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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

িভশন ২০২১ ও ২০৪১ বাবায়েনর মােম উত বাংলােদশ গড়ার য হৎ পিরকনা হন কের সরকার অিতেরা গিতেত এিগেয় যাে
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, রংর এ িবভােগ তা বাবায়েন িবিত কায ম হন কের চেলেছ। ‘কাউেক িপছেন ফেল নয়’- সহা
উয়েনর এ রেক বােব প দয়ার লে ‘িজব বষ ’ উযাপেনর জ ণগণনার মােম ববর সানার বাংলা গড়ার ের সােথ
সকলেক সৃ করা হেয়েছ। িবমান কািভড-১৯ পিরিিত মাকােবলায় মাচ /২০২০ মাস থেক িবভাগীয় কিমর ৮ িভিডও
কনফাের/সভা  অিত  হেয়েছ।  কেরানা  রাগীর  িচিকৎসা  িনিত  করার  লে  রংের  ১০০  শার  ডিডেকেটড  কেরানা  হাসপাতাল
াপন ও কািভড-১৯ পরীার জ িবভােগ ২ িপিসআর াব াপনসহ আরও ২ াব াপন িয়াধীন রেয়েছ। কেরানা পিরিিতেত
করণীয় ও সেচতনতা ির জ পয া সংক িলফেলট, পাার, ানার, ফন জলা ও উপেজলা পয ােয় িবতরণ করা হেয়েছ। আইন-
লা পিরিিত াভািবক রাখা ও উয়ন কম কা গিতশীল রাখার লে িবগত িতন বছের জলা ও উপেজলা পয ােয় সাস ও জিবাদ
িনেরাধ, মাদকাসি িনেরাধ, বািববাহ িনেরােধ ৪৯৬৬২  চারণালক সভা/উঠান বঠক, িবভাগীয় জলা শাসক সময় সভা ৩৬ ,
িবভাগীয় আইন-লা কিমর সভা ১৭, িবভাগীয় চারাচালান িতেরাধ টােফাস  কিমর সভা ৩৩ , িবভাগীয় উয়ন সময় সভা
১১ ও িডিডএলিজ/জলা পিরষেদর িসইওেদর সমেয় ১২  মািসক সময় সভা অিত হেয়েছ। রাজ শাসেন ই-নামজাির, পাট াল
বইড সা িফেকশন িফডাক ও ই-রকড  কায ম হব ও সফলভােব তা বাবায়ন করা হেয়েছ। উপেজলা িম অিফসেলােত One
stop service তথা উত িম সবা দান করা হে। িতন বছের কানেগা, সােভ য়ার ও ইউিনয়ন িম সহকারী কম কতােদরেক িম
িবষয়ক ৩৫   িশণ দান  করা  হেয়েছ,  ৩৬   িবভাগীয়  রাজ সভা  অিত হেয়েছ।  ‘জিম  আেছ  ঘর  নাই’  কের  আওতায়  িনজ
জিমেত ১৯৯৪২  পিরবােরর জ ১৯৯৪২  হ িনম াণ করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

ীকােল নদীেত নাতা না থাকা এবং বষ া মৗেম বা ও নদীভান রংর িবভােগর অতম বড় চােল। অৈবধভােব গভ পাথর
উোলেনর  সােথ  সাধারণ  মােষর  সৃতা  এ  অেল  টকসই  উয়েনর  পেথ  এক  বড়  বাধা।  িবভােগর  সীমাবত  এলাকায়  মাদক
চারাচালানসহ নানা অপরাধলক কায ম সংঘটেনর বণতা রেয়েছ। বড়া থেক পগড় পয  মহাসড়ক এখনও চার লন না হওয়ায়
মবধ মান সড়ক ঘ টনা মাকােবলা করা রংর িবভােগর জ এক বড় চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

নদ-নদীর ভাঙন, নদী ভরাট, লবণাতা এবং জলাবতার সমা সমাধােন নদীর নাতা ও ধারণ মতা নাের িজং সমীা কের
সরকাির ও বসরকারী যৗথভােব িজং ক হণ কের িজং ও নদী বাপনার পিরকনা হণ করা হেব। অৈবধভােব গভ পাথর
উোলেনর সােথ সাধারণ মাষেক িবিভভােব কম সংােনর বা কের পাথর উোলন ব করা হেব। কম সংােনর েযাগ ির লে
ইেতামে জলােলােত অথ ৈনিতক অল িতার াব রণ করা হেয়েছ। সীমাবত এলাকায় সাস, মাদক, চারাচালানসহ নানা
অপরাধ বে সীমা এলাকায় আইেনর কেঠার েয়াগ ও কেঠার নজরদািরসহ সকলেক সেচতনতালক কায ম হণ করা হেব।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িবভাগীয় আইন-লা কিমর সভা, িবভাগীয় উয়ন সময় কিমর সভা ও িবভাগীয় রাজ সভার ১০০% িসা বাবায়ন ।
মাপ অযািয় ১০০% মাবাইল কাট  পিরচািলত ।
আইিস িবষয়ক দতা ির লে অভরীণ ০৩ আইিস িশণ দান।
িম অিধহেণ আপিকারীর নানী হন এবং আপি ত িনির লে ১৫ কায িদবেসর মে আপি িনিকরণ।
নিত িতেরাধ ও জবাবিদিহতা িনিতকরেণর লে তদ সােপে ১০০% িবভাগীয় বা হণ।
েয াগ মাকােবলা ও িবিভ ািতােনর উয়ন ও অবকাঠােমা সংােরর লে ৫০০ ম টন. আর ি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-

িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, রংর

এবং

মিপিরষদ  সিচব,  মিপিরষদ  িবভাগ-এর  মে  ২০২০  সােলর  ............  মােসর  ........  তািরেখ  এই
বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, সের ২৪, ২০২০

সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

েগাপেযাগী  গণখী ও উয়ন শাসন।

১.২ অিভল (Mission)
শাসেন গিতশীলতা আনয়ন, ত ি িনভর রাজ বাপনা এবং ত সহজ ও মানসত সবা িনিতকরণ

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. িবভাগীয় উয়ন সময় কম কা জারদারকরণ
২. আইন লার উয়ন
৩.  িম রাজ বাপনায় গিতশীলতা িনিতকরণ
৪. মানব সদ উয়ন
৫. ানীয় সরকােরর কায ম জারদারকরণ

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. মাঠ শাসেনর কায াবলীর মিনটিরং ও সময় সাধন।
২. িবভােগর সািব ক আইন-লা পিরিিত িনয়ণ।
৩. িবভােগর রাজ শাসন বাপনা ।
৪. িবভােগর উয়ন কম কা গিতশীল রাখার লে িবভাগীয় উয়ন কায েমর সময় সাধন ও মিনটিরং করা।
৫. িবভােগর জলা শােসকর কায ালয়, ইউএনও অিফস, িম অিফস, িশা িতান পিরদশ ন কের িবিভ পরামশ  দান
৬. িবিভ সভার িসা বাবায়ন িনিতকরণ।
৭. নিত িতেরাধ ও জবাবিদিহতা িনিতকরণ।
৮. িবভাগীয় িনব াচনী বাড , রংর এর মােম িবভােগর অধীন জলা শাসেকর কায ালেয় ৩য় িণর কম চারী িনেয়াগ
এবং ৩য় ও ৪থ  িণর কম চারীেদর পেদািত দানসহ িড আই িজ এবং িবভােগর অা সকল িলশ পার কায ালেয়র
৩য় িণর ননিলশ কম চারী িনেয়াগ দান।
৯. সীমাবত িবভাগ হওয়ায় িডিস-িডএম বঠক বা সীমা বঠেকর আেয়াজন ও হীত িসা বাবায়ন;
১০. িবিভ েয াগ মাকােবলা এবং াণ কায ম িবতরণ ও সময় সাধন।
১১. সামািজক িনরাপা কম িচ তদারিককরণ।
১২. ত ির যথাযথ বহােরর মােম জনেসবা িনিতকরণ।
১৩. রংর িবভাগ সংি ণ  িবিভ িতােন সভাপিত ও সদ িহেসেব দািয় পালন।
১৪. জাতীয় সংসদ িনব াচন ও ানীয় সরকার িনব াচন সময়।
১৫. ীড়া ও সংিতেত েপাষকতা দান।
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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

িবভাগীয় ষম উয়ন
জরাদারকরণ

আেয়ািজত সভা সংা ৬৩ ৫৯ ৬৩ ৭০ ৭৫ রাজ/উয়ন/মাঠ শাসন শাখা
সভার কায িববরণী ত ও
িবতরণ

িতােনর কায কািরতা ও
সমতা িকরণ

পিরদশ ন সংা ১৫৬ ১১৭ ১৫৬ ১৫৬ ১৫৬ গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িতেবদন

িম বাপনায় গিতশীলতা
আনয়ন ও রাজ আদায় ি

িম অিধহেণর জ আপিকারীর
নানী হণ ও িনিকরণ

কায িদবস - ০৭ ০৫ ০৩ ০৩ রাজ শাখা মামলা রিজার

রাজ বাপনা সংা িশণ দান
(িম শাসন িশণ ক থেক বরা
া)

সংা ০৪ ০৩ ০৪ ০৩ ০২ রাজ শাখা হািজরা ও সানী িশট

ু আইন-লা জারদারকরণ

মাবাইল কােট র কায ম
জারদারকরণ

% ১০০ ১০০ ৯৫ ৯৫ ৯৫
জলা শাসকের কায ালয় ও এ কায ালয়
সাধারণ শাখা।

মাবাইল কােট র
িতেবদন

আইন লা কিমর সভার িসা
বাবায়ন

% ১০০ ১০০ ৯৫ ৯৫ ৯৫
জলা শাসকের কায ালয় ও এ কায ালয়
সাধারণ শাখা।

সভার কায িববরণী ত ও
িবতরণ

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, সের ২৪, ২০২০

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



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, সের ২৪, 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%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] িবভাগীয়
উয়ন সময়
কম কা
জারদারকরণ

২৩

[১.১] িবভাগীয় উয়ন সময়
সভা আেয়াজন

[১.১.১] অিত উয়ন
সময় সভা

সমি সংা ১ ৪ ৩ ৪ ৩ ৪ ৪

[১.১.২] উয়ন সময়
সভার কায িববরণী রণ

গড় কায িদবস ১ ৫ ৮ ১০ ১২ ১৩ ১৪ ৮ ৮

[১.২] িবভাগীয় উয়ন সভার
িসা বাবায়ন

[১.২.১] উয়ন সময়
সভার িসা বাবায়ন

গড় % ২ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৭ ৮৩ ১০০ ১০০

[১.৩] িনধ ািরত সমেয় িরেপাট 
িরটান  রণ

[১.৩.১] িরত িরেপাট  গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ১০০ ১০০

[১.৪] জলা শাসক সময়
সভা িনয়িমতকরণ

[১.৪.১] অিত জলা
শাসক সময় সভা

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২

[১.৪.২] জলা শাসক
সময় সভার কায িববরণী
রণ

গড় কায িদবস ১ ৫ ৮ ১০ ১২ ১৩ ১৪ ৮ ৮

[১.৫] জলা শাসক সময়
সভার িসা বাবায়ন

[১.৫.১] জলা শাসক
সময় সভার িসা
বাবায়ন

গড় % ১ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৭ ৮৩ ১০০ ১০০

[১.৬] জলা শাসেকর
কায ালয় পিরদশ ন/দশ ন

[১.৬.১] বাবািয়ত
পািরশ

গড় % ২ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৭ ৮৩ ১০০ ১০০

[১.৬.২] পিরদশ ন/দশ নত সমি সংা ১ ৭২ ৭২ ৭২ ৭০ ৬৮ ৬৭ ৬৫ ৭২ ৭২

[১.৭] উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালয়
পিরদশ ন/দশ ন

[১.৭.১] বাবািয়ত
পািরশ

গড় % ২ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৭ ৮৩ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, সের ২৪, 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%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১.৭.২] পিরদশ ন/
দশ নত

সমি সংা ১ ২৪ ২৪ ২৪ ২২ ২১ ২০ ১৯ ৮৪ ৮৪

[১.৮] উয়নলক ক
পিরদশ ন/দশ ন

[১.৮.১] পিরদশ ন/
দশ নত

সমি সংা ১ ৮৪ ৮৪ ৮৪ ৮২ ৮০ ৭৮ ৭৫ ৮৪ ৮৪

[১.৮.২] বাবািয়ত
পািরশ

গড় % ১ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৭ ৮৩ ১০০ ১০০

[১.৯] িশা িতান
পিরদশ ন/দশ ন

[১.৯.১] [পিরদশ ন/
দশ নত

সমি সংা ১ ২৪ ২৪ ২৪ ২২ ২১ ২০ ১৯ ২৪ ২৪

[১.৯.২] বাবািয়ত
পািরশ

গড় % ১ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৭ ৮৩ ১০০ ১০০

[১.১০] এস.িড.িজ
বাবায়েনর সংি দেরর
সােথ সময় সভা আেয়াজন

[১.১০.১] এস.িড.িজ
বাবায়েন আেয়ািজত
সময় সভা

সমি সংা ১ ২ ১ ১ ১

[১.১০.২] এস.িড.িজ
বাবায়েন আেয়ািজত
সময় সভার বাবািয়ত
িসা

গড় % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১০০ ১০০

[১.১১] িরিলফ/ আর িবতরণ
(েয াগ বাপনা অিধদর
হেত া)

[১.১১.১] বাবািয়ত
িসা

সমি ম.ট. ৩ ৫০০ ৫০০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৫০০ ৫০০

[২] আইন
লার
উয়ন

১৯
[২.১] আইন লা কিমর
সভা িনয়িমতকরণ

[২.১.১] আইন লা
কিমর অিত সভা

সমি সংা ২ ৬ ৫ ৬ ৫ ৪ ৬ ৬

[২.১.২] আইন লা
কিমর সভার কায িববরণী
রণ

গড় কায িদবস ১ ৮ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ৮ ৮



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, সের ২৪, 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%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২.২] আইন লা কিমর
সভার িসা বাবায়ন

[২.২.১] আইন লা
কিমর সভার বাবািয়ত
িসা

গড় % ২ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৭ ৮৩ ১০০ ১০০

[২.৩] িবভাগীয় চারাচালান
িতেরাধ টােফাস  কিমর
সভার িনয়িমতকরণ

[২.৩.১] িবভাগীয়
চারাচালান িতেরাধ
টােফাস  কিমর অিত
সভা

সমি সংা ২ ১২ ৯ ১২ ১১ ১০ ৯ ১২ ১২

[২.৩.২] িবভাগীয়
চারাচালান িতেরাধ
টােফাস  কিমর সভার
কায িববরণী রণ

গড় কায িদবস ১ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ৮ ৮

[২.৪] িবভাগীয় চারাচালান
িতেরাধ টােফাস  কিমর
সভার িসা বাবায়ন

[২.৪.১] িবভাগীয়
চারাচালান িতেরাধ
টােফাস  কিমর সভার
বাবািয়ত িসা

গড় % ২ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৭ ৮৩ ১০০ ১০০

[২.৫] মাবাইল কােট র
কায ম জারদারকরণ

[২.৫.১] মাপ অযায়ী
পিরচািলত মাবাইল কাট 

গড় % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৮ ১০০ ১০০

[২.৬] মাদেক িবেরাধী
কায ম জাড়দারকরণ

[২.৬.১] সভা/সিমনার
ওয়াকশপ আেয়াজন

সমি সংা ২ ০২ ০১ ০৩ ০৪

[২.৭] পািক গাপনীয়
িতেবদন রণ

[২.৭.১] িরত িতেবদন গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৮ ১০০ ১০০

[২.৮] নিত িতেরাধ ও
জবাবিদিহতা িনিতকরণ

[২.৮.১] সািদত তদ গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ১০০ ১০০

[২.৮.২] ত িবভাগীয়
বা

গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, সের ২৪, 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%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩]  িম
রাজ
বাপনায়
গিতশীলতা
িনিতকরণ

১৫
[৩.১] িবভাগীয় রাজ সভা
িনয়িমতকরণ

[৩.১.১] অিত রাজ
সভা

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, সের ২৪, 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%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩.১.২] রাজ সভার
কায িববরণী রণ

গড় কায িদবস ০.৫ ৮ ৮ ১০ ১২ ১৩ ১৪ ৮ ৮

[৩.২] রাজ সভার িসা
বাবায়ন

[৩.২.১] রাজ সভার
বাবািয়ত িসা

গড় % ২ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৭ ৮৩ ১০০ ১০০

[৩.৩] রাজ বাপনা
সংা িশণ দান (িম
শাসন িশণ ক থেক
বরা া)

[৩.৩.১] রাজ িবষয়ক
িশণ বাবায়ন

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[৩.৪] রাজ শাসেনর
কম চারীেদর অেফরতেযা
ভিব তহিবেলর অেমাদন

[৩.৪.১] অেমািদত
অেফরতেযা ভিব
তহিবল

গড় কায িদবস ২ ৭ ৭ ৯ ১১ ১৩ ১৫ ৭ ৭

[৩.৫] িম অিধহেণর জ
আপিকারীর নানী হণ ও
িনিকরণ

[৩.৫.১] আপিকারীর
নানী িনিকরণ

গড় কায িদবস ২ ১৫ ১৫ ২০ ২৫ ২৯ ৩০ ১৫ ১৫

[৩.৬] জলা শাসেকর
কায ালেয়র এল এ/এস এ শাখা
পিরদশ ন

[৩.৬.১] পিরদশ নত এল
এ/ এস এ শাখা

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৫ ১২ ১২

[৩.৬.২] পািরশ
বাবায়ন

গড় % ০.৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৮ ৬৫ ৮৫ ৯০

[৩.৭] উপেজলা িম অিফস
পিরদশ ন/দশ ন

[৩.৭.১] পিরদশ ন/দশ ন
ত কায ালয়

সমি সংা ১ ৩৬ ১৮ ৩৬ ৩৫ ৩৪ ৩২ ৩১ ৩৬ ৩৬

[৩.৭.২] পািরশ বাবায়ন গড় % ০.৫ ৮০ ৮০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৭ ৮৩ ৮৫ ৯০

[৩.৮] ইউিনয়ন িম অিফস
পিরদশ ন/দশ ন

[৩.৮.১] পিরদশ ন/দশ ন
ত কায ালয়

সমি সংা ১ ২৮ ৩৬ ৩৫ ৩৪ ৩৩ ৩২ ৩৬ ৩৬



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, সের ২৪, 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%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩.৮.২] পািরশ
বাবায়ন

গড় % ০.৫ ৮০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৭ ৮৩ ৮৫ ৯০

[৩.৯] আপীল / িরিভশন
মামলা ত িনিকরণ।

[৩.৯.১] িনিত
মামলা /িরিভশন

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৭ ৮৩ ১০০ ১০০

[৪] মানব
সদ উয়ন

১০

[৪.১] আভরীণ আইিস
িশণ িনিতকরণ

[৪.১.১] আেয়ািজত
আইিস কম শালা

সমি সংা ২ ৩ ২ ১ ৩ ৩

[৪.২] অিফস বাপনা
সংা িশণ িনিতকরণ

[৪.২.১] অিত অিফস
বাপনা িশণ

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৪.৩] এাওয়াড  দােনর
মােম কম কতা/কম চারীেদর
উৎসাহ দান

[৪.৩.১] দ এাওয়াড  সমি সংা ২ ৬ ৬ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৪.৪] িবভাগীয় কিমশনােরর
কায ালেয় ৩য় িণর
কম চারীর িনেয়াগ দান ও
পেদািত

[৪.৪.১] িনেয়াগ দানত গড় % ২ ৯০ ৮৫ ৭৫ ৭০ ৯০ ৯০

[৪.৫] িবভাগীয় িনব াচনী বাড ,
িনেয়াগ ও পেদািত

[৪.৫.১] [৭.৫.১] িনেয়াগ ও
পেদািত দানত

গড় % ২ ৯০ ৮৫ ৭৫ ৭০ ৯০ ৯০

[৫] ানীয়
সরকােরর
কায ম
জারদারকরণ

৮

[৫.১] ানীয় সরকার
িতান/ানীয় সরকার
িতােনর উয়ন ক
পিরদশ ন/দশ ন কায ম
জারদারকরণ

[৫.১.১] পিরদশ ন/দশ ন
ত িতান/উয়ন ক

সমি সংা ২ ১৪৪ ১৮০ ১৮০ ১৭৫ ১৭০ ১৮০ ১৮০

[৫.১.২] বাবািয়ত
পািরশ

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ১০০ ১০০

[৫.২] িডিডএলিজ/ জলা
পিরষেদর িসইওেদর সমেয়
মািসক সভার আেয়াজন

[৫.২.১] িডিডএলিজ/ জলা
পিরষেদর িসইওেদর
সমেয় অিত সভা

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ৪ ৪



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: হিতবার, সের ২৪, 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%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৫.৩] িডিডএলিজ/ জলা
পিরষেদর িসইওেদর সমেয়
মািসক সভার িসা
বাবায়ন

[৫.৩.১] বাবািয়ত িসা গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৫ ণ তািরখ: হিতবার, সের ২৪, 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

১০

[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 ১ 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: দািখল করা হয়িন া: ১৬ ণ তািরখ: হিতবার, সের ২৪, 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
ি

৯

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

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[২.৪.২] ১০ম ড
ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ
িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সমি সংা ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৭ ণ তািরখ: হিতবার, সের ২৪, 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

[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

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ 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

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, রংর, মিপিরষদ সিচব, মিপিরষদ িবভাগ-এর িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, মিপিরষদ সিচব, মিপিরষদ িবভাগ িহসােব িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, রংর-এর
িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

িবভাগীয় কিমশনার
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, রংর

তািরখ

মিপিরষদ সিচব
মিপিরষদ িবভাগ

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইিস ইনফরেমশন এ কউিনেকশন টকেনালিজ

২ ই-ফাইিলং ইেলিনক ফাইিলং

৩ আর ট িরিলফ

৪ িপআরএল পা িরটায়ারেম িলভ

৫ DLMS Digital Land Management System

৬ SDG Sustainable Development Goals

৭ LA Land Acquisition

৮ SA State Acquisition

৯ DDLG Director Local Government
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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] িবভাগীয় উয়ন সময় সভা
আেয়াজন

[১.১.১] অিত উয়ন সময় সভা
িবভােগর সকল দর/সংার উয়ন কম কাের সময় করার লে
মািসক সভার মােম িবভােগর িবিভ দেরর উয়ন কােজর
অগিত ও িদকিনেদ শনা সংা আেলাচনা করা

সাধারণ শাখা ও ানীয়
সরকার শাখা

হািজরা ও অগিত
িতেবদন

সভার কায িববরণী

[১.১.২] উয়ন সময় সভার
কায িববরণী রণ

িবভােগর সকল দর/সংার উয়ন কম কাের সময় করার লে
িবভাগীয় উয়ন সময় সভার কায িববরণী সংি সকেলর িনকট
রণ করা।

সাধারণ শাখা ও ানীয়
সরকার শাখা

ািরত কায িববরণী/াি
ীকার

সভার কায িববরণী

[১.২] িবভাগীয় উয়ন সভার িসা
বাবায়ন

[১.২.১] উয়ন সময় সভার িসা
বাবায়ন

িবভাগীয় উয়ন সময় সভায় িসাের অগিত আেলাচনা করা
এবং সংি কম কতাগণেক েয়াজনীয় িদকিনেদ শনা দান করা

সাধারণ শাখা ও ানীয়
সরকার শাখা

অগিত িতেবদন সভার কায িববরণী

[১.৩] িনধ ািরত সমেয় িরেপাট  িরটান 
রণ

[১.৩.১] িরত িরেপাট 
মািসক, মািসক ও ষাািসক িভিেত িবিভ ত
মণালয়/িবভাগ এ রণ করা

সাধারণ শাখা, সংাপন
শাখা, রাজ শাখা, ানীয়
সরকার শাখা, িহসাব শাখা,
আইিস শাখা

িরেপাট 
মািসক/মািসক/
ষাািসক িতেবদন

[১.৪] জলা শাসক সময় সভা
িনয়িমতকরণ

[১.৪.১] অিত জলা শাসক
সময় সভা

জলা শাসক সময় সভার িসাের অগিত আেলাচনা করা এবং
জলা শাসকেদর েয়াজনীয় িদকিনেদ শনা দান করা।

সাধারণ শাখা ও সংাপন
শাখা

হািজরা ও অগিত
িতেবদন

সভার কায িববরণী

[১.৪.২] জলা শাসক সময়
সভার কায িববরণী রণ

জলা শাসক সময় কায িববরণী সংি সকেলর িনকট রণ
করা।

সাধারণ শাখা
ািরত কায িববরণী
/িসীকার

সভার কায িববরণী

[১.৫] জলা শাসক সময় সভার
িসা বাবায়ন

[১.৫.১] জলা শাসক সময়
সভার িসা বাবায়ন

জলা শাসক সময় সভার িসাের অগিত আেলাচনা করা এবং
জলা শাসকেদর েয়াজনীয় িদকিনেদ শনা দান করা

সাধারণ শাখা িতেবদন অগিত িতেবদন

[১.৬] জলা শাসেকর কায ালয়
পিরদশ ন/দশ ন

[১.৬.১] বাবািয়ত পািরশ
জলা শাসক সময় সভার িসাের অগিত আেলাচনা করা এবং
জলা শাসকেদর েয়াজনীয় িদকিনেদ শনা দান করা

সাধারণ শাখা িতেবদন অগিত িতেবদন

[১.৬.২] পিরদশ ন/দশ নত
িবভাগীয় কিমশনার এবং অিতির িবভাগীয় কিমশনার কক
মািসক জলা িভিক জলা শাসেকর কায ালয়/উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালেয়র পিরদশ ন/দশ ন করা

গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িতেবদন পিরদশ ন িতেবদন

[১.৭] উপেজলা িনব াহী অিফসােরর
কায ালয় পিরদশ ন/দশ ন

[১.৭.১] বাবািয়ত পািরশ
পিরদশ ন িতেবদন তব ক সংি সকেলর িনকট রণ করা
এবং সংি িতানসহ বমান জবাব রণ করা

গাপনীয় শাখা বমান জবাব পিরদশ ন িতেবদন

[১.৭] উপেজলা িনব াহী অিফসােরর
কায ালয় পিরদশ ন/দশ ন

[১.৭.২] পিরদশ ন/ দশ নত
িবভাগীয় কিমশনার এবং অিতির িবভাগীয় কিমশনার কক
মািসক উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় পিরদশ ন/দশ ন করা

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 

[১.৮] উয়নলক ক পিরদশ ন/দশ ন
[১.৮.১] পিরদশ ন/ দশ নত

িবভাগীয় কিমশনার, অিতির িবভাগীয় কিমশনার এবং পিরচালক,
ানীয় সরকার কক মািসক উয়নলক ক পিরদশ ন/দশ ন
করা

গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িতেবদন পিরদশ ন িতেবদন

[১.৮.২] বাবািয়ত পািরশ
পিরদশ ন িতেবদন তব ক সংি সকেলর িনকট রণ করা
এবং সংি সকেলর িনকট বমান জবাব রণ করা

গাপনীয় শাখা বমান জবাব পিরদশ ন িতেবদন

[১.৯] িশা িতান পিরদশ ন/দশ ন
[১.৯.১] [পিরদশ ন/ দশ নত

িবভাগীয় কিমশনার এবং অিতির িবভাগীয় কিমশনার কক
মািসক িশা িতান পিরদশ ন/দশ ন করা

গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িতেবদন পিরদশ ন িতেবদন

[১.৯.২] বাবািয়ত পািরশ
পিরদশ ন িতেবদন তব ক সংি সকেলর িনকট রণ করা
এবং সংি িতানসহ বমান জবাব রণ করা

গাপনীয় শাখা বমান জবাব পিরদশ ন িতেবদন

[১.১০] এস.িড.িজ বাবায়েনর সংি
দেরর সােথ সময় সভা আেয়াজন

[১.১০.১] এস.িড.িজ বাবায়েন
আেয়ািজত সময় সভা

এসিডিজ িবষয়ক সভার িসাের অগিত আেলাচনা করা এবং তা
বাবায়েন জলা শাসকেদর েয়াজনীয় িদক িনেদ শনা দান
করা।

সাধারণ শাখা, ানীয় সরকার
শাখা।

হািজরা ও অগিত
িতেবদন

সভার কায িববরণী

[১.১০.২] এস.িড.িজ বাবায়েন
আেয়ািজত সময় সভার বাবািয়ত
িসা

এসিডিজ িবষয়ক সভার িসাের অগিত আেলাচনা করা এবং
জলা শাসকেদর েয়াজনীয় িদকিনেদ শনা দান করা

জলা শাসেকর কায ালয় ও
িবভাগীয় কিমশনােরর
কায ালেয়র সাধারণ শাখা,
ানীয় সরকার শাখা।

িতেবদন অগিত িতেবদন

[১.১১] িরিলফ/ আর িবতরণ (েয াগ
বাপনা অিধদর হেত া)

[১.১১.১] বাবািয়ত িসা
েয াগ পরবতেত তািলকাত িতেদর মে েয়াজনীয়
পিরমাণ ট িরিলফ সহায়তা িবতরণ করা িতেবদন

নজারত শাখা, সাধারণ শাখা িবতরণ সংা িতেবদন িবতরণ সংা

[২.১] আইন লা কিমর সভা
িনয়িমতকরণ

[২.১.১] আইন লা কিমর
অিত সভা

িবভাগীয় কিমশনার এর কায ালেয় কিমশনােরর সভাপিতে
সরকারী িবিভ দর, সকল জলা শাসক ও আইন েয়াগকারী
সংার সমেয় মািসক আইন লা কিমর সভা অেয়াজন করা

সাধারণ শাখা
হািজরা িশট ও অগিত
িতেবদন

সভার কায িববরণী

[২.১.২] আইন লা কিমর
সভার কায িববরণী রণ

আইন-লা কিমর সভা কায িববরণী সংি সকেলর িনকট
রণ করা।

সাধারণ শাখা
ািরত কায িববরণী/াি
ীকার

সভার কায িববরণী

[২.২] আইন লা কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[২.২.১] আইন লা কিমর
সভার বাবািয়ত িসা

পরবত সভায় ব বত সভায় হীত িসাের বাবায়ন পয ােলাচনা
করা

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

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[২.৩] িবভাগীয় চারাচালান িতেরাধ
টােফাস  কিমর সভার িনয়িমতকরণ

[২.৩.১] িবভাগীয় চারাচালান
িতেরাধ টােফাস  কিমর
অিত সভা

িবভাগীয় কিমশনার এর কায ালেয় কিমশনােরর সভাপিতে
সরকারী িবিভ দর, সকল জলা শাসক ও আইন েয়াগকারী
সংার সমেয় জাতীয় চারাচালান িতেরাধ টােফাস  কিমর
সভা আেয়াজন করা

সাধারণ শাখা
হািজরা িশট ও অগিত
িতেবদন

সভার কায িববরণী

[২.৩.২] িবভাগীয় চারাচালান
িতেরাধ টােফাস  কিমর সভার
কায িববরণী রণ

িবভাগীয় চারচালান কিমর সভা কায িববরণী সংি সকেলর
িনকট রণ করা।

সাধারণ শাখা
ািরত কায িববরণী/াি
ীকার

সভার কায িববরণী

[২.৪] িবভাগীয় চারাচালান িতেরাধ
টােফাস  কিমর সভার িসা
বাবায়ন

[২.৪.১] িবভাগীয় চারাচালান
িতেরাধ টােফাস  কিমর সভার
বাবািয়ত িসা

পরবত সভায় ব বত সভায় হীত িসাের বাবায়ন পয ােলাচনা
করা

সাধারণ শাখা সংি সভার কায িববরণী সংি সভার কায িববরণী

[২.৫] মাবাইল কােট র কায ম
জারদারকরণ

[২.৫.১] মাপ অযায়ী পিরচািলত
মাবাইল কাট 

িবভাগীয় কিমশনার এর কায ালেয় মািসক আইন লা কিমর
সভায় মাবাইল কাট  এর কায ম ও অগিত িনেয় আেলাচনা করা

সাধারণ শাখা
জলা িভিক অগিত
িতেবদন

সভার কায িববরণী

[২.৬] মাদেক িবেরাধী কায ম
জাড়দারকরণ

[২.৬.১] সভা/সিমনার ওয়াকশপ
আেয়াজন

িবভাগীয় কিমশনার এর কায ালেয় কিমশনােরর সভাপিতে
সরকারী িবিভ দর, সকল জলা শাসক ও আইন েয়াগকারী
সংার সমেয় মাদক িবেরাধী সেচতনতালক সংা সভা
আেয়াজন করা

সাধারণ শাখা
জলা শাসকগেণর
িতেবদন

জলা শাসকগেণর
িতেবদন

[২.৭] পািক গাপনীয় িতেবদন
রণ

[২.৭.১] িরত িতেবদন
িবভােগর সািব ক পিরিিত সেক িনধ ািরত ছেক মিপিরষদ
িবভােগ িত মােসর ১৬ তািরখ ও পরবত মােসর ০১ তািরেখ
পািক গাপনীয় িতেবদন রণ করা

সাধারণ শাখা
পািক গাপনীয়
িতেবদন

পািক গাপনীয়
িতেবদন

[২.৮] নিত িতেরাধ ও জবাবিদিহতা
িনিতকরণ

[২.৮.১] সািদত তদ
কান সরকারী/বসরকারী দর/সংার কম কতা/কম চারীর িবে
এ কায ালেয় নিতর অিভেযােগ পেল স িবেয় তদ করা

নিত দমন
কিমশন,জনশাসন
মণালয়,সংি দর,
সাধারণ শাখা, সাধারণ শাখা

তদ িতেবদন তদ িতেবদন

[২.৮.২] ত িবভাগীয় বা
দর/সংার কম কতা/কম চারীর িবে মাণীত অিভেযােগর
িেত িবভাগীয় বা হণ করা

সংি দর/সংা তদ িতেবদন তদ িতেবদন

[৩.১] িবভাগীয় রাজ সভা
িনয়িমতকরণ

[৩.১.১] অিত রাজ সভা
িবভাগীয় কিমশনার এর কায ালেয় িত মােস জলা শাসকসহ িম
বাপনায় জিড়ত িবভাগীয় কম কতােদর সমেয় সভার আেয়াজন
করা

রাজ শাখা
উপিত তািলকা ও সভার
কায িববরণী

সভার কায িববরণী

[৩.১] িবভাগীয় রাজ সভা
িনয়িমতকরণ

[৩.১.২] রাজ সভার কায িববরণী
রণ

জলা শাসক সময় সভার কায িববরণী সংি সকেলর িনকট
রণ করা।

রাজ শাখা
ািরত কায িববরণী/াি
ীকার

সভার কায িববরণী
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৩.২] রাজ সভার িসা বাবায়ন
[৩.২.১] রাজ সভার বাবািয়ত
িসা

পরবত সভায় ব বত সভায় হীত িসাের বাবায়ন পয ােলাচনা
করা

রাজ শাখা সংি সভার কায িববরণী সংি সভার কায িববরণী

[৩.৩] রাজ বাপনা সংা
িশণ দান (িম শাসন িশণ
ক থেক বরা া)

[৩.৩.১] রাজ িবষয়ক িশণ
বাবায়ন

কানেগা, সােভ য়ার, ইউিনয়ন িম সহকারী কম কতােদর বাৎসিরক
কম পিরকনা অযায়ী িম বাপনা সংা িশণ দান করা

রাজ শাখা
হািজরা খাতা ও সানী
িশট

িশণ িতেবদন

[৩.৪] রাজ শাসেনর কম চারীেদর
অেফরতেযা ভিব তহিবেলর
অেমাদন

[৩.৪.১] অেমািদত অেফরতেযা
ভিব তহিবল

বয়স মােণর জ চারী বিহ সতািয়ত তীয় পাতা, জমা িপ
পয ােলাচনা করা।

রাজ শাখা
চারী বিহ তীয় পাতা
সতািয়ত, জমা িপ

অগিত সংা মািসক
িতেবদন রণ

[৩.৫] িম অিধহেণর জ
আপিকারীর নানী হণ ও
িনিকরণ

[৩.৫.১] আপিকারীর নানী
িনিকরণ

আপি হন ও নানীয়াে িনিকরণ
, জলা শাসেকর কায ালয়,
রাজ শাখা

মামলা রিজার
মামলা রিজার,
িতেবদন

[৩.৬] জলা শাসেকর কায ালেয়র এল
এ/এস এ শাখা পিরদশ ন

[৩.৬.১] পিরদশ নত এল এ/ এস
এ শাখা

অিতির িবভাগীয় কিমশনার কক মািসক এল এ/এস এ শাখা
পিরদশ ন/দশ ন করা

গাপনীয় শাখা বমান জবাব পিরদশ ন িতেবদন

[৩.৬.২] পািরশ বাবায়ন
পিরদশ ন িতেবদন তব ক সংি সকেলর িনকট রণ করা
এবং সংি সকেলর িনকট ডশীট জবাব রণ করা

গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িতেবদন পিরদশ ন িতেবদন

[৩.৭] উপেজলা িম অিফস
পিরদশ ন/দশ ন

[৩.৭.১] পিরদশ ন/দশ ন ত
কায ালয়

িবভাগীয় কিমশনার ও অিতির িবভাগীয় কিমশনার (রাজ)
উপেজলা অিফস মািসক িভিক পিরদশ ন করা

গাপনীয় শাখা (রাজ) পিরদশ ন িতেবদন পিরদশ ন িতেবদন

[৩.৭.২] পািরশ বাবায়ন
পিরদশ ন িতেবদন তব ক সংি সকেলর িনকট রণ করা
এবং সংি িতানসহ বমান জবাব রণ করা

গাপনীয় শাখা (রাজ) বমান জবাব ডশীট জবাব

[৩.৮] ইউিনয়ন িম অিফস
পিরদশ ন/দশ ন

[৩.৮.১] পিরদশ ন/দশ ন ত
কায ালয়

িবভাগীয় কিমশনার ও অিতির িবভাগীয় কিমশনার (রাজ)
ইউিনয়ন িম অিফস মািসক িভিক পিরদশ ন করা

গাপনীয় শাখা (রাজ) পিরদশ ন িতেবদন পিরদশ ন িতেবদন

[৩.৮] ইউিনয়ন িম অিফস
পিরদশ ন/দশ ন

[৩.৮.২] পািরশ বাবায়ন
পিরদশ ন িতেবদন তব ক সংি সকেলর িনকট রণ করা
এবং সংি িতানসহ বমান জবাব রণ করা

গাপনীয় শাখা (রাজ) বমান জবাব ডশীট জবাব

[৩.৯] আপীল / িরিভশন মামলা ত
িনিকরণ।

[৩.৯.১] িনিত মামলা
/িরিভশন

আপীল মামলা হন ও এ কায ালেয়র রাজ আদালেত নানীয়াে
িনিকরণ।

রাজ শাখা, জলা শাসেকর
কায ালয়

মামলা রিজার,
িতেবদন

মামলার িতেবদন

[৪.১] আভরীণ আইিস িশণ
িনিতকরণ

[৪.১.১] আেয়ািজত আইিস
কম শালা

জনশাসন মণালয়, আইিস িবভাগ ও এআই াাম এর
সহেযািগতায় কম কতা/ কম চারীেদর আইিসেত দতা অজেনর
জ বাৎসিরক িশণ িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালেয় আেয়াজন
করা

সংাপন শাখা, আইিস
শাখা

িশণ িতেবদন িশণ িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৪.২] অিফস বাপনা সংা
িশণ িনিতকরণ

[৪.২.১] অিত অিফস বাপনা
িশণ

জনশাসন মণালয় এর িশণ নীিতমালা আযায়ী িত
অথ বছের কম চারীেদর ৬০ ঘাাপী িশণ দান করা

সংাপন শাখা, আইিস
শাখা

িশণ িতেবদন িশণ িতেবদন

[৪.৩] এাওয়াড  দােনর মােম
কম কতা/কম চারীেদর উৎসাহ দান

[৪.৩.১] দ এাওয়াড 
মািসক াফ সভায় সারা মােসর কােজর উপর ায়ন কের
কম কতা/ কম চারীেদর ভােলা কােজর ীিত দান করা

সংাপন শাখা সভার কায িববরণী সভার কায িববরণী

[৪.৪] িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালেয়
৩য় িণর কম চারীর িনেয়াগ দান ও
পেদািত

[৪.৪.১] িনেয়াগ দানত
ছাড়প, বােজট ও সময়সীমা থাকা সােপে ৩য় িণর
কম চারীেদর িনেয়াগ দান করা

িডএসিব িনেয়াগপ রণ কায িববরণী, িনেয়াগপ

[৪.৫] িবভাগীয় িনব াচনী বাড , িনেয়াগ
ও পেদািত

[৪.৫.১] [৭.৫.১] িনেয়াগ ও
পেদািত দানত

াতা সােপে ৩য় ও ৪থ  িণ কম চারীেদর পেদািত দান িডএসিব পেদািতর আেদশ জাির কায িববরণী

[৫.১] ানীয় সরকার িতান/ানীয়
সরকার িতােনর উয়ন ক
পিরদশ ন/দশ ন কায ম জারদারকরণ

[৫.১.১] পিরদশ ন/দশ ন ত
িতান/উয়ন ক

িবভাগীয় কিমশনার ও পিরচালক, ানীয় সরকার িত মােস মাপ
অযায়ী ানীয় সরকার িতানসহ পিরদশ ন করা

ানীয় সরকার শাখা পিরদশ ন িতেবদন পিরদশ ন িতেবদন

[৫.১.২] বাবািয়ত পািরশ
পিরদশ ন িতেবদন তব ক সংি সকেলর িনকট রণ করা
হয় এবং সংি িতানসহ বমান জবাব রণ করা

ানীয় সরকার শাখা ডশীট জবাব ডশীট জবাব

[৫.২] িডিডএলিজ/ জলা পিরষেদর
িসইওেদর সমেয় মািসক সভার
আেয়াজন

[৫.২.১] িডিডএলিজ/ জলা
পিরষেদর িসইওেদর সমেয়
অিত সভা

িডিডএলিজ/ জলা পিরষেদর িসওেদর সমেয় মািসক সভা
আেয়াজন করা

ানীয় সরকার শাখা সভার কায িববরণী সভার কায িববরণী

[৫.৩] িডিডএলিজ/ জলা পিরষেদর
িসইওেদর সমেয় মািসক সভার
িসা বাবায়ন

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

ানীয় সরকার শাখা সংি সভার কায িববরণী সংি সভার কায িববরণী
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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
জলা শাসেকর কায ালয়, জানাল সেটলেম
অিফস, াম ক

অিত রাজ সভা িম রাজ বাপনা সংা তািদ
িবভাগীয় রাজ বাপনা ুভােব
পিরচালনা ও িসা হণ

িসা হণ াহত

অা িবভাগীয় দর ও জলা শাসেকর কায ালয় অিত উয়ন সময় সভা
িবভাগীয় এবং জলা পয ােয় চলমান ও স
উয়নলক কম কাের তািদ

উয়ন কম কাের অগিত পয ােলাচনা ও
িসা হণ

সময় ও উয়ন কম কাের অগিত
বাধা

অা জলা শাসেকর কায ালয়
জলা শাসক সময় সভার
িসা বাবায়ন

জলা শাসক সেলেনর িসাের বাবায়ন
সংা অগিত িতেবদন

সরকােরর উয়নলক কম কা ত
বাবায়ন

উয়নলক কম কা ত বাবায়ন
িবলিত হয় ।

অা

িডিআইিজ কায ালয়, য া ব দর, িবিজিব দর,
এনএসআই দর, আনসার ও িবিডিপ দরসহ
সংি িবভাগীয় দর ও জলা শাসেকর
কায ালয়

িবভাগীয় চারাচালান িতেরাধ
টােফাস  কিমর অিত
সভা

িবভাগীয় চারাচালান িতেরাধ সংা
টােফাস  অিভযােনর সংা, উারত
মালামােলর ত

সািব ক আইন লা অবা এবং চারাচালান
িতেরাধ কায েমর উয়ন

আইন লা অবার অবনিত
হওয়ার সাবনা

অা

িডিআইিজ কায ালয়, য া ব দর, িবিজিব দর,
এেআই দর, আনসার ও িবিডিপ দরসহ
সংি িবভাগীয় দর ও জলা শাসেকর
কায ালয়

আইন লা কিমর অিত
সভা

আইন লা িতকার ও িতেরাধ সংা
তািদ

সািব ক আইন লা অবার উয়ন
আইন লা অবার অবনিত
হওয়ার সাবনা

অা
মাদক অিধদর, িডআইিজ দর, য া ব দর
ও জলা শাসেকর কায ালয়

সভা/সিমনার ওয়াকশপ
আেয়াজন

মাদককরেণ িতকার ও িতেরাধ সংা
তািদ

মাদককরণ সমাজ
মাদককরণ সমাজ গঠন হত
হেব

অা জলা শাসেকর কায ালয়
মাপ অযায়ী পিরচািলত
মাবাইল কাট 

মাপ অজন করা
অপরাধ দমন ও আইন লা পিরিিতর
সািব ক উয়ন

আইন লা ও সামািজক
িিতশীলতার অবনিত

অা
িস কেপ ােরশন, জলা পিরষদ, পৗরসভা,
উপেজলা পিরষদ, ইউিনয়ন পিরষদ

িরত িতেবদন
ানীয় সরকার িতােনর কায ম ও অগিত
সংা ত

ানীয় সরকার িতােনর কােজর
তদারিককরণ ও কােজর ায়ন

িরেপাট  রেণ িবল ও জবাবিদিহতা
িনিত না হওয়া


