
ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৬, ২০২২ ২২:৫২ া: ১ ণ তািরখ: ধবার, আগ ৩১, ২০২২

গণজাতী বাংলােদশ সরকার
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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:

সমা এবং চােলসহ:

ভিবৎ পিরকনা:

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:
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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, িসেলট

এবং

িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, িসেলট-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, জনবাব এবং িের চতনায় সত মাঠশাসন।

১.২ অিভল (Mission)
িের চতনার িবকাশ ঘটােনা, 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. িম বাপনায় গিতশীলতা আনয়ন
২. টকসই উয়ন ও শাসিনক সময় সাধন
৩. আইনলা ও জনিনরাপা সংহতকরণ
৪. ানীয় সরকার ও অা কায েমর সময় সাধন ও বাপনা
৫. িশা, সংিত ও আইিস িবধা িবকােশ কায কর সময় সাধন

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. আ:িবভাগীয় কম কাের সময় এবং মাননীয় ধানমীর িতত কসহ বাবায়েন সময়কারীর দািয় পালন
২. িষ, ােসবা, পিরবার পিরকনা, নারী ও িশ, াথিমক, গণিশা এবং িশা িবষয়ক সকল নীিতমালা ও কম িচর
ু বাবায়ন, তাবধান ও সময়সাধন
৩. রাজ ও িম বাপনার সািব ক িনয়ণ, তাবধান এবং পিরবীণ
৪. েয াগ বাপনা এবং াণ ও নব াসন কায ম বাবায়ন, তাবধান ও পিরবীণ
৫. জলবা পিরবতেনর িবপ ভাব মাকােবলায় জনসেচতনতা ি, বনায়ন, িবিভ ক হণ ও বাবায়েন সািব ক
সহায়তা করা এবং সািব ক সময় সাধন ও পিরবীণ
৬. জলা ািজেিস ও িনব াহী ািজেিস সিকত যাবতীয় দািয় পালন, মাবাইল কাট  পিরচালনা, জলার সািব ক
আইনলা রাব ক জনজীবেন ি আনয়ন এবং িভিভআইিপেদর িনরাপা সংা কায াবিল;
৭. িশা সংিত ও আইিস িবধা িবকােশ উপিত বৃতা িতেযািগতা/ অনলাইন ইজ িতেযািগতা/ িবতক
িতেযািগতা আেয়াজন, িশা িতান পিরদশ ন, শখ রােসল িডিজটাল ােবর সক বহার িনিতকরণ এবং
িশাথেদর জনশীলতা চচ া, সাংিতক চচ া ও ীড়া িবধা িেত পদেপ হণ
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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

টকসই উয়ন ও
শাসিনক সময়
সাধন

জলা উয়ন সময় কিমর অিত সভা ও
বাবািয়ত িসা

সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ সাধারণ শাখা নাশ, কায িববরণী

উয়নলক কায ম পিরদশ ন সংা ৩৬ ৪৫ ৪৮ ৪৮ ৪৮
গাপনীয় শাখা, জলা শাসক, উপপিরচালক,
ানীয় সরকার, অিতির জলা শাসক ও
িনব াহী অিফসােরর কায ালয় (সকল)

িতেবদন

শাসন িতায় জবাবিদিহতা িনিতকরেণ
আেয়ািজত গণনানী

সংা ৯ -- ৬ ৮ ১০ গাপনীয় শাখা, জলা শাসক, সাধারণ শাখা িতেযািগতার নাশ

খা বাব কম িচ ও খা শ সংহ কায ম
তদারিককরণ

% -- -- ১০০ ১০০ ১০০ জলা খা অিধদর িতেবদন

কিমউিন িিনক পিরদশ ন সংা -- -- ১২ ১২ ১২ গাপনীয় শাখা, জলা শাসক, সাধারণ শাখা িতেবদন

জলা া ও পিরবার পিরকনা কিমর সভা
আেয়াজন

সংা ১২ ১২ ১২ জলা পিরবার পিরকনা অিফস িতেবদন

আেবদেনর িেত নন িডিলং লাইেস দান % -- -- ৬০ ৭০ ৮০ বসা ও বািণজ শাখা িতেবদন

আেবদেনর িেত িডিলং লাইেস নবায়ন % -- -- ৮০ ৯০ ১০০ বসা ও বািণজ শাখা িতেবদন

জলা শাসেন কম রত কম চারীেদর জ
আেয়ািজত িশেণ িশণাথী সংা

সংা ১৪০ ১৬০ ১৮০ সংাপন শাখা, নজারত শাখা ি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

িম বাপনায়
গিতশীলতা আনয়ন

পিরদশ নত উপেজলা িম অিফস সংা ১৮ ২৮ ১৫ ১৫ ১৫ উপেজলা িম অিফস (সকল)
পিরদশ ন িচ, পিরদশ ন
িতেবদন

পিরদশ নত ইউিনয়ন িম অিফস সংা ২৪ ৫০ ২৬ ২৬ ২৬ উপেজলা িম অিফস (সকল)
পিরদশ ন িচ, পিরদশ ন
িতেবদন

বামহাল ইজারা দান সংা -- -- ৯ ১০ ১২
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় (সকল),
উপেজলা িম অিফস (সকল)

িতেবদন/সভার কায িববরণী

জলমহাল ইজারা দান সংা -- -- ১৫ ১৮ ২০
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় (সকল),
উপেজলা িম অিফস (সকল)

িতেবদন/সভার কায িববরণী

িম রাজ সংা িনিত মামলা সংা -- -- ৬০ ৭০ ৮০
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় (সকল),
উপেজলা িম অিফস (সকল)

িতেবদন/সভার কায িববরণী

িষ খাস জিম বোব দানত পিরবার সংা সংা ১৬০৭ ৫৫০ ৪০০ ৪৫০ ৫০০
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় (সকল),
উপেজলা িম অিফস (সকল)

িতেবদন/সভার কায িববরণী

এল. এ কেসর কািশত গেজট সংা -- -- ২ ৩ ৪
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় (সকল),
উপেজলা িম অিফস (সকল)

িতেবদন/সভার কায িববরণী

এল. এ কেসর িতরেণর িনিত আেবদেনর
সংা

সংা -- -- ৪৫ ৫০ ৬০
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় (সকল),
উপেজলা িম অিফস (সকল)

িতেবদন/সভার কায িববরণী

জনােরল সা িফেকট মামলা িনিত সংা -- -- ৩০ ৩৫ ৪০ এসএমিপ, জলা িলশ িতেবদন/সভার কায িববরণী

দওয়ানী মামলার রণত এসএফ সংা -- -- ৭০ ৮০ ৯০
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় (সকল),
উপেজলা িম অিফস (সকল)

িতেবদন/সভার কায িববরণী

িমহীন ও হহীন পিরবারেক হ িনম ােণর মােম
নব াসন-এর জ হীত কসেহর অগিত

সংা -- ৮০ ৬০০ ৬৫০ ৭০০ উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় (সকল) িতেবদন/সভার কায িববরণী

অিপ ত সির নবায়নত িলেজর সংা সংা -- -- ৩০০ ৩৩০ ৩৬০
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় (সকল),
উপেজলা িম অিফস (সকল)

িতেবদন/সভার কায িববরণী



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৬, ২০২২ ২২:৫২ া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, আগ ৩১, ২০২২

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

আইনলা ও
জনিনরাপা
সংহতকরণ

বািববাহ, ইভিজং, খাে ভজাল, নকল প
ইতািদ রােধ িনয়িমত পিরচািলত মাবাইল কাট 

সংা ৭৭২ ১৫০০ ৭২০ ৮০০ ৯০০ এসএমিপ, জলা িলশ, রাব, িবিজিব িতেবদন

পিরদশ নত এিিকউভ ািজেেটর আদালত সংা ২৪ ২০ ২৪ ২৪ ২৪ েযাজ নয় পিরদশ ন িচ ও িতেবদন

পিরদশ নত জলখানা সংা ১২ ১০ ২৪ ২৪ ২৪ েযাজ নয় পিরদশ নিচ ও িতেবদন

পিরদশ নত থানা সংা ১২ ১১ ১২ ১২ ১২ েযাজ নয় পিরদশ নিচ ও িতেবদন

জলা আইনলা কিমর অিত সভা সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ এসএমিপ, জলা িলশ, রাব, িবিজিব িতেবদন/সভার কায িববরণী

চারাচালান টােফাস  পিরচািলত অিভযান সংা ৩১ ২৫ ১২ ১৪ ১৬ এসএমিপ, জলা িলশ, রাব, িবিজিব িতেবদন

সামািজক যাগােযাগ মােমর অপবহার
রাধকে অিত সভা

সংা -- -- ৪ ৬ ৮ এসএমিপ, জলা িলশ, রাব, িবিজিব িতেবদন/সভার কায িববরণী

ানীয় সরকার ও
অা কায েমর
সময় সাধন ও
বাপনা

জলা পয টন উয়ন কিমর সভা আেয়াজন ও
িসা বাবায়ন

সংা -- -- ৩ ৪ ৫
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় (সকল)
জলা ািং ও পয টন সল

সভার নাশ ও কায িববরণী

উপেজলা পিরষদ পিরদশ নত সংা -- -- ১২ ১২ ১২ েযাজ নয় পিরদশ ন িচ ও িতেবদন

পৗরসভা পিরদশ নত সংা -- -- ১২ ১২ ১২ েযাজ নয় পিরদশ ন িচ ও িতেবদন

ইউিনয়ন পিরষদ পিরদশ নত সংা -- -- ৪৮ ৪৮ ৪৮ েযাজ নয় পিরদশ ন িচ ও িতেবদন

েয ােগ িত এলাকা তাৎিণক
পিরদশ ন/দশ নত

% ২০ ১০০ ৮০ ৮৫ ৯০ উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় (সকল) পিরদশ ন িচ ও িতেবদন

জলায় জের ১ বছেরর মে জ িনবন
সকরেণর হার

% ৩১ ৬০ ৮০ ৯০ ১০০ উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় (সকল) িতেবদন

জলায় র ১ বছেরর মে  িনবন
সকরেণর হার

% ১৬ ৪০ ৪০ ৪৫ ৫০ উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় (সকল) িতেবদন

সামািজক িনরাপালক ক পিরদশ ন/দশ নত সংা -- -- ১২ ১৫ ১৮ উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় (সকল) িতেবদন

াম আদালেতর কায ম পিরদশ নত সংা -- -- ১২ ১২ ১২ েযাজ নয় িতেবদন

জলা ািং লােগা বত প ও খাম % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৬, ২০২২ ২২:৫২ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, আগ ৩১, ২০২২

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

িশা, সংিত ও
আইিস িবধা
িবকােশ কায কর
সময় সাধন

পিরদশ ত িশা িতান সংা -- -- ৪০ ৫০ ৬০
গাপনীয় শাখা, জলা শাসক, অিতির
জলা শাসক, িশা ও কাণ শাখা

পিরদশ ন িচ ও িতেবদন

শখ রােসল িডিজটাল ােবর সক বহার সংা -- -- ৮০ ৯০ ১০০
উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), ত ও
যাগােযাগ ি অিধদর

িতেবদন

আেয়ািজত িবতক িতেযািগতা/উপিত বৃতা
িতেযািগতা

সংা ১৪ ১৫ ২০ ২২ ২৫ জলা িশা অিফস িতেবদন

আেয়ািজত অনলাইন ইজ িতেযািগতা সংা ৩ ১৫ ৪ ৫ ৬ জলা িশা অিফস িতেবদন

পােঠর মােম িডিজটাল িনরাপার িবষেয়
িশণ হণ

সংা -- -- ১০০ ১২০ ১৪০ এসএমিপ, জলা িলশ িতেবদন

মািমক পয ােয়র িশাথেদর কিউটার িবষেয়
িশেণর আওতায় আনয়নত

সংা -- -- ৫০০ ৬০০ ৭০০
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় (সকল),
জলা িশা অিফস

িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৬, ২০২২ ২২:৫২ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, আগ ৩১, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৬, ২০২২ ২২:৫২ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, আগ ৩১, 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] িম
বাপনায়
গিতশীলতা
আনয়ন

১৮

[১.১] িম অিফস পিরদশ ন

[১.১.১] পিরদশ নত
উপেজলা িম অিফস

সমি সংা ২ ১৮ ২৮ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১৫ ১৫

[১.১.২] পিরদশ নত
ইউিনয়ন িম অিফস

সমি সংা ২ ২৪ ৫০ ২৬ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ২৬ ২৬

[১.২] সায়রাত মহাল ইজারা
দান

[১.২.১] বা মহাল
ইজারা দানত

সমি সংা ১ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ১০ ১২

[১.২.২] জলমহাল ইজারা
দানত

সমি সংা ১ ১৫ ১৩ ১১ ৯ ৭ ১৮ ২০

[১.৩] িম রাজ সংা
মামলা িনিকরণ

[১.৩.১] িনিত
মামলা

সমি সংা ২ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ৭০ ৮০

[১.৪] অিপ ত সি িলজ
নবায়ন

[১.৪.১] িলজ নবায়নত সমি সংা ২ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৩৩০ ৩৬০

[১.৫] িষ খাস জিম বোব
দান

[১.৫.১] পিরবার সংা সমি সংা ২ ১৬০৭ ৫৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ৪৫০ ৫০০

[১.৬] এল. এ কেসর গেজট
কাশ

[১.৬.১] গেজট কািশত সমি সংা ১ ২ ১ ৩ ৪

[১.৭] এল. এ কেসর
িতরেণর আেবদন িনি

[১.৭.১] িনিত কস সমি সংা ১ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ৫০ ৫৫

[১.৮] জনােরল সা িফেকট
মামলা িনিত

[১.৮.১] িনিত
মামলা

সমি সংা ১ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩৫ ৪০

[১.৯] দওয়ানী মামলার এসএফ
রণ

[১.৯.১] রণত
এসএফ

গড় % ১ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ৮০ ৯০

[১.১০] িমহীন ও হহীন
পিরবারেক হ িনম ােণর মােম
নব াসন

[১.১০.১] নব ািসত
পিরবার

সমি সংা ২ ৮০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৬৫০ ৭০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৬, ২০২২ ২২:৫২ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, আগ ৩১, 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] টকসই
উয়ন ও
শাসিনক
সময় সাধন

১৫

[২.১] জলা উয়ন সময়
কিমর সভা আেয়াজন

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

[২.১.২] িসা বাবায়ন গড় % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ১০০

[২.২] উয়নলক কায ম
পিরদশ ন

[২.২.১] পিরদশ ন সমি সংা ২ ৩৬ ৪৫ ৪৮ ৪৪ ৪০ ৩৬ ৩২ ৪৮ ৪৮

[২.৩] শাসন িতায়
জবাবিদিহতা িনিতকরেণ
গণনানী

[২.৩.১] আেয়ািজত
গণনানী

সমি সংা ২ ৯ ৬ ৪ ৩ ২ ৮ ১০

[২.৪] খা িনরাপা িনিেত
পদেপ হণ

[২.৪.১] খা বাব
কম িচ ও খা শ
সংহ কায ম তদারিক

গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৫] কিমউিন িিনক এবং
উপেজলা া ও পিরবার
কাণ কসহ কায কর রাখেত
কায ম হণ

[২.৫.১] কিমউিন
িিনক পিরদশ ন

সমি সংা ২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২

[২.৫.২] জলা া ও
পিরবার পিরকনা
কিমর সভা আেয়াজন

সমি সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২

[২.৬] িডিলং লাইেস কায ম

[২.৬.১] আেবদেনর
িেত নন িডিলং
লাইেস দান

গড় % ২ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৭০ ৮০

[২.৬.২] আেবদেনর
িেত নন িডিলং
লাইেস নবায়ন

গড় % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৯০ ১০০

[২.৭] জলা শাসেনর কম রত
কম চারীেদর জ িশণ
আেয়াজন

[২.৭.১] িশণাথ সমি সংা ২ ১৪০ ১২০ ১০০ ৮০ ৭০ ১৬০ ১৮০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৬, ২০২২ ২২:৫২ া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, আগ ৩১, 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] আইনলা
ও জনিনরাপা
সংহতকরণ

১৪

[৩.১] বািববাহ, ইভিজং,
খাে ভজাল, নকল প ইতািদ
রােধ িনয়িমত মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[৩.১.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ২ ৭৭২ ১৫০০ ৭২০ ৬৪৮ ৫৭৬ ৪৩২ ৩৬০ ৮০০ ৯০০

[৩.২] এিিকউভ
ািজেেটর আদালত পিরদশ ন

[৩.২.১] পিরদশ নত
আদালত

সমি সংা ২ ২৪ ২০ ২৪ ২০ ১৮ ১৬ ১২ ২৪ ২৪

[৩.৩] জলখানা পিরদশ ন
[৩.৩.১] পিরদশ নত
জলখানা

সমি সংা ২ ১২ ১০ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২৪ ২৪

[৩.৪] থানা পিরদশ ন
[৩.৪.১] পিরদশ নত
থানা

সমি সংা ২ ১২ ১১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৩.৫] জলা আইনলা
কিমর সভা অান

[৩.৫.১] অিত সভা সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ১২ ১২

[৩.৫.২] হীত িসা
বাবায়ন

গড় % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৯০ ১০০

[৩.৬] চারাচালান টােফাস 
অিভযান

[৩.৬.১] পিরচািলত
অিভযান

সমি সংা ২ ৩১ ২৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১৪ ১৬

[৩.৭] সামািজক যাগােযাগ
মােমর অপবহার রাধকে
বা হণ

[৩.৭.১] অিত সভা সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ৬ ৮

[৪] ানীয়
সরকার ও
অা
কায েমর
সময় সাধন ও
বাপনা

১৩
[৪.১] পয টেনর িবকাশ

[৪.১.১] জলা পয টন
উয়ন কিমর সভা
আেয়াজন

সমি সংা ১ ৩ ২ ৪ ৫

[৪.১.২] হীত িসা
বাবায়ন

গড় % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৭০ ৮০

[৪.২] উপেজলা পিরষদ পিরদশ ন
[৪.২.১] পিরদশ নত
উপেজলা পিরষদ

সমি সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৬, ২০২২ ২২:৫২ া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, আগ ৩১, 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 

[৪.৩] পৗরসভা পিরদশ ন
[৪.৩.১] পিরদশ নত
পৗরসভা

সমি সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২

[৪.৪] ইউিনয়ন পিরষদ পিরদশ ন
[৪.৪.১] পিরদশ নত
ইউিনয়ন পিরষদ

সমি সংা ১ ৪৮ ৪৪ ৪০ ৩৬ ৩২ ৪৮ ৪৮

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

[৪.৫.১]
পিরদশ ন/দশ নত

গড় % ১ ২০ ১০০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ১০০

[৪.৬] জ িনবন সকরণ
[৪.৬.১] জলায় জের ১
বছেরর মে জ
িনবেনর হার

গড় % ২ ৩১ ৬০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৯০ ১০০

[৪.৭]  িনবন সকরণ
[৪.৭.১] জলায় র ১
বছেরর মে 
িনবেনর হার

গড় % ২ ১৬ ৪০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৪৫ ৫০

[৪.৮] সামািজক িনরাপা
কম িচেত
অসহায়/:/িবধাবিতেদর
িবধা াি িনিেত বা
হণ

[৪.৮.১]
পিরদশ নত/দশ নত

সমি সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১৪ ১৬

[৪.৯] াম আদালেতর কায ম
পিরবীণ

[৪.৯.১] পিরদশ ন সমি সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২

[৪.১০] িত পে এবং খােম
জলা ািং লােগা বহার

[৪.১০.১] বত প
এবং খাম

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



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৬, ২০২২ ২২:৫২ া: ১৫ ণ তািরখ: ধবার, আগ ৩১, 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 

[৫] িশা,
সংিত ও
আইিস িবধা
িবকােশ কায কর
সময় সাধন

১০

[৫.১] িশা িতােন পাঠদান
িনিেত পদেপ হণ

[৫.১.১] পিরদশ ন সমি সংা ২ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৫০ ৬০

[৫.১.২] শখ রােসল
িডিজটাল ােবর সক
বহার িনিতকরেণ
পিরদশ ন

সমি সংা ২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ১০০

[৫.২] জনশীলতার চচ া,
সাংিতক চচ া ও ীড়া িবধা
িেত পদেপ হণ

[৫.২.১] আেয়ািজত
িবতক িতেযািগতা/
উপিত বৃতা
িতেযািগতা

সমি সংা ২ ১৪ ১৫ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ৮ ২২ ২৫

[৫.২.২] আেয়ািজত
অনলাইন ইজ
িতেযািগতা

সমি সংা ১ ৩ ১৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৬

[৫.৩] জনসাধারেণর মােঝ
িনরাপদ ইারেনট ও ত ি
বহার িনিেত পদেপ হণ

[৫.৩.১] পােঠর
মােম িডিজটাল
িনরাপার িবষেয়
িশণ হণ

সমি সংা ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২০ ১৪০

[৫.৪] মািমক পয ােয়র
িশাথেদর কিউটার িবষেয়
িশেণর আওতায় আনয়ন

[৫.৪.১] মািমক
পয ােয়র িশাথেদর
কিউটার িবষেয়
িশেণর আওতায়
আনয়নত

সমি সংা ২ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৬০০ ৭০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৬, ২০২২ ২২:৫২ া: ১৬ ণ তািরখ: ধবার, আগ ৩১, 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



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৬, ২০২২ ২২:৫২ া: ১৭ ণ তািরখ: ধবার, আগ ৩১, ২০২২

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

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

ািরত:

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, িসেলট

তািরখ

িবভাগীয় কিমশনার
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, িসেলট

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৬, ২০২২ ২২:৫২ া: ১৮ ণ তািরখ: ধবার, আগ ৩১, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আরএস িরিভশনাল সােভ 

২ ইউিডিস ইউিনয়ন িডিজটাল সার

৩ এিডিপ Annual Development Program/ বািষ ক উয়ন কম িচ

৪ এমআইএস ােনজেম ইনফরেমশন িসেম

৫ এলিজএসিপ লাকাল গভন েম সােপাট  াাম

৬ এসএ ট অাইিজশন

৭ এসএমিপ িসেলট মোপিলটন িলশ

৮ কািভড কেরানা ভাইরাস িডিজজ

৯ জএম িডিশয়াল িখানা

১০ িসএ কনিফেডনিশয়াল এিসসেট



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৬, ২০২২ ২২:৫২ া: ১৯ ণ তািরখ: ধবার, আগ ৩১, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] িম অিফস পিরদশ ন
[১.১.১] পিরদশ নত উপেজলা িম অিফস

গাপনীয় শাখা, জলা শাসক, অিতির জলা শাসক
(রাজ)

ািরত পিরদশ ন িচ/ পিরদশ ন
িতেবদন রেণর অায়ণ প

[১.১.২] পিরদশ নত ইউিনয়ন িম অিফস
গাপনীয় শাখা, জলা শাসক, অিতির জলা শাসক
(রাজ)

ািরত পিরদশ ন িচ/ পিরদশ ন
িতেবদন রেণর অায়ণ প

[১.২] সায়রাত মহাল ইজারা দান
[১.২.১] বা মহাল ইজারা দানত রাজ এসএ শাখা িতেবদন

[১.২.২] জলমহাল ইজারা দানত রাজ এসএ শাখা িতেবদন

[১.৩] িম রাজ সংা মামলা িনিকরণ [১.৩.১] িনিত মামলা রাজ এসএ শাখা িতেবদন

[১.৪] অিপ ত সি িলজ নবায়ন [১.৪.১] িলজ নবায়নত রাজ এসএ শাখা িতেবদন

[১.৫] িষ খাস জিম বোব দান [১.৫.১] পিরবার সংা
এসএ শাখা, উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় (সকল),
উপেজলা িম অিফস (সকল)

িরত িতেবদন/ সভার কায িববরণী

[১.৬] এল. এ কেসর গেজট কাশ [১.৬.১] গেজট কািশত িম অিধহণ শাখা িতেবদন

[১.৭] এল. এ কেসর িতরেণর আেবদন িনি [১.৭.১] িনিত কস িম অিধহণ শাখা িতেবদন

[১.৮] জনােরল সা িফেকট মামলা িনিত [১.৮.১] িনিত মামলা জনােরল সা িফেকট শাখা িতেবদন

[১.৯] দওয়ানী মামলার এসএফ রণ [১.৯.১] রণত এসএফ আর এম শাখা িতেবদন

[১.১০] িমহীন ও হহীন পিরবারেক হ িনম ােণর মােম নব াসন [১.১০.১] নব ািসত পিরবার
রাজ শাখা, এসএ শাখা, উপেজলা িনব াহী অিফসােরর
কায ালয় (সকল)

িরত িতেবদন/ সভার কায িববরণী

[২.১] জলা উয়ন সময় কিমর সভা আেয়াজন
[২.১.১] অিত সভা সাধারণ শাখা নাশ ও কায িববরণী

[২.১.২] িসা বাবায়ন সাধারণ শাখা িতেবদন

[২.২] উয়নলক কায ম পিরদশ ন [২.২.১] পিরদশ ন
গাপনীয় শাখা, জলা শাসক, উপপিরচালক (ানীয়
সরকার), অিতির জলা শাসক

ািরত পিরদশ ন িচ/ পিরদশ ন
িতেবদন রেণর অায়ণ প

[২.৩] শাসন িতায় জবাবিদিহতা িনিতকরেণ গণনানী [২.৩.১] আেয়ািজত গণনানী গাপনীয় শাখা, জলা শাসক, িসেলট পিরদশ ন িচ/ াাম িচ

[২.৪] খা িনরাপা িনিেত পদেপ হণ
[২.৪.১] খা বাব কম িচ ও খা শ সংহ কায ম
তদারিক

সাধারণ শাখা িতেবদন

[২.৫] কিমউিন িিনক এবং উপেজলা া ও পিরবার কাণ
কসহ কায কর রাখেত কায ম হণ

[২.৫.১] কিমউিন িিনক পিরদশ ন গাপনীয় শাখা, জলা শাসক, িসেলট িতেবদন

[২.৫.২] জলা া ও পিরবার পিরকনা কিমর সভা
আেয়াজন

জলা পিরবার পিরকনা অিফস িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[২.৬] িডিলং লাইেস কায ম
[২.৬.১] আেবদেনর িেত নন িডিলং লাইেস দান বসা ও বািণজ শাখা িতেবদন

[২.৬.২] আেবদেনর িেত নন িডিলং লাইেস
নবায়ন

বসা ও বািণজ শাখা িতেবদন

[২.৭] জলা শাসেনর কম রত কম চারীেদর জ িশণ আেয়াজন [২.৭.১] িশণাথ সংাপন শাখা, নজারত শাখা, রাজ এসএ শাখা িতেবদন

[৩.১] বািববাহ, ইভিজং, খাে ভজাল, নকল প ইতািদ রােধ
িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা

[৩.১.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় (সকল), জএম শাখা িতেবদন

[৩.২] এিিকউভ ািজেেটর আদালত পিরদশ ন [৩.২.১] পিরদশ নত আদালত
গাপনীয় শাখা, জলা শাসক, িসেলট, অিতির জলা
ািজেট, িসেলট

ািরত পিরদশ ন িচ/ পিরদশ ন
িতেবদন রেণর অায়ণ প

[৩.৩] জলখানা পিরদশ ন [৩.৩.১] পিরদশ নত জলখানা গাপনীয় শাখা, জলা শাসক, িসেলট
ািরত পিরদশ ন িচ/ পিরদশ ন
িতেবদন রেণর অায়ণ প

[৩.৪] থানা পিরদশ ন [৩.৪.১] পিরদশ নত থানা গাপনীয় শাখা, জলা শাসক, িসেলট
ািরত পিরদশ ন িচ/ পিরদশ ন
িতেবদন রেণর অায়ণ প

[৩.৫] জলা আইনলা কিমর সভা অান
[৩.৫.১] অিত সভা িডিশয়াল িখানা শাখা

সভার নাশ/ ািরত মািসক সভার
তািরখ িনধ ারণ সংা নাশ

[৩.৫.২] হীত িসা বাবায়ন িডিশয়াল িখানা শাখা
সভার নাশ/ ািরত মািসক সভার
তািরখ িনধ ারণ সংা নাশ

[৩.৬] চারাচালান টােফাস  অিভযান [৩.৬.১] পিরচািলত অিভযান সীমা শাখা িতেবদন

[৩.৭] সামািজক যাগােযাগ মােমর অপবহার রাধকে বা
হণ

[৩.৭.১] অিত সভা আইিস শাখা সভার নাশ ও িতেবদন

[৪.১] পয টেনর িবকাশ
[৪.১.১] জলা পয টন উয়ন কিমর সভা আেয়াজন

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় (সকল), জলা ািং
ও পয টন সল

সভার নাশ ও িতেবদন

[৪.১.২] হীত িসা বাবায়ন
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় (সকল), জলা ািং
ও পয টন সল

সভার নাশ ও িতেবদন

[৪.২] উপেজলা পিরষদ পিরদশ ন [৪.২.১] পিরদশ নত উপেজলা পিরষদ উপপিরচালক, ানীয় সরকার পিরদশ নিচ ও িতেবদন

[৪.৩] পৗরসভা পিরদশ ন [৪.৩.১] পিরদশ নত পৗরসভা উপপিরচালক, ানীয় সরকার পিরদশ নিচ ও িতেবদন

[৪.৪] ইউিনয়ন পিরষদ পিরদশ ন [৪.৪.১] পিরদশ নত ইউিনয়ন পিরষদ উপপিরচালক, ানীয় সরকার পিরদশ নিচ ও িতেবদন

[৪.৫] েয ােগ িত এলাকা তাৎিণক পিরদশ ন/দশ ন [৪.৫.১] পিরদশ ন/দশ নত
গাপনীয় শাখা, জলা শাসক, উপপিরচালক (ানীয়
সরকার), অিতির জলা শাসক

পিরদশ ন িতেবদন এর অায়ণ প

[৪.৬] জ িনবন সকরণ
[৪.৬.১] জলায় জের ১ বছেরর মে জ িনবেনর
হার

ানীয় সরকার শাখা, উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
(সকল), িসিভল সাজন অিফস

িরত িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৪.৭]  িনবন সকরণ [৪.৭.১] জলায় র ১ বছেরর মে  িনবেনর হার
ানীয় সরকার শাখা, উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
(সকল)

িরত িতেবদন

[৪.৮] সামািজক িনরাপা কম িচেত অসহায়/:/িবধাবিতেদর
িবধা াি িনিেত বা হণ

[৪.৮.১] পিরদশ নত/দশ নত
গাপনীয় শাখা, জলা শাসক, উপপিরচালক (ানীয়
সরকার), অিতির জলা শাসক

পিরদশ ন িতেবদন

[৪.৯] াম আদালেতর কায ম পিরবীণ [৪.৯.১] পিরদশ ন
ানীয় সরকার শাখা, উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
(সকল)

িরত িতেবদন

[৪.১০] িত পে এবং খােম জলা ািং লােগা বহার [৪.১০.১] বত প এবং খাম সকল শাখা, নজারত শাখা (খাম ি করার জ)
ই-ফাইেল জারীত প সংা/ বত
খাম সংা

[৫.১] িশা িতােন পাঠদান িনিেত পদেপ হণ
[৫.১.১] পিরদশ ন

গাপনীয় শাখা, জলা শাসক, উপপিরচালক (ানীয়
সরকার), অিতির জলা শাসক

ািরত পিরদশ ন িচ/ পিরদশ ন
িতেবদন রেণর অায়ণ প

[৫.১.২] শখ রােসল িডিজটাল ােবর সক বহার
িনিতকরেণ পিরদশ ন

উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল) ত ও যাগােযাগ ি
অিধদর

িতেবদন

[৫.২] জনশীলতার চচ া, সাংিতক চচ া ও ীড়া িবধা িেত
পদেপ হণ

[৫.২.১] আেয়ািজত িবতক িতেযািগতা/ উপিত বৃতা
িতেযািগতা

িশা ও কান শাখা, জলা িশা অিফস, আইিস শাখা,
সাধারণ শাখা

আেয়ািজত িতেযািগতার নাশ

[৫.২] জনশীলতার চচ া, সাংিতক চচ া ও ীড়া িবধা িেত
পদেপ হণ

[৫.২.২] আেয়ািজত অনলাইন ইজ িতেযািগতা
িশা ও কান শাখা, জলা িশা অিফস, আইিস শাখা,
সাধারণ শাখা

আেয়ািজত িতেযািগতার নাশ

[৫.৩] জনসাধারেণর মােঝ িনরাপদ ইারেনট ও ত ি বহার
িনিেত পদেপ হণ

[৫.৩.১] পােঠর মােম িডিজটাল িনরাপার িবষেয়
িশণ হণ

আইিস শাখা ও ত ও যাগােযাগ ি অিধদর িতেবদন

[৫.৪] মািমক পয ােয়র িশাথেদর কিউটার িবষেয় িশেণর
আওতায় আনয়ন

[৫.৪.১] মািমক পয ােয়র িশাথেদর কিউটার
িবষেয় িশেণর আওতায় আনয়নত

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় (সকল), িশা শাখা,
জলা িশা অিফস

িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৬, ২০২২ ২২:৫২ া: ২২ ণ তািরখ: ধবার, আগ ৩১, ২০২২

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

িম রাজ সংা মামলা িনিকরণ িনিত মামলা উপেজলা িম অিফস (সকল)
িনেদ শনা মাতােবক িম রাজ সংা মামলা িনিকরণ এবং এসএ শাখায়
িতেবদন রণ

িষ খাস জিম বোব দান পিরবার সংা উপেজলা িম অিফস (সকল)
জলা শাসন এবং উপেজলা িনব াহী অিফসােরর িনেদ শনা মাতােবক িষ খাস
জিম বোব দান এবং িতেবদন রণ

িষ খাস জিম বোব দান পিরবার সংা
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
(সকল)

িনেদ শনা মাতােবক িষ খাস জিম বোব দান এবং এসএ শাখায় িতেবদন
রণ

দওয়ানী মামলার এসএফ রণ রণত এসএফ
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
(সকল)

িনেদ শনা মাতােবক দওয়ানী মামলার এসএফ এবং আরএম শাখায় িতেবদন
রণ

িমহীন ও হহীন পিরবারেক হ িনম ােণর মােম নব াসন নব ািসত পিরবার
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
(সকল)

জলা শাসেনর িনেদ শনা মাতােবক কসহ বাবায়ন, অগিত মিনটিরং
এবং জলা শাসেকর কায ালেয় িতেবদন রণ

সায়রাত মহাল ইজারা দান বা মহাল ইজারা দানত উপেজলা িম অিফস (সকল)
িনেদ শনা মাতােবক বামহাল ও জলমহাল ইজারা দান এবং এসএ শাখায়
িতেবদন রণ

সায়রাত মহাল ইজারা দান জলমহাল ইজারা দানত উপেজলা িম অিফস (সকল)
িনেদ শনা মাতােবক বামহাল ও জলমহাল ইজারা দান এবং এসএ শাখায়
িতেবদন রণ

এল. এ কেসর িতরেণর আেবদন িনি িনিত কস উপেজলা িম অিফস (সকল)
িনেদ শনা মাতােবক এল. এ কেসর গেজট কাশ ও িতরেণর আেবদন
িনিকরণ এবং িম অিধহণ শাখায় িতেবদন রণ

এল. এ কেসর গেজট কাশ গেজট কািশত উপেজলা িম অিফস (সকল)
িনেদ শনা মাতােবক এল. এ কেসর গেজট কাশ ও িতরেণর আেবদন
িনিকরণ এবং িম অিধহণ শাখায় িতেবদন রণ

জনশীলতার চচ া, সাংিতক চচ া ও ীড়া িবধা িেত
পদেপ হণ

আেয়ািজত িবতক িতেযািগতা/ উপিত
বৃতা িতেযািগতা

জলা িশা অিফস, িসেলট
জলা শাসেনর িনেদ শনায় িবিভ িবালেয়র ধান িশেকর িনকট
িতেযািগতার জ িতেযাগী আহবান

জনশীলতার চচ া, সাংিতক চচ া ও ীড়া িবধা িেত
পদেপ হণ

আেয়ািজত অনলাইন ইজ িতেযািগতা জলা িশা অিফস, িসেলট
জলা শাসেনর িনেদ শনায় িবিভ িবালেয়র ধান িশেকর িনকট
িতেযািগতার জ িতেযাগী আহবান

মািমক পয ােয়র িশাথেদর কিউটার িবষেয়
িশেণর আওতায় আনয়ন

মািমক পয ােয়র িশাথেদর কিউটার
িবষেয় িশেণর আওতায় আনয়নত

জলা িশা অিফস, িসেলট
জলা শাসেনর িনেদ শনায় িবিভ িবালেয়র কিউটার িবষেয় িশণ
আেয়াজন

খা িনরাপা িনিেত পদেপ হণ
খা বাব কম িচ ও খা শ সংহ
কায ম তদারিক

জলা খা িনয়েকর কায ালয়, িসেলট িতেবদন রণ

জনসাধারেণর মােঝ িনরাপদ ইারেনট ও ত ি
বহার িনিেত পদেপ হণ

পােঠর মােম িডিজটাল িনরাপার
িবষেয় িশণ হণ

িলশ পােরর কায ালয় িসা বাবায়েন সহায়তা দান

চারাচালান টােফাস  অিভযান পিরচািলত অিভযান িলশ পােরর কায ালয় িসা বাবায়েন সহায়তা দান
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কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
বািববাহ, ইভিজং, খাে ভজাল, নকল প ইতািদ
রােধ িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা

পিরচািলত মাবাইল কাট  িলশ পােরর কায ালয় িসা বাবায়েন সহায়তা দান

জনসাধারেণর মােঝ িনরাপদ ইারেনট ও ত ি
বহার িনিেত পদেপ হণ

পােঠর মােম িডিজটাল িনরাপার
িবষেয় িশণ হণ

িসেলট মোপিলটন িলশ (এসএমিপ) িসা বাবায়েন সহায়তা দান

চারাচালান টােফাস  অিভযান পিরচািলত অিভযান িসেলট মোপিলটন িলশ (এসএমিপ) িসা বাবায়েন সহায়তা দান

বািববাহ, ইভিজং, খাে ভজাল, নকল প ইতািদ
রােধ িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা

পিরচািলত মাবাইল কাট  িসেলট মোপিলটন িলশ (এসএমিপ) িসা বাবায়েন সহায়তা দান

চারাচালান টােফাস  অিভযান পিরচািলত অিভযান রািপড অাকশন াটািলয়ান (রাব) েয়াজনীয় ফাস  রণ এবং িসা বাবায়েন সহায়তা দান

বািববাহ, ইভিজং, খাে ভজাল, নকল প ইতািদ
রােধ িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা

পিরচািলত মাবাইল কাট  রািপড অাকশন াটািলয়ান (রাব) েয়াজনীয় ফাস  রণ এবং িসা বাবায়েন সহায়তা দান

চারাচালান টােফাস  অিভযান পিরচািলত অিভযান বড ার গাড  বাংলােদশ (িবিজিব) েয়াজনীয় ফাস  রণ এবং িসা বাবায়েন সহায়তা দান
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


