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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:

দেশর দিণােলর স উপলীয় পয়াখালী জলায় ফা াক কসহ বশ কেয়ক মগা কসেহর কায ম চলমান রেয়েছ। এর
মে রেয়েছ পায়রা স বর, চার ১৩২০ মগাওয়াট তাপিবৎ ক, লখালী ীজ, িতীয় সাবেমিরন কাবল ািং শন এবং
য়াকাটা স সকেত আজািতক মােনর পয টন ক িহেসেব গেড় তালা ক। গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানমী
শখ হািসনার িনেদ শনা বাবায়েন িমহীন ও হহীনেদর জ হ িনম াণ কম চী ত অসর হে। ত উপেজলা রাাবালীর চর
এলাকায়  জলা  শাসেনর  উোেগ  জন  করা  হেয়েছ  কাাল  ফের এবং  ত  অেল  নারী  িশা  িবােরর  লে  “জলা  শাসক
বািলকা মেডল মািমক িবালয়” িনম ােণর কাজ ত গিতেত এিগেয় চলেছ। এছাড়া ই-নিথর বহার ি, সােহর িত ধবার গণনািন
কায ম পিরচালনা, কেরানা পিরিিতেত ভা য়াল গণনািন আেয়াজন, ফৗজদারী কায িবিধর আওতায় অিন মামলাসেহর িনের
হার ি করা হেয়েছ। িবগত িতন বছের উয়নলক কম কা রািত করেত এ জলােত ৫৫৩৬.৮৬৩৩ একর জিমর অিধহণ িয়া
স হেয়েছ। জনংখলা ও জনিনরাপা সংহতকরেণ িবগত িতন বছের মাট ২২৭৫  মাবাইল কাট  পিরচালনা করা হেয়েছ। িম রাজ
আদােয়র ে লমাা অজেনর অংশ িহেসেব িবগত িতন বছের িম উয়ন কর (সাধারণ) ১৭,৫০,৪২,৪২৩/- টাকা ও (সংা)
৮,৩৪,২৫,৫৫৪/-টাকা আদায় করা হেয়েছ। সেব াপির জািতর িপতা বব শখ িজর রহমান-র জশতবািষ কী উৎযাপন উপলে
বব তারণ িনম াণ ও ববর ভাষণ সংকলন কাশ করা সহ নানািবধ কম িচ হণ করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

১। আঃউপেজলা ব ল যাগাযাগ বা িবেশষ কের গলািচপা, দশিমনা ও রাাবালী উপেজলার আংিশক চর বিত হওয়ায় া ও
িশা সবা দােন অিবধার ি হে।
২। েয াগ বণ এলাকার অ  হওয়ােত িষজীবী ও মৎজীবী সদােয়র নব াসন কায ম বাধা হে।
৩। য়াকাটা পয টন এলাকায় িনিম ত বিড়বাধ ভােনর েখ পড়ায় পয টন এলাকা সংরণ কায ম মিকর সুিখন হে।

ভিবৎ পিরকনা:

েয াগ বণ এলাকাসেহ আয়ণ কের আওতায় েয াগ সহনীয় ঘেরর কায ম চলমান রাখা;
গলািচপা, রাাবালী ও কলাপাড়া উপেজলায় ৭০০ হর ানোভ ফের জন করা;
য়াকাটা স সকেত ভান িতেরােধর জ পািন উয়ন বাড  কক পাার ফলােনা কায ম অাহত রাখা এবং বিড়বাধ সংােরর
কায ম চলমান রাখা;
‘াট  িডিজটাল ল নটওয়াক’ এর কায ম অাহত রাখা এবং েগাপেযাগী মানসত িশা িনিত করার মােম ভিবেতর সানার
বাংলার জ দ মানবসদ তির করা।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

জািতর িপতা বব শখ িজর রহমান র জশতবািষ কী (িজব-বষ ) উদযাপন উপলে হীত কম চী বাবায়ন করা;
পয়াখালী জলার ত উপেজলা রাাবালীেত নারী িশা সাের ‘জলা শাসক বািলকা মািমক িবালয়’ এর কায ম 
করা;
আয়ন কের উপকারেভাগীেদর এবং অা সামািজক িনরাপা কম চীর আওতায় িবধােভাগীেদর শতভাগ ডাটােবইেজর
আওতায় অ  করা;
রাজ  খােত  ৬.৪  কা  টাকা  িম  উয়ন  কর  (সাধারণ  )আদায়  করা,  ১৫  হাজার  িমউেটশন  কস  িনি  করা  চলমান  উয়ন
কােজর জ মাট ১৪,৮৫৩.২৭ একর িম অিধহণ িয়া স করা।
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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, পয়াখালী

এবং

িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, বিরশাল-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 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. েয াগ বাপনা, বনায়ন, জলবা পিরবতন ও পিরেবশ সংরণসহ টকসই উয়ন লমাা অজন রািতকরণ;
২. এসিডিজ অজেনর লে জলা পয ােয় সরকাির ও বসরকাির সকল উয়নলক কায সেহর কায কর সময় সাধন
এবং সামািজক িনরাপালক কায ম বাবায়ন জারদারকরণ;
৩. রাজ শাসন ও বাপনায় গিতশীলতা আনয়ন;
৪. জলা ািজেিসর মােম জনলা ও জনিনরাপা সংহতকরণ এবং জনসেচতনতালক কায েম জন উুকরণ
জারদারকরণ;
৫. জািতর িপতা বব শখ িজর রহমান র জশতবািষ কী (িজব-বষ ) সফলভােব উদযাপন।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. জলার আঃিবভাগীয় কম কাের সময় এবং ধানমীর িতত কসহসহ জলার ধান উয়ন কম কা
বাবায়েন  সময়কারীর  দািয়  পালন;
২. 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;
৩. েয াগ বাপনা 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;
৪. সরকার কক িষ, ােসবা ও জনা, পিরবার পিরকনা, নারী ও িশ,  -গাীর কাণ, াথিমক ও
গণিশা এবং িশা িবষয়ক হীত সকল নীিতমালা ও কম িচর ু বাবায়ন, তাবধান, পিরবীণ ও সময় সাধন;
৫. -াি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;
৬. জলার রাজ শাসেনর সািব ক িনয়ণ, তাবধান এবং পিরবীণ;
৭. 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;
৮. িবিভ সামািজক সমা যমন যৗন হয়রািন, নারী িনয াতন, মাদক সবন, চারাচালান, যৗক, বািববাহ ইতািদ
িতেরাধ/িনরসেণ কায ম হণ;
৯. ানীয় সরকার সংা কায ম;
১০. এনিজওেদর কায ম তদারিক ও সময় ও 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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১১. বিক কেরানা পিরিিত মাকােবলায় ুভােব াণ িবতরণ, মাননীয় ধানমী কক দ অদান বন, মা
িবতরণ কায ম এবং মাবাইল কাট  পিরচালনা;
১২. জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন এবং অিভেযাগ িনি বহাপনায় আওতায় অিভেযাগ িনিি;
১৩. জাতীয় ই-গভেন কায ম বাবায়ন; সবা পিত সহজীকরণ, সবা দান িতিত অযায়ী সবা দান, জলা ত
বাতায়ন হালনাগাদকরণ, সাাল িমিডয়া বহার, এবং িবিভ পয ােয় ত ও যাগােযাগ িসহ অা িবষেয়
িশণ কায ম পিরচালনা ও তদারিক;
১৪. সরকাির িনেদ শনা মাতােবক জািতর িপতা বব শখ িজর রহমান র জশতবািষ কী (িজব-বষ ) সফলভােব
উদযাপেনর জ িবিভ কায ম হণ, তদারিক ও বাবায়ন।



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৭, ২০২১ ১২:৩১ া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, সের ১৯, ২০২২

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
২০২২-২৩ ২০২৩-২০২৪

টকসই উয়ন
অভী বাবািয়ত

ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক
(িেযাা)

সংা ৯৫ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ জলা শাসেকর কায ালয়, পয়াখালী
জলা শাসেকর কায ালয়, পয়াখালীর
িতেবদন

ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক
(িতবী)

সংা ৯৫ ৯৫ ৯৫ ৯৬ ৯৬ জলা সমাজেসবা কায ালয়, পয়াখালী
জলা সমাজেসবা কায ালয়, পয়াখালীর
িতেবদন

ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক
(িবধবা)

সংা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ জলা সমাজেসবা কায ালয়, পয়াখালী
জলা সমাজেসবা কায ালয়, পয়াখালীর
িতেবদন

কািবখা ও কািবটা ক বাবায়ন িকিম ৯২ ৯৫ ৯৬ ৯৬ ৯৮ জলা শাসেকর কায ালয়, পয়াখালী
জলা শাসেকর কায ালয়, পয়াখালীর
িতেবদন

বাবািয়ত ক (জলবা পিরবতন
রােধ)

সংা ১৪ ১৬ ১৬ ১৭ ১৮
িবভাগীয় বন কম কতার কায ালয়,
পয়াখালী

িবভাগীয় বন কম কতার কায ালয়, পয়াখালীর
িতেবদন

অিত সভা (আইন লা) সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ জলা শাসেকর কায ালয়, পয়াখালী
জলা শাসেকর কায ালয়,পয়াখালীর
িতেবদন

অিত সভা (সময়) সংা ১০ ১২ ১২ ১২ ১২ জলা শাসেকর কায ালয়,পয়াখালী
জলা শাসেকর কায ালয়,পয়াখালীর
িতেবদন

েয াগ বাপনা
কায ম বাবািয়ত

াণ ও নব াসন এবং েয াগ
বহাপনা সিকত সভা অান

সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ জলা শাসেকর কায ালয়,পয়াখালী
জলা শাসেকর কায ালয়,পয়াখালীর
িতেবদন

দানত িজআর মিক টন ২২৫ ২৩০ ২৪০ ২৫০ ২৬০ াণ ও নব াসন মণালয় াণ ও নব াসন মণালেয়র িতেবদন

দানত িভিজএফ মিক টন ১০,১৯৬ ১০,২০০ ১০,৩০০ ১০,৪০০ ১০,৫০০ াণ ও নব াসন মণালয় াণ ও নব াসন মণালেয়র িতেবদন

দানত ট িরিলফ মিক টন ৩৪১৩ ৩৪৫০ ৩৪৯০ ৩৫০০ ৩৫৫০ াণ ও নব াসন মণালয় াণ ও নব াসন মণালেয়র িতেবদন
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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
২০২২-২৩ ২০২৩-২০২৪

িবিভ সামািজক
সমা
িতেরাধ/িনরসন

আেয়ািজত সভা (এিসেডর
অপবহার রােধ)

সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ জলা শাসেকর কায ালয়,পয়াখালী
জলা শাসেকর কায ালয়,পয়াখালীর
িতেবদন

আেয়ািজত সভা (মাদকের
অপবহার িনয়েণ)

সংা ৬০ ৬০ ৬০ ৬৫ ৬৫ জলা শাসেকর কায ালয়,পয়াখালী
জলা শাসেকর কায ালয়,পয়াখালীর
িতেবদন

আেয়ািজত সভা (যৗক ও
বািববাহ িনেরােধ)

সংা ৮০ ৯০ ৯০ ৯২ ৯৫ মিহলা িবষয়ক অিধদর, পয়াখালী
মিহলা িবষয়ক অিধদর, পয়াখালীর
িতেবদন

আেয়ািজত সভা (নারী ও িশ
পাচার রােধ)

সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ মিহলা িবষয়ক অিধদর, পয়াখালী
মিহলা িবষয়ক অিধদর, পয়াখালীর
িতেবদন

আেয়ািজত সভা (সাস ও জীবাদ
দমেন)

সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ জলা শাসেকর কায ালয়,পয়াখালী
জলা শাসেকর কায ালয়,পয়াখালীর
িতেবদন

মাবাইল কাট  পিরচালনা সংা ৭৭৫ ৮০০ ৮২০ ৮৪০ ৮৬০ জলা শাসেকর কায ালয়,পয়াখালী
জলা শাসেকর কায ালয়,পয়াখালীর
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৭, ২০২১ ১২:৩১ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, সের ১৯, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৭, ২০২১ ১২:৩১ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, সের ১৯, ২০২২

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
২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

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

১৫

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

[১.১.১] অিত সভা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৭ ১২ ১২

[১.২] াণ ও নব াসন এবং
েয াগ বাপনা সিকত
সভার িসা বাবায়ন

[১.২.১] িসা
বাবািয়ত

গড় % ১ ৯৮ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[১.৩] িজআর দান
[১.৩.১] দানত
িজআর

সমি
মিক
টন

১ ২২৫ ২৩০ ২৪০ ২২৫ ২২০ ২১০ ২০০ ২৫০ ২৬০

[১.৪] িভিজএফ দান
[১.৪.১] দানত
িভিজএফ

সমি
মিক
টন

১ ১০১৯৬ ১০২০০ ১০৩০০ ১০২০০ ১০১০০ ১০০০০ ৯০০০ ১০৪০০ ১০৫০০

[১.৫] ট িরিলফ দান
[১.৫.১] দানত
িরিলফ

সমি
মিক
টন

১ ৩৪১৩ ৩৪৫০ ৩৫০০ ৩২০০ ৩০০০ ২৮০০ ২৭০০ ৩৫০০ ৩৫৫০

[১.৬] ামীণ অবকাঠােমা
িনম ােণ কািবখা ও কািবটা ক
বাবায়ন

[১.৬.১] িনম াণত
রাা

সমি িকিম ১ ৯২ ৯৫ ৯৬ ৯৪ ৯২ ৯০ ৮০ ৯৬ ৯৮

[১.৭] কেরানা িতেরােধ জলা
কিমর সভা আেয়াজন

[১.৭.১] অিত সভা সমি সংা ১ ৪ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[১.৮] কেরানা মহামারী
িতেরােধ াণ িবতরণ কায ম
তদারিক

[১.৮.১] িবতরণ
কায ম তদারকত

গড় % ১ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯৪ ৯১ ৯০

[১.৯] সামািজক বনায়েনর জ
িবিভ কার ের চারা
িবতরণ

[১.৯.১] িবতরণত
চারা

সমি
সংা
(হাজার)

১.৫ ২০ ১০০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১২ ৩৫ ৪০

[১.১০] জলা পিরেবশ কিমর
সভা আেয়াজন

[১.১০.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ১.৫ ০৬ ০৩ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০৬ ০৬

[১.১১] জলা পিরেবশ কিমর
সভার িসা বাবায়ন

[১.১১.১] িসা
বাবািয়ত

গড় % ১ ৭০ ৭৫ ৭৫ ৭৩ ৭০ ৬৫ ৬০ ৭৪ ৭৫

[১.১২] েরাপেনর জ
জনগণেক উুকরণ মলা
আেয়াজন

[১.১২.১] আেয়ািজত
মলা

সমি সংা ১ ০৮ ০২ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০৭ ০৮

[১.১৩] জলবা পিরবতন রােধ
হীত ক বাবায়ন

[১.১৩.১] বাবািয়ত
ক

সমি সংা ১ ১৪ ১৬ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ০৯ ১৭ ১৮
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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
২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] এসিডিজ অজেনর
লে জলা পয ােয়
সরকাির ও
বসরকাির সকল
উয়নলক
কায সেহর
কায কর সময় সাধন
এবং সামািজক
িনরাপালক
কায ম বাবায়ন
জারদারকরণ;

১৫

[২.১] জলা উয়ন সময়
কিমর সভা অান

[২.১.১] অিত সভা মিত সংা ৩ ১০ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২

[২.২] জলা উয়ন সময়
কিমর সভার িসা বাবায়ন

[২.২.১] িসা
বাবািয়ত

গড় % ২ ৮০ ৮২ ৮৪ ৭৮ ৭৫ ৭০ ৬০ ৮৪ ৮৬

[২.৩] িবিভ উয়নলক
কায ম পিরদশ ন

[২.৩.১] পিরদশ নত
ক

মিত সংা ১ ৪৫ ৪৬ ৪৬ ৪৪ ৪৩ ৪২ ৩৫ ৪৮ ৫০

[২.৪] এনিজও কায ম সময়
িবষয়ক সভা

[২.৪.১] অিত সভা মিত সংা ২ ০৯ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৭ ১২ ১২

[২.৫] এনিজও কায ম সময়
িবষয়ক সভার িসা বাবায়ন

[২.৫.১] িসা
বাবািয়ত

গড় % ১ ৭০ ৭২ ৭৪ ৭১ ৭০ ৬৮ ৫০ ৭৬ ৭৭

[২.৬] ঋণ কায ম
পিরদশ ন/দশ ন

[২.৬.১]
পিরদশ ন/দশ ন

মিত সংা ১ ১০ ১২ ১২ ০৯ ০৮ ০৭ ০৫ ১২ ১২

[২.৭] িেযাােদর সানী
ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক

[২.৭.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত

সমি সংা ২ ৯৫ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৭৫ ১০০ ১০০

[২.৮] িতবী ভাতা দান
কায ম তদারিক

[২.৮.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত

সমি সংা ১ ৯০ ৯৫ ৯৫ ৯০ ৮৭ ৮৪ ৮১ ১০০ ১০০

[২.৯] িবধবা ভাতা িবতরণ
কায ম তদারিক

[২.৯.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত

সমি সংা ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[২.১০] িতবীেদর িশা ও
অা কাণলক কােজ
সহায়তা দান

[২.১০.১] সহায়তা
দ

মিত
টাকা
(কা)

১ ৬ ১০ ১০ ৭ ৫ ৪ ২.০ ১১ ১২



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৭, ২০২১ ১২:৩১ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, সের ১৯, ২০২২

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
২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] রাজ শাসন ও
বাপনায়
গিতশীলতা আনয়ন;

১৫

[৩.১] উপেজলা ও ইউিনয়ন িম
অিফস পিরদশ ন

[৩.১.১] পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ১.৫ ২৫ ২৬ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৩০ ২৬ ৩৬ ৩৮

[৩.২] িম রকড 
হালনাগাদকরণ

[৩.২.১]
হালনাগাদত
খিতয়ান

মিত
সংা
(হাজার)

১.৫ ১১ ১১.২ ১১.৩ ১০.৮ ৯.৫ ৮.৫ ৬.৫ ১১.৫ ১১.৭

[৩.৩] িষ খাস জিম বোব
দান

[৩.৩.১] নব ািসত
পিরবার

মিত সংা ১.৫ ৯০০ ৪০৬ ৯৬০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৫০০ ৯৭০ ৯৮০

[৩.৪] অিষ খাস জিম বোব
দান

[৩.৪.১] বোব
দানত জিম

মিত একর ১.৫ ৫০ ১০ ৫০ ৪৭ ৪৫ ৪৩ ৩০ ৫০ ৫২

[৩.৫] িম উয়ন কর আদায়
তদারিক করা

[৩.৫.১] আদায়ত
িম উয়ন কর

মিত
টাকা
(কা)

১.৫ ৬.২ ৬.৩ ৬.৪ ৬.৩ ৬.২ ৬.০ ৫.০ ৬.৪ ৬.৫

[৩.৬] সায়রাত মহাল বোব
দান

[৩.৬.১] আদায়ত
ইজারা

মিত
টাকা
(কা)

১.৫ ০.৫৪ ০.৪২ ০.৬ ০.৫৮ ০.৫৫ ০.৫৩ ০.৫০ ০.৬১ ০.৬২

[৩.৭] রাজ মামলা িনি
[৩.৭.১] িনিত
মামলা

মিত সংা ১.৫ ২৭৫ ৪০০ ৩০০ ২৮৫ ২৭৫ ২৫৫ ২৪০ ৩২০ ৩৩০

[৩.৮] দওয়ানী মামলা িনি
[৩.৮.১] সরকােরর
িবপে মামলার
একতরফা রায়

সমি সংা ১.৫ ০১ ০১ ০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০১ ০১

[৩.৯] র সা িফেকট মামলা
িনি

[৩.৯.১] িনিত
মামলা

মিত সংা ১.৫ ২২৫ ৭০ ২৩০ ২২৫ ২২০ ২১৫ ২০৮ ২৩৫ ২৪০

[৩.১০] ১নং খিতয়ান
সরকাির সির অৈবধ দখল
উার

[৩.১০.১] উারত
িম

মিত একর ১.৫ ২.৫ ১৩ ৩.০ ২.৫ ২.১ ১.৭ ১.৪ ৩.০ ৩.০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৭, ২০২১ ১২:৩১ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, সের ১৯, ২০২২

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
২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] জলা
ািজেিসর মােম
জনলা ও
জনিনরাপা
সংহতকরণ এবং
জনসেচতনতালক
কায েম জন
উুকরণ
জারদারকরণ;

১৫

[৪.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা
[৪.১.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

মিত সংা ২ ৭৭৫ ৮০০ ৮২০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৫০০ ৮৪০ ৮৬০

[৪.২] ুভােব পাবিলক পরীা
পিরচালনা

[৪.২.১] পিরচািলত
পাবিলক পরীা

সমি সংা ২ ৩০ ১২ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ৩২ ৩৪

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

[৪.৩.১] পিরদশ নত
আদালত, থানা ও
জলখানা

মিত সংা ১.৫ ৩৬ ৩৬ ৩৬ ৩৩ ৩০ ২৭ ২৪ ৩৬ ৩৬

[৪.৪] জলা আইন লা
কিমর সভা অান

[৪.৪.১] অিত সভা মিত সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২

[৪.৪.২] িসা
বাবািয়ত

গড় % ০.৫ ৯০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[৪.৫] পািক গাপনীয়
িতেবদন রণ

[৪.৫.১] িরত
িতেবদন

মিত সংা ১ ২৪ ২৪ ২৪ ২৩ ২২ ২১ ২০ ২৪ ২৪

[৪.৬] এিসেডর অপবহার রাধ
সংা সভা আেয়াজন

[৪.৬.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৭ ১২ ১২

[৪.৭] মাদকের অপবহার
িনয়েণ জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

[৪.৭.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ১ ৬০ ৬০ ৬০ ৫৮ ৫৬ ৫৪ ৫০ ৬২ ৬৫

[৪.৮] যৗক ও বািববাহ
িনেরােধর লে
জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

[৪.৮.১] আেয়ািজত
সভা

মিত সংা ১ ৮০ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৬ ৬৮ ৯২ ৯৫

[৪.৯] নারী ও িশ পাচার রােধ
জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

[৪.৯.১] আেয়ািজত
সভা

মিত সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২

[৪.৯.২] িসা
বাবািয়ত

গড় % ১ ৮০ ৮০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮২ ৮৪

[৪.১০] সাস ও জীবাদ দমেন
জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

[৪.১০.১] আেয়ািজত
সভা

মিত সংা ১.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২

[৪.১০.২] িসা
বাবািয়ত

গড় % ০.৫ ৮০ ৮২ ৮৪ ৮২ ৮০ ৭৮ ৬০ ৮৫ ৮৭



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৭, ২০২১ ১২:৩১ া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, সের ১৯, ২০২২

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
২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৫] জািতর িপতা
বব শখ িজর
রহমান র
জশতবািষ কী
(িজব-বষ )
সফলভােব উদযাপন।

১০

[৫.১] ‘আমার রের প আিম
জািন’ কম িচ

[৫.১.১] ডাটােবজ
তির

তািরখ তািরখ ২.৫ ১৫.১২.২১ ৩১.১২.২১ ১৫.০১.২২ ৩১.০১.২২ ১৫.০২.২২

[৫.২] চােখর েকামা পরীা
কম িচ

[৫.২.১] িচিকৎসা
সবা দান

তািরখ তািরখ ২.৫ ৩০.১১.২১ ৩১.১২.২১ ১৫.০১.২২ ৩১.০১.২২ ১৫.০২.২২

[৫.৩] ‘বব ও বাংলােদশ’
িতপা িনেয় ম নাটক
পিরেবশনা

[৫.৩.১] পিরেবিশত
ম না

তািরখ তািরখ ২.৫ ১০.০১.২২ ২৬.০১.২২ ০৮.০২.২২ ১৫.০২.২২ ২৫.০২.২২

[৫.৪] ববর জীবনীর উপর
ধারাবািহক গ বলা
িতেযািগতা আেয়াজন

[৫.৪.১] আেয়ািজত
িতেযািগতা

মিত সংা ২.৫ ০ ০ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ০৪ ০ ০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৭, ২০২১ ১২:৩১ া: ১৫ ণ তািরখ: সামবার, সের ১৯, ২০২২

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
২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-গভা/
উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, পয়াখালী, িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়,
বিরশাল-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, বিরশাল িহসােব জলা শাসক, জলা শাসেকর
কায ালয়, পয়াখালী-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা
দান করব।

ািরত:

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, পয়াখালী

তািরখ

িবভাগীয় কিমশনার
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, বিরশাল

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এিডিপ Annual Development Plan

২ এনিজও Non-Governmental Organization

৩ এিপএ Annual Performance Agreement

৪ এসএফ Statement of Facts

৫ এসিডিজ Sustainable Development Goal

৬ কািবখা কােজর িবিনমেয় খা

৭ কািবটা কােজর িবিনমেয় টাকা

৮ িজআর Gratuitous Relief

৯ আর Test Relief

১০ িভিজএফ Vulnerable Group Feeding
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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] াণ ও নব াসন এবং েয াগ বাপনা সিকত সভা
অান

[১.১.১] অিত সভা াণ ও নব াসন শাখা জলা কণ ধার কিমর সভার কায িববরণী

[১.২] াণ ও নব াসন এবং েয াগ বাপনা সিকত সভার
িসা বাবায়ন

[১.২.১] িসা বাবািয়ত াণ ও নব াসন শাখা জলা কণ ধার কিমর সভার কায িববরণী

[১.৩] িজআর দান [১.৩.১] দানত িজআর াণ ও নব াসন শাখা দানত িজআর (ম. টন) এর তসিলত িতেবদন

[১.৪] িভিজএফ দান [১.৪.১] দানত িভিজএফ াণ ও নব াসন শাখা দানত িভিজএফ (ম. টন) এর তসিলত িতেবদন

[১.৫] ট িরিলফ দান [১.৫.১] দানত িরিলফ াণ ও নব াসন শাখা দানত িরিলফ (ম.টন) এর তসিলত িতেবদন

[১.৬] ামীণ অবকাঠােমা িনম ােণ কািবখা ও কািবটা ক
বাবায়ন

[১.৬.১] িনম াণত রাা াণ ও নব াসন শাখা ক সংা তসিলত িতেবদন

[১.৭] কেরানা িতেরােধ জলা কিমর সভা আেয়াজন [১.৭.১] অিত সভা কেরানা সল কেরানা িতেরােধ জলা কিমর সভার কায িববরণী

[১.৮] কেরানা মহামারী িতেরােধ াণ িবতরণ কায ম তদারিক [১.৮.১] িবতরণ কায ম তদারকত াণ ও নব াসন শাখা কেরানা মহামারী িতেরােধ াণ িবতরণ সংা িতেবদন

[১.৯] সামািজক বনায়েনর জ িবিভ কার ের চারা িবতরণ [১.৯.১] িবতরণত চারা
িবভাগীয় বন কম কতার কায ালয়,
পয়াখালী

সামািজক বনায়েনর জ িবিভ কার ের চারা িবতরণ িনিত করা এবং
তৎসংা িতেবদন রণ করা

[১.১০] জলা পিরেবশ কিমর সভা আেয়াজন [১.১০.১] আেয়ািজত সভা
িবভাগীয় বন কম কতার কায ালয়,
পয়াখালী

পিরেবেশর ভারসা রার ােথ  িনয়িমত জলা পিরেবশ কিমর সভা
আেয়াজন কের সভার কায িববরণী রণ করা

[১.১১] জলা পিরেবশ কিমর সভার িসা বাবায়ন [১.১১.১] িসা বাবািয়ত
িবভাগীয় বন কম কতার কায ালয়,
পয়াখালী

পিরেবেশর ভারসা রার ােথ  িনয়িমত জলা পিরেবশ কিমর সভা
আেয়াজন কের সভার কায িববরণী রণ করা

[১.১২] েরাপেনর জ জনগণেক উুকরণ মলা আেয়াজন [১.১২.১] আেয়ািজত মলা
িবভাগীয় বন কম কতার কায ালয়,
পয়াখালী

েরাপেনর জ জনগণেক উুকরেণর জ িবিভ সমেয়  মলা
আেয়াজন কের তৎসংা িতেবদন রণ করা

[১.১৩] জলবা পিরবতন রােধ হীত ক বাবায়ন [১.১৩.১] বাবািয়ত ক
িবভাগীয় বন কম কতার কায ালয়,
পয়াখালী

জলবা পিরবতন রােধ যসকল হীত ক বাবািয়ত হে তৎসংা
িতেবদন রণ করা

[২.১] জলা উয়ন সময় কিমর সভা অান [২.১.১] অিত সভা সাধারণ শাখা অিত সভার কায িববরণী

[২.২] জলা উয়ন সময় কিমর সভার িসা বাবায়ন [২.২.১] িসা বাবািয়ত সাধারণ শাখা অিত সভার কায িববরণী

[২.৩] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন [২.৩.১] পিরদশ নত ক গাপনীয় শাখা জলা শাসক, পয়াখালী র মণাের সারসংেপ

[২.৪] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভা [২.৪.১] অিত সভা সাধারণ শাখা অিত সভার কায িববরণী

[২.৫] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভার িসা বাবায়ন [২.৫.১] িসা বাবািয়ত সাধারণ শাখা অিত সভার কায িববরণী
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[২.৬] ঋণ কায ম পিরদশ ন/দশ ন [২.৬.১] পিরদশ ন/দশ ন গাপনীয় শাখা জলা শাসক, পয়াখালী র মণাের সারসংেপ

[২.৭] িেযাােদর সানী ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক [২.৭.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত সাধারণ শাখা ভাতা িবতরণ কায েমর তদারকত শতকরা হার

[২.৮] িতবী ভাতা দান কায ম তদারিক [২.৮.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত জলা সমাজেসবা কায ালয়, পয়াখালী িতবী ভাতা যথাযথভােব িবতরণ ও তৎসংা িতেবদন

[২.৯] িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক [২.৯.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত জলা সমাজেসবা কায ালয়, পয়াখালী িবধবা ভাতা যথাযথভােব িবতরণ ও তৎসংা িতেবদন

[২.১০] িতবীেদর িশা ও অা কাণলক কােজ সহায়তা
দান

[২.১০.১] সহায়তা দ জলা সমাজেসবা কায ালয়, পয়াখালী
ভাতা দান কাযম ছাড়াও িতবীেদর িশা, সামািজক, িবেনাদনলক ও
অা কাণলক কােজ সহায়তা দান এবং তৎসংা িতেবদন

[৩.১] উপেজলা ও ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [৩.১.১] পিরদশ নত অিফস গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[৩.২] িম রকড  হালনাগাদকরণ [৩.২.১] হালনাগাদত খিতয়ান এসএ (রাজ) শাখা নামজারী জমাভাগ মাকমার িববরণী

[৩.৩] িষ খাস জিম বোব দান [৩.৩.১] নব ািসত পিরবার এসএ (রাজ) শাখা িষ ও অিষ খাস জিমর ত িববরণী

[৩.৪] অিষ খাস জিম বোব দান [৩.৪.১] বোব দানত জিম এসএ (রাজ) শাখা িষ ও অিষ খাস জিমর ত িববরণী

[৩.৫] িম উয়ন কর আদায় তদারিক করা [৩.৫.১] আদায়ত িম উয়ন কর এসএ (রাজ) শাখা আদায়ত িম উয়ন কর (টাকা)

[৩.৬] সায়রাত মহাল বোব দান [৩.৬.১] আদায়ত ইজারা এসএ (রাজ) শাখা িবিবধ আদায় উৎস-৭ হেত িম রাজ খােত আদায় িববরণী

[৩.৭] রাজ মামলা িনি [৩.৭.১] িনিত মামলা এসএ (রাজ) শাখা িমস মাকমার িববরণী

[৩.৮] দওয়ানী মামলা িনি
[৩.৮.১] সরকােরর িবপে মামলার
একতরফা রায়

রিভিনউ িখানা শাখা সরকােরর িবপে মামলার একতরফা রায় এর ত সিলত িতেবদন

[৩.৯] র সা িফেকট মামলা িনি [৩.৯.১] িনিত মামলা এসএ (রাজ) শাখা র সা িফেকট কেসর দািব ও আদায় িববরণী

[৩.১০] ১নং খিতয়ান সরকাির সির অৈবধ দখল উার [৩.১০.১] উারত িম এসএ (রাজ) শাখা উারত িমর পিরমাণ সিলত িতেবদন (ছক-‘ক’)

[৪.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা [৪.১.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  িডিসয়াল িখানা শাখা মাবাইল কাট  পিরচালনা সংা মািসক িতেবদন

[৪.২] ুভােব পাবিলক পরীা পিরচালনা [৪.২.১] পিরচািলত পাবিলক পরীা িডিসয়াল িখানা শাখা পাবিলক পরীায় ািজেট িনেয়ােগর প

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

[৪.৩.১] পিরদশ নত আদালত, থানা ও
জলখানা

গাপনীয় শাখা আদালত, থানা ও জলখানা পিরদশ ন িতেবদন

[৪.৪] জলা আইন লা কিমর সভা অান
[৪.৪.১] অিত সভা িডিসয়াল িখানা শাখা অিত সভার কায িববরণী

[৪.৪.২] িসা বাবািয়ত িডিসয়াল িখানা শাখা অিত সভার কায িববরণী

[৪.৫] পািক গাপনীয় িতেবদন রণ [৪.৫.১] িরত িতেবদন গাপনীয় শাখা পািক গাপনীয় িতেবদন

[৪.৬] এিসেডর অপবহার রাধ সংা সভা আেয়াজন [৪.৬.১] আেয়ািজত সভা িডিসয়াল িখানা শাখা জলা এিসড িনয়ণ কিমর সভার কায িববরণী

[৪.৭] মাদকের অপবহার িনয়েণ জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

[৪.৭.১] আেয়ািজত সভা িডিসয়াল িখানা শাখা
মাদকাসি িনেরাধ সংা চারণা লক সভা আেয়াজেনর ত সিলত
িতেবদন (িবভাগীয় কিমশনার সময় সভার িসা বাবায়ন অগিত
িতেবদন)
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৪.৮] যৗক ও বািববাহ িনেরােধর লে জনসেচতনতালক
সভা আেয়াজন

[৪.৮.১] আেয়ািজত সভা মিহলা িবষয়ক অিধদর, পয়াখালী
যৗক িনেরােধর লে িনয়িমত জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন কের
সভার হািজরা িববরণী

[৪.৯] নারী ও িশ পাচার রােধ জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

[৪.৯.১] আেয়ািজত সভা মিহলা িবষয়ক অিধদর, পয়াখালী
নারী ও িশ পাচার রােধ িনয়িমত জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন করা
এবং সভার কায িববরণী

[৪.৯.২] িসা বাবািয়ত মিহলা িবষয়ক অিধদর, পয়াখালী
নারী ও িশ পাচার রােধ িনয়িমত জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন করা
এবং সভার কায িববরণী

[৪.১০] সাস ও জীবাদ দমেন জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

[৪.১০.১] আেয়ািজত সভা িডিসয়াল িখানা শাখা সাস ও নাশকতা িতেরাধ সংা জলা কিমর সভার কায িববরণী

[৪.১০.২] িসা বাবািয়ত িডিসয়াল িখানা শাখা সাস ও নাশকতা িতেরাধ সংা জলা কিমর সভার কায িববরণী

[৫.১] ‘আমার রের প আিম জািন’ কম িচ [৫.১.১] ডাটােবজ তির িজববষ  সল িজববষ  সল কক িরত ডাটােবজ তির সংা িতেবদন

[৫.২] চােখর েকামা পরীা কম িচ [৫.২.১] িচিকৎসা সবা দান িজববষ  সল ‘চােখর েকামা পরীা’ কম িচ সংা িতেবদন

[৫.৩] ‘বব ও বাংলােদশ’ িতপা িনেয় ম নাটক
পিরেবশনা

[৫.৩.১] পিরেবিশত ম না িজববষ  সল পিরেবিশত মনাের আেলাকিচ

[৫.৪] ববর জীবনীর উপর ধারাবািহক গ বলা িতেযািগতা
আেয়াজন

[৫.৪.১] আেয়ািজত িতেযািগতা িজববষ  সল আেয়ািজত িতেযািগতার আেলাকিচ
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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
িতবীেদর িশা ও অা কাণলক কােজ
সহায়তা দান

সহায়তা দ জলা সমাজেসবা কায ালয়, পয়াখালী
িতবী ভাতা, িবধবা ভাতা এবং ভাতা দান কাযম ছাড়াও িতবীেদর িশা, সামািজক, িবেনাদনলক
ও অা কাণলক কােজ সহায়তা দান, যথাযথভােব িবতরণ ও তৎসংা িতেবদন রণ করা

িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক
ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

জলা সমাজেসবা কায ালয়, পয়াখালী
িতবী ভাতা, িবধবা ভাতা এবং ভাতা দান কাযম ছাড়াও িতবীেদর িশা, সামািজক, িবেনাদনলক
ও অা কাণলক কােজ সহায়তা দান, যথাযথভােব িবতরণ ও তৎসংা িতেবদন রণ করা

িতবী ভাতা দান কায ম তদারিক
ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

জলা সমাজেসবা কায ালয়, পয়াখালী
িতবী ভাতা, িবধবা ভাতা এবং ভাতা দান কাযম ছাড়াও িতবীেদর িশা, সামািজক, িবেনাদনলক
ও অা কাণলক কােজ সহায়তা দান, যথাযথভােব িবতরণ ও তৎসংা িতেবদন রণ করা

জলা পিরেবশ কিমর সভার িসা বাবায়ন িসা বাবািয়ত
িবভাগীয় বন কম কতার কায ালয়,
পয়াখালী

পিরেবেশর ভারসা রার ােথ  িনয়িমত জলা পিরেবশ কিমর সভা আেয়াজন কের সভার কায িববরণী
রণ করা

জলা পিরেবশ কিমর সভা আেয়াজন আেয়ািজত সভা
িবভাগীয় বন কম কতার কায ালয়,
পয়াখালী

পিরেবেশর ভারসা রার ােথ  িনয়িমত জলা পিরেবশ কিমর সভা আেয়াজন কের সভার কায িববরণী
রণ করা

েরাপেনর জ জনগণেক উুকরণ মলা
আেয়াজন

আেয়ািজত মলা
িবভাগীয় বন কম কতার কায ালয়,
পয়াখালী

েরাপেনর জ জনগণেক উুকরেণর জ িবিভ সমেয়  মলা আেয়াজন কের তৎসংা িতেবদন
রণ করা

সামািজক বনায়েনর জ িবিভ কার ের চারা
িবতরণ

িবতরণত চারা
িবভাগীয় বন কম কতার কায ালয়,
পয়াখালী

সামািজক বনায়েনর জ িবিভ কার ের চারা িবতরণ িনিত করা এবং তৎসংা িতেবদন রণ
করা

জলবা পিরবতন রােধ হীত ক বাবায়ন বাবািয়ত ক
িবভাগীয় বন কম কতার কায ালয়,
পয়াখালী

জলবা পিরবতন রােধ যসকল হীত ক বাবািয়ত হে তৎসংা িতেবদন রণ করা

যৗক ও বািববাহ িনেরােধর লে
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

আেয়ািজত সভা মিহলা িবষয়ক অিধদর, পয়াখালী যৗক িনেরােধর লে িনয়িমত জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন কের সভার হািজরা িববরণী রণ করা

নারী ও িশ পাচার রােধ জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

আেয়ািজত সভা মিহলা িবষয়ক অিধদর, পয়াখালী
নারী ও িশ পাচার রােধ িনয়িমত জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন করা এবং সভার কায িববরণী রণ
করা

নারী ও িশ পাচার রােধ জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

িসা বাবািয়ত মিহলা িবষয়ক অিধদর, পয়াখালী
নারী ও িশ পাচার রােধ িনয়িমত জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন করা এবং সভার কায িববরণী রণ
করা
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


