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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।

২০২০-২১ 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 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 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 মসেহর 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 উুকরণ কম িচ জারদারকরণ
৭. মানবসদ উয়ন, সািকট হাউস বহাপনার উয়ন ও ািতািনক সমতা িকরণ
৮. ব ও ীড়া উয়ন এবং সাংিতক কম কাের িবকাশ সাধন

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 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;
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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
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
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

িশার ণগত মান ি
পাঠদান পিত িবষেয় িশকেদর িনেয়
আেয়ািজত কম শালা

সংা ০০ ০০ ০৪ ০৫ 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 িহীত িসা
বাবায়ন

% ০০ ০০ ৪০ ৫০ ৬০
সাধারণ শাখা, জলার গমা িবগ  ও
িতানসহ

আিথ ক সদ বাপনার উয়ন
য় পিরকনা অযায়ী েয়র মােম
এিডিপ বাবায়ন

% ০০ ৯০ ৯২ ৯৫ ৯৭ নজারত শাখা, সাধারণ শাখা, গণত িবভাগ

সামািজক িনরাপা কায ম
জারদারকরণ

পিরবীণত ক সংা ০০ ০৯ ১০ ১১ ১২
সাধারণ শাখা, জলা সমাজেসবা অিফস, জলা মিহলা
িবষয়ক অিফস, জলা েয াগ বাপনা ও াণ অিফস

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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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

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

১০

[১.১] জলা উয়ন সময়
কিমর সভা অান

[১.১.১] অিত
সভা

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[১.২] জলা উয়ন সময়
কিমর সভার িসা বাবায়ন

[১.২.১] িসা
বাবািয়ত

সমি % ১ ৯৫ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[১.৩] িবিভ উয়নলক
কায ম পিরদশ ন

[১.৩.১]
পিরদশ নত ক

সমি সংা ২ ৫৮ ৬০ ৬০ ৫৯ ৫৮ ৬০ ৬০

[১.৪] এনিজও কায ম সময়
িবষয়ক সভা

[১.৪.১] সভা
অিত

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[১.৫] এনিজও কায ম সময়
িবষয়ক সভার িসা বাবায়ন

[১.৫.১] িসা
বাবািয়ত

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[১.৬] এনিজওেদর অেল
ছাড়ত অেথ র পিরবীণ

[১.৬.১]
পিরবীণত
এনিজও

সমি সংা ১ ১১ ১৫ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ১৫ ১৫

[১.৭] ঋণ কায ম
পিরদশ ন/ দশ ন

[১.৭.১] পিরদশ ন/
দশ ন ত ঋণ
কায ম

সমি সংা ১ ৪ ৮ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ১০ ১০

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

১০
[২.১] াণ ও নব াসন এবং
েয াগ বহাপনা সিকত
সভা অান

[২.১.১] অিত
সভা

সমি সংা ১ ১০ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২
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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

[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 নত/
দশ নত

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[২.৪] িজআর দান
[২.৪.১] দানত
িজআর

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[২.৫] িভিজএফ দান
[২.৫.১] দানত
িভিজএফ

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[২.৬] ট িরিলফ দান
[২.৬.১] দানত
িরিলফ

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[২.৭] ামীণ অবকাঠােমা
িনম ােণর জ কািবখা ক
বাবায়ন

[২.৭.১] িনিম ত রাা সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[২.৮] ামীণ অবকাঠােমা
িনম ােণর জ কািবটা ক
বাবায়ন

[২.৮.১] িনিম ত
রাা

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[২.৯] অিতদিরের জ
কম সংান কম িচ

[২.৯.১] িনেয়ািজত
িমক

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[২.১০] েরাপেণর জ
জনগণেক উুকরণ মলা
আেয়াজন

[২.১০.১] আেয়ািজত
মলা

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১

[২.১১] সামািজক বনায়েনর
জ িবিভ কার ের চারা
িবতরণ

[২.১১.১] িবতরণত
চারা

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

[২.১২] জলা বন ও পিরেবশ
কিমর সভা আেয়াজন

[২.১২.১] আেয়ািজত
মলা

সমি সংা ১ ৪ ৬ ৬ ৫ ৪ ৬ ৬

[২.১৩] জলা বন ও পিরেবশ
কিমর সভার িসা বাবায়ন

[২.১৩.১] বাবািয়ত
িসা

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[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 দান
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 কােজর
সহায়তা দান

[৩.৫.১] সহায়তা
দ

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৪] রাজ শাসন ও
বহাপনায়
গিতশীলতা আনয়ন

১০
[৪.১] উপেজলা িম অিফস
পিরদশ ন

[৪.১.১] পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[৪.২] ইউিনয়ন িম অিফস
পিরদশ ন

[৪.২.১]
পিরদশ নত অিফস

সমি সংা ১ ২৪ ২৪ ২৪ ২৪ ২৪

[৪.৩] িম রকড 
হালনাগাদকরণ

[৪.৩.১]
হালনাগাদত
খিতয়ান

সমি সংা ০.৫ ৭৩৩০ ৭৬০০ ৭৬০০ ৭৫৫০ ৭৫৫০ ৭৪৫০ ৭৪০০ ৭৮০০ ৭৮০০



খসড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২১, ২০২০ ১৬:১৭ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৭, 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

[৪.৪] িষ খাস জিম বোব
দান

[৪.৪.১] নব ািসত
পিরবার

সমি সংা ১ ১০৯ ২৪০ ২৪০ ২৩৫ ২৩০ ২২০ ২০০ ২৪০ ২৪০

[৪.৫] অিষ খাস জিম
বোব দান

[৪.৫.১] আেবদন
িন

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৮০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.৬] িম উয়ন কেরর সক
দািব িনধ ারণ

[৪.৬.১] সকভােব
দািব িনধ ািরত

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৪.৭] িম উয়ন কর আদায়
তদারিক করা

[৪.৭.১] আদায়ত
িম উয়ন কর

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ১০০ ১০০

[৪.৮] সায়রাত মহাল বোব
দান

[৪.৮.১] আদায়ত
ইজারা

সমি % ০.৫ ৯৩ ৯৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫ ৯৫

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

সমি % ০.৫ ৫৮ ৬০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ১০০ ১০০

[৪.১০] িম িবেরাধ িবষয়ক
মামলার এসএফ িব আদালেত
রণ

[৪.১০.১] রেণর
সময়

সমি িদন ১ ৪০ ৩৬ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৩৫ ৩৫

[৪.১১] দওয়ানী মামলা িনি
[৪.১১.১] সরকােরর
িবপে মামলার
একতরফা রায়

সমি সংা ০.৫ ০ ০ ০

[৪.১২] র সািট িফেকট মামলা
িনি

[৪.১২.১]
িনিত মামলা

সমি % ১ ২২.৭১ ২৫ ২৫ ২৩ ২১ ১৯ ১৭ ৩০ ৩০

[৪.১৩] ১নং খিতয়ান
সরকাির সির অৈবধ দখল
উার

[৪.১৩.১] উারত
িম

সমি % ১ ২ ২ ২ ১ ২ ২



খসড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২১, ২০২০ ১৬:১৭ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৭, 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 ২ ৫১০ ৫৩০ ৫৩০ ৫২৫ ৫২০ ৫১৫ ৫১০ ৫৪০ ৫৪০

[৫.২] ুভােব পাবিলক পরীা
পিরচালনা

[৫.২.১] পাবিলক
পরীার  পের
িনরাপা িনিত
ত

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৫.৩] এিিকউভ
ািজেেটর আদালত পিরদশ ন

[৫.৩.১]
পিরদশ নত
আদালত

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৫.৪] জলখানা পিরদশ ন
[৫.৪.১]
পিরদশ নত

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৫.৫] থানা পিরদশ ন
[৫.৫.১]
পিরদশ নত

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৫.৬] জলা আইন লা
কিমর সভা অান

[৫.৬.১] অিত
সভা

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৫.৭] জলা আইন লা
কিমর সভার িসা বাবায়ন

[৫.৭.১] িসা
বাবায়েনর হার

সমি % ১ ৮০ ৮০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৫.৮] পািক গাপনীয়
িতেবদন রণ

[৫.৮.১] িরত
িতেবদন

সমি িদন ১ ২৪ ২৪ ২৪ ২৪ ২৪

[৬]
জনসেচতনতালক
কায েম উুকরণ
কম িচ
জারদারকরণ

১০

[৬.১] বািববাহ িনেরােধর
লে জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

[৬.১.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ২ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৬ ৬

[৬.২] সাস ও জীবাদ দমেন
জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

[৬.২.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ২ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৬ ৬



খসড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২১, ২০২০ ১৬:১৭ া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৭, 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] সভার
িসা বাবায়েনর
হার

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[৬.৩] নারী ও িশ িনয াতন
রােধ জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

[৬.৩.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ১ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৬ ৬

[৬.৪] যৗক িনেরােধর লে
জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজ

[৬.৪.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ১ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৬ ৬

[৬.৫] নারী ও িশ পাচার রােধ
জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

[৬.৫.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ২ ৫ ৬ ৬ ৫ ৪ ৬ ৭

[৬.৫.২] সভার
িসা বাবায়েনর
হার

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

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

১০

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

[৭.১.১] িশণ
আেয়ািজত

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০



খসড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২১, ২০২০ ১৬:১৭ া: ১৫ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৭, 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 িবতরণ

[৭.২.১] িশণ
দ ও সা িফেকট
িবতরণত

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

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

[৭.৩.১] িশণ
দ

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

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

[৭.৪.১] আইিস
বহারকারী

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৭.৫] সািকট হাউজ বহাপনা
[৭.৫.১] মানসত
পিরেবশ

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৭.৬] িভিভআইিপগেণর জ
সভার আেয়াজন

[৭.৬.১] আেয়ািজত
সভা

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৮] ব ও ীড়া
উয়ন এবং
সাংিতক
কম কাের িবকাশ
সাধন

৫
[৮.১] ীড়া সংহার
আওতাধীন িত ীড়া
িতেযািগতার আেয়াজন

[৮.১.১] আেয়ািজত
ীড়া িতেযািগতা

সমি সংা ২ ৭ ৮ ৮ ৭ ৬ ৮ ৮

[৮.২] ীড়ািবদেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৮.২.১] িশণা
খেলায়াড়

সমি সংা ২ ৬০ ৬৫ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭০ ৭০

[৮.৩] সাংিতক িতেযািগতার
আেয়াজন

[৮.৩.১] আেয়ািজত
িতেযািগতা

সমি সংা ১ ৬ ৭ ৭ ৬ ৫ ৮ ৮



খসড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২১, ২০২০ ১৬:১৭ া: ১৬ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৭, 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
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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%

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

২ উিনঅ উপেজলা িনব াহী অিফসার

৩ সেবা িম সংার বাড 

৪ এিস া এিসা কিমশনার া

৫ আরিডিস রিভিনউ ড কােলর

৬ এলএও া অাইিজশান অিফসার

৭ এসএ ট অাইিজশান

৮ ইউএলএও ইউিনয়ন া এিসা অিফসার

৯ ইউএসএলএও ইউিনয়ন া সাব-এিসা অিফসার

১০ এনিডিস নজারত ড কােলর

১১ অঃেজঃঃ অিতির জলা শাসক

১২ িডআরআরও জলা াণ ও নব াসন কম কতা

১৩ কািবখা কােজর িবিনমেয় খা

১৪ কািবটা কােজর িবিনমেয় টাকা

১৫ িবিসএস বাংলােদশ িসিভল সািভ স

১৬ িবিজিব বড ার গাড  বাংলােদশ

১৭ িজআর খয়রািত াণ

১৮ আইিস (ICT) ইনফরেমশন এ কিমউিনেকশন টকেনালিজ

১৯ ই-ফাইল (নিথ) ই-নিথ বাপনা

২০ এনিজও (NGO) নন-গভন েমাল অরগানাইেজশন

২১ এসএফ টেম অব ফাস
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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 ণগত মান
িনিতকরণ

গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িতেবদন যাচাই পিরদশ ন িতেবদন

[১.৪] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক
সভা

[১.৪.১] সভা অিত
জলায় 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 িববরণীর 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
ত ঋণ কায ম

িবিভ এনিজও এবং সরকাির 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 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 মািসক 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 নত/
দশ নত

েয াগ িত এলাকা তাৎিণক গমন কের িতেদর য়িত
িনপন 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
মাারেরাল 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
মাারেরাল 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 েয়াজনীয় পিরমাণ ট িরিলফ সহায়তা
িবতরণকরণ

াণ ও নব াসন শাখা
িবতরণ সংা িতেবদন ও
মাারেরাল পয ােলাচনা

িবতরণ সংা
িতেবদন

[২.৭] ামীণ অবকাঠােমা িনম ােণর জ
কািবখা ক বাবায়ন

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

সমাি িতেবদন

[২.৮] ামীণ অবকাঠােমা িনম ােণর জ
কািবটা ক বাবায়ন

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

সমাি িতেবদন

[২.৯] অিতদিরের জ কম সংান
কম িচ

[২.৯.১] িনেয়ািজত িমক 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] েরাপেণর জ জনগণেক
উুকরণ মলা আেয়াজন

[২.১০.১] আেয়ািজত মলা
েরাপেণর জ ৩ িদনাপী 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] সামািজক বনায়েনর জ িবিভ
কার ের চারা িবতরণ

[২.১১.১] িবতরণত চারা
সামািজক বনায়েনর জ ফলদ, বনজ ও ভষজ িবিভ কার চারা ছা
ছাী, িবিভ িতান ও অােদর মােঝ িবনাে িবতরণকরণ

সাধারণ শাখা িবতরণ িতেবদন পয ােলাচনা িবতরণ িতেবদন

[২.১২] জলা বন ও পিরেবশ কিমর সভা
আেয়াজন

[২.১২.১] আেয়ািজত মলা
জলার পিরেবশ উয়ন ও েরাপন, পিরেবশন ষণ রাধকরণ সংা
আেলাচনা ও িসা হণ

সাধারণ শাখা কায িববরণী যাচাই সভার কায িববরণী

[২.১৩] জলা বন ও পিরেবশ কিমর
সভার িসা বাবায়ন

[২.১৩.১] বাবািয়ত িসা পরবত সভায় ব বত সভায় হীত িসাের বাবায়ন পয ােলাচনাকরণ সাধারণ শাখা কায িববরণী পয ােলাচনা 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 িবতরণ ি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 িবতরণ িনিতকরণ

সাধারণ শাখা
িবতরণ িতেবদন ও াংক
িহসাব পয ােলাচনা

িবতরণ িতেবদন

[৩.৩] িবধবা ভাতা দান কায ম
তদারিক

[৩.৩.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত

জলার তািলকা িতবীেদর অেল সরকার কক ছাড়ত ভাতা
িনধ ািরত সমেয়র মে সবার িনকট িবতরণ ি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 ণগত মান যাচাইকরণ এবং
িবধােভাগীেদর সােথ মতিবিনময়

সাধারণ শাখা

পিরদশ ন িতেবদন ও
বাবায়ন িতেবদন
পয ােলাচনা এবং েযাজ ে
মাারেরাল যাচাই

পিরদশ ন িতেবদন

[৩.৫] িতবীেদর িশা ও অা
কাণলক কােজর সহায়তা দান

[৩.৫.১] সহায়তা দ
জলার তািলকা িবধােভাগীেদর অেল িশা ও কাণলক
কােজ সরকার কক দ সহায়তা উপেদর মােঝ যথাসমেয় িবতরণ
িনিতকরণ

সাধারণ শাখা িতেবদন পয ােলাচনা িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[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 গিতশীলতা আনয়েনর লে েয়াজনীয় িনেদ শনা
দান করা

গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িতেবদন পয ােলাচনা পিরদশ ন িতেবদন

[৪.২] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন
[৪.২.১] পিরদশ নত
অিফস

জলার িবিভ ইউিনয়ন িম অিফেসর কায ম সরজিমেন পরীা করা,
িবিভ রকড  ও রিজার পরখ করা, িম উয়ন কর আদায় িনিত
করা এবং কায েম গিতশীলতা আনয়েনর 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 সংেশাধনকরণ

এসএ 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

এসএ 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

এসএ শাখা
মািসক রাজ সভার
কায িববরণী পয ােলাচনা

মািসক রাজ সভার
কায িববরণী

[৪.৬] িম উয়ন কেরর সক দািব
িনধ ারণ

[৪.৬.১] সকভােব দািব
িনধ ািরত

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

এসএ 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 দািব আদােয়র লে মাস িভিক েপন িনধ ারণ করা ও
তা অজন িনিত করা। সংার দািব আদােয়র জ সংি সংার
অেল দািব সিিলত প রণ করা এবং তািগদ অাহত রাখা

এসএ শাখা
িরটান -৩ ও আদায় সংা
মািসক িতেবদন পয ােলাচনা

িরটান -৩ ও আদায়
সংা মািসক
িতেবদন

[৪.৮] সায়রাত মহাল বোব দান
[৪.৮.১] আদায়ত
ইজারা

িনধ ািরত সমেয়র মে সায়রাত মহালসহ কােলার করণ, পিকায়
িবি কাশ এবং বোব দান

এসএ 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 পিরহার েম ত িনিকরণ। আরএম শাখা মািসক িতেবদন পয ােলাচনা মািসক িতেবদন

[৪.১০] িম িবেরাধ িবষয়ক মামলার
এসএফ িব আদালেত রণ

[৪.১০.১] রেণর সময় িব আদালত কক িনধ ািরত সমেয়র মে এসএফ রণ িনিতকরণ আরএম শাখা মািসক িতেবদন পয ােলাচনা মািসক িতেবদন

[৪.১১] দওয়ানী মামলা িনি
[৪.১১.১] সরকােরর িবপে
মামলার একতরফা রায়

অবগিতর সােথ সােথ আিপল দােয়রকরণ। আরএম শাখা
িব িজিপর িতেবদন
পয ােলাচনা

িব িজিপর িতেবদন

[৪.১২] র সািট িফেকট মামলা িনি
[৪.১২.১] িনিত
মামলা

িবল পিরহারেম ত িনিকরণ
সহকারী কিমশনার
(িম)

মািসক রাজ সভার িতেবদন
পয ােলাচনা

মািসক রাজ সভার
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[৪.১৩] ১নং খিতয়ান সরকাির
সির অৈবধ দখল উার

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

এসএ 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  পিরচালনা করণ

িডিসয়াল িখানা
শাখা

মািসক িতেবদন পয ােলাচনা মািসক িতেবদন

[৫.২] ুভােব পাবিলক পরীা পিরচালনা
[৫.২.১] পাবিলক পরীার
 পের িনরাপা িনিত
ত

পাবিলক পরীার প েয়াজনীয় সংকট সহকাের িবিজেস হেত
আনয়ন, জারী শাখায় সংরণ এবং উপ  িনরাপা সহকাের
উপেজলায় ও পরীা কে পৗঁছােনা িনিতকরণ

িশা শাখা, জএম শাখা
ও জারী শাখা

পাবিলক পরীার বািষ ক
িতেবদন পয ােলাচনা

পাবিলক পরীার বািষ ক
িতেবদন

[৫.৩] এিিকউভ ািজেেটর আদালত
পিরদশ ন

[৫.৩.১] পিরদশ নত
আদালত

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] পিরদশ নত
জলাখানার শাসিনক কায ম পরীা করা, বিেদর সােথ সরাসির কথা
বেল আইনাগ সহায়তা দান, দ খাবােরর ণগতমান পরীা করা
এবং বিেদর া েযাগ িবধা িনিতকরেণ িনেদ শনা দান

গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িতেবদন যাচাই পিরদশ ন িতেবদন

[৫.৫] থানা পিরদশ ন [৫.৫.১] পিরদশ নত

থানার সািব ক কায ম পয েবণ, অাগার, মালখানা ও হাজতখানা
সরজিমেন 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 আইন লা সংা সািব ক অবা পয ােলাচনা করা এবং আইন
লা াভািবক করার লে েয়াজনীয় িসা হণ

িডিসয়াল িখানা
শাখা

সভার কায িববরণী যাচাই সভার কায িববরণী

[৫.৭] জলা আইন লা কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[৫.৭.১] িসা বাবায়েনর
হার

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

সভার কায িববরণী পয ােলাচনা সভার কায িববরণী

[৫.৮] পািক গাপনীয় িতেবদন রণ [৫.৮.১] িরত িতেবদন
জলার সািব ক পিরিিত সেক িনধ ািরত ছেক মিপিরষদ িবভােগ
িতমােসর ১৬ তািরখ ও পরবত মােসর ১ তািরেখ পািক গাপনীয়
িতেবদন রণ করণ

গাপনীয় শাখা
পািক গাপনীয় িতেবদন
পয ােলাচনা

পািক গাপনীয়
িতেবদন

[৬.১] বািববাহ িনেরােধর লে
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

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

িডিসয়াল িখানা
শাখা

সভার িতেবদন ও িরিচ
পয ােলাচনা

মণ িববরণী

[৬.২] সাস ও জীবাদ দমেন
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[৬.২.১] আেয়ািজত সভা

সাস ও জীবােদর ফল সেক জনগণেক সেচতন করা, সাস ও
জীবাদ  সমাজ গঠেন সকেলর অংশহণ ি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
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[৬.২] সাস ও জীবাদ দমেন
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[৬.২.২] সভার িসা
বাবায়েনর হার

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 আইনী সহায়তা নবার জ পরামশ  দওয়া

িডিসয়াল িখানা
শাখা

সভার িতেবদন ও িরিচ
পয ােলাচনা

মণ িববরণী

[৬.৩] নারী ও িশ িনয াতন রােধ
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[৬.৩.১] 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 আইনী সহায়তা নবার জ পরামশ  দওয়া

িডিসয়াল িখানা
শাখা

সভার িতেবদন ও িরিচ
পয ােলাচনা

মণ িববরণী

[৬.৪] যৗক িনেরােধর লে
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজ

[৬.৪.১] আেয়ািজত সভা
যৗক থার ফল সেক জনগণেক সেচতন করা, এর সােথ জিড়ত
িেদর আইেনর আওতায় আনেত জনগেণর সহেযািগতা চাওয়া এবং
“যৗক িদব না এবং নব না” বােধ সব সাধারণেক উু করা

িডিসয়াল িখানা
শাখা

সভার িতেবদন ও িরিচ
পয ােলাচনা

মণ িববরণী

[৬.৫] নারী ও িশ পাচার রােধ
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[৬.৫.১] 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

[৬.৫] নারী ও িশ পাচার রােধ
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[৬.৫.২] সভার িসা
বাবায়েনর হার

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

সভার িতেবদন পয ােলাচনা সভার িতেবদন

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

[৭.১.১] িশণ আেয়ািজত

িবিসএস (শাসন) কাডােরর িশানিবস 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 কােলার ও িশণ
িতেবদন যাচাই

িশণ কােলার ও
িতেবদন

[৭.২] মিপিরষদ িবভাগ দ িশণ
কম িচ অযায়ী নবিন কাডার
কম কতােদর সনদপ িবতরণ

[৭.২.১] িশণ দ ও
সা িফেকট িবতরণত

িশণ সমাপনাে সািট ি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 ণয়ন এবং তদাসাের েতক কম চারীর জ ৬০ ঘা
িশণ

সংাপন শাখা ও
আরএম শাখা

হািজরা খাতা, মাারেরাল ও
িশণ িতেবদন যাচাই

িশণ কােলার 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
িনেরাতসািহত করণ

আইিস শাখা ই-ফাইল (নিথ) িরেপাট  যাচাই
ই-ফাইল (নিথ) এর
দনিন কায ম



খসড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২১, ২০২০ ১৬:১৭ া: ২৬ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৭, ২০২০

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

[৮.১] ীড়া সংহার আওতাধীন িত
ীড়া িতেযািগতার আেয়াজন

[৮.১.১] আেয়ািজত ীড়া
িতেযািগতা

ীড়া সংার আওতাধীন িত ীড়া আেয়াজেনর লে বািষ ক
কােলার ণয়ন এবং স মেত িত ীড়া অান আেয়াজন
ি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

ীড়াবীদেদর দতা ও সমতা ির জ সরকাির ও ানীয় উোেগ
িনয়িমত িশণ আেয়াজন করা

জলা ীড়া সংা
হািজরা খাতা ও িশণ
িতেবদন যাচাই

িশণ কােলার ও
িতেবদন

[৮.৩] সাংিতক িতেযািগতার আেয়াজন
[৮.৩.১] আেয়ািজত
িতেযািগতা

সাংিতক িতেযািগতার জ ঋ িভিক উৎসব কােলার নয়ন
করণ এবং তদাসাের িবিভ সাংিতক অান আেয়াজন করণ

জলা িশকলা একােডিম
ঋিভিক উৎসব কােলার,
িতেবদন ও িরিচ যাচাই

ঋিভিক উৎসব
কােলার ও িতেবদন
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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

মণালয় / িবভাগ
েয াগ বাপনা ও
াণ মণালয়

দানত িজআর
যথাসমেয় কািবখা/ কািবটা/ আর/ িজআর/
িভিজএফ/ ইিজিপিপ বরা

চােপ কায ম স করেত যথাসমেয় বরা
েয়াজন

ক হণ ও বাবায়ন হ হেয় পড়েব।

অা গণত িবভাগ মানসত পিরেবশ
সািকট হাউসেক সংার এবং রনােবেণ
সহেযািগতা

গণত িবভাগ সািকট হাউস সংার এবং রনােবেণর
জ দািয়া িবভাগ

সািকট হাউজেক সংার এবং রণােবেণ সহেযািগতা
পাওয়া না গেল সািকট হাউেস িভিভআইিপ ও িভআইিপেদর
তািশত মােন সবা ও আিত দান করা সব হেব না।

অা িবিজিব
িসা বাবায়েনর
হার

িবিজিব সহায়তা
জির আইন লা রা, মাবাইল কাট  পিরচালনা
এবং চারাচালান িনেরােধ িবিজিবর সহায়তা অপিরহায 

িবিজিবর সহায়তা না পাওয়া গেল জরী আইন লা রা,
মাবাইল কাট  পিরচালনা এবং চারাচালান িনেরাধ হত
হেব।

অা িবিজিব
পিরচািলত মাবাইল
কাট 

িবিজিব সহায়তা
জির আইন লা রা, মাবাইল কাট  পিরচালনা
এবং চারাচালান িনেরােধ িবিজিবর সহায়তা অপিরহায 

িবিজিবর সহায়তা না পাওয়া গেল জরী আইন লা রা,
মাবাইল কাট  পিরচালনা এবং চারাচালান িনেরাধ হত
হেব।

মণালয় / িবভাগ
েয াগ বাপনা ও
াণ মণালয়

িনেয়ািজত িমক
যথাসমেয় কািবখা/ কািবটা/ আর/ িজআর/
িভিজএফ/ ইিজিপিপ বরা

যথাসমেয় কািবখা/ কািবটা/ আর/ িজআর/ িভিজএফ/
ইিজিপিপ বরা

ক হণ ও বাবায়ন হ হেয় পড়েব।

মণালয় / িবভাগ
েয াগ বাপনা ও
াণ মণালয়

িনিম ত রাা
যথাসমেয় কািবখা/ কািবটা/ আর/ িজআর/
িভিজএফ/ ইিজিপিপ বরা

চােপ কায ম স করেত যথাসমেয় বরা
েয়াজন

ক হণ ও বাবায়ন হ হেয় পড়েব।

মণালয় / িবভাগ
েয াগ বাপনা ও
াণ মণালয়

িনিম ত রাা
যথাসমেয় কািবখা/ কািবটা/ আর/ িজআর/
িভিজএফ/ ইিজিপিপ বরা

চােপ কায ম স করেত যথাসমেয় বরা
েয়াজন

ক হণ ও বাবায়ন হ হেয় পড়েব।

মণালয় / িবভাগ
েয াগ বাপনা ও
াণ মণালয়

দানত িরিলফ
যথাসমেয় কািবখা/ কািবটা/ আর/ িজআর/
িভিজএফ/ ইিজিপিপ বরা

চােপ কায ম স করেত যথাসমেয় বরা
েয়াজন

ক হণ ও বাবায়ন হ হেয় পড়েব।

মণালয় / িবভাগ
েয াগ বাপনা ও
াণ মণালয়

দানত িভিজএফ
যথাসমেয় কািবখা/ কািবটা/ আর/ িজআর/
িভিজএফ/ ইিজিপিপ বরা

চােপ কায ম স করেত যথাসমেয় বরা
েয়াজন

ক হণ ও বাবায়ন হ হেয় পড়েব।

মণালয় / িবভাগ
েয াগ বাপনা ও
াণ মণালয়

পিরদশ নত/ দশ নত
যথাসমেয় কািবখা/ কািবটা/ আর/ িজআর/
িভিজএফ/ ইিজিপিপ বরা

চােপ কায ম স করেত যথাসমেয় বরা
েয়াজন

ক হণ ও বাবায়ন হ হেয় পড়েব।

মণালয় / িবভাগ
েয াগ বাপনা ও
াণ মণালয়

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

চােপ কায ম স করেত যথাসমেয় বরা
েয়াজন

ক হণ ও বাবায়ন হ হেয় পড়েব।

মণালয় / িবভাগ
মিহলা ও িশ
িবষয়ক মণালয়

সভার িসা
বাবায়েনর হার

সভা/ সিমনার আেয়াজেন ও সভার িসা
বাবায়েন েয়াজনীয় সহায়তা

েয়াজনীয় সংক সভা/ সিমনার আেয়াজন
েয়াজনীয় সংক সভা/ সিমনার আেয়াজন করা সব হেব
না।
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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

মণালয় / িবভাগ
মিহলা ও িশ
িবষয়ক মণালয়

সভার িসা
বাবায়েনর হার

সভা/ সিমনার আেয়াজেন ও সভার িসা
বাবায়েন েয়াজনীয় সহায়তা

েয়াজনীয় সংক সভা/ সিমনার আেয়াজন
েয়াজনীয় সংক সভা/ সিমনার আেয়াজন করা সব হেব
না।

মণালয় / িবভাগ ব ও ীড়া মণালয়
আেয়ািজত ীড়া
িতেযািগতা

খেলায়ারগেণর িশণ ও ীড়া
িতেযািগতা আেয়াজেন বরা েয়াজন

খেলায়ারগেণর িশণ ও ীড়া িতেযািগতা আেয়াজেন
পয া বরা েয়াজন

পয া বরা দান করা না হেল খেলায়ারেদর িশণ ও
ীড়া িতেযািগতা আেয়াজন করা সব হেব না।

মণালয় / িবভাগ ব ও ীড়া মণালয় িশণা খেলায়াড়
খেলায়ারগেণর িশণ ও ীড়া
িতেযািগতা আেয়াজেন বরা েয়াজন

খেলায়ারগেণর িশণ ও ীড়া িতেযািগতা আেয়াজেন
পয া বরা েয়াজন

পয া বরা দান করা না হেল খেলায়ারেদর িশণ ও
ীড়া িতেযািগতা আেয়াজন করা সব হেব না।

মণালয় / িবভাগ
সংিত িবষয়ক
মণালয়

আেয়ািজত
িতেযািগতা

সাংিতক িতেযািগতা আেয়াজেন বরা
েয়াজন

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

অা বন িবভাগ আেয়ািজত মলা
েরাপেনর মলা আেয়াজন, ের চারা
িবতরেণর জ বরা েয়াজন

েরাপেনর মলা আেয়াজন, ের চারা িবতরেণর জ
পয া বরা েয়াজন

পয া বরা দান করা না হেল েরাপেনর মলা
আেয়াজন, ের চারা িবতরণ করা সব হেব না।

অা বন িবভাগ িবতরণত চারা
েরাপেনর মলা আেয়াজন, ের চারা
িবতরেণর জ বরা েয়াজন

েরাপেনর মলা আেয়াজন, ের চারা িবতরেণর জ
পয া বরা েয়াজন

পয া বরা দান করা না হেল েরাপেনর মলা
আেয়াজন, ের চারা িবতরণ করা সব হেব না।

অা বন িবভাগ আেয়ািজত মলা
েরাপেনর মলা আেয়াজন, ের চারা
িবতরেণর জ বরা েয়াজন

েরাপেনর মলা আেয়াজন, ের চারা িবতরেণর জ
পয া বরা েয়াজন

পয া বরা দান করা না হেল েরাপেনর মলা
আেয়াজন, ের চারা িবতরণ করা সব হেব না।

অা বন িবভাগ বাবািয়ত িসা
েরাপেনর মলা আেয়াজন, ের চারা
িবতরেণর জ বরা েয়াজন

েরাপেনর মলা আেয়াজন, ের চারা িবতরেণর জ
পয া বরা েয়াজন

পয া বরা দান করা না হেল েরাপেনর মলা
আেয়াজন, ের চারা িবতরণ করা সব হেব না।

অা
িলশ পােরর
কায ালয়

পিরচািলত মাবাইল
কাট 

িলশ সহায়তা
আইন লা রা, পাবিলক পরীার  পের
িনরাপা িনিত করা ও মাবাইল কাট  পিরচালনায়
িলশ সহায়তা অপিরহায 

িলিশ সহায়তা না পাওয়া গেল আইন লা রা,
পাবিলক পরীার  পের িনরাপা িনিত করা ও
মাবাইল কাট  পিরচালনা াহত হেব এবং জনলা
িবিত হেব।

অা
িলশ পােরর
কায ালয়

পাবিলক পরীার 
পের িনরাপা
িনিত ত

িলশ সহায়তা
আইন লা রা, পাবিলক পরীার  পের
িনরাপা িনিত করা ও মাবাইল কাট  পিরচালনায়
িলশ সহায়তা অপিরহায 

িলিশ সহায়তা না পাওয়া গেল আইন লা রা,
পাবিলক পরীার  পের িনরাপা িনিত করা ও
মাবাইল কাট  পিরচালনা াহত হেব এবং জনলা
িবিত হেব।

অা
িলশ পােরর
কায ালয়

িসা বাবায়েনর
হার

িলশ সহায়তা
আইন লা রা, পাবিলক পরীার  পের
িনরাপা িনিত করা ও মাবাইল কাট  পিরচালনায়
িলশ সহায়তা অপিরহায 

িলিশ সহায়তা না পাওয়া গেল আইন লা রা,
পাবিলক পরীার  পের িনরাপা িনিত করা ও
মাবাইল কাট  পিরচালনা াহত হেব এবং জনলা
ি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

দর / সংা
সমাজেসবা
অিধদফতর

ভাতা িবতরণত

িেযাা, িতবী ও িবধবা ভাতা দানসহ
সামািজক িনরাপা বনী বাবায়ন এবং
িতবীেদর িশা ও কাণলক কােজ
সহেযািগতা

িেযাা, িতবী ও িবধবা ভাতা দােন উপকারেভাগী
িনব াচন, তািলকাকরণ এবং তােদর অেল তািশত
সবা দানসহ িতবীেদর িশা ও কাণলক কােজ
সহেযািগতার জ দািয়া।

িেযাা, িতবী ও িবধবা ভাতা দােন উপকারেভাগী
িনব াচন, তািলকাকরণ এবং তােদর অেল তািশত সবা
দানসহ িতবীেদর িশা ও কাণলক কােজ
সহেযািগতা না পাওয়া গেল, িবধােভাগীরা সরকাির সবা ও
সহায়তা হেত বিত হেব।

দর / সংা
সমাজেসবা
অিধদফতর

ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

িেযাা, িতবী ও িবধবা ভাতা দানসহ
সামািজক িনরাপা বনী বাবায়ন এবং
িতবীেদর িশা ও কাণলক কােজ
সহেযািগতা

িেযাা, িতবী ও িবধবা ভাতা দােন উপকারেভাগী
িনব াচন, তািলকাকরণ এবং তােদর অেল তািশত
সবা দানসহ িতবীেদর িশা ও কাণলক কােজ
সহেযািগতার জ দািয়া।

িেযাা, িতবী ও িবধবা ভাতা দােন উপকারেভাগী
িনব াচন, তািলকাকরণ এবং তােদর অেল তািশত সবা
দানসহ িতবীেদর িশা ও কাণলক কােজ
সহেযািগতা না পাওয়া গেল, িবধােভাগীরা সরকাির সবা ও
সহায়তা হেত বিত হেব।

দর / সংা
সমাজেসবা
অিধদফতর

ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

িেযাা, িতবী ও িবধবা ভাতা দানসহ
সামািজক িনরাপা বনী বাবায়ন এবং
িতবীেদর িশা ও কাণলক কােজ
সহেযািগতা

িেযাা, িতবী ও িবধবা ভাতা দােন উপকারেভাগী
িনব াচন, তািলকাকরণ এবং তােদর অেল তািশত
সবা দানসহ িতবীেদর িশা ও কাণলক কােজ
সহেযািগতার জ দািয়া।

িেযাা, িতবী ও িবধবা ভাতা দােন উপকারেভাগী
িনব াচন, তািলকাকরণ এবং তােদর অেল তািশত সবা
দানসহ িতবীেদর িশা ও কাণলক কােজ
সহেযািগতা না পাওয়া গেল, িবধােভাগীরা সরকাির সবা ও
সহায়তা হেত বিত হেব।

দর / সংা
সমাজেসবা
অিধদফতর

পিরবীণত ক

িেযাা, িতবী ও িবধবা ভাতা দানসহ
সামািজক িনরাপা বনী বাবায়ন এবং
িতবীেদর িশা ও কাণলক কােজ
সহেযািগতা

িেযাা, িতবী ও িবধবা ভাতা দােন উপকারেভাগী
িনব াচন, তািলকাকরণ এবং তােদর অেল তািশত
সবা দানসহ িতবীেদর িশা ও কাণলক কােজ
সহেযািগতার জ দািয়া।

িেযাা, িতবী ও িবধবা ভাতা দােন উপকারেভাগী
িনব াচন, তািলকাকরণ এবং তােদর অেল তািশত সবা
দানসহ িতবীেদর িশা ও কাণলক কােজ
সহেযািগতা না পাওয়া গেল, িবধােভাগীরা সরকাির সবা ও
সহায়তা হেত বিত হেব।

দর / সংা
সমাজেসবা
অিধদফতর

সহায়তা দ

িেযাা, িতবী ও িবধবা ভাতা দানসহ
সামািজক িনরাপা বনী বাবায়ন এবং
িতবীেদর িশা ও কাণলক কােজ
সহেযািগতা

িেযাা, িতবী ও িবধবা ভাতা দােন উপকারেভাগী
িনব াচন, তািলকাকরণ এবং তােদর অেল তািশত
সবা দানসহ িতবীেদর িশা ও কাণলক কােজ
সহেযািগতার জ দািয়া।

িেযাা, িতবী ও িবধবা ভাতা দােন উপকারেভাগী
িনব াচন, তািলকাকরণ এবং তােদর অেল তািশত সবা
দানসহ িতবীেদর িশা ও কাণলক কােজ
সহেযািগতা না পাওয়া গেল, িবধােভাগীরা সরকাির সবা ও
সহায়তা হেত বিত হেব।


