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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:

বাংলােদশ ও ভারত সরকােরর মে সািদত ঐিতহািসক “িছটমহল হার ি” সফলভােব বাবায়েনর মােম এ জলার দীঘ  িদেনর
িছটমহল সমার সমাধান করা হেয়েছ। মিপিরষদ সিচব মেহাদেয়র উপিিতেত িবগত ২৭/১১/২০১৫িঃ “িশ িববাহ জলা” ঘাষণার
মােম  উ  িশ  িববাহ  বণ  এ  জলায়  িশ  িববাহ  জলায়  পিরণত  করা  হেয়েছ।  িশােদশ  ও  জািতর  উয়েনর  ল  চািবকা।
মানসত ও েগাপেযাগী  িশা িনিতকরেণ জলার ২২৮ মািমক িবালেয়র মে ২৭৪ মািিমিডয়া াস ম ৭৮  মািমক
িবালেয় কিউটার াব াপন করা হেয়েছ এবং পাবিলক পরীাসহ নকল ও শািণ  পিরেবেশ স করা হে। িনব াচন
পিরচালনা রাের অতম ণ  কত। জাতীয় সংসদ িনব াচন, উপেজলা পিরষদ িনব াচন ও ইউিনয়ন পিরষদ িনব াচন সহূ, অবাধ,
িনরেপ ও শািণ  পিরেবেশ স করা হেয়েছ। অিধক ২৭৬৯ মাবাইল কাট  অিভযােনর মােম ১৯,৭৬৪  মামলায়
১,১০,৯৩,১৪৫/- টাকা জিরমানা আদায় কের িনি করা হয় এবং যৗন হয়রািন রাধ ও সামিক আইন-ংখলা পিরিিতর ত উয়ন
সাধন করা হেয়েছ। রাজ শাসন জলা শাসেনর অতম ণ  অংশ। জলার রাজ শাসন বায় সংার ও গিতশীলতা আনয়েনর
ফলিতেত ৩৭৮৪৯  িমউেটশন কস িনির মােম রকড  হালনাগাদকরণ, র সা িফেকট মামলা িনির মােম আদায়
৫,১১,৩৪০/- টাকা, অিপ ত সিলীজ নবায়েনর মােম আদায় ৯৪,৬৩,৩০২/-টাকা, িম উয়ন কর আদায় ১১,১৫,৩৭,৮১৯/-টাকা, কর
বিহ ত রাজ আদায় ৩,০৯,১৫,২৪৬/-টাকা, ২৬৬৬২ িমহীন পিরবারেক িষ খাস জিম বোব দান করা সব হেয়েছ। িডিজটাল
পিত অ ির মােম জলা শাসেনর হ ড থেক জির ০১ িদন এবং সাধারণ ০৩ িদেনর মে এবং ইউিডিস থেক তম
সমেয়র মে খিতয়ােনর নকল সরবরাহ করা হে।

সমা এবং চােলসহ:

সীমাবত জলা হওয়ায় এ জলায় মাদকের বহার ও চারাচালান বিশ। নদীর নাতা না থাকায় এ জলায় বষ া মৗেম াপক নদী
ভান ও বা সংঘত হয়। অথ ৈনিতক ভােবলাভ জনক হওয়ায় এেজলায় তামােকর চাষাবাদ লনালক ভােব বশী। নাগিরকেদর িশা,
সেচতনতা ও উোার অভােব এ জলা অথ ৈনিতকভােব পাৎপদ।

ভিবৎ পিরকনা:

িষ িভিক িশায়েনর মােম এ জলায় আথ -সামািজক অবার উয়ন। মানসত িশা িনিতকরণ। এ জলােক াউটস জলা
ঘাষণা।  উপেজলা িম অিফস সহেক জনবাব িম অিফেস পােরর লে সকল উপেজলা িম অিফেস সবাহীতােদর জ এক
কের "অেপা ক" িনম াণ। ই-িম সবা দােনর লে েতক উপেজলা িম অিফেস ই-িমউেটশন চার উোগ নয়া হেয়েছ। কম কতা
কম চারীেদর িশণ দােনর মােম দতা ি করেত হেব।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

• জলা িম রাজ আদায় ৩,০৯,১৫,২৪৬ টাকায় উীতকরণ।
• সকল কম চারীেক ৬০ ঘা কের িশণ দান।
• কমপে ৩,১০৯ িমহীন পিরবােরর নব াসন।
• লালমিনরহাট জলােক মাদক জলা িহেসেব ঘাষণা।
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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, লালমিনরহাট

এবং

িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, রংর-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 ি, ত ির যথাযথ বহার ও সবাদাতােদর িভির পিরবতন এবং উাবন চচ ারমােম সময়াব ও
মানসত সবা িনিত করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর 

১. িম বাপনা
২. িশা, সংিত ও আইিস
৩. উয়ন ও শাসিনক সময়
৪. আইন লা
৫. ানীয় সরকার ও অা কায েমর 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 আ:িবভাগীয় কম কাের সময় এবং মাননীয় ধানমীর িবেশষ উোগসহ ও িতত কসহসহ জলার
ধান উয়ন কম কা বাবায়েন সময় করা
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. দাির িবেমাচেন িবিভ মণালয়/িবভাগ কক হীত সামািজক িনরাপা বনীর সকল কায ম তদারিক করা
৪. জলা ািজেিস ও িনব াহী ািজেিস সিকত যাবতীয় মতা েয়াগ, মাবাইল কাট  পিরচালনা, জলার সািব ক
আইনলা রাব ক জনজীবেন ি আনয়ন এবং িভিভআইিপেদর িনরাপাসহ জলার সািব ক িনরাপা িনিত করা
৫. জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন এবং দ মানব সদ উয়ন
৬. িবিভ সামািজক সমা যমন যৗন হয়রানী, নারী িনয াতন, মাদক সবন, চারাচালান, যৗক, বািববাহ ইতািদ
িতেরাধ/িনরসেন কায ম হণ
৭. জাতীয় ই-গভেন কায ম বাবায়ন, সবা দান পিত সহজীকরণ, ি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

দ শাসন গেড় তালার িনিম জনশাসেনর িশণ নীিতমালা অযায়ী
জলা শাসেনর কম কতা-কম চারীেদর ২০২১-২০২২বছের নতম ৬০ ঘা
এবং ২০২২-২০২৩ বছের নতম ৬০ ঘা িশণ দান

ইন হাউজ িনং সংা ০ ০ ৫৪ ৫৪ ৫৬
জলা শাসেকর কায ালয়
লালমিনরহাট

হািজরা

িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণ গিতশীল শাসন িতার লে জলা
শােসনর কায ম ২০২১-২০২২ বছের ৮০% এবং ২০২২-২০২৩ বছের
১০০% ই-নিথর মােম বাবায়ন;

নিথ িরেপাট  % ৫০ ৬৫ ৮০ ৮০ ৮৫
জলা শাসেকর কায ালয়
লালমিনরহাট

িরেপাট 

জনবাব শাসন জেনর িনিম জনগণেক কািত সবা দান ২০২১-২০২২
বছের সেব া ২০ িদেন এবং ২০২২-২০২৩ বছের সেব া ১৫ িদেন দান।

েদয় িরেপাট  % ০ ০ ৯০ ৯০ ৯০
জলা শাসেকর কায ালয় এর
অধীন শাখা, লালমিনরহাট

িরেপাট 

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, নেভর ০৭, ২০২২ ১১:৪৬ া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, িডেসর ০১, 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] িম
বাপনা

২৫

[১.১] সহকারী কিমশনার (িম)
অিফস পিরদশ ন

[১.১.১] পিরদশ নত সমি সংা ২ ০ ০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.২] সহকারী কিমশনার (িম)
অিফস পিরদশ ন পািরশ বাবায়ন
তদারিক

[১.২.১] পািরশ
বাবািয়ত

সমি % ১ ০ ০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০

[১.৩] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [১.৩.১] পিরদশ নত সমি সংা ২ ০ ০ ২৪ ২২ ১৯ ১৭ ১৫ ২৪ ২৪

[১.৪] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন
পািরশ বাবায়ন তদারিক

[১.৪.১] পািরশ
বাবািয়ত

সমি % ১ ০ ০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০

[১.৫] সায়রাত মহাল ইজারা দান [১.৫.১] ইজারা দানত সমি সংা ১ ০ ০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৯০ ৯৫

[১.৬] এলএ কেসর গেজট কাশ [১.৬.১] গেজট কািশত সমি % ১ ০ ০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০

[১.৭] এলএ কেসর িতরণ
আেবদন িনি

[১.৭.১] আেবদন
িনিত

সমি % ২ ০ ০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০

[১.৮] িম উয়ন কর বাপনা
িডিজটাইেজশন

[১.৮.১]
িডিজটাইেজশনৃত

সমি % ২ ০ ০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০

[১.৯] জনােরল সা িফেকট মামলা
িনিত

[১.৯.১] মামলা
িনিত

সমি % ২ ০ ০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩৫ ৮০ ৯০

[১.১০] িম রাজ সংা মামলা
িনিত

[১.১০.১] মামলা
িনিত

সমি % ২ ০ ০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭৫ ৮০

[১.১১] অিপ ত সির িলজ নবায়ন [১.১১.১] িলজ নবায়নত সমি সংা ২ ০ ০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৭০ ৮০

[১.১২] হহীনেদর জ হিনম াণ
করা

[১.১২.১] হ িনিম ত সমি সংা ৩ ০ ০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২০০ ২৫০

[১.১৩] িমহীনেদর জ িষ খাস
জিম বোব

[১.১৩.১] বোবত সমি সংা ২ ০ ০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২০০ ২৫০

[১.১৪] সরকাির জিম, নদী, ািতক
জলাশয় রায় পদেপ হণ

[১.১৪.১] পদেপ
হণত

সমি % ১ ০ ০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৯৫ ১০০

[১.১৫] দওয়ািন মামলার এসএফ
রণ

[১.১৫.১] এসএফ িরত সমি % ১ ০ ০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৯৫ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, নেভর ০৭, ২০২২ ১১:৪৬ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, িডেসর ০১, 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] িশা,
সংিত ও
আইিস

১৫

[২.১] িশা িতােন উত পাঠদান
িনিেত পদেপ হণ

[২.১.১] পদেপ হীত সমি % ৫ ০ ০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৯৫ ১০০

[২.২] ধময় ও সামািজক সীিত ও
সদািয়কতা রায় বা হণ

[২.২.১] বা হীত সমি % ২ ০ ০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৯৫ ১০০

[২.৩] জনশীলতার চচ া, সাংিতক
চচ া ও ীড়া িবধা িেত পদেপ
হণ

[২.৩.১] পদেপ হীত সমি সংা ১ ০ ০ ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ১২ ১৪

[২.৪] নাগিরকেদর জ পাক, খলার
মাঠ সংরণ/উয়ন/নন তিরর
উোগ হণ

[২.৪.১] উোগ হীত সমি সংা ১ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৫ ৬

[২.৫] উ ি ানস
মশি গেড় লেত পদেপ হণ

[২.৫.১] পদেপ হীত সমি সংা ২ ০ ০ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১৪ ১৬

[২.৬] জনসাধারেণর মােঝ িনরাপদ
ইারেনট ও ত ি বহার
িনিেত পদেপ হণ

[২.৬.১] পদেপ হীত সমি সংা ১ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৫ ৬

[২.৭] জনগেণর মােঝ া সেচতনা
িেত পদেপ হণ

[২.৭.১] পদেপ হীত সমি % ১ ০ ০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৯৫ ১০০

[২.৮] জলা িশা কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[২.৮.১] িসা
বাবািয়ত

সমি % ২ ০ ০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৯৫ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, নেভর ০৭, ২০২২ ১১:৪৬ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, িডেসর ০১, 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] উয়ন ও
শাসিনক সময়

১০

[৩.১] জলার সকল সরকাির দেরর
কায েমর যথাযথ সময় সাধন

[৩.১.১] সময় সািধত সমি % ১ ০ ০ ৯৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ১০০ ১০০

[৩.২] জলা উয়ন সময় সভার
িসা বাবায়ন

[৩.২.১] িসা
বাবািয়ত

সমি % ১ ০ ০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৯৫ ১০০

[৩.৩] উয়ন কের/ কায েমর
মান িনিেত িনয়িমত পিরদশ ন

[৩.৩.১] পিরদশ নত সমি সংা ১ ০ ০ ১২০ ১১৫ ১১০ ১০৫ ১০০ ১৩০ ১৪০

[৩.৪] খা িনরাপা িনিেত
পদেপ হণ

[৩.৪.১] পদেপ হীত সমি % ১ ০ ০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৯৫ ১০০

[৩.৫] বাজার  িিতশীল রাখেত
পদেপ হণ; বাজার মিনটিরং ি

[৩.৫.১] পদেপ হীত সমি সংা ১ ০ ০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৯৫ ১০০

[৩.৬] সরকাির অিফেস সময়মেতা
সবা াি িনিেত পদেপ হণ

[৩.৬.১] পদেপ হীত সমি % ০.৫ ০ ০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৬৫ ১০০ ১০০

[৩.৭] কিমউিন িিনক এবং
উপেজলা া ও পিরবার কাণ
কসহ কায কর রাখেত কায ম
হণ

[৩.৭.১] কায ম হীত সমি % ১ ০ ০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৯৫ ১০০

[৩.৮] সমােজর অনসর িণ বেদ,
জেল, ষক, িহজড়া ও হিরজন,
পিরতাকমেদর সািব ক উয়ন

[৩.৮.১] সািব ক
উয়নত

সমি সংা ১ ০ ০ ১২ ১০ ০৮ ৬ ৪ ১৬ ১৮

[৩.৯] িে হতার িশকার এবং
অসহায় িেযাা পিরবােরর
সদেদর যথাযথ সানজনক
জীবনযাার বাকরেণ পদেপ
হণ

[৩.৯.১] পদেপ হীত সমি সংা ১ ০ ০ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১৬ ১৮

[৩.১০] গণকবর ও ে
িচিতকরণ ও সংররেণর উোগ
হণ

[৩.১০.১] উোগ হীত সমি সংা ১ ০ ০ ২ ১ ০ ০ ০ ৩ 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 

[৩.১১] এসিডিজ িবষয়ক জলা
কিমর সভার িসা বাবায়ন

[৩.১১.১] িসা
বাবািয়ত

সমি % ০.৫ ০ ০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ৯৫

[৪] আইন লা ১০

[৪.১] সামািজক যাগােযাগ মােমর
অপবহার রাধকে বা হণ

[৪.১.১] বা হীত সমি % ১ ০ ০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৯৫ ১০০

[৪.২] ধময় উবাদ ও জীবাদ
মাকােবলায় বা হণ

[৪.২.১] বা হীত সমি % ১ ০ ০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৯৫ ১০০

[৪.৩] মাদক সমাজ গঠেন ও
চারাচালান রােধ পদেপ হণ

[৪.৩.১] পদেপ হীত সমি % ১ ০ ০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৯৫ ১০০

[৪.৪] নারী ও িশর িত সিহংসতা,
িনপীড়ন ও বষলক আচরণ বে
পদেপ হণ

[৪.৪.১] পদেপ হীত সমি % ২ ০ ০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৯৫ ১০০

[৪.৫] বািববাহ, ইভিজং, খাে
ভজাল, নকল প ইতািদ রােধ
িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা

[৪.৫.১] মাবাইল কাট 
পিরচািলত

সমি সংা ২ ০ ০ ৮৫০ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ৬৫০ ৯০০ ৯৫০

[৪.৬] মামলা িনি জারদারকরণ
[৪.৬.১] মামলা
িনিত

সমি % ২ ০ ০ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৯০ ১০০

[৪.৭] জলা আইন লা সংা
সভার িসা বাবায়ন

[৪.৭.১] িসা
বাবািয়ত

সমি % ১ ০ ০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৯৫ ১০০

[৫] ানীয়
সরকার ও অা
কায েমর
সময়/বাপনা

১০

[৫.১] এসিডিজ ানীয়করেণ উোগ
হণ

[৫.১.১] উোগ হীত সমি % ১ ০ ০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪৫ ৯০ ৯৫

[৫.২] ানীয় সরকার িতােন
যথাযথ উয়ন পিরকনা হেণ
সহায়তা ও সময় সাধন

[৫.২.১] সহায়তাত/
সময় সাধনত

সমি % ১ ০ ০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৯৫ ১০০

[৫.৩] জলার িনজ ঐিতহ ও
সংিত রা এবং জলার িবাত
পসেহর চার ও িবপণেন উোগ
হণ

[৫.৩.১] উোগ হীত সমি সংা ১ ০ ০ ২ ১ ০ ০ ০ ৩ 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 

[৫.৪] পিরকিত নগরায়ন ও বনায়ন
িনিতকরণ

[৫.৪.১] নগরায়ন ও
বনায়নত

সমি সংা ১ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৫ ৬

[৫.৫] পয টেনর িবকাশ, পয টন
েটর রণােবণ ও নন পয টন
ট গেড় লেত পদেপ হণ

[৫.৫.১] পদেপ হীত সমি সংা ১ ০ ০ ৩ ২ ১ ০ ০ ৪ ৫

[৫.৬] সামািজক িনরাপা কম িচেত
অসহায়/ঃ/ িবধাবিতেদর
িবধা াি িনিেত বা হণ

[৫.৬.১] বা হীত সমি % ১ ০ ০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৯৫ ১০০

[৫.৭] জ িনবন কায েমর
তদারিক

[৫.৭.১] কায েমর
তদারৃত

সমি % ১ ০ ০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৯৫ ১০০

[৫.৮] াম আদালেতর কায ম
পিরবীণ

[৫.৮.১] কায ম
পিরবীণত

সমি % ১ ০ ০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০

[৫.৯] ানীয় সরকার িতােনর
কায ম পিরবীণ

[৫.৯.১] কায ম
পিরবীণত

সমি % ১ ০ ০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৯৫ ১০০

[৫.১০] ানীয় সরকার িতােনর
সমতা িেত উোগ হণ

[৫.১০.১] উোগ হীত সমি % ১ ০ ০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০
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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, লালমিনরহাট, িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়,
রংর-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

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

ািরত:

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, লালমিনরহাট

তািরখ

িবভাগীয় কিমশনার
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, রংর

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এন িজ ও ব-সরকাির সংা (Non-Government Organization)

২ এস এফ টেম অব ফা

৩ িজ আর য়রািত সাহা (Gratious Relief)

৪  আর ট িরিলফ (Test Relief)

৫  উ কর িম উয়ন কর
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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] সহকারী কিমশনার (িম) অিফস পিরদশ ন [১.১.১] পিরদশ নত জলা শাসক, লালমিনরহাট
দশ ন/পিরদশ ন িতেবদেনর
সামাির শীট

[১.২] সহকারী কিমশনার (িম) অিফস পিরদশ ন পািরশ বাবায়ন
তদারিক

[১.২.১] পািরশ বাবািয়ত জলা শাসক, লালমিনরহাট িতেবদন

[১.৩] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [১.৩.১] পিরদশ নত জলা শাসক, লালমিনরহাট
দশ ন/পিরদশ ন িতেবদেনর
সামাির শীট

[১.৪] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন পািরশ বাবায়ন তদারিক [১.৪.১] পািরশ বাবািয়ত জলা শাসক, লালমিনরহাট িতেবদন

[১.৫] সায়রাত মহাল ইজারা দান [১.৫.১] ইজারা দানত রাজ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, লালমিনরহাট ইজারা দােনর সামাির শীট

[১.৬] এলএ কেসর গেজট কাশ [১.৬.১] গেজট কািশত এলএ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, লালমিনরহাট
কািশত গেজেটর সামাির
শীট

[১.৭] এলএ কেসর িতরণ আেবদন িনি [১.৭.১] আেবদন িনিত এলএ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, লালমিনরহাট
িনিত এলএ কেসর
সামাির শীট

[১.৮] িম উয়ন কর বাপনা িডিজটাইেজশন [১.৮.১] িডিজটাইেজশনৃত রাজ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, লালমিনরহাট িতেবদন

[১.৯] জনােরল সা িফেকট মামলা িনিত [১.৯.১] মামলা িনিত জনােরল সা িফেকট শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, লালমিনরহাট িতেবদন

[১.১০] িম রাজ সংা মামলা িনিত [১.১০.১] মামলা িনিত রাজ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, লালমিনরহাট
িনিত মামলার সামাির
শীট

[১.১১] অিপ ত সির িলজ নবায়ন [১.১১.১] িলজ নবায়নত অিপ ত সি শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, লালমিনরহাট
নবায়নত িলজ কেসর
সামাির শীট

[১.১২] হহীনেদর জ হিনম াণ করা [১.১২.১] হ িনিম ত রাজ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, লালমিনরহাট িনিম ত েহর সামাির শীট

[১.১৩] িমহীনেদর জ িষ খাস জিম বোব [১.১৩.১] বোবত রাজ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, লালমিনরহাট
বোবত খাস জিমর
সামাির শীট

[১.১৪] সরকাির জিম, নদী, ািতক জলাশয় রায় পদেপ হণ [১.১৪.১] পদেপ হণত রাজ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, লালমিনরহাট িতেবদন

[১.১৫] দওয়ািন মামলার এসএফ রণ [১.১৫.১] এসএফ িরত রাজ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, লালমিনরহাট
িরত এসএফ এর সামাির
শীট

[২.১] িশা িতােন উত পাঠদান িনিেত পদেপ হণ [২.১.১] পদেপ হীত জলা িশা অিফসার, লালমিনরহাট এবং জলা াথিমক িশা অিফসার, লালমিনরহাট িতেবদন

[২.২] ধময় ও সামািজক সীিত ও সদািয়কতা রায় বা হণ [২.২.১] বা হীত উপপিরচালক, ইসলামী ফাউেশন, লালমিনরহাট সভায় উপিিতেদর হািজরা
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর

মাণক
[২.৩] জনশীলতার চচ া, সাংিতক চচ া ও ীড়া িবধা িেত
পদেপ হণ

[২.৩.১] পদেপ হীত জলা কালচারাল অিফসার, লালমিনরহাট এবং জলা ীড়া অিফসার, লালমিনরহাট সভার রেলশন

[২.৪] নাগিরকেদর জ পাক, খলার মাঠ সংরণ/উয়ন/নন তিরর
উোগ হণ

[২.৪.১] উোগ হীত জলা ীড়া অিফসার, লালমিনরহাট সভায় উপিিতেদর হািজরা

[২.৫] উ ি ানস মশি গেড় লেত পদেপ হণ [২.৫.১] পদেপ হীত
উপিরচালক, ব উয়ন অিধদর, লালমিনরহাট কািরগির িশণ ক, িবকনা,
লালমিনরহাট

িতেবদন

[২.৬] জনসাধারেণর মােঝ িনরাপদ ইারেনট ও ত ি বহার
িনিেত পদেপ হণ

[২.৬.১] পদেপ হীত সহকারী াামার, জলা শাসেকর কায ালয়, লালমিনরহাট সভায় উপিিতেদর হািজরা

[২.৭] জনগেণর মােঝ া সেচতনা িেত পদেপ হণ [২.৭.১] পদেপ হীত িসিভল সাজন, লালমিনরহাট
পিরদশ ন িচ/পিরদশ ন
িতেবদন

[২.৮] জলা িশা কিমর সভার িসা বাবায়ন [২.৮.১] িসা বাবািয়ত জলা িশা অিফসার, লালমিনরহাট িতেবদন

[৩.১] জলার সকল সরকাির দেরর কায েমর যথাযথ সময় সাধন [৩.১.১] সময় সািধত জলা শাসক, লালমিনরহাট িতেবদন

[৩.২] জলা উয়ন সময় সভার িসা বাবায়ন [৩.২.১] িসা বাবািয়ত সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, লালমিনরহাট িতেবদন

[৩.৩] উয়ন কের/ কায েমর মান িনিেত িনয়িমত পিরদশ ন [৩.৩.১] পিরদশ নত জলা শাসেকর গাপনীয় শাখা, লালমিনরহাট পিরদশ েনর সামাির শীট

[৩.৪] খা িনরাপা িনিেত পদেপ হণ [৩.৪.১] পদেপ হীত িনরাপদ খা অিধদর, লালমিনরহাট িতেবদন

[৩.৫] বাজার  িিতশীল রাখেত পদেপ হণ; বাজার মিনটিরং
ি

[৩.৫.১] পদেপ হীত
িসিভল সাজন, লালমিনরহাট ময়র, লালমিনরহাট পৗরসভা/পাটাম পৗরসভা,
লালমিনরহাট বাজার অসানকারী, লালমিনরহাট

িতেবদন

[৩.৬] সরকাির অিফেস সময়মেতা সবা াি িনিেত পদেপ হণ [৩.৬.১] পদেপ হীত জলা শাসক, লালমিনরহাট িতেবদন

[৩.৭] কিমউিন িিনক এবং উপেজলা া ও পিরবার কাণ
কসহ কায কর রাখেত কায ম হণ

[৩.৭.১] কায ম হীত সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, লালমিনরহাট িতেবদন

[৩.৮] সমােজর অনসর িণ বেদ, জেল, ষক, িহজড়া ও হিরজন,
পিরতাকমেদর সািব ক উয়ন

[৩.৮.১] সািব ক উয়নত সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, লালমিনরহাট িতেবদন

[৩.৯] িে হতার িশকার এবং অসহায় িেযাা পিরবােরর
সদেদর যথাযথ সানজনক জীবনযাার বাকরেণ পদেপ হণ

[৩.৯.১] পদেপ হীত সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, লালমিনরহাট িতেবদন

[৩.১০] গণকবর ও ে িচিতকরণ ও সংররেণর উোগ হণ [৩.১০.১] উোগ হীত সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, লালমিনরহাট িতেবদন

[৩.১১] এসিডিজ িবষয়ক জলা কিমর সভার িসা বাবায়ন [৩.১১.১] িসা বাবািয়ত এলিজ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, লালমিনরহাট িতেবদন

[৪.১] সামািজক যাগােযাগ মােমর অপবহার রাধকে বা হণ [৪.১.১] বা হীত জএম শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, লালমিনরহাট িতেবদন

[৪.২] ধময় উবাদ ও জীবাদ মাকােবলায় বা হণ [৪.২.১] বা হীত জএম শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, লালমিনরহাট িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর

মাণক
[৪.৩] মাদক সমাজ গঠেন ও চারাচালান রােধ পদেপ হণ [৪.৩.১] পদেপ হীত জএম শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, লালমিনরহাট িতেবদন

[৪.৪] নারী ও িশর িত সিহংসতা, িনপীড়ন ও বষলক আচরণ
বে পদেপ হণ

[৪.৪.১] পদেপ হীত মিহলা ও িশ িবষয়ক কম কতা, লালমিনরহাট িতেবদন

[৪.৫] বািববাহ, ইভিজং, খাে ভজাল, নকল প ইতািদ রােধ
িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা

[৪.৫.১] মাবাইল কাট  পিরচািলত মিহলা ও িশ িবষয়ক কম কতা, লালমিনরহাট িতেবদন

[৪.৬] মামলা িনি জারদারকরণ [৪.৬.১] মামলা িনিত অিতির জলা ািজেট, লালমিনরহাট িতেবদন

[৪.৭] জলা আইন লা সংা সভার িসা বাবায়ন [৪.৭.১] িসা বাবািয়ত জএম শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, লালমিনরহাট লালমিনরহাট

[৫.১] এসিডিজ ানীয়করেণ উোগ হণ [৫.১.১] উোগ হীত এলিজ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, লালমিনরহাট সভায় উপিিতেদর হািজরা

[৫.২] ানীয় সরকার িতােন যথাযথ উয়ন পিরকনা হেণ সহায়তা
ও সময় সাধন

[৫.২.১] সহায়তাত/ সময় সাধনত এলিজ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, লালমিনরহাট সভায় উপিিতেদর হািজরা

[৫.৩] জলার িনজ ঐিতহ ও সংিত রা এবং জলার িবাত
পসেহর চার ও িবপণেন উোগ হণ

[৫.৩.১] উোগ হীত নজারত শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, লালমিনরহাট সভায় উপিিতেদর হািজরা

[৫.৪] পিরকিত নগরায়ন ও বনায়ন িনিতকরণ [৫.৪.১] নগরায়ন ও বনায়নত
ময়র, লালমিনরহাট পৗরসভা, লালমিনরহাট ময়র, পাটাম, পৗরসভা এবং ভারা
কম কতা বন িবভাগ, লালমিনরহাট

িতেবদন

[৫.৫] পয টেনর িবকাশ, পয টন েটর রণােবণ ও নন পয টন
ট গেড় লেত পদেপ হণ

[৫.৫.১] পদেপ হীত
উপেজলা িনব াহী অিফসার, লালমিনরহাট সদর/আিদতমারী/কালীগ/হাতীবাা/পাটাম
লালমিনরহাট

িতেবদন

[৫.৬] সামািজক িনরাপা কম িচেত অসহায়/ঃ/ িবধাবিতেদর
িবধা াি িনিেত বা হণ

[৫.৬.১] বা হীত উপপিরচালক, সমাজেসবা অিধদর, লালমিনরহাট িতেবদন

[৫.৭] জ িনবন কায েমর তদারিক [৫.৭.১] কায েমর তদারৃত এলিজ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, লালমিনরহাট িতেবদন

[৫.৮] াম আদালেতর কায ম পিরবীণ [৫.৮.১] কায ম পিরবীণত এলিজ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, লালমিনরহাট িতেবদন

[৫.৯] ানীয় সরকার িতােনর কায ম পিরবীণ [৫.৯.১] কায ম পিরবীণত এলিজ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, লালমিনরহাট িতেবদন

[৫.১০] ানীয় সরকার িতােনর সমতা িেত উোগ হণ [৫.১০.১] উোগ হীত এলিজ শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, লালমিনরহাট ি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 িসা বাবািয়ত জলা িশা অিফস, লালমিনরহাট পালাপ ও যাগােযাগ

পিরকিত নগরায়ন ও বনায়ন িনিতকরণ নগরায়ন ও বনায়নত জলা কায ালয়, লালমিনরহাট পালাপ ও যাগােযাগ

পয টেনর িবকাশ, পয টন েটর রণােবণ ও নন পয টন ট গেড় লেত পদেপ হণ পদেপ হীত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, লালমিনরহাট সদর পালাপ ও যাগােযাগ

সামািজক িনরাপা কম িচেত অসহায়/ঃ/ িবধাবিতেদর িবধা াি িনিেত বা হণ বা হীত উপপিরচালেকর কায ালয়, লালমিনরহাট পালাপ ও যাগােযাগ

বািববাহ, ইভিজং, খাে ভজাল, নকল প ইতািদ রােধ িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা মাবাইল কাট  পিরচািলত জাতীয় মিহলা সংা, লালমিনরহাট জলা পালাপ ও যাগােযাগ

িশা িতােন উত পাঠদান িনিেত পদেপ হণ পদেপ হীত জলা িশা অিফস, লালমিনরহাট পালাপ ও যাগােযাগ

িশা িতােন উত পাঠদান িনিেত পদেপ হণ পদেপ হীত জলা াথিমক িশা অিফস, লালমিনরহাট পালাপ ও যাগােযাগ

ধময় ও সামািজক সীিত ও সদািয়কতা রায় বা হণ বা হীত উপপিরচালেকর কায ালয়, লালমিনরহাট পালাপ ও যাগােযাগ

জনশীলতার চচ া, সাংিতক চচ া ও ীড়া িবধা িেত পদেপ হণ পদেপ হীত জলা ীড়া অিফস, লালমিনরহাট পালাপ ও যাগােযাগ

নাগিরকেদর জ পাক, খলার মাঠ সংরণ/উয়ন/নন তিরর উোগ হণ উোগ হীত জলা ীড়া অিফস, লালমিনরহাট পালাপ ও যাগােযাগ

উ ি ানস মশি গেড় লেত পদেপ হণ পদেপ হীত উপপিরচালেকর কায ালয়, ব উয়ন অিধদর, লালমিনরহাট পালাপ ও যাগােযাগ

জনগেণর মােঝ া সেচতনা িেত পদেপ হণ পদেপ হীত লালমিনরহাট িসিভল সাজন এর কায ালয় পালাপ ও যাগােযাগ

নারী ও িশর িত সিহংসতা, িনপীড়ন ও বষলক আচরণ বে পদেপ হণ পদেপ হীত জাতীয় মিহলা সংা, লালমিনরহাট জলা পালাপ ও যাগােযাগ



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, নেভর ০৭, ২০২২ ১১:৪৬ া: ২০ ণ তািরখ: হিতবার, িডেসর ০১, ২০২২

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



(১৬) 

সংয োজনী ৪ : 

 

 আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিযের জোতীে শুদ্ধোচোর ককৌশি কম য-পলরকল্পনো, ২০২২-২০২৩ 

 

 

আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিযের নোম: কজিো প্রশোসযকর কো যোিে, িোিমলনরহোট 
 

কো যক্রযমর নোম 
কম যসম্পোদন 

সূচক 

সূচযকর 

মোন 

একক 

 

বোস্তবোেযনর 

দোলেত্বপ্রোপ্ত 

ব্যলি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ য বছযর 

িক্ষ্যমোত্রো 

বোস্তবোেন অগ্রগলত পলরবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩ 

মন্তব্য িক্ষ্যমোত্রো/ 

অজযন 

১ম 

ককোেোট যোর 

২ে 

ককোেোট যোর 

৩ে 

ককোেোট যোর 

৪র্ য 

ককোেোট যোর 
কমোট য অজযন 

অলজযত 

মোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রোলতষ্ঠোলনক ব্যবস্থো .............................................. ১৭ 

১.১ ননলতকতো কলমটির সভো 

আযেোজন 

সভো 

আযেোলজত 

১ সংখ্যো কজিো প্রশোসক/ 

অলতলরি কজিো 

প্রশোসক (সোাঃ) 

২ িক্ষ্যমোত্রো 

 

১ 

 

১    

অজযন 

    

  

১.২ ননলতকতো কলমটির সভোর 

লসদ্ধোন্ত বোস্তবোেন 

বোস্তবোলেত 

লসদ্ধোন্ত  

৪ % ঐ ১০০% িক্ষ্যমোত্রো 

 

১০০% 

 

১০০%    

অজযন 

    

  

১.৩ সুশোসন প্রলতষ্ঠোর লনলমত্ত 

অংশীজযনর 

(stakeholders)অংশগ্রহযণ 

সভো   

অনুলষ্ঠতসভো  ৪ সংখ্যো কজিো প্রশোসক/ 

অলতলরি কজিো 

প্রশোসক (সোাঃ) 

৪ িক্ষ্যমোত্রো ১ ১ ১ ১    

অজযন 

    

  

অজযন 

    

  

১.৪শুদ্ধোচোর সংক্রোন্ত প্রলশক্ষ্ণ 

আযেোজন 

 

প্রলশক্ষ্ণ 

আযেোলজত 

২ সংখ্যো ঐ ২ িক্ষ্যমোত্রো 

 

১ 

 

১    

অজযন 

    

  

১.৫ কম য-পলরযবশ উন্নেন 

(টিওএন্ডইভুি অযকযজো মোিোমোি 

লনষ্পলত্তকরণ/নলর্ 

লবনষ্টকরণ/পলরস্কোর-পলরচ্ছন্নতো 

বৃলদ্ধ/মলহিোযদর জন্য পৃর্ক 

ওেোশরুযমর ব্যবস্থো করো ইতযোলদ) 

উন্নত  

কম য-পলরযবশ  

২ সংখ্যো 

ও 

তোলরখ  

ঐ ২০ 

 

 

িক্ষ্যমোত্রো ৫ 

৩১-৮-২২ 

৫ 

৩১-১২-২২ 

৫ 

৩১-৩-২৩ 

৫ 

৩০-৬-২৩ 

   

অজযন 

    

  

১.৬জোতীে শুদ্ধোচোর ককৌশি 

কম যপলরকল্পনোর নত্রমোলসক অগ্রগলত 

প্রলতযবদযনর ওপর লিডব্যোক 

প্রদোন 

লিড ব্যোক 

সভো/ 

কম যশোিো 

অনুলষ্ঠত  

৪ তোলরখ ঐ ২ িক্ষ্যমোত্রো 

 

৩১-১২-২২ 

 

৩০-৬-২৩    

অজযন 

    

  

 

 

 



 

 

(১৭) 

 

২. আলর্ যক ব্যবস্থোপনো .................. ১৫ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ যবছযরর রোজস্ব 

এবং উন্নেন বোযজযটর অনুযমোলদত 

ক্রে-পলরকল্পনো ওযেবসোইযট 

প্রকোশ  

ক্রে 

পলরকল্পনো 

ওযেবসোইযট 

প্রকোলশত 

২ তোলরখ কজিো প্রশোসক/ 

অলতলরি কজিো 

প্রশোসক (সোাঃ) 

 

৩১ জুিোই 

২০২২ 

িক্ষ্যমোত্রো 

 

৩১ জুিোই 

২০২২ 

      

অজযন 

 

     
 

২.২ অনুযমোলদত বোলষ যক 

ক্রেপলরকল্পনোর  র্ো র্ বোস্তবোেন  

(রোজস্ব ও উন্নেন বোযজযটর) 

ক্রে 

পলরকল্পনো 

বোস্তবোলেত  

২ % ঐ ১০০% 

িক্ষ্যমোত্রো  ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০%    

অজযন  

 

      

২.৩ বোলষ যক উন্নেন কম যসূলচ 

বোস্তবোেন 

বোলষ যক উন্নেন 

কম যসূলচ  

বোস্তবোলেত  

৩ % ঐ ১০০% 

িক্ষ্যমোত্রো ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০%    

অজযন 

 

      

২.৪ প্রকযল্পর  PSC ও PIC 

সভো আযেোজন 

সভো 

আযেোলজত  
৩ সংখ্যো ঐ ৩ 

িক্ষ্যমোত্রো - ১ ১ ১    

অজযন 

 

      

২.৫ প্রকল্প সমোলপ্ত কশযষ প্রকযল্পর 

সম্পদ ( োনবোহন, কলম্পউটোর, 

আসবোবপত্র ইতযোলদ)লবলি 

কমোতোযবক হস্তোন্তর করো  

প্রকযল্পর 

সম্পদ লবলি 

কমোতোযবক 

হস্তোন্তলরত 

৫ তোলরখ  ঐ 
৩১ জুন 

২০২৩ 

িক্ষ্যমোত্রো 

 

  ৩১ জুন 

২০২৩ 

  
 

অজযন 

 

     
 

৩. শুদ্ধোচোর সংলিষ্ট এবং দুনীলত প্রলতযরোযি সহোেক অন্যোন্য কো যক্রম ....... ১৮       (অগ্রোলিকোরলভলত্তযত ১ নং সহ  ন্যযনতম চোরটি কো যক্রম) 

৩.১ সরকোলর  োনবোহযনর  র্ো র্ 

ব্যবহোর লনলিতকরণ 

কসলমনোর 

অনুলষ্ঠত  

৩ % কজিো প্রশোসক ৩১ জুন 

২০২৩ 

িক্ষ্যমোত্রো 

   

৩১ জুন 

২০২৩ 

   

অজযন       

৩.২ শুদ্ধোচোর ও দুনীলত প্রলতযরোি 

সংক্রোন্ত কম যশোিো 

কম যশোিো 

অনুলষ্ঠত  

৫ সংখ্যো ঐ ৪ িক্ষ্যমোত্রো ১ ১ ১ ১    

অজযন       

৩.৩ কসলমনোর ও কম যশোিোর লসদ্ধোন্ত 

বোস্তবোেন 

লসদ্ধোন্ত 

বোস্তবোলেত  

৫ % কজিো প্রশোসক ১০০% িক্ষ্যমোত্রো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজযন       

৩.৪ দুদক আইন ও লবলিমোিোর 

উপর প্রলশক্ষ্ণ 

আযেোলজত 

প্রলশক্ষ্ণ 

৫ সংখ্যো কজিো প্রশোসক/ 

সংলিষ্ট অলিস 

প্রিোন 

৪ িক্ষ্যমোত্রো ১ ১ ১ ১ 

 

  

অজযন       

অজযন 

    

   

 

 



 



ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা ২০২২-২৩  

(র্াঠ পর্ যায়েি অরিয়েি জর্ন্) 

 

ক্রর্ 

 

কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যেম্পাদন 

 সূচক 

 

একক 

 

কর্ যেম্পাদন 

সূচয়কি র্ান 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অোধািণ উত্তর্ চলরি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা/য়েবা 

েহরজকিণ/রিরজটাইয়জশন বাস্তবােন 

[১.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা/য়েবা 

েহরজকিণ/রিরজটাইয়জশন বাস্তবারেি 

িারিখ ১০ ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ 

 

০২ [২.১] ই-নরিি ব্যবহাি বৃরি [২.১.১] ই-িাইয়ল ননাট রনষ্পরত্তকৃি % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

০৩ [২.১] িথ্য বািােন হালনাগাদকিণ [৩.১.১] িথ্য বািােন হালনাগাদকৃি েংখ্যা ১৫ ৪ ৩ ২    

০৪ [৪.১] ৪ি য রশল্পরবপ্লয়বি চযায়লঞ্জ 

নর্াকায়বলাে কিণীে রবষয়ে অবরহিকিণ 

েভা/কর্ যশালা আয়োজন 

[৪.১.১] ৪ি য রশল্পরবপ্লয়বি চযায়লঞ্জ নর্াকায়বলাে 

কিণীে রবষয়ে অবরহিকিণ েভা/কর্ যশালা 

আয়োরজি 

েংখ্যা ৫ ২ ১ -- 

 

০৫ [৫.১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা 

বাস্তবােন 

[৫.১.১] কর্ যপরিকল্পনা বাস্তবােন েংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ 

আয়োরজি 

েংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কর্ যপরিকল্পনাি অধ যবারষ যক স্ব-মূল্যােন 

প্ররিয়বদন উর্ধ্যিন কর্তযপয়ক্ষ্ি রনকট নপ্ররিি  

িারিখ ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 

 

 



 

অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত কর্ মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

কার্ যক্রমেি 

ক্ষেত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যসম্পাদ

ন সূচমকি 

োন 

প্রকৃত 

অর্যন  

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অর্যন  

২০২১-২২ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধাি

ণ 

অরত 

উত্তে 
উত্তে  

চলরত 

োন 

চলরত োমনি 

রনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রোভিষ্ঠোভিক ১৪ 

[১.১] অভিয োগ ভিষ্পভি কর্ মকিমো 

(অভিক) ও আভিল কর্ মকিমোর িথ্য 

ওযেবসোইযে এবং ভিআরএস 

সফেওেযোযর (প্রয োিয ক্ষেযে) 

ত্রের্োভসক ভিভিযি হোলিোগোদকরণ 

[১.১.১] অরনক ও 

আরপল কে যকতযাি 

তথ্য ওযেবসোইযে 

ও ভিআরএস 

সফেওেযোযর 

হোলিোগোদকৃি/ 

আপমলাডকৃত 

সংখ্যো ৪   ৪ ৩    

[১.২] রনরদ যষ্ট সেমে 

অনলাইমন/অফলাইমন প্রাপ্ত 

অরিমর্াগ রনষ্পরত্ত 

[১.২.১] অভিয োগ 

ভিষ্পভিকৃি % ৭   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] অরিমর্াগ রনষ্পরত্ত সংক্রান্ত 

োরসক প্ররতমেদন ঊর্ধ্যতন কর্তযপে 

েিােি ক্ষপ্রিণ 

[১.৩.১] র্োভসক 

প্রভিযবদি ক্ষপ্রভরি % ৩   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

িভরবীেণ 

ও সের্িো 

অিমি 

১১ 

[২.১] ত্রত্রোরসক রিরত্তমত 

পরিেীেণ এেং ত্রত্রোরসক 

পরিেীেণ প্ররতমেদন ঊর্ধ্যতন 

কর্তযপমেি রনকট ক্ষপ্রিণ 

[২.২.১] ত্রের্োভসক 

প্রভিযবদি ক্ষপ্রভরি 
সংখ্যো ৩ - - ৪ ৩ ২ ১  

[২.২] কে যকতযা/কে যচািীমদি 

সর্ন্বযে অরিমর্াগ প্ররতকাি ব্যেস্থা 

এেং রর্আিএস সফটওেযাি 

রেষেক ক্ষসরেনাি/কে যশালা/ 

প্ররশেণ আমোর্ন 

[২.১.১]   

প্রভিেণ/ক্ষসরেনাি/

কে যশালা 

আযেোভিি 

 

সংখ্যো ৪ - - ২ ১ - - - 

[২.৩] অভিয োগ প্রভিকোর 

ব্যবস্থোিিো ভবষযে 

ক্ষেকযহোল্ডোরগযণর সর্ন্বযে 

অবভহিকরণ সিো আযেোিি 

[২.৩.১] 

অবভহিকরণ সিো 

আযেোভিি 

সংখ্যো ৪   ২ ১    

 



 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ মপতিকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

কার্ যক্রমেি 

সেত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যেম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যেম্পাদন 

সূচমকি 

োন 

প্রকৃি 

অর্যন  

২০২০-২১ 

প্রকৃি 

অর্যন  

২০২১-২২ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অোধাি

ণ 

অতি 

উত্তে 
উত্তে  

চলতি 

োন 

চলতি োমনি 

তনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাতিষ্ঠাতিক ১৮ 

[১.১] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি িংক্রান্ত পতিবীেণ 

কতেটি পুনর্ যঠন 

[১.১.১] কতেটি 

পুনর্ যঠিি িংখ্যা ৩   ৪ ৩ ২ ১  

[১.২] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি িংক্রান্ত পতিবীক্ষণ 

কতর্টিি িিাি তিদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

[১.৩.১] তেদ্ধান্ত 

বাস্তবাতয়ি এবং 

প্রতিমবদন সপ্রতিি 

% ৪   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষতয় 

আওিাধীি দপ্তি/িংস্থাি ির্ন্বতয় 

ত্রৈর্াতিক তিতিতি িিা আতয়াজি 

[১.২.১] িিা 

আতয়াতজি িংখ্যা ২   ৪ ৩ ২ ১  

[১.৪] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি হালিাগাদকিণ 

(আওিাধীি দপ্তি/িংস্থািহ) 

[১.৪.১] 

হালনার্াদকৃি িংখ্যা ৯   ৪ ৩ ২ ১  

িক্ষর্িা 

অজমি  
৭ 

[২.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষয়ক 

কে যশালা/প্রতশেণ/মেতেনাি 

আময়ার্ন 

[২.১.১] প্রতশেণ/ 

কর্ মশালা 

আতয়াতজি 

িংখ্যা ৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষতয় 

স্টেকতহাল্ডািগতণি ির্ন্বতয় 

অবতহিকিণ িিা আময়ার্ন 

[২.২.১]  

অবতহিকিণ িিা 

আতয়াতজি 

 

িংখ্যা ৪ - - ২ ১    

 



তথ্য অধিকার ধিষয়ে ২০২২-২৩ অর্ থিছয়রর িাধষ থক কর্ থপধরকল্পনা (সকল সরকাধর অধিয়সর জন্য প্রয় াজয)  

কর্ মসম্পাদনের 

ক্ষেত্র 
 

র্াে কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদে 

সূচক 
একক 

 

কর্ মসম্পাদে 

সূচনকর 

র্াে 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০20-

২1 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০২1-

২2 

লেযর্াত্রা ২০২2-২০২3 

অসাধারণ অতত উত্তর্ উত্তর্  চলতত র্াে 

চলতত 

র্ানের 

তেনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাততষ্ঠাতেক ৬ 

[১.১] তথ্য অতধকার আইে 

অনুর্ায়ী তেধ মাতরত সর্নয়র র্নে 

তথ্য প্রাতির আনেদে তেষ্পতত্ত 

 

[১.১.১] তেধ মাতরত সর্নয়র 

র্নে তথ্য প্রাতির আনেদে 

তেষ্পতত্ত 

 

% 0৬ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% - - 

 

সের্তা বৃধি 
1৯ 

[১.২] স্বতঃপ্রয় াধিতভায়ি 

প্রকাশয় াগ্য সকল তথ্য হালোগাদ 

কনর ওয়েিসাইয়ে প্রকাশ 

[১.2.১] হালনাগািকৃত তথ্য 

ওয়েিসাইয়ে প্রকাধশত 

তাতরখ 

 
০৪   

৩১-১২-২০২2 

ও 

৩০-০৬-২০২২ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

[১.৩] িাধষ থক প্রধতয়িিন প্রকাশ  
[১.3.১] তেধ মাতরত সর্নয় 

িাধষ থক প্রধতয়িিন প্রকাধশত  
তাধরখ  ০৩   ১৫-১০-২০২2 

৩১-১০-

২০২2 

৩০-১১-

২০২2 
- - 

[১.৪]  তথ্য অতধকার আইে, 

২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসানর 

র্ােতীয় তনথ্যর কযাটালগ ও 

ইেনেক্স তততর/ হালোগাদকরণ 

[১.4.১]  তনথ্যর কযাটালগ ও   

ইেনেক্স 

প্রস্তুতকৃত/হালোগাদকৃত 

তাতরখ ০৩   ৩১-১২-২০২2 
১৫-০১-

২০২3 

৩১-০১-

২০২3 
- - 

[১.৫] তথ্য অতধকার আইে ও 

তেতধতেধাে সম্পনকম র্েসনচতেতা 

বৃতিকরণ 

[১.5.১]  প্রচার কা থক্রর্ 

সম্পন্ন 
সংখ্যা ০৪   3 2 1 - - 

[১.৬] তথ্য অধিকার আইে, ২০০৯ 

ও এর তেতধর্ালা, প্রতেধাের্ালা, 

স্বতঃপ্রনণাতদত তথ্য প্রকাশ 

তেনদ মতশকাসহ সংতিষ্ট  ধিষয়ে 

কর্ মকতমা/কর্ মচারীনদর প্রতশেণ 

আনয়ার্ে    

[১.6.১] প্রতশেণ আনয়াতর্ত সংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] তথ্য অধিকার সংক্রান্ত 

প্রয়তযকটি ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

প্রধতয়িিন ধনি থাধরত সর্য়ে 

ওয়েিসাইয়ের তথ্য অধিকার 

সসিািয়ে প্রকাশ 

[১.৭.১] ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

প্রধতয়িিন ওয়েিসাইয়ের তথ্য 

অধিকার সসিািয়ে প্রকাধশত 

সংখ্যা ০2   ৪ ৩ ২ ১  

 


