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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:

ািতক সৗেয র লীলািম মৗলভীবাজার জলা চা িশের জ দেশ ও িবেদেশ পিরিচত। বাসী অিষত এ জলায় বেদিশক
রিমেটের বাহ অথ ৈনিতক উয়েন ও িবিনেয়াগ িেত অবদান রাখেছ এবং একই সােথ অথ ৈনিতক সি অজেন িবেশষ িমকা রাখেছ।
এ জলায় িবগত িতন বছেরর উেখেযা অজনসহ :
িজববষ  উপলে বড়েলখা ও ড়ী উপেজলােক িভক এবং ড়ী উপেজলােক মাদক ঘাষণা করা হেয়েছ। জলার ৪২৪  সরকাির
াথিমক িবালেয় শিহদ িমনার াপন করা হেয়েছ। অবিশ কায ম চলমান আেছ। জলা সদের মৗলভীবাজার সরকাির উ িবালয়
মােঠ শিহদ িমনােরর পােশ জািতর িপতা বব শখ িজর রহমান এর রাল াপন করা হেয়েছ এবং মহান িের িত িবজিড়ত
ানসহ িচিতকরণ ও ুভােব সংরেণর বা হণ করা হেয়েছ। ২০২১-২০২২ অথ  বছের eporcha.gov.bd সাইেটর মােম
অনলাইেন আেবদন হণ কের রকড ম শাখা হেত ১০৪২০  এসএ/আরএস খিতয়ান সবা হীতা বরাবর সরবরাহ করা হেয়েছ। এ জলার
আইন ংখলা াভািবক রাখেত িবগত ৩ বছের (জায়াির ২০২০ হেত ম ২০২২ পয ) ২৭৮৩  মাবাইল কাট  পিরচালনাব ক
২,০৩,৮৫,৪০৫/- টাকা আদায় করা হেয়েছ। মৗলভীবাজার জলার অথ ৈনিতক গিতশীলতা আনয়েনর লে শরের অথ ৈনিতক অল এ
িবগত ২৯/০৪/২০২১ তািরেখ ০৪ কারখানার িনম াণ কােজর উোধন করা হেয়েছ। িম উয়ন কর (সাধারণ)২০১৯-২০২০ অথ বছের
৪,৮৪,৪৫,৭৭৫/- টাকা, ২০২০-২১ অথ বছের ৬,১৩,৫২,১১৯/-টাকা আদায় করা হেয়েছ। মেল িতীয় চা িনলাম কে ২০১৯-২০ অথ 
বছের ০৩, ২০২০-২১ অথ বছের ২০  এবং ২০২১-২০২২ অথ বছের ২৩ িনলাম অিত হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

ম নদীর মৗলভীবাজার সদর, রাজনগর ও লাউড়া অংেশ ভান বণ এলাকায় ায়ী িতরা কাজ, নদী খনন ও চর অপসারণ েয়াজন।
কমলগ উপেজলাধীন ধলাই নদীর ভানেরােধ ায়ী িতরা বধ িনম াণ করা আবক। পািন উয়ন বাড  কক এ সংা কােজর
উোগ নয়া হেয়েছ। ইউিনয়ন িভিক িম অিফেসর তা থাকায় িম িবষয়ক সবা দান িকটা িবিত হে। অেমািদত জনবেলর
মে  অেনক  পদ    থাকায়  াভািবক  সবা  দান  সমা  হে।  মৗলভীবাজার  জলার  চা-িমকেদর  া,  িশা  ও  জীবনমােনর
অনসরতা  িবমান।  এ  জলার  িশার  অনসরতাও  এক  বড়  চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন; পয টন িশের সসারণ; িশার হার শতভােগ উীত করণ; Citizen Charter-এ বিণ ত
সমেয়র মে সবা দান িনিতকরণ; অনাবাদী চাষেযা জিম চােষর আওতায় আনয়ন; মাদকের বহার রােধ িত উপেজলােক
মাদক ঘাষণা করা ও জনসেচনতালক সভা অান; িমক ও বপােতর িবষেয় সতকতালক বা হণ ও িশণ আেয়াজন;
িশাথেদর মধা িবকােশ িবিভ িতেযািগতা আেয়াজন; মধাবী িশাথেদর মে ি দােনর বাকরণ, চা বাগান ও হাওড় এলাকার
অনসর জনেগাী এবং  -গাীর জীবনমান উয়ন করণ।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

যথাযথ তদারিক ও সমেয়র মােম উয়নলক কায েমর ু বাবায়ন; জলা আইন-লা রাসহ নাগিরকেদর জীবনমান
উয়েনর কায কর িমকা পালন; ামাণ আদালেতর কায ম ি কের অপরাধ িনয়ণ; জাতীয় ই-গভেণ কায ম বাবায়ন;
সবা পিত সহজীকরণ; সবা দান িতিত অযায়ী সবা দান কায ম হণ; িম বাপনার উয়ন এবং শতভাগ িম
উয়ন  কর  আদায়  িনিতকরণ;  মৗলভীবাজার  জলা  বা  িববাহ  অাহত  রাখার  িনিম  মিনটিরং  জারদারকরণ;  চা
জনেগাীর জীবনমান উয়েন িশ িশা, া সবা ও পয়:িনাশন কায ম জারদারকরণ; এবং আথ -সামািজক অবার
উয়েনর  লে  িত  উপেজলােক  িভক  ঘাষণা  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, মৗলভীবাজার

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 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 ািজেিসর মােম জনলা ও জনিনরাপা সংহতকরণ
২. ু িম বাপনা
৩. ানীয় সরকার ও অা কায ম সময় ও বাপনা
৪. জলা পয ােয় সরকাির ও বসরকাির দরসেহর উয়নলক কায েমর সময় সাধন
৫. মানসত িশা, েয াগ বহাপনা ও পিরেবশ সংরণসহ টকসই উয়ন লমাা অজন রািতকরণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. জলার সকল কার উয়নলক কম কাের ু সময় সাধন
২. সরকার কক ঘািষত যাবতীয় নীিতমালা ও কম িচর ু বাবায়ন তাবধান, পিরবীণ ও সময় সাধন
৩. সামািজক িনরাপা ও দাির িবেমাচেন হীত কম িচ বাবায়ন তাবধান ও কায কর সময় সাধন
৪. রাজ শাসেনর যাবতীয় কায ম তাবধান এবং পিরবীণ
৫. আইন-লা সিকত যাবতীয় কায াবলী তাবধান, কায ম হণ ও সময় সাধন
৬. জাতীয় াচার কৗশল, িজআরএস বাবায়ন, সবা দান িতিত অযায়ী সবা দান, সবা সহজীকরণ এবং িবিভ
পয ােয় ত ও যাগােযাগ িসহ অা িবষেয় িশণ কায ম পিরচালনা ও তদারিক এবং
৭. ানীয় সরকার সংা কায ম তাবধান ও পিরবীণ
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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 ােয় সরকাির ও বসরকাির
দরসেহর উয়নলক কায েমর
ু সময় সাধন

জলা উয়ন সময় কিমর
সভার িসা বাবায়ন

% ৮৮.৭৫ ৯০ ৯০ ১০০ ১০০
জলা পয ােয়র দর সহ এবং সাধারণ শাখা, জলা
শাসেকর কায ালয়, মৗলভীবাজার।

সভার কায িববরণী ও
সভার িসা বাবায়ন
িতেবদন

ু িম বাপনা িনিতকরণ

িম উয়ন কর আদায়
িনিতকরণ (সাধারণ ও
সংা সিিলত)

টাকা
(কা)

৮.২১ ৫.৫২ ৮.৮ ৯ ১০
উপেজলা িম অিফস (সকল); ইউিনয়ন িম অিফস
(সকল); এবং রাজ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়,
মৗলভীবাজার।

মািসক িতেবদন

হালনাগাদত খিতয়ান % ৭৩ ৭৫ ৮০ ৮৫ ৯০
উপেজলা িম অিফস (সকল); ইউিনয়ন িম অিফস
(সকল); এবং রাজ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়,
মৗলভীবাজার।

মািসক িতেবদন

জলা ািজেিসর মােম
জনলা ও জনিনরাপা
সংহতকরণ

জলা আইন-লা সভার
িসা বাবায়ন

% ৮৬ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
জলায় অবিত আইন-লা রাকারী বািহনীর
দরসহ এবং জএম শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়,
মৗলভীবাজার।

সভার কায িববরণী ও
সভার িসা বাবায়ন
িতেবদন

ানীয় সরকার ও অা
কায েমর ু সময় সাধন

ইউিনয়ন পিরষদ পিরদশ ন
িতেবদেনর িনেদ শনা
বাবায়ন

% ০ ০ ৮০ ৮৫ ৯০
ইউিনয়ন পিরষদ (সকল) এবং ানীয় সরকার শাখা,
জলা শাসেকর কায ালয়, মৗলভীবাজার।

ডশীট জবাব

মানসত িশা, েয াগ বহাপনা
ও পিরেবশ সংরণসহ টকসই
উয়ন লমাা অজন
রািতকরণ

এসিডিজ িবষয়ক সভার
িসা বাবায়ন

% ০ ০ ৮০ ৯০ ১০০
এসিডিজ িবষয়ক জলা কিমর সদ,
মৗলভীবাজার এবং সাধারণ শাখা ও িশা শাখা, জলা
শাসেকর কায ালয়, মৗলভীবাজার।

সভার কায িববরণী ও
সভার িসা বাবায়ন
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ২৩:০৪ া: ৭ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ৩০, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ২৩:০৪ া: ৮ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ৩০, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ২৩:০৪ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ৩০, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] জলা
ািজেিসর
মােম
জনলা ও
জনিনরাপা
সংহতকরণ

২০

[১.১] মাদক ,
ভজাল খা, নকল
প, বািববাহ,
ইভিজং সহ িবিভ
অপরাধ িতেরােধ
মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[১.১.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  সমি সংা ৩ ১২২৬ ৬৫৮ ২৪০ ২২০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ২৭০ ৩০০

[১.২] ুভােব
পাবিলক পরীা
পিরচালনা

[১.২.১] পিরচািলত পাবিলক পরীা সমি সংা ১ ৭ ১৭ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৮ ১০

[১.৩] এিিকউভ
ািজেেটর
আদালত পিরদশ ন

[১.৩.১] পিরদশ নত আদালত সমি সংা ১ ১২ ১১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.৩.২] পািরশ বাবায়ন গড় % ১ ৯৮ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[১.৪] জলখানা
পিরদশ ন

[১.৪.১] পিরদশ নত জলখানা সমি সংা ২ ৮ ১০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.৫] থানা পিরদশ ন [১.৫.১] পিরদশ নত থানা সমি সংা ২ ৮ ১০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.৬] জলা আইন
লা কিমর সভা
অান

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

[১.৬.২] িসা বাবািয়ত গড় % ১ ৮৬ ৮৮.৫ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৯৫ ১০০

[১.৭] এিিকউভ
ািজেটেদর িনেয়
সভা আহবান

[১.৭.১] আহবানত সভা সমি সংা ২ ১২ ১০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.৮] মৗলভীবাজার
জলা চারাচালান
িতেরাধ টােফাস 
কিমর সভা
আেয়াজন

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

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

[১.৯.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ১ ৯ ১০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ২৩:০৪ া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ৩০, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১.৯.২] িসা বাবািয়ত গড় % ১ ৮৫ ৮৮ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৯৫ ১০০

[১.১০] জলা সাস
ও নাশকতা
িতেরাধ কিমর
সভা আেয়াজন

[১.১০.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ১ ৯ ১০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.১০.২] িসা বাবািয়ত গড় % ১ ৮২ ৮৬.৫ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২] ু িম
বাপনা

১৫

[২.১] উপেজলা িম
অিফস পিরদশ ন

[২.১.১] পিরদশ নত উপেজলা িম অিফস সমি সংা ১ ৮ ১১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[২.১.২] পিরদশ ন
পািরশ/িনেদ শনাবাবািয়ত

গড় % ১ ০ ০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০

[২.২] ইউিনয়ন িম
অিফস পিরদশ ন

[২.২.১] পিরদশ নত ইউিনয়ন িম অিফস সমি সংা ১ ১৬ ২৪ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[২.২.২] পিরদশ ন
পািরশ/িনেদ শনাবাবািয়ত

গড় % ১ ০ ০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০

[২.৩] িম রকড 
হালনাগাদকরণ

[২.৩.১] হালনাগাদত খিতয়ান গড় % ২ ৭৩ ৭৬ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০

[২.৪] িষ খাস
জিম বোব দান

[২.৪.১] নব ািসত পিরবার সমি সংা ২ ১৪৪ ৩৪৬ ৩৫০ ৩২০ ২৮০ ২৫০ ২০০ ৩৬০ ৩৭০

[২.৫] িম উয়ন
কর আদায় তদারিক
করা

[২.৫.১] আদায়ত িম উয়ন কর (সাধারণ
ও সংা সিিলত)

সমি
টাকা
(কা)

২ ৮.২১ ৫.৫২ ৫ ৪.৫ ৪ ৩.৫ ৩ ৮ ১০

[২.৬] সায়রাত
মহাল বোব
দান

[২.৬.১] সায়রাত মহাল ইজারাত গড় % ২ ৮২ ৮৪ ৮৫ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ২৩:০৪ া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ৩০, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.৭] দওয়ানী
মামলার এসএফ
িব আদালেত
রণ

[২.৭.১] রেণর হার গড় % ১ ৬৬ ৬৮.৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৮০ ৮৫

[২.৮] মামলা
িনি

[২.৮.১] র সা িফেকট মামলা িনি গড় % ১ ৭৬ ৭৩ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮২ ৮৫

[২.৮.২] িম রাজ মামলা (িমস কইস)
িনি

গড় % ১ ৬৮ ৬২.০৭ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭২ ৭৫



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ২৩:০৪ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ৩০, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] ানীয়
সরকার ও
অা কায ম
সময় ও
বাপনা

১২

[৩.১]
িেযাােদর
সানী ভাতা
িবতরণ কায ম

[৩.১.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.২] িতবী
ভাতা দান কায ম
তদারিক

[৩.২.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত গড় % ১ ১০০ ৯৮.৮১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.৩] িবধবা ভাতা
িবতরণ কায ম
তদারিক

[৩.৩.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত গড় % ১ ১০০ ৯৯.৮৯ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.৪] িনজ ঐিতহ
ও সংিত রায়
উোগ হণ

[৩.৪.১] আেয়ািজত
সভা/সমােবশ/সিমনার/রালী/কাশনা/ািং

সমি সংা ১ ০ ০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭

[৩.৫] জলা পয ােয়
ীড়া িতেযািগতার
আেয়াজন

[৩.৫.১] আেয়ািজত ীড়া িতেযািগতা সমি সংা ১ ৮ ৭ ৬ ৪ ৩ ২ ১ ৮ ১০

[৩.৬] সাংিতক
িতেযািগতার
আেয়াজন

[৩.৬.১] আেয়ািজত িতেযািগতা সমি সংা ১ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৮ ১০

[৩.৭] ানীয়
সরকার িতােনর
কায ম পয েবণ

[৩.৭.১] ইউিনয়ন পিরষদ পিরদশ ন সমি সংা ২ ১২ ২০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৩.৭.২] পিরদশ ন পািরশ/িনেদ শনা
বাবািয়ত

গড় % ২ ০ ০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০

[৩.৮] জ িনবন
কায ম
জারদারকরণ

[৩.৮.১] জলায় জের ১ বছেরর মে জ
িনবেনর হার

গড় % ১ ৩৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৭০

[৩.৮.২] জলায় র ১ বছেরর মে 
িনবেনর হার

গড় % ১ ২৬.৯৬ ৩০ ২৫ ২০ ১৮ ১৫ ৪০ ৫০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ২৩:০৪ া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ৩০, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] জলা পয ােয়
সরকাির ও
বসরকাির
দরসেহর
উয়নলক
কায েমর
সময় সাধন

১২

[৪.১] জলা উয়ন
সময় কিমর সভা
অান

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

[৪.১.২] িসা বাবািয়ত গড় % ১ ৮৮.৭৫ ৮৬.৫ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.২] কিমউিন
িিনক কায কর
রাখেত কায ম
হণ

[৪.২.১] কিমউিন িিনক দশ ন সমি সংা ২ ০ ০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৪.৩] মাননীয়
ধানমীর
অািধকার ক
দশ ন

[৪.৩.১] দশ নত ক (আমার বািড় আমার
খামার)

সমি সংা ২ ০ ৯ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২

[৪.৪] উয়ন ক
দশ ন

[৪.৪.১] দশ নত উয়ন ক সমি সংা ২ ০ ২৩ ২৪ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৪ ২৪

[৪.৫] এনিজও
কায ম সময়
িবষয়ক সভা

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

[৪.৫.২] সভার িসা বাবািয়ত গড় % ১ ৯২.৫ ৯০.৫ ৯৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.৬] ঋণ
কায ম
দশ ন/পিরদশ ন

[৪.৬.১] পিরদশ ন/দশ ন সমি সংা ১ ৮ ৯ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৪.৭] 
িনয়ন সংা
কিমর সভা
অান

[৪.৭.১] অিত সভা সমি সংা ১ ০ ০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ২৩:০৪ া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ৩০, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৫] মানসত
িশা, েয াগ
বহাপনা ও
পিরেবশ
সংরণসহ
টকসই উয়ন
লমাা অজন
রািতকরণ

১১

[৫.১] জলা েয াগ
বহাপনা কিমর
সভা অান

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

[৫.১.২] সভার িসা বাবািয়ত গড় % ১ ১০০ ৭৬.৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ১০০

[৫.২] িবালয়
দশ ন/পিরদশ ন

[৫.২.১] দশ ন/ পিরদশ নত িবালয় সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১৪ ১৬

[৫.৩] জলা
পিরেবশ ও বন
উয়ন কিমর সভা
আেয়াজন

[৫.৩.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ২ ৩ ৫ ৬ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৬

[৫.৩.২] সভার িসা বাবািয়ত গড় % ১ ১০০ ৭৮.৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ১০০

[৫.৪] এসিডিজ
িবষয়ক জলা
কিমর সভা
আেয়াজন

[৫.৪.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ২ ০ ০ ৬ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৬

[৫.৪.২] সভার িসা বাবািয়ত গড় % ১ ০ ০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ২৩:০৪ া: ১৫ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ৩০, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ২৩:০৪ া: ১৬ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ৩০, ২০২২

আিম, জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, মৗলভীবাজার, ি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, মৗলভীবাজার-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা
দান করব।

ািরত:

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, মৗলভীবাজার

তািরখ

িবভাগীয় কিমশনার
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, িসেলট

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ২৩:০৪ া: ১৭ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ৩০, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইিস ইনফরেমশন এ কিমউিনেকশন টকেনালিজ

২ ই-গভেন ইেলকিনক গভেন

৩ এনিজও নন গভনেম অগ ানাইেজশন

৪ এসএফ টা অব ফাস

৫ এসিডিজ Sustainable Development Goal

৬ িজিপ গভণ েম  পাস ন

৭ সায়রাত মহাল জলমহাল, বামহাল, পাথরমহাল, লবণমহাল, িচংিড়মহাল, ইতািদ



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ২৩:০৪ া: ১৮ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ৩০, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] মাদক , ভজাল খা, নকল
প, বািববাহ, ইভিজং সহ িবিভ
অপরাধ িতেরােধ মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[১.১.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  জএম শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, মৗলভীবাজার।
উতন দের িরত মািসক
িতেবদন

[১.২] ুভােব পাবিলক পরীা
পিরচালনা

[১.২.১] পিরচািলত পাবিলক পরীা জএম শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, মৗলভীবাজার।
এিিকউভ ািজেট িনেয়াগ
সংা অিফস আেদশ

[১.৩] এিিকউভ ািজেেটর
আদালত পিরদশ ন

[১.৩.১] পিরদশ নত আদালত গাপনীয় শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, মৗলভীবাজার। পিরদশ ন িতেবদন

[১.৩.২] পািরশ বাবায়ন
িব অিতির জলা ািজেট কাট /িব এিিকউভ ািজেট কাট /গাপনীয় শাখা,
জলা শাসেকর বাংেলা কায ালয়, মৗলভীবাজার।

ডশীট জবাব

[১.৪] জলখানা পিরদশ ন [১.৪.১] পিরদশ নত জলখানা গাপনীয় শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, মৗলভীবাজার। পিরদশ ন িতেবদন

[১.৫] থানা পিরদশ ন [১.৫.১] পিরদশ নত থানা গাপনীয় শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, মৗলভীবাজার। পিরদশ ন িতেবদন

[১.৬] জলা আইন লা কিমর
সভা অান

[১.৬.১] অিত সভা জএম শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, মৗলভীবাজার। সভার কায িববরণী

[১.৬.২] িসা বাবািয়ত জএম শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, মৗলভীবাজার। সভার িসা বাবায়ন িতেবদন

[১.৭] এিিকউভ ািজেটেদর
িনেয় সভা আহবান

[১.৭.১] আহবানত সভা জএম শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, মৗলভীবাজার। সভার কায িববরণী

[১.৮] মৗলভীবাজার জলা চারাচালান
িতেরাধ টােফাস  কিমর সভা
আেয়াজন

[১.৮.১] অিত সভা জএম শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, মৗলভীবাজার। সভার কায িববরণী

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

[১.৯.১] আেয়ািজত সভা জলা মিহলা িবষয়ক অিধদর, মৗলভীবাজার
সভার নাশ, কায িববরণী ও
উপিিত

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

[১.৯.২] িসা বাবািয়ত জলা মিহলা িবষয়ক অিধদর, মৗলভীবাজার
সভার িসা বাবায়ন অগিত
িতেবদন।

[১.১০] জলা সাস ও নাশকতা
িতেরাধ কিমর সভা আেয়াজন

[১.১০.১] আেয়ািজত সভা জএম শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, মৗলভীবাজার। সভার কায িববরণী

[১.১০.২] িসা বাবািয়ত জএম শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, মৗলভীবাজার
সভার িসা বাবায়ন
িতেবদন।
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[২.১] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন
[২.১.১] পিরদশ নত উপেজলা িম অিফস

ইউিনয়ন িম অিফস (সংি), মৗলভীবাজার। উপেজলা িম অিফস (সংি),
মৗলভীবাজার। গাপনীয় শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, মৗলভীবাজার।

পিরদশ ন িতেবদন ও ডশীট
জবাব।

[২.১.২] পিরদশ ন পািরশ/িনেদ শনাবাবািয়ত
ইউিনয়ন িম অিফস (সংি), মৗলভীবাজার। উপেজলা িম অিফস (সংি),
মৗলভীবাজার। গাপনীয় শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, মৗলভীবাজার।

পিরদশ ন িতেবদন ও ডশীট
জবাব।

[২.২] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন
[২.২.১] পিরদশ নত ইউিনয়ন িম অিফস

ইউিনয়ন িম অিফস (সংি), মৗলভীবাজার। উপেজলা িম অিফস (সংি),
মৗলভীবাজার। গাপনীয় শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, মৗলভীবাজার।

পিরদশ ন িতেবদন ও ডশীট
জবাব।

[২.২.২] পিরদশ ন পািরশ/িনেদ শনাবাবািয়ত
ইউিনয়ন িম অিফস (সংি), মৗলভীবাজার। উপেজলা িম অিফস (সংি),
মৗলভীবাজার। গাপনীয় শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, মৗলভীবাজার।

পিরদশ ন িতেবদন ও ডশীট
জবাব।

[২.৩] িম রকড  হালনাগাদকরণ [২.৩.১] হালনাগাদত খিতয়ান
ইউিনয়ন িম অিফস/উপেজলা িম অিফস (সকল), মৗলভীবাজার। রাজ শাখা, জলা
শাসেকর কায ালয়, মৗলভীবাজার।

মািসক িতেবদন

[২.৪] িষ খাস জিম বোব দান [২.৪.১] নব ািসত পিরবার
ইউিনয়ন িম অিফস/উপেজলা িম অিফস (সকল), মৗলভীবাজার। রাজ শাখা, জলা
শাসেকর কায ালয়, মৗলভীবাজার।

মািসক িতেবদন

[২.৫] িম উয়ন কর আদায় তদারিক
করা

[২.৫.১] আদায়ত িম উয়ন কর (সাধারণ ও সংা সিিলত)
ইউিনয়ন িম অিফস/উপেজলা িম অিফস (সকল), মৗলভীবাজার। রাজ শাখা, জলা
শাসেকর কায ালয়, মৗলভীবাজার।

মািসক িতেবদন

[২.৬] সায়রাত মহাল বোব দান [২.৬.১] সায়রাত মহাল ইজারাত
ইউিনয়ন িম অিফস/উপেজলা িম অিফস (সকল), মৗলভীবাজার। রাজ শাখা, জলা
শাসেকর কায ালয়, মৗলভীবাজার।

মািসক িতেবদন

[২.৭] দওয়ানী মামলার এসএফ িব
আদালেত রণ

[২.৭.১] রেণর হার
ইউিনয়ন িম অিফস/উপেজলা িম অিফস (সকল), মৗলভীবাজার। রাজ শাখা, জলা
শাসেকর কায ালয়, মৗলভীবাজার।

মািসক িতেবদন

[২.৮] মামলা িনি
[২.৮.১] র সা িফেকট মামলা িনি

ইউিনয়ন িম অিফস/উপেজলা িম অিফস (সকল), মৗলভীবাজার। রাজ শাখা, জলা
শাসেকর কায ালয়, মৗলভীবাজার।

মািসক িতেবদন

[২.৮.২] িম রাজ মামলা (িমস কইস) িনি
ইউিনয়ন িম অিফস/উপেজলা িম অিফস (সকল), মৗলভীবাজার। রাজ শাখা, জলা
শাসেকর কায ালয়, মৗলভীবাজার।

মািসক িতেবদন

[৩.১] িেযাােদর সানী ভাতা
িবতরণ কায ম

[৩.১.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত
সানালী াংক িলিমেটড, উপেজলা শাখা (সকল), মৗলভীবাজার ও িিপাল অিফস,
মৗলভীবাজার।

িতেবদন

[৩.২] িতবী ভাতা দান কায ম
তদারিক

[৩.২.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত জলা সমাজেসবা অিফস, মৗলভীবাজার সমিত িতেবদন

[৩.৩] িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিক

[৩.৩.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত জলা সমাজেসবা অিফস, মৗলভীবাজার সমিত িতেবদন

[৩.৪] িনজ ঐিতহ ও সংিত রায়
উোগ হণ

[৩.৪.১] আেয়ািজত সভা/সমােবশ/সিমনার/রালী/কাশনা/ািং
জলা িশকলা একােডিম, মৗলভীবাজার এবং সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়,
মৗলভীবাজার।

সভার নাশ, কায িববরণী, ছিব,
িলফেলট, কেলট, ািশউর,
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[৩.৫] জলা পয ােয় ীড়া
িতেযািগতার আেয়াজন

[৩.৫.১] আেয়ািজত ীড়া িতেযািগতা জলা ীড়া অিফস, মৗলভীবাজার িতেবদন, অিফস আেদশ ও ছিব

[৩.৬] সাংিতক িতেযািগতার
আেয়াজন

[৩.৬.১] আেয়ািজত িতেযািগতা জলা িশকলা একােডিম, মৗলভীবাজার অিফস আেদশ, প, ছিব

[৩.৭] ানীয় সরকার িতােনর
কায ম পয েবণ

[৩.৭.১] ইউিনয়ন পিরষদ পিরদশ ন উপপিরচালক, ানীয় সরকার, মৗলভীবাজার পিরদশ ন িতেবদন

[৩.৭.২] পিরদশ ন পািরশ/িনেদ শনা বাবািয়ত
ইউিনয়ন পিরষদ (সকল) এবং ানীয় সরকার শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়,
মৗলভীবাজার।

ডশীট জবাব

[৩.৮] জ িনবন কায ম
জারদারকরণ

[৩.৮.১] জলায় জের ১ বছেরর মে জ িনবেনর হার
ইউিনয়ন পিরষদ (সকল), উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), মৗলভীবাজার,
উপপিরচালক, ানীয় সরকার, মৗলভীবাজার।

মািসক িতেবদন

[৩.৮.২] জলায় র ১ বছেরর মে  িনবেনর হার
ইউিনয়ন পিরষদ (সকল), উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), মৗলভীবাজার,
উপপিরচালক, ানীয় সরকার, মৗলভীবাজার।

মািসক িতেবদন

[৪.১] জলা উয়ন সময় কিমর
সভা অান

[৪.১.১] অিত সভা
সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, মৗলভীবাজার ও জলা কিমর সকল সদ,
জলা উয়ন ও সময় কিম, মৗলভীবাজার

সভার কায িববরণী, সভার িসা
বাবায়ন িতেবদন

[৪.১.২] িসা বাবািয়ত
সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, মৗলভীবাজার ও জলা কিমর সকল সদ,
জলা উয়ন ও সময় কিম, মৗলভীবাজার

সভার কায িববরণী, সভার িসা
বাবায়ন িতেবদন

[৪.২] কিমউিন িিনক কায কর
রাখেত কায ম হণ

[৪.২.১] কিমউিন িিনক দশ ন
উপপিরচালক, ানীয় সরকার, মৗলভীবাজার/অিতির জলা শাসক (সািব ক),
মৗলভীবাজার, জলা শাসক, মৗলভীবাজার, গাপনীয় শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়,
মৗলভীবাজার।

পিরদশ ন/দশ ন িতেবদন

[৪.৩] মাননীয় ধানমীর অািধকার
ক দশ ন

[৪.৩.১] দশ নত ক (আমার বািড় আমার খামার)
উপপিরচালক, ানীয় সরকার, মৗলভীবাজার/অিতির জলা শাসক (সািব ক),
মৗলভীবাজার, জলা শাসক, মৗলভীবাজার, গাপনীয় শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়,
মৗলভীবাজার।

পিরদশ ন/দশ ন িতেবদন

[৪.৪] উয়ন ক দশ ন [৪.৪.১] দশ নত উয়ন ক
উপপিরচালক, ানীয় সরকার, মৗলভীবাজার/অিতির জলা শাসক (সািব ক),
মৗলভীবাজার, জলা শাসক, মৗলভীবাজার, গাপনীয় শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়,
মৗলভীবাজার।

পিরদশ ন/দশ ন িতেবদন

[৪.৫] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক
সভা

[৪.৫.১] অিত সভা
সহকারী কিমশনার, এনিজও সল, জলা শাসেকর কায ালয়, মৗলভীবাজার/িব
অিতির জলা ািজেট, মৗলভীবাজার।

সভার কায িববরণী ও সভার
িসা বাবায়ন িতেবদন।

[৪.৫.২] সভার িসা বাবািয়ত
সহকারী কিমশনার, এনিজও সল, জলা শাসেকর কায ালয়, মৗলভীবাজার/িব
অিতির জলা ািজেট, মৗলভীবাজার।

সভার কায িববরণী ও সভার
িসা বাবায়ন িতেবদন।

[৪.৬] ঋণ কায ম দশ ন/পিরদশ ন [৪.৬.১] পিরদশ ন/দশ ন জলা শাসক, মৗলভীবাজার, গাপনীয় শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, মৗলভীবাজার। পিরদশ ন/দশ ন িতেবদন

[৪.৭]  িনয়ন সংা
কিমর সভা অান

[৪.৭.১] অিত সভা
সহকারী কিমশনার, বসা ও বািণজ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়,
মৗলভীবাজার/অিতির জলা শাসক (সািব ক), মৗলভীবাজার।

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

[৫.১] জলা েয াগ বহাপনা
কিমর সভা অান

[৫.১.১] অিত সভা
জলা াণ ও নব াসন কম কতা, মৗলভীবাজার, অিতির জলা শাসক (সািব ক),
মৗলভীবাজার।

সভার কায িববরণী

[৫.১.২] সভার িসা বাবািয়ত
জলা াণ ও নব াসন কম কতা, মৗলভীবাজার/জলা েয াগ বাপনা কিমর সকল
সদ

সভার িসা বাবায়ন
িতেবদন।

[৫.২] িবালয় দশ ন/পিরদশ ন [৫.২.১] দশ ন/ পিরদশ নত িবালয়
অিতির জলা শাসক (িশা ও আইিস), মৗলভীবাজার, গাপনীয় শাখা, জলা
শাসেকর কায ালয়, মৗলভীবাজার।

পিরদশ ন/দশ ন িতেবদন।

[৫.৩] জলা পিরেবশ ও বন উয়ন
কিমর সভা আেয়াজন

[৫.৩.১] আেয়ািজত সভা সহকারী বন সংরক, বন িবভাগ, মল, মৗলভীবাজার। সভার কায িববরণী।

[৫.৩.২] সভার িসা বাবািয়ত সহকারী বন সংরক, বন িবভাগ, মল, মৗলভীবাজার।
সভার িসা বাবায়ন
িতেবদন।

[৫.৪] এসিডিজ িবষয়ক জলা কিমর
সভা আেয়াজন

[৫.৪.১] আেয়ািজত সভা
উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা অিফস, মৗলভীবাজার ও সদ সিচব, এসিডিজ িবষয়ক
জলা কিম, মৗলভীবাজার। সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, মৗলভীবাজার।

সভার কায িববরণী

[৫.৪.২] সভার িসা বাবািয়ত
এসিডিজ িবষয়ক জলা কিমর সদ, মৗলভীবাজার এবং সাধারণ শাখা ও িশা
শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, মৗলভীবাজার।

সভার িসা বাবায়ন ি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
মাদক , ভজাল খা, নকল প, বািববাহ,
ইভিজং সহ িবিভ অপরাধ িতেরােধ মাবাইল কাট 
পিরচালনা

পিরচািলত মাবাইল কাট  মাদক িনয়ণ অিধদর মাবাইল কাট  পিরচালনায় সহায়তা দান

জলা পয ােয় িয়তােদর সংবধ না অান আেয়ািজত সংবধ না
জলা মিহলা িবষয়ক কম কতার কায ালয়,
মৗলভীবাজার

বা িববাহ, ইভিজং িবষেয় ত দান, সভা আেয়াজন ও সভার িসা বাবায়ন

জলা নারী ও িশ িনয াতন িতেরাধ কিমর সভা
আেয়াজন

আেয়ািজত সভা
জলা মিহলা িবষয়ক কম কতার কায ালয়,
মৗলভীবাজার

বা িববাহ, ইভিজং িবষেয় ত দান, সভা আেয়াজন ও সভার িসা বাবায়ন

জলা নারী ও িশ িনয াতন িতেরাধ কিমর সভা
আেয়াজন

িসা বাবািয়ত
জলা মিহলা িবষয়ক কম কতার কায ালয়,
মৗলভীবাজার

বা িববাহ, ইভিজং িবষেয় ত দান, সভা আেয়াজন ও সভার িসা বাবায়ন

মাদক , ভজাল খা, নকল প, বািববাহ,
ইভিজং সহ িবিভ অপরাধ িতেরােধ মাবাইল কাট 
পিরচালনা

পিরচািলত মাবাইল কাট 
জলা মিহলা িবষয়ক কম কতার কায ালয়,
মৗলভীবাজার

বা িববাহ, ইভিজং িবষেয় ত দান, সভা আেয়াজন ও সভার িসা বাবায়ন

এসিডিজ িবষয়ক জলা কিমর সভা আেয়াজন আেয়ািজত সভা জলা সমাজেসবা অিফস, মৗলভীবাজার
ভাতা িবতরণ কায ম তদারিকেত সহায়তা দান, এসিডিজ িবষয়ক জলা কিমর
সভা আেয়াজন

িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত জলা সমাজেসবা অিফস, মৗলভীবাজার
ভাতা িবতরণ কায ম তদারিকেত সহায়তা দান, এসিডিজ িবষয়ক জলা কিমর
সভা আেয়াজন

িতবী ভাতা দান কায ম তদারিক ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত জলা সমাজেসবা অিফস, মৗলভীবাজার
ভাতা িবতরণ কায ম তদারিকেত সহায়তা দান, এসিডিজ িবষয়ক জলা কিমর
সভা আেয়াজন

জলা পিরেবশ ও বন উয়ন কিমর সভা আেয়াজন আেয়ািজত সভা জলা বন অিফস, মৗলভীবাজার।
সভা আেয়াজেনর সকল কায ম হণ, সভার কায িববরণী ত ও সভার িসা
বাবায়ন সংা অগিত িতেবদন ত ও রণ।

জলা পিরেবশ ও বন উয়ন কিমর সভা আেয়াজন সভার িসা বাবািয়ত জলা বন অিফস, মৗলভীবাজার।
সভা আেয়াজেনর সকল কায ম হণ, সভার কায িববরণী ত ও সভার িসা
বাবায়ন সংা অগিত িতেবদন ত ও রণ।

জলা পয ােয় ীড়া িতেযািগতার আেয়াজন আেয়ািজত ীড়া িতেযািগতা জলা ীড়া অিফস, মৗলভীবাজার। ীড়া িতেযািগতা আেয়াজন িবষেয় সহায়তা দান।

সাংিতক িতেযািগতার আেয়াজন আেয়ািজত িতেযািগতা জলা িশকলা একােডিম, মৗলভীবাজার। সাংিতক িতেযািগতা আেয়াজন ও সহায়তা দান।

িেযাা দর সানী ভাতা িবতরণ কায ম ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত
সানালী াংক িলিমেটড, িিপাল অিফস,
মৗলভীবাজার

ুভােব িজিপ পিতেত বীরিেযাা সানী ভাতা িবতরণ ও এ সংা
িতেবদন সমেয় সমেয় রণব ক সহায়তা দান।
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ











  



  








