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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:

ভাষাশহীদেদর তােগর িত অান রাখার অিভােয় ‘শহীদ আলাউীন িত িশপাক’ নঃসংার কায ম স হেয়েছ। িশেদর
মানিসক ও শারীিরক াের ষম িবকাশ সাধেন পয়াখালী সদের িনিম ত ‘শখ রােসল িশপাক’ ভ উোধন করা হেয়েছ। িজববষ েক
ক কের জলা শাসন কক ববর ভাষণ সংকলন ‘বক’ কািশত হেয়েছ। িশ িকেশারেদর মে ববর চতনা সােরর লে
জলা শাসেকর কায ালয়, পয়াখালীেত িনিম ত হেয়েছ ‘বব কন ার’। এছাড়া িত িশা িতােন ‘বব কন ার’ াপেনর িবষয়
ের সােথ িনিত করা হেয়েছ। পয়াখালী জলায় ায় ২০০০ র অিধক মাবাইল কাট  পিরচািলত হেয়েছ। জনােরল সা িফেকট
মামলায় ায় ৪৬০  মামলা িনি হেয়েছ। হহীনেদর মে ায় ৪৪৫৯  হ িবতরেণর মােম ‘হহীন’ িহেসেব িমজাগ, দশিমনা
এবং মিক উপেজলােক ীিত দান করা হেয়েছ। রকড ম হেত অনলাইন পচ া দান ৯৪.৭১ শতাংশ এবং অফলাইন পচ া দান ৯৮.৪৫
শতাংশ অিজত হেয়েছ। নামজািরত িমর ১ নং রিজার ৯৫ শতাংশ হালনাগাদকরণ স হেয়েছ। িম বাপনার সােথ জিড়ত
কম কতা/কম চারীেদর দতা িকে িবিভ িশণ আেয়াজন করা হেয়েছ। এ জলায় িষ খাস জিম বোব া উপকারেভাগী
পিরবােরর সংা ায় ২১০০। অিধহণত িম িতরেণর আেবদেনর চলিত মান শতভাগ অিজত হেয়েছ। ১ নং খিতয়া সরকাির
সির  অৈবধ  দখল  হেত  ায়  ৫৩.৮৭  একর  িম  উার  করা  হেয়েছ।  িডিজটাল  িম  বাপনা  রািত  করার  লে  ই-নামজাির
সাদেনর হার শতকরা ৯০ ভাগ অিজত হেয়েছ। জলায় জিনবের হার শতকরা ৫০ ভাগ অিজত হেয়েছ। এছাড়া দািরক কােজর
গিতশীলতা ির িনিম জলার সাধারণ ও নজারত শাখায় ০২ জন শাসিনক কম কতা জন ও নন কের পদায়ন করা হেয়েছ।
উপকারেভাগী কক িরত অিভেযােগর ৯০ শতাংশ িনি করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

১। আঃ উপেজলা ব ল যাগাযাগ বা িবেশষ কের গলািচপা, দশিমনা ও রাাবালী উপেজলার আংিশক চর বিত হওয়ায় কে
পিরদশ ন সময়সােপ হে।
২। েয াগ বণ এলাকার অ  হওয়ােত িষজীবী ও মৎজীবী সদােয়র নব াসন কায ম বাধা হে।

ভিবৎ পিরকনা:

১। মাননীয় ধানমীর িনেদ শনা বাবায়েন পয়াখালী জলায় আয়ন-২ কের আওতায় িমহীন ও হহীনেদর হ িনম াণ তাবধান
কায ম অাহত রাখা।
২। শাসন ও বাপনায় তা আনয়েনর লে উপকারিহতার অিভেযাগ িনি শতভাগ অজেন সেচ থাকা।
৩। আইন লা রায় মাবাইল কাট  পিরচালনার মােম জনবাব পিরেবশ িেত আইেনর ষম েয়াগ িনিত করা।
৪। জলায় জ িনবন হার শতভাগ িনিত করার লে কায ম অাহত রাখা।
৫। িবিভ সভায় হীত িসা শতভাগ বাবায়ন অাহত রাখা।
৬। জলা অিফেস আগত উপকারেভাগীেদর তাশা রেণ কায করী িডিজটাল সবা িনিত করা।
৭। কািত িডিজটাল সবা দােনর লে পয া িশেণর মােম দ সবাদাতা তির করা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

সব েে আইিস এর বহার িনিতকরেণর মােম দ ও ি িনভর জািত গেড় তালা
ানীয় সরকার িতানসেহর কায ম গিতশীল করেত পদেপ হণ
জলার জিনবেনর হার শতকরা ৬০ ভাগ অজন
পয়াখালী জলার পয টন সাবনা িবকািশত করার লে হীত কসহ ত বাবায়েনর লে পিরবীণ ও পিরদশ ন কায ম
অাহত রাখা
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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 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. শাসন ও িম বাপনায় তা আনয়ন
২. জলার সািব ক উয়ন কায মসেহর সময়সাধন ও তাবধান
৩. জলার আইন লা পিরিিত িনয়ণ ও জনিনরাপা িনিতকরণ
৪. িশার সার, সংিতর িবকাশ ও সব েে আইিসর বহার িনিতকরণ
৫. ানীয় সরকার ও অা কায েম 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 আঃিবভাগীয় কম কাের সময় এবং ধানমী িতত কসহসহ জলার ধান উয়ন কম কা
বাবায়েন  সময়কারীর  দািয়  পালন;
২. ে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;
৩. 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;
৪. 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;
৫. িবিভ সামািজক সমা যমন যৗন হয়রািন, নারী িনয াতন, মাদক সবন, চারাচালান, যৗক, বািববাহ ইতািদ
িতেরাধ/িনরসেণ কায ম হণ;
৬. জলার রাজ শাসেনর সািব ক িনয়ণ, তাবধান এবং পিরবীণ;
৭. ানীয় সরকার সংা কায ম;
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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

শাসন ও িম বাপনায় তা
আনয়ন।

িষ খাস জিম বোব দান সংা ৭০০ ১৪৭৭ ১০০০ ১১০০ ১২০০ জলা শাসন
বািষ ক িতেবদন ও সংি
শাখার িতেবদন

১নং খিতয়ান সরকাির সি অৈবধ
দখল উার

একর
(জিম)

১৮.৮১ ৫৩.৮৭ ৬০ ৬০ ৬০ এস এ শাখা সংি শাখার িতেবদন

অিধহণত িমর িতরেণর আেবদন
িনিকরণ

% ৯৯ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ িম অিধহণ শাখা সংি শাখার িতেবদন

জলায় ই-নামজাির সাদেনর হার % ৮০ ৯০ ৯৫ ৯৫ ১০০ এস এ শাখা সংি শাখার িতেবদন

জলার আইন লা পিরিিত
িনয়ণ ও জনিনরাপা িনিতকরণ

জলার আইন লা কিমর সভা আহবান
বাবািয়ত

% ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ িডিসয়াল িখানা
জলা আইন লা সভার
মািসক কায িববরণী

জলার সািব ক উয়ন
কায মসেহর সময়সাধন ও
তাবধান

কম কতাগণ কক িবিভ উয়নলক
ক পিরদশ ন

সংা ২৮ ৩০ ৩৫ ৪০ ৪৫ গাপনীয় শাখা
মািসক িতেবদন এবং সংি
শাখার িতেবদন

জলা উয়ন সময় সভার িসা বাবায়ন % ৮০ ৮৫ ৯০ ৯০ ৯৫ সাধারণ শাখা সংি শাখার িতেবদন

গণনানীেত আেবদন িনিকরণ সংা ২৯০৪ ৯৯৬০ ১০,০০০ ১০,২৫০ ১০৫০০ গাপনীয় শাখা সংি শাখার িতেবদন

িশার সার, সংিতর িবকাশ ও
সব েে আইিসর বহার
িনিতকরণ

দতা িকে জলা শাসেন কম রত
কম চারীেদর জ িশণ আেয়াজন

সংা ৪ ৪ ৬ ৬ ৬ সংাপন শাখা প ও সংি শাখার িতেবদন

ানীয় সরকার ও অা কায েম
সময়/বাপনা

ানীয় সরকােরর আওতাধীন িতানসহ
পিরদশ ন সকরণ

সংা ১৬৮ ১৩২ ১৮০ ১৮০ ১৮০ ানীয় সরকার শাখা
মািসক িতেবদন ও সংি
শাখার িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৫:৩৫ া: ৮ 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

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] শাসন ও িম
বাপনায় তা
আনয়ন

২৫

[১.১] রকড ম হেত পচ া দান

[১.১.১] অফলাইেন পচ া
দান

গড় % ১ ৯৭.৫৯ ৯৮.৪৫ ১০০ ৯৫ ৮৫ ৯৮.৪৫ ৬৫ ১০০ ১০০

[১.১.২] অনলাইেন পচ া
দান

গড় % ১ ৯৯.৭৬ ৯৪.৭১ ১০০ ৯৫ ৮৫ ৯৪.৭১ ৬৬ ১০০ ১০০

[১.২] নামজািরত িমর ১নং
রিজার হালনাগাদকরণ

[১.২.১] খিতয়ান
সংেশাধনত

গড় % ২ ৯০ ৯৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৯৫ ৮৫ ১০০ ১০০

[১.৩] জলা শাসক এবং অিতির
জলা শাসক (রাজ) কক
উপেজলা ও ইউিনয়ন িম অিফস
পিরদশ ন

[১.৩.১] পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ২ ১৩১ ১৩১ ১৩০ ১২০ ১০০ ১৩১ ৭৫ ১৩৫ ১৪০

[১.৪] িষ খাস জিম বোব দান
[১.৪.১] নব ািসত
পিরবার

সমি সংা ২ ৭০০ ১৪৭৭ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ১৪৭৭ ২০০ ৫০০ ৫০০

[১.৫] িম উয়ন কর আদায়
তদারিক

[১.৫.১] তদারকত
িম উয়ন কর

মিত
টাকা
(কা)

২ ১১.৫৭ ৪.৮২ ১৩ ১২ ১১.৫ ৪.৮২ ৫ ১৩ ১৪

[১.৬] ১নং খিতয়ান সরকাির
সির অৈবধ দখল

[১.৬.১] উারত িম সমি
সংা
(একের)

৩ ১৮.৮১ ৫৩.৮৭ ৩০ ২৫ ২০ ৫৩.৮৭ ১০ ৩০ ২৫

[১.৭] অিপ ত সির দািব আদায়
[১.৭.১] আদায়ত
দাবী

গড় % ২ ৩৮ ৪৪.৮৯ ৫০ ৪৫ ৪০ ৪৪.৮৯ ৪০ ৫৫ ৬০

[১.৮] বামহাল ইজারা
[১.৮.১] বামহাল
ইজারাত

সমি সংা ২ ৮ ৭ ৮ ৭ ৬ ৭ ৫ ৮ ১০

[১.৯] অিধহণত িমর
িতরেণর আেবদন

[১.৯.১] আেবদন
িনিত

গড় % ৩ ৯৯ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ১০০ ৯৫ ১০০ ১০০

[১.১০] জনােরল সা িফেকট মামলা
িনিকরণ

[১.১০.১] জনােরল
সা িফেকট মামলা
িনিত

সমি সংা ২ ১১৭ ১৪২ ২০০ ১৮০ ১৫০ ১৪২ ১২০ ২২০ ৩০০

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

[১.১১.১] িবতরণত
হ

সমি সংা ৩ ২১৩১ ৪৪৫৯ ৫০০ ৪০০ ৩০০ ৪৪৫৯ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৫:৩৫ া: ৯ 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

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] জলার সািব ক
উয়ন
কায মসেহর
সময়সাধন ও
তাবধান

১৬

[২.১] জলা উয়ন সময় সভা
অান

[২.১.১] সভা অিত সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১০ ১২ ১২

[২.২] জলা উয়ন সময় সভার
িসা বাবায়ন

[২.২.১] বাবািয়ত
িসা

সমি সংা ২ ৮০ ৮৮ ৯০ ৮৮ ৮৫ ৮৮ ৬৫ ৯০ ৯২

[২.৩] িবিভ উয়নলক কায ম
পিরদশ ন

[২.৩.১] িবিভ
উয়নলক কায ম
পিরদশ নত

সমি সংা ৩ ২৮ ৩০ ৩৫ ৩২ ২৮ ৩০ ২১ ৩৫ ৪০

[২.৪] জলা কার কিমর সভা
[২.৪.১] েয়াজন
অযায়ী সভা অান

সমি সংা ২ ৬ ৭ ৬ ৫ ৪ ৭ ৩ ৬ ৭

[২.৫] কেরানা ভাইরােসর
াভাবেরােধ শতভাগ মা বহার
িনিেত সেচতনতালক চারণা

[২.৫.১] চারণা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ৭ ১২ ১২

[২.৬] গণনানীেত অংশহণ ও
আেবদন িনিকরণ

[২.৬.১] গণনানী হণ
ও আেবদন িনিত

সমি সংা ২ ২৯০৪ ৯৯৬০ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৯৯৬০ ৬০০০ ১০২৫০ ১০৫০০

[২.৭] এনিজও সময় সভায় িবষয়ক
সভার িসা বাবািয়ত

[২.৭.১] অিত সভা সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ৭ ১২ ১২

[২.৭.২] অিত সভা
িসা্ বাবািয়ত

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

[২.৮] অিভেযাগ িনিকরণ
[২.৮.১] িসা
বাবািয়ত

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

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] জলার আইন
লা পিরিিত
িনয়ণ ও
জনিনরাপা
িনিতকরণ

১৫

[৩.১] িবিভ সেচতনতালক
কম িচ যমন, বািববাহ, মাদক,
কেরানা িতেরাধসহ ইভিজং
িতেরােধ মাবাইল কাট  আইন,
২০০৯ এর তপিসল অা
সকল আইেন মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[৩.১.১] মাবাইল কাট 
পিরচািলত

সমি সংা ৪ ৭৭০ ৮০০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৮০০ ৩০০ ৫০০ ৫৫০

[৩.২] অিতির জলা ািজেেটর
আদালত পিরদশ ন

[৩.২.১] মাপ অিজত সমি সংা ২ ২ ২ ৪ ৩ ২ ২ ১ ২ ২

[৩.৩] িব জলা ািজেট কক
এিিকউভ ািজেেটর আদালত
পিরদশ ন

[৩.৩.১] মাপ অিজত সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১২ ১০ ১২ ১২

[৩.৪] জলা খানা পিরদশ ন [৩.৪.১] মাপ অিজত সমি সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১০ ৯ ১২ ১০ ১২ ১২

[৩.৫] জলা আইন লা কিমর
সভা অান

[৩.৫.১] সভার সংা গড় % ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১১ ১২ ১২

[৩.৬] অের লাইেস নবায়ন
[৩.৬.১] লাইেস
নবায়নত

সমি সংা ১ ২২০ ২১০ ২২৫ ২০০ ১৯০ ২১০ ১৭৫ ২৩০ ২৪০

[৩.৭] মাদক অপবহার
িনয়েণ জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

[৩.৭.১] সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ১ ৬ ৬ ৪ ৩ ৬ ২ ৬ ৭

[৪] িশার সার,
সংিতর িবকাশ ও
সব েে আইিসর
বহার
িনিতকরণ

৮

[৪.১] ই-নিথ বাপনা িবষেয়
িশণ

[৪.১.১] িশণ
দানত (জন)

সমি সংা ২ ৭৫ ৮০ ১৫০ ১২০ ১১০ ৮০ ৬০ ১২০ ১৪০

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

[৪.২.১] িশণ
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪
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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 

[৪.৩] মািিমিডয়া াসম ও
অা িশা উপকরণ বহার
িনিতকরণ

[৪.৩.১] িশািতান
পিরদশ নত

সমি সংা ১ ৮২৩ ১১৮০ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ১১৮০ ৮০০ ১২০০ ১২৫০

[৪.৪] িবিভ িশা িতােনর
ােনিজং কিম/গভিনং বিড
িনব াচেন িজাইিডং অিফসার
িনেয়াগ

[৪.৪.১] িনেয়াগত সমি সংা ২ ২৮ ৩২ ৩৫ ৩০ ২৭ ৩২ ২৫ ৩৫ ৩৮

[৪.৫] জলা িশা কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[৪.৫.১] জলা িশা
কিমর সভার িসা
বাবািয়ত

সমি সংা ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ৬০ ১০০ ১০০

[৫] ানীয় সরকার
ও অা কায েম
সময়/বাপনা

৬

[৫.১] এলিজএসিপ সভা আেয়াজন [৫.১.১] সভা অিত সমি সংা ২ ২ ২ ২ ২ ১ ২ ১ ২ ২

[৫.২] জিনবন সকরণ

[৫.২.১] জলায় ১
বছেরর মে জ
িনবন

সমি % ১ ০.৩৫ ০.৫০ ০.৫০ ০.৪৫ ০.৪২ ০.৫০ ০.৩০ ০.৬ ০.৭

[৫.২.২] জলার ১
বছেরর উে জ
িনবন

সমি % ১ ০.৩৫ ০.৫০ ০.৫০ ০.৪৫ ০.৪২ ০.৫০ ০.৩০ ০.৬ ০.৭

[৫.৩] জলা শাসক ও িডিডএলিজ
কক পৗরসভা, উপেজলা ও
ইউিনয়ন পিরষদ পিরদশ ন

[৫.৩.১] পিরদশ ন
িতেবদন

সমি % ২ ১৮০ ১৪৫ ১৮০ ১৬২ ১৫২ ১৪৫ ১০৮ ১৮০ ১৮০
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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, 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] রকড ম হেত পচ া দান
[১.১.১] অফলাইেন পচ া দান রকড ম শাখা রকড েমর িতেবদন

[১.১.২] অনলাইেন পচ া দান রকড ম শাখা রকড েমর িতেবদন

[১.২] নামজািরত িমর ১নং রিজার হালনাগাদকরণ [১.২.১] খিতয়ান সংেশাধনত এসএ শাখা এসএ শাখার িতেবদন

[১.৩] জলা শাসক এবং অিতির জলা শাসক (রাজ) কক উপেজলা ও
ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন

[১.৩.১] পিরদশ নত অিফস গাপনীয় শাখা গাপনীয় শাখার িতেবদন

[১.৪] িষ খাস জিম বোব দান [১.৪.১] নব ািসত পিরবার এসএ শাখা এসএ শাখার িতেবদন

[১.৫] িম উয়ন কর আদায় তদারিক [১.৫.১] তদারকত িম উয়ন কর এসএ শাখা এসএ শাখার িতেবদন

[১.৬] ১নং খিতয়ান সরকাির সির অৈবধ দখল [১.৬.১] উারত িম এস এ শাখা এসএ শাখার িতেবদন

[১.৭] অিপ ত সির দািব আদায় [১.৭.১] আদায়ত দাবী এসএ শাখা এসএ শাখার িতেবদন

[১.৮] বামহাল ইজারা [১.৮.১] বামহাল ইজারাত এস এ শাখা এস এ শাখার িতেবদন

[১.৯] অিধহণত িমর িতরেণর আেবদন [১.৯.১] আেবদন িনিত িম অিধহণ শাখা িম অিধহণ শাখার িতেবদন

[১.১০] জনােরল সা িফেকট মামলা িনিকরণ [১.১০.১] জনােরল সা িফেকট মামলা িনিত জনােরল সা িফেকট শাখা জনােরল সা িফেকট শাখার িতেবদন

[১.১১] িজব বেষ  িমহীন ও হহীনেদর মে হ িনম াণ ও িবতরণ [১.১১.১] িবতরণত হ নজারত শাখা নজারত শাখার িতেবদন

[২.১] জলা উয়ন সময় সভা অান [২.১.১] সভা অিত সাধারণ শাখা সাধারণ শাখার িতেবদন

[২.২] জলা উয়ন সময় সভার িসা বাবায়ন [২.২.১] বাবািয়ত িসা সাধারণ শাখা সাধারণ শাখার িতেবদন

[২.৩] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন [২.৩.১] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ নত গাপনীয় শাখা গাপনীয় শাখার িতেবদন

[২.৪] জলা কার কিমর সভা [২.৪.১] েয়াজন অযায়ী সভা অান িডিসয়াল ীখানা িডিসয়াল ীখানার িতেবদন

[২.৫] কেরানা ভাইরােসর াভাবেরােধ শতভাগ মা বহার িনিেত
সেচতনতালক চারণা

[২.৫.১] চারণা আেয়ািজত কেরানা সল কেরানা সেলর িতেবদন

[২.৬] গণনানীেত অংশহণ ও আেবদন িনিকরণ [২.৬.১] গণনানী হণ ও আেবদন িনিত গাপনীয় শাখা গাপনীয় শাখার িতেবদন

[২.৭] এনিজও সময় সভায় িবষয়ক সভার িসা বাবািয়ত
[২.৭.১] অিত সভা সাধারণ শাখা সাধারণ শাখার িতেবদন

[২.৭.২] অিত সভা িসা্ বাবািয়ত সাধারণ শাখা সাধারণ শাখার িতেবদন

[২.৮] অিভেযাগ িনিকরণ [২.৮.১] িসা বাবািয়ত ত ও অিভেযাগ শাখা ত ও অিভেযাগ শাখার িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৩.১] িবিভ সেচতনতালক কম িচ যমন, বািববাহ, মাদক, কেরানা
িতেরাধসহ ইভিজং িতেরােধ মাবাইল কাট  আইন, ২০০৯ এর তপিসল
অা সকল আইেন মাবাইল কাট  পিরচালনা

[৩.১.১] মাবাইল কাট  পিরচািলত িডিসয়াল ীখানা িডিসয়াল ীখানার িতেবদন

[৩.২] অিতির জলা ািজেেটর আদালত পিরদশ ন [৩.২.১] মাপ অিজত অিতির জলা ািজেেটর আদালত অিতির জলা ািজেট আদালেতর িতেবদন

[৩.৩] িব জলা ািজেট কক এিিকউভ ািজেেটর আদালত পিরদশ ন [৩.৩.১] মাপ অিজত এিিকউভ ািজেট আদালত এিিকউভ ািজেট আদালেতর িতেবদন

[৩.৪] জলা খানা পিরদশ ন [৩.৪.১] মাপ অিজত গাপনীয় শাখা গাপনীয় শাখার িতেবদন

[৩.৫] জলা আইন লা কিমর সভা অান [৩.৫.১] সভার সংা িডিসয়াল ীখানা িডিসয়াল ীখানার িতেবদন

[৩.৬] অের লাইেস নবায়ন [৩.৬.১] লাইেস নবায়নত িডিসয়াল ীখানা িডিসয়াল ীখানা

[৩.৭] মাদক অপবহার িনয়েণ জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন [৩.৭.১] সভা আেয়ািজত জলা মাদক িনয়ণ অিফস জলা মাদক িনয়ণ অিফেসর িতেবদন

[৪.১] ই-নিথ বাপনা িবষেয় িশণ [৪.১.১] িশণ দানত (জন) আইিস শাখা আইিস শাখার িতেবদন

[৪.২] জলা শাসেন কম রত কম চারীেদর জ িশণ আেয়াজন [৪.২.১] িশণ আেয়ািজত সংাপন শাখা সংাপন শাখার িতেবদন

[৪.৩] মািিমিডয়া াসম ও অা িশা উপকরণ বহার িনিতকরণ [৪.৩.১] িশািতান পিরদশ নত জলা িশা অিফস জলা িশা অিফেসর িতেবদন

[৪.৪] িবিভ িশা িতােনর ােনিজং কিম/গভিনং বিড িনব াচেন িজাইিডং
অিফসার িনেয়াগ

[৪.৪.১] িনেয়াগত িশা ও কাণ শাখা িশা ও কাণ শাখার িতেবদন

[৪.৫] জলা িশা কিমর সভার িসা বাবায়ন
[৪.৫.১] জলা িশা কিমর সভার িসা
বাবািয়ত

জলা িশা অিফস জলা িশা অিফেসর িতেবদন

[৫.১] এলিজএসিপ সভা আেয়াজন [৫.১.১] সভা অিত ানীয় সরকার শাখা ানীয় সরকার শাখার িতেবদন

[৫.২] জিনবন সকরণ
[৫.২.১] জলায় ১ বছেরর মে জ িনবন ানীয় সরকার শাখা ানীয় সরকার শাখার িতেবদন

[৫.২.২] জলার ১ বছেরর উে জ িনবন ানীয় সরকার শাখা ানীয় সরকার শাখার িতেবদন

[৫.৩] জলা শাসক ও িডিডএলিজ কক পৗরসভা, উপেজলা ও ইউিনয়ন পিরষদ
পিরদশ ন

[৫.৩.১] পিরদশ ন িতেবদন গাপনীয় শাখা গাপনীয় শাখার ি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
জলা িশা কিমর সভার িসা বাবায়ন জলা িশা কিমর সভার িসা বাবািয়ত জলা িশা অিফস, পয়াখালী যাগােযােগর মােম

মািিমিডয়া াসম ও অা িশা উপকরণ বহার িনিতকরণ িশািতান পিরদশ নত জলা িশা অিফস, পয়াখালী যাগােযােগর মােম

মাদক অপবহার িনয়েণ জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন সভা আেয়ািজত মাদক িনয়ণ অিধদর আেয়ািজত সভার ির ছিব রণ
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


