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খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১০:১১ া: ২ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

িচপ

জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ ৩ ................................................................................................... 

াবনা ৪ ............................................................................................................................................................. 

সকশন ১: জলা / সােকল অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল ৫ .......... 

সকশন ২: জলা / সােকল অিফেসর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact) ৭ ................................. 

সকশন ৩: কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ ৮ .............................................. 

সংেযাজনী ১: শসংেপ (Acronyms) ২০ .............................................................................................................. 

সংেযাজনী ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী দর/সংাসহ এবং পিরমাপ পিত ২১ ............................................... 

সংেযাজনী ৩: কম সাদন লমাা অজেনর ে অা মণালয়/িবভােগর উপর িনভরশীলতা ২৬ ................................... 



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১০:১১ া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

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:

জলা শাসক সেলন-২০১৯ এ মাননীয় ধানমীর সােথ উু আেলাচনার িেত মাননীয় ধানমীর কায ালয় বরাবর লনায় “শখ
হািসনা  মিডেকল  িবিবালয়”  াপেনর  েয়াজনীয়  বা  হেণর  জ  অেরাধপ  িরত  হেল  মিসভার  বঠেক  “শখ  হািসনা
মিডেকল  িবিবালয়”  িতার  নীিতগত  িসা  অেমািদত  হেয়েছ।
জািতর িপতার ের সানার বাংলা গেড় তালার লে ব সমাজেক  িবেনাদন ও ীড়া ে উৎসািহত করার উেে উত িবের
জনিয় খলা টিনেসর উয়নকে জলা শাসক, লনার উোেগ “শখ রােসল ইারাশনাল টিনস কমে িনম াণ, টিনস একােডিম
িতা এবং দেশর ইিতহােস থম ণ া ইারাশনাল টিনস ন ােম আেয়াজন।
িজববেষ র িতিত অযায়ী জলার িবিভ িবালয় ও মহািবালেয় “চাই ইনি ও িশ বব ফারাম” িতার উাবনী
উোগ ববায়ন।
ল  ও  কেলজ  ছাীেদর  বয়ঃসিকালীন  জনন  া  রার  জ  জলার  শতভাগ  ল  ও  কেলেজ  ািয়াস  সার  ও  অজম
িরেশেম কন ার াপন ক কম িচর ু বাবায়ন, তাবধান, পিরবীণ ও সময়সাধন।
লনা মাংলা রল লাইেনর জিম অিধহেণর কাজ ায় স করা হেয়েছ।
জলা শাসন লনার উোেগ ভরব নদীর তীের ৪৩.০০ একর খাস জিমেত শখ রােসল ইেকা পাক াপন করা হেয়েছ।
জলা শাসন ও বসরকাির উোেগ কয়রা উপেজলায় হহীনেদর মে সালার ােনলসহ হ িনম াণ করা হেয়েছ।
সামািজক যাগােযাগ মাম বহার কের িবিভ কার নাগিরক সমার সমাধান ও সবা দান চা হেয়েছ।
ই-সবার মােম ত ও িনিদ  সমেয়র মে সরকাির সবা িনিত করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

উপলীয় রবেনর ািতক পিরেবশ রা এবং পয টন আকষ নীয়/পয টক আকষ ণ করার লে রবন কিক িবিভ পশাজীবী
িণর িবক কম সংােনর বা করা।
ািতক েয ােগর কারেণ উপলীয় এলাকার িত জনগণেক েয়াজনীয় অথ  বরা না থাকায় তাৎিণকভােব েয াগ িতহত করা
সব হয় না।
পাটকলসেহর আিনকায়ন ও পাটজাত পের বিচায়েনর মােম রাায় অবসায়নত পাটকলেলার নীবেন িপিপিপ এর আওতায়
জলা পয ােয় সময়সাধন।

ভিবৎ পিরকনা:

নদী তীরবত বধ ভান রাধ ও েপয় পািনর িনরাপা দান।
বকার বক ও ব মিহলােদর ি ািং ও িবিভ কার আয়বধ নলক িশণ দান।
সবা হীতােদর জ সবা ওয়াক শন াপন করণ।
অন লাইন াফ ােনজেম িসেম চা করণ।
িডিজটাল আকাইভ ও ােনজেম িসেম চা করণ।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

উপলীয় উপেজলাসহ টকসই বধ িনম ােণর মােম “ডা ান-২১০০” এর বাবায়েন জলা পয ােয় পািন উয়ন বােড র
সােথ সময়সাধন।
এসিডিজ(SDG)লাকালাইেজশেনর  মােম  বাংলােদেশর  উয়ন  অযাা  টকসই করেত নদী  রা,  পিরেবশ  সংরণ ও িন
ব কের আওতায় েরাপন।
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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, লনা

এবং

িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, লনা-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 ও উপেজলা পয ােয়র দরসেহর উয়নলক কায সেহর কায কর সময়সাধন
২. জলা ািজেিসর মােম জনলা ও জনসেচতনতালক কায ম জারদারকরণ
৩. িশার ণগত মােনায়ন এবং িশিত তণ-তণীেদর আকম সংান িেত কায কর পদেপ হণ
৪. েয াগ বহাপনা, বনায়ন, জলবা পিরবতন ও পিরেবশ সংরণসহ টকসই উয়ন লমাা অজন রািতকরণ
৫. সামািজক িনরাপালক কায ম বাবায়ন জারদারকরণ

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. জািতর িপতার ের উত, স “সানার বাংলা” িবিনম ােণ িশ িকেশারেদর মে সততা, নিতকতা, েবাধ এবং
বব ও িের চতনার ািতািনক চচ ার উেে এবং এসিডিজ (SDG)-2030 এর Goal-04 তথা
মানসত িশা িনিতকরেণ জলা শাসক, লনার উোেগ িত িবালেয় “Child Integrity & Shishu
Bangabandhu Form” াপন।
২. মাননীয় ধানমীর িনব াচনী ইশেতহার-২০১৮ বাবায়েনর িনিম কেলজ, িবিবালেয় অায়নরত িশিত তণ-
তণীেদর আকম সংােনর লে কম দতা অজেনর জ িবিভ কার (IT Service Provider, Woman
Call Center, Capacity Building etc) ি িশেণর বা হণ;
৩. বতমান সরকােরর ২০১৮ সােলর িনব াচনী ইশেতহােরর ১৮নং িমেক িনরাপদ সড়েকর িনয়তা বাবায়ন এবং
টকসই উয়ন লমাা-২০২০ এর অভী-৩ “Good health and well-being” অজেনর লে “িনরাপদ
সড়ক বাবায়েন সরকাির-বসরকাির অংশী দািয়ে পশাদার চালকেদর হলথ কাড  দান ও ডাটােবজ সংরেণর মােম
িনয়িমত া পরীা।
৪. মাননীয় ধানমীর িবেশষ উোগ-০৩ ও SDGs (Sustainable Development Goals) অজেনর
লে  ল  ও  কেলজ  ছাীেদর  বয়ঃসিকালীন  জনন  া  রার  জ  লনা  জলার  শতভাগ  ল  ও  কেলেজ
ািয়াস সার ও অজম িরেশেম কণ ার াপন ক কম িচর ু বাবায়ন, তাবধান, পিরবীণ ও
সময়সাধন;
৫. ে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;
৬. সামািজক িনরাপা ও দাির িবেমাচেন িবিভ মণালয়/িবভাগ কক হীত াশনাল সািভ স কম িচ, এক বািড়
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এক খামারসহ িবিভ ক বাবায়েন সািব ক সহায়তা দান ও কায কর সময় সাধন;
৭. জলা ািজেিস ও িনব াহী ািজেিস সিকত যাবতীয় মতা েয়াগ, মাবাইল কাট  পিরচালনা, জলার সািব ক
আইন-লা রাব ক জনজীবেন ি আনয়ন এবং িভিভআইিপেদর িনরাপা সংা কায াবিল;
৮. জাতীয় ই-গভেন কায ম বাবায়ন; সবা পিত সহজীকরণ, ি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;
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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

উয়নলক ও জনবাব শাসন
জলা ও উপেজলা পয ােয়র দরসেহর
উয়নলক কায মসেহর কাায কর সময়সাধন

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ জলা উয়ন সময় কিম
সভায় উপিিতর
হািজরা

টকসই উয়ন লমাা অজন
রািতকরণ

েয াগ বহাপনা, বনায়ন, জলবা পিরবতন ও
পিরেবশ সংরণ

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
জলা শাসন/জলা াণ ও নব াসন
কম কতার কায ালয়

পিরদশ ন িতেবদন

দাির িবেমাচন
সামািজক িনরাপালক কায ম বাবায়ন
জারদারকণ

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
জলা শাসন/জলা সমাজেসবা
কায ালয়

া িতেবদন

জনগেণর সািব ক িনরাপা
িনিতকরণ

জলা ািজেিসর মােম জনংখলা ও
জনসেচতনতালক কায ম জারদারকরণ

% ৯০ ৯০ ১০০ ১০০ ১০০ জলা আইন-ংখলা কিম
অিত সভায়
উপিত সদগেণর
হািজরা।

িশিত ও দ জ তির
িশার ণগত মােনায়ন এবং িশিত তণ-
তণীেদর আকম সংান িেত কায কর পদেপ
হণ

% ৯০ ৯০ ১০০ ১০০ ১০০ জলা/উপেজলা শাসন/িশা িবভাগ া িতেবদন

সামািজক িনরাপালক কায ম
বাবায়ন জারদারকরণ

িেযাােদর সাানী ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিক

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ জলা সমাজেসবা কায ালয় া িতেবদন

িতবী ভাতা দান কায ম তদারিককরণ % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ জলা সমাজেসবা কায ালয় া িতেবদন।

সামািজক িনরাপালক কায ম
বাবায়ন জারদারকরণ

িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ জলা সমাজেসবা কায ালয় া িতেবদন

সামািজক িনরাপালক কায ম
জারদারকরণ

িভক নব াসন কায ম জারদারকরণ সংা ৩০০ ৪০০ ৬০০ ৮০০ ১০০০ জলা ও উেজলা শাসন া িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১০:১১ া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

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



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১০:১১ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

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

২০

[১.১] জলা উয়ন সময়
কিমর সভা অান

[১.১.১] অিত সভা গড় সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.২] িবিভ উয়নলক
কায ম পিরদশ ন

[১.২.১] পিরদশ নত
ক

গড় সংা ২ ৬১ ৬৫ ৭০ ৫২ ৫২ ৪৫ ৪০ ৭২ ৭৪

[১.৩] গণনানী [১.৩.১] গণনানী হণ গড় সংা ৩ ৫০ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫০

[১.৪] এনিজও কায ম
সময় িবষয়ক সভা

[১.৪.১] সভা অিত গড় সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.৪.২] এনিজওেদর
অেল ছাড়ত অেথ র
পিরবীণ

গড় % ২ ৮০ ৮০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৮৫

[১.৫] কিমউিন িিনক
পিরদশ ন/দশ ন;

[১.৫.১] পিরদশ ন/দশ ন গড় সংা ২ ৩৪ ৩২ ৩০ ২৮ ২৬ ৩৬ ৩৮

[১.৬] বা িববাহ এবং জ
ও  িনবন

[১.৬.১] যৗক ও বা
িববাহ িনেরাধ সংা
কিমর সভা

গড় সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৬ ১২ ১২

[১.৬.২] জ ও 
িনবন কাযম-২
সংা কিমর সভা

গড় সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.৭] কনেডমেনশন কিমর
সভা ও আঃ উপেজলা
খয়া/ল ও লার ঘাট
বাৎসিরক ইজারা সংা

[১.৭.১] কনেডমেনশন
কিমর সভা

গড় সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.৭.২] খয়া/ল ও
লার ইজারা দানত

গড় সংা ১ ১৪ ১৭ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ১৮ ২০

[১.৮] উপেজলার
উয়নলক কায ম
পিরদশ ন

[১.৮.১] ঈদ উল
আযহার েব  িবেশষ
প হােটর ইজারা দান

গড় সংা ১ ২২ ২৪ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২৫ ২৫



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১০:১১ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[১.৯] ইউিনয়ন পিরষেদর
কায ম পিরদশ ন

[১.৯.১] পিরদশ ন গড় সংা ১ ৬৫ ৪৫ ৬৫ ৬০ ৫৮ ৫৫ ৫২ ৬৮ ৬৮



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১০:১১ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[২] জলা
ািজেিসর
মােম জনলা
ও
জনসেচতনতালক
কায ম
জারদারকরণ

১৯

[২.১] মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[২.১.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

গড় সংা ৩ ১২০০ ১৩৫০ ১৩৫০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ১৪০০ ১৪৫০

[২.২] ুভােব পাবিলক
পরীা পিরচালনা

[২.২.১] পিরচািলত
পাবিলক পরীা

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৩] এিিকউভ
ািজেেটর আদালত,
জলখানা ও থানা পিরদশ ন

[২.৩.১] এিিকউভ
ািজেেটর আদালত
পিরদশ নত

গড় সংা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[২.৩.২] জলখানা
পিরদশ নত

গড় সংা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[২.৩.৩] থানা
পিরদশ নত

গড় সংা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[২.৪] জলা আইন লা ও
কার কিমর সভা অান

[২.৪.১] জলা আইন
লা কিমর অিত
সভা

গড় সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[২.৪.২] কার কিমর
অিত সভা

গড় সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[২.৫] আইন লা রায়
জনসেচতনতালক সভা
অান

[২.৫.১] অিত সভা গড় সংা ০.৫ ১৮ ২০ ২৪ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৫ ২৬

[২.৬] এিসেডর অপবহার
রাধ সংা সভা আেয়াজন

[২.৬.১] আেয়ািজত
সভা

গড় সংা ০.৫ ১৮ ৯ ২৪ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৪ ২৫

[২.৭] মাননীয় ধানমীর
িনব াচনী ইশেতহার
বাবায়েন মাদকের
অপবহার িনয়েণ
জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[২.৭.১] আেয়ািজত সভা গড় সংা ২ ১৮ ২২ ২৬ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৭ ২৮



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১০:১১ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

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

[২.৮.১] আেয়ািজত
সভা

গড় সংা ১ ১৮ ২০ ২৫ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৬ ২৭

[২.৯] এসিডিজ বাবায়েনর
অগিত কায ম সংা
সভা

[২.৯.১] আেয়ািজত
সভা

গড় সংা ২ ৪ ৮ ১০ ৭ ৬ ৫ ৪ ১০ ১০

[২.১০] সাস ও জীবাদ
দমেন জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[২.১০.১] আেয়ািজত
সভা

গড় সংা ১ ১৬ ১৮ ২০ ১৬ ১৫ ১৪ ১২ ২০ ২২

[২.১১] চারাচালান
িতেরােধ জনসেচতনালক
সভা আেয়াজন

[২.১১.১] আেয়ািজত
সভা

গড় সংা ০.৫ ১৬ ১৮ ১৮ ১৬ ১৫ ১৪ ১২ ২০ ২০

[২.১২] সড়ক িনরাপায়
জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

[২.১২.১] আেয়ািজত
সভা

গড় সংা ১ ১২ ৬ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১৩

[২.১৩] সড়েকর পােশ অৈবধ
াপনা উেদ সংা
অিভযান

[২.১৩.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

গড় সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৮ ১০



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১০:১১ া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, 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

[৩] িশার ণগত
মােনায়ন এবং
িশিত তণ-
তণীেদর
আকম সংান
িেত কায কর
পদেপ হণ

১৫

[৩.১] িণ কে
মািিমিডয়া বহার

[৩.১.১] বহারত
িবালেয়র সংা

গড় সংা ২ ৫০০ ৫৫০ ৬০০ ৫০০ ৪৭৫ ৪২৫ ৩৭৫ ৬৫০ ৬৬০

[৩.২] িমড ড িমল চা
[৩.২.১] চাত
াথািবালয়

গড় সংা ২ ২৫ ৩০ ৩০ ২৭ ২৪ ২০ ১৫ ৩৫ ৩৬

[৩.৩] িশা িতান
পিরদশ ন

[৩.৩.১] পিরদশ নত
িবালেয়র সংা

গড় সংা ১.৫ ৮০ ৫৪ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯৫ ৯৫

[৩.৪] িশক-িশাথ এবং
অিভভাবকেদর সমেয়
িশার মােনায়েনর মত
িবিনময় সভা

[৩.৪.১] অিত সভা গড় সংা ১.৫ ১২ ৬ ১২ ১০ ৮ ৭ ৬ ১২ ১২

[৩.৫] মািমক ও কেলজ
পয ােয়র িশা িতােন
ািয়াস সার ও
অজম িরেশেম কণ ার
াপন

[৩.৫.১] ািয়াস
সার ও অজম
িরেশেম কণ ার
াপন

গড় সংা ২ ২০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২২ ২৪

[৩.৬] মািমক িবালেয়
ওেয়ব পাট াল নই এমন
েল ওেয়ব পাট াল তরী

[৩.৬.১] ওেয়ব পাট াল
তরীত িবালেয়র
সংা

গড় সংা ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১১০ ১২০

[৩.৭] িশিত তণ-
তণীেদর আকম সংােনর
জ িবিভ কার ি
িশেণর বা হণ

[৩.৭.১] িশণ
ােদর সংা

গড় সংা ২ ৬০০ ৬০০ ৫০০ ৪০০ ৩০০ ২০০ ১০০০ ১১০০

[৩.৮] াথিমক ও মািমক
িবালেয় “চাউ ইনি
ও িশ বব ফারাম
াপন”

[৩.৮.১] “চাউ
ইনি ও িশ
বব ফারাম ািপত
িশা িতােনর সংা

গড় সংা ২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ১০০



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১০:১১ া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, 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] েয াগ
বহাপনা, বনায়ন,
জলবা পিরবতন ও
পিরেবশ সংরণসহ
টকসই উয়ন
লমাা অজন
রািতকরণ

১৩

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

[৪.১.১] অিত সভা গড় সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

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

[৪.২.১]
পিরদশ ন/দশ নত

গড় % ২ ৯৫ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.৩] জলা কণ ধর কিমর
সভা

[৪.৩.১] অিত সভা গড় সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৪.৪] ট িরিলভ দানত
ক পিরদশ ন

[৪.৪.১] পিরদশ ন সংা গড় সংা ১ ২০০ ২২০ ২৩০ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ২৩৫ ২৪০

[৪.৫] ামীন অবকাঠােমা
িনম ােনর জ কািবখা ক
পিরদশ ন

[৪.৫.১] পিরদশ ন
সংা

গড় সংা ১ ১৪০ ১৬০ ১৮০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১১০ ১৮৫ ১৯০

[৪.৬] ামীন অবকাঠােমা
িনম ােনর জ কািবটা ক
পিরদশ ন

[৪.৬.১] পিরদশ ন
সংা

গড় সংা ১ ১৫০ ১৬০ ১৬৫ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১২৫ ১৬৫ ১৭০

[৪.৭] েরাপেনর জ
জনগণেক উুকরণ মলা
আেয়াজন

[৪.৭.১] আেয়ািজত
মলা

গড় সংা ২ ১০ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০

[৪.৮] িজববষ  উপলে
 রাপণ

[৪.৮.১] িবতরণত
চারা

গড় সংা ২ ৩৫০০০ ৪০০০০ ৬০০০০ ৫৫০০০ ৫০০০০ ৪৫০০০ ৪০০০০ ৭০০০০ ৮০০০০



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১০:১১ া: ১৫ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, 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] সামািজক
িনরাপালক
কায ম বাবায়ন
জারদারকরণ

৮

[৫.১] িেযাােদর সানী
ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিক

[৫.১.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত

গড় % ২.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৫.২] িতবী ভাতা দান
কায ম তদারিক

[৫.২.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত

গড় % ২.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৫.৩] িবধবা ভাতা িবতরণ
কায ম তদারিক

[৫.৩.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৫.৪] িভক নব াসন
কায ম তদািরক

[৫.৪.১] তদারকত
নব ািসত িভক

গড় সংা ১ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৮০০ ১০০০



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১০:১১ া: ১৬ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১১

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন।

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

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

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[১.৩.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

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

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১০:১১ া: ১৭ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৮

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

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[২.২] উাবনী / উয়ন
উোগ বাবায়ন

[২.২.১] নতম এক
উাবনী / উয়ন
উোগ চাত

তািরখ জনঘা ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] কম চারীেদর িশণ
দান

[২.৩.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০

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

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৪] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সমি সংা ১ ১

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

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

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

সমি % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] অিডট
আপি িনিত

সমি % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১
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*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, লনা, িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, লনা-
এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

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

ািরত:

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, লনা

তািরখ

িবভাগীয় কিমশনার
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, লনা

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ APA Annual Performance Agreement

২ কািবখা কােজর িবিনমেয় খা

৩ কািবটা কােজর িবিনমেয় টাকা

৪  আর ট িরিলফ (Test Relief)

৫ িজ আর াইটাস িরিলফ ( Gratuitous Relief)

৬ িভিজএফ ভালনােরবল প িফিডং (Vulnerable Group Feeding)

৭ এসিডিজ টকসই উয়ন অভী
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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 মািসক িতেবদন মািসক িতেবদন

[১.২] িবিভ উয়নলক কায ম
পিরদশ ন

[১.২.১] পিরদশ নত ক
জলার িবিভ উয়ন ক সেরজিমন পিরদশ ন কের নগত
মান িনিতকরণ

গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িতেবদন পিরদশ ন িতেবদন

[১.৩] গণনানী [১.৩.১] গণনানী হণ
সােহর িত ধবাের জনগেণর সমা ও সমাধােনর িবষেয়
গণনানী হণ করা হেয় থােক।

জলা শাসক, লনা গণনানী হেণর সংা গণনানী হেণর সংা

[১.৪] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক
সভা

[১.৪.১] সভা অিত জলার িবিভ এনিজও কায ম পয ােলাচনা ও সময়করণ সাধারণ শাখা মািসক িতেবদন মািসক িতেবদন

[১.৪.২] এনিজওেদর অেল
ছাড়ত অেথ র পিরবীণ

জলার িবিভ এনিজওেদর অেল অথ  ছাড়করেণর িনিম
এনিজও কায ম সেরজিমন পিরবীণ করা হেয় থােক।

সাধারণ শাখা
পিরবীণব ক িতেবদন
দািখল

পিরবীণব ক িতেবদন
দািখল

[১.৫] কিমউিন িিনক পিরদশ ন/দশ ন; [১.৫.১] পিরদশ ন/দশ ন
জলায় অবিত কিমউিন িিনক পিরদশ ন/দশ ন করা হেয়
থােক

জলা শাসক, লনা পিরদশ ন/দশ েনর সংা পিরদশ ন/দশ েনর সংা

[১.৬] বা িববাহ এবং জ ও 
িনবন

[১.৬.১] যৗক ও বা িববাহ
িনেরাধ সংা কিমর সভা

জনসেচতনতালক সভা/সিমনােরর আেয়াজন এবং জনগণেক
উু করণ।

িডিশয়াল িখানা এবং
ানীয় সরকার শাখা

সভার কায িববরণী
সভায় উপিত সদেদর
হািজরা।

[১.৬.২] জ ও  িনবন
কাযম-২ সংা কিমর সভা

জনসেচতনতালক সভা/সিমনােরর আেয়াজন এবং জনগণেক
উু করণ।

িডিশয়াল িখানা এবং
ানীয় সরকার শাখা

সভার কায িববরণী
সভায় উপিত সদেদর
হািজরা।

[১.৭] কনেডমেনশন কিমর সভা ও
আঃ উপেজলা খয়া/ল ও লার ঘাট
বাৎসিরক ইজারা সংা

[১.৭.১] কনেডমেনশন কিমর
সভা

জলার িবিভ দেরর ময়াদ উীণ /কঁণ  ভবণ পিরত
ঘাষণা করার জ সভায় িসা হণ।

জলা কনেডমেনশন কিম সভার কায িববরণী
সভায় উপিত সদগেণর
উপিিতর হািজরা।

[১.৭.২] খয়া/ল ও লার
ইজারা দানত

খয়া/ল ও লার ঘাট ইজারা দােনর িনিম টার আহবান
সংা সভা এবং সভার িসা অযায়ী ইজারা দান।

ানীয় সরকার শাখা সভার কায িববরণী
সভায় উপিত সদের
উপিিতর হািজরা।

[১.৮] উপেজলার উয়নলক কায ম
পিরদশ ন

[১.৮.১] ঈদ উল আযহার েব 
িবেশষ প হােটর ইজারা দান

ইজারা দান সংা সভা ানীয় সরকার সভার কায িববরণী
সভায় উপিত সদের
উপিিতর হািজরা।

[১.৯] ইউিনয়ন পিরষেদর কায ম
পিরদশ ন

[১.৯.১] পিরদশ ন ইউিনয়ন পিরষেদর কায ম সেরজিমন পিরদশ ন জলা শাসক য়ং
মািসক পিরদশ ন
িতেবদন

মািসক পিরদশ ন িতেবদন

[২.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা
[২.১.১] পিরচািলত মাবাইল
কাট 

আইেনর িবিভ ধারায় এিিকউভ ািজেটগেণর মােম
িবিভ িবষেয়র অিনয়েমর িবে মাপক অযায়ী মাবাইল
কাট  পিরচালনা।

িডিশয়াল িখানা শাখা
মাবাইল কাট  পিরচালনা
সংা িতেবদন।

মাবাইল কাট  পিরচালনা
সংা িতেবদন।
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[২.২] ুভােব পাবিলক পরীা
পিরচালনা

[২.২.১] পিরচািলত পাবিলক
পরীা

ুভােব পরীা পিরচালনার জ িতলক সভা ও পরীার
সািব ক িনরাপা িবধান।

িডিশয়াল িখানা/ িশা ও
কাণ শাখা

সভার কায িববরণী

সভায় উপিত সদের
হািজরা ও এিিকউভ
ািজেট ও িলশ ফাস 
মাতােয়ন।

[২.৩] এিিকউভ ািজেেটর
আদালত, জলখানা ও থানা পিরদশ ন

[২.৩.১] এিিকউভ
ািজেেটর আদালত
পিরদশ নত

মামলার িনির হার ি ও ত িবচার বা িনিকরেণ
বা হণ

িডিশয়া িখানা শাখা
মািসক পিরদশ ন
িতেবদন

মািসক পিরদশ ন িতেবদন

[২.৩.২] জলখানা পিরদশ নত জলখানার সািব ক কায ম পয ােলাচনা ও সময়করণ িডিশয়াল িখানা শাখা মািসক িতেবদন মািসক পিরদশ ন িতেবদন

[২.৩.৩] থানা পিরদশ নত থানার সািব ক কায ম পয ােলাচনা ও সময়করণ িডিশয়াল িখানা শাখা মািসক পিরদশ ন মািসক পিরদশ ন িতেবদন

[২.৪] জলা আইন লা ও কার
কিমর সভা অান

[২.৪.১] জলা আইন লা
কিমর অিত সভা

জলার আইন-ংখলা সংা সািব ক অবা পয ােলাচনা করা
এবং আইন-ংখলা াভািবক করার লে েয়াজনীয় িসা
হণ

িডিশয়াল িখানা শাখা মািসক সভা মািসক সভার কায িববরণী

[২.৪.২] কার কিমর অিত
সভা

জলার আইন-ংখলাসহ অা উুত পিরিিত াভািবক
করার লে সভা আহবান এবং ণ  িসা হণ।

িডিশয়াল িখানা শাখা মািসক সভা মািসক সভার কািয ববরণী

[২.৫] আইন লা রায়
জনসেচতনতালক সভা অান

[২.৫.১] অিত সভা
জলার আইন-ংখলা এবং অা উুত পিরিিত াভািবক
রাখার লে জনগণেক সৃব ক অিত সভায় িসা
হণ।

িডিশয়াল িখানা শাখা মািসক/িবেশষ সভা সভার কায িববরণী।

[২.৬] এিসেডর অপবহার রাধ সংা
সভা আেয়াজন

[২.৬.১] আেয়ািজত সভা
এিসেডর অপবহার রােধ েয়াজনীয় সভার আেয়াজন ও
িসা হণ করা

িডিশয়াল িখানা শাখা সভার কায িববরণী
সভায় উপিত সদের
হািজরা

[২.৭] মাননীয় ধানমীর িনব াচনী
ইশেতহার বাবায়েন মাদকের
অপবহার িনয়েণ জনসেচতনালক
সভা আেয়াজন

[২.৭.১] আেয়ািজত সভা
মাদকের অপবহার িনয়েণ সভা আেয়াজন কের জনগণেক
মাদেকর িবে সাার হওয়ার জ উ করা

িডিশয়াল িখানা শাখা সভার কায িববরণী
সভায় উপিত সদের
হািজরা

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

[২.৮.১] 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 আইন সহায়তা
নবার জ পরামশ  দয়া

িডিশয়াল িখানা শাখা
আেয়ািজত সভার
কায িববরণী

সভায় উপিত সদের
হািজরা

[২.৯] এসিডিজ বাবায়েনর অগিত
কায ম সংা সভা

[২.৯.১] আেয়ািজত সভা
এসিডিজ বাবায়েন িনয়িমত সভার আেয়াজন এবং ণ 
িসা হণ।

িডিশয়াল িখানা শাখা সভার কায িববরণী
সভায় উপিত সদের
হািজরা
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[২.১০] সাস ও জীবাদ দমেন
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[২.১০.১] আেয়ািজত সভা
সাস ও জীবাদ সেক জনগণেক সেচতন করা এবং এর
সােথ ি/গাীেদর িচিত কের আইেনর আওতায় আনেত
জনগেণর সহেযািগতা চাওয়া

িডিশয়াল িখানা শাখা আেয়ািজত সভা/সিমনার
সভায়/সিমনাের উপিত
সদের হািজরা

[২.১১] চারাচালান িতেরােধ
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[২.১১.১] আেয়ািজত সভা
চারাচালান িতেরােধ জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন করা
এবং চারাচালােনর আইেনর পিরণিত সেক সকলেক
সেচতনকরণ।

িডিশয়াল িখানা শাখা
সভা/সিমনােরর
কায িববরণী

সভা/সিমনাের উপিত
সদের হািজরা

[২.১২] সড়ক িনরাপায়
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[২.১২.১] আেয়ািজত সভা
িনরাপদ সড়েকর িনয়তা িবধানকে সড়ক িনরাপায়
জনসেচতনতালক সভার আেয়াজন এবং এ সংা কম িচর
সািব ক সময়সাধন

িডিশয়াল িখানা শাখা সভার কায িববরণী
সভায় উপিত সদের
হািজরা।

[২.১৩] সড়েকর পােশ অৈবধ াপনা
উেদ সংা অিভযান

[২.১৩.১] পিরচািলত মাবাইল
কাট 

অৈবধ াপনা উেেদ মাবাইল কাট  পিরচালনা করা িডিশয়াল িখানা শাখা মািনক িতেবদন া িতেবদন

[৩.১] িণ কে মািিমিডয়া বহার
[৩.১.১] বহারত িবালেয়র
সংা

িশারণগত মােনায়েন িত িশা িতােন মািিমিডয়ার
বহার িনিতকরণ।

আইিস শাখা মািসক িতেবদন মািসক িতেবদন

[৩.২] িমড ড িমল চা [৩.২.১] চাত াথািবালয়
িশাথ ঝের পড়া রােধ িত াথিমক িশা িতােন িমড
ড িমল বা চাকরণ

িশা ও কাণ শাখা মািসক িতেবদন া িতেবদন

[৩.৩] িশা িতান পিরদশ ন
[৩.৩.১] পিরদশ নত িবালেয়র
সংা

িশারণগত মােনায়েন িত িশা িতান িনয়িমতভােব
পিরদশ ন কায ম তদারিককরণ।

িশা ও কাণ শাখা পিরদশ ন িতেবদন া িতেবদন

[৩.৪] িশক-িশাথ এবং
অিভভাবকেদর সমেয় িশার
মােনায়েনর মত িবিনময় সভা

[৩.৪.১] অিত সভা
িশার নগত মােনায়ন এবং পারিরক পিরিচিত ও সক
উয়েনর লে িশাথ-িশক এবং অিভভাবকেদর সৃ
কের মতিবিনময় সভার আেয়াজন।

িশা ও কাণ শাখা/সংি
িশা িতান।

া িতেবদন। া িতেবদন

[৩.৫] মািমক ও কেলজ পয ােয়র
িশা িতােন ািয়াস সার ও
অজম িরেশেম কণ ার াপন

[৩.৫.১] ািয়াস সার ও
অজম িরেশেম কণ ার াপন

মাননীয় ধানমীর িবেশষ উোগ-০৩ ও এসিডিজ অজেনর
লে ল ও কেলজ ছাীেদর বয়ঃসিকালীন জনন া
রার জ লনা জলার শতভাগ ল ও কেলেজ ািয়াস
সার ও অজম িরেশেম কন ার াপন ক কম িচর ু
বাবায়ন, তবধান, পিরবীণ ও সময়সাধন

িশা ও কাণ শাখা/জলা
িশা অিফসার/সংি িশা
িতান।

সংি িশা িতান
পিরদশ ন

া িতেবদন

[৩.৬] মািমক িবালেয় ওেয়ব
পাট াল নই এমন েল ওেয়ব পাট াল
তরী

[৩.৬.১] ওেয়ব পাট াল তরীত
িবালেয়র সংা

িশা িতােনর িশা কায ম ু ও রভােব স এবং
সংি িতােনর সংেগ িনিবড় যাগােযাগ রােথ  িনজ
ওেয়ব পাট াল তরীর িবষেয় তদারকীকরণ ও সময়সাধন।

জলা শাসন/জলা িশা
অিফসার/উপেজলা িনব াহী
অিফসার

পিরদশ ন িতেবদন। া িতেবদন।
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৩.৭] িশিত তণ-তণীেদর
আকম সংােনর জ িবিভ কার ি
িশেণর বা হণ

[৩.৭.১] িশণ ােদর সংা

মাননীয় ধানমীর িনব াচনী ইশেতহার-২০১৮ বাবায়েনর
িনিম কেলজ, িবিবালেয় অায়নরত িশিত তণ-
তণীেদর আকম সংােনর লে কম দতা অজেনর জ
িবিভ কার ি িশেণর বা হণ

আইিস শাখা
িশেণর িনিম
চার/চারণা

িশণ সংা িতেবদন।

[৩.৮] াথিমক ও মািমক িবালেয়
“চাউ ইনি ও িশ বব
ফারাম াপন”

[৩.৮.১] “চাউ ইনি ও
িশ বব ফারাম ািপত
িশা িতােনর সংা

সততা, নিতকতা, েবাধ এবং বব ও িের চতনার
ািতািনক চচ ার উেে চাই ইনি ও িশ বব
ফারাম াপন।

িশা ও কাণ শাখা/জলা
িশা অিফসার/সংি িশা
িতান।

সংি িশা িতান
পিরদশ ন

া িতেবদন

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

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

জলা াণ ও নব াসন শাখা অিত সভার কায িববরণী
সভায় উপিত সদের
হািজরা

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

[৪.২.১] পিরদশ ন/দশ নত
ািতক েযােগ িত এলাকা তাৎিণক পিরদশ নব ক
েয়াজনীয় বা হণ

াণ ও নব াসন শাখা
িত এলাকা
সেরজিমন পিরদশ ন

পিরদশ ন িতেবদন।

[৪.৩] জলা কণ ধর কিমর সভা [৪.৩.১] অিত সভা
ািমণ অবকাঠােমাগত সংার কায ম পয ােলাচনা ও
সময়করণ

াণ ও নব াসন শাখা মািসক সভার কায িববরণী সভায় উপিিতর হািজরা

[৪.৪] ট িরিলভ দানত ক
পিরদশ ন

[৪.৪.১] পিরদশ ন সংা
জলার ট িরিলফ দানত ক পিরদশ ন কের নগত মান
িনিতকরণ

াণ ও নব াসন শাখা পিরদশ ন পিরদশ ন িতেবদন

[৪.৫] ামীন অবকাঠােমা িনম ােনর জ
কািবখা ক পিরদশ ন

[৪.৫.১] পিরদশ ন সংা ক রাার কােজর মান ও পিরমাণ যাচাইকরণ াণ ও নব াসন শাখা পিরদশ ন পিরদশ ন িতেবদন।

[৪.৬] ামীন অবকাঠােমা িনম ােনর জ
কািবটা ক পিরদশ ন

[৪.৬.১] পিরদশ ন সংা ক রাার কােজর মান ও পিরমাণ যাচাইকরণ াণ ও নব াসন শাখা পিরদশ ন পিরদশ ন িতেবদন

[৪.৭] েরাপেনর জ জনগণেক
উুকরণ মলা আেয়াজন

[৪.৭.১] আেয়ািজত মলা
েরাপেনর জ ৩িদন ািপ মলা আেয়াজন এবং িবনাে
চারা িবতরণ

সামািজক বন িবভাগ/সাধারণ
শাখা

সংি সভার িতেবদন া িতেবদন

[৪.৮] িজববষ  উপলে  রাপণ [৪.৮.১] িবতরণত চারা
িজবষ  উপলে লনার ৯ উপেজলায় এবং মহানগের
২,২৫,০০০ ফলজ, বনজ ও ঔষধী  রাপন করা পদেপ
হণ করা হেয়েছ।

সামািজক বন িবভাগ
েরাপন সংা
িতলক সভা

া িতেবদন।

[৫.১] িেযাােদর সানী ভাতা
িবতরণ কায ম তদারিক

[৫.১.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

জলার তািলকা িেযাােদর অেল সরকার কক
ছাড়ত সানী ভাতা িনধ ািরত সমেয়র মে িবতরণ
িনিতকরণ

সাধারণ শাখা িবতরণ সংা িতেবদন া িতেবদন।

[৫.২] িতবী ভাতা দান কায ম
তদারিক

[৫.২.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

জলার তািলকা িতবীেদর অেল সরকার কক
ছাড়ত ভাতা িনধ ািরত সমেয়র মে িবতরণ িনিতকরণ

সাধা্রণ শাখা/সমাজেসবা
অিধদেরর জলা অিফস

িবতরণ সংা িতেবদন া িতেবদন।
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৫.৩] িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিক

[৫.৩.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

জলার তািলকা িবধবােদর অেল সরকার কক ছাড়ত
ভাতা িনধ ািরত সমেয়র মে িবতরণ িনিতকরণ

সাধারণ শাখা িবতরণ সংা িতেবদন া িতেবদন

[৫.৪] িভক নব াসন কায ম তদািরক
[৫.৪.১] তদারকত নব ািসত
িভক

লনা জলােক সণ  িভক করেণর লে েয়াজনীয়
পদেপ হণ এবং তা বাবায়ন করা।

আইিস শাখা/উপেজলা
িনব াহী অিফসার

নব াসন সংা
িতেবদন

া ি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

অা িলশ িবভাগ
জলা আইন লা কিমর অিত
সভা

সহেযািগতা ও সময়সাধন আইন-ংখলা রা জলা আইন-ংখলার অবনিত

অা িলশ িবভাগ পিরচািলত পাবিলক পরীা সহেযািগতা ও সময়সাধন আইন-ংখলা রা জলা আইন-ংখলার অবনিত

অা
সমাজ সবা অিধদেরর জলা
কায ালয়

ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত সহেযািগতা ও সময়সাধন তদারিককরণ সামািজক িনরাপার অবনিত/ভারসাহীনতা।

অা
সমাজ সবা অিধদেরর জলা
কায ালয়

ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত সহেযািগতা ও সময়সাধন তদারিককরণ সামািজক িনরাপার অবনিত/ভারসাহীনতা।

অা
সমাজ সবা অিধদেরর জলা
কায ালয়

ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত সহেযািগতা ও সময়সাধন তদারিককরণ সামািজক িনরাপার অবনিত/ভারসাহীনতা।

অা
সমাজ সবা অিধদেরর জলা
কায ালয়

ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত সহেযািগতা ও সময়সাধন ু বাপনা ও তদারিককরণ। সামািজক িনরাপার অবনিত

অা
সমাজ সবা অিধদেরর জলা
কায ালয়

ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত সহেযািগতা ও সময়সাধন ু বাপনা ও তদারিককরণ। সামািজক িনরাপার অবনিত

অা
সমাজ সবা অিধদেরর জলা
কায ালয়

ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত সহেযািগতা ও সময়সাধন ু বাপনা ও তদারিককরণ। সামািজক িনরাপার অবনিত

অা সামািজক বন িবভাগ িবতরণত চারা সহেযািগতা ও সময় ু বাপনা ািতক পিরেবেশর ভারসাহীনতা/অবনিত

অা সামািজক বন িবভাগ আেয়ািজত মলা সহেযািগতা ও সময় ু বাপনা ািতক পিরেবেশর ভারসাহীনতা/অবনিত

অা িসিভল সাজন অিফস পিরচািলত মাবাইল কাট  সহেযািগতা ও সময়সাধন ুভােব মাবাইল কাট  পিরচালনা অৈবধ িিনক বসা সার এবং রাগীেদর হয়রািন ি


