার মােম েলা ধরা।

িবালেয়র িশাথ ঝের পড়ার হার
াসকরণ

ঝের পড়া মিনটিরং
জলা িশা অিফসার/ জলা াথিমক িশা অিফসার/ উপআািনক
িশা েরা।

িতমােস তােদরেক িনেদশ না দান করা এবং িতিনয়ত এই িবষেয় মিনটিরং করা।

জলায় িনত েয়াজনীয় পের বাজার
িনয়ণ।

বাজার িনয়ণ জলা বাজার কম কতা/ জলা িলশ / বাজার মািলক সিমিত। বাজার মািলক সিমিতর মােম বাজার মিনটিরং ও মাবাইল কাট  পিরচালনা
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


