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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:

য়াডাা  জলা  শাসন  সরকােরর  পক-২০২১  বাবায়নসহ  ত  ির  ফল  জনগেণর  দারেগাড়ায়  পৗঁেছ  িদেত  “DC
Chuadanga” নামক ফসক পইজ এবং “িমিডয়া সল জলা শাসন, য়াডাা” নামক ােসার েপর মােম সকল হালনাগাদ
ত সংবাদ মামসহ সকেলর িনকট পৗঁছােনার বা করা হেয়েছ। ২০২০ সােল আেয়ািজত “িডিজটাল মলা” উপলে অনলাইন ইজ
িতেযািগতার আেয়াজন করা হয়। য়াডাা জলা ‘িস’ কাটাগিরর সকল জলার মে ই-নিথর মােম ডাক হণ, নিথ স ও প জাির
করার ে জায়াির’১৯ থেক ম’২০ পয  মাট ১৫ বার থম হবার গৗরব অজন কের। জলার নাগিরকেদর িচিবেনাদন এবং আগামী
জেক  জীবনধারায় িবকিশত করার জ “িডিস ইেকাপাক” নামক এক ইেকাপাক গেড় তালা হেয়েছ। আইন-লা পিরিিত
িনয়েণ রাখেত ও কেরানা ভাইরােসর াভাব মাকােবলায় জায়াির’২০ থেক ন’২০ পয  মাট ৮৩৪  মাবাইল কােট  ২,৯১৭ জনেক
দিত কের ৫৪,০০,৮৬০ টাকা জিরমানা আদায় করা হেয়েছ। এছাড়া এ জলায় ছাদ বাগান, পািখর অভয়ার, িষ খাস জিমেত সাইনেবাড 
িলখন এবং সতার িশণ ক িনম াণ করা হেয়েছ। ২০১৯-২০২০ অথ  বছের িম উয়ন কর সাধারণ দাবী ৩,৪৯,৫৩,৫৫৩ টাকা এবং
সংার দাবী ৪৮,৯৩,২১০ টাকা আদায় করা হেয়েছ। লাই’১৯ থেক ন’২০ পয  মাট ১৬,৯২৮  ই-িমউেটশন কায ম স করা
হেয়েছ। ২০১৯-২০ অথ বছের অৈবধ দখেল থাকা খাসসহ সরকাির অা দেরর মাট ৯.১৭ একর জিম উার করা হয়। জনেভাগ
রীকরেণ ও তা িনিতকরেণ ক এলাকায় িগেয় ২০১৯-২০ অথ বছের ৩২ জন িত িমর মািলকেক মাট ১০,৭৬,৪৬,৯০১.৮৬
টাকার এলএ চক দান করা হয়। পরীার হেল অসপায় রীকরেণ ৩২  িশা িতােন িসিসিভ কােমরা াপন করা হেয়েছ। সকল
িবালেয় কিউটার াব িতা করা এবং াট  িবালয় ও রিঙন িবালেয় পাের কায ম চলমান রেয়েছ। মাননীয় ধানমীর
“আমার াম আমার শহর” বাবায়েন য়াডাা সদর ও দাড়দা উপেজলায় যথােম দায়ারপাড়া ও পাটােচারা নামক ’ ােম ওয়াই-
ফাইসহ শহেরর ায় সকল নাগিরক েযাগ িবধার বোব করা হেয়েছ। জনমােষর মােঝ িের চতনা িবকিশত কের লেত জলা
শাসেকর কায ালেয়র েবশেখ বব শখ িজর রহমান ও বমাতা শখ ফিজলাো িজেবর গল রাল াপন করা হেয়েছ।
িজব শতবষ  উযাপন উপলে “শাির ত” নামক িবেশষ রিণকা কাশ করা হেয়েছ এবং জলা শাসেকর অিফস কের সামেন
বাংলােদেশর মানিচের মােঝ ববর ৭ মােচ র ভাষেণর এক আেলাকিচ াপন করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

েয়াজেনর লনায় জনবল এবং েয়াজনীয় সরামািদর যেথ অলতা রেয়েছ। ইারেনেটর গিত কম থাকায় e-nothi এর কায েম
ায়ই সমা হয় এবং ত ির সেব া বহার অেনকাংেশই িনিত করা সব হয় না।

ভিবৎ পিরকনা:

•উাবনী উোগ ির মােম জলা শাসেনর কােজ গিতশীলতা আনয়ন; •িজববষ  উপলে জলা শাসন কক ণয়নত কােলার
শতভাগ বাবায়ন; •িডিস ইেকা পােকর জ ণয়নত মাারান অযায়ী িডিস ইেকা পাকেক আিনক মােনর পয টন কে
উীতকরণ;  •জাতীয়  কিব  কাজী  নজল  ইসলােমর  িত  িবজিড়ত  আট  চালা  ঘর  সংরণ  এবং  নজল  িত  গেবষণা  ক  াপন;
•নাগিরেকরা ঘের বেস যন পচ া পেত পাের সলে অনলাইন কায ম অাহত রাখাসহ শতভাগ ই-িমউেটশন িনিতকরণ।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

•জলা ও উপেজলা পয ােয় ১০০ কম চারীেক e-nothi, e-mobile Court সহ েয়াজনীয় সকল িবষেয় িশণ দান;
•িডিস ইেকা পাকেক জলার ধান িবেনাদন ক এবং পয টন ক িহেসেব গেড় তালা; •য়াডাা জলােক সণ েপ মাদক ও
িভককরণ  ;  •মাননীয়  ধানমীর  হীত  উোগ  “আমার  াম  আমার  শহর”  বাবায়েন  িত  উপেজলায়  ০১  (এক)  
ামেক শহেরর ায় নগরায়ন; •উপেজলা ও জলা পয ােয় ৩ জন কের সরকাির কম চারীেক বছেরর  সরকাির কম চারী িহসােব
‘জলা শাসক পদক’ দান।
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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, য়াডাা

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 জনখী শাসন।

১.২ অিভল (Mission)
িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণ ত ও যাগােযাগ ির সেব াৎ েয়ােগর মােম নাগিরক সবা িনিতকরণ এবং
আইনলা  সত  রাখা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ জলা / সােকল অিফেসর কৗশলগত উেসহ

১. েয াগ বাপনা, বনায়ন, জলবা পিরবতন ও পিরেবশ সংরণসহ টকসই উয়ন লমাা অজন রািতকরণ এবং
সামািজক িনরাপালক কায ম বাবায়ন জারদারকরণ
২. মানসত িশা বা সসারণ, মানবসদ উয়ন ও ািতািনক সমতা িকরণ এবং ীড়া, সংিত ও নারী
উয়ন রািতকরণ
৩. রাজ শাসন ও বাপনা গিতশীলতা আনয়ন
৪. জলা পয ােয়র দরসেহর উয়নলক কায মসেহর কায কর সময়সাধন
৫. জনলা ও জনিনরাপা সংহতকরণ

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 কসহসহ জলার ধান উয়ন কম কা
বাবায়েন  সময়কারীর  দািয়  পালন;
২. েয াগ বহাপনা এবং াণ ও নব াসন কায ম হণ, িভক নব াসনসহ িজআর, আর, কািবখা, কািবটা, িভিজিড,
িভিজএফ, অিত দিরেদর জ কম জন ইতািদ কায ম বাবায়ন, তাবধান ও পিরবীণ;
৩. -াি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;
৪. সরকার কক িষ, াহেসবা ও জনাহ, পিরবার পিরকনা, নারী ও িশ,  -গাীর কাণ, াথিমক ও
গণিশা এবং িশা িবষয়ক হীত সকল নীিতমালা ও কম িচর ু বাবায়ন, তাবধান, পিরবীণ ও সময়সাধন;
৫. সামািজক িনরাপা ও দাির িবেমাচেন িবিভ মণালয়/িবভাগ কক হীত াশনাল সািভ স কম িচ, আমার বাড়ী
আমার খামারসহ িবিভ ক বাবায়েন সািব ক সহায়তা দান ও কায কর সময় সাধন;
৬. 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;
৭. জলার রাজ শাসেনর সািব ক িনয়ণ, তাবধান এবং পিরবীণ;
৮. জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন এবং অিভেযাগ িনি বহাপনার আওতায় অিভেযাগ িনি;
৯. ানীয় সরকার সংা কায ম;
১০. িবিভ সামািজক সমা যমন যৗন হয়রািন, নারী িনয াতন, মাদক সবন, চারাচালান, যৗক, বািববাহ ইতািদ
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িতেরাধ/িনরসেন কায ম হণ;
১১.  বাসীেদর  ডাটােবস  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;
১৪. সবা পিত সহজীকরণ, সবা দান িতিত অযায়ী সবা দান;
১৫. জলা ত বাতায়ন হালনাগাদকরণ, সাাল িমিডয়া বহার এবং িবিভ পয ােয় ত ও যাগােযাগ িসহ অা
িবষেয় িশণ কায ম পিরচালনা ও তদারিক।
১৬. িত ােম নগর িবধা সসারণ ;
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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

২০৪১ সােল বাংলােদেশর ামেলা কমন হেব
সরকম ০৪ ামেক শহের পার

ামেক শহেরর ায়
নগরায়ন

সংা ১ ১ ৪ ৫ ৬ জলা শাসন
মািসক িতেবদন/ সংি
শাখার িতেবদন

সামািজক সমা রীকরণ বা িববাহ করণ % ৪০ ৭০ ৮০ ৯০ ১০০ জলা শাসন
মািসক িতেবদন/ সংি
শাখার িতেবদন

পিরেবশ সংরণ ও আগামী জের জ িনম ল
িবেনাদন ক এবং দশ নীয় ান াপন।

িডিস ইেকা পাক
আিনকীকরণ

সংা ১ ১ ১ ১ ১ জলা শাসন
মািসক িতেবদন/ সংি
শাখার িতেবদন

সামািজক িনরাপালক কায ম জারদারকরণ ও
সামািজক সমা রীকরণ

নব ািসত িভক সংা ৭৯৫ ৮০০ ১০০০ ২০০০ ২০০০ জলা শাসন
মািসক িতেবদন/ সংি
শাখার িতেবদন

*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] েয াগ
বাপনা,
বনায়ন, জলবা
পিরবতন ও
পিরেবশ
সংরণসহ
টকসই উয়ন
লমাা অজন
রািতকরণ
এবং সামািজক
িনরাপালক
কায ম বাবায়ন
জারদারকরণ

১৯

[১.১] াণ ও নব াসন এবং েয াগ
বাপনা সিকত সভা অান

[১.১.১] িসা
বাবািয়ত

গড় % ১ ৮০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫ ১০০

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

[১.২.১] পিরদশ ন/
দশ নত

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[১.৩] িজআর দান
[১.৩.১] দানত
িজআর

গড় ম. টন ১ ১০০ ১৫৫০.০৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১১০ ১২০

[১.৪] িভিজএফ দান
[১.৪.১] দানত
িভিজএফ

গড় ম. টন ১ ১৮৮১.৫৩৫ ৮০৭.৩৭৫ ১৮৮১.৫৩৫ ১৫০০ ১২০০ ১০০০ ১১০০ ১১০০

[১.৫] ট িরিলফ দান
[১.৫.১] দানত
িরিলফ

সমি টাকা ১ ৮৪৩২০৯৫৩ ৯৬৭১১৭৫১.৯০ ৮৪৩২০৯৫৩ ৭৯৩২০৯৫৩ ৬৯৯২০৯৫৩ ৬১০২০৯৫৩ ৯৪৩২০৯৫৩ ১০৪৩২০৯৫৩

[১.৬] ামীন অবকাঠােমা িনম ােনর
জ কািবখা ক বাবায়ন

[১.৬.১] িনিম ত রাা সমি িক.িম. ২ ১৫৫ ১৮০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫০ ১৯০ ২০০

[১.৭] ামীন অবকাঠােমা িনম ােনর
জ কািবটা ক বাবায়ন

[১.৭.১] িনম াণত রাা সমি িক.িম. ২ ৯০
বরা পাওয়া

যায়িন।
৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১১০

[১.৮] অিতদিরেদর জ
কম সংহান কম িচ

[১.৮.১] িনেয়ািজত
িমক

সমি
সংা
(ল)

২ ১৩১০৪ ৬৫৫২ ৬৫৫২ ৬৫৫০ ৬৫৪০ ৬৫৩০ ৬৬০০ ৬৭০০

[১.৯] িজববেষ  েরাপেন
জনগণেক উুকরেণ িষ মলার
আেয়াজন

[১.৯.১] আেয়ািজত
মলা

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

[১.১০] িজববষ  উপলে
সামািজক বনায়েনর জ িবিভ
কার ের চারা িবতরণ

[১.১০.১] িবতরণত
চারা

সমি
সংা
(ল)

১ ৮০০০০০ ৭০০০০০ ৭০০০০০ ৬০০০০০ ৫০০০০০ ৪০০০০০ ৮০০০০০ ৮০০০০০

[১.১১] িেযাােদর সানী ভাতা
িবতরণ কায ম তদারিক

[১.১১.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারিকত

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১০০ ১০০

[১.১২] সামািজক িনরাপালক
কের বাবায়ন পিরবীণ

[১.১২.১] পিরবীণত
ক

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ২৪ ২৪

[১.১৩] িতবীেদর িশা ও
অা কাণলক কােজ সহায়তা
দান

[১.১৩.১] দ সহায়তা সমি
টাকা
(ল)

২ ১১.০০ ১৫.০০ ১৫.০০ ১২.০০ ১১.০০ ১০.০০ ১৫.০০ ১৫.০০
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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] মানসত
িশা বা
সসারণ,
মানবসদ
উয়ন ও
ািতািনক
সমতা িকরণ
এবং ীড়া,
সংিত ও নারী
উয়ন
রািতকরণ

১৮

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

[২.১.১] িশণ কাল সমি িদন ১ ১৮০ ১৮০ ১৮০ ১৮০ ১৮০

[২.২] মিপিরষদ িবভাগ দ
িশণ কম িচ অযায়ী নবিন
কাডার কম কতােদর সনদপ দান
করা হেয়েছ িকনা

[২.২.১] দ িশণ
ও িবতরণত
সা িফেকট

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

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

[২.৩.১] িশণাথ সমি সংা ১ ২৪০ ৩০০ ৩৬০ ৩৫০ ৩৪০ ৩৩০ ৩৬০ ৩৬০

[২.৪] াথিমক িবালয়েক
আনদায়ক করার লে াট  েল
পার

[২.৪.১] াট  েল
পার

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৮

[২.৫] অিভভাবকেদর সােথ মত
িবিনময় সভা আেয়াজন

[২.৫.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৮

[২.৬] িত িবালেয় ি ও
বব কণ ার াপন

[২.৬.১] বব কণ ার
াপন

সমি সংা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৬০ ৭০

[২.৭] শখ রােসল িডিজটাল
ােবর মােম িশকেদর িশণ
আেয়াজন

[২.৭.১] িশণ
আেয়াজন

সমি সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ৬ ৬

[২.৮] িজববষ  উপলে ীড়া
কােলার অযায়ী িত ীড়া
িতেযািগতার আেয়াজন

[২.৮.১] আেয়ািজত
ীড়া িতেযািগতা

সমি সংা ১ ৮ ৭ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৬

[২.৯] ীড়ািবদেদর জ িশণ
আেয়াজন

[২.৯.১] িশণা
খেলায়াড়

সমি সংা ২ ৩৫ ৪৯ ৬০ ৫৮ ৫৬ ৫০ ৭৫ ৭৫
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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

[২.১০] িজববষ  উপলে িবিভ
সাংিতক িতেযািগতার আেয়াজন

[২.১০.১] আেয়ািজত
িতেযািগতা

সমি সংা ১ ৫ ৫ ৫ ৪ ৩ ৫ ৫

[২.১১] সংিত ে িবিভ
িশণ আেয়াজন

[২.১১.১] আেয়ািজত
িশণ

সমি সংা ১ ১২ ৯ ১২ ১১ ১০ ৯ ১২ ১২

[২.১২] জলা নারী ও িশ িনয াতন
কিমর সভার িসা বাবায়ন

[২.১২.১] িসা
বাবািয়ত

গড় % ২ ১০০ ৭৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ১০০ ১০০

[৩] রাজ
শাসন ও
বাপনা
গিতশীলতা
আনয়ন

১৭

[৩.১] িম রকড  হালনাগাদকরণ
[৩.১.১] হালনাগাদত
খিতয়ান

সমি সংা ২ ৩০০০ ৩০০০ ৩০০০ ২৮০০ ২৬০০ ২৪০০ ৩০০০ ৩০০০

[৩.২] িষ খাস জিম বোব
দান

[৩.২.১] নব ািসত
পিরবার

সমি সংা ২ ১৫০ ২০০ ১৬২ ১৬০ ১৫৮ ১৫৬ ১৬৪ ১৬৬

[৩.৩] িম উয়ন কেরর সক
দাবী িনধ ারণ

[৩.৩.১] গত বছেরর
আদায় ও চলিত বছেরর
বেকয়ার হার

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১০০ ১০০

[৩.৪] িম উয়ন কর আদায়
তদারিক করা

[৩.৪.১] আদায়ত
িম উয়ন কর

সমি
টাকা
(কা)

২ ৪.৫০ ৩.৯৮ ৫.৯২ ৪.৩০ ৪.১৮ ৪.০৭ ৫.৯২ ৫.৯২

[৩.৫] সায়রাত মহাল বোব
দান

[৩.৫.১] আদায়ত
ইজারা

সমি
টাকা
(কা)

২ ৪.০০ ৪.০৬ ৪.০৮ ৪.০৬ ৪.০৪ ৪.০২ ৪.১০ ৪.১২

[৩.৬] রাজ মামলা িনি
[৩.৬.১] মামলা
িনির হার

গড় % ১ ৯৫ ৮০ ৯৬ ৯৪ ৯২ ৯০ ৯৮ ১০০

[৩.৭] িম িবেরাধ িবষয়ক মামলার
এসএফ িব আদালেত রণ

[৩.৭.১] রেণর সময় সমি িদন ১ ২৫ ৪০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ৪৭ ৫০

[৩.৮] র সা িফেকট মামলা
িনি

[৩.৮.১] িনিত
মামলা

গড় % ১ ৭৫ ৬০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯০ ১০০

[৩.৯] ১নং খিতয়ান সরকাির
সির অৈবধ দখল উার

[৩.৯.১] উারত িম গড় % ২ ১০০ ৮০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০ ১০০

[৩.১০] অা সরকাির সির
অৈবধ দখল উার

[৩.১০.১] উারত
িম

গড় % ২ ১০০ ৮০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০ ১০০

[৩.১১] অিধহণত ােন িত
িম মািলকেদর মােঝ এলএ চক
িবতরণ

[৩.১১.১] এলএ চক
িবতরণ

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: বার, অোবর ০২, ২০২০ ২৩:৩২ া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১৩, 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] জলা পয ােয়র
দরসেহর
উয়নলক
কায মসেহর
কায কর
সময়সাধন

১৩

[৪.১] জলা উয়ন সময় কিমর
সভা অান

[৪.১.১] িসা
বাবািয়ত

গড় % ২ ৮০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ১০০ ১০০

[৪.২] িবিভ উয়নলক কায ম
পিরদশ ন

[৪.২.১] পিরদশ নত
ক

সমি সংা ২ ২৪ ১৮ ২৪ ২৩ ২২ ২১ ২৪ ২৪

[৪.৩] এনিজও কায ম সময়
িবষয়ক সভা

[৪.৩.১] িসা
বাবািয়ত

গড় % ১ ৮০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ১০০ ১০০

[৪.৪] এনিজওেদর অেল ছাড়ত
অেথ র পিরবীণ

[৪.৪.১] পিরবীণত
এনিজও

সমি সংা ২ ৮ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ৯ ৯

[৪.৫] ঋণ কায ম
পিরদশ ন/দশ ন;

[৪.৫.১] পিরদশ ন/দশ ন সমি সংা ২ ২৪ ১৮ ২৪ ২৩ ২২ ২১ ২৪ ২৪

[৪.৬] গণনানী হণ
[৪.৬.১] অিত
গণনানী

সমি সংা ২ ৪২০ ৪৬৪ ৪৩০ ৪২০ ৪১০ ৪০০ ৪৪০ ৪৫০

[৪.৭] জলা শাসেকর অািধকার
িভিক কম পিরকনা

[৪.৭.১] কম পিরকনায়
এসিডিজ, পক ২০২১
অ িকরণ

গড় % ২ ৭০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭০ ৮০

[৫] জনলা ও
জনিনরাপা
সংহতকরণ

৮ [৫.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা
[৫.১.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ১ ৪৫০ ১১১৮ ২৬৪ ২৬০ ২৫৬ ২৫৪ ২৬৪ ২৬৪

[৫.২] ুভােব পাবিলক পরীা
পিরচালনা

[৫.২.১] পিরচািলত
পাবিলক পরীা

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১০০ ১০০

[৫.৩] এিিকউভ ািজেেটর
আদালত পিরদশ ন

[৫.৩.১] পিরদশ ন
সংা

সমি সংা ১ ১২ ১৭ ১৮ ১৬ ১৫ ১৪ ১৮ ১৮

[৫.৪] জলখানা পিরদশ ন
[৫.৪.১] পিরদশ ন
সংা

সমি সংা ১ ১২ ১৩ ১৮ ১৬ ১৫ ১৪ ১৮ ১৮

[৫.৫] থানা পিরদশ ন
[৫.৫.১] পিরদশ ন
সংা

সমি সংা ১ ১২ ৯ ১২ ১১ ১০ ০৯ ১২ ১২

[৫.৬] জলা আইন লা কিমর
সভা অান

[৫.৬.১] অিত সভা সমি সংা ১ ১২ ১০ ১২ ১১ ১০ ০৯ ১২ ১২

[৫.৭] জলা আইন লা কিমর
সভার িসা বাবায়ন

[৫.৭.১] িসা
বাবায়েনর হার

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: বার, অোবর ০২, ২০২০ ২৩:৩২ া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১৩, 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



ড়া দািখেলর সময়: বার, অোবর ০২, ২০২০ ২৩:৩২ া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১৩, 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



ড়া দািখেলর সময়: বার, অোবর ০২, ২০২০ ২৩:৩২ া: ১৫ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১৩, ২০২০

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

ািরত:

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, য়াডাা

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 E-Mobile Court Electronic Mobile Court

৩ িবআরএ বাংলােদশ রাড ােপাট  অথির

৪ কািবখা কােজর িবিনমেয় খা

৫ কািবটা কােজর িবিনমেয় টাকা

৬ িভিজএফ ভালনােরবল প িফিডং Vulnerable Group Feeding
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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] াণ ও নব াসন এবং েয াগ
বাপনা সিকত সভা অান

[১.১.১] িসা বাবািয়ত
পরবত সভায় ব বত সভায় হীত িসাের বাবায়ন
পয ােলাচনাকরণ

াণ ও নব াসন শাখা সভার িতেবদন সভার িতেবদন

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

[১.২.১] পিরদশ ন/ দশ নত
ািতক েয ােগ িত এলাকা তাৎিণক পিরদশ ন ব ক
েয়াজনীয় বা হণ

াণ ও নব াসন শাখা িতেবদন/সংবােদর িভিেত িতেবদন/সংবােদর িভিেত

[১.৩] িজআর দান [১.৩.১] দানত িজআর উপ ি/িতােন িজআর সহায়তা দান াণ ও নব াসন শাখা িবতরণ সংা িতেবদন িবতরণ সংা িতেবদন

[১.৪] িভিজএফ দান [১.৪.১] দানত িভিজএফ তািলকাত িেদর মে েয়াজনীয় পিরমাণ িভিজএফ দান াণ ও নব াসন শাখা িবতরণ সংা িতেবদন িবতরণ সংা িতেবদন

[১.৫] ট িরিলফ দান [১.৫.১] দানত িরিলফ
তািলকাত িেদর মে েয়াজনীয় পিরমাণ ট িরিলফ সহায়তা
িবতরণকরণ

াণ ও নব াসন শাখা িবতরণ সংা িতেবদন িবতরণ সংা িতেবদন

[১.৬] ামীন অবকাঠােমা িনম ােনর
জ কািবখা ক বাবায়ন

[১.৬.১] িনিম ত রাা ক রাার কােজর মান ও পিরমাণ যাচাইকরণ াণ ও নব াসন শাখা
পিরদশ ন িতেবদন ও ক
াব

পিরদশ ন িতেবদন ও ক
াব

[১.৭] ামীন অবকাঠােমা িনম ােনর
জ কািবটা ক বাবায়ন

[১.৭.১] িনম াণত রাা ক রাার কােজর মান ও পিরমাণ যাচাইকরণ াণ ও নব াসন শাখা
পিরদশ ন িতেবদন ও ক
াব

পিরদশ ন িতেবদন ও ক
াব

[১.৮] অিতদিরেদর জ কম সংহান
কম িচ

[১.৮.১] িনেয়ািজত িমক
ক অিতদিরেদর জ কম সংান কম িচর আওতায়
িনেয়ািজত িমক যাচাইকরণ

াণ ও নব াসন শাখা
পিরদশ ন িতেবদন ও ক
াব

পিরদশ ন িতেবদন ও ক
াব

[১.৯] িজববেষ  েরাপেন জনগণেক
উুকরেণ িষ মলার আেয়াজন

[১.৯.১] আেয়ািজত মলা
েরাপেনর জ ০৩ (িতন) িদন ািপ মলা আেয়াজন, িবনাে
চারা িবতরণ

সাধারণ শাখা সংি সভার িতেবদন সংি সভার িতেবদন

[১.১০] িজববষ  উপলে সামািজক
বনায়েনর জ িবিভ কার ের
চারা িবতরণ

[১.১০.১] িবতরণত চারা
সামািজক বনায়েনর আওতায় জলার িবিভ ােন িবিভ কার
ের চারা িবতরণ

সাধারণ শাখা সংি সভার িতেবদন সংি সভার িতেবদন

[১.১১] িেযাােদর সানী ভাতা
িবতরণ কায ম তদারিক

[১.১১.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারিকত

জলার তািলকা িেযাােদর অেল সরকার কক ছাড়ত
সানীভাতা িনধ ািরত সমেয়র মে সবার িনকট িবতরণ িনিতকরণ

সাধারণ শাখা সংি সভার িতেবদন সংি সভার িতেবদন

[১.১২] সামািজক িনরাপালক
কের বাবায়ন পিরবীণ

[১.১২.১] পিরবীণত
ক

হীত ক সেরজিমেন পিরদশ ন কের নগত মান যাচাইকরণ এবং
িবধােভাগীেদর সােথ মতিবিনময়

সাধারণ শাখা
পিরদশ ন িতেবদন ও
সংি ক াব

পিরদশ ন িতেবদন ও
সংি ক াব

[১.১৩] িতবীেদর িশা ও অা
কাণলক কােজ সহায়তা দান

[১.১৩.১] দ সহায়তা
জলার তািলকা িতবীেদর অেল িশা ও অা
কাণলক কােজ সরকার কক দ সহায়তা উপেদর মােঝ
যথাসমেয় িবতরণ িনিতকরণ

সাধারণ শাখা সংি িতেবদন সংি িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

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

[২.১.১] িশণ কাল

ি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
ায়ন িতেবদন

িশণ কােলার ও
ায়ন িতেবদন

[২.২] মিপিরষদ িবভাগ দ িশণ
কম িচ অযায়ী নবিন কাডার
কম কতােদর সনদপ দান করা
হেয়েছ িকনা

[২.২.১] দ িশণ ও
িবতরণত সা িফেকট

দ িশণ কম িচ শেষ নবিন কাডার কম কতােদর মােঝ
সা িফেকট দান করা

সংাপন শাখা সা িফেকট িবতরণ সা িফেকট িবতরণ

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

[২.৩.১] িশণাথ
জলা শাসেন কম রত কম চারীেদর জ িবিভ িবষেয় এক
িশণ কােলার ণয়ন এবং তদাসাের েতক কম চারীর জ
৬০ ঘা িশণ িনিতকরণ

সংাপন শাখা ও নজারত
শাখা

িশণ কােলার ও
ায়ন

িশণ কােলার ও
ায়ন

[২.৪] াথিমক িবালয়েক
আনদায়ক করার লে াট  েল
পার

[২.৪.১] াট  েল পার
কামলমিত িশেদর আিনক িবের জ েগাপেযাগী কের গেড়
লেত আিনক েযাগ িবধা স িবালয় াপন

িশা ও আইিস শাখা িতেবদন িতেবদন

[২.৫] অিভভাবকেদর সােথ মত
িবিনময় সভা আেয়াজন

[২.৫.১] আেয়ািজত সভা
সানেদর িবষেয় মা-বাব ও অা অিভভাবকেদর মতামত হণ ও
ভিবৎ পিরকনা হণ

িশা ও আইিস শাখা িতেবদন িতেবদন

[২.৬] িত িবালেয় ি ও
বব কণ ার াপন

[২.৬.১] বব কণ ার
াপন

ববেক জানার মােম দশেক জানা িশা ও আইিস শাখা িতেবদন িতেবদন

[২.৭] শখ রােসল িডিজটাল ােবর
মােম িশকেদর িশণ আেয়াজন

[২.৭.১] িশণ আেয়াজন কেরানাকালীন সমেয়ও িশাথেদর পড়ােলখা িনিতকরণ িশা ও আইিস শাখা িতেবদন িতেবদন

[২.৮] িজববষ  উপলে ীড়া
কােলার অযায়ী িত ীড়া
িতেযািগতার আেয়াজন

[২.৮.১] আেয়ািজত ীড়া
িতেযািগতা

ীড়া সংহার আওতাধীন িত ীড়া অেয়াজেনর লে বািষ ক
কােলার ণয়ন এবং তদাযায়ী িত ীড়া অান অেয়াজন
িনিতকরণ

জলা ীড়া সংা বািষ ক কােলার বািষ ক কােলার

[২.৯] ীড়ািবদেদর জ িশণ
আেয়াজন

[২.৯.১] িশণা
খেলায়াড়

ীড়ািবদেদর যথাথ  িশেণর মােম জাতীয় পয ােয়র ীড়ােে
িমকা রাখা

জলা ীড়া সংা িতেবদন িতেবদন

[২.১০] িজববষ  উপলে িবিভ
সাংিতক িতেযািগতার আেয়াজন

[২.১০.১] আেয়ািজত
িতেযািগতা

িশ িকেশারসহ জলাবাসীর সাংিতক মনন িবকােশ বছেরর িবিভ
সময় সাংিতক িতেযািগতার আেয়াজন করা

জলা িশকলা
একােডমী/সাধারণ শাখা ন

স সাংিতক
িতেযািগতালক অান
ায়

স সাংিতক
িতেযািগতালক অান
ায়

[২.১১] সংিত ে িবিভ িশণ
আেয়াজন

[২.১১.১] আেয়ািজত
িশণ

সাংিতক দতাসহ অজেন িবিভ িশেণর আেয়াজন করা
জলা িশকলা
একােডমী/সাধারণ শাখা

আেয়ািজত িশণ কায ম
ায়ন

আেয়ািজত িশণ কায ম
ায়ন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[২.১২] জলা নারী ও িশ িনয াতন
কিমর সভার িসা বাবায়ন

[২.১২.১] িসা বাবািয়ত
পরবত সভায় ব বত সভায় হীত িসাের বাবায়ন পয ােলাচনা
করা

িডিশয়াল িখানা শাখা আেয়ািজত সভার িতেবদন আেয়ািজত সভার িতেবদন

[৩.১] িম রকড  হালনাগাদকরণ
[৩.১.১] হালনাগাদত
খিতয়ান

নামজারী িয়া সের পর সংি খিতয়ান হাল-নাগাদকরণ
রকড ম/উপেজলা িম
অিফস

বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৩.২] িষ খাস জিম বোব দান [৩.২.১] নব ািসত পিরবার
িমহীন ষকেদর আেবদন যাচাই অে উপেজলা ও জলা কিম
কক অেমাদন

রাজ শাখা বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৩.৩] িম উয়ন কেরর সক দাবী
িনধ ারণ

[৩.৩.১] গত বছেরর আদায়
ও চলিত বছেরর বেকয়ার
হার

গত বছেরর আদায় ও চলিত বছেরর বেকয়ার হার পয ােলাচনা
সােপে সক দাবী িনধ ারণ

রাজ শাখা/উপেজলা িম
অিফস/তহিসল অিফস

বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৩.৪] িম উয়ন কর আদায় তদারিক
করা

[৩.৪.১] আদায়ত িম
উয়ন কর

দাবী অযায়ী িম উয়ন কর আদায় কায ম মিনটিরং করা
রাজ শাখা/উপেজলা িম
অিফস/তহিসল অিফস

বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৩.৫] সায়রাত মহাল বোব দান
[৩.৫.১] আদায়ত
ইজারা

বাৎসিরক কােলার অযায়ী িবিসহ বল চােরর মােম
সায়রাত মহাল (বা/পাথর/জলমহাল/হাটবাজার) ইজারা দান

রাজ শাখা/উপেজলা িম
অিফস

বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৩.৬] রাজ মামলা িনি
[৩.৬.১] মামলা িনির
হার

অিতির জলা শাসক (রাজ) আদালেত মামলা িনির বা
হণ

অিতির জলা শাসক
(রাজ) এর আদালত

বািষ ক িতেবদন বািষ ক িতেবদন

[৩.৭] িম িবেরাধ িবষয়ক মামলার
এসএফ িব আদালেত রণ

[৩.৭.১] রেণর সময়
িম িবেরাধ িবষয়ক মামলার এসএফ িব আদালেত রণ ও
সময়করণ

রাজ শাখা িতেবদন িতেবদন

[৩.৮] র সা িফেকট মামলা িনি [৩.৮.১] িনিত মামলা র সা িফেকট মামলা িনিকরণ রাজ শাখা িতেবদন িতেবদন

[৩.৯] ১নং খিতয়ান সরকাির
সির অৈবধ দখল উার

[৩.৯.১] উারত িম
জলার ১নং খিতয়ান সরকাির সির অৈবধ দখল উােরর
েয়াজনীয় বা হণ করা

রাজ শাখা িতেবদন িতেবদন

[৩.১০] অা সরকাির সির
অৈবধ দখল উার

[৩.১০.১] উারত িম
জলার অা সরকাির সির অৈবধ দখল উােরর েয়াজনীয়
বা হণ করা

রাজ শাখা িতেবদন িতেবদন

[৩.১১] অিধহণত ােন িত
িম মািলকেদর মােঝ এলএ চক
িবতরণ

[৩.১১.১] এলএ চক িবতরণ
অিধহণত ােন িগেয় িত িমর ত মািলকেদর মােঝ
এলএ চক িবতরণ

িম অিধহণ শাখা িতেবদন িতেবদন

[৪.১] জলা উয়ন সময় কিমর
সভা অান

[৪.১.১] িসা বাবািয়ত জলার িবিভ দেরর উয়ন কায ম পয ােলাচনা ও সময়করণ সাধারণ শাখা সভার কায িববরণী সভার কায িববরণী

[৪.২] িবিভ উয়নলক কায ম
পিরদশ ন

[৪.২.১] পিরদশ নত ক
জলার িবিভ উয়ন ক সেরজিমেন পিরদশ ন কের নগত মান
িনিতকরণ

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

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৪.৩] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক
সভা

[৪.৩.১] িসা বাবািয়ত জলার িবিভ এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভার আেয়াজন করা সাধারণ শাখা সভার কায িববরণী সভার কায িববরণী

[৪.৪] এনিজওেদর অেল ছাড়ত
অেথ র পিরবীণ

[৪.৪.১] পিরবীণত
এনিজও

জলার িবিভ এনিজও-দর অেল ছাড়ত অেথ র পিরবীণ করা সাধারণ শাখা বাৎসিরক িতেবদন বাৎসিরক িতেবদন

[৪.৫] ঋণ কায ম পিরদশ ন/দশ ন; [৪.৫.১] পিরদশ ন/দশ ন জলার ঋণ কায ম পিরদশ ণ ও দশ ন করা গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িতেবদন পিরদশ ন িতেবদন

[৪.৬] গণনানী হণ [৪.৬.১] অিত গণনানী সাধারণ মােষর সমা বণ ও সমাধান দান গাপনীয় শাখা
গণনানী রিজার ও
িরিচ

গণনানী রিজার ও
িরিচ

[৪.৭] জলা শাসেকর অািধকার
িভিক কম পিরকনা

[৪.৭.১] কম পিরকনায়
এসিডিজ, পক ২০২১
অ িকরণ

সকল কায েম এসিডিজর আেলােক পিরকনা ণয়ন সাধারণ শাখা বাৎসিরক িতেবদন বাৎসিরক িতেবদন

[৫.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা
[৫.১.১] পিরচািলত মাবাইল
কাট 

মাবাইল কাট  আইন ২০০৯ এর তফিসল িবিভ আইেন িনয়িমত
মাবাইল কাট  পিরচালনা করা

িডিশয়াল িখানা শাখা মািসক িতেবদন মািসক িতেবদন

[৫.২] ুভােব পাবিলক পরীা
পিরচালনা

[৫.২.১] পিরচািলত পাবিলক
পরীা

সকল পাবিলক পরীা ুভােব পিরচালনা করা িডিশয়াল িখানা শাখা িতেবদন িতেবদন

[৫.৩] এিিকউভ ািজেেটর
আদালত পিরদশ ন

[৫.৩.১] পিরদশ ন সংা িনয়িমত এিিকউভ ািজেেটর আদালত পিরদশ ন িডিশয়াল িখানা শাখা িতেবদন িতেবদন

[৫.৪] জলখানা পিরদশ ন [৫.৪.১] পিরদশ ন সংা িনয়িমত জলখানা পিরদশ ন িডিশয়াল িখানা শাখা িতেবদন িতেবদন

[৫.৫] থানা পিরদশ ন [৫.৫.১] পিরদশ ন সংা পয ায়েম থানা পিরদশ ন িডিশয়াল িখানা শাখা িতেবদন িতেবদন

[৫.৬] জলা আইন লা কিমর
সভা অান

[৫.৬.১] অিত সভা
জলার আইনংখলা সংা সািব ক অবা পয ােলাচনা করা এবং
আইনংখলা াভািবক করার লে েয়াজনীয় িসা হণ

িডিশয়াল িখানা শাখা মািসক িতেবদন মািসক িতেবদন

[৫.৭] জলা আইন লা কিমর
সভার িসা বাবায়ন

[৫.৭.১] িসা বাবায়েনর
হার

িত মােস িনব াহী ািজেটেদর িনেয় সভার আেয়াজন িডিশয়াল িখানা শাখা মািসক িতেবদন মািসক ি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 পােরর কায ালয়,
য়াডাা

িসা বাবায়েনর হার
জলার আইন লা পিরিিত াভািবক রাখাসহ
মাদেকর িবে যথাযথ পদেপ হণ

আইন লা পিরিিত াভািবক রাখার দািয়
িলশ িবভােগর

আইন লা পিরিিতর াভািবক অবা িবিত
হওয়া

অা
িসিভল সাজেনর কায ালয়,
য়াডাা

িসা বাবািয়ত জলার জনগেণর যথাযথ ােসবা িনিত করা
যথাযথ ােসবা দান িনিত করার দািয়
িসিভল সাজেনর

জলার জনগেনর যথাযথ ােসবা াি িবিত
হওয়া

অা
উপ-পিরচালক, িষ সসারণ
অিধদর, য়াডাা

িসা বাবািয়ত
িবষ ও িনরাপদ ফসল উৎপাদেন ষকেদর
েয়াজনীয় সহেযািগতা দান

ষকেদর েয়াজনীয় সহেযািগতা দােনর
দািয় িষ িবভােগর

িনরাপদ ফসল উৎপাদন াহত হওয়া

অা
ানীয় সরকার েকৗশল
অিধদর, য়াডাা

িসা বাবািয়ত
ানীয় সরকােরর আওতাধীন িবিভ উয়নলক
কাজ যথাযথভােব বাবায়ন ও েয়াজনীয় সংার
কাজ ততম সমেয় সকরণ

ানীয় সরকার েকৗশল অিধদেরর দািয় হল
ানীয় সরকােরর আওতাধীন িবিভ উয়নলক
কাজ যথাযথভােব বাবায়ন করা

ামীন ও পৗর এলাকার রাা, ীজ, কালভাট সহ
িবিভ অবকাঠােমা বহাের জন অসোষ ি
হওয়া

অা জলা সমাজেসবা অিধদর দ সহায়তা ভাতা দান িনিতকরণ সরকাির িনেদ শনা বাবায়ন
সামািজক িনরাপা কায ম মকীর মে পড়েব
এবং সরকােরর ভাবিত  হেব।

অা জলা সমাজেসবা অিধদর পিরবীণত ক ভাতা দান িনিতকরণ সরকাির িনেদ শনা বাবায়ন
সামািজক িনরাপা কায ম মকীর মে পড়েব
এবং সরকােরর ভাবিত  হেব।

অা জলা সমাজেসবা অিধদর
ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিকত

ভাতা দান িনিতকরণ সরকাির িনেদ শনা বাবায়ন
সামািজক িনরাপা কায ম মকীর মে পড়েব
এবং সরকােরর ভাবিত  হেব।

অা অা সকল দর িসা বাবািয়ত সংি দরেক িনেদ িশত দািয় পালন দর সংি জলার সািব ক উয়ন কাজ াহত হওয়া


