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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম

এবং

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

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২১ - ন ৩০, ২০২২
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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:

জনেসবায় িনেবিদত শাসন গেড় তালা ও জনগণেক One Stop Service দােনর লে জলা শাসেকর কায ালেয় এক
আিনক Help Desk ও সবাবাব িসেজন চাট ার াপন করা হেয়েছ। জলােক বািববাহ জলা িহেসেব গেড় তালার লে
এক কের কায ম নন কের চা করা হেয়েছ। অনা িছটমহেলর উয়নেক অািধকার িদেয় মাননীয় ধানমী কক দ
িতিত/কসহ বাবায়েন েয়াজনীয় উোগ ও কায কর পদেপ হণ করা হেয়েছ।

 িপিডএস সফটওয়ার: জলা ও উপেজলায় কম রত সকল কম চারীেদর ত সিলত ওেয়ব-বইজড পােস ানাল ডাটািশট (PDS)
সফটওয়ার তির করা হেয়েছ। এই সফটওয়ার বহােরর মােম তা ও গাপনীয়তা িনিেতর পাশাপািশ পপারেলস অিফস বপনা
ও িডিজটাইেজশন করা হেয়েছ। মাননীয় িবভাগীয় কিমশনার, রংর জনাব মাঃ আবল ওয়াহাব ঞা ২৩ িডেসর ২০২০ তািরেখ জল
শাসেকর সেলনকে এই ওেয়ব-বইজড (www.dckspds.gov.bd) ভ উোধন কেরন।
 িভক করণ কম িচঃ িড়াম জলােক িভক করণ, িভকেদর কম সংান ও নব াসন কম িচ হণ কের তা বাবায়ন 
করা হেয়েছ। উপেজলা িভিক িনিবড়ভােব জিরপ কের িভেকর ত সংহ করা হেয়েছ। এ জলায় মাট ৫৩৪৪ জন িভক রেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

জনবল তা কম সাদেনর ে িড়ােমর এক ধান সমা। তাছাড়া িতবছর বা, নদীভান ইতািদ ািতক েয াগসহ
সেদর সীমাবতা ু কম সাদেনর অরায় হেয় পেড়েছ। ইারেনট িড অিতমাায় কম হওয়ার কারেণ িডিজটাল বাংলােদশ
বাবায়ন হ হেয় পেড়েছ। অপয া জনশি ও সীিমত সদ িনেয় িড়ােমর িবল জনেগাীর মে কািত সবা পৗঁছােনাই জলা
শাসেনর জ এ সমেয়র সবেচেয় বড় চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

িশেণর মােম িবমান জনশিেক দ কের গেড় তালা হেব। শাসন সংহতকরণ, িের চতনা সংহতকরণ, মানসত িশা
িনিতকরণ, ত ির বহার, িম সবা িডিজটাইেজশেনর মােমসহজীকরণ,আইন-লা পিরিিত সত রাখা, সামািজক রা,
ীড়া, সংিত ও মানব সদ উয়েন কায কর উোগ হণ করা হেব। এছাড়াও জলা গেজয়ার/জলা উয়ন পিরমা/বািষ ক িতেবদন
কাশ, আইিডয়া িহেসেব িবিভ উপেজলায় উম চচ া অসরণ, এক অিফস এক আইিডয়া িহেসেব িবিভ দের উম চচ া অসরণ,
কবরান  ও  শান  পিরারকরণ,  াচীন   সংরণ,  পািখেদর  অভয়াম িতা,  জনচািহদা  স ােন  মানসত পাবিলক টয়েলট
াপন, িনন ও জনবাব করার লে সংােরর মােম জলা শাসেকর কায ালেয়র সুখভােগর শাভাবধ েনর জও েয়াজনীয়
উোগ ও কায কর পদেপ হণ করা হেব।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

 উপ িশণ দান ও ানচচ ায় উুকরেণর মােম জলা শাসেনর কম চািরেদর ত ও দ জনেসবক িহসােব গেড়
তালা।
 এআই (a2i) কের সািভ স ইেনােভশন ফাের সহেযািগতায় পিরচািলতবািববাহ িনেরাধ কের অসমা কাজ যথাসময়
সমাকরণ/ বাবায়ন।
 ইউউেব আপেলাডেযা িড়াম জলার সংিত ও ইিতহাস িনভ র ডেমাির তকরণ।
 জনগণেক জির রা সবা দােনর লে জলা পয ােয় কল সার াপন।
 তীয় িলের মাষেদর কম সংান ি।
 িজব বেষ  িমহীন ও হহীনেদর মে হ িনম াণ ও িবতরণ।
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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, িড়াম

এবং

িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, রংর-এর মে ২০২১ সােলর .................
মােসর ................. তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
জলা / সােকল অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

দ, গিতশীল, উয়ন সহায়ক এবং জনবাব জলা শাসন।

১.২ অিভল (Mission)
শাসিনক দতা ি, তির যথাযথ বহার ও সবাদাতােদর িভির পিরবতন এবং উাবন চচ ার মােম সময়াব ও
মানসত সবা িনিত করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর 

১. টকসই উয়ন িনিতকরেণর মােম জীবনযাার মান ি এবং িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণ জনখী শাসন
২. মানবসদ উয়ন ও ািতািনক সমতা িকরণ, দ জনবল তির, কম সংান ি এবং দাির িন লকরেণর
মােমসি অজন
৩. গণত, আইেনর শাসন ও ানীয় সরকার শিশালীকরণ
৪. সাস, সাদািয়কতা, জিবাদ, মাদক ও তামাককরণ
৫. রাজ শাসন ও বাপনায় গিতশীলতা আনয়ন
৬. জ ও িনবন কায ম জারদারকরণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. জলার আ:িবভাগীয় কম কাের সময় এবং মাননীয় ধানমীর িবেশষ উোগসহ ও িতত কসহসহ জলার
ধান উয়ন কম কা বাসবায়েন সময় করা
২. েয াগ বাপনা এবং াণ ও নব াসন কায ম হণ, িজআর, আর, কািবখা, কািবটা, িভিজিড, িভিজএফ, অিত
দিরেদর জকম জন ইতািদ কায ম বাবায়ন, তাবধান ও পিরবীণণ
৩. দাির িবেমাচেন িবিভ মণালয়/িবভাগ কক হীত সামািজক িনরাপা বনীর সকল কায ম তদারিক করা
৪. জলার রাজ শাসেনর সািব ক িনয়ণ, তাবধান এবং পিরবীেণর মােম মানসত দ সবা িনিত করা
৫. জলা ািজেিস ও িনব াহী ািজেিস সিকত যাবতীয় মতা েয়াগ, মাবাইল কাট  পিরচালনা, জলার
সািব কআইনলা রাব ক জনজীবেন ি আনয়ন এবং িভিভআইিপেদর িনরাপাসহ জলার সািব ক িনরাপা িনিত
করা
৬. জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন এবং দ মানব সদ উয়ন
৭. িবিভ সামািজক সমা যমন যৗন হয়রানী, নারী িনয াতন, মাদক সবন, চারাচালান, যৗক, বািববাহ
ইতািদিতেরাধ/িনরসেন কায ম হণ
৮. জাতীয় ই-গভেন কায ম বাবায়ন, সবা দান পিত সহজীকরণ, িতিত অযায়ী সবা দান, জলা ত
বাতায়নহালনাগাদকরণ, সাাল িমিডয়া বহার এবং িবিভ পয ােয় ত ও যাগােযাগ িসহ অা িবষেয় িশণ
কায মপিরচালনা 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
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

দ শাসন গেড় তালার িনিম জনশাসেনর িশণ নীিতমালা অযায়ী জলা
শাসেনর কম কতা-কম চারীেদর২০২১-২০২২বছের নতম ৪০ ঘা এবং ২০২২-
২০২৩ বছের নতম ৫০ ঘা িশণ দান;

ইন হাউজ িনং সংা ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০
জলা শাসেকর কায ালয়
িড়াম

হািজরা

িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণ গিতশীল শাসন িতার লে জলা শােসনর
কায ম ২০২১-২০২২ বছের ৯৫% এবং ২০২২-২০২৩ বছের ১০০% ই-নিথর
মােম বাবায়ন;

নিথ িরেপাট  % ৮০ ৯০ ৯৫ ১০০ ১০০
জলা শাসেকর কায ালয়
িড়াম

িরেপাট 

জনবাব শাসন জেনর িনিম জনগণেক কািত সবা দান ২০২১-২০২২ বছের
সেব া ২৫ িদেন এবং ২০২২-২০২৩ বছের সেব া ২৩ িদেন দান।

েদয় িরেপাট  % ৭০ ৮০ ৯০ ৯০ ৯০
জলা শাসেকর কায ালয় এর
অধীন শাখা, িড়াম

িরেপাট 

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: বার, লাই ০২, ২০২১ ১০:০৮ া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, িডেসর ০৮, ২০২১

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] টকসই উয়ন
িনিতকরেণর
মােম
জীবনযাার মান
ি এবং
িডিজটাল
বাংলােদশ
িবিনম ােণ জনখী
শাসন

২০

[১.১] িবিভ উয়নলক
কায ম ও িশা িতান
পিরদশ ন/দশ ন

[১.১.১] ক
পিরদশ ন/দশ নত

সমি সংা ২ ১৭০ ১৩৭ ১৮০ ১৭৫ ১৭২ ১৭০ ১৫০ ১৮০ ১৮৫

[১.২] দশ ন ও পিরদশ েনর
িনেদ শনা ও পয েবণ
বাবায়ন

[১.২.১] িনেদ শনা
বাবািয়ত

সমি % ২ ৮০ ৭২ ৯০ ৮৫ ৮২ ৮০ ৬৮ ৯০ ৯৫

[১.৩] সামািজক িনরাপা
বনীর সকল কায েমর
সক বাবায়েন
দশ ন/পিরদশ ন

[১.৩.১] কায ম
পিরদশ ন/দশ নত

সমি সংা ৩ ৭২ ১১৫ ৯৫ ৯৪ ৯২ ৭২ ৭০ ৯৫ ১০০

[১.৪] পিরদশ ন/দশ েনর
আেলােক দ িনেদ শনা
বাবায়ন

[১.৪.১] িনেদ শনা
বাবািয়ত

সমি % ৩ ৮৫ ৮৮ ৯৫ ৯০ ৮৮ ৮৫ ৭৫ ৯৫ ১০০

[১.৫] াইভার ও
হলপারেদর িশেণর
বা

[১.৫.১] আেয়ািজত সমি সংা ২ ৩ ৬ ৩ ৩ ৩ ৪

[১.৬] পাবিলক িহয়ািরং ও
অিভেযাগ িনি

[১.৬.১] অিভেযাগ
িনিত

সমি % ২ ৮০ ৯৮ ৯০ ৮৫ ৮২ ৮০ ৬৮ ৯৫ ১০০

[১.৭] ই-মাবাইল কাট 
[১.৭.১] অনলাইেন
িলিপবত

সমি % ২ ৯৫ ৯৩ ১০০ ৯৮ ৯৭ ৯৫ ৮৫ ১০০ ১০০

[১.৮] এসএমএস এর
মােম ত ও সবা
িনিতকরণ

[১.৮.১] সবা দানত সমি % ১ ৯০ ৯০ ১০০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৭৫ ১০০ ১০০

[১.৯] িজব বেষ  িমহীন ও
হহীনেদর মে হ িনম াণ
ও িবতরণ

[১.৯.১] িবতরণত হ সমি সংা ৩ ১৯৯ ১৯২ ১৯৯ ১৯৯



ড়া দািখেলর সময়: বার, লাই ০২, ২০২১ ১০:০৮ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, িডেসর ০৮, ২০২১

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] মানবসদ
উয়ন ও
ািতািনক
সমতা িকরণ,
দ জনবল তির,
কম সংান ি
এবং দাির
িন লকরেণর
মােমসি
অজন

১৫

[২.১] িবিসএস (শাসন)
কাডােরর কম কতােদর
িশণ আেয়াজন

[২.১.১] িশণ
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ১৮ ১৬ ২২ ২১ ২০ ১৮ ১২ ২২ ২৩

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

[২.২.১] িশণ
আেয়ািজত

সমি সংা ৩ ২০ ২৪ ২৩ ২২ ২১ ২০ ১২ ২৩ ২৩

[২.৩] কম খী িশেণর
আেয়াজন

[২.৩.১] িশণ
অেয়ািজত

সমি সংা ২ ১২ ১০ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১০ ১৬ ১৬

[২.৪] িবেদশগামীেদর জ
আেয়ািজত িশণ
পিরদশ ন

[২.৪.১] পিরদশ নত সমি সংা ২ ৩ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ৫ ৬

[২.৫] আউটেসািস ং কােজ
জিড়তেদর িশেণর
আেয়াজন

[২.৫.১] িশণ
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ৪ ৪ ৫ ৬

[২.৬] বকার ব-বােদর
ঋণ িবতরণ

[২.৬.১] কায ম
পয ােলাচনাত

সমি % ২ ৮০ ৩৬ ৮০ ৭৮ ৭৫ ৮০ ৬৮ ৯০ ৯২

[২.৭] িভকসহ অসহায় ও
অল মাষেদর নব াসন

[২.৭.১] পিরবার
নব ািসত

সমি সংা ১ ১২ ৩ ১২ ১২ ১২ ১২

[২.৮] ট িরিলফ দান
[২.৮.১] সময়মত
িরিলফ দানত

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: বার, লাই ০২, ২০২১ ১০:০৮ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, িডেসর ০৮, ২০২১

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] গণত,
আইেনর শাসন ও
ানীয় সরকার
শিশালীকরণ

১৫

[৩.১] মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[৩.১.১] মাবাইল কাট 
পিরচালনা

সমি সংা ৪ ৮৯০ ৬৮৭ ৯২০ ৯১০ ৯০০ ৮৯৫ ৫৭০ ৯৫০ ৯৬০

[৩.২] ুভােব পাবিলক
পরীা পিরচালনা

[৩.২.১] ুভােব
পাবিলক পরীা
পিরচালনা

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ১০০ ১০০

[৩.৩] জলা আইন-লা
কিমর সভা অান

[৩.৩.১] জলা আইন-
লা কিমর সভা
অান

সমি সংা ২ ১০ ৯ ১২ ১০ ১২ ১২

[৩.৪] জলা আইন-লা
সভার িসা বাবায়ন

[৩.৪.১] জলা আইন-
লা সভার িসা
বাবায়ন

সমি % ১ ৮৫ ৮৯ ৯০ ৮৮ ৮৬ ৮৫ ৭৫ ৯২ ৯৫

[৩.৫] জলা কার কিমর
সভা

[৩.৫.১] জলা কার
কিমর সভা

সমি সংা ১ ৩ ১ ৪ ৩ ৪ ৪

[৩.৬] এিসেডর বহার
রাধ সংা সভা আেয়াজন

[৩.৬.১] এিসেডর
বহার রাধ সংা
সভা আেয়াজন

সমি সংা ২ ১২ ৬ ১২ ১২ ১২ ১২

[৩.৭] ইউিনয়ন পিরষদ,
পৗরসভা ও উপেজলা
পিরষেদর দািয় পালেন
সহায়তাকরণ

[৩.৭.১] ইউিনয়ন
পিরষদ, পৗরসভা ও
উপেজলা পিরষেদর
দািয় পালেন
সহায়তাকরণ

সমি % ১ ৯০ ৯৫ ৯৫ ৯৪ ৯২ ৯০ ৭৫ ৯০ ১০০

[৩.৮] এলিজএসিপ সভা
আেয়াজন

[৩.৮.১] এলিজএসিপ
সভা আেয়াজন

সমি সংা ১ ২ ১ ২ ২ ২ ২

[৩.৯] ইউিনয়ন পিরষদ
পিরদশ ন

[৩.৯.১] ইউিনয়ন
পিরষদ পিরদশ ন

সমি সংা ২ ৩৬ ৩০ ৪৮ ৩৬ ৪৮ ৪৮
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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 

[৪] সাস,
সাদািয়কতা,
জিবাদ, মাদক
ও তামাককরণ

১০

[৪.১] আইন-লা রায়
জনসেচতনতালক সভা
অান

[৪.১.১] সভা অিত সমি সংা ৩ ১০ ৬ ১২ ১০ ১২ ১২

[৪.২] সাস ও জিবাদ
দমেন জনসেচতনতালক
সভা আেয়াজন

[৪.২.১] সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ৩ ১০ ৬ ১২ ১০ ১২ ১২

[৪.৩] চারাচালান িতেরােধ
জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

[৪.৩.১] সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ১০ ৬ ১২ ১০ ১২ ১২

[৪.৪] তামাক িবেরাধী চার-
চারণা, িলফেলট ও
পাার িবতরণ

[৪.৪.১] িবতরণত
িলফেলট ও পাার

সমি সংা ২ ১০ ১২ ১০ ১২ ১২

[৫] রাজ শাসন
ও বাপনায়
গিতশীলতা আনয়ন

৮

[৫.১] িম রকড 
হালনাগাদকরণ

[৫.১.১] খিতয়ান
হালনাগাদত

সমি % ২ ৮০ ৮৫ ৯০ ৮৫ ৮২ ৮০ ৬৮ ৯০ ৯৫

[৫.২] রাজ মামলা িনি
[৫.২.১] মামলা হার
িনিত

সমি % ২ ৭৫ ৪৭ ৮৫ ৮০ ৭৮ ৭৫ ৬৮ ৮৫ ৯০

[৫.৩] িম িবেরাধ িবষয়ক
মামলার এসএফ িব
আদালেত রণ

[৫.৩.১] ধায  সমেয়র
মে রণত

সমি % ১ ৯৫ ৭০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৫ ৮৫ ১০০ ১০০

[৫.৪] অিডট আপি িনি
[৫.৪.১] ডিশট জবাব
িরত

সমি % ১ ৮০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮২ ৮০ ৬৮ ৯০ ৯৫

[৫.৫] নিত িতেরাধকরণ [৫.৫.১] িতেরাধত সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৫.৬] ২৫ িদেনর মে এলএ
কস আেবদেনর
িনিকরণ

[৫.৬.১] আেবদন
িনিত

সমি % ১ ৮৫ ৮৪ ৯৫ ৯০ ৯২ ৮৫ ৭৫ ৯৫ ১০০
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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 

[৬] জ ও
িনবন কায ম
জারদারকরণ

২

[৬.১] জ িনবন কায ম
সকরণ

[৬.১.১] জলায় জের
১ বছেরর মে জ
িনবেনর হার

সমি % ১ ২৪ ১৮ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৮০ ১০০

[৬.২]  িনবন
সকরণ

[৬.২.১] জলায় র
১ বছেরর মে 
িনবেনর হার

সমি % ১ ৩২ ২৮ ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ৪৫ ৫০
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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



ড়া দািখেলর সময়: বার, লাই ০২, ২০২১ ১০:০৮ া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, িডেসর ০৮, ২০২১

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

ািরত:

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম

তািরখ

িবভাগীয় কিমশনার
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, রংর

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ a2i Access to Information

২ CS Cadastral Survey

৩ ELRS Electronic Land Record System

৪ RS Revisional Survey

৫ SA State Acquisition

৬ আইিস (ICT) ইনফরেমশন এ কিমউিনেকশন টকেনালিজ

৭ এনিজও (NGO) নন গভণ েমাল অরগানাইেজশন

৮ এসএফ টেম অব ফাস

৯ কািবখা কােজর িবিনমেয় খা

১০ কািবটা কােজর িবিনমেয় টাকা

১১ িজআর (GR) Gratuitous Relief

১২ নস (NESS) াশনাল ই-সািভ স িসেম

১৩ িবিজিব বড ার গাড , বাংলােদশ

১৪ িবিসএস বাংলােদশ িসিভল সািভ স

১৫ িভিজএফ ভালনােরবল প িফিডং

১৬ িভিভআইিপ ভির ভির ইমপরা পারসন
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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] িবিভ উয়নলক কায ম ও িশা িতান পিরদশ ন/দশ ন [১.১.১] ক পিরদশ ন/দশ নত জলা শাসক, িড়াম মণ িচ/পিরদশ ন িতেবদন

[১.২] দশ ন ও পিরদশ েনর িনেদ শনা ও পয েবণ বাবায়ন [১.২.১] িনেদ শনা বাবািয়ত জলা শাসক, িড়াম পিরদশ ন িতেবদন

[১.৩] সামািজক িনরাপা বনীর সকল কায েমর সক বাবায়েন
দশ ন/পিরদশ ন

[১.৩.১] কায ম পিরদশ ন/দশ নত জলা শাসক, িড়াম মণ িচ/পিরদশ ন িতেবদন

[১.৪] পিরদশ ন/দশ েনর আেলােক দ িনেদ শনা বাবায়ন [১.৪.১] িনেদ শনা বাবািয়ত জলা শাসক, িড়াম পিরদশ ন িতেবদন

[১.৫] াইভার ও হলপারেদর িশেণর বা [১.৫.১] আেয়ািজত সংাপন শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম িশণাথেদর হািজরা

[১.৬] পাবিলক িহয়ািরং ও অিভেযাগ িনি [১.৬.১] অিভেযাগ িনিত জলা শাসক, িড়াম িতেবদন ও রিজােরর ছায়ািলিপ

[১.৭] ই-মাবাইল কাট  [১.৭.১] অনলাইেন িলিপবত িডিশয়াল শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম িতেবদন

[১.৮] এসএমএস এর মােম ত ও সবা িনিতকরণ [১.৮.১] সবা দানত আইিস শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম িতেবদন

[১.৯] িজব বেষ  িমহীন ও হহীনেদর মে হ িনম াণ ও িবতরণ [১.৯.১] িবতরণত হ রাজ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম িতেবদন

[২.১] িবিসএস (শাসন) কাডােরর কম কতােদর িশণ আেয়াজন [২.১.১] িশণ আেয়ািজত সংাপন শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম িশণাথেদর হািজরা

[২.২] জলা শাসেন কম রত কম চারীেদর জ িশণ আেয়াজন [২.২.১] িশণ আেয়ািজত সংাপন শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম িশণাথেদর হািজরা

[২.৩] কম খী িশেণর আেয়াজন [২.৩.১] িশণ অেয়ািজত সংাপন শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম িশণাথেদর হািজরা

[২.৪] িবেদশগামীেদর জ আেয়ািজত িশণ পিরদশ ন [২.৪.১] পিরদশ নত সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম িতেবদন

[২.৫] আউটেসািস ং কােজ জিড়তেদর িশেণর আেয়াজন [২.৫.১] িশণ আেয়ািজত আইিস শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম িশণাথেদর হািজরা

[২.৬] বকার ব-বােদর ঋণ িবতরণ [২.৬.১] কায ম পয ােলাচনাত সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম িতেবদন

[২.৭] িভকসহ অসহায় ও অল মাষেদর নব াসন [২.৭.১] পিরবার নব ািসত সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম িতেবদন

[২.৮] ট িরিলফ দান [২.৮.১] সময়মত িরিলফ দানত সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম িতেবদন

[৩.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা [৩.১.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা িডিশয়াল শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম িতেবদনিতেবদন

[৩.২] ুভােব পাবিলক পরীা পিরচালনা [৩.২.১] ুভােব পাবিলক পরীা পিরচালনা সাধারণ শাখা,জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম িতেবদন

[৩.৩] জলা আইন-লা কিমর সভা অান [৩.৩.১] জলা আইন-লা কিমর সভা অান িডিশয়াল শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম সভায় উপিিতেদর হািজরা

[৩.৪] জলা আইন-লা সভার িসা বাবায়ন [৩.৪.১] জলা আইন-লা সভার িসা বাবায়ন িডিশয়াল শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়,িড়াম সভার রেলশন

[৩.৫] জলা কার কিমর সভা [৩.৫.১] জলা কার কিমর সভা িডিশয়াল শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম সভায় উপিিতেদর হািজরা

[৩.৬] এিসেডর বহার রাধ সংা সভা আেয়াজন [৩.৬.১] এিসেডর বহার রাধ সংা সভা আেয়াজন িডিশয়াল শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম সভার রেলশন

[৩.৭] ইউিনয়ন পিরষদ, পৗরসভা ও উপেজলা পিরষেদর দািয় পালেন
সহায়তাকরণ

[৩.৭.১] ইউিনয়ন পিরষদ, পৗরসভা ও উপেজলা পিরষেদর
দািয় পালেন সহায়তাকরণ

ানীয় সরকার শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[৩.৮] এলিজএসিপ সভা আেয়াজন [৩.৮.১] এলিজএসিপ সভা আেয়াজন ানীয় সরকার শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম সভায় উপিিতেদর হািজরা

[৩.৯] ইউিনয়ন পিরষদ পিরদশ ন [৩.৯.১] ইউিনয়ন পিরষদ পিরদশ ন ানীয় সরকার শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম পিরদশ ন িচ/পিরদশ ন িতেবদন

[৪.১] আইন-লা রায় জনসেচতনতালক সভা অান [৪.১.১] সভা অিত িডিশয়াল শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম সভায় উপিিতেদর হািজরা

[৪.২] সাস ও জিবাদ দমেন জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন [৪.২.১] সভা আেয়ািজত িডিশয়াল শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম সভায় উপিিতেদর হািজরা

[৪.৩] চারাচালান িতেরােধ জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন [৪.৩.১] সভা আেয়ািজত িডিশয়াল শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম সভায় উপিিতেদর হািজরা

[৪.৪] তামাক িবেরাধী চার-চারণা, িলফেলট ও পাার িবতরণ [৪.৪.১] িবতরণত িলফেলট ও পাার িডিশয়াল শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম িতেবদন

[৫.১] িম রকড  হালনাগাদকরণ [৫.১.১] খিতয়ান হালনাগাদত রাজ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম িতেবদন

[৫.২] রাজ মামলা িনি [৫.২.১] মামলা হার িনিত অিতির জলা শাসক, িড়াম িতেবদন

[৫.৩] িম িবেরাধ িবষয়ক মামলার এসএফ িব আদালেত রণ [৫.৩.১] ধায  সমেয়র মে রণত রাজ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম িতেবদন

[৫.৪] অিডট আপি িনি [৫.৪.১] ডিশট জবাব িরত নজারত শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম িতেবদন

[৫.৫] নিত িতেরাধকরণ [৫.৫.১] িতেরাধত সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম িতেবদন

[৫.৬] ২৫ িদেনর মে এলএ কস আেবদেনর িনিকরণ [৫.৬.১] আেবদন িনিত িম অিধহণ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম িতেবদন

[৬.১] জ িনবন কায ম সকরণ [৬.১.১] জলায় জের ১ বছেরর মে জ িনবেনর হার ানীয় সরকার শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম িতেবদন

[৬.২]  িনবন সকরণ [৬.২.১] জলায় র ১ বছেরর মে  িনবেনর হার ানীয় সরকার শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম ি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
িবেদশগামীেদর জ আেয়ািজত িশণ পিরদশ ন পিরদশ নত কািরগির িশণ ক, িবকনা, িড়াম পালাপ ও যাগােযাগ

কম খী িশেণর আেয়াজন িশণ অেয়ািজত কািরগির িশণ ক, িবকনা, িড়াম পালাপ ও যাগােযাগ

বকার ব-বােদর ঋণ িবতরণ কায ম পয ােলাচনাত ব উয়ন অিধদর, িড়াম পালাপ ও যাগােযাগ

আউটেসািস ং কােজ জিড়তেদর িশেণর আেয়াজন িশণ আেয়ািজত ব উয়ন অিধদর, িড়াম পালাপ ও যাগােযাগ

ট িরিলফ দান সময়মত িরিলফ দানত জলা াণ ও ণ বাসন কম কতা, িড়াম পালাপ ও যাগােযাগ

এিসেডর বহার রাধ সংা সভা আেয়াজন এিসেডর বহার রাধ সংা সভা আেয়াজন অিতির িলশ পার, সদর সােকল, িড়াম পালাপ ও যাগােযাগ

তামাক িবেরাধী চার-চারণা, িলফেলট ও পাার িবতরণ িবতরণত িলফেলট ও পাার িসিভল সাজন, িড়াম পালাপ ও যাগােযাগ
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


