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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, িপেরাজর

এবং

িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, বিরশাল-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:

১। মানসত িশা িনিতকরেণ জলাশাসেনর উোেগ কােলেরট ল িতা
২। কেরানা সংমণ িতেরাধ ও িচিকৎসা কায ম ুভােব হাম কায়ােরাইন, আইেসােলশন, জনসাধারেণর চলাচল িনয়ণ, বাজার
বাপনার িবাস এবং িনত েয়াজনীয় পের  াভািবক রাখাও কেরানা রাগীেদর িচিকৎসার জ ািবভােগর সমতা ি
৩। িণ ঝড় মাকািবলায় িনিম ত সাইোন সারসহ িশা িতান ও অা ভবনূহ ত রাখা এবং িণ ঝড়কালীন িকণ  িেদর
আয়েকে িনেয় আসা, উার ও তােদর িণ ঝড় পরবত সহায়তা দােনর জ সরকাির কম কতা, কম চারী, জনিতিনিধ, রাজৈনিতক
কম, এনিজও ও ভলািয়ারেদর সমেয় েতক এলাকায় ম গঠন
৪। িমহীন ও হহীন ৩১৭৯ পিরবারেক আয়ণ ক-২ এর আওতায় মাননীয় ধানমীর উপহার িহেসেব হ দান ও েতক পিরবারেক
২ শতাংশ কের খাস জিম বোব দান
৫। জলা ও উপেজলা শাসেনর সকল কম কতা, জলা পয ােয়র সকল অিফস ধান, এনিজও ধান ও মাঠ পয ােয়র ইউিনয়ন পিরষদ সিচব
ও ইউিনয়ন িম সহকারী কম কতােদর সােথ তাৎিণক যাগােযাগ াপেনর লে হায়াটসঅাপ/মেসার েপর সাব িণক বহার
৬। অম বাংলােদশ-চীন মী স, উপলীয় বধ উয়ন ক, হাউিজং এেট িতাসহ িবিভ উয়ন কের জিম অিধহেণর কাজ
সমা কের তাশী সংার িনকট ০৬ মােসর মে হার
৭। জািতর িপতার জশতবািষ কী উপলে িশা, ীড়া, সংিত, দিরেদর সহায়তা ও উয়েনর লে সকল দর কক িবিভ কায ম
হণ এবং এ সকল কায েমর বাবায়ন কাজ সময় করা
৮। জিমর সকল নামজাির ই-িমউেটশন এর মােম সাদন, অনলাইেন জিমর খিতয়ান দান, ই-পচ ার মােম ত ও িন ল খিতয়ান
দান

সমা এবং চােলসহ:

১। িবিভ দের জনবল সংকট ও কমেদর িশণ িতােনর মােম দীঘ েমইয়ািদ ও কায করী িশেণর অভাব
২। কম সংােনর েযাগ সীিমত হওয়ায় বকার জনেগাীর সংা ি এবং িশায়নসহ অথ ৈনিতক কম কা না থাকা

ভিবৎ পিরকনা:

সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার, িত পিরকনা ২০২১-২০৪১, অম পবািষ ক পিরকনা, ব-ীপ পিরকনা-২১০০ টকসই উয়ন
লমাা ২০৩০ এর আেলােক ানীয় চািহদার িভিেত কায ম হণ, িজব বষ  উপলে িবিভ জনিহতকর কায ম হণ, বসা সহায়ক
পিরেবশ ি এবং অথ ৈনিতক কম কা িবােরর মােম কম সংান ি কের িপেরাজর জলােক এক অথ ৈনিতক স জলায় উীত
করা

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িবেশষ অথ ৈনিতক অল ও িবিসক পাক াপেনর ম িদেয় অথ ৈনিতক কম কা িবােরর মােম কম সংান ি করা
দ মিডেকল টকেনালিজ তিরর লে এক মিডেকল টকেনালিজ ইনিউট তিরর উোগ হণ
ত  ও    ে  সরকাির  সবা  জনগেণর  দারেগাড়ায়  পৗঁেছ  দওয়ার  লে  ই-ফাইিলং,  ই-মইল  ও  সামািজক  যাগােযাগ
মােমর কায করী বহার করা
জলা ও উপেজলা শাসেনর সকল কম কতা-কম চারীেক দ মানব সদ িহেসেব গেড় তালার লে জলাশাসেকর কায ালেয়
এক িশণ সার াপন
কািরগির ান ও িশিত জনবল তির কের িবেদেশ রণ কায েমর াপক সার এবং পয টন িশের িবকােশর মােম
াপক কম সংান ি
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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, িপেরাজর

এবং

িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, বিরশাল-এর মে ২০২২ সােলর ন মােসর ২০
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. রাজ শাসন ও বাপনায় তির বহার ি, উাবনী কায ম হণ ও নিত ব কের সবার মান িকরণ
২. সাস-নাশকতা, জিবাদ, অপচার ও সমােজ িবভিকরণ িতহত কের জনলা ও িনরাপা িনিতকরণ
৩. জলা পয ােয় সরকাির ও বসরকাির উয়নলক কায মসেহর কায কর সময় সাধন
৪. েয াগ বাপনা, বনায়ন, জলবা পিরবতন ও পিরেবশ সংরণসহ টকসই উয়ন লমাা
৫. সামািজক িনরাপা কম িচর উপকারেভাগী যথাযথভােব িনব াচন ও বাবায়ন

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
বাবায়েনর  সময়কারীর  দািয়  পালন
২. 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
৩. েয াগ বাপনা এবং াণ ও নব াসন কায ম হণ িজআর, আর, কািবখা, কািবটা, িভিজিড, িভিজএফ,
অিতদিরেদর জ কম জন ইতািদ কায ম বাবায়ন, তাবধান ও পিরবীণ
৪. সামািজক িনরাপা ও দাির িবেমাচেন িবিভ মণালয়/ িবভাগ কক হীত াশনাল সািভ স কম িচ আমার বািড়
আমার খামারসহ িবিভ ক বাবায়েন সািব ক সহায়তা দান ও কায কর সময় সাধন
৫. জলা রাজ শাসেনর সািব ক িনয়ণ, তাবধান এবং পিরবীণ
৬. জলা ািজিস ও িনব াহী ািজিস সিকত যাবতীয় মতা েয়াগ, মাবাইল কাট  পিরচালনা, জলার সািব ক
আইন-লা রাব ক জনজীবেন ি আনয়ন এবং িভিভআইিপেদর িনরাপার সংা কায াবিল
৭. জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন এবং অিভেযাগ িনি বাপনার আওতায় অিভেযাগ িনি
৮. ানীয় সরকার বা শিশালীকরণ এ উেখেযা িমকা পালন
৯. বাসীেদর ডাটােবজ ত, িবেদশগামী িেদর তারণা ও হয়রািন িতেরাধ এবং মানবপাচার রাধসহ বাসী কাণ
এর যাবতীয় কায ম হণ
১০. এনিজওেদর কায ম তদারিক ও সময়, এনিজও কায েমর ওভারেলিপং িতেরােধ কম ে িনধ ারেণর মতামত
দান এবং এনিজওেদর অেল ছাড়ত অেথ র পিরবীণ, ঋণসহ অা কায ম পিরদশ ন/দশ ন
১১. 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
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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

রাজ শাসেন তির বহার ির
মােম ত সমেয়র মে কািত সবা দান

ই-িমউেটশন সংা ০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ জলাশাসেকর কায ালয়, িপেরাজর অগিত িতেবদন

ই-পচ া দান সংা ০ ৩০০ ৩৬০০ ৪০০০ ৪২০০ জলাশাসেকর কায ালয়, িপেরাজর অগিত িতেবদন

সাস িবেরাধী চারণা ির মােম আইন
লা পিরিিত াভািবক রাখা

অিত সভা/চারণা সংা ১২ ১০ ১২ ১২ ১২ জলাশাসেকর কায ালয়, িপেরাজর অগিত িতেবদন

জলা পয ােয় সরকাির-বসরকাির উয়নলক
কায েমর কায কর সমেয়র মােম গিতশীলতা
আনয়নব ক সরকার িনধ ািরত অভী অজন

জলা উয়ন সময় সভা
অান

সংা ১২ ১০ ১২ ১২ ১২ জলাশাসেকর কায ালয়, িপেরাজর
সভার কায িববরণী ও
উপিিতর তািলকা

এনিজও সময় সভা অান সংা ১২ ১০ ১২ ১২ ১২ জলাশাসেকর কায ালয়, িপেরাজর
সভার কায িববরনী ও
উপিিতর তািলকা

েয াগ বাপনাসহ অিতদিরেদর জ
কম সংান ির মােম টকসই উয়ন
লমাা অজন

াণ ও নব াসন এবং েয াগ
বাপনা সিকত সভা
অান

সংা ১৩ ১৫ ১৮ ২০ ২২ জলাশাসেকর কায ালয়, িপেরাজর
সভার কায িববরনী ও
উপিিতর তািলকা

অিতদিরেদর জ
কম সংান ি

সংা ২৩২৪০ ২৩১৪৮ ২৩৩০০ ২৫০০০ ২৬০০০ জলাশাসেকর কায ালয়, িপেরাজর অগিত িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৬:৩৪ া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১০, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৬:৩৪ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, অোবর 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] রাজ শাসন
ও বাপনায়
তির
বহার ি,
উাবনী কায ম
হণ ও নিত ব
কের সবার মান
িকরণ

১৮

[১.১] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন [১.১.১] পিরদশ নত অিফস সমি সংা ১ ১২ ১২ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১৮ ২০

[১.২] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [১.২.১] পিরদশ নত অিফস সমি সংা ১ ২৪ ২৪ ২৭ ২৬ ২৫ ২৪ ২০ ৩০ ৩২

[১.৩] িম রকড  হালনাগাদকরণ
[১.৩.১] হালনাগাদত
খিতয়ান

সমি সংা ১ ৫৩৩৫ ১৩০১৪ ৫৫০০ ৫৪৫০ ৫৪০০ ৫৩৩৫ ৫২৫০ ৫৬০০ ৫৭০০

[১.৪] িষ খাস জিম বোব দান [১.৪.১] নব ািসত পিরবার সমি সংা ১ ০৫ ২৮৩ ২১০ ২০০ ১৯০ ১৭৮ ১৬০ ২২০ ২৩০

[১.৫] চািনা িভ বোব দান [১.৫.১] বোবত িভ সমি সংা ১ ১৪০ ১৬২ ১৭২ ১৫৫ ১৩৮ ১২০ ১০৪ ১৭৫ ১৮০

[১.৬] িম উয়ন কেরর সক দাবী
িনধ ারণ

[১.৬.১] গত বছেরর আদায়
ও চলিত বছেরর বেকয়ার
হার

সমি % ১ ৭৮.৫৬ ৮০.০০ ৮৫.০০ ৮৪.০০ ৮২.০০ ৮০.০০ ৭৫.০০ ৮৮.০০ ৯০.০০

[১.৭] িম উয়ন কর আদায়
তদারিক করা

[১.৭.১] আদায়ত িম
উয়ন কর

সমি
টাকা
(কা)

১ ২.৭৩ ৪.৫০ ৫.১০ ৪.৯ ৪.৭৫ ৪.৫০ ২.৫ ৫.৫ ৫.৮

[১.৮] সায়রাত মহাল বোব দান
[১.৮.১] আদায়ত ইজারা


সমি
টাকা
(কা)

১ ১.৫২ ৩.৭২ ৩.৯০ ৩.৮০ ৩.৭৫ ৩.৭২ ১.৫০ ৪.০ ৫

[১.৯] রাজ মামলা িনি [১.৯.১] মামলা িনির হার সমি % ১ ৯৫ ৯০ ১০০ ৯৬ ৯৪ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[১.১০] িম িবেরাধ িবষয়ক মামলার
এসএফ িব আদালেত রণ

[১.১০.১] িরত সমি সংা ১ ১৪৯৬ ৯৫১ ১১০০ ১০৫০ ১০০০ ৯৫১ ৯০০ ১২০০ ১৪০০

[১.১১] র সা িফেকট মামলা
িনি

[১.১১.১] িনিত মামলা সমি % ১ ১০০ ৮০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০

[১.১২] ১নং খিতয়ান সরকাির
সির অৈবধ দখল উার

[১.১২.১] উারত িম সমি % ১ ৫৬ ৭০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৫০ ১০০ ১০০

[১.১৩] এিড লাইন টানা [১.১৩.১] িনধ ারণত িম সমি একর ১ ০ ০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭

[১.১৪] হাট-বাজােরর পিরেফির
তির/ সসারণ

[১.১৪.১] তির/সসারণত
হাটবাজার

সমি একর ১ ০ ০ ০.৫ ০.৪ ০.৩ ০.২ ০.১ ০.৬ ০.৭

[১.১৫] ই-িমউেটশন
[১.১৫.১] সত ই-
িমউেটশন

সমি % ১ ০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৬:৩৪ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, অোবর 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 

[১.১৬] ই-পচ া দান [১.১৬.১] দানত ই-পচ া সমি সংা ১ ০ ৩৮৫৫৬ ৪০০০০ ৩৬০০০ ৩২০০০ ৪৫০০০ ৫০০০০

[১.১৭] অনলাইন সফটওয়ােরর
মােম িম উয়ন কর আদােয়র
ফেল রাজ ি

[১.১৭.১] অনলাইন িনবেনর
মােম আদায়ত িম
উয়ন কেরর হািং সংা

সমি % ১ ০ ৯৮ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.১৮] অিধত িম ছয় মােসর
মে দখল হার

[১.১৮.১] িজত এল এ কস সমি % ১ ৯৫ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[২] সাস-নাশকতা,
জিবাদ, অপচার
ও সমােজ
িবভিকরণ
িতহত কের
জনলা ও
িনরাপা
িনিতকরণ

১৬

[২.১] জলা আইন লা কিমর
সভা অান

[২.১.১] অিত সভা সমি সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[২.২] মাবাইল কাট  পিরচালনা
[২.২.১] পিরচািলত মাবাইল
কাট 

সমি সংা ২ ৪৭৯ ৮৮৯ ৯০০ ৮১০ ৭২০ ৬৩০ ৫৪০ ৯৫০ ১০০০

[২.৩] জলখানা ও থানা পিরদশ ন [২.৩.১] মাপ অিজত সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[২.৪] মাদকের অপবহার
িনয়েণ জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[২.৪.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[২.৫] নারী ও িশ িনয াতন রােধ
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[২.৫.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[২.৬] যৗক িনেরােধর লে
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[২.৬.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[২.৭] বািববাহ িনেরােধর লে
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[২.৭.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[২.৮] সাস ও জীবাদ দমেন
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[২.৮.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[২.৯] নারী ও িশ পাচার রােধ
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[২.৯.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[২.১০] যৗন হয়রািন, জাল নাট ও
ি বসা িনয়েণ এবং
চারাচালান িতেরােধ
জনসেচতনালক সভা

[২.১০.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৬:৩৪ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, অোবর 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 

[৩] জলা পয ােয়
সরকাির ও
বসরকাির
উয়নলক
কায মসেহর
কায কর সময়
সাধন

১২

[৩.১] জলা উয়ন সময় কিমর
সভা অান

[৩.১.১] অিত সভা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১১ ১০ ৯ ১২ ১২

[৩.২] এনিজও কায ম সময়
িবষয়ক সভা

[৩.২.১] অিত সভা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১১ ১০ ৯ ১২ ১২

[৩.৩] িবিভ উয়নলক কায ম
পিরদশ ন

[৩.৩.১] পিরদশ নত ক সমি সংা ২ ৪৮ ৫৫ ৬২ ৬০ ৫৮ ৫৫ ৫০ ৬২ ৬৫

[৩.৪] জলা উয়ন সময় কিমর
সভার িসা বাবায়ন

[৩.৪.১] বাবািয়ত িসা সমি % ২ ৯২ ৯৫ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৫ ৯২ ১০০ ১০০

[৩.৫] এনিজও কায ম সময়
িবষয়ক সভার িসা বাবায়ন

[৩.৫.১] বাবািয়ত িসা সমি % ২ ৭৫ ৮০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০

[৩.৬] এনিজওেদর অেল ছাড়ত
অেথ র পিরবীণ

[৩.৬.১] পিরবীণত
এনিজও

সমি সংা ২ ১২ ১৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১২ ২০ ২৫
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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] েয াগ
বাপনা, বনায়ন,
জলবা পিরবতন ও
পিরেবশ
সংরণসহ টকসই
উয়ন লমাা

১২

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

[৪.১.১] অিত সভা সমি সংা ২ ১৩ ১৫ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ১৩ ২০ ২২

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

[৪.২.১] বাবািয়ত িসা সমি % ১ ৯০ ৯৫ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৫ ৭০ ১০০ ১০০

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

[৪.৩.১] পিরদশ ন/দশ নত সমি % ১ ৮০ ৯০ ১০০ ৯৬ ৯৪ ৯০ ৭০ ১০০ ১০০

[৪.৪] িজআর/ ট িরিলফ দান
[৪.৪.১] দানত িজআর সমি ম টন ১ ১৫০ ২৫০ ৩০০ ২৭০ ২৬০ ২৫০ ২০০ ৩২০ ৩৫০

[৪.৪.২] দানত িরিলফ সমি
টাকা
(কা)

১ ১০ ১২ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১০ ১৬ ১৭

[৪.৫] িভিজএফ দান [৪.৫.১] দানত িভিজএফ সমি
টাকা
(কা)

১ ০ ২.২৮ ২.৩৪ ২.৩২ ২.৩০ ২.২৮ ২.০০ ২.৩৬ ২.৩৮

[৪.৬] ামীন অবকাঠােমা িনম ােনর
জ কািবখা/ কািবটা ক
বাবায়ন

[৪.৬.১] িনিম ত রাা সমি িক িম ১ ৬৫.৯ ৭০.৫ ৭৫ ৭৪ ৭২ ৭০.৫ ৬৫ ৭৮ ৮০

[৪.৭] অিতদিরেদর জ
কম সংান কম িচ

[৪.৭.১] িনেয়ািজত িমক সমি সংা ১ ২৩২৪০ ২৩১৪৮ ২৩৩০০ ২৩২৫০ ২৩২০০ ২৩১৪৮ ২০০০০ ২৫০০০ ২৬০০০

[৪.৮] েরাপেনর জ জনগণেক
উুকরণ মলা আেয়াজন

[৪.৮.১] আেয়ািজত মলা সমি সংা ১ ১ ০ ১ ০ ০ ১ ২

[৪.৯] সামািজক বনায়েনর জ
িবিভ কার ের চারা িবতরণ

[৪.৯.১] িবতরণত চারা সমি
সংা
(হাজার)

১ ৬৫ ৭০ ৭৫ ৭৪ ৭২ ৭০ ৬৫ ৮০ ৮৫

[৪.১০] জলবা পিরবতন রােধ
হীত ক বাবায়ন

[৪.১০.১] বাবািয়ত ক সমি সংা ১ ৩ ৩ ৪ ৩ ৫ ৬
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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] সামািজক
িনরাপা কম িচর
উপকারেভাগী
যথাযথভােব
িনব াচন ও
বাবায়ন

১২

[৫.১] িেযাােদর সানী ভাতা
িবতরণ কায ম তদারিক

[৫.১.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত

সমি % ২ ৯৬ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৫.২] িতবী ভাতা দান কায ম
তদারিক

[৫.২.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত

সমি % ২ ৮৫ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৪ ৯০ ৮৫ ১০০ ১০০

[৫.৩] িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিক

[৫.৩.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত

সমি % ২ ৮৫ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৪ ৯০ ৮৫ ১০০ ১০০

[৫.৪] সামািজক িনরাপালক
কের বাবায়ন পিরবীণ

[৫.৪.১] পিরবীণত ক সমি সংা ২ ৭৫ ৮০ ৯০ ৮৫ ৮২ ৮০ ৭৫ ৯৫ ১০০

[৫.৫] িতবীেদর িশা ও অা
কাণলক কােজ সহায়তা দান

[৫.৫.১] দ সহায়তা সমি টাকা(ল) ২ ৩.৫ ৩.৫ ৪.০ ৩.৯ ৩.৮ ৩.৫ ৩.৪ ৪.২ ৪.৫

[৫.৬] সামািজক িনরাপা বিনর
উপকারেভাগীর ডাটােবজ তির

[৫.৬.১] ডটােবেজ অ 
উপকারেভাগী

সমি % ২ ০ ৯০ ১০০ 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, িপেরাজর, ি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, িপেরাজর-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা
দান করব।

ািরত:

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, িপেরাজর

তািরখ

িবভাগীয় কিমশনার
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, বিরশাল

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইিস ইনফরেমশন এ কিমউিনেকশন টকেনালিজ

২ ই-ফাইিলং ইেলিনক ফাইিলং

৩ এনিজও ব-সরকাির সংা (নন-গভন েম অগ ানাইেজশন)

৪ এসএফ টেম অব ফা

৫ কািবখা কােজর িবিনমেয় খা

৬ কািবটা কােজর িবিনমেয় টাকা

৭ িজ আর খয়রািত সাহা ( ািসয়াস িরিলফ)

৮ আর ট িরিলফ

৯ িভিজএফ ভালনােরবল প িফিডং
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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] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন [১.১.১] পিরদশ নত অিফস

[১.২] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [১.২.১] পিরদশ নত অিফস

[১.৩] িম রকড  হালনাগাদকরণ [১.৩.১] হালনাগাদত খিতয়ান

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

[১.৫] চািনা িভ বোব দান [১.৫.১] বোবত িভ

[১.৬] িম উয়ন কেরর সক দাবী িনধ ারণ [১.৬.১] গত বছেরর আদায় ও চলিত বছেরর বেকয়ার হার

[১.৭] িম উয়ন কর আদায় তদারিক করা [১.৭.১] আদায়ত িম উয়ন কর

[১.৮] সায়রাত মহাল বোব দান [১.৮.১] আদায়ত ইজারা 

[১.৯] রাজ মামলা িনি [১.৯.১] মামলা িনির হার

[১.১০] িম িবেরাধ িবষয়ক মামলার এসএফ িব আদালেত রণ [১.১০.১] িরত

[১.১১] র সা িফেকট মামলা িনি [১.১১.১] িনিত মামলা

[১.১২] ১নং খিতয়ান সরকাির সির অৈবধ দখল উার [১.১২.১] উারত িম

[১.১৩] এিড লাইন টানা [১.১৩.১] িনধ ারণত িম

[১.১৪] হাট-বাজােরর পিরেফির তির/ সসারণ [১.১৪.১] তির/সসারণত হাটবাজার

[১.১৫] ই-িমউেটশন [১.১৫.১] সত ই-িমউেটশন

[১.১৬] ই-পচ া দান [১.১৬.১] দানত ই-পচ া

[১.১৭] অনলাইন সফটওয়ােরর মােম িম উয়ন কর আদােয়র ফেল রাজ ি [১.১৭.১] অনলাইন িনবেনর মােম আদায়ত িম উয়ন কেরর হািং সংা

[১.১৮] অিধত িম ছয় মােসর মে দখল হার [১.১৮.১] িজত এল এ কস

[২.১] জলা আইন লা কিমর সভা অান [২.১.১] অিত সভা

[২.২] মাবাইল কাট  পিরচালনা [২.২.১] পিরচািলত মাবাইল কাট 

[২.৩] জলখানা ও থানা পিরদশ ন [২.৩.১] মাপ অিজত

[২.৪] মাদকের অপবহার িনয়েণ জনসেচতনালক সভা আেয়াজন [২.৪.১] আেয়ািজত সভা

[২.৫] নারী ও িশ িনয াতন রােধ জনসেচতনালক সভা আেয়াজন [২.৫.১] আেয়ািজত সভা

[২.৬] যৗক িনেরােধর লে জনসেচতনালক সভা আেয়াজন [২.৬.১] আেয়ািজত সভা
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী
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অিধশাখা, শাখা

লমাা
অজেনর
মাণক

[২.৭] বািববাহ িনেরােধর লে জনসেচতনালক সভা আেয়াজন [২.৭.১] আেয়ািজত সভা

[২.৮] সাস ও জীবাদ দমেন জনসেচতনালক সভা আেয়াজন [২.৮.১] আেয়ািজত সভা

[২.৯] নারী ও িশ পাচার রােধ জনসেচতনালক সভা আেয়াজন [২.৯.১] আেয়ািজত সভা

[২.১০] যৗন হয়রািন, জাল নাট ও ি বসা িনয়েণ এবং চারাচালান িতেরােধ জনসেচতনালক সভা [২.১০.১] আেয়ািজত সভা

[৩.১] জলা উয়ন সময় কিমর সভা অান [৩.১.১] অিত সভা

[৩.২] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভা [৩.২.১] অিত সভা

[৩.৩] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন [৩.৩.১] পিরদশ নত ক

[৩.৪] জলা উয়ন সময় কিমর সভার িসা বাবায়ন [৩.৪.১] বাবািয়ত িসা

[৩.৫] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভার িসা বাবায়ন [৩.৫.১] বাবািয়ত িসা

[৩.৬] এনিজওেদর অেল ছাড়ত অেথ র পিরবীণ [৩.৬.১] পিরবীণত এনিজও

[৪.১] াণ ও নব াসন এবং েয াগ বাপনা সিকত সভা অান [৪.১.১] অিত সভা

[৪.২] াণ ও নব াসন এবং েয াগ বাপনা সিকত সভার িসা বাবায়ন [৪.২.১] বাবািয়ত িসা

[৪.৩] েয াগ িত এলাকা তাৎিণক পিরদশ ন/দশ ন [৪.৩.১] পিরদশ ন/দশ নত

[৪.৪] িজআর/ ট িরিলফ দান
[৪.৪.১] দানত িজআর

[৪.৪.২] দানত িরিলফ

[৪.৫] িভিজএফ দান [৪.৫.১] দানত িভিজএফ

[৪.৬] ামীন অবকাঠােমা িনম ােনর জ কািবখা/ কািবটা ক বাবায়ন [৪.৬.১] িনিম ত রাা

[৪.৭] অিতদিরেদর জ কম সংান কম িচ [৪.৭.১] িনেয়ািজত িমক

[৪.৮] েরাপেনর জ জনগণেক উুকরণ মলা আেয়াজন [৪.৮.১] আেয়ািজত মলা

[৪.৯] সামািজক বনায়েনর জ িবিভ কার ের চারা িবতরণ [৪.৯.১] িবতরণত চারা

[৪.১০] জলবা পিরবতন রােধ হীত ক বাবায়ন [৪.১০.১] বাবািয়ত ক

[৫.১] িেযাােদর সানী ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক [৫.১.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত

[৫.২] িতবী ভাতা দান কায ম তদারিক [৫.২.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত

[৫.৩] িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক [৫.৩.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত

[৫.৪] সামািজক িনরাপালক কের বাবায়ন পিরবীণ [৫.৪.১] পিরবীণত ক

[৫.৫] িতবীেদর িশা ও অা কাণলক কােজ সহায়তা দান [৫.৫.১] দ সহায়তা
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী

অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা

লমাা
অজেনর
মাণক

[৫.৬] সামািজক িনরাপা বিনর উপকারেভাগীর ডাটােবজ তির [৫.৬.১] ডটােবেজ অ  উপকারেভাগী
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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
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


