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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:

জনেসবায় িনেবিদত শাসন গেড় তালার লে ও জনগণেক One Stop Service দােনর লে জলা শাসেকর কায ালেয়
এক আিনক Help Desk ও সবাবাব িসেজন চাট ার াপন করা হেয়েছ এবং িসেজন চাট াের সময়াব সবাসহ িনিদ  সমেয়
িনিত করা হে। িড়াম জলােক বািববাহ জলা িহেসেব গেড় তালার লে জলা শাসন কক এআই কের সািভ স
ইেনােভশন ফাের সহেযািগতায় SMS Based Certification before Marriage Registration to stop
Child Marriage নামক এক ক হণ করা হেয়েছ। িবগত িতন বছের জলার সািব ক আইন লা পিরিিত াভািবক অবায়
রাখাসহ জলা পিরষদ িনব াচন, পৗরসভা িনব াচন ও ইউিনয়ন পিরষদ িনব াচন অবাধ, ু ও িনরেপভােব সাদন করা হেয়েছ। মানব
সদ উয়েন িড়াম জলার িত ইউিনয়ন পিরষেদ লাইেির াপন করা  হেয়েছ। অনা িছটমহেলর উয়নেক অািধকার িদেয়
মাননীয় ধানমী কক দ িতিত/কসহ বাবায়েন েয়াজনীয় উোগ ও কায কর পদেপ হণ করা হেয়েছ। দির ও মধাবী
িশাথেদর সহায়তার জ িশা সহায়তা তহিবল গঠন করা হেয়েছ। িড়াম জলার তণ িশাথেদর আিবাস বাড়ােত ও চািরর
বাজাের  েবেশর  সমতা  বাড়ােত  িড়াম  সাধারণ  পাঠাগাের  জলা  শাসেনর  উোেগ  এক  কািরয়ার  ািনং  সার  িতা  করা
হেয়েছ। িম মণালেয়র ELRS েজের আওতায় ইেতামে এ জলার সম CS এবং SA খিতয়ােনর ডাটা বইজ করা হেয়েছ। এ
ছাড়াও অনলাইেন নকেলর আেবদন হণ কের জনগণেক সবা দান করা হে। িের আেলাকিচ সংহব ক তা হ ড,সািকট
হাউস ও লাইেিরেত সংরণ হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

জনবল তা কম সাদেনর ে িড়ােমর এক ধান সমা। তাছাড়া িতবছর বা, নদীভান ইতািদ ািতক েয াগসহ
সেদর সীমাবতা ু কম সাদেনর অরায় হেয় পেড়েছ। িড়াম জলায় িবেতর ত ীড না থাকায় ও ইারেনট ীড
অিতমাায় কম হওয়ার কারেণ িডিজটাল বাংলােদশ বাবায়ন হ হেয় পেড়েছ। অপয া জনশি ও সীিমত সদ িনেয় িড়ােমর
িবল জনেগাীর মে কািত সবা পৗঁছােনাই জলা শাসেনর জ এ সমেয়র সবেচেয় বড় চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

িশেণর মােম িবমান জনশিেক দ কের তালা হেব। One Stop Service চা কের জনেসবার মান বাড়ােনার চা করা
হেব।  শাসন  সংহতকরণ,  িের  চতনা  সংহতকরণ,  মানসত  িশা  িনিতকরণ,  ত  ির  বহার,  িম  সবা  সহজীকরণ,
আইন-লা পিরিিত সত রাখা, সামািজক রা, ীড়া, সংিত ও মানব সদ উয়েন কায কর উোগ হণ করা হেব। এছাড়াও
জলা গেজয়ার/জলা উয়ন পিরমা/বািষ ক িতেবদন কাশ. এক উপেজলা এক আইিডয়া িহেসেব িবিভ উপেজলায় উম চচ া
অসরণ, এক অিফস এক আইিডয়া িহেসেব িবিভ দের উম চচ া অসরণ, কবরান ও শান পিরারকরণ, চীন  সংরণ,
পািখেদর  অভয়াম  িতা,  জনচািহদা  স  ােন  মানসত  পাবিলক  টয়েলট  াপন,  িনন  ও  জনবাব  করার  লে  সংােরর
মােম জলা শাসেকর কায ালেয়র সুখভােগর শাভাবধ েনর জও েয়াজনীয় উোগ ও কায কর পদেপ হণ করা হেব।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

উপ িশণ দান ও ানচচ ায় উুকরেণর মােম জলা শাসেনর কম কতা/কম চািরেদর ত ও দ জনেসবক িহসােব
গেড় তালা।
িড়াম জলা শাসন কক হীত এআই (a2i) কের সািভ স ইেনােভশন ফাের সহেযািগতায় পিরচািলত বািববাহ
িনেরাধ কের অসমা কাজ যথাসময় সমাকরণ/ বাবায়ন।
িড়াম জলা শাসেনর কম চারীেদর ডাটােবস ত 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, িড়াম

এবং

িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, রংর-এর মে ২০২০ 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), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

দ, গিতশীল, উয়ন সহায়ক এবং জনবাব জলা 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 কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

১. জলা পয ােয়র দরসেহর উয়নলক কায সেহর কায কর সময়সাধন
২. েয াগ বহাপনা, বনায়ন, জলবা পিরবতন ও পিরেবশ সংরণসহ টকসই উয়ন লমাা অজন রািতকরণ
৩. সামািজক িনরাপালক কায ম বাবায়ন জারদারকরণ;
৪. রাজ শাসন ও বহাপনায় গিতশীলতা আনয়ন;
৫. জলা ািজেিসর মােম জনলা ও জনিনরাপা সংহতকরণ;
৬. জনসেচতনতালক কায েম জনউুকরণ জারদারকরণ;
৭. মানবসদ উয়ন, সািকট হাউস বহাপনা উয়ন ও ািতািনক সমতা িকরণ;
৮. ীড়া, সংিত ও নারী উয়ন তরািতকরণ।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. জলার আ:িবভাগীয় কম কাের সময় এবং ধানমীর িতত কসহসহ জলার ধান ধান উয়ন কম কা
বাবায়েন সময়কারীর দািয় পালন;
২. সরকার কক িষ, ােসবা ও জনা, 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 ি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 বহাপনার আওতায় অিভেযাগ িনিকরণ;
৯. িবিভ সামািজক সমা যমন যৗন হয়রািন, নারী িনয াতন, মাদক সবন, চারাচালান, যৗক, বািববাহ ইতািদ
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িতেরাধ/িনরসেন কায ম হণ;
১০. ানীয় সরকার সংা কায ম;
১১.  বাসীেদর ডাটােবইজ 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 িতেরাধকে 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, 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।



খসড়া দািখেলর সময়: রিববার, অোবর ১১, ২০২০ ১৫:৫৩ া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, নেভর ১৮, ২০২০

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

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: রিববার, অোবর ১১, ২০২০ ১৫:৫৩ া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, নেভর ১৮, ২০২০

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



খসড়া দািখেলর সময়: রিববার, অোবর ১১, ২০২০ ১৫:৫৩ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, নেভর ১৮, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[১] জলা পয ােয়র
দরসেহর
উয়নলক
কায সেহর
কায কর সময়সাধন

১৫

[১.১] জলা উয়ন সময়
কিমর সভা অান

[১.১.১] অিত সভা সমি সংা ৪ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.২] জলা উয়ন সময়
কিমর সভার িসা
বাবায়ন

[১.২.১] িসা
বাবািয়ত

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[১.৩] িবিভ উয়নলক
কায ম পিরদশ ন

[১.৩.১] পিরদশ নত
ক

সমি সংা ৩ ৩৬ ৪০ ৪০ ৩৯ ৩৮ ৩৭ ৩৫ ৪৪ ৪২

[১.৪] এনিজও কায ম
সময় িবষয়ক সভা

[১.৪.১] সভা অিত সমি সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.৫] এনিজও কায ম
সময় িবষয়ক সভার িসা
বাবায়ন

[১.৫.১] িসা
বাবািয়ত

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৬] এনিজওেদর অেল
ছাড়ত অেথ র পিরবীণ

[১.৬.১] পিরবীণত
এনিজও

সমি সংা ১ ৬ ৮ ৮ ৭ ৬ ৪ ১০ ১০ ১২

[১.৭] ঋণ কায ম
পিরদশ ন/দশ ন;

[১.৭.১] পিরদশ ন/দশ ন সমি সংা ১ ১০ ১৪ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ১৫ ১৬



খসড়া দািখেলর সময়: রিববার, অোবর ১১, ২০২০ ১৫:৫৩ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, নেভর ১৮, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

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

১১

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

[২.১.১] অিত সভা সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

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

[২.২.১] িসা
বাবািয়ত

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

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

[২.৩.১]
পিরদশ ন/দশ নত

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[২.৪] িজআর দান
[২.৪.১] দানত
িজআর

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[২.৫] িভিজএফ দান
[২.৫.১] দানত
িভিজএফ

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[২.৬] ট িরিলফ দান
[২.৬.১] দানত
িরিলফ

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[২.৭] ামীন অবকাঠােমা
িনম ােনর জ কািবখা ক
বাবায়ন

[২.৭.১] বাবািয়ত
ক

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০



খসড়া দািখেলর সময়: রিববার, অোবর ১১, ২০২০ ১৫:৫৩ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, নেভর ১৮, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[২.৮] ামীন অবকাঠােমা
িনম ােনর জ কািবটা ক
বাবায়ন

[২.৮.১] বাবািয়ত
ক

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯৫ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[২.৯] অিতদিরেদর জ
কম সংহান কম িচ

[২.৯.১] বাবািয়ত
ক

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৯৫ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[২.১০] েরাপেনর জ
জনগণেক উুকরণ মলা
আেয়াজন

[২.১০.১] আেয়ািজত
মলা

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১

[২.১১] জলা পিরেবশ
কিমর সভা আেয়াজন

[২.১১.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ১ ১ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ৬ ৬

[৩] সামািজক
িনরাপালক
কায ম বাবায়ন
জারদারকরণ;

১০

[৩.১] িেযাােদর সানী
ভাতা িবতরণ

[৩.১.১] ভাতা
িবতরণত

সমি % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.২] িতবী ভাতা দান
কায ম তদারিক

[৩.২.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.৩] িবধবা ভাতা িবতরণ
কায ম তদারিক

[৩.৩.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.৪] সামািজক
িনরাপালক কের
বাবায়ন পিরবীণ

[৩.৪.১] পিরবীণত
ক

সমি সংা ১ ১০ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৩.৫] িতবীেদর িশা ও
অা কাণলক কােজ
সহায়তা দান

[৩.৫.১] সহায়তা দ সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০



খসড়া দািখেলর সময়: রিববার, অোবর ১১, ২০২০ ১৫:৫৩ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, নেভর ১৮, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৪] রাজ শাসন
ও বহাপনায়
গিতশীলতা আনয়ন;

১০

[৪.১] উপেজলা িম অিফস
পিরদশ ন

[৪.১.১] পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ১ ২৪ ২৪ ২৪ ২৩ ২২ ২০ ২৪ ২৪

[৪.২] ইউিনয়ন িম অিফস
পিরদশ ন

[৪.২.১] পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ১ ৭২ ৭২ ৭৩ ৭০ ৬৮ ৬৪ ৭২ ৭২

[৪.৩] িম রকড 
হালনাগাদকরণ

[৪.৩.১] হালনাগাদত
খিতয়ান

সমি সংা ১ ১৩০৫০ ১১৬৪৩ ১২০০০ ১১৯০০ ১১৮০০ ১১৭৫০ ১১৭০০ ১২০০০ ১২০০০

[৪.৪] িষ খাস জিম বোব
দান

[৪.৪.১] নব ািসত
পিরবার

সমি সংা ১ ৪৩২ ৪৫৩ ৪৭০ ৪৬৫ ৪৬০ ৪৫৫ ৪৫৩ ৪৭৫ ৪৮০

[৪.৫] অিষ খাস জিম
বোব দান

[৪.৫.১] আেবদন িন সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৮০ ৬০ ১০০ ১০০



খসড়া দািখেলর সময়: রিববার, অোবর ১১, ২০২০ ১৫:৫৩ া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, নেভর ১৮, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৪.৬] িম উয়ন কেরর
সক দাবী িনধ ারণ

[৪.৬.১] সকভােব
দাবী িনধ ািরত

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৪.৭] িম উয়ন কর আদায়
তদারিক করা

[৪.৭.১] আদায়ত িম
উয়ন কর

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ১০০ ১০০

[৪.৮] সায়রাত মহাল
বোব দান

[৪.৮.১] আদায়ত
ইজারা

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ১০০ ১০০

[৪.৯] রাজ মামলা িনি
[৪.৯.১] মামলা
িনির হার

সমি % ০.৫ ৭০ ৮০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০ ৮০

[৪.১০] িম িবেরাধ িবষয়ক
মামলার এসএফ িব
আদালেত রণ

[৪.১০.১] রেণর সময় সমি িদন ১ ৫০ ৪৫ ৪৫ ৫০ ৫৫ ৬০ ৪৫ ৪৫

[৪.১১] র সা িফেকট
মামলা িনি

[৪.১১.১] িনিত
মামলা

সমি % ০.৫ ১৮ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩০ ১৮ ৫৫ ৬০

[৪.১২] ১নং খিতয়ান
সরকাির সির অৈবধ দখল
উার

[৪.১২.১] উারত
িম

সমি '% ০.৫ .৫৫ .৬০ .৬০ .৫৫ .৫০ .৪৫ .৪০ .৬৫ .৭০



খসড়া দািখেলর সময়: রিববার, অোবর ১১, ২০২০ ১৫:৫৩ া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, নেভর ১৮, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৫] জলা
ািজেিসর
মােম জনলা
ও জনিনরাপা
সংহতকরণ;

১০

[৫.১] মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[৫.১.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ১

[৫.২] ুভােব পাবিলক
পরীা পিরচালনা

[৫.২.১] পাবিলক
পরীার পের
িনরাপা

সমি % ১

[৫.২.২] িনিতত
পিরচািলত পাবিলক
পরীা

সমি % ১

[৫.৩] এিিকউভ
ািজেেটর আদালত
পিরদশ ন

[৫.৩.১] মাপ অিজত সমি সংা ০.৫

[৫.৪] জলখানা পিরদশ ন [৫.৪.১] মাপ অিজত সমি সংা ১

[৫.৫] থানা পিরদশ ন [৫.৫.১] মাপ অিজত সমি সংা ১

[৫.৬] জলা আইন লা
কিমর সভা অান

[৫.৬.১] অিত সভা সমি সংা ১



খসড়া দািখেলর সময়: রিববার, অোবর ১১, ২০২০ ১৫:৫৩ া: ১৫ ণ তািরখ: ধবার, নেভর ১৮, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৫.৭] চাকর ও
লামহষ ক ঘটনা অবিহতকরণ

[৫.৭.১] ৪ ঘার মে
গাচের আনীত

সমি % ০.৫

[৫.৭.২] ২৪ ঘার মে
িতেবদন পশত

সমি % ০.৫

[৫.৮] িনব াহী ািজেটেদর
িনেয় সভা আহবান

[৫.৮.১] আহবানত
সভা

সমি সংা ১

[৫.৯] জলা আইন লা
কিমর সভার িসা
বাবায়ন

[৫.৯.১] িসা
বাবায়েনর হার

সমি % ০.৫

[৫.১০] পািক গাপনীয়
িতেবদন রণ

[৫.১০.১] িরত
িতেবদন

সমি % ১

[৬]
জনসেচতনতালক
কায েম
জনউুকরণ
জারদারকরণ;

১০

[৬.১] এিসেডর অপবহার
রাধ সংা সভা আেয়াজন

[৬.১.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৬.২] এিসেডর লাইেস
দান ও নবায়ন

[৬.২.১] এিসড
বহারকারগণেক
লাইেসের আওতায়
আনয়নত

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০



খসড়া দািখেলর সময়: রিববার, অোবর ১১, ২০২০ ১৫:৫৩ া: ১৬ ণ তািরখ: ধবার, নেভর ১৮, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৬.২.২] লাইেস
নবায়নত

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৬.৩] মাদকের
অপবহার িনয়েণ
জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[৬.৩.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৬.৪] নারী ও িশ িনয াতন
রােধ জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[৬.৪.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৬.৫] যৗক িনেরােধর
লে জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[৬.৫.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৬.৬] বািববাহ রােধ
কম পিরকনা ণয়ন

[৬.৬.১] কম পিরকনা
ণীত

সমি সংা ২ ০ ১ ১ ০ ০ ২ ২

[৬.৭] বািববাহ িনেরােধর
লে জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[৬.৭.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৬.৮] সাস ও জীবাদ
দমেন জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[৬.৮.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২



খসড়া দািখেলর সময়: রিববার, অোবর ১১, ২০২০ ১৫:৫৩ া: ১৭ ণ তািরখ: ধবার, নেভর ১৮, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৬.৮.২] সভার িসা
বাবায়েনর হার

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৬.৯] নারী ও িশ পাচার
রােধ জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[৬.৯.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৬.৯.২] সভার িসা
বাবায়েনর হার

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[৬.১০] চারাচালান
িতেরােধ জনসেচতনালক
সভা আেয়াজন

[৬.১০.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৬.১০.২] সভার িসা
বাবায়েনর হার

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[৬.১১] যৗন হয়রািন, জাল
নাট ও ি বসা িনয়েণ
এবং িতেরােধ
জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[৬.১১.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৭] মানবসদ
উয়ন, সািকট
হাউস বহাপনা
উয়ন ও
ািতািনক
সমতা িকরণ;

৫

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

[৭.১.১] িশণ
আেয়ািজত

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০



খসড়া দািখেলর সময়: রিববার, অোবর ১১, ২০২০ ১৫:৫৩ া: ১৮ ণ তািরখ: ধবার, নেভর ১৮, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৭.২] মিপিরষদ িবভাগ
দ িশণ কম িচ
অযায়ী নবিন কাডার
কম কতােদর সনদপ দান
করা হেয়েছ িকনা

[৭.২.১] িশণ দ
ও সা িফেকট
িবতরণত

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৭.৩] জলা শাসেন কম রত
কম চারীেদর জ িশণ
আেয়াজন

[৭.৩.১] িশণ দ সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৭.৪] জলা শাসেন কম রত
কম কতা- কম চারীেদর
আইিস বহার িনিত করা

[৭.৪.১] আইিস
বহারকারী

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৭.৫] সািকট হাউজ
বহাপনা

[৭.৫.১] মানসত
পিরেবশ

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৭.৬] িভিভআইিপগেণর জ
সভার আেয়াজন

[৭.৬.১] আেয়ািজত
সভা

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৭.৭] সািকট হাউজ পিরার
পির রাখা

[৭.৭.১] তািলকা
অত

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৮] ীড়া, সংিত
ও নারী উয়ন
তরািতকরণ।

৪
[৮.১] ীড়া সংহার
আওতাধীন িত ীড়া
িতেযািগতার আেয়াজন

[৮.১.১] আেয়ািজত
ীড়া িতেযািগতা

সমি সংা ১ ৫ ৯ ৯ ৮ ৭ ১০ ১০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৮.২] ীড়ািবদেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৮.২.১] িশণা
খেলায়াড়

সমি সংা ০.৫ ৬০ ৭০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৭০ ৭০

[৮.৩] সাংিতক
িতেযািগতার আেয়াজন

[৮.৩.১] আেয়ািজত
িতেযািগতা

সমি সংা ১ ১০ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ১০ ১০

[৮.৪] জলা নারী ও িশ
িনয াতন িতেরাধ কিমর
সভা আেয়াজন

[৮.৪.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ১২ ১২

[৮.৫] জলা নারী ও িশ
িনয াতন কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[৮.৫.১] িসা
বাবািয়ত

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০



খসড়া দািখেলর সময়: রিববার, অোবর ১১, ২০২০ ১৫:৫৩ া: ২০ ণ তািরখ: ধবার, নেভর ১৮, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১১

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন।

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

[১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[১.৩.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট
রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



খসড়া দািখেলর সময়: রিববার, অোবর ১১, ২০২০ ১৫:৫৩ া: ২১ ণ তািরখ: ধবার, নেভর ১৮, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৮

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[২.২] উাবনী / উয়ন
উোগ বাবায়ন

[২.২.১] নতম এক
উাবনী / উয়ন
উোগ চাত

তািরখ জনঘা ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] কম চারীেদর িশণ
দান

[২.৩.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০

[২.৩.২] ১০ম ড ও
ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৪] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৪.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

সমি % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] অিডট
আপি িনিত

সমি % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১



খসড়া দািখেলর সময়: রিববার, অোবর ১১, ২০২০ ১৫:৫৩ া: ২২ ণ তািরখ: ধবার, নেভর ১৮, ২০২০

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম, িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়,
রংর-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

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

ািরত:

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম

তািরখ

িবভাগীয় কিমশনার
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, রংর

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ কািবখা কােজর িবিনমেয় খা

২ কািবটা কােজর িবিনমেয় টাকা

৩ িবিসএস বাংলােদশ িসিভল সািভ স

৪ িবিজিব বড ার গাড , বাংলােদশ

৫ িজআর (GR) Gratuitous Relief

৬ আইিস (ICT) ইনফরেমশন এ কিমউিনেকশন টকেনালিজ

৭ নস (NESS) াশনাল ই-সািভ স িসেম

৮ এনিজও (NGO) নন গভণ েমাল অরগানাইেজশন

৯ এসএফ টেম অব ফাস

১০ িভিজএফ ভালনােরবল প িফিডং

১১ িভিভআইিপ ভির ভির ইমপরা পারসন

১২ ELRS Electronic Land Record System

১৩ CS Cadastral Survey

১৪ SA State Acquisition

১৫ RS Revisional Survey

১৬ a2i Access to Information
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[১.১] জলা উয়ন সময় কিমর সভা
অান

[১.১.১] অিত সভা জলার িবিভ দেরর উয়ন কায ম পয ােলাচনা ও সময়করণ সাধারণ শাখা কায িববরণী যাচাই
মািসক িতেবদন ও
কায িববরণী

[১.২] জলা উয়ন সময় কিমর
সভার িসা বাবায়ন

[১.২.১] িসা বাবািয়ত
পরবত মািসক সভায় ব বত সভায় হীত িসাের বাবায়ন
পয ােলাচনাকরণ

সাধারণ শাখা কায িববরণী পয ােলাচনা
মািসক িতেবদন ও
কায িববরণী

[১.৩] িবিভ উয়নলক কায ম
পিরদশ ন

[১.৩.১] পিরদশ নত ক
জলার িবিভ উয়ন ক সেরজিমেন পিরদশ ন কের নগত মান
িনিতকরণ

গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িতেবদন যাচাই পিরদশ ন িতেবদন

[১.৪] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক
সভা

[১.৪.১] সভা অিত
জলার কম রত এনিজওসেহর কায ম পয ােলাচনা, পিরবীণ ও
সময়করণ

সাধারণ শাখা কায িববরণী যাচাই
মািসক িতেবদন ও
কায িববরণী

[১.৫] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক
সভার িসা বাবায়ন

[১.৫.১] িসা বাবািয়ত
পরবত মািসক সভায় ব বত সভায় হীত িসাের বাবায়ন
পয ােলাচনাকরণ

সাধারণ শাখা কায িববরণী পয ােলাচনা মািসক িতেবদন

[১.৬] এনিজওেদর অেল ছাড়ত
অেথ র পিরবীণ

[১.৬.১] পিরবীণত এনিজও
এনিজওেদর অেল এনিজও িবষয়ক েরা কক ছাড়ত অথ  হীত
কায েমর সােথ যাচাইকরণ

সাধারণ শাখা
এনিজও িবষয়ক েরার
ছাড়প ও পিরদশ ন িতেবদন
পয ােলাচনা

এনিজও িবষয়ক েরার
ছাড়প ও পিরদশ ন
িতেবদন

[১.৭] ঋণ কায ম পিরদশ ন/দশ ন; [১.৭.১] পিরদশ ন/দশ ন
িবিভ এনিজও এবং সরকারী সংা কক পিরচািলত ঋণ কায ম
সেরজিমেন যাচাইকরণ এবং উপকারেভাগীেদর সােথ মতিবিনময়

গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িতেবদন যাচাই পিরদশ ন/দশ ন িতেবদন

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

[২.১.১] অিত সভা
জলায় সংঘত েয াগ/সা েয াগ সেক িত, উার ও াণ
কায ম পিরচালনা এবং হীত িবিভ কায েমর সময় সাধন

াণ ও নব াসন শাখা কায িববরণী যাচাই
মািসক িতেবদন ও
কায িববরণী

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

[২.২.১] িসা বাবািয়ত পরবত সভায় ব বত সভায় হীত িসাের বাবায়ন পয ােলাচনাকরণ াণ ও নব াসন শাখা কায িববরণী পয ােলাচনা
মািসক িতেবদন ও
কায িববরণী

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

[২.৩.১] পিরদশ ন/দশ নত
েয াগ িত এলাকা তাৎিণক গমন কের িতেদর য়িত
িনপণ ও েয়াজনীয় াণ সহায়তা দান

াণ ও নব াসন শাখা
পিরদশ ন/দশ ন িতেবদন
পয ােলাচনা

পিরদশ ন/দশ ন িতেবদন

[২.৪] িজআর দান [২.৪.১] দানত িজআর তািলকাত িবধােভাগীেদর মে িজআর সহায়তা িবতরণকরণ াণ ও নব াসন শাখা
িবতরণ সংা িতেবদন ও
মাার রাল পয ােলাচনা

িবতরণ সংা
িতেবদন

[২.৫] িভিজএফ দান [২.৫.১] দানত িভিজএফ
তািলকাত িবধােভাগীেদর মে িনধ ািরত পিরমাণ িভিজএফ সহায়তা
িবতরণকরণ

াণ ও নব াসন শাখা
িবতরণ সংা িতেবদন ও
মাার রাল পয ােলাচনা

িবতরণ সংা
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[২.৬] ট িরিলফ দান [২.৬.১] দানত িরিলফ
তািলকাত িতেদর মে েয়াজনীয় পিরমাণ ট িরিলফ সহায়তা
িবতরণকরণ

াণ ও নব াসন শাখা
িবতরণ সংা িতেবদন ও
মাার রাল পয ােলাচনা

িবতরণ সংা
িতেবদন

[২.৭] ামীন অবকাঠােমা িনম ােনর
জ কািবখা ক বাবায়ন

[২.৭.১] বাবািয়ত ক ক কােজর মান ও পিরমাণ যাচাইকরণ াণ ও নব াসন শাখা
ক াব ও ক বাবায়ন
িতেবদন পয ােলাচনা

সমাি িতেবদন

[২.৮] ামীন অবকাঠােমা িনম ােনর
জ কািবটা ক বাবায়ন

[২.৮.১] বাবািয়ত ক ক কােজর মান ও পিরমাণ যাচাইকরণ াণ ও নব াসন শাখা
ক াব ও ক বাবায়ন
িতেবদন পয ােলাচনা

সমাি িতেবদন

[২.৯] অিতদিরেদর জ কম সংহান
কম িচ

[২.৯.১] বাবািয়ত ক কে িনেয়ািজত িমক সংা ও কােজর পিরমাণ যাচাইকরণ াণ ও নব াসন শাখা
ক াব ও ক বাবায়ন
িতেবদন পয ােলাচনা

সমাি িতেবদন

[২.১০] েরাপেনর জ জনগণেক
উুকরণ মলা আেয়াজন

[২.১০.১] আেয়ািজত মলা
েরাপেনর জ ৩িদনাপী মলা আেয়াজন, িবনাে চারা িবতরণ ও
সাংিতক অান আেয়াজন

সাধারণ শাখা
সভার কায িববরণী ও অােনর
িরিচ পয ােলাচনা

সভার কায িববরণী,
িরিচ

[২.১১] জলা পিরেবশ কিমর সভা
আেয়াজন

[২.১১.১] আেয়ািজত সভা
জলার পিরেবশ উয়ন ও েরাপন, পিরেবশ ষণ রাধকরণ সংা
আেলাচনা ও িসা হণ

সাধারণ শাখা কায িববরণী যাচাই সভার কায িববরণী

[৩.১] িেযাােদর সানী ভাতা
িবতরণ

[৩.১.১] ভাতা িবতরণত
জলার তািলকা িেযাােদর অেল সরকার কক ছাড়ত
সানী ভাতা িনধ ািরত সমেয়র মে সবার িনকট িবতরন িনিতকরণ

সাধারণ শাখা
িবতরণ িতেবদন ও াংক
িহসাব পয ােলাচনা

িবতরণ িতেবদন

[৩.২] িতবী ভাতা দান কায ম
তদারিক

[৩.২.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

জলার তািলকা িতবীেদর অেল সরকার কক ছাড়ত ভাতা
িনধ ািরত সমেয়র মে সবার িনকট িবতরন িনিতকরণ

সাধারণ শাখা
িবতরণ িতেবদন ও াংক
িহসাব পয ােলাচনা

িবতরণ িতেবদন

[৩.৩] িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিক

[৩.৩.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

জলার তািলকা িবধােভাগীেদর অেল সরকার কক ছাড়ত
ভাতা িনধ ািরত সমেয়র মে সবার িনকট িবতরন িনিতকরণ

সাধারণ শাখা
িবতরণ িতেবদন ও াংক
িহসাব পয ােলাচনা

িবতরণ িতেবদন

[৩.৪] সামািজক িনরাপালক
কের বাবায়ন পিরবীণ

[৩.৪.১] পিরবীণত ক
হীত ক সেরজিমেন পিরদশ ন কের নগত মান যাচাইকরণ এবং
িবধােভাগীেদর সােথ মতিবিনময়

সাধারণ শাখা

পিরদশ ন িতেবদন ও
বাবায়ন িতেবদন
পয ােলাচনা এবং েযাজ
ে মাার রাল যাচাই

পিরদশ ন িতেবদন

[৩.৫] িতবীেদর িশা ও অা
কাণলক কােজ সহায়তা দান

[৩.৫.১] সহায়তা দ
জলার তািলকা িতবীেদর অেল িশা ও অা কাণলক
কােজ সরকার কক দ সহায়তা উপেদর মােঝ যথাসমেয় িবতরন
িনিতকরণ

সাধারণ শাখা িতেবদন পয ােলাচনা িতেবদন

[৪.১] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন [৪.১.১] পিরদশ নত অিফস
জলার িবিভ উপেজলা িম অিফেসর কায ম সেরজিমেন পরীা করা,
িবিভ রকড  ও রিজার পরখ করা, িম উয়ন কর আদায় িনিত
করা এবং কায ম গিতশীলতার লে েয়াজনীয় িনেদ শনা দান করা

গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িতেবদন পয ােলাচনা পিরদশ ন িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[৪.২] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [৪.২.১] পিরদশ নত অিফস
জলার িবিভ ইউিনয়ন িম অিফেসর কায ম সেরজিমেন পরীা করা,
িবিভ রকড  ও রিজার পরখ করা, িম উয়ন কর আদায় িনিত
করা এবং কায ম গিতশীলতার লে েয়াজনীয় িনেদ শনা দান করা

গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িতেবদন পয ােলাচনা পিরদশ ন িতেবদন

[৪.৩] িম রকড  হালনাগাদকরণ [৪.৩.১] হালনাগাদত খিতয়ান
সহকারী কিমশনার (িম) কক নামজারী মামলা অেমাদেনর পর নন
খিতয়ান জন ও ব বত খিতয়ান সংেশাধনকরন

এস এ শাখা
মািসক রাজ সভার
কায িববরণী পয ােলাচনা

মািসক রাজ সভার
কায িববরণী

[৪.৪] িষ খাস জিম বোব দান [৪.৪.১] নব ািসত পিরবার
িনক খাস জিম িচিতকরণ এবং উপ িমহীন পিরবােরর মে
নীিতমালা মাতােবক বোব দান।

এস, এ শাখা
মািসক রাজ সভার
কায িববরণী পয ােলাচনা

মািসক রাজ সভার
কায িববরণী

[৪.৫] অিষ খাস জিম বোব দান [৪.৫.১] আেবদন িন
উপ াব পাওয়া গেল তা যাচাই বাছাইকরণ এবং উপ িবেবিচত
হেল অেমাদেনর জ িম মণালেয় রণ।

এস, এ শাখা
মািসক রাজ সভার
কায িববরণী পয ােলাচনা

মািসক রাজ সভার
কায িববরণী

[৪.৬] িম উয়ন কেরর সক দাবী
িনধ ারণ

[৪.৬.১] সকভােব দাবী
িনধ ািরত

িনধ ািরত সমেয়র মে বেকয়াসহ হালসেনর িম উয়ন কর সকভােব
িনধ ারণকরণ ও যাচাইয়াে িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালেয় রণ।

এস,এ শাখা িরটান -৩ পয ােলাচনা িরটান -৩

[৪.৭] িম উয়ন কর আদায় তদারিক
করা

[৪.৭.১] আদায়ত িম উয়ন
কর

বািষ ক সদয় দাবী আদােয়র লে মাসিভিক েপন িনধ ারণ করা ও
তা অজন িনিত করা। সংার দাবী আদােয়র জ সংি সংার
অেল দাবী সিলত প রণ করা এবং তািগদ অহত রাখা।

এস, এ শাখা
িরটাণ -৩ ও আদায় সংা
মািসক িতেবদন পয ােলাচনা

িরটাণ -৩ ও আদায়
সংা মািসক
িতেবদন

[৪.৮] সায়রাত মহাল বোব দান [৪.৮.১] আদায়ত ইজারা
িনধ ািরত সমেয়র মে সায়রাত মহাল সহ কােলার করণ,
পিকায় িবি কাশ এবং বোব দান।

এস, এ শাখা
বোব সংা িতেবদন,
সংি রিজার ও াংক
িহসাব পয ােলাচনা

বোব সংা
িতেবদন

[৪.৯] রাজ মামলা িনি [৪.৯.১] মামলা িনির হার চলমান রাজ মামলা িবল পিরহারেম ত িনিকরণ। আর, এম শাখা মািসক িতেবদন পয ােলাচনা মািসক িতেবদন

[৪.১০] িম িবেরাধ িবষয়ক মামলার
এসএফ িব আদালেত রণ

[৪.১০.১] রেণর সময় আদালত কক িনধ ািরত সমেয়র মে এস, এফ রণ িনিতকরণ। আর, এম শাখা মািসক িতেবদন পয ােলাচনা মািসক িতেবদন

[৪.১১] র সা িফেকট মামলা
িনি

[৪.১১.১] িনিত মামলা িবল পিরহারেম ত িনিকরণ সহকারী কিমশনার (িম)
মািসক রাজ সভার িতেবদন
পয ােলাচনা

মািসক রাজ সভার
িতেবদন

[৪.১২] ১নং খিতয়ান সরকাির
সির অৈবধ দখল উার

[৪.১২.১] উারত িম
অৈবধ দখেল থাকা সরকাির সি িবিধ মাতােবক উারেম
সরকােরর দখেল আনয়ন করা।

এস, এ শাখা
মািসক রাজ সভার িতেবদন
পয ােলাচনা

মািসক রাজ সভার
িতেবদন

[৫.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা
[৫.১.১] পিরচািলত মাবাইল
কাট 

মাবাইল কাট  আইন, ২০০৯ এর তফিসল িবিভ আইেন িনয়িমত
মাবাইল কাট  পিরচালনাকরণ

িডিশয়াল িখানা
শাখা মািসক িতেবদন
পয ােলাচনা

মািসক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[৫.২] ুভােব পাবিলক পরীা
পিরচালনা

[৫.২.১] পাবিলক পরীার
পের িনরাপা

পাবিলক পরীার প েয়াজনীয় এট সহকাের িবিজ স হেত
আনয়ন, জাির শাখায় সংরণ এবং উপ িনরাপা সহকাের
উপেজলায় ও পরীা কে পৗঁছােনা িনিতকরণ

িশা শাখা, জ এম শাখা
ও জাির শাখা

পাবিলক পরীার বািষ ক
িতেবদন পয ােলাচনা

পাবিলক পরীার বািষ ক
িতেবদন

[৫.২.২] িনিতত পিরচািলত
পাবিলক পরীা

সংি পাবিলক পরীার েব  ু, শািণ  ও নকল পিরেবেশ
পরীা অােনর জ সভা করা, েয়াজনীয় সংক ািজেট িনেয়াগ
করা এবং িলশ ফাস  মাতায়েনর বা করা

িশা শাখা, জ এম শাখা
ও জাির শাখা

পাবিলক পরীার বািষ ক
িতেবদন পয ােলাচনা

পাবিলক পরীার বািষ ক
িতেবদন

[৫.৩] এিিকউভ ািজেেটর
আদালত পিরদশ ন

[৫.৩.১] মাপ অিজত
এিিকউভ ািজেেটর আদালেতর কায ম এবং নিথ ও সংি
রিজার পরীা করা, মামলা িনির হার িকে িনেদ শনা দান

গাপনীয় শাখা
পিরদশ ন িতেবদন যাচাই ও
পয ােলাচনা

পিরদশ ন িতেবদন

[৫.৪] জলখানা পিরদশ ন [৫.৪.১] মাপ অিজত
জলখানার শাসিনক কায ম পরীা করা, বীেদর সােথ সরাসির কথা
বেল আইনাগ সহায়তা দান, দ খাবােরর ণগত মান পরীা করা
এবং বীেদর া েযাগিবধা িনিতকরেন িনেদ শনা দান

গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িতেবদন যাচাই পিরদশ ন িতেবদন

[৫.৫] থানা পিরদশ ন [৫.৫.১] মাপ অিজত

থানার সািব ক কায ম পয েবণ, অাগার, মালখানা ও হাজতখানা
সেরজিমেন পিরদশ ন করা এবং ফতারী পেরায়ানা তািমল িনিতকরণ
এবং মামলার তদ কায ম িনধ ািরত সমেয়র মে সকরেণর জ
িনেদ শনা দান

গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িতেবদন যাচাই পিরদশ ন িতেবদন

[৫.৬] জলা আইন লা কিমর
সভা অান

[৫.৬.১] অিত সভা
জলার আইনংখলা সংা সািব ক অবা পয ােলাচনা করা এবং
আইনংখলা াভািবক করার লে েয়াজনীয় িসা হণ

িডিসয়াল িখানা
শাখা

সভার কায িববরণী যাচাই সভার কায িববরণী

[৫.৭] চাকর ও লামহষ ক ঘটনা
অবিহতকরণ

[৫.৭.১] ৪ ঘার মে গাচের
আনীত

জলায় সংগত চাকর ও লামহষ ক ঘটনা তাৎিণকভােব
সরকােরর সংি কপের গাচরীতকরণ এবং অিবলে েয়াজনীয়
বা হণ করা

িডিসয়াল িখানা
শাখা ও গাপনীয় শাখা

িতেবদন পয ােলাচনা িতেবদন

[৫.৭.২] ২৪ ঘার মে
িতেবদন পশত

জলায় সংগত চাকর ও লামহষ ক ঘটনা সেক ২৪ ঘার মে
সরকােরর সংি কপের বরাবের িতেবদন রণ করা

িডিসয়াল িখানা
শাখা ও গাপনীয় শাখা

িতেবদন পয ােলাচনা িতেবদন

[৫.৮] িনব াহী ািজেটেদর িনেয় সভা
আহবান

[৫.৮.১] আহবানত সভা
িনয়িমত মািসক সভায় এিিকউভ ািজেটেদর আদালেত
পিরচািলত মামলার কায ম পয ােলাচনা এবং পিরচািলত মাবাইল কাট 
সংা আেলাচনা ও িসা হণ

িডিসয়াল িখানা
শাখা

সভার কায িববরণী যাচাই সভার কায িববরণী

[৫.৯] জলা আইন লা কিমর
সভার িসা বাবায়ন

[৫.৯.১] িসা বাবায়েনর
হার

পরবত সভায় ব বত সভায় হীত িসাের বাবায়ন পয ােলাচনাকরণ
িডিসয়াল িখানা
শাখা

সভার কায িববরণী পয ােলাচনা সভার কায িববরণী

[৫.১০] পািক গাপনীয় িতেবদন
রণ

[৫.১০.১] িরত িতেবদন
জলার সািব ক পিরিিত সেক িনধ ািরত ছেক মিপিরষদ িবভােগ
িতমােসর ১৬ তািরখ ও পরবত মােসর ০১ তািরেখ পািক গাপনীয়
িতেবদন রণকরণ

গাপনীয় শাখা
পািক গাপনীয় িতেবদন
পয ােলাচনা

পািক গাপনীয়
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[৬.১] এিসেডর অপবহার রাধ
সংা সভা আেয়াজন

[৬.১.১] আেয়ািজত সভা
এিসেডর অপবহার রাধকে করণীয় িনধ ারণ এবং িসা বাবায়ন
পয ােলাচনা

িডিসয়াল িখানা
শাখা

সভার কায িববরণী যাচাই ও
পয ােলাচনা

সভার কায িববরণী

[৬.২] এিসেডর লাইেস দান ও
নবায়ন

[৬.২.১] এিসড
বহারকারগণেক লাইেসের
আওতায় আনয়নত

সকল এিসড বহারকারীেক আবিকভােব লাইেসের আওতায়
আনয়েনর পদেপ হণ

িডিসয়াল িখানা
শাখা

লাইেস দান রিজার
পয ােলাচনা

লাইেস দান
রিজার

[৬.২] এিসেডর লাইেস দান ও
নবায়ন

[৬.২.২] লাইেস নবায়নত লাইেসহীতােদর লাইেস িনয়িমত নবায়ন িনিতকরণ
িডিসয়াল িখানা
শাখা নবায়ন

রিজার পয ােলাচনা নবায়ন রিজার

[৬.৩] মাদকের অপবহার
িনয়েণ জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[৬.৩.১] আেয়ািজত সভা

মাদকের ফল সেক সেচতন করা, মাদক বসার সােথ জিড়ত
িেদর আইেনর আওতায় আনেত জনগেণর সহেযািগতা চাওয়া এবং
মাদকেসবী ও মাদক বসায়ীেদর সামািজকভােব বয়কটকরেণ
জনসাধারণেক উু করা

িডিসয়াল িখানা
শাখা

সভার িতেবদন ও িরিচ
পয ােলাচনা

মণ িববরণী

[৬.৪] নারী ও িশ িনয াতন রােধ
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[৬.৪.১] আেয়ািজত সভা
নারী ও িশ িনয াতন সেক সেচতন করা, নারী ও িশ িনয াতেনর
সােথ জিড়ত িেদর আইেনর আওতায় আনেত জনগেণর সহেযািগতা
চাওয়া এবং িনয ািততেদর আইিন সহায়তা নবার জ পরামশ  দয়া

িডিসয়াল িখানা
শাখা

সভার িতেবদন ও িরিচ
পয ােলাচনা

মণ িববরণী

[৬.৫] যৗক িনেরােধর লে
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[৬.৫.১] আেয়ািজত সভা
যৗক থার ফল সেক জনগণেক সেচতন করা, এর সােথ জিড়ত
িেদর আইেনর আওতায় আনেত জনগেণর সহেযািগতা চাওয়া এবং
“যৗক িদবনা এবং যৗক নবনা” রােধ সব সাধারণেক উু করা

িডিসয়াল িখানা
শাখা

সভার িতেবদন ও িরিচ
পয ােলাচনা

মণ িববরণী

[৬.৬] বািববাহ রােধ কম পিরকনা
ণয়ন

[৬.৬.১] কম পিরকনা ণীত
বািববাহ রােধ জনসাধারণেক উু করা, কেঠারভােব এ সংা আইন
েয়াগ করা এবং উপেজলািভিক কম পিরকনা হণ করা

িডিসয়াল িখানা
শাখা

ণীত কম পিরকনা
পয ােলাচনা

ণীত কম পিরকনা

[৬.৭] বািববাহ িনেরােধর লে
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[৬.৭.১] আেয়ািজত সভা
বািববােহর ফল সেক জনগণেক সেচতন করা এবং বািববাহ
সমাজ গঠেন সকেলর অংশহন িনিত করা

িডিসয়াল িখানা
শাখা

সভার িতেবদন ও িরিচ
পয ােলাচনা

মণ িববরণী

[৬.৮] সাস ও জীবাদ দমেন
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[৬.৮.১] আেয়ািজত সভা

সাস ও জীবােদর ফল সেক জনগণেক সেচতন করা, সাস ও
জীবাদ সমাজ গঠেন সকেলর অংশহন িনিত করা এবং সাসী
ও জীেদর িচিত কের আইেনর আওতায় আনেত জনগেণর সহেযািগতা
চাওয়া

িডিসয়াল িখানা
শাখা

সভার িতেবদন ও িরিচ
পয ােলাচনা

মণ িববরণী

[৬.৮] সাস ও জীবাদ দমেন
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[৬.৮.২] সভার িসা
বাবায়েনর হার

পরবত সভায় ব বত সভায় হীত িসাের বাবায়ন পয ােলাচনাকরণ
িডিসয়াল িখানা
শাখা

সভার িতেবদন পয ােলাচনা সভার িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[৬.৯] নারী ও িশ পাচার রােধ
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[৬.৯.১] আেয়ািজত সভা
নারী ও িশ পাচােরর ভয়াবহতা সেক জনগণেক সেচতন করা এবং
এর সােথ  িেদর িচিত কের আইেনর আওতায় আনেত
জনগেণর সহেযািগতা চাওয়া

িডিসয়াল িখানা
শাখা

সভার িতেবদন ও িরিচ
পয ােলাচনা

মণ িববরণী

[৬.৯.২] সভার িসা
বাবায়েনর হার

পরবত সভায় ব বত সভায় হীত িসাের বাবায়ন পয ােলাচনকরণ
িডিসয়াল িখানা
শাখা

সভার িতেবদন পয ােলাচনা সভার িতেবদন

[৬.১০] চারাচালান িতেরােধ
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[৬.১০.১] আেয়ািজত সভা
চারাচালােনর ফল সেক জনগণেক সেচতন করা এবং
চারাচালানীেদর িচিত কের আইেনর আওতায় আনেত জনগেণর
সহেযািগতা চাওয়া

িডিসয়াল িখানা
শাখা

সভার িতেবদন ও িরিচ
পয ােলাচনা

মণ িববরণী

[৬.১০.২] সভার িসা
বাবায়েনর হার

পরবত সভায় ব বত সভায় হীত িসাের বাবায়ন পয ােলাচনাকরণ
িডিসয়াল িখানা
শাখা

সভার িতেবদন পয ােলাচনা সভার িতেবদন

[৬.১১] যৗন হয়রািন, জাল নাট ও
ি বসা িনয়েণ এবং িতেরােধ
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[৬.১১.১] আেয়ািজত সভা
যৗন হয়রািন, জাল নাট ও ি বসা সেক জনগণেক সেচতন করা
এবং এর সােথ েদর িচিত কের আইেনর আওতায় আনেত জনগেণর
সহেযািগতা চাওয়া

িডিসয়াল িখানা
শাখা

সভার িতেবদন ও িরিচ
পয ােলাচনা

মণ িববরণী

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

[৭.১.১] িশণ আেয়ািজত

িবিসএস (শাসন) কাডােরর িশানিবশ কম কতােদর ইনসািভ স
িশেণর জ এক িশণ কােলার ণয়ন এবং তা যথাযথভােব
অসরণব ক িশণ িনিতকরণ এবং দ িশেণর িনয়িমত
িফডাক হণ

সংাপন শাখা
িশণ কেলার ও িশণ
িতেবদন যাচাই

িশণ কেলার ও
িতেবদন

[৭.২] মিপিরষদ িবভাগ দ িশণ
কম িচ অযায়ী নবিন কাডার
কম কতােদর সনদপ দান করা
হেয়েছ িকনা

[৭.২.১] িশণ দ ও
সা িফেকট িবতরণত

িশণ সমাপনাে সা িফেকট িবতরণকরণ সংাপন শাখা
িবতরণ অােনর িরিচ ও
ানার

িবতরণ অােনর
িরিচ ও ানার

[৭.৩] জলা শাসেন কম রত
কম চারীেদর জ িশণ আেয়াজন

[৭.৩.১] িশণ দ
জলা শাসেন কম রত কম চারীেদর জ িবিভ িবষেয় এক িশণ
কােলার নয়ন এবং তদাসাের েতক কম চারীর জ ৬০ ঘা
িশণ িনিতকরণ

সংাপন শাখা ও
রিভিনউ িখানা খানা
হািজরা খাতা,

মাার রাল ও িশণ
িতেবদন যাচাই

িশণ কেলার ও
িশণ িতেবদন

[৭.৪] জলা শাসেন কম রত কম কতা-
কম চারীেদর আইিস বহার িনিত
করা

[৭.৪.১] আইিস বহারকারী
সকল কােজ কম রত কম কতা- কম চারীর আইিস বহার িনিতকরেণ
এ সংা িশণ দান এবং ায়াল পিতেত কায  িনিেত
িনৎসািহতকরণ

আইিস শাখা NESS এ িরেপাট  যাচাই
NESS এ দনিন
কায ম
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[৭.৫] সািকট হাউজ বহাপনা [৭.৫.১] মানসত পিরেবশ
িভিভআইিপ ও িভআইিপেদর িনরাপাসহ মানসত পিরেবশ
িনিতকরণ

নজারত শাখা
বািষ ক িতেবদন, সংি
রিজাের যাচাই

সংি রিজাের
িভিভআইিপ ও
িভআইিপেদর দ
মতামত

[৭.৬] িভিভআইিপগেণর জ সভার
আেয়াজন

[৭.৬.১] আেয়ািজত সভা
িভিভআইিপগেণর সরকাির সফরিচ পাবার সােথ সােথ তােদর িনরাপা
ও মানসত পিরেবশ িনিতকরেণ সংি সকল কপেক িনেয় সভা
অানকরণ

নজারত শাখা কায িববরণী যাচাই সভার নাশ

[৭.৭] সািকট হাউজ পিরার পির
রাখা

[৭.৭.১] তািলকা অত
সািকট হাউেস রিত  তািলকা মাতােবক সরবরাহত খাবােরর
 হণ

নজারত শাখা  পিরেশাধ রিজার যাচাই  পিরেশাধ রিজার

[৮.১] ীড়া সংহার আওতাধীন িত
ীড়া িতেযািগতার আেয়াজন

[৮.১.১] আেয়ািজত ীড়া
িতেযািগতা

ীড়া সংহার আওতাধীন িত ীড়া আেয়াজেনর লে বািষ ক
কােলার ণয়ন এবং সমেত িত ীড়া অান অেয়াজন
িনিতকরণ

জলা ীড়া সংা
বািষ ক কােলার ও িতেবদন
পয ােলাচনা

বািষ ক কােলার ও
িতেবদন

[৮.২] ীড়ািবদেদর জ িশণ
আেয়াজন

[৮.২.১] িশণা খেলায়াড়
ীড়ািবদেদর দতা ও সমতা ির জ সরকাির ও ানীয় উোেগ
িনয়িমত িশণ আেয়াজন করা

জলা ীড়া সংা
হািজরা খাতা ও িশণ
িতেবদন যাচাই

িশণ কেলার ও
িশণ িতেবদন

[৮.৩] সাংিতক িতেযািগতার
আেয়াজন

[৮.৩.১] আেয়ািজত
িতেযািগতা

সাংিতক িতেযািগতার জ ঋিভিক উৎসব কােলার ণয়নকরণ
এবং তদাসাের িবিভ সাংিতক অান আেয়াজনকরণ

জলা িশকলা একােডিম
ঋিভিক উৎসব কােলার,
িতেবদন ও িরিচ যাচাই

ঋিভিক উৎসব
কােলার ও িতেবদন

[৮.৪] জলা নারী ও িশ িনয াতন
িতেরাধ কিমর সভা আেয়াজন

[৮.৪.১] আেয়ািজত সভা
জলা নারী ও িশ িনয াতন িতেরােধ িবিভ কায ম হণ এবং এ
সংা মামলা ত িনিকরেণ িনয়িমত সভা অানকরণ

িডিসয়াল িখানা
শাখা

সভার কায িববরণী যাচাই সভার কায িববরণী

[৮.৫] জলা নারী ও িশ িনয াতন
কিমর সভার িসা বাবায়ন

[৮.৫.১] িসা বাবািয়ত পরবত সভায় ব বত সভায় হীত িসাের বাবায়ন পয ােলাচনাকরণ
িডিসয়াল িখানা
শাখা

সভার কায িববরণী পয ােলাচনা সভার কায িববরণী
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট

চািহদা/তাশা
চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

অা
িবভাগীয় কিমশনােরর
কায ালয়

িশণ আেয়ািজত
উপেজলা িনব াহী অিফসার, সহকারী
কিমশনার (িম) ও কানেগা-র  পদ
রণ

উপেজলা িনব াহী অিফসার, সহকারী কিমশনার (িম) ও
কানেগা-র  পদসহ রণ করা হেল শাসিনক
কায েম গিতশীলতা আসেব এবং জনগণ কািত সবা
লাভ করেব।

উপেজলা িনব াহী অিফসার, সহকারী কিমশনার (িম) ও
কানেগা-র  পদসহ রণ করা না হেল শাসিনক
কায েম গিতশীলতা হারােব এবং জনগণ কািত সবা লাভ
থেক বিত হেব।

অা
িলশ পােরর
কায ালয়

মাপ অিজত িলিশ সহায়তা
আইন লা রা ও মাবাইল কাট  পিরচালনায় িলিশ
সহায়তা অপিরহায 

িলিশ সহায়তা না পাওয়া গেল আইন লা রা ও
মাবাইল কাট  পিরচালনা াহত হেব এবং জনলা িবিত
হেব।

মণালয় / িবভাগ
েয াগ বাপনা ও
াণ মণালয়

িসা বাবািয়ত
যথাসমেয় কািবখা/কািবটা/আর/ িজআর/
িভিজএফ বরা

চােপ কায ম স করেত যথাসমেয় বরা
েয়াজন

ক হণ ও বাবায়ন হ হেয় পড়েব।

মণালয় / িবভাগ
েয াগ বাপনা ও
াণ মণালয়

অিত সভা
যথাসমেয় কািবখা/কািবটা/আর/ িজআর/
িভিজএফ বরা

চােপ কায ম স করেত যথাসমেয় বরা
েয়াজন

ক হণ ও বাবায়ন হ হেয় পড়েব।

অা গণত িবভাগ তািলকা অত
অিফস ভবন ও সািকট হাউসেক সংার
এবং রনােবেণ সহেযািগতা

গণত িবভাগ অিফস ভবন ও সািকট হাউসেক সংার
এবং রনােবেণর জ দািয়া িবভাগ

অিফস ভবন ও সািকট হাউসেক সংার এবং রনােবেণ
সহেযািগতা পাওয়া না গেল অিফেসর কম পিরেবশ িবিত
হেব এবং সািকট হাউেস িভিভআইিপ ও িভআইিপেদর
তািশত মােন সবা ও আিত দান করা কসা হেব।

অা গণত িবভাগ আেয়ািজত সভা
অিফস ভবন ও সািকট হাউসেক সংার
এবং রনােবেণ সহেযািগতা

গণত িবভাগ অিফস ভবন ও সািকট হাউসেক সংার
এবং রনােবেণর জ দািয়া িবভাগ

অিফস ভবন ও সািকট হাউসেক সংার এবং রনােবেণ
সহেযািগতা পাওয়া না গেল অিফেসর কম পিরেবশ িবিত
হেব এবং সািকট হাউেস িভিভআইিপ ও িভআইিপেদর
তািশত মােন সবা ও আিত দান করা কসা হেব।

অা গণত িবভাগ মানসত পিরেবশ
অিফস ভবন ও সািকট হাউসেক সংার
এবং রনােবেণ সহেযািগতা

গণত িবভাগ অিফস ভবন ও সািকট হাউসেক সংার
এবং রনােবেণর জ দািয়া িবভাগ

অিফস ভবন ও সািকট হাউসেক সংার এবং রনােবেণ
সহেযািগতা পাওয়া না গেল অিফেসর কম পিরেবশ িবিত
হেব এবং সািকট হাউেস িভিভআইিপ ও িভআইিপেদর
তািশত মােন সবা ও আিত দান করা কসা হেব।

অা িবৎ িবভাগ মানসত পিরেবশ িনরবি িবৎ সরবরােহ সহেযািগতা
িনরবি িবৎ সরবরাহ দনিন দািরক কাজ
সাদেনর জ অপিরহায ।

িনরবি িবৎ না পেল দািরক কাজ হত হেব এবং
জনগণ সবা থেক বিত হেব।

অা সমাজেসবা অিধদর সহায়তা দ
সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন
সহেযািগতা

সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন সমাজেসবা
অিধদেরর িবিভ উপকারেভাগী িনব াচন , তািলকাকরণ
এবং তােদর অেল তািশত সবা দােনর জ
দািয়া।

সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন সহেযািগতা না পাওয়া
গেল, িবধােভাগীরা সরকাির সবা ও সহায়তা হেত বিত
হেব।
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িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট

চািহদা/তাশা
চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

অা সমাজেসবা অিধদর পিরবীণত ক
সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন
সহেযািগতা

সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন সমাজেসবা
অিধদেরর িবিভ উপকারেভাগী িনব াচন , তািলকাকরণ
এবং তােদর অেল তািশত সবা দােনর জ
দািয়া।

সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন সহেযািগতা না পাওয়া
গেল, িবধােভাগীরা সরকাির সবা ও সহায়তা হেত বিত
হেব।

অা সমাজেসবা অিধদর
ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন
সহেযািগতা

সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন সমাজেসবা
অিধদেরর িবিভ উপকারেভাগী িনব াচন , তািলকাকরণ
এবং তােদর অেল তািশত সবা দােনর জ
দািয়া।

সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন সহেযািগতা না পাওয়া
গেল, িবধােভাগীরা সরকাির সবা ও সহায়তা হেত বিত
হেব।

অা সমাজেসবা অিধদর
ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন
সহেযািগতা

সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন সমাজেসবা
অিধদেরর িবিভ উপকারেভাগী িনব াচন , তািলকাকরণ
এবং তােদর অেল তািশত সবা দােনর জ
দািয়া।

সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন সহেযািগতা না পাওয়া
গেল, িবধােভাগীরা সরকাির সবা ও সহায়তা হেত বিত
হেব।

অা সমাজেসবা অিধদর ভাতা িবতরণত
সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন
সহেযািগতা

সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন সমাজেসবা
অিধদেরর িবিভ উপকারেভাগী িনব াচন , তািলকাকরণ
এবং তােদর অেল তািশত সবা দােনর জ
দািয়া।

সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন সহেযািগতা না পাওয়া
গেল, িবধােভাগীরা সরকাির সবা ও সহায়তা হেত বিত
হেব।

মণালয় / িবভাগ
মিহলা ও িশ
িবষয়ক মণালয়

পিরদশ ন/দশ ন পয া বরা েয়াজন েয়াজনীয় সংক সভা/ সিমনার আেয়াজন
েয়াজনীয় সংক সভা/ সিমনার আেয়াজন করা কসা
হেব।

মণালয় / িবভাগ
মিহলা ও িশ
িবষয়ক মণালয়

সভা অিত পয া বরা েয়াজন েয়াজনীয় সংক সভা/ সিমনার আেয়াজন
েয়াজনীয় সংক সভা/ সিমনার আেয়াজন করা কসা
হেব।

মণালয় / িবভাগ
মিহলা ও িশ
িবষয়ক মণালয়

পিরদশ নত ক পয া বরা েয়াজন েয়াজনীয় সংক সভা/ সিমনার আেয়াজন
েয়াজনীয় সংক সভা/ সিমনার আেয়াজন করা কসা
হেব।

মণালয় / িবভাগ
মিহলা ও িশ
িবষয়ক মণালয়

অিত সভা পয া বরা েয়াজন েয়াজনীয় সংক সভা/ সিমনার আেয়াজন
েয়াজনীয় সংক সভা/ সিমনার আেয়াজন করা কসা
হেব।

অা িবিজিব
িসা বাবায়েনর
হার

িবিজিব সহায়তা
জরী আইন লা রা এবং চারাচালান িনেরােধ
িবিজিবর সহায়তা অপিরহায 

িবিজিবর সহায়তা না পাওয়া গেল আইন লা সংা
জরী পিরিিত মাকািবলা এবং চারাচালান িনেরাধ াহত
হেব।

মণালয় / িবভাগ িশ মণালয় আেয়ািজত সভা
সাংিতক িতেযািগতা আেয়াজেন বরা
েয়াজন

সাংিতক িতেযািগতা আেয়াজেন পয া বরা েয়াজন
বরা দান করা না হেল সাংিতক িতেযািগতা আেয়াজন
করা কসা হেব।

মণালয় / িবভাগ িশ মণালয় আেয়ািজত সভা
সাংিতক িতেযািগতা আেয়াজেন বরা
েয়াজন

সাংিতক িতেযািগতা আেয়াজেন পয া বরা েয়াজন
বরা দান করা না হেল সাংিতক িতেযািগতা আেয়াজন
করা কসা হেব।



খসড়া দািখেলর সময়: রিববার, অোবর ১১, ২০২০ ১৫:৫৩ া: ৩৪ ণ তািরখ: ধবার, নেভর ১৮, ২০২০

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট

চািহদা/তাশা
চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

মণালয় / িবভাগ িশ মণালয়
সভার িসা
বাবায়েনর হার

সাংিতক িতেযািগতা আেয়াজেন বরা
েয়াজন

সাংিতক িতেযািগতা আেয়াজেন পয া বরা েয়াজন
বরা দান করা না হেল সাংিতক িতেযািগতা আেয়াজন
করা কসা হেব।

মণালয় / িবভাগ ব ও ীড়া মণালয় পিরদশ ন/দশ ন
ীড়া িতেযািগতা আেয়াজেন বরা
েয়াজন

পয া বরা পাওয়া গেল ীড়া িতেযািগতা আেয়াজন
সব হেব

পয া বরা দান করা না হেল ীড়া িতেযািগতা আেয়াজন
করা কসা হেব।


