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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:

শখ হািসনা মিডেকল িবিবালয় িতাব ক শাসিনক কায ম র জ ইেতামে উপাচায  িনেয়াগ দান। Capacity
Building শীষ ক কের মােম ১০০০ জন তণ-তণী ও বকেদর িবিভ কার িশণ দান। টিনস খলার উয়নকে লনা
জলা শাসেনর উোেগ শখ রােসল ইারাশনাল টিনস কমে িনম াণ ও টিনস একােডিম িতা এবং দেশর ইতহােস থম ণ া
ইারাশনাল টিনস ন ােম আেয়াজন। শখ রােসল কােলেরট ামার ল এ কেলজ এবং শিহদ শখ আ নােসর কােলেরট
টকিনকাল ল এ কেলজ িতা। িশেদর মােঝ বব ও িের চতনার উেষ ঘটােত সকল াথিমক িবালয় ও মািমক
িবালেয় ‘চাই ইনি ও িশ বব ফারাম’ িতা। িজববষ  উপলে জলাাপী ২,০০,০০০ ফলদ ও বনজ গােছর চারা রাপন।
িজববষ  উপলে লনা জলার ২২০০ িমহীন পিরবারেক িনিম ত ঘর দান। ল ও কেলজ ছাীেদর বয়ঃসিকালীন জনন া
রায় শতভাগ ল ও কেলেজ ািয়াস সার ও অজম িরেশেম কন ার াপন। কেরানা এবং কেরানা পরবত িচিকৎসা সবা
িনিত  করেত  অিেজন  িসিলার  াংেকর  মােম  ২০  শায়  ২০  অিেজন  আউটেলট  এবং  িনরবি  অিেজন  সরবরাহ  বা
তকরণ। ‘িডিজটাল াইমাির এেকশন’ ও ‘িডিজটাল সেকাির এেকশন লনা’ নামক ইউউব চােনল ও ফসক পজ চাকরণ।
লনা-মাংলা রল লাইেনর জিম অিধহেণর কাজ স। লনার িরয়া উপেজলা হেত িবষ সবিজ ইউেরােপর বাজাের রািন ।
লনা িষ িবিবালয় াপেনর জ জিম অিধহণব ক হার। ৪৩ একর খাস জিমেত শখ রােসল ইেকা পাক াপন। কয়রা উপেজলায়
হহীনেদর দ েহ সালার ােনল াপন। িবিভ কার মাবাইল অাপস বহার কের এবং 333 এর দ িনেদ শনার িেত িবিভ
কার  নাগিরক  সমার  সমাধান  ও  সবা  দান।  া  ােনজেম  িসেম  (LSM)  এর  মােম  খাস  জিমর  ত  িচ  তির  এবং
অৈবধভােব দখলত খাস জিম নার কায ম হণ। নারী বাব অিফস জেন  িফিডং ক ও উইেম কন ার এবং ড-কয়ার
সার াপন।

সমা এবং চােলসহ:

রবেনর সদ ও িতর উপর িনভরশীল পশাজীবী িণর িবক কম সংােনর বা করা। জলাবতা, নদী তীরবত বধ ভান,
জেলাাসসহ নানা ািতক েয াগ রােধ েয়াজনীয় অথ  বরা না থাকায় তাৎিণকভােব েয াগ িতহত করা সব হয় না। েয ােগর
বণতা ি পাওয়ায় েয াগকালীন ডিডেকেটড আয় কের অলতা। পাটকলসহ নীবেন ানীয় ি উোার অভাব।

ভিবৎ পিরকনা:

নদী তীরবত বধ ভান রােধ টকসই পদেগ হণ।  িবেনাদেনর জ বোপসাগর উপলবত রবন কিক পয টন ক াপন।
বকার রীকরেণর লে বক ও ব মিহলােদর দতা উয়ন কায ম ও িবিভ কার আয়বধ নলক িশণ দান।  সাংিতক
িবেনাদেনর লে িত উপেজলায় এক কের ইেকাপাক ও ইউিনয়ন পয ােয় এক কের খলার মাঠ িনম াণ করা। িশকেদর কেরানা
কালীন পাঠদান দতা ির িনিম িবেশষ িশেণর আেয়াজন।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

সরকাির াথ  সংি সির ছিব ডাটােবজ তিরর মােম টকসই ও হালনাগাদ রকড  সংরণ, শতভাগ রাজ আদায়
িনিতকরণ এবং িম ও সায়রাত বা সফটওয়ার (LSM) এর মােম টকসই ই-িম সবা দান। িশিত তণ-তণীেদর
আকম সংােনর লে িবিভ কার িশেণর বা হণ। িনরাপদ সড়েকর িনয়তা িবধানকে সড়ক িনরাপায়
জনসেচতনতালক  সভার  আেয়াজন।  সকল  িশা  িতােনর  িশকেদর  সােথ  মতিবিনমেয়র  মােম  কািভড  কালীন  পাঠদান
কায ম কৗশল িনধ ারণব ক হাম িভিজট িশা দান পিত চাকরণ। কািভড-১৯ মাকািবলায় কায কর বা হেণর
আওতায় সংমণ িতেরােধ িনয়িমত মাবাইল কাট , ইনিউশনাল কায়ােরাইন, াণ সহায়তা, মিডেকল সবা িনিত করা।
সাস, জীবাদ ও মাদক সমাজ গঠেন জনসেচতনতালক সিমনার/সভার আেয়াজন।
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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 ২০২১ সােলর ন মােসর ২৪
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 উাবনী কম  ও সবায় আহী জনবাব শাসন।

১.২ অিভল (Mission)
শাসিনক দতা ি, তির যথাযথ বহার ও সবাদাতােদর িভিরপিরবতন এবং উাবন চচ ার মােম সময়াব ও
মানসত সবািনিত করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর 

১. জলার উয়ন ও শাসিনক কায েমর কায কর সময়সাধন;
২. জলা ািজেিসর মােম জনলা ও িনরাপা কায ম জারদারকরণ;
৩. েয াগ বহাপনা, বনায়ন, জলবা পিরবতন ও পিরেবশ সংরণসহ টকসই উয়ন লমাা অজন রািতকরণ;
৪. িশা েযাগ ও ণগত িশা, নারীর মতায়ন, সংিতর িবকাশ ও চচ া, মানবসদ উয়ন, ত ির বহার
সমতা অজন তথা ািতািনক সমতা ি;
৫. সামািজক িনরাপালক কায ম বাবায়ন জারদারকরণ;

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

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)-২০৩০ এর Goal-04 তথা মানসত
িশা  িনিতকরেণ  জলা  শাসক,  লনার  উোেগ  িত  িবালেয়  “Child  Integrity  &  Shishu
Bangabandhu  Forum”  াপন।
২. বাংলােদশ আওয়ামীলীগ ি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-২০৩০ এর অভী-৩ “Good health and well-being” অজেনর লেিনরাপদ
সড়ক বাবায়েন সরকাির-বসরকাির অংশীদািরে 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 া রা সবা িনিত করার জ লনা জলার শতভাগ ল ও
কেলেজ ািয়াস সার ও অজম িরেশেম কন া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/িবভাগকক হীত কম িচ, এক বাড়ী এক খামারসহ
িবিভ কবাবায়েন সািব ক সহায়তা দান ও কায কর সময় সাধন;
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৭. জলা ািজেিস ও এিিকউভ ািজেিস সিকত যাবতীয় মতা েয়াগ, মাবাইল কাট  পিরচালনা, জলার
সািব ক আইন-লা রাব ক জনজীবেন ি আনয়ন এবং িভিভআইিপেদর িনরাপা ও েটাকল সংা কায াবিল;
৮. সকল কার জাতীয় িদবস যথােযা ময াদায় উদযাপন;
৯. জাতীয় ই-গভা কায ম বাবায়েন কায©কর বাপনা; জাতীয় াচার কৗশল বাবায়েন কায©কর
বাপনা;  অিভেযাগ  িতকার  বাপনার  আওতায়  ত সবা  দান;  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;
১০. সকল কার জাতীয় িদবস যথােযা ময াদায় উদযাপন;
১১. কািভড-১৯ মাকােবলায় িত উপেজলায় হাইো াজাল কালা াপন, মাবাইল কাট , খা সহায়তা, সেচতনতা,
মিডেকল সহায়তা রা সামী িবতরণ;
১২. কািভড-১৯ মাকােবলায় িত উপেজলায় হাইো াজাল কালা াপন, মাবাইল কাট , খা সহায়তা, সেচতনতা,
মিডেকল সহায়তা রা সামী িবতরণ;
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

উয়নলক ও জনবাব শাসন
জলার উয়ন ও শাসিনক কায েমর
কায কর সময়সাধন;

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ জলা উয়ন সময় কিম
মািসক জলা উয়ন সময়
সভার কায িববরণী

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

সভায় হীত িসা বাবায়ন

দাির িবেমাচন
সামািজক িনরাপালক কায ম বাবায়ন
জারদারকরণ

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
জলা শাসন/সমাজেসবা
অিধদর, জলা কায ালয়।

বরাত অথ  িবতরণ সংা
িতেবদন

জনগেণর সািব ক িনরাপা
িনিতকরণ

জলা ািজেিসর মােম জনলা ও
িনরাপালক কায ম জারদারকরণ

% ৮০ ৮০ ১০০ ১০০ ১০০ জলা আইন-ংখলা কিম। মািসক সভার কায©িববরণী

িশিত ও দ জ তির

িশার ণগত মােনায়ন এবং িশিত
তণ-তণীেদর আকম সংান িেত
কায কর পদেপ হণ িেযাােদর
সানী ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক

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

িশণ দান সংা কম িচ
ণয়ন

সামািজক িনরাপালক কায ম
বাবায়ন জারদারকরণ

িেযাােদর সানী ভাতা িবতরণ
কায ম তদারিক

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ জলা সমাজেসবা কায ালয়
বরাত অথ  িবতরণ সংা
িতেবদন

সামািজক িনরাপালক কায ম
বাবায়ন জারদারকরণ

িতবী ভাতা দান কায ম তদারিক % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ জলা সমাজেসবা কায ালয়
বরাত অথ  িবতরণ সংা
িতেবদন

সামািজক িনরাপালক কায ম
বাবায়ন জারদারকরণ

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

সামািজক িনরাপালক কায ম
বাবায়ন জারদারকরণ

িভক নব াসন কায ম তদািরক সংা ৪০০ ৬০০ ৮০০ ১০০০ ১১০০ জলা ও উপেজলা শাসন
বরাত অথ  িবতরণ সংা
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] জলার উয়ন ও
শাসিনক
কায েমর কায কর
সময়সাধন;

১৬

[১.১] জলা উয়ন সময় কিমর সভায় হীত
িসা বাবায়ন

[১.১.১] িসা বাবািয়ত গড় % ২ ৯৮ ৯৮ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯৯ ১০০

[১.২] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন [১.২.১] পিরদশ নত ক সমি সংা ১ ৬৫ ৭০ ৭২ ৬৫ ৫৮ ৫০ ৪৪ ৭৩ ৭৪

[১.৩] গণনানী [১.৩.১] গণনানী হণ সমি সংা ২ ৫০ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫০

[১.৪] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভায়
হীত িসা বাবায়ন

[১.৪.১] িসা বাবািয়ত গড় % ১ ৯৮ ৯৮ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৫] এনিজওেদর অেল ছাড়ত অেথ র
পিরবীণ

[১.৫.১] পিরবীণত এনিজও সমি সংা ১ ৮০ ৮০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৮৫

[১.৬] কিমউিন িিনক পিরদশ ন/দশ ন [১.৬.১] পিরদশ ন/দশ ন সমি সংা ১ - ৩৪ ৩৬ ৩২ ৩০ ২৮ ২৬ ৩৭ ৩৮

[১.৭] জ িনবন সকরণ
[১.৭.১] জলায় জের ১ বছেরর
মে িনবেনর হার

গড় % ১ ৩৮ ৩৭ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৮০ ১০০

[১.৮]  িনবন সকরণ
[১.৮.১] জলায় র ১ বছেরর
মে িনবেনর হার

গড় % ১ ৩৯ ৪৪ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৮০ ১০০

[১.৯] মাননীয় ধানমী ঘািষত উয়ন
কসহ পিরদশ ন

[১.৯.১] পিরদন শনত ক সমি সংা ১ ৫ ৬ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৬ ১২

[১.১০] ানীয় সরকােরর অিফস সহ
(ইউিপ/ইউিডিস) পিরদশ ন

[১.১০.১] পিরদন শনত অিফস সমি সংা ১ ৪৫ ৬৫ ৬৮ ৬২ ৫৫ ৪৪ ৪১ ৬৮ ৬৮

[১.১১] রাজ বাপনায় গিতশীলতা আনয়ন

[১.১১.১] ই-িমউেটশেনর কায ম
িকরণ

গড় % ১ - ১০০ ১০০ ৮৬ ৭৬ ৬৭ ৫৭ ১০০ ১০০

[১.১১.২] রাজ শাসন
িডিজটালাইজড

গড় % ১ - ৯০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯৫ ৯৫

[১.১১.৩] আদায়ত িম উয়ন
কর

সমি
টাকা
(কা)

১ ২০ ২২ ২৩ ২১ ২০ ১৯ ১৮ ২২ ২৩

[১.১২] দ কম চারী বাপনা
[১.১২.১] দ কম চারী
বাপনায় িশণ আেয়াজন

সমি সংা ১ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ৫ ৫

[২] জলা
ািজেিসর
মােম জনলা ও
িনরাপা কায ম
জারদারকরণ;

১৫
[২.১] কেরানা ভাইরাস সংমণ পিরিেত
আইন-লা রায় মাবাইলেকাট  পিরচালনা

[২.১.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  সমি সংা ২ ১২০০ ১৩৫০ ১৪০০ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ১৪৫০ ১৫০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.২] ই-আেয়া লাইেস ই ও নবায়ন
[২.২.১] ই-আেয়া লাইেস ই
ও নবায়নত

সমি সংা ১ ৫০০ ৬৮১ ৭০০ ৬০০ ৫০০ ৪০০ ৩০০ ৫০০ ৫০০

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

[২.৩.১] এিিকউভ
ািজেেটর আদালত
পিরদশ নত

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[২.৩.২] জলখানা পিরদশ নত সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[২.৩.৩] থানা পিরদশ নত সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[২.৪] িশম িনরসেন জনসেচতনতালক
সিমনার/কম শালা আেয়াজন।

[২.৪.১] আেয়ািজত
সিমনার/কম শালা

সমি সংা ১ ২ ২ ৪ ৩ ২ ২ ১ ৪ ৪

[২.৫] সাস ও জিবাদ দমেন
জনসেচনতালক সিমনার আেয়াজন।

[২.৫.১] আেয়ািজত সিমনার সমি সংা ১ ২ ২ ৬ ৩ ২ ২ ১ ৪ ৪

[২.৬] এিসেডর অপবহার রাধ সংা
জনসেচতনতালক সিমনার/সভা আেয়াজন

[২.৬.১] আেয়ািজত সিমনার/সভা সমি সংা ১ ৩ ৩ ৪ ৩ ২ ১ ১ ৪ ৪

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

[২.৭.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ১ ২ ৩ ৪ ৩ ২ ১ ১ ৪ ৪

[২.৮] বা িববাহেরােধ জনসেচতনতালক
সিমনার/কম শালার আেয়াজন

[২.৮.১] আেয়ািজত সিমনার/সভা সমি সংা ১ ২ ২ ৪ ৩ ২ ১ ১ ৪ ৪

[২.৯] মপান ও তামাকজাত বহার
িবেরাধী চার কায ম জারদারকরেণ িলফেলট
িবতরণ

[২.৯.১] িবতরণত িলফেলট সমি সংা ১ ২০০০ ২৫০০ ৩০০০ ২৫০০ ২২০০ ২০০০ ১৮০০ ৩০০০ ৪০০০

[২.১০] চারাচালান িতেরােধ জনসেচতনালক
সিমনার/সভাআেয়াজন

[২.১০.১] আেয়ািজত
সিমনার/সভা

সমি সংা ১ ৪ ৪ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫

[২.১১] সড়ক িনরাপায় জনসেচতনতালক
িলফেলট িবতরণ।

[২.১১.১] িবতরণত িলফেলট সমি সংা ১ ৩০০০ ৩০০০ ৫০০০ ৪০০০ ৩০০০ ২০০০ ১০০০ ৫০০০ ৫০০০

[২.১২] সড়েকর পােশ অৈবধ াপনা উেদ
সংা অিভযান

[২.১২.১] পিরচািলত অিভযান/
মাবাইল কাট 

সমি সংা ১ ৫ ৬ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৭ ৭

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

১৫

[৩.১] েয াগ বহাপনা সিকত সিমনার [৩.১.১] অিত সিমনার সমি সংা ২ ৩ ৪ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫

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

[৩.২.১] পিরদশ ন/দশ নত
িত এলাকা

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ 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

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩.৩] শীতাতেদর ব িবতরণ [৩.৩.১] িবতরণত শীতব সমি সংা ২ ২০০০০০ ৩০০০০০ ৪০০০০০ ৩০০০০০ ২০০০০০ ১০০০০০ ৮০০০০ ৪৫০০০০ ৫০০০০০

[৩.৪] ট িরিলফ দানত ক পিরদশ ন [৩.৪.১] পিরদশ নত ক সমি সংা ২ ২২০ ২৩০ ২৩৫ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ২৫০ ২৫০

[৩.৫] ামীণ অবকাঠােমা িনম ােণর জ
কািবখা ক পিরদশ ন

[৩.৫.১] পিরদশ নত ক সমি সংা ২ ১৬০ ১৮০ ১৮৫ ১৬৬ ১৫৫ ১৪০ ১৩০ ১৯০ ২০০

[৩.৬] ামীণ অবকাঠােমা িনম ােণর জ
কািবটা ক পিরদশ ন

[৩.৬.১] পিরদশ নত ক সমি সংা ২ ১৬০ ১৬৫ ১৬৫ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১২৫ ১৯০ ২০০

[৩.৭] কেরানাভাইরাস সংমণ পিরিেত খা
সামী িবতরণ

[৩.৭.১] িবতরণত খা সামী সমি সংা ২ - ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - -

[৩.৮] িজববষ  উপলে  রাপণ [৩.৮.১] িবতরণত চারা সমি সংা ২ ৪০০০০ ৬০০০০ ২০০০০০ ১৯০০০০ ১৮০০০০ ১৭০০০০ ১৬০০০০ ২০০০০০ ২০০০০০

[৪] িশা েযাগ ও
ণগত িশা, নারীর
মতায়ন, সংিতর
িবকাশ ও চচ া,
মানবসদ উয়ন,
ত ির বহার
সমতা অজন তথা
ািতািনক সমতা
ি;

১৩

[৪.১] িণ কে মািিমিডয়া বহার
[৪.১.১] বহারত িবালেয়র
সংা

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

[৪.২] িশা উপকরণ েয় সহায়তা
[৪.২.১] সহায়তা া িশাথেদর
সংা

সমি সংা ২ ১০০ ১২০ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৫০ ২৫০ ২৫০

[৪.৩] িশা িতান পিরদশ ন
[৪.৩.১] পিরদশ নত িবালেয়র
সংা

সমি সংা ১ ৫৪ ৯০ ৯৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[৪.৪] িশক-িশাথ এবং অিভভাবকেদর
সমেয় িশার মােনায়েন মত িবিনময় সভা

[৪.৪.১] অিত সভা সমি সংা ১ ৬ ১২ ১২ ১০ ৮ ৭ ৬ ১২ ১২

[৪.৫] মািমক ও কেলজ পয ােয়র িশা
িতােন ািয়াস সার ও অজম
িরেশেম কন ার াপন

[৪.৫.১] াপনত ািয়াস
সার ও অজম িরেশেম
কন ােরর সংা

সমি সংা ২ ২০ ২০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২২ ২৪

[৪.৬] মািমক িবালেয় ওেয়ব পাট াল নই
এমন েল ওেয়ব পাট াল তিরকরণ

[৪.৬.১] ওেয়বেপাট াল তিরত
িবালেয়র সংা

সমি সংা ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১১০ ১২০

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

[৪.৭.১] িশণ ােদর সংা সমি সংা ২ ৬০০ ৬০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১১০০ ১২০০

[৪.৮] াথিমক ও মািমক িবালেয় ‘চাই
ইিি ও িশ বব ফারাম’ াপন

[৪.৮.১] ‘চাই ইিি ও
িশব বেফারাম’ ািপত
িশা িতােনর সংা

সমি সংা ২ - ৮০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১৫০ ১৫০

[৫] সামািজক
িনরাপালক
কায ম বাবায়ন
জারদারকরণ;

১১
[৫.১] িেযাােদর সানী ভাতা িবতরণ
কায ম তদারিক

[৫.১.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ 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

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৫.২]  -গাী, ািক পশাজীবী ও
িতবী ভাতা দান কায ম তদারিক

[৫.২.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

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

[৫.৩] বয় ও ি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 তদারিক
[৫.৪.১] তদারকত নব ািসত
িভক

সমি সংা ২ - - ৩০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৮০০ ১০০০

[৫.৫] আমার বািড় আমার খামার কায ম
তদারিক ও বাবায়ন

[৫.৫.১] তদারকত নব ািসত
িভক

সমি সংা ১ ৮০ ৯০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২০ ১৩০

[৫.৬] িজববেষ র িবেশষ উপহার প হহীন,
িমহীন ও জিম আেছ ঘর নই মােষর অেল
িনম াণত হিবতরণ

[৫.৬.১] পিরদশ নত হ সমি সংা ২ - - ২২০০ ১৯০০ ১৭০০ ১৫০০ ১৩২০ ২৫০০ ২৫০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

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
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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 GR Gratuitous Relief

৩ LSM Land Management System

৪ SDG Sustainable Development Goals

৫ TR Test Relief

৬ VGF Vulnerable Group Feeding

৭ কািবখা কােজর িবিনমেয় খা

৮ কািবটা কােজর িবিনমেয় টাকা
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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] জলা উয়ন সময় কিমর সভায় হীত িসা বাবায়ন [১.১.১] িসা বাবািয়ত সাধারণ শাখা অগিত মািসক িতেবদন

[১.২] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন [১.২.১] পিরদশ নত ক গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[১.৩] গণনানী [১.৩.১] গণনানী হণ জলা শাসক, লনা য়ং গণনানী হেণর সংা

[১.৪] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভায় হীত িসা বাবায়ন [১.৪.১] িসা বাবািয়ত জলা শাসক, লনা য়ং গণনানী হেণর সংা

[১.৫] এনিজওেদর অেল ছাড়ত অেথ র পিরবীণ [১.৫.১] পিরবীণত এনিজও সাধারণ শাখা মািসক িতেবদন

[১.৬] কিমউিন িিনক পিরদশ ন/দশ ন [১.৬.১] পিরদশ ন/দশ ন সাধারণ শাখা মািসক িতেবদন

[১.৭] জ িনবন সকরণ [১.৭.১] জলায় জের ১ বছেরর মে িনবেনর হার ানীয় সরকার শাখা মািসক িতেবদন

[১.৮]  িনবন সকরণ [১.৮.১] জলায় র ১ বছেরর মে িনবেনর হার ানীয় সরকার শাখা মািসক িতেবদন

[১.৯] মাননীয় ধানমী ঘািষত উয়ন কসহ পিরদশ ন [১.৯.১] পিরদন শনত ক গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[১.১০] ানীয় সরকােরর অিফস সহ (ইউিপ/ইউিডিস) পিরদশ ন [১.১০.১] পিরদন শনত অিফস গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[১.১১] রাজ বাপনায় গিতশীলতা আনয়ন

[১.১১.১] ই-িমউেটশেনর কায ম িকরণ রাজ শাখা মািসক িতেবদন

[১.১১.২] রাজ শাসন িডিজটালাইজড রাজ শাখা মািসক িতেবদন

[১.১১.৩] আদায়ত িম উয়ন কর রাজ শাখা মািসক িতেবদন

[১.১২] দ কম চারী বাপনা [১.১২.১] দ কম চারী বাপনায় িশণ আেয়াজন সংাপন শাখা িশণ আেয়াজেনর নাশ

[২.১] কেরানা ভাইরাস সংমণ পিরিেত আইন-লা রায় মাবাইলেকাট  পিরচালনা [২.১.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  জ এম শাখা মািসক িতেবদন

[২.২] ই-আেয়া লাইেস ই ও নবায়ন [২.২.১] ই-আেয়া লাইেস ই ও নবায়নত জ এম শাখা মািসক িতেবদন

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

[২.৩.১] এিিকউভ ািজেেটর আদালত পিরদশ নত গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[২.৩.২] জলখানা পিরদশ নত গাপনীয় শাখা মািসক িতেবদন

[২.৩.৩] থানা পিরদশ নত গাপনীয় শাখা মািসক িতেবদন

[২.৪] িশম িনরসেন জনসেচতনতালক সিমনার/কম শালা আেয়াজন। [২.৪.১] আেয়ািজত সিমনার/কম শালা জ এম শাখা সিমনার/কম শালা আেয়াজেনর নাশ

[২.৫] সাস ও জিবাদ দমেন জনসেচনতালক সিমনার আেয়াজন। [২.৫.১] আেয়ািজত সিমনার জ এম শাখা সিমনার/কম শালা আেয়াজেনর নাশ

[২.৬] এিসেডর অপবহার রাধ সংা জনসেচতনতালক সিমনার/সভা আেয়াজন [২.৬.১] আেয়ািজত সিমনার/সভা জ এম শাখা সিমনার/কম শালা আেয়াজেনর নাশ

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

[২.৭.১] আেয়ািজত সভা জ এম শাখা সিমনার/কম শালা আেয়াজেনর নাশ

[২.৮] বা িববাহেরােধ জনসেচতনতালক সিমনার/কম শালার আেয়াজন [২.৮.১] আেয়ািজত সিমনার/সভা ানীয় সরকার শাখা সিমনার/কম শালা আেয়াজেনর নাশ
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[২.৯] মপান ও তামাকজাত বহার িবেরাধী চার কায ম জারদারকরেণ িলফেলট
িবতরণ

[২.৯.১] িবতরণত িলফেলট জ এম শাখা িবতরণত িলফেলট

[২.১০] চারাচালান িতেরােধ জনসেচতনালক সিমনার/সভাআেয়াজন [২.১০.১] আেয়ািজত সিমনার/সভা জ এম শাখা সিমনার/সভা আেয়াজেনর নাশ

[২.১১] সড়ক িনরাপায় জনসেচতনতালক িলফেলট িবতরণ। [২.১১.১] িবতরণত িলফেলট জ এম শাখা িবতরণত িলফেলট

[২.১২] সড়েকর পােশ অৈবধ াপনা উেদ সংা অিভযান [২.১২.১] পিরচািলত অিভযান/ মাবাইল কাট  জ এম শাখা মািসক িতেবদন

[৩.১] েয াগ বহাপনা সিকত সিমনার [৩.১.১] অিত সিমনার াণ শাখা সিমনার আেয়াজেনর নাশ

[৩.২] েয ােগ িত এলাকা তাৎিণক পিরদশ ন/দশ ন [৩.২.১] পিরদশ ন/দশ নত িত এলাকা াণ শাখা পিরদশ ন/দশ ন িতেবদন

[৩.৩] শীতাতেদর ব িবতরণ [৩.৩.১] িবতরণত শীতব াণ শাখা িবতরণত িতেবদন

[৩.৪] ট িরিলফ দানত ক পিরদশ ন [৩.৪.১] পিরদশ নত ক াণ শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[৩.৫] ামীণ অবকাঠােমা িনম ােণর জ কািবখা ক পিরদশ ন [৩.৫.১] পিরদশ নত ক াণ শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[৩.৬] ামীণ অবকাঠােমা িনম ােণর জ কািবটা ক পিরদশ ন [৩.৬.১] পিরদশ নত ক াণ শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[৩.৭] কেরানাভাইরাস সংমণ পিরিেত খা সামী িবতরণ [৩.৭.১] িবতরণত খা সামী নজারত ও াণ শাখা িবতরণত িতেবদন

[৩.৮] িজববষ  উপলে  রাপণ [৩.৮.১] িবতরণত চারা সাধারণ শাখা িবতরণত িতেবদন

[৪.১] িণ কে মািিমিডয়া বহার [৪.১.১] বহারত িবালেয়র সংা িশা ও কাণ শাখা মািসক অগিত িতেবদন

[৪.২] িশা উপকরণ েয় সহায়তা [৪.২.১] সহায়তা া িশাথেদর সংা িশা ও কাণ শাখা মািসক অগিত িতেবদন

[৪.৩] িশা িতান পিরদশ ন [৪.৩.১] পিরদশ নত িবালেয়র সংা িশা ও কাণ শাখা মািসক অগিত িতেবদন

[৪.৪] িশক-িশাথ এবং অিভভাবকেদর সমেয় িশার মােনায়েন মত িবিনময় সভা [৪.৪.১] অিত সভা িশা ও কাণ শাখা মািসক অগিত িতেবদন

[৪.৫] মািমক ও কেলজ পয ােয়র িশা িতােন ািয়াস সার ও অজম
িরেশেম কন ার াপন

[৪.৫.১] াপনত ািয়াস সার ও অজম িরেশেম
কন ােরর সংা

িশা ও কাণ শাখা মািসক অগিত িতেবদন

[৪.৬] মািমক িবালেয় ওেয়ব পাট াল নই এমন েল ওেয়ব পাট াল তিরকরণ [৪.৬.১] ওেয়বেপাট াল তিরত িবালেয়র সংা িশা ও কাণ শাখা মািসক অগিত িতেবদন

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

[৪.৭.১] িশণ ােদর সংা আইিস শাখা মািসক অগিত িতেবদন

[৪.৮] াথিমক ও মািমক িবালেয় ‘চাই ইিি ও িশ বব ফারাম’ াপন
[৪.৮.১] ‘চাই ইিি ও িশব বেফারাম’ ািপত িশা
িতােনর সংা

আইিস শাখা মািসক অগিত িতেবদন

[৫.১] িেযাােদর সানী ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক [৫.১.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত সাধারণ শাখা িবতরণত িতেবদন

[৫.২]  -গাী, ািক পশাজীবী ও িতবী ভাতা দান কায ম তদারিক [৫.২.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত সাধারণ শাখা িবতরণত িতেবদন

[৫.৩] বয় ও িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক [৫.৩.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত সাধারণ শাখা িবতরণত িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৫.৪] িভক নব াসন কায ম তদারিক [৫.৪.১] তদারকত নব ািসত িভক আইিস শাখা অগিত িতেবদন

[৫.৫] আমার বািড় আমার খামার কায ম তদারিক ও বাবায়ন [৫.৫.১] তদারকত নব ািসত িভক সাধারণ শাখা িবেশষ িতেবদন

[৫.৬] িজববেষ র িবেশষ উপহার প হহীন, িমহীন ও জিম আেছ ঘর নই মােষর
অেল িনম াণত হিবতরণ

[৫.৬.১] পিরদশ নত হ রাজ শাখা িবেশষ ি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
কেরানা ভাইরাস সংমণ পিরিেত আইন-লা রায় মাবাইলেকাট  পিরচালনা পিরচািলত মাবাইল কাট  বাংলােদশ িলশ জলার আইন-লা রা এর অবনিত ও সামািজক অরাজকতা ি।

সাস ও জিবাদ দমেন জনসেচনতালক সিমনার আেয়াজন। আেয়ািজত সিমনার বাংলােদশ িলশ জলার আইন-লা রা এর অবনিত।

িজববষ  উপলে  রাপণ িবতরণত চারা বন অিধদর ািতক পিরেবেশর অবনিত।

বয় ও িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত সমাজেসবা অিধদফতর সামািজক িনরাপার অবনিত।

িেযাােদর সানী ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত সমাজেসবা অিধদফতর সামািজক িনরাপার অবনিত।



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১২:০৩ া: ২০ ণ তািরখ: ধবার, ন ৩০, ২০২১

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



সংেযাজনী ৪: 

                    আ�িলক/মাঠ পয �ােয়র কায �ালেয়র জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না, ২০২১-২০২২  
আ�িলক/মাঠ পয �ােয়র কায �ালেয়র নাম: 

কায ��েমর নাম কম �স�াদন �চক 
 

�চেকর 
মান 

একক 
 

বা�বায়েনর
দািয়��া� 
�ি�/পদ 

২০২০-২০২১ 
অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২০-২০২১  ম�� 

ল��মা�া/ 
অজ�ন 

১ম 
�কায়াট �ার 

২য় 
�কায়াট �ার 

৩য় 
�কায়াট �ার 

৪থ � 
�কায়াট �ার 

�মাট 
অজ�ন 

অিজ�ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
১. �ািত�ািনক �ব�া……………………………….....২৬ 

১.১ �নিতকতা কিম� সভা আেয়াজন সভা আেয়ািজত ৪ সং�া   ল��মা�া        

অজ�ন      
১.২ �নিতকতা কিম�র সভার িস�া� 
বা�বায়ন 

বা�বািয়ত িস�া� ৬ %   ল��মা�া        

অজ�ন      

১.৩ �শাসন �িত�ার িনিম� অংশীজেনর 
(stakeholders) অংশ�হেণ  সভা 

অ�ি�ত সভা ৪ সং�া   ল��মা�া        
অজ�ন      

১.৪ ��াচার সং�া� �িশ�ণ আেয়াজন  �িশ�ণ 
আেয়ািজত 

  ২ সং�া   ল��মা�া 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

অজ�ন      

১.৫ কম �-পিরেবশ উ�য়ন (�া��িবিধ 
অ�সরণ/�ওএ�ই�� অেকেজা 
মালামাল িবন�করণ/পির�ার-পির��তা 
�ি� ইত�ািদ  

উ�ত কম �-
পিরেবশ 

 ৩ সং�া ও 
তািরখ 

  ল��মা�া 
 

       

অজ�ন      

অজ�ন      

১.৬ জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-
পিরক�না, ২০২১-২২ ও ��মািসক 
পিরবী�ণ �িতেবদন দ�র/সং�ায় 
দািখল ও � � ওেয়বসাইেট 
আপেলাডকরণ  

 কম �-পিরক�না  
ও ��মািসক 
�িতেবদন 
দািখল�ত ও 
আপেলাড�ত  

  ৪ তািরখ   ল��মা�া        

অজ�ন      



কায ��েমর নাম কম �স�াদন �চক 
 

�চেকর 
মান 

একক 
 

বা�বায়েনর
দািয়��া� 
�ি�/পদ 

২০২০-২০২১ 
অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২০-২০২১  ম�� 

ল��মা�া/ 
অজ�ন 

১ম 
�কায়াট �ার 

২য় 
�কায়াট �ার 

৩য় 
�কায়াট �ার 

৪থ � 
�কায়াট �ার 

�মাট 
অজ�ন 

অিজ�ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
অজ�ন      

১.৭ ��াচার �র�ার �দান এবং 
�র�ার�া�েদর তািলকা ওেয়বসাইেট 
�কাশ 

�দ� �র�ার   ৩ তািরখ           

২.  �েয়র ��ে� ��াচার ........................................................................৪ 
২.১ ২০২১-২২ অথ � বছেরর �য়-
পিরক�না  ওেয়বসাইেট �কাশ 

�য়-পিরক�না 
ওেয়বসাইেট 

�কািশত 

৪ তািরখ   ল��মা�া        

 
অজ�ন 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

৩. ��াচার সংি�� এবং �ন�িত �িতেরােধ সহায়ক অ�া� কায ��ম……………..২০ (অ�ািধকার িভি�েত ��নতম প�চ� কায ��ম) 
৩.১  ৪    ল��মা�া        

অজ�ন      
৩.২  ৪    ল��মা�া        

অজ�ন      
৩.৩  ৪    ল��মা�া        

অজ�ন      
৩.৪  ৪    ল��মা�া        

অজ�ন      
৩.৫  ৪    ল��মা�া        

অজ�ন      
অজ�ন      

িব:�:- �কান �িমেকর কায ��ম �েযাজ� না হেল তার কারণ ম�� কলােম উে�খ করেত হেব। 

 

 



 

 সংেযাজনী ৫: ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না 

 

 
ম  কায ম  

কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ল মা া ২০২১-২০২২ 
অসাধারণ উ ম চলিত মান 

১০০% ৮০% ৬০% 
০১ [১.১] ই-নিথর বহার ি    [১.১.১] ই-ফাইেল নাট িন ি ত % ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] ত  বাতায়ন 
হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] ত  বাতায়েন সকল সবা 
ব  হালনাগাদ ত 

হালনাগােদর 
সং া 

১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] িবিভ  কাশনা ও ত ািদ 
ত  বাতায়েন কািশত 

হালনাগােদর 
সং া 

৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গভ া  ও উ াবন 
কমপিরক না বা বায়ন  

[৩.১.১] কমপিরক না বা বায়ন 
সং া  িশ ণ আেয়ািজত  

িশ েণর 
সং া 

৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কমপিরক নার বা বায়ন 
অ গিত পযােলাচনা সং া  সভা 
আেয়ািজত 

সভার সং া ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কমপিরক নার অধবািষক 
- ায়ন িতেবদন ঊ তন 

ক পে র িনকট িরত 
তািরখ ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ [৪.১] এক  উ াবনী ধারণা/ সবা 
সহিজকরণ/  উ য়ন কায ম 
বা বায়ন  

[৪.১.১] এক  উ াবনী ধারনা/ সবা 
সহিজকরণ/  উ য়ন কায ম 
বা বািয়ত  

তািরখ  ৫ ২৮/২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 

 



 

সংেযাজনী ৬: অিভেযাগ িতকার ব া সং া  কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

কায েমর   মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 

২০২০-
২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অিত 
উ ম 

উ ম  
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
ািত ািনক 
ব াপনা 

 
 

৫ 
[১.১] অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক) ও 
আিপল কমকতার ত  ওেয়বসাইেট মািসক 
িভি েত হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অিনক ও আিপল 
কমকতার ত  হালনাগাদ ত 
এবং ওেয়বসাইেট আপেলাড ত 

হালনাগােদর 
সং া 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

পিরবী ণ ও 
স মতা ি  

 
২০ 

[২.১] িনিদ  সমেয় অনলাইন/ অফলাইেন া  
অিভেযাগ িন ি  এবং িন ি  সং া  মািসক 

িতেবদন উ তন ক প  বরাবর রণ   
[২.১.১] অিভেযাগ িন ি ত  % 

৮ 
  - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কমকতা/কমচারীেদর অিভেযাগ িতকার 
ব া এবং িজআরএস সফটওয় ার িবষয়ক 
িশ ণ আেয়াজন 

[২.২.১] িশ ণ আেয়ািজত 
িশ েণর 
সং া 

৫ 
 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] মািসক িভি েত পিরবী ণ এবং 
মািসক পিরবী ণ িতেবদন উ তন ক পে র 

িনকট রণ 

[২.৩.১] মািসক িতেবদন 
িরত 

  িতেবদন 
রেণর সং া 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অিভেযাগ িতকার ব াপনা িবষেয় 
কেহা ারগেণর সম েয় অবিহতকরণ সভা  [২.৪.১] সভা অ ি ত সভার সং া ৪ - - ২ ১  - - 

 

 

 

 

 

 



 

সংেযাজনী ৭: সবা দান িত িত বা বায়ন কম-পিরক না, ২০২১-২০২২  

 

কায েমর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক 

 
কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 

২০২০-২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত উ ম উ ম 
চলিত 
মান 

চলিত মােনর 
িনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ািত ািনক 
 
 

১0 

[১.১] সবা দান িত িত 
পিরবী ণ কিম র িস া  বা বায়ন 

[১.১.১] িস া  
বা বািয়ত % 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] সবা দান িত িত 
মািসক িভি েত হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] ওেয়বসাইেট  
িত মািসেক 

হালনাগাদ ত 

হালনাগােদর 
সং া 

 

৫ 
 

- - ৪ ৩  - - 

স মতা অজন 
ও পিরবী ণ 

১5 

[২.১] সবা দান িত িত িবষয়ক  
িশ ণ আেয়াজন  

 
[১.১.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

 
িশ েণর 
সং া 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সবা দান িবষেয় 
কেহা ারগেণর সম েয় 

অবিহতকরণ সভা আেয়াজন 

[১.৩.১]  অবিহতকরণ 
সভা অ ি ত সভার সং া 5 - - ২ ১ - - - 

 

 



 

সংেযাজনী ৮: ত  অিধকার িবষেয় ২০২১-২২ অথবছেরর বািষক কমপিরক না  

 

কমস াদেনর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অিত 
উ ম 

উ ম  
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক ১০ 
[১.১] ত  অিধকার আইন অ যায়ী 
িনধািরত সমেয়র মে  ত  দান 
 

[১.১.১] িনধািরত সমেয়র 
মে  ত  দান ত 

% ১০ 

 
 

 
 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
স মতা ি  

১৫ 

[১.২] েণািদতভােব কাশেযা  ত  
হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট কাশ 

[১.2.১] হালনাগাদ ত ত  
ওেয়বসাইেট কািশত 

তািরখ 
 

০৩   ৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ 

- 

[১.৩] বািষক িতেবদন কাশ  
[১.3.১] বািষক িতেবদন 
কািশত  

তািরখ  ০৩   
১৫-১০-
২০২১ 

১৫-
১১-

২০২১ 

১৫-
১২-

২০২১ 
- - 

[১.৪]  ত  অিধকার আইন, ২০০৯ এর 
৫ ধারা অ সাের যাবতীয় তে র 
ক াটাগির  ও ক াটালগ তির/ 
হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  তে র ক াটাগির  
ও ক াটালগ 

ত ত/হালনাগাদ ত 
তািরখ ০৩   

৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ 

- 

[১.৫] ত  অিধকার আইন ও িবিধিবধান 
স েক জনসেচতনতা ি করণ 

[১.5.১]  চার কায ম 
স  

কায েমর 
সং া 

০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] ত  অিধকার িবষেয় কমকতােদর 
িশ ণ আেয়াজন    

[১.6.১] িশ ণ আেয়ািজত িশ েণর 
সং া  

০৩   ৩ ২ ১ - - 
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