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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, রংর

এবং

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

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২২ - ন ৩০, ২০২৩
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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:

পক ২০৪১, অম পবািষ ক পিরকনা, ডা ান-২১০০, এসিডিজ-২০৩০, িত পিরকনা ২০২১-২০৪১ এবং সরকার কক হীত
পিরকনাসহ বাবায়নসহ জলা শাসেকর কায ালয়, রংর-ক এক আিনক, গিতশীল ও জনবাব সবা দানকারী িতান িহেসেব
গেড় তালার জ নানাখী কায ম হণ করা হেয়েছ। ই-ত সবা ক,  ড, িরেসাস  সার, কিউটার াব, জাতীয় ত
বাতায়ন, াশনাল ই-সািভ স িসেেম, এনিজও পাট াল, ই-মাবাইলেকাট , admcourtrangpur.com, অনলাইেন নামজারীর
আেবদন ইতািদর মােম জনগণেক সবা দান করা হে। One Stop সািভ স সােরর মােম অিপ ত, লাওয়ািরশ এবং পিরত
সির  লীজ  নবায়েনর  বা  করা  হেয়েছ।  িম  অিধহণ  িতরেণর  চক  দান  সহজীকরেণর  উেে  েট  আেবদনকারীগেণর
নািনর বা করা হেয়েছ এবং িবগত ৩ বছের ২২৮২ জন আেবদনকারীেক িম অিধহণ িতরেণর চক দান করা হেয়েছ। উয়ন
কােজর  জ  দ  বরাের  ু  বাবায়ন  িনিত  করেত  ইউিনয়ন  পিরষদসেহ  ইেতামে  Web  Based  Management
Information System (MIS) চা করা হেয়েছ । লাইেস ানেজেম িসেেমর সাহাে এ কায ালয় হেত ০৯ ধরেণর
লাইেস অনলাইেন  দান  করা  হে।  িশা  িতানসেহ  ওেয়ব সাইট  খালা;  ই-িমউেটশন চা,  জলার  লােগা  তরীসহ  জলা  ািং
কায ম চাভােব স হেয়েছ; যথােযা ময াদায় জািতর িপতা বব শখ িজর রহমােনর জশতবািষ কী 'িজববষ ' উদযাপেন
জলা শাসন কক রংর জলার ইিতহাস ও ঐিতহ েল ধরার জ “রংর জলার ইিতহাস” ন ণ করা হেয়েছ। এছাড়া, রংর
জলার িের ইিতহাস েল ধরার জ “িতেত রণান”, “জািতম ান” শীষ ক রিণকা বই কাশসহ নানা জনকাণলক কম িচ
হণ  করা  হেয়েছ।  কেরানা  ভাইরাস  (কািভড  -১৯)  িবার  রােধ  জনসেচতনতা  ি,  া  িবিধ  িতপালন  িনিতকরণ  এবং  কেরানা
আােদর িচিকৎসা সবা িনিতকরেণ নানাখী পদেপ হণ করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

অনলাইন িভিক কায েমর সােথ সৃ কম চারীেদর অনলাইন িভিক সবা দােনর সফটওয়ার িবষেয় পয া িশেণর বা হণ,
অেমািদত  জনবেলর  অেনক  পদ    থাকা,  িনরিবি  ও  কািত  মাার  শিশালী  ইারেনট  সংেযাগ  না  পাওয়া,  দাির  রীকরণ,
কম সংান বা ইতািদ।

ভিবৎ পিরকনা:

িশার মান উয়ন, দাির  ও সেচতন জািত গঠেনর লে ি সত ও িনরাপদ খা িনিতকরণ।
সামািজক িনরাপালক কায ম বাবায়ন জারদারকরণ ও িশিত জনশি গেড় তালা
িবিভ অপরাধ িতেরােধ সামািজক সেচতনতা িেত উুকরণ কায ম অাহত রাখা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

জলা উয়ন সময় কিমর সভা আেয়াজন ও সভার ৯০% িসা বাবায়েনর মােম জলা পয ােয়র দরসেহর উয়নলক
কায ম সেহর সময় সাধন।
িশা িতান পিরদশ নসহ জলার িশা িতান িডিজটাল াসম পিত মিনটিরং এবং জলার সকল ের িশার মান
িকরণ।
জলার িভকেদর নব াসনসহ দাির িন লকরণ কায ম হণ।
ি সত ও িনরাপদ খা িনিতকরণ।
অবকাঠােমা উয়ন ও াপক চারণার মােম পয টন ক িহেসেব গেড় তালা।
বিক মহামারী কেরানাভাইরাস (কািভড-১৯) িতেরােধ জনসেচতনতা ি।
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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, রংর

এবং

িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, রংর-এর মে ২০২২ 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 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. িম বাপনা
২. উয়ন ও শাসিনক সময়
৩. আইন-লা
৪. িশা, সংিত ও আইিস
৫. ানীয় সরকার ও অা কায েমর সময়/বাপনা

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 ধানমীর িতত কসহসহ জলার ধান উয়ন কম কা
বাবায়েন  সময়কারীর  দািয়  পালন
২. িম কায ম তদারিক, পিরদশ ন ও বাবায়ন
৩. জলা ািজেিস ও এিিকউভ ািজেিস সিকত যাবতীয় মতা েয়াগ, মাবাইল কাট  পিরচালনা, জলার
সািব ক আইন-লা রাব ক জনজীবেন ি আনয়ন এবং িভিভআইিপেদর িনরাপা সংা কায াবিল
৪. সরকার কক িষ, াহেসবা ও জনাহ, পিরবার পিরকনা, নারী ও িশ,  -গাীর কাণ, াথিমক ও
গণিশা এবং িশা িবষয়ক িহত সকল নীিতমালা ও 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. -াি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
৭. সামািজক িনরাপা ও দাির িবেমাচেন িবিভ মণালয়/িবভাগ কক হীত াশনাল সািভ স কম িচ, এক বাড়ী
এক খামারসহ িবিভ ক বাবায়েন সািব ক সহায়তা দান ও কায কর সময় সাধন
৮. জলার রাজ শাসেনর সািব ক িনয়ণ, তাবধান এবং পিরবীণ
৯. জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন এবং অিভেযাগ িনি বহাপনার আওতায় অিভেযাগ িনি
১০. িবিভ সামািজক সমা যমন যৗন হয়রািন, নারী িনয াতন, মাদক সবন, চারাচালান, যৗক, বািববাহ ইতািদ
িতেরাধ/িনরসেন কায ম হণ
১১. ানীয় সরকার সংা কায ম
১২.  বাসীেদর  ডাটােবস  ত,  িবেদশগামী  িেদর  তারণা  ও  হয়রািন  িতেরাধ  এবং  মানব  পাচার  রাধসহ  বাসী
কােণ যাবতীয় কায ম হণ
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১৩. 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
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

 ও জনবাব শাসন
িনিতকরণ

ই-নিথ বাবািয়ত গড় ৭০ ৮০ ৮৫ ৯০ ১০০ জলা শাসন
আইিস শাখা, জলা শাসেকর
কায ালয়

সবা দান িতিত অযায়ী সবা দান
িনিত

গড় ৯০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ জলা শাসন
সকল শাখা, জলা শাসেকর
কায ালয়

ত বাতায়ন হালনাগাদ গড় ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ জলা শাসন
আইিস শাখা, জলা শাসেকর
কায ালয়

রাজ শাসেন গিতশীলতা
আনয়ন

ই-িমউেটশন বাবািয়ত গড় ৯০ ৯০ ৯৫ ১০০ ১০০ জলা শাসন
রাজ শাখা, জলা শাসেকর
কায ালয়

রাজ মামলা িনি গড় ৭৬ ৯০ ৯৫ ১০০ ১০০ জলা শাসন
রাজ শাখা, জলা শাসেকর
কায ালয়

িম উয়ন কেরর সক দাবী িনধ ািরত গড় ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ জলা শাসন
রাজ শাখা, জলা শাসেকর
কায ালয়

অনলাইেন খিতয়ান আপেলাড গড় ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ জলা শাসন জলা রকড ম

অপরাধ িতেরাধ কায ম
রািতকরণ

অপরাধ িতেরাধকরেণ মাবাইল কাট 
পিরচািলত

সংা ৮৭৬ ৮৮১ ৯০০ ৯৫০ ১০০০ জলা শাসন
জ এম শাখা, জলা শাসেকর
কায ালয়

বািববাহ িনেরাধ, মাদক, জীবাদসহ
অা সামািজক অপরাধ িনরসেন
সেচতনতালক উুকরণ সভা আেয়ািজত

সংা ৩৬ ৩৬ ৪০ ৪৫ ৪৫ জলা শাসন
গাপনীয় শাখা, জলা শাসেকর
কায ালয়

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৭, ২০২২ ০৯:৩৫ া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ১০, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৭, ২০২২ ০৯:৩৫ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ১০, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৭, ২০২২ ০৯:৩৫ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ১০, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] িম
বাপনা

২০

[১.১] সহকারী কিমশনার (িম)
অিফস পিরদশ ন

[১.১.১]
পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২

[১.২] সহকারী কিমশনার (িম)
অিফস পিরদশ ন পািরশ বাবায়ন
তদারিক

[১.২.১]
বাবায়ন
তদারিক

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৩] ইউিনয়ন িম অিফস
পিরদশ ন

[১.৩.১]
পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ২ ২৪ ২৪ ২৪ ২২ ১৯ ১৭ ১৪ ২৪ ২৪

[১.৪] ইউিনয়ন িম অিফস
পিরদশ ন পািরশ বাবায়ন
তদারিক

[১.৪.১]
বাবায়ন
তদারিক

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৫] সায়রাত মহাল ইজারা দান
[১.৫.১]
ইজারাত ত

সমি সংা ১ ৮ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৯ ১০

[১.৬] এলএ কেসর গেজট কাশ
[১.৬.১]
গেজেটর ত

সমি সংা ১ ৮ ৯ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২

[১.৭] এল এ কেসর িতরণ
আেবদন িনি

[১.৭.১]
দানত চক

সমি সংা ২ ১২০০ ২২০০ ১৮০০ ১৬২০ ১৪৪০ ১২৬০ ১০৮০ ২০০০ ২১০০

[১.৮] িম উয়ন কর বাপনা
িডিজটাইেজশন

[১.৮.১] কর
বাপনা
িডিজটাইেজশন

গড় % ১ ৮০ ৮৫ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ৯৩ ৯৫

[১.৯] জনােরল সা িফেকট মামলা
িনিত

[১.৯.১] মামলা
িনিত

সমি সংা ২ ২০ ২২ ২৪ ২২ ১৯ ১৭ ১৪ ২৫ ২৭

[১.১০] িম রাজ সংা মামলা
িনিত

[১.১০.১] মামলা
িনিত

সমি সংা ২ ৭০ ৭৫ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৮৫ ৯০

[১.১১] অিপ ত সির িলজ
নবায়ন

[১.১১.১]
নবায়নত

সমি সংা ১ ৬৫০ ৭০০ ৭৫০ ৬৭৫ ৬০০ ৫২৫ ৪৫০ ৭৮০ ৮০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৭, ২০২২ ০৯:৩৫ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ১০, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১.১২] হহীনেদর জ হিনম াণ
করা

[১.১২.১]
িনম াণত হ

সমি সংা ১ ৯৫০ ৯৮০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১২০০ ১৩০০

[১.১৩] িমহীনেদর জ িষ
খাসজিম বোব

[১.১৩.১]
বোবত
খাসজিম

সমি সংা ১ ৯০ ৯৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১৩০ ১৫০

[১.১৪] দওয়ািন মামলার এস এফ
রণ

[১.১৪.১]
তত
জবাব/উর

সমি সংা ২ ১০০০ ১১০০ ১২০০ ১০৮০ ৯৬০ ৮৪০ ৭২০ ১৩০০ ১৪০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৭, ২০২২ ০৯:৩৫ া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ১০, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] উয়ন ও
শাসিনক সময়

১৫

[২.১] জলা উয়ন সময় সভার
িসা বাবায়ন

[২.১.১] অিত
সভা

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২

[২.২] উয়ন কের/কায েমর
মান িনিেত িনয়িমত পিরদশ ন
করা

[২.২.১]
পিরদশ নত

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ৪ ৪

[২.৩] খা িনরাপা িনিেত
পদেপ হণ

[২.৩.১] হীত
পদেপ

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ৪ ৪

[২.৪] বাজার  িিতশীল রাখেত
পদেপ হণ; বাজার মিনটিরং
ি

[২.৪.১] অিত
সভা

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ৪ ৪

[২.৫] সরকাির অিফেস সময়মেতা
সবা াি িনিেত পদেপ হণ

[২.৫.১] হীত
পদেপ

গড় % ১ ৮৫ ৯০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৬] কিমউিন িিনক এবং
উপেজলা া ও পিরবার কাণ
কসহ কায কর রাখেত কায ম
হণ

[২.৬.১] অিত
সভা

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২

[২.৭] সমােজর অনসর িণ
বেদ, জেল, ষক, িহজড়া,
(ােজার) ও হিরজন,
পিরতাকমসহ যারা এেকবাের
সমােজর অনসর িণ তােদর
সািব ক উয়ন, বাসান ও েযাগ-
িবধা িেত পদেপ হণ

[২.৭.১] হীত
পদেপ

সমি সংা ২ ৬ ৬ ৬ ৫ ৫ ৪ ৩ ৬ ৬

[২.৮] গণকবর ও ে
িচিতকরণ ও সংরেণর উোগ
হণ

[২.৮.১] হীত
উোগ

সমি সংা ১ ৪ ৪ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ৪ ৪



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৭, ২০২২ ০৯:৩৫ া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ১০, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.৯] এস িড িজ িবষয়ক জলা
কিমর সভার িসা বাবায়ন।

[২.৯.১]
বাবািয়ত
িসা

সমি সংা ১ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ১ ২ ২

[৩] আইন-লা ১৫

[৩.১] সামািজক যাগােযাগ
মােমর অপবহার রাধকে
বা হণ

[৩.১.১] হীত
কায ম

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২

[৩.২] ধময় উবাদ ও জীবাদ
মাকােবলায় বা হণ

[৩.২.১] অিত
সভা

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২

[৩.৩] মাদক সমাজ গঠন ও
চারাচালান রােধ পদেপ হণ

[৩.৩.১] অিত
সভা

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২

[৩.৪] নারী ও িশর িত
সিহংসতা, িনপীড়ন ও বষলক
আচরণ বে পদেপ হণ

[৩.৪.১] অিত
সভা

গড় সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২

[৩.৫] বািববাহ, ইভিজং, খাে
ভজাল, নকল প ইতািদ রােধ
িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা

[৩.৫.১] অিত
সভা

সমি সংা ২ ২৫ ২৭ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩২ ৩৫

[৩.৬] মামলা িনি
জারদারকরণ

[৩.৬.১] অিত
সভা

সমি সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২

[৩.৭] জলা আইন লা সংা
সভার িসা বাবায়ন

[৩.৭.১] িসা
বাবািয়ত

সমি % ২ ৮৫ ৮৭ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ৯৩ ৯৫
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] িশা,
সংিত ও
আইিস

১০

[৪.১] িশা িতােন উত
পাঠদান িনিেত পদেপ হণ

[৪.১.১] অিত
সভা

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৬ ১২ ১২

[৪.২] গ ম এলাকার িশা
িতােনর কায ম িেত
পদেপ হণ

[৪.২.১] অিত
সভা

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৬ ১২ ১২

[৪.৩] ধময় ও সামািজক সীিত
ও অসদািয়কতা রায় বা
হণ

[৪.৩.১] হীত
বা

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৬ ১২ ১২

[৪.৪] জনশীলতার চচ া,
সাংিতক চচ া ও ীড়া িবধা
িেত পদেপ হণ

[৪.৪.১] অিত
সভা

সমি সংা ১ ৪ ৪ ৪ ৩ ৩ ৩ ২ ৪ ৪

[৪.৫] নাগিরকেদর জ পাক,
খলার মাঠ সংরণ/উয়ন/নন
তরীর উোগ হণ

[৪.৫.১]
কম পিরকনা

মিত সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ০ ২ ২

[৪.৬] উ ি ানস
মশি গেড় লেত পদেপ হণ

[৪.৬.১] হীত
পদেপ

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.৭] জনসাধারেণর মােঝ িনরাপদ
ইারেনট ও তি বহার
িনিেত পদেপ হণ

[৪.৭.১] হীত
পদেপ

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.৮] জনগেণর মে া
সেচতনতা িেত পদেপ হণ

[৪.৮.১] হীত
পদেপ

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.৯] জলা িশা কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[৪.৯.১]
বাবািয়ত
িসা

গড় % ১ ৭০ ৭০ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৮৫ ৮৫
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৫] ানীয়
সরকার ও
অা
কায েমর
সময়/বাপনা

১০

[৫.১] এসিডিজ ানীয়করেণ
উোগ হণ

[৫.১.১] হীত
উোগ

গড় % ১ ৮০ ৮৫ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ৯৩ ৯৫

[৫.২] ানীয় সরকার িতােন
যথাযথ উয়ন পিরকনা হেণ
সহায়তা ও সময় সাধন

[৫.২.১] হীত
পদেপ

সমি সংা ১ ৭৬ ৭৬ ৭৬ ৬৮ ৬১ ৫৩ ৪৬ ৭৬ ৭৬

[৫.৩] জলার িনজ ঐিতহ ও
সংিত রা এবং জলার িবাত
পসেহর চার ও িবপণেন
উোগ হণ (জলা ািং)

[৫.৩.১] হীত
কায ম

সমি সংা ১ ৭৬ ৭৬ ৭৬ ৬৮ ৬১ ৫৩ ৪৬ ৭৬ ৭৬

[৫.৪] পিরকিত নগরায়ন ও
বনায়ন িনিত করা

[৫.৪.১] হীত
উোগ

সমি সংা ১ ৭৬ ৭৬ ৭৬ ৬৮ ৬১ ৫৩ ৪৬ ৭৬ ৭৬

[৫.৫] সামািজক িনরাপা
কম চীেত
অসহায়/ঃ/িবধাবিতেদর
িবধাাি িনিেত বা হণ

[৫.৫.১] হীত
বা

সমি সংা ১ ৭৬ ৭৬ ৭৬ ৬৮ ৬১ ৫৩ ৪৬ ৭৬ ৭৬

[৫.৬] জ িনবন কায েমর
তদারিক

[৫.৬.১]
িনবেনর হার

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

[৫.৭] াম আদালেতর কায ম
পিরবীণ

[৫.৭.১] কায ম
পিরবীণ

সমি সংা ১ ৭৬ ৭৬ ৭৬ ৬৮ ৬১ ৫৩ ৪৬ ৭৬ ৭৬

[৫.৮] ানীয় সরকার িতােনর
কায ম পিরবীণ

[৫.৮.১] কায ম
পিরবীণ

সমি সংা ১ ৭৬ ৭৬ ৭৬ ৬৮ ৬১ ৫৩ ৪৬ ৭৬ ৭৬

[৫.৯] ানীয় সরকার িতােনর
সমতা িেত উোগ হণ

[৫.৯.১] হীত
উোগ

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

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

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, রংর, ি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,
রংর-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, রংর

তািরখ

িবভাগীয় কিমশনার
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, রংর

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ অিতির জলা শাসক (রা:) অিতির জলা শাসক (রাজ)

২ অিতির জলা শাসক (িশঃ ও আঃ) অিতির জলা শাসক (িশা ও আইিস)

৩ অিতির জলা শাসক (সা:) অিতির জলা শাসক (সািব ক)

৪ আইিস (ICT) ইনফরেমশন এ কিমউিনেকশন টকেনালিজ

৫ আরিডিস রিভিনউ ড কােলর

৬ ইউিডিস ইউিনয়ন িডিজটাল সার

৭ এনিজও (NGO) নন গভেম  অরগানাইেজশন

৮ এসিডিজ সােইেনবল ডেভলপেম গাল

৯ ম.টন মিক টন
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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] সহকারী কিমশনার (িম) অিফস পিরদশ ন [১.১.১] পিরদশ নত অিফস
জলা শাসক, অিতির জলা শাসক (রা:),
সহকারী কিমশনার (িম), গাপনীয় শাখা
(বাংেলা)

পিরদশ ন িতেবদন

[১.২] সহকারী কিমশনার (িম) অিফস পিরদশ ন পািরশ বাবায়ন তদারিক [১.২.১] বাবায়ন তদারিক অিতির জলা শাসক (রা:), এসএ শাখা িতেবদন

[১.৩] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [১.৩.১] পিরদশ নত অিফস গাপনীয় শাখা (বাংেলা) পিরদশ ন িতেবদন

[১.৪] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন পািরশ বাবায়ন তদারিক [১.৪.১] বাবায়ন তদারিক অিতির জলা শাসক (রা:), এসএ শাখা িতেবদন

[১.৫] সায়রাত মহাল ইজারা দান [১.৫.১] ইজারাত ত এসএ শাখা কায িববরণী

[১.৬] এলএ কেসর গেজট কাশ [১.৬.১] গেজেটর ত এলএ শাখা িতেবদন

[১.৭] এল এ কেসর িতরণ আেবদন িনি [১.৭.১] দানত চক এলএ শাখা িতেবদন

[১.৮] িম উয়ন কর বাপনা িডিজটাইেজশন [১.৮.১] কর বাপনা িডিজটাইেজশন এসএ শাখা িতেবদন

[১.৯] জনােরল সা িফেকট মামলা িনিত [১.৯.১] মামলা িনিত সা িফেকট শাখা িতেবদন

[১.১০] িম রাজ সংা মামলা িনিত [১.১০.১] মামলা িনিত িভিপ শাখা িতেবদন

[১.১১] অিপ ত সির িলজ নবায়ন [১.১১.১] নবায়নত িভিপ শাখা িতেবদন

[১.১২] হহীনেদর জ হিনম াণ করা [১.১২.১] িনম াণত হ এসএ শাখা িতেবদন

[১.১৩] িমহীনেদর জ িষ খাসজিম বোব [১.১৩.১] বোবত খাসজিম এসএ শাখা িতেবদন

[১.১৪] দওয়ািন মামলার এস এফ রণ [১.১৪.১] তত জবাব/উর আরএম শাখা িতেবদন

[২.১] জলা উয়ন সময় সভার িসা বাবায়ন [২.১.১] অিত সভা অিতির জলা শাসক (সা:), সাধারণ শাখা কায িববরণী

[২.২] উয়ন কের/কায েমর মান িনিেত িনয়িমত পিরদশ ন করা [২.২.১] পিরদশ নত অিতির জলা শাসক (সা:), সাধারণ শাখা িতেবদন

[২.৩] খা িনরাপা িনিেত পদেপ হণ [২.৩.১] হীত পদেপ অিতির জলা শাসক (সা:), সাধারণ শাখা িতেবদন

[২.৪] বাজার  িিতশীল রাখেত পদেপ হণ; বাজার মিনটিরং ি [২.৪.১] অিত সভা অিতির জলা শাসক (সা:), সাধারণ শাখা সাধারণ শাখা

[২.৫] সরকাির অিফেস সময়মেতা সবা াি িনিেত পদেপ হণ [২.৫.১] হীত পদেপ অিতির জলা শাসক (সা:), সাধারণ শাখা িতেবদন

[২.৬] কিমউিন িিনক এবং উপেজলা া ও পিরবার কাণ কসহ কায কর রাখেত কায ম হণ [২.৬.১] অিত সভা িসিভল সাজেনর কায ালয়, রংর। কায িববরণী

[২.৭] সমােজর অনসর িণ বেদ, জেল, ষক, িহজড়া, (ােজার) ও হিরজন, পিরতাকমসহ যারা
এেকবাের সমােজর অনসর িণ তােদর সািব ক উয়ন, বাসান ও েযাগ-িবধা িেত পদেপ হণ

[২.৭.১] হীত পদেপ সমাজেসবা অিধদর, রংর।/ সাধারণ শাখা কায িববরণী

[২.৮] গণকবর ও ে িচিতকরণ ও সংরেণর উোগ হণ [২.৮.১] হীত উোগ িশা ও কাণ শাখা কায িববরণী
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর

মাণক
[২.৯] এস িড িজ িবষয়ক জলা কিমর সভার িসা বাবায়ন। [২.৯.১] বাবািয়ত িসা অিতির জলা শাসক (সা:), সাধারণ শাখা িতেবদন

[৩.১] সামািজক যাগােযাগ মােমর অপবহার রাধকে বা হণ [৩.১.১] হীত কায ম জএম শাখা কায িববরণী

[৩.২] ধময় উবাদ ও জীবাদ মাকােবলায় বা হণ [৩.২.১] অিত সভা জএম শাখা কায িববরণী

[৩.৩] মাদক সমাজ গঠন ও চারাচালান রােধ পদেপ হণ [৩.৩.১] অিত সভা জএম শাখা কায িববরণী

[৩.৪] নারী ও িশর িত সিহংসতা, িনপীড়ন ও বষলক আচরণ বে পদেপ হণ [৩.৪.১] অিত সভা মিহলা িবষয়ক অিধদর কায িববরণী

[৩.৫] বািববাহ, ইভিজং, খাে ভজাল, নকল প ইতািদ রােধ িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা [৩.৫.১] অিত সভা জএম শাখা কায িববরণী

[৩.৬] মামলা িনি জারদারকরণ [৩.৬.১] অিত সভা জএম শাখা কায িববরণী

[৩.৭] জলা আইন লা সংা সভার িসা বাবায়ন [৩.৭.১] িসা বাবািয়ত জএম শাখা িতেবদন

[৪.১] িশা িতােন উত পাঠদান িনিেত পদেপ হণ [৪.১.১] অিত সভা জলা িশা অিফস কায িববরণী

[৪.২] গ ম এলাকার িশা িতােনর কায ম িেত পদেপ হণ [৪.২.১] অিত সভা জলা িশা অিফস কায িববরণী

[৪.৩] ধময় ও সামািজক সীিত ও অসদািয়কতা রায় বা হণ [৪.৩.১] হীত বা জএম শাখা কায িববরণী

[৪.৪] জনশীলতার চচ া, সাংিতক চচ া ও ীড়া িবধা িেত পদেপ হণ [৪.৪.১] অিত সভা অিতির জলা শাসক (সা:), সাধারণ শাখা িতেবদন

[৪.৫] নাগিরকেদর জ পাক, খলার মাঠ সংরণ/উয়ন/নন তরীর উোগ হণ [৪.৫.১] কম পিরকনা অিতির জলা শাসক (সা:), সাধারণ শাখা িতেবদন

[৪.৬] উ ি ানস মশি গেড় লেত পদেপ হণ [৪.৬.১] হীত পদেপ আইিস শাখা িতেবদন

[৪.৭] জনসাধারেণর মােঝ িনরাপদ ইারেনট ও তি বহার িনিেত পদেপ হণ [৪.৭.১] হীত পদেপ আইিস িতেবদন

[৪.৮] জনগেণর মে া সেচতনতা িেত পদেপ হণ [৪.৮.১] হীত পদেপ অিতির জলা শাসক (সা:), সাধারণ শাখা িতেবদন

[৪.৯] জলা িশা কিমর সভার িসা বাবায়ন [৪.৯.১] বাবািয়ত িসা জলা িশা অিফস িতেবদন

[৫.১] এসিডিজ ানীয়করেণ উোগ হণ [৫.১.১] হীত উোগ ানীয় সরকার শাখা িতেবদন

[৫.২] ানীয় সরকার িতােন যথাযথ উয়ন পিরকনা হেণ সহায়তা ও সময় সাধন [৫.২.১] হীত পদেপ ানীয় সরকার শাখা িতেবদন

[৫.৩] জলার িনজ ঐিতহ ও সংিত রা এবং জলার িবাত পসেহর চার ও িবপণেন উোগ হণ
(জলা ািং)

[৫.৩.১] হীত কায ম ানীয় সরকার শাখা িতেবদন

[৫.৪] পিরকিত নগরায়ন ও বনায়ন িনিত করা [৫.৪.১] হীত উোগ ানীয় সরকার শাখা িতেবদন

[৫.৫] সামািজক িনরাপা কম চীেত অসহায়/ঃ/িবধাবিতেদর িবধাাি িনিেত বা হণ [৫.৫.১] হীত বা ানীয় সরকার শাখা িতেবদন

[৫.৬] জ িনবন কায েমর তদারিক [৫.৬.১] িনবেনর হার ানীয় সরকার শাখা িতেবদন

[৫.৭] াম আদালেতর কায ম পিরবীণ [৫.৭.১] কায ম পিরবীণ ানীয় সরকার শাখা িতেবদন

[৫.৮] ানীয় সরকার িতােনর কায ম পিরবীণ [৫.৮.১] কায ম পিরবীণ ানীয় সরকার শাখা িতেবদন

[৫.৯] ানীয় সরকার িতােনর সমতা িেত উোগ হণ [৫.৯.১] হীত উোগ ানীয় সরকার শাখা ি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

সহকারী কিমশনার (িম) অিফস পিরদশ ন পিরদশ নত অিফস
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়,
রংর

উপেজলা িনব াহী অিফসার, সহকারী কিমশনার (িম) ও কানেগা-র  পদসহ রণ করা
হেল শাসিনক কায েম গিতশীলতা থাকেব এবং জনগণ কািত সবা লাভ করেব।

এস িড িজ িবষয়ক জলা কিমর সভার িসা বাবায়ন। বাবািয়ত িসা
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়,
রংর

উপেজলা িনব াহী অিফসার, সহকারী কিমশনার (িম) ও কানেগা-র  পদসহ রণ করা
হেল শাসিনক কায েম গিতশীলতা থাকেব এবং জনগণ কািত সবা লাভ করেব।

খা িনরাপা িনিেত পদেপ হণ হীত পদেপ িলশ পােরর কায ালয় মাবাইল কাট  পিরচালনাকােল আইন লা রােথ  সহায়তা তািশত

মাদক সমাজ গঠন ও চারাচালান রােধ পদেপ হণ অিত সভা িলশ পােরর কায ালয় মাবাইল কাট  পিরচালনাকােল আইন লা রােথ  সহায়তা তািশত

বািববাহ, ইভিজং, খাে ভজাল, নকল প ইতািদ রােধ িনয়িমত
মাবাইল কাট  পিরচালনা

অিত সভা িলশ পােরর কায ালয় মাবাইল কাট  পিরচালনাকােল আইন লা রােথ  সহায়তা তািশত

জলা আইন লা সংা সভার িসা বাবায়ন িসা বাবািয়ত িলশ পােরর কায ালয় মাবাইল কাট  পিরচালনাকােল আইন লা রােথ  সহায়তা তািশত

কিমউিন িিনক এবং উপেজলা া ও পিরবার কাণ কসহ কায কর
রাখেত কায ম হণ

অিত সভা িসিভল সাজন অিফস, রংর। তািশত নাগিরক িচিকৎসা সবা অজন

সমােজর অনসর িণ বেদ, জেল, ষক, িহজড়া, (ােজার) ও হিরজন,
পিরতাকমসহ যারা এেকবাের সমােজর অনসর িণ তােদর সািব ক
উয়ন, বাসান ও েযাগ-িবধা িেত পদেপ হণ

হীত পদেপ সমাজেসবা অিধদফতর
সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন সমাজেসবা অিধদেরর িবিভ উপকারেভাগী িনব াচন,
তািলকাকরণ এবং তােদর অেল তািশত সবা দােনর জ দািয়া।

নারী ও িশর িত সিহংসতা, িনপীড়ন ও বষলক আচরণ বে পদেপ
হণ

অিত সভা মিহলা িবষয়ক অিধদর
সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন মিহলা িবষয়ক অিধদেরর িবিভ উপকারেভাগী
িনব াচন, তািলকাকরণ এবং তােদর অেল তািশত সবা দােনর জ দািয়া।

িশা িতােন উত পাঠদান িনিেত পদেপ হণ অিত সভা জলা িশা অিফস, রংর িশা বা উতকরণ

গ ম এলাকার িশা িতােনর কায ম িেত পদেপ হণ অিত সভা জলা িশা অিফস, রংর িশা বা উতকরণ

জনসাধারেণর মােঝ িনরাপদ ইারেনট ও তি বহার িনিেত পদেপ
হণ

হীত পদেপ িবৎ িবভাগ িনিব ি িবৎ সরবরাহ দািরক কাজ সাদেনর জ অপিরহায 

উ ি ানস মশি গেড় লেত পদেপ হণ হীত পদেপ িবৎ িবভাগ িনিব ি িবৎ সরবরাহ দািরক কাজ সাদেনর জ অপিরহায 
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