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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, ঠারগও

এবং

িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, রংর-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২২ - ন ৩০, ২০২৩
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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:

ঠারগও জলা শাসন দেশর উয়েন সরকােরর িতিত মাতােবক সািব ক কায ম বাবায়ন করেছ। হ ড, ইউিডিস/ িপিডিস ও
নাগিরক সনদ ণেয়র মােম জনগণেক সবা দয়া হে। জাতীয় ত বাতায়েনর মােম জলার সকল ণ  ত েল ধরা হেয়েছ।
িশা,  া  ও  ত  ির  সসারণসহ  মানব  সদ  উয়েন  জলা  শাসেনর  িমকা  অনব।  জানমােলর  িনরাপা  িবধানকে
ামাণ আদালত ও অা েগাপেযাগী পদেপ হণ কের আইন-লা পিরিিত াভািবক রাখা হেয়েছ। উোা তির করার মােম
বকার লাঘব ও নারীর মতায়ন করা হেয়েছ। ঠারগও জলায় মািমক িবালেয় ‘শখ রােসল িডিজটাল াব’ ও াথিমক িবালেয়
‘শখ রােসল িডিজটাল াসম’ াপন করা হেয়েছ। পয টন িশের িবকােশ ‘িডিস পয টন পাক’ াপনসহ িবিভ ঐিতহািসক ও তািক
অবকাঠােমা সংরেণর বা হণ করা হেয়েছ। ঠারগও জলা পিরণত হেয়েছ শাি, উয়ন ও সির জনপেদ।

সমা এবং চােলসহ:

িবরিতহীন  ইারেনট  সংেযােগর  অভােব  সরকাির-বসরকাির  দেরর  মে তের অবাধ  বােহর  গিত  কািতমােন  এখেনা  পৗঁেছিন।  এ
জলার  উেখেযা  সমার  মে  রেয়েছ  বািববাহ  ও  মাদেকর  অপবহার,  জলার  অিধবাসীেদর  মে  উ  আহতার  হার;  জলার
ািক এবং দির জনেগাীর জীবনমােনর সািব ক উয়ন, িনরাপদ সড়ক িনিতকরেণর মােম সড়ক ঘ টনার হার কিমেয় আনা ইতািদ।
ঠারগওেক আিনক, খী ও স জলা িহেসেব িতিত করা জলা শাসেনর ধানতম চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

জাতীয় াচার কৗশল, বািষ ক কম সাদন ি ও নাগিরক সনদ বাবায়েনর মােম জলা শাসেনর কায েম দতা আনয়ন করা হেব
যার মােম তা ও জবাবিদিহতা িনিত করা হেব। ত ি বহােরর মােম সরকাির সবা তম সমেয় জনগেণর দাড়েগাড়ায়
পৗঁেছ  দয়া  হেব।  আইনাগভােব  িববাহ  পড়ােনা  িনিতকরেণর  মােম  বািববাহ জলা  ঘাষণা  করা  হেব।  আইনলা  াভািবক
রাখার জ যথাযথ বা  হণ করা  হেব।  িশা  উপকরণ,  িশখন ণালী,  িশাথেদর উপিিত ি এবং ঝের পড়া  রাধ  কের িশার
ণগত মান িনিত করা হেব। আহতার হার কিমেয় আনার জ জনসেচতনতা তির করা হেব। ঠারগও জলােক িভক জলা
িহেসেব গেড় তালার জ িবািরত কম িচ হণ করা হেয়েছ। সেব াপির টকসই উয়ন লমাা (SDG) বাবায়েন জলা শাসন
সরকােরর িনেদ শনা অযায়ী সকল কায ম হণ করেব।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

জনবাব শাসন গেড় েল নাগিরক সবা সহজীকরণ
িবেশষ অথ ৈনিতক ও খা িয়াজাতকরণ অল িতা
িবিবালয় ও আই পাক াপন
মেডল মসিজদ ও কম জীবী মিহলা হােল িনম াণ
উপেজলার সােথ ৪ লেনর সড়ক যাগােযাগ
জলায় মাদেকর অপবহার রাধ
অিধবাসীেদর মে উ আহতার বণতা াস
ত ির বহার সসারণ
আইন-লা পিরিিত, ািক এবং দির জনেগাীর জীবনমান উয়ন
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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, ঠারগও

এবং

িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, রংর-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. িম বাপনা
২. আইন-লা
৩. উয়ন ও শাসিনক সময়
৪. িশা, সংিত ও আইিস
৫. ানীয় সরকার ও অা কায েমর সময়/বাপনা

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. জলার আ:িবভাগীয় কম কাের সময় এবং ধানমীর িতত কসহ বাবায়ন এবং জলার ধান উয়ন
কম কা বাবায়েন সময়কারীর দািয় পালন;
২. সরকার কক িষ, াহেসবা ও জনাহ, পিরবার পিরকনা, িশকলা, নারী ও িশ,  -গাীর কাণ,
াথিমক ও গণিশা এবং িশা িবষয়ক হীত সকল নীিতমালা ও কম িচর ু বাবায়ন, তাবধান, পিরবীণ ও
সময়সাধন;
৩. জলা ািজেিস ও িনব াহী ািজেিস সিকত যাবতীয় মতা েয়াগ, আইন অযায়ী ামাণ আদালত
পিরচালনা, আেয়া িনয়ণ, ণ  াপনাসেহর িনরাপা িনিেতর মােম জলার সািব ক আইন-লা রাব ক
জনজীবেন ি আনয়ন এবং িভিভআইিপেদর িনরাপা সংা কায াবিল;
৪. জনলা ও জনিনরাপা িনিত করার মােম িবিভ সামািজক সমা যমন যৗন হয়রািন, নারী িনয াতন, মাদক
সবন, চারাচালান, যৗক, নিত িতেরাধ, বািববাহ ইতািদ িবষেয় জনউুকরণ, িতেরাধ ও িনরসেন কায ম
হণ;
৫. সামািজক িনরাপা ও দাির িবেমাচেন িবিভ মণালয় ও িবভাগ কক হীত আমার বািড় আমার খামারসহ িবিভ
ক বাবায়েন সািব ক সহায়তা দান ও কায কর সময় সাধন এবং িভকেদর নব াসেন কায কর পদেপ হণ;
৬. জলার রাজ শাসন ও বাপনা ুভােব পিরচালনার মােম সািব ক িনয়ণ, তাবধান এবং পিরবীণ;
৭. ে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;
৮. জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন এবং অিভেযাগ িনি বহাপনায় আনীত অিভেযাগ িনিকরণ;
৯. -াি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;
১০. ানীয় সরকার সংা কায ম তদারিক, পিরবীণ ও ায়ন;
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১১.  বাসীেদর  তাবলী  ত,  িবেদশগামী  িেদর  তারণা  ও  হয়রািন  িতেরাধ  এবং  মানব  পাচার  রাধসহ  বাসী
কােণ যাবতীয় কায ম হণ;
১২. এনিজওেদর কায ম তদারিক ও সময়, এনিজও কায েমর ওভারািপং িতেরােধ কম ে িনধ ারেণ মতামত
দান এবং এনিজওেদর অেল ছাড়ত অেথ র পিরবীণ ও ঋণসহ অা কায ম পিরদশ ন/ দশ ন;
১৩. জাতীয় ই-গভেন  কায ম বাবায়ন; সবা পিত সহজীকরণ, সবা দান িতিত অযায়ী সবা দান, জলা ত
বাতায়ন হালনাগাদকরণ, সাাল িমিডয়া বহার এবং িবিভ পয ােয় ত ও যাগােযাগ িসহ অা িবষেয় িশণ
কায ম পিরচালনা ও তদারিক;
১৪. পয টন টেলার নািনক সৗয  ির পাশাপািশ িনরাপা িবধান, বসরকাির উোােদর উুকরার মােম
পয টেনর েযাগ িবধা ি ও নাগিরক িবেনাদেনর উোগ হণ;
১৫. মহান িের িত রা ও বীর িেযাােদর কােণ সািব ক পদেপ হণ;
১৬. িশম ও অৈবধ ম বের পাশাপািশ ম আইন অযায়ী িমকেদর কােণ বা হণ;
১৭.  খাশ সংহ,  দামজাত,   িিতশীল ও খা িনরাপা  িনিেতর পাশাপািশ বাজার পিরবীণ ও ভাা
অিধকার সংরণ।
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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

িশার নগত মান ি
পাঠদান পিত িবষেয় িশকেদর িনেয়
আেয়ািজত কম শালা

সংা ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৭
জলা িশা অিফস, জলা াথিমক িশা অিফস, িশা
শাখা

দািরক কম কাে তা ির
মােম শিশালী িতান গঠন

াচার িবষেয় অংশীজনেদর সােথ
আেলাচনার মােম িহত িসা
বাবায়ন

% ৪০ ৫০ ৬০ ৬৫ ৬৫
সাধারণ শাখা, জলার গমা িবগ  ও
িতানসহ

সামািজক িনরাপা কায ম
জারদারকরণ

য়পিরকনা অযায়ী েয়র মােম
এিডিপ বাবায়ন

% ৯২ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ জলা শাসেকর কায ালয় এর অধীন শাখা, ঠারগও িরেপাট 

আিথ ক সদ বাপনার উয়ন পিরবীণত ক সংা ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৩
সাধারণ শাখা, জলা সমাজেসবা অিফস, জলা মিহলা
িবষয়ক অিফস এবং জলা েয াগ ও াণ অিফস,
ঠারগও

িরেপাট 

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২০, ২০২২ ১৯:৫৫ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ১১, 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
বাপনা

২০

[১.১] সহকারী কিমশনার (িম)
অিফস পিরদশ ন

[১.১.১]
পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ১ ১২ ৯ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.২] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন
[১.২.১]
পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ১ ৩৬ ২৭ ৩৬ ৩২ ২৯ ২৫ ২২ ৩৬ ৩৬

[১.৩] এল এ কেসর িতরণ
আেবদন িনি

[১.৩.১]
িনিত
আেবদন

সমি % ২ ৯৩ ৮৭ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯৫ ৯৫

[১.৪] িম রাজ সংা মামলা
িনিত

[১.৪.১]
িনিত
মামলা

সমি % ২ ৪১ ৩৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৭৫ ৭৫

[১.৫] দওয়ািন মামলার এসএফ
রণ

[১.৫.১]
রণত
িতেবদন

সমি িদন ২ ১৫ ১৫ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ১৫ ১৫

[১.৬] হহীনেদর জ হিনম াণ করা
[১.৬.১]
িনম াণত হ

সমি % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০ ১০০

[১.৭] িমহীনেদর জ িষ
খাসজিম বোব

[১.৭.১]
িনত
আেবদন

সমি % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১.৮] অিপ ত সির িলজ নবায়ন
[১.৮.১]
আদায়ত িলজ

সমি % ২ ২৯.৭৪ ৩২ ১০০ ৯৫ ৮৫ ৭৮ ৭৫ ১০০ ১০০

[১.৯] সায়রাত মহাল ইজারা দান
[১.৯.১]
আদায়ত ইজারা


সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০ ১০০

[১.১০] জনােরল সা িফেকট মামলা
িনিকরণ

[১.১০.১]
িনিত
মামলা

সমি % ২ ৬.৩ ৭.৭ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ২০ ২০

[২] আইন-লা ১৪

[২.১] মাদক সমাজ গঠেন ও
চারাচালান রােধ পদেপ হণ

[২.১.১]
পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ৩ ১৪৩ ১২২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.২] নারী ও িশর িত সিহংসতা,
িনপীড়ন ও বষলক আচরণ বে
পদেপ হণ

[২.২.১]
পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ৩ ১৭ ৪ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০

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

[২.৩.১]
পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ৩ ১৭ ৪ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০

[২.৪] মামলা িনি জারদারকরণ
[২.৪.১]
িনিত
মামলা

সমি % ২ ২২ ২৩ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১৪ ২০ ২০

[২.৫] জলা আইন-লা সংা
সভার িসা বাবায়ন

[২.৫.১] িসা
বাবায়ন

সমি % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] উয়ন ও
শাসিনক সময়

১২

[৩.১] জলার সকল সরকাির দেরর
কায েমর যথাযথ সময় সাধন

[৩.১.১] অিত
সভা

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৩.২] জলা উয়ন সময় সভার
িসা বাবায়ন

[৩.২.১] িসা
বাবায়ন

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৩] উয়ন কের/কায েমর
মান িনিেত িনয়িমত পিরদশ ন করা

[৩.৩.১]
পিরদশ নত
ক/কায ম

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৩.৪] সরকাির অিফেস সময়মেতা
সবা াি িনিেত পদেপ হণ

[৩.৪.১] হণত
পদেপ

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৫] িে গণহতার িশকার
এবং অসহায় িেযাা পিরবােরর
সদেদর যথাযথ সানজনক জীবন-
যাার বাকরেণ পদেপ হণ

[৩.৫.১] হণত
পদেপ

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৬] এসিডিজ িবষয়ক জলা
কিমর সভার িসা বাবায়ন

[৩.৬.১] অিত
সভা

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪] িশা,
সংিত ও
আইিস

১২

[৪.১] িশা িতােন উত পাঠদান
িনিেত পদেপ হণ

[৪.১.১]
পিরদশ নত
িশািতান

সমি সংা ৩ ২৪ ২৪ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৫ ২৬ ২৮

[৪.২] জনসাধারেণর মােঝ িনরাপদ
ইারেনট ও তি বহার
িনিেত পদেপ হণ

[৪.২.১] বা
হণ

সমি % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.৩] নাগিরকেদর জ পাক, খলার
মাঠ সংরণ/উয়ন/নন তরীর
উোগ হণ

[৪.৩.১] উোগ
হণ

সমি % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.৪] জলা িশা কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[৪.৪.১] িসা
বাবায়ন

সমি % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৫] ানীয়
সরকার ও অা
কায েমর
সময়/বাপনা

১২

[৫.১] ানীয় সরকার িতােন
যথাযথ উয়ন পিরকনা হেণ
সহায়তা ও সময় সাধন

[৫.১.১] অিত
সভা

সমি সংা ১ ২ ২ ৪ ৩ ২ ১ ১ ৪ ৪

[৫.২] জলার িনজ ঐিতহ ও
সংিত রা এবং জলার িবাত
পসেহর চার ও িবপণেন উোগ
হণ (জলা ািং)

[৫.২.১] উোগ
হণ

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৫.৩] পিরকিত নগরায়ন ও বনায়ন
িনিত করা

[৫.৩.১]
িনিতত
নগরায়ন ও
বনায়ন

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

[৫.৪] সামািজক িনরাপা কম চীেত
অসহায়/ঃ/িবধাবিতেদর
িবধাাি িনিেত বা হণ

[৫.৪.১] বা
হণ

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৫.৫] জ িনবন কায ম
পিরবীণ

[৫.৫.১]
পিরবীণত
কায ম

সমি % ৩ ৯৮ ৯৮ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৫.৬] ানীয় সরকার িতােনর
কায ম পিরবীণ

[৫.৬.১]
পিরবীণত
কায ম

সমি সংা ৩ ৩৬ ২৭ ৩৬ ৩২ ২৯ ২৫ ২২ ৩৬ ৩৬
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ৬ ১০ ১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ৭ ১০ ১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪ ২ ৪ ৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ২ ৩ ৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ২ ৩ ৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, ঠারগও, ি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,
ঠারগও-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, ঠারগও

তািরখ

িবভাগীয় কিমশনার
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, রংর

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ অঃেজঃঃ অিতির জলা শাসক

২ আইিস (ICT) ইনফরেমশন এ কিমউিনেকশন টকেনালিজ

৩ আরিডিস রিভিনউ ড কােলর

৪ ইউএলএও ইউিনয়ন া এিসা অিফসার

৫ ইউএসএলএও ইউিনয়ন া সাব-এিসা অিফসার

৬ ই-ফাইল (নিথ) ই-নিথ বাপনা

৭ উিনঅ উপেজলা িনব াহী অিফসার

৮ এনিজও (NGO) নন-গভন েমাল অরগানাইেজশন

৯ এনিডিস নজারত ড কােলর

১০ এলএও া অাইিজশান অিফসার

১১ এসএ ট অাইিজশান

১২ এসএফ টেম অব ফাস

১৩ এিস া এিসা কিমশনার া

১৪ কািবখা কােজর িবিনমেয় খা

১৫ কািবটা কােজর িবিনমেয় টাকা

১৬ িজআর খয়রািত াণ

১৭ িডআরআরও জলা াণ ও নব াসন কম কতা

১৮ িবিজিব বড ার গাড  বাংলােদশ

১৯ িবিসএস বাংলােদশ িসিভল সািভ স

২০ সেবা িম সংার বাড 

২১ সায়রাত মহাল জলমহাল, বামহাল, পাথরমহাল, লবণমহাল, িচংিড়মহাল ইতািদ
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর

মাণক
[১.১] সহকারী কিমশনার (িম) অিফস পিরদশ ন [১.১.১] পিরদশ নত অিফস এসএ শাখা িতেবদন

[১.২] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [১.২.১] পিরদশ নত অিফস এসএ শাখা িতেবদন

[১.৩] এল এ কেসর িতরণ আেবদন িনি [১.৩.১] িনিত আেবদন এসএ শাখা িতেবদন

[১.৪] িম রাজ সংা মামলা িনিত [১.৪.১] িনিত মামলা আরএম শাখা িতেবদন

[১.৫] দওয়ািন মামলার এসএফ রণ [১.৫.১] রণত িতেবদন আরএম শাখা িতেবদন

[১.৬] হহীনেদর জ হিনম াণ করা [১.৬.১] িনম াণত হ এসএ শাখা িতেবদন

[১.৭] িমহীনেদর জ িষ খাসজিম বোব [১.৭.১] িনত আেবদন এসএ শাখা িতেবদন

[১.৮] অিপ ত সির িলজ নবায়ন [১.৮.১] আদায়ত িলজ এসএ শাখা িতেবদন

[১.৯] সায়রাত মহাল ইজারা দান [১.৯.১] আদায়ত ইজারা  এসএ শাখা িতেবদন

[১.১০] জনােরল সা িফেকট মামলা িনিকরণ [১.১০.১] িনিত মামলা জনােরল সা িফেকট শাখা িতেবদন

[২.১] মাদক সমাজ গঠেন ও চারাচালান রােধ পদেপ হণ [২.১.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  জএম শাখা িতেবদন

[২.২] নারী ও িশর িত সিহংসতা, িনপীড়ন ও বষলক আচরণ বে পদেপ হণ [২.২.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  জএম শাখা িতেবদন

[২.৩] বািববাহ, ইভিজং, খাে ভজাল, নকল প ইতািদ রােধ িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা [২.৩.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  জএম শাখা িতেবদন

[২.৪] মামলা িনি জারদারকরণ [২.৪.১] িনিত মামলা জএম শাখা িতেবদন

[২.৫] জলা আইন-লা সংা সভার িসা বাবায়ন [২.৫.১] িসা বাবায়ন জএম শাখা িতেবদন

[৩.১] জলার সকল সরকাির দেরর কায েমর যথাযথ সময় সাধন [৩.১.১] অিত সভা সাধারণ শাখা িতেবদন

[৩.২] জলা উয়ন সময় সভার িসা বাবায়ন [৩.২.১] িসা বাবায়ন সাধারণ শাখা িতেবদন

[৩.৩] উয়ন কের/কায েমর মান িনিেত িনয়িমত পিরদশ ন করা [৩.৩.১] পিরদশ নত ক/কায ম সাধারণ শাখা িতেবদন

[৩.৪] সরকাির অিফেস সময়মেতা সবা াি িনিেত পদেপ হণ [৩.৪.১] হণত পদেপ সাধারণ শাখা িতেবদন

[৩.৫] িে গণহতার িশকার এবং অসহায় িেযাা পিরবােরর সদেদর যথাযথ সানজনক জীবন-যাার
বাকরেণ পদেপ হণ

[৩.৫.১] হণত পদেপ সাধারণ শাখা িতেবদন

[৩.৬] এসিডিজ িবষয়ক জলা কিমর সভার িসা বাবায়ন [৩.৬.১] অিত সভা সাধারণ শাখা িতেবদন

[৪.১] িশা িতােন উত পাঠদান িনিেত পদেপ হণ [৪.১.১] পিরদশ নত িশািতান িশা শাখা িতেবদন

[৪.২] জনসাধারেণর মােঝ িনরাপদ ইারেনট ও তি বহার িনিেত পদেপ হণ [৪.২.১] বা হণ আইিস শাখা িতেবদন

[৪.৩] নাগিরকেদর জ পাক, খলার মাঠ সংরণ/উয়ন/নন তরীর উোগ হণ [৪.৩.১] উোগ হণ িশা শাখা িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর

মাণক
[৪.৪] জলা িশা কিমর সভার িসা বাবায়ন [৪.৪.১] িসা বাবায়ন িশা শাখা িতেবদন

[৫.১] ানীয় সরকার িতােন যথাযথ উয়ন পিরকনা হেণ সহায়তা ও সময় সাধন [৫.১.১] অিত সভা এলিজ শাখা িতেবদন

[৫.২] জলার িনজ ঐিতহ ও সংিত রা এবং জলার িবাত পসেহর চার ও িবপণেন উোগ হণ (জলা
ািং)

[৫.২.১] উোগ হণ সাধারণ শাখা িতেবদন

[৫.৩] পিরকিত নগরায়ন ও বনায়ন িনিত করা [৫.৩.১] িনিতত নগরায়ন ও বনায়ন সাধারণ শাখা িতেবদন

[৫.৪] সামািজক িনরাপা কম চীেত অসহায়/ঃ/িবধাবিতেদর িবধাাি িনিেত বা হণ [৫.৪.১] বা হণ সাধারণ শাখা িতেবদন

[৫.৫] জ িনবন কায ম পিরবীণ [৫.৫.১] পিরবীণত কায ম এলিজ শাখা িতেবদন

[৫.৬] ানীয় সরকার িতােনর কায ম পিরবীণ [৫.৬.১] পিরবীণত কায ম এলিজ শাখা িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম

সমেয়র কৗশল
জলা িশা কিমর সভার িসা বাবায়ন িসা বাবায়ন জলা িশা অিফস, ঠারগও পালাপ ও ই-মইল

িশা িতােন উত পাঠদান িনিেত পদেপ হণ পিরদশ নত িশািতান জলা িশা অিফস, ঠারগও পালাপ ও ই-মইল

জনসাধারেণর মােঝ িনরাপদ ইারেনট ও তি বহার িনিেত পদেপ হণ বা হণ জলা কায ালয়, ঠারগও, আইিস অিধদর পালাপ ও ই-মইল

জনােরল সা িফেকট মামলা িনিকরণ িনিত মামলা িম মণালয় পালাপ ও ই-মইল

সায়রাত মহাল ইজারা দান আদায়ত ইজারা  িম মণালয় পালাপ ও ই-মইল

অিপ ত সির িলজ নবায়ন আদায়ত িলজ িম মণালয় পালাপ ও ই-মইল

িমহীনেদর জ িষ খাসজিম বোব িনত আেবদন িম মণালয় পালাপ ও ই-মইল

হহীনেদর জ হিনম াণ করা িনম াণত হ িম মণালয় পালাপ ও ই-মইল

দওয়ািন মামলার এসএফ রণ রণত িতেবদন িম মণালয় পালাপ ও ই-মইল

িম রাজ সংা মামলা িনিত িনিত মামলা িম মণালয় পালাপ ও ই-মইল

এল এ কেসর িতরণ আেবদন িনি িনিত আেবদন িম মণালয় পালাপ ও ই-মইল

ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন পিরদশ নত অিফস িম মণালয় পালাপ ও ই-মইল

সহকারী কিমশনার (িম) অিফস পিরদশ ন পিরদশ নত অিফস িম মণালয় পালাপ ও ই-মইল

জলা আইন-লা সংা সভার িসা বাবায়ন িসা বাবায়ন িলশ পােরর কায ালয়, ঠারগও পালাপ ও ই-মইল

বািববাহ, ইভিজং, খাে ভজাল, নকল প ইতািদ রােধ িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা পিরচািলত মাবাইল কাট  িলশ পােরর কায ালয়, ঠারগও পালাপ ও ই-মইল

নারী ও িশর িত সিহংসতা, িনপীড়ন ও বষলক আচরণ বে পদেপ হণ পিরচািলত মাবাইল কাট  িলশ পােরর কায ালয়, ঠারগও পালাপ ও ই-মইল

মাদক সমাজ গঠেন ও চারাচালান রােধ পদেপ হণ পিরচািলত মাবাইল কাট  িলশ পােরর কায ালয়, ঠারগও পালাপ ও ই-মইল

সামািজক িনরাপা কম চীেত অসহায়/ঃ/িবধাবিতেদর িবধাাি িনিেত বা হণ বা হণ জলা সমাজেসবা অিফস, ঠারগও পালাপ ও ই-মইল

িে গণহতার িশকার এবং অসহায় িেযাা পিরবােরর সদেদর যথাযথ সানজনক জীবন-যাার
বাকরেণ পদেপ হণ

হণত পদেপ জলা সমাজেসবা অিফস, ঠারগও পালাপ ও ই-মইল



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২০, ২০২২ ১৯:৫৫ া: ১৯ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ১১, ২০২২

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


