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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, বিরশাল

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:

আিনক জনখী নাগিরক সবা দােনর লে জলা শাসন বিরশাল ইিতমে উাবনী কম পিরকনা ও িবািষ ক উয়ন পিরকনা ণয়ন
কেরেছ। নাগিরক সবা সহজীকরণ ও শাসন িনিতকে িসেজন চাট ার ণয়ন, ত ি বহার কের নাগিরক সমা সমাধান,
িসিসিভ াপেনর মােম কায ালেয়র রা, নিতকতা ও াচার চচ ােক ইিতবাচকভােব সত করেত বােয়ােমিক উপিিত িনধ ারণ
পিতর বতন, দনিন দািরক কায ম সহজতর করেত ওয়াই- ফাই সংেযাগ সংাপন। মানবসদ উয়নেক িবেশষ  িদেয়
কম কতা ও কম চারীেদর কিউটার ও আইিস িশণ কায ম  হেয়েছ। এছাড়া িবিভ উাবনী কায ম যমন প এসএমএস পিত,
পয টন এবং এনিজও িবষয়ক এাপস তরীসহ িবিভ কায েম উেখেযা অগিত সািধত হেয়েছ। জাতীয় াচার কৗশল, অিভেযাগ
িতকার বা, সবা দান িতিত, ই-গভনা ও উাবন এবং ত অিধকার বাবায়েন েয়াজনীয় পদেপ হণ করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

জনকােণ িনেবিদত উয়নখী এবং তিিনভর জলা শাসেনর ধান সমা ও চােলেলা হেলা জনবেলর ঘাটিত, অল
বরা, আিনক ও তি িনভর অিফস বাপনার সরােমর অভাব এবং অবকাঠােমাগত সীমাবতা।

ভিবৎ পিরকনা:

বতমান সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার ২০১৮; িত পিরকনা, ২০২১-২০৪১; অম পবািষ ক পিরকনা, ২০২০১-২০২৫; বাংলােদশ
বীপ  পিরকনা  ২১০০  (Bangladesh  Delta  Plan  2100)  এবং  টকসই  উয়ন  অিভ,২০৩০  (Sustainable
Development Goals, 2030) অজেনর লে নাগিরকেসবা সহজীকরণ এবং জনকাণ ও উয়নখী জনেসবা দান
িনিতকরেণ তির সেব া বহারেক অািধকার িদেয় জনবাব অিফস বাপনা গেড় তালা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

আমার াম আমার শহর পিরকনা বাবায়ন।
িের িত িবজিড়ত ান সংরণ।
কম কতা ও কম চারীেদর তি ও অিফস বাপনা িবষয়ক একািধক িশণ কােস র আেয়াজন।
এিিকউভ ািজেটগেণর জ িশণ কম শালা আেয়াজন।
ই-নিথর উপর জলা পয ােয় িবিভ দেরর ায় ২৫০ জনেক িশণ দান।
শতভাগ িবালেয় ওয়াস ক িনম াণ, মাঠ সংার এবং মা সমােবশ আেয়াজন িনিতকরণ।
শতভাগ ই -িমউেটশন, ই- ফাইিলং িবষেয় িশণ দান ও কায ম িনিতকরণ।
আেবদেনর ০৩ িদেনর মে জিমর খিতয়ান সরবরাহ করার বা হণ করা।
ইংিলশ িমিডয়াম ল ও মাাসােলােত জাতীয় সংগীত পিরেবশেনর িবষেয় িসা ও বা হণ করা।
িষ জিমর সেব া বহার িনিতকরেণ সেচতনতালক সমােবেশর আেয়াজন।
সকল লাইেস এর িডিজটাল কাড  দােনর উোগ হণ।
সবার জ বাসান কম িচর আওতায় বাসান িনিতকরণ।
ব-ীপ বা ডলটা পিরকনা ২১০০ সফল করার লে বিরশাল জলার সকল অৈবধ দখলত খাল উার করা।
নিতর িবে িজেরা ঢৗলাের গেড় তালার লে রচনা িতেযািগতা, িলফেলট িবতরণ, িভিডও িচ দশ নী ও িত েল
িশাথেদর শপথ বাক পাঠ করােনা।
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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, বিরশাল

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)

টকসই উন লমাা-২০৩০ ও উয়ন পক-২০৪১ এর আেলােক জনবাব, উয়নখী, দ, গিতশীল এবং ত ও যাগােযাগ
ি িনভর িডিজটাল বিরশাল

১.২ অিভল (Mission)
উাবনী চচ া, দতা ি ও ত ির সেব াম বহােরর মােম সরকােরর জনকাণ ও উয়নখী সবাসহ তা ও
জবাবিদিহতা িনিত কের সময়াব ও মানসত সবা জনগেণর দারেগাড়ায় (Service at doorstep) পৗঁেছ দওয়া।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর 

১. জনকাণ ও উয়নখী শাসন িবিনম াণ, তা ও জবাবিদিহতা িনিতকরণ
২. িশা, সংিত, ীড়া উয়নসহ নারীর মতায়ন এবং এ খােতর সািব ক উয়েন ত ও ির সেব া বহার
িনিতকরণ
৩. সামািজক িনরাপা িনিতকরণসহ ুভােব েয াগ ও াণ বাপনা
৪. জলার রাজ শাসন ও বাপনার ণগত মান উয়ন, ু িম বাপনা ও সবাদান সহজীকরণ
৫. জনলা ও জনিনরাপা বজায় রাখেত েয়াজনীয় বা হণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. জলার িবিভ দেরর সােথ সময় সাধন কের মাননীয় ধানমী কক হীত উোগসহ বাবায়ন এবং সরকার
কক হীত মগা কসহ এবং অা ক বাবায়েন সেব া সহেযািগতা করা।
২. জলা শাসেকর কায ালেয় অিত সকল সভা যথা সমেয় সকভােব আেয়াজন এবং সভার িসাসহ বাবায়েন
কায কর পদেপ হণ
৩.  ও গিতশীল রাজ শাসন িবিনম ােণ শতভাগ ই-িমউেটশন সকরণ, শতভাগ িম উয়ন কর আদায়সহ অা
কায ম
৪. উয়নখী ও জনবাব শাসন গঠেন উাবনী কায ম হণ, ত ও যাগােযাগ ির সেব া বহার িনিতকরণ,
ই-গভা বাবায়ন, সবা দান সহজীকরণ, িতত সবা দান, ত বাতায়ন হালনাগাদকরণ
৫. কম কতা ও কম চারীেদর তি ও অিফস বাপনা িবষয়ক িশণ দান
৬. জনােথ , আইনলা রা এবং অপরাধ িতেরােধ িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনাসহ যৗন হয়রানী, মাদক সবন,
নারী িনয াতন, চারচালান, বািববাহ ইতািদ িতেরােধ কায ম হণ
৭. সামািজক িনরাপা কম িচ সকভােব বাবায়ন এবং উপকারেভাগীেদর িনকট ভােব িবতরণ িনিতকরণ
৮. িশার মােনায়েন িশক, িশাথ, অিভভাবকসহ অংশীজনেদর সমেয় সিমনার আেয়াজন
৯. দির ও মধািব িশাথেদর সহায়তা ও েপাষকতা
১০. েয াগ মাকােবলায় িতলক এবং েয াগ পরবত াণ ও নব াসন কায ম ুভােব বাবায়ন
১১. লাইেস ও িনবেনর কায ম সকভােব যথা িনয়েম সকরণ
১২. িত ও পিরেবশ রায় কায কর উোগ হণ এবং রাার ইপােশ ও চরােল বনায়ন
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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

জনকাণখী,  ও
জবাবিদিহতাল শাসন
িবিনম াণ

অসহায়,  ও িবধাবিতেদর মােঝ
িবতরণত সহায়তা

% ৯০ ১০০ ১০০
সমাজেসবা অিধদর, জলা মিহলা
িবষয়ক কম কতার কায ালয়

সংি দর হেত া িতেবদন এবং
জলা শাসন, বিরশাল কক িরত
িতেবদন

জলা উয়ন সময় কিমর মািসক
সভায় হীত িসা বাবায়ন

% ৯০ ১০০ ১০০ জলার সকল দর এবং জনিতিনিধগণ
সংি দর হেত া িতেবদন এবং
জলা শাসন, বিরশাল কক িরত
িতেবদন

িশা খােতর সািব ক উয়ন
এবং ত ও ির সেব া
ফল লাভ

িশা িতােন াউং িবষয়ক
অিত কায ম

সংা ১০ ১২ ১২
জলা িশা অিফস, জলা াথিমক
িশা অিফস এবং সংি িশা
িতান

সংি দর হেত া িতেবদন এবং
জলা শাসন, বিরশাল কক িরত
িতেবদন

কম কতা ও কম চারীেদর ত ির ও
অিফস বাপনা িবষয়ক আেয়ািজত
িশণ কম শালা

সংা ২ ৩ ৩
বাংলােদশ কিউটার কাউিল,
বিরশাল

সংি দর হেত া িতেবদন এবং
জলা শাসন, বিরশাল কক িরত
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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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 

[১] জনকাণ ও
উয়নখী শাসন
িবিনম াণ, তা ও
জবাবিদিহতা
িনিতকরণ

২২

[১.১] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন [১.১.১] পিরদশ েনর সংা সমি সংা ১ ৫৫ ৬ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.২] জলা উয়ন সময় সভায় হীত
িসা বাবায়ন

[১.২.১] বাবায়েনর হার গড় % ২ ২০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০

[১.৩] এনিজও িবষয়ক সময় সভায় হীত
িসা বাবায়ন

[১.৩.১] বাবায়েনর হার গড় % ২ ৬ ৫১.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০

[১.৪] জনকাণখী ারকিলিপ বাবায়েন
উোগ

[১.৪.১] অায়েনর হার গড় % ১ ১৪৩ ৫০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০

[১.৫] অসহায়,  ও িবধাবিতেদর
সহায়তা

[১.৫.১] বাবায়েনর হার গড় % ২ ১৫৮ ৮০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৬] ধানমীর াণ তহিবল হেত া 
ও অসহায়েদর মে চক িবতরণ

[১.৬.১] িবতরেণর হার গড় % ২ ৮৪ ৪৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৭] বনায়ন িবেশষত রাার ইপােশ ও
চরােল েরাপণ

[১.৭.১] রািপত  সমি সংা ২ ১০০০০০ ৫০০০০ ৬০০০০ ৫০০০০ ৪০০০০ ৩০০০০ ২৫০০০ ৮০০০০ ৯০০০০

[১.৮] সামািজক যাগােযাগ মােমর বহার [১.৮.১] সবা দােনর হার গড় % ২ ১৫৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০

[১.৯] লাইেস ও িনবন সনদ াির
আেবদন িনি করা

[১.৯.১] বাবায়েনর হার গড় % ২ ১৭৫ ৮০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.১০] েডে আেবদন হণ
[১.১০.১] হীত আেবদেনর
হার

গড় % ১ ২০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[১.১১] আেবদেনর িনধ ািরত সমেয়র মে
জিমর খিতয়ান সরবরাহ করার বা হণ
করা

[১.১১.১] সরবরােহর হার গড় % ২ ১৯০ ৯৯.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.১২] গণনানী আেয়াজন
[১.১২.১] গণনানী
িদবেসর সংা

সমি িদন ১ ২৪ ১৮১ ৫২ ৫০ ৪৮ ৪৫ ৪০ ৫২ ৫২

[১.১৩] জ িনবন সকরণ
[১.১৩.১] জলায় জের ১
বছেরর মে জ
িনবেনর হার

গড় % ১ ৮৭.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৮০ ১০০

[১.১৪]  িনবন সকরণ
[১.১৪.১] জলায় র ১
বছেরর মে 
িনবেনর হার

গড় % ১ ৮২.৫ ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ৪৫ ৫০
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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 

[২] িশা, সংিত,
ীড়া উয়নসহ
নারীর মতায়ন
এবং এ খােতর
সািব ক উয়েন ত
ও ির সেব া
বহার িনিতকরণ

১৭.৫
[২.১] দির মধাবী িশাথেদর মােঝ
সরাকাির সহায়তা ুভােব িবতরণ

[২.১.১] িবতরেণর হার গড় % ১ ১৭০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.২] িশা িতােন াউং িবষয়ক
জারদারত কায ম

[২.২.১] বাবায়েনর
সংা

সমি সংা ১ ৬ ১ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫ ১২ ১২

[২.৩] ল-কেলেজর ছাছাীেদর অংশহেণ
ইজ িতেযািগতা এবং িশক,িশাথ ও
অিভভাবকেদর অংশহেণ সিমনার
আেয়াজন

[২.৩.১] িতেযািগতা ও
সিমনােরর সংা

সমি সংা ১ ২ ২ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[২.৪] িবান ও ি মলা এবং িডিজটাল
মলা আেয়াজন

[২.৪.১] আেয়ািজত মলার
সংা

সমি সংা ১ ১ ১ ২ ১ ২ ২

[২.৫] িশা িতান ও মািিমিডয়া
াসম পিরদশ ন

[২.৫.১] পিরদশ েনর
সংা

সমি সংা ২ ৯ ২৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[২.৬] িভিডও কনফােরিং [২.৬.১] বাবায়েনর হার গড় % ১ ২০০ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৯০ ১০০

[২.৭] কম কতা ও কম চারীেদর তি ও
অিফস বাপনা িবষয়ক িশণ দান

[২.৭.১] িশেণর সংা সমি সংা ১.৫ ২ ২ ১ ৩ ৩

[২.৮] ই-িমউেটশন িবষয়ক িশণ দান [২.৮.১] িশেণর সংা সমি সংা ১ ১ ৮০ ২ ১ ৩ ৩

[২.৯] ই-ফাইিলং িবষেয় িশণ [২.৯.১] িশেণর সংা সমি সংা ১.৫ ৫ ২ ১ ৩ ৩

[২.১০] জলা পয ােয় বািষ ক ীড়া অান
আেয়াজন

[২.১০.১] আেয়াজেনর
সংা

সমি সংা ১.৫ ১ ১ ১

[২.১১] জলা পয ােয় জিয়তােদর সংবধ না
[২.১১.১] আেয়াজেনর
সংা

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১

[২.১২] ঘািষত িদবস বাবায়েনর হার [২.১২.১] িনির হার গড় % ২ ২০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[২.১৩] ুভােব রাাচার (েটাকল)
বাবায়ন

[২.১৩.১] বাবায়েনর হার গড় % ২ ২০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০
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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] সামািজক
িনরাপা
িনিতকরণসহ
ুভােব েয াগ ও
াণ বাপনা

১২.৫

[৩.১] িভকেদর নব াসেন িত উপেজলায়
তািলকা ণয়ন ও িভকেদর জীিবকার জ
কম িচ আেয়াজন

[৩.১.১] আেয়ািজত
কম িচ

সমি সংা ৩ ৬ ১২ ১০ ৮ ৭ ৬ ১৬ ১৮

[৩.২] সামািজক িনরাপা কম িচর আওতায়
া অথ  ুভােব উপকারেভাগীর িনকট
হার

[৩.২.১] বাবায়েনর হার গড় % ৩ ১৮০ ৯০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৩] েয াগ বাপনা ও াণ সংা
কায ম

[৩.৩.১] ঘািষত কম িচ
বাবায়েনর হার

গড় % ২ ২০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৪] .আর বরা িবতরণ [৩.৪.১] বাবায়েনর হার গড় % ২ ১৫৫ ২৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৫] জলা কণ ধার কিমর সভা আেয়াজন [৩.৫.১] সভার সংা সমি সংা ১ ৬ ৫৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ১০ ১২ ১২

[৩.৬] জলা কণ ধার কিমর মািসক সভায়
হীত িসা বাবায়ন

[৩.৬.১] বাবায়েনর হার গড় % ১.৫ ২০০ ৯০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০

[৪] জলার রাজ
শাসন ও
বাপনার ণগত
মান উয়ন, ু িম
বাপনা ও
সবাদান সহজীকরণ

১০

[৪.১] ই-িমউেটশন স [৪.১.১] িনির হার গড় % ২ ১২৭ ৯০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.২] িম উয়ন কর আদায় [৪.২.১] আদােয়র পিরমাণ সমি
কা
টাকা

২ ১৮১০০০০.৩ ৩.৩৪ ৭.০০ ৬.৫ ৬.০০ ৫.৫ ৪.৫ ৬.৮ ৭

[৪.৩] অিপ ত সির লীজ আদায় [৪.৩.১] আদােয়র পিরমাণ সমি
ল
টাকা

২ ৫৩.০০১১১ ৫৩.৬০৫ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৭০ ৭৫

[৪.৪] জলা রাজ সভা আেয়াজন [৪.৪.১] সভার সংা সমি সংা ১ ৬ ৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৪.৫] িজববষ  উপলে হহীনেদর মােঝ
হ িনম াণব ক িবতরণ

[৪.৫.১] িবতরেণর সংা সমি সংা ২ ১০ ১৪০৪ ১৪০৪ ১০০০ ৮০০ ৭০০ ০ ০

[৪.৬] সায়রাতমহল সেহর ইজারা দান
[৪.৬.১] ইজারা দােনর
সংা

সমি সংা ১ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ১০ ১২
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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] জনলা ও
জনিনরাপা বজায়
রাখেত েয়াজনীয়
বা হণ

৮

[৫.১] সািব ক আইন-লা রায় জলা
কার কিমর সভা িনয়িমত আেয়াজন করা

[৫.১.১] সভার সংা সমি সংা ২ ৬ ৬ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৫.২] িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা
[৫.২.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ২ ৫৪৪ ৪৫৮ ৭৩০ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৭৫০ ৭৮০

[৫.৩] িনব াহী আদালেতর মােনায়েন
এিিকউভ ািজেটেদর িনয়িমত
িশণ দান

[৫.৩.১] িশেণর সংা সমি সংা ১ ২ ২ ১ ৩ ৩

[৫.৪] মৎরা অিভযান পিরচালনা
[৫.৪.১] পিরচািলত
অিভযান

সমি সংা ১ ২ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ৮০ ৯০

[৫.৫] অিভেযােগর িভিেত বািববাহ
িতেরােধর বা হণ

[৫.৫.১] হীত বা গড় % ১ ৫২.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৫.৬] াম আদালত সিয়করেণর জ
উোগ হণ, সাধারণ মােষর মে চার
এবং ইউিপ চয়ারানেদর িশণ দান

[৫.৬.১] িশেণর সংা সমি সংা ১ ৫১ ২ ১ ৩ ৩
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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, বিরশাল, ি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, বিরশাল-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান
করব।

ািরত:

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, বিরশাল

তািরখ

িবভাগীয় কিমশনার
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, বিরশাল

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১  আর ট িরিলফ
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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] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন [১.১.১] পিরদশ েনর সংা জলা শাসন, বিরশাল পিরদশ ন িতেবদন/ সময়চী

[১.২] জলা উয়ন সময় সভায় হীত িসা বাবায়ন [১.২.১] বাবায়েনর হার জলা শাসন, বিরশাল এবং সংি অা দর
জলা শাসন, বিরশাল এবং সংি অা দর
কক িরত িতেবদন

[১.৩] এনিজও িবষয়ক সময় সভায় হীত িসা বাবায়ন [১.৩.১] বাবায়েনর হার জলা শাসন, বিরশাল এবং সংি অা দর
জলা শাসন, বিরশাল এবং সংি অা দর
কক িরত িতেবদন

[১.৪] জনকাণখী ারকিলিপ বাবায়েন উোগ [১.৪.১] অায়েনর হার জলা শাসন, বিরশাল এবং সংি অা দর
জলা শাসন, বিরশাল এবং সংি অা দর
কক িরত িতেবদন

[১.৫] অসহায়,  ও িবধাবিতেদর সহায়তা [১.৫.১] বাবায়েনর হার জলা শাসন, বিরশাল এবং সংি অা দর
জলা শাসন, বিরশাল এবং সংি অা দর
কক িরত িতেবদন

[১.৬] ধানমীর াণ তহিবল হেত া  ও অসহায়েদর মে চক
িবতরণ

[১.৬.১] িবতরেণর হার জলা শাসন, বিরশাল ািীকার

[১.৭] বনায়ন িবেশষত রাার ইপােশ ও চরােল েরাপণ [১.৭.১] রািপত  জলা শাসন, বিরশাল এবং সংি অা দর পািদ এবং িরিচ

[১.৮] সামািজক যাগােযাগ মােমর বহার [১.৮.১] সবা দােনর হার জলা শাসন, বিরশাল এবং সংি অা দর ীনশট, িরিচ এবং ািীকার

[১.৯] লাইেস ও িনবন সনদ াির আেবদন িনি করা [১.৯.১] বাবায়েনর হার জলা শাসন, বিরশাল সংি শাখার রিজার

[১.১০] েডে আেবদন হণ [১.১০.১] হীত আেবদেনর হার আইিস শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, বিরশাল সফটওয়ার হেত া িতেবদন এবং রিজার

[১.১১] আেবদেনর িনধ ািরত সমেয়র মে জিমর খিতয়ান সরবরাহ করার
বা হণ করা

[১.১১.১] সরবরােহর হার মহােফজখান শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, বিরশাল মহােফজখানা শাখা কক িরত িতেবদন

[১.১২] গণনানী আেয়াজন [১.১২.১] গণনানী িদবেসর সংা সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, বিরশাল সাধারণ শাখা কক িরত িতেবদন

[১.১৩] জ িনবন সকরণ
[১.১৩.১] জলায় জের ১ বছেরর মে
জ িনবেনর হার

[১.১৪]  িনবন সকরণ
[১.১৪.১] জলায় র ১ বছেরর মে
 িনবেনর হার

[২.১] দির মধাবী িশাথেদর মােঝ সরাকাির সহায়তা ুভােব
িবতরণ

[২.১.১] িবতরেণর হার িশা ও কাণ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, বিরশাল
িশা ও কাণ শাখা কক িরত িতেবদন,
রিজার এবং ািীকার

[২.২] িশা িতােন াউং িবষয়ক জারদারত কায ম [২.২.১] বাবায়েনর সংা িশা ও কাণ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, বিরশাল পািদ এবং িরিচ

[২.৩] ল-কেলেজর ছাছাীেদর অংশহেণ ইজ িতেযািগতা এবং
িশক,িশাথ ও অিভভাবকেদর অংশহেণ সিমনার আেয়াজন

[২.৩.১] িতেযািগতা ও সিমনােরর
সংা

িশা ও কাণ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, বিরশাল পািদ, ফলাফল এবং িরিচ
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[২.৪] িবান ও ি মলা এবং িডিজটাল মলা আেয়াজন [২.৪.১] আেয়ািজত মলার সংা
িশা ও কাণ এবং আইিস শাখা, জলা শাসেকর
কায ালয়, বিরশাল

পািদ এবং িরিচ

[২.৫] িশা িতান ও মািিমিডয়া াসম পিরদশ ন [২.৫.১] পিরদশ েনর সংা জলা শাসন, বিরশাল এবং সংি অা দর পিরদশ ন িতেবদন

[২.৬] িভিডও কনফােরিং [২.৬.১] বাবায়েনর হার আইিস শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, বিরশাল পািদ এবং িরিচ

[২.৭] কম কতা ও কম চারীেদর তি ও অিফস বাপনা িবষয়ক
িশণ দান

[২.৭.১] িশেণর সংা জলা শাসন, বিরশাল পািদ এবং িরিচ

[২.৮] ই-িমউেটশন িবষয়ক িশণ দান [২.৮.১] িশেণর সংা জলা শাসন, বিরশাল পািদ এবং িরিচ

[২.৯] ই-ফাইিলং িবষেয় িশণ [২.৯.১] িশেণর সংা আইিস শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, বিরশাল পািদ এবং িরিচ

[২.১০] জলা পয ােয় বািষ ক ীড়া অান আেয়াজন [২.১০.১] আেয়াজেনর সংা জলা শাসন, বিরশাল এবং সংি অা দর পািদ এবং িরিচ

[২.১১] জলা পয ােয় জিয়তােদর সংবধ না [২.১১.১] আেয়াজেনর সংা জলা শাসন, বিরশাল এবং মিহলা িবষয়ক অিধদর পািদ এবং িরিচ

[২.১২] ঘািষত িদবস বাবায়েনর হার [২.১২.১] িনির হার জলা শাসন, বিরশাল পািদ

[২.১৩] ুভােব রাাচার (েটাকল) বাবায়ন [২.১৩.১] বাবায়েনর হার জলা শাসন, বিরশাল পািদ এবং িতেবদন

[৩.১] িভকেদর নব াসেন িত উপেজলায় তািলকা ণয়ন ও
িভকেদর জীিবকার জ কম িচ আেয়াজন

[৩.১.১] আেয়ািজত কম িচ জলা শাসন, বিরশাল এবং সংি অা দর পািদ এবং িতেবদন

[৩.২] সামািজক িনরাপা কম িচর আওতায় া অথ  ুভােব
উপকারেভাগীর িনকট হার

[৩.২.১] বাবায়েনর হার জলা শাসন, বিরশাল এবং সংি অা দর
জলা শাসন, বিরশাল এবং সংি অা দর
কক িরত িতেবদন

[৩.৩] েয াগ বাপনা ও াণ সংা কায ম [৩.৩.১] ঘািষত কম িচ বাবায়েনর হার জলা শাসন, বিরশাল এবং সংি অা দর
জলা শাসন, বিরশাল এবং সংি অা দর
কক িরত িতেবদন

[৩.৪] .আর বরা িবতরণ [৩.৪.১] বাবায়েনর হার জলা শাসন, বিরশাল এবং সংি অা দর
জলা শাসন, বিরশাল এবং সংি অা দর
কক িরত িতেবদন

[৩.৫] জলা কণ ধার কিমর সভা আেয়াজন [৩.৫.১] সভার সংা জলা শাসন, বিরশাল এবং েয াগ বাপনা শাখা েয াগ বাপনা শাখা কক িরত িতেবদন

[৩.৬] জলা কণ ধার কিমর মািসক সভায় হীত িসা বাবায়ন [৩.৬.১] বাবায়েনর হার জলা শাসন, বিরশাল এবং েয াগ বাপনা শাখা
জলা শাসন, বিরশাল এবং সংি অা দর
কক িরত িতেবদন

[৪.১] ই-িমউেটশন স [৪.১.১] িনির হার এস এ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, বিরশাল এস এ শাখা কক িরত িতেবদন

[৪.২] িম উয়ন কর আদায় [৪.২.১] আদােয়র পিরমাণ এস এ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, বিরশাল এস এ শাখা কক িরত িতেবদন

[৪.৩] অিপ ত সির লীজ আদায় [৪.৩.১] আদােয়র পিরমাণ িভিপ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, বিরশাল িভিপ শাখা কক িরত িতেবদন

[৪.৪] জলা রাজ সভা আেয়াজন [৪.৪.১] সভার সংা এস এ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, বিরশাল সভার কায িববরণী

[৪.৫] িজববষ  উপলে হহীনেদর মােঝ হ িনম াণব ক িবতরণ [৪.৫.১] িবতরেণর সংা জলা শাসন, বিরশাল এস এ শাখা কক িরত িতেবদন

[৪.৬] সায়রাতমহল সেহর ইজারা দান [৪.৬.১] ইজারা দােনর সংা এস এ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, বিরশাল এস এ শাখা কক িরত িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[৫.১] সািব ক আইন-লা রায় জলা কার কিমর সভা িনয়িমত
আেয়াজন করা

[৫.১.১] সভার সংা
িডিসয়াল িখানা শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়,
বিরশাল

সভার কায িববরণী

[৫.২] িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা [৫.২.১] পিরচািলত মাবাইল কাট 
িডিসয়াল িখানা শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়,
বিরশাল

িডিসয়াল িখানা শাখা কক িরত িতেবদন

[৫.৩] িনব াহী আদালেতর মােনায়েন এিিকউভ ািজেটেদর
িনয়িমত িশণ দান

[৫.৩.১] িশেণর সংা জলা শাসন, বিরশাল পািদ এবং িরিচ

[৫.৪] মৎরা অিভযান পিরচালনা [৫.৪.১] পিরচািলত অিভযান
িডিসয়াল িখানা শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়,
বিরশাল

িডিসয়াল িখানা শাখা কক িরত িতেবদন

[৫.৫] অিভেযােগর িভিেত বািববাহ িতেরােধর বা হণ [৫.৫.১] হীত বা জলা শাসন, বিরশাল এবং সংি অা দর
জলা শাসন, বিরশাল এবং সংি অা দর
কক িরত িতেবদন

[৫.৬] াম আদালত সিয়করেণর জ উোগ হণ, সাধারণ মােষর
মে চার এবং ইউিপ চয়ারানেদর িশণ দান

[৫.৬.১] িশেণর সংা জলা শাসন, বিরশাল পািদ এবং িরিচ
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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
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