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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা ত ির সব াক বহােরর মােম তি িভিক দ, কম শীল উয়ন সহায়ক এবং
জনবাব  শাসন  বা  গেড়  তালার  লে  কাজ  কের  যাে  যখােন  শাসিনক  ও  দতা  ির  পাশাপািশ  এর  মােম  েয়াগ  ও
সবাদাতােদর িভির পিরবতন এবং িবিভ চচ ার মােম সমেয়াপেযাগী ও মানসত সবা িনিত করা ল ল। সািতক সমেয়র
উেখেযা অজেনর মে িজববষ  অথ াৎ জািতর িপতা বব শখ িজর রহমােনর জশতবািষ কঅ ‘‘২০২০’’ যথাযথভােব উদযাপন
COVID-19 মহামাির মাকােবলার জ মাঠপয ােয় কম রত িনব াহী িজেটেদর িদেয় সকভােব মাবাইল কাট  পিরচালনা করােনার
িনেদ শনা দান , বাজার িনয়ন হহীনেদর আায়ন কের অধীেন হ দান অতম। ািবিধ মেন সরকারী কম চারীেদর উাবনী
িশণ দান, িডিজটালাইেজশেনর ে এমএস, আরএমএস, আইএমএস ও িডিজটাল রকড  ম তির ও বাবায়ন ও পরীবীেণ
িমকা রাখা, সমিত তািলকার মােম কেরানার মহামািরর জ মাননীয় ধানমীর কক দানত অদান িবতরেণ পদেপ হণ করা
হেয়েছ । সািতক সমেয় ািবিধ মেন ঢাকা িবভােগর নারীেদর কােজর ীিত প ‘‘জিয়তা অেষেণ বাংলােদশ’’ িবভাগীয় পয ােয়
আেয়াজন করা হয়। িভক করার লে পদেপ হণ, সাস ও জীবাদ িনেরাধ এবং মাদকাসি িনেরাধ সংা সেচতনতা ি,
বা িববাহ িতেরাধসহ চার ও নিতকতা িবষেয় ািবিধ মেন ওয়াকশপ আেয়াজন করা হেয়েছ। িভশন-২০৪১ এবং এসিডিজ ২০৩০
অজেনর লে মাঠপয ােয় ণ  িনেদ শনা দান অাহত রেয়েছ। পিরত সি বাপনায় গিতশীলতা আনয়েনর জ ঢাকা
িবভােগর  সকল  জলার  পিরত  সির  ডাটােবজ  সফটওয়ােরর  মােম  তকরেণর  কাজ  স  হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

কািভড অিতমািরর এই সমেয় ঢাকাসহ সারা বাংলােদেশ াণ কায মসহ অা সকল কায ম অনলাইেন সকভােব পিরচালনার জ
এক সাল ডাটােবজ তিরর কািরগির সহায়তা ততম সমেয় আনয়ন করা অতীব জরী। বতমােন সমেয়র বড় চােল হল ািবিধ
মেন সবা িহতােদরেক সবা দান করা এবং কািভড অিতমাির মাকােবলার জ মাননীয় ধানমী কক  জনগণেক দানত
সাহা ও সহেযািগতা এক ি যন বারবার না পায় তা িনিত করা। ডাটা সংরেণ দ জনবল িনেয়াগ এক বড় চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

িনিদ  কম পিরকনা হেণর মােম  িস িভ (TCV) বাবায়েনর লে ঢাকা িবভােগর অধীন সকল অিফসসেহ িডিজটাল কায েমর
ু বাবায়ন করেত হেব। িভশন ২০৪১ অজেনর জ হীত িডিজটাল কায েমর মােঝ অ  হেয়েছ ডাটা সংরণ, াণ দান
বাপনা, অিহন ও িবচার কায ম পিরচালনা, মাবাইল কাট  পিরচালনা কম কতােদর বদলী বাপনা, িম বাপনা ও নানী কায ম
ও িবিভ টকিনকাল কায ম সকভােব পিরচালনার জ উ িবষয়েলােত িশেণর বা হণ। ৮ম পবািষ কী পিরকনা
বাবায়েনর মাঠ পয ােয়র কম চারীেদর ািবিধ মেন েয়াজনীয় িশণ দান করা হেব, দ জনবল িনেয়াগ করা হেব। িনব াহী
িজেটেদর সকভােব মাবাইল কাট  পিরচালনার মােম জনগণেক ািবিধ িতবাব মা পিরধান, বাজার িনয়ণ, জনা,
জনিনরাপা বািববাহ রাধ, পিরেবশ সংরণ ও মাদকাসি রাধ করেত মাঠপয ােয় িনিদ  িনেদ শনা দান করা হেব। এছাড়া, েয াগ
মাকােবলা ও াণ বাপনা িবষেয় কায কর পিরকনা হণ করা হেব।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

কািভড অিতমািরেত সমেয় ঢাকাসহ ািবিধ মেন সবা িহতােদরেক সবা দান করা। মাননীয় ধানমীর অািধকার ক
ও িবিভ উয়নলক কায ম পািরশ দান। সাস ও জীবাদ, সাদািয়কতা ও মাদক িন ল িবষয়ক সেচতনতালক
কায ম বাবায়ন। রাজ শাসেন কম রত কম কতা/কম চারীেদর রাজ বাপনা সংা িশণ। িম উয়ন কর ৮০%
আদায়। জাতীয় াচার কৗশল ও ত অিধকার বাবায়ন। িবভাগীয় পয ােয় জিয়তােদর সংবধ না আেয়াজন। ঢাকা িবভাগাধীন
শাসেন কম রত শতভাগ কম কতা কম চারীর আইিস বহার িনিত 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-

িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা

এবং

মিপিরষদ সিচব, মিপিরষদ িবভাগ-এর মে ২০২১ সােলর লাই মােসর ৩০ তািরেখ এই বািষ ক
কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

দ, গিতশীল, উয়নখী, জবাবিদিহতালক জনবাব শাসন।

১.২ অিভল (Mission)
শাসিনক দতা ি, উয়ন বাপনা, ত ির যথাযথ বহার, রাজ শাসেন সবাদাতােদর ি ভির পিরবতন এবং
উাবন চচ ার মােম সময়াব ও মানসত জনেসবা িনিত করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. িবিভ উয়নলক ও শাসিনক কায মসেহর কায কর সময় সাধন
২. জনলা ও জনিনরাপা সংহতকরণ
৩. রাজ শাসন ও বাপনায় গিতশীলতা আনয়ন
৪. িশা, সংিত,মানব সদ, নারী উয়েনর ে ািতািনক সমতা িকরণ এবং েয াগ বাপনা ও পিরেবশ
সংরণসহ টকসই উয়ণ লমাা অজন রািতকরণ
৫. ানীয় সরকার িবভােগর কায েমর ু সময় সাধন

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. আঃিবভাগীয় কম কাের সময় এবং ধানমীর িতত কসেহর উয়ন কম কা বাবায়েন সময়কারীর
দািয়  পালন
২. সরকার কক িষ, ােসবা ও জনা, পিরবার পিরকনা, নারী ও িশ,  -গাীর কাণ, ীড়া, সংিত
এবং িশা িবষয়ক হীত সকল নীিতমালা ও কম িচর ু বাবায়ন, তাবধান, পিরবীণ ও সময়সাধন
৩. েয াগ বাপনা এবং াণ ও নব াসন কায ম হণ, িজআর, আর, কািবখা, কািবটা, িভিজিড, িভিজএফ,
অিতদিরেদর জ কম জন কম িচ ইতািদ কায ম বাবায়ন ও পিরবীণ এবং জলবা পিরবতেনর িবপ ভাব
মাকােবলায় জনসেচতনতা ি, বনায়ন, িবিভ ক হণ ও বাবায়ন;
৪. সামািজক িনরাপা ও দাির িবেমাচেন িবিভ মণালয়/িবভাগ কক হীত াশনাল সািভ স কম িচ, এক বািড়
এক খামারসহ িবিভ ক বাবায়েন সািব ক সহায়তা দান ও কায কর সময় সাধন
৫. িবভােগর রাজ শাসেনর সািব ক িনয়ণ, তাবধান এবং পিরবীণ
৬. জলা ািজেিস ও িনব াহী ািজেিস সিকত যাবতীয় মতা কায ম, মাবাইল কাট  পিরচালনা তদারিক,
িবভােগর সািব ক আইন-লা রাব ক জনজীবেন ি আনয়ন ও িভিভআইিপেদর িনরাপা সংা কায াবিল
৭. ািবিধ মেন সবা িহতােদরেক সবা দান করা
৮. িবিভ সামািজক সমা যৗন হয়রািন, নারী িনয াতন, মাদক সবন, চারাচালান, যৗক, বািববাহ ইতািদ
িতেরাধ/জলা শাসকেদর পরামশ  দয়া
৯. ানীয় সরকার সংা কায ম
১০. িবভােগ বাসীেদর ডাটােবস ত এবং মানব পাচার রাধসহ বাসী কােণ যাবতীয় কায ম এবংএনিজওেদর
কায ম তদারিক ও সময়
১১. ই-গভেন কায ম বাবায়ন; সবা পিত সহজীকরণ, সবা দান, জলা ত বাতায়ন হালনাগাদকরণ, সাাল



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ১৩, ২০২১ ১৫:১২ া: ৬ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০২, ২০২১

িমিডয়া বহার, এবং িবিভ পয ােয় ত ও যাগােযাগ িসহ অা িবষেয় িশণ কায ম পিরচালনা ও তদারিক



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ১৩, ২০২১ ১৫:১২ া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০২, ২০২১

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

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

অিফস কায েম তা ও
জবাবিদিহতা তকরণ ও অনলাইন
সািভ স সািভ স জারদারকরেণ বা
হণ

িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালেয় উািবত
সফটওয়ারেলার যথাযথ বহার

িরেপাট 
সংা

১২
সংি দর/ িবভােগর সােথ সািব ক সময় এবং
মাঠপয ােয় অিফসসহ কায ম তদারিককরণ

িতেবদন

িবিভ উয়নলক ও শাসিনক
কায মসেহর কায কর সময় সাধন

িবিভ সভা অান সংা ২০
সংি দর/িবভােগর সােথ সািব ক সমেয়র
মােম কায ম স করণ

িতেবদন

দশ ন/পিরদশ ন/তদারীককরন % ১০০
সংি দর/িবভােগর সােথ সািব ক সমেয়র
মােম কায ম স করণ

িতেবদন

রাজ শাসেন গিতশীলতা আনয়ন িবিভ সভার আেয়াজন সংা ১২
সংি দর/িবভােগর সােথ সািব ক সমেয়র
মােম কায ম স করণ

িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ১৩, ২০২১ ১৫:১২ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০২, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ১৩, ২০২১ ১৫:১২ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০২, ২০২১

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
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] িবিভ
উয়নলক ও
শাসিনক
কায মসেহর
কায কর সময়
সাধন

১৭

[১.১] িবভাগীয় উয়ন সময় কিমর
সভা অান

[১.১.১] অিত সভা সমি সংা ১ ৫ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ৬ ৬

[১.২] িবভাগীয় উয়ন সময় কিমর
সভার িসা বাবায়ন

[১.২.১] বাবািয়ত িসা গড় % ১ ৯২.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯৮ ১০০

[১.৩] মাননীয় ধানমীর অািধকার
ক ও িবিভ উয়নলক কায ম
দশ ন/পিরদশ ন/তদারকীকরন আমার বাড়ী
আমার খামার কায ম
দশ ন/পিরদশ ন/তদারকীকরন িশা
িতান দশ ন/পিরদশ ন/তদারকীকরন

[১.৩.১]
দশ ন/পিরদশ ন/তদারকত ক

সমি সংা ৩ ৩৩ ২৪ ৩০ ২৪ ২২ ৩৬ ৩৬

[১.৪] িনধ ািরত সমেয় িবিভ িরেপাট 
িরটান  রণ

[১.৪.১] রণত িরেপাট  গড় % ১ ৯৫ ৯৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৯৫ ৯৫

[১.৫] জলা শাসকেদর মািসক সময়
সভা আেয়াজন ও জলা শাসকেদর
মািসক সময় সভার িসা বাবায়ন

[১.৫.১] অিত সভা সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১২ ১২

[১.৬] িবভাগীয় রাজ সেলন [১.৬.১] অিত সেলন সমি সংা ২ ১২ ১২ ১৩ ১২ ১১ ১০ ১৩ ১৩

[১.৭] িবভাগীয় রাজ সেলেনর িসা
বাবায়ন

[১.৭.১] বাবািয়ত িসা গড় % ২ ৮০ ৮২.৫ ৮২ ৭৭ ৭৪ ৭২ ৮৫ ৮৫

[১.৮] জলা শাসেকর কায ালয়
দশ ন/পিরদশ ন/তদারকীকরন

[১.৮.১] পিরদশ নত জলা
শাসেকর কায ালয়

সমি সংা ২ ১৩ ১৩ ১৩ ১২ ১১ ১০ ১৩ ১৩

[১.৯] দশ ন/পিরদশ ন/তদারকীকরন
িতেবদেন উিিখত পািরশ/িনেদ শনা
বাবায়ন

[১.৯.১] বাবািয়ত পািরশ/
িনেদ শনা

গড় % ০.৫ ৭০ ৮৫ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৮৫ ৮৮

[১.১০] জলা শাসক সেলেনর িসা
বাবায়ন

[১.১০.১] বাবািয়ত িসা গড় % ০.৫ ৮৭.৫ ৮৫ ৮৮ ৮২ ৭৫ ৭০ ৯০ ৯০

[১.১১] উপেজলা িনব াহী অিফসােরর
কায ালয় দশ ন/পিরদশ ন/তদারকীকরন

[১.১১.১]
দশ ন/পিরদশ ন/তদারকত
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর
কায ালয়

সমি সংা ০.৫ ২২ ২৪ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ২৪ ২৪
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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
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১.১২] দশ ন/পিরদশ ন/তদারকীকরন
িতেবদেন উিিখত পািরশ/িনেদ শনা
বাবায়ন

[১.১২.১] বাবািয়ত পািরশ/
িনেদ শনা

গড় % ০.৫ ৬৫ ৮৫ ৮৮ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯০ ৯০

[১.১৩] আ:দর সময় সাধেনর জ
সভা আেয়াজন

[১.১৩.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ২ ০৪ ৩ ০৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[২] জনলা ও
জনিনরাপা
সংহতকরণ

১৭

[২.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা িবষয়ক
িশণ আেয়াজন

[২.১.১] িশণ সমি সংা ৩ ২ ২ ২ ১ ২ ২

[২.২] অিতির জলা শাসক
(সািব ক/িশা ও আইিস), অিতির
জলা ািজেটেদর সােথ িমািসক
সভার িসা বাবায়ন

[২.২.১] বাবািয়ত িসা গড় % ২ ৯০ ৯৫ ৯৫ ৯০ ৯৮ ৯৮

[২.৩] অিতির জলা ািজেট ও
িনব াহী ািজেটেদর িশণ আেয়াজন

[২.৩.১] িশণাথ সমি সংা ৩ ৪ ৪ ৪ ৩ ৪ ৪

[২.৪] চারাচালান িনেরাধ আিলক
টােফােস র সভা অান

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

[২.৫] িবভাগীয় কার কিমর সভা
অান

[২.৫.১] অিত সভা সমি সংা ২ ৩ ৩ ৩ ২ ৩ ৩

[২.৬] পািক গাপনীয় িতেবদন [২.৬.১] িরত িতেবদন সমি সংা ১ ২৪ ২৪ ২৪ ২৩ ২২ ২৪ ২৪

[২.৭] িবভাগীয় আইন-লা কিমর
সভা

[২.৭.১] অিত সভা সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[২.৮] অিতির জলা মিজেট ও
এিিকউভ ািজেট আদালত
দশ ন/পিরদশ ন/তদারকীকরন

[২.৮.১]
দশ ন/পিরদশ ন/তদারকত
আদালত

সমি সংা ২ ১৩ ১৩ ১৩ ১২ ১৩ ১৩

[৩] রাজ
শাসন ও
বাপনায়
গিতশীলতা
আনয়ন

১৪ [৩.১] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন
[৩.১.১]
দশ ন/পিরদশ ন/তদারকত
অিফস

সমি সংা ২ ৩৫ ২৪ ২৪ ২২ ২০ ২৪ ২৪



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ১৩, ২০২১ ১৫:১২ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০২, ২০২১

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
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩.২] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন
[৩.২.১]
দশ ন/পিরদশ ন/তদারকত
অিফস

সমি সংা ২ ২৩ ২৪ ২৪ ২২ ২০ ২৪ ২৪

[৩.৩] অিপ ত সি(ক তািলকা)
লীজ কসসেহর এেল ডাটােবজ
ণয়ন ও শতভাগ আদায় িনিতকরণ

[৩.৩.১] জলা সহ হেত াশ
াােমর মােম আদায়

গড় % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৮৫ ৯০

[৩.৪] সায়রাত মহালসেহর শতভাগ
ডাটােবজ ণয়ন

[৩.৪.১] বাবািয়ত
পািরশ/িনেদ শনা

গড় % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ১০০ ১০০

[৩.৫] ‘যার জিম আেছ ঘর নাই’ কম িচর
আওতায় িনিম ত ঘর পিরদশ ন/িজববষ 
উপলে(আয়ন কের অধীন) খাসজিম
বোব দান ব ক িমহীন ও হহীন
পিরবােরর জ হহীন পিরবােরর জ
হহীন পিরবােরর জ হিনম াণ কায ম
পিরদশ ন

[৩.৫.১]
দশ ন/পিরদশ ন/তদারকত
কম চী

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৩.৬] অিতির জলা শাসক (রাজ)-
দর িনেয় িত ২মাস অর িবেশষ সভা
আেয়াজন

[৩.৬.১] অিত সভা সমি সংা ১ ৬ ৪ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[৩.৭] িম উয়ন কর আদায় [৩.৭.১] আদায়ত কর গড় % ১ ১০০.১৮ ৯২.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ১০০ ১০০

[৩.৮] রাজ আপীল মামলা িনি [৩.৮.১] মামলা িনি গড় % ১ ৫৫.৮৫ ১০ ১০ ৯ ৮ ১০ ১০

[৩.৯] ঢাকা উর ও দিণ িস
কেপ ােরশন এর হািং া এর আপীল
মামলা িনি

[৩.৯.১] আপীল মামলা িনি গড় % ১ ৮৯.৩৪ ৪৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৫০ ৫০

[৩.১০] িম রাজ শাসেন কম রত
কম কতা/কম চারীেদর জ রাজ
বাপনা সংা িশণ দান

[৩.১০.১] িশণাথ সমি সংা ১ ২০৫ ৩০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.১১] িম সবা সাহ উদযাপন [৩.১১.১] সবা সাহ উদযািপত সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ১৩, ২০২১ ১৫:১২ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০২, ২০২১

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
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] িশা,
সংিত,মানব
সদ, নারী
উয়েনর ে
ািতািনক
সমতা িকরণ
এবং েয াগ
বাপনা ও
পিরেবশ
সংরণসহ
টকসই উয়ণ
লমাা অজন
রািতকরণ

১২
[৪.১] ঢাকা িবভাগাধীন শাসেন কম রত
কম কতা-কম চারীেদর আইিস বহার
িনিত করা

[৪.১.১] আইিস বহারকারী
কম চারী

গড় % ১ ৯০ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫ ৯৫



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ১৩, ২০২১ ১৫:১২ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০২, ২০২১

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
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪.২] িভিডও কনফাের আেয়াজন
[৪.২.১] আেয়ািজত িভিডও
কনফাের

সমি সংা ১ ৯ ৬ ৭ ৫ ৪ ৩ ৮ ৮

[৪.৩] সামািজক িনরাপা িবষয়ক
িবভাগীয় কিমর সভা

[৪.৩.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ১ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[৪.৪] িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালেয় ই-
ফাইিলংেয় সেব া বহারকারীেক
সংবধ না দান

[৪.৪.১] সংবধ না হণকারী সমি সংা ১ ১০ ১০ ১০ ৮ ৬ ৫ ১০ ১০

[৪.৫] সরকারী যাগােযােগর েই-
মইেলর বহার

[৪.৫.১] রণত ই-মইল গড় % ১ ৮৭.৫ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৪.৬] িণ কে মািিমিডয়ার মােম
াস পিরচালনা তদারকীকরণ

[৪.৬.১] তদারকত কায ম গড় % ০.৫ ৮৮.৭৫ ৮০ ৮৫ ৭৮ ৭৫ ৭০ ৮৮ ৮৮

[৪.৭] িশা িতােন চাত িমড-ড
িমল কম িচ তদারকীকরণ

[৪.৭.১] তদারকত কায ম গড় % ০.৫ ৪২.৫ ৮০ ৮৫ ৭৮ ৭৫ ৭০ ৮৮ ৮৮

[৪.৮] িশক/ অিভভাবকেদর সােথ
মতিবিনময়

[৪.৮.১] মত িবিনময়ত সভা গড় % ১ ৩০ ১২ ৩২ ২৮ ২৫ ৩৫ ৩৫

[৪.৯] িভিডও কনফােরিং এর মােম
সাস ও জীবাদ, সাদািয়কতা ও
মাদক িন ল িবষয়ক সেচতনতালক
সভায় অংশহণ

[৪.৯.১] অংশহণত সভা সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ০৮ ১২ ১২

[৪.১০] আর/কািবখা ক
দশ ন/পিরদশ ন/তদারকীকরন

[৪.১০.১]
দশ ন/পিরদশ ন/তদারকত
কায ম

সমি সংা ১ ২৬.৫ ৩০ ৩০ ২৫ ২২ ৩২ ৩২

[৪.১১] ঈল-িফতর ও ঈল-আযহা
সংা সময় সভা

[৪.১১.১] অিত সভা সমি সংা ১ ১ ২ ২ ২

[৪.১২] েরাপেন মাননীয় ধানমীর
জাতীয় পদক

[৪.১২.১] অিত সভা সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১

[৪.১৩] পিরেবশ কিমর সভা আেয়াজন [৪.১৩.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ১৩, ২০২১ ১৫:১২ া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০২, ২০২১

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
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৫] ানীয়
সরকার িবভােগর
কায েমর ু
সময় সাধন

১০

[৫.১] ঢাকা িবভােগর উপ-
পিরচালকেদর িনেয় মািসক সভা
আেয়াজন

[৫.১.১] অিত সভা সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ৪ ৪

[৫.২] জলা পিরষেদর ধান িনব াহী
কম কতােদর িনেয় সময় সভা

[৫.২.১] অিত সভা সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ৪ ৪

[৫.৩] জ  িনবন টােফাস  এর
মািসক সভা আেয়াজন

[৫.৩.১] অিত সভা সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ৪ ৪

[৫.৪] ইউিনয়ন/পৗরসভার কায ম
দশ ন/পিরদশ ন/তদারকীকরন

[৫.৪.১]
দশ ন/পিরদশ ন/তদারকত
কায ম

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[৫.৫] জলা পিরষেদর উয়নলক
কায ম দশ ন/পিরদশ ন/তদারকীকরণ

[৫.৫.১]
দশ ন/পিরদশ ন/তদারকত
কায ম

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ১৩, ২০২১ ১৫:১২ া: ১৫ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০২, ২০২১

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
২০২২-২০২৩

ে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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ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ১৩, ২০২১ ১৫:১২ া: ১৭ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০২, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এসআইিপ (SIP)  উয়ন ক

২ এস.আর সািভ স িরটান 

৩ কািবখা কােজর িবিনমেয় খা

৪ কািবটা কােজর িবিনমেয় টাকা

৫ .আর ট িরিলফ

৬ িভ. িজ. এফ ভালনােরবল প িফিডং

৭ িভ. িজ. িড ভালনােরবল প ডেভলপেম



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ১৩, ২০২১ ১৫:১২ া: ১৮ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০২, ২০২১

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] িবভাগীয় উয়ন সময় কিমর সভা অান [১.১.১] অিত সভা
উয়ন শাখা, অিতির িবভাগীয় কিমশনার (উয়ন ও
আইিস), িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা

সভার কায িববরণী

[১.২] িবভাগীয় উয়ন সময় কিমর সভার িসা বাবায়ন [১.২.১] বাবািয়ত িসা
উয়ন শাখা, অিতির িবভাগীয় কিমশনার (উয়ন ও
আইিস), িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা

অগিত িতেবদন

[১.৩] মাননীয় ধানমীর অািধকার ক ও িবিভ উয়নলক কায ম
দশ ন/পিরদশ ন/তদারকীকরন আমার বাড়ী আমার খামার কায ম
দশ ন/পিরদশ ন/তদারকীকরন িশা িতান দশ ন/পিরদশ ন/তদারকীকরন

[১.৩.১] দশ ন/পিরদশ ন/তদারকত ক িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা িতেবদন

[১.৪] িনধ ািরত সমেয় িবিভ িরেপাট  িরটান  রণ [১.৪.১] রণত িরেপাট  িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা িতেবদন

[১.৫] জলা শাসকেদর মািসক সময় সভা আেয়াজন ও জলা শাসকেদর
মািসক সময় সভার িসা বাবায়ন

[১.৫.১] অিত সভা
মাঠ শাসন, অিতির িবভাগীয় কিমশনার (সািব ক),
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা

সভার কায িববরণী

[১.৬] িবভাগীয় রাজ সেলন [১.৬.১] অিত সেলন
রাজ শাখা, অিতির িবভাগীয় কিমশনার (রাজ),
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা

সভার কায িববরণী

[১.৭] িবভাগীয় রাজ সেলেনর িসা বাবায়ন [১.৭.১] বাবািয়ত িসা
রাজ শাখা, অিতির িবভাগীয় কিমশনার (রাজ),
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা

অগিত িতেবদন

[১.৮] জলা শাসেকর কায ালয় দশ ন/পিরদশ ন/তদারকীকরন [১.৮.১] পিরদশ নত জলা শাসেকর কায ালয় িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা দশ ন/পিরদশ ন/তদারকীকরণ িতেবদন

[১.৯] দশ ন/পিরদশ ন/তদারকীকরন িতেবদেন উিিখত পািরশ/িনেদ শনা
বাবায়ন

[১.৯.১] বাবািয়ত পািরশ/ িনেদ শনা িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা িতেবদন

[১.১০] জলা শাসক সেলেনর িসা বাবায়ন [১.১০.১] বাবািয়ত িসা িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা সভার কায িববরণী

[১.১১] উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় দশ ন/পিরদশ ন/তদারকীকরন
[১.১১.১] দশ ন/পিরদশ ন/তদারকত উপেজলা
িনব াহী অিফসােরর কায ালয়

িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা িতেবদন

[১.১২] দশ ন/পিরদশ ন/তদারকীকরন িতেবদেন উিিখত পািরশ/িনেদ শনা
বাবায়ন

[১.১২.১] বাবািয়ত পািরশ/ িনেদ শনা িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা সভার কায িববরণী

[১.১৩] আ:দর সময় সাধেনর জ সভা আেয়াজন [১.১৩.১] আেয়ািজত সভা
মাঠ শাসন, অিতির িবভাগীয় কিমশনার (সািব ক),
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা

িতেবদন

[২.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা িবষয়ক িশণ আেয়াজন [২.১.১] িশণ
মাঠ শাসন, অিতির িবভাগীয় কিমশনার (সািব ক),
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা

িতেবদন

[২.২] অিতির জলা শাসক (সািব ক/িশা ও আইিস), অিতির জলা
ািজেটেদর সােথ িমািসক সভার িসা বাবায়ন

[২.২.১] বাবািয়ত িসা িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা অগিত িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[২.৩] অিতির জলা ািজেট ও িনব াহী ািজেটেদর িশণ আেয়াজন [২.৩.১] িশণাথ িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা িতেবদন

[২.৪] চারাচালান িনেরাধ আিলক টােফােস র সভা অান [২.৪.১] অিত সভা
সাধারন শাখা, অিতির িবভাগীয় কিমশনার (সািব ক),
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা

সভার কায িববরণী

[২.৫] িবভাগীয় কার কিমর সভা অান [২.৫.১] অিত সভা
সাধারন শাখা, অিতির িবভাগীয় কিমশনার (সািব ক),
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা

িতেবদন

[২.৬] পািক গাপনীয় িতেবদন [২.৬.১] িরত িতেবদন িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা িতেবদন

[২.৭] িবভাগীয় আইন-লা কিমর সভা [২.৭.১] অিত সভা
সাধারন শাখা, অিতির িবভাগীয় কিমশনার (সািব ক),
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা

সভার কায িববরণী

[২.৮] অিতির জলা মিজেট ও এিিকউভ ািজেট আদালত
দশ ন/পিরদশ ন/তদারকীকরন

[২.৮.১] দশ ন/পিরদশ ন/তদারকত আদালত িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা িতেবদন

[৩.১] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন [৩.১.১] দশ ন/পিরদশ ন/তদারকত অিফস িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা িতেবদন

[৩.২] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [৩.২.১] দশ ন/পিরদশ ন/তদারকত অিফস িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা িতেবদন

[৩.৩] অিপ ত সি(ক তািলকা) লীজ কসসেহর এেল ডাটােবজ ণয়ন
ও শতভাগ আদায় িনিতকরণ

[৩.৩.১] জলা সহ হেত াশ াােমর মােম
আদায়

রাজ শাখা, অিতির িবভাগীয় কিমশনার (রাজ),
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা

িতেবদন

[৩.৪] সায়রাত মহালসেহর শতভাগ ডাটােবজ ণয়ন [৩.৪.১] বাবািয়ত পািরশ/িনেদ শনা
রাজ শাখা, অিতির িবভাগীয় কিমশনার (রাজ),
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা

িতেবদন

[৩.৫] ‘যার জিম আেছ ঘর নাই’ কম িচর আওতায় িনিম ত ঘর
পিরদশ ন/িজববষ  উপলে(আয়ন কের অধীন) খাসজিম বোব দান
ব ক িমহীন ও হহীন পিরবােরর জ হহীন পিরবােরর জ হহীন
পিরবােরর জ হিনম াণ কায ম পিরদশ ন

[৩.৫.১] দশ ন/পিরদশ ন/তদারকত কম চী
রাজ শাখা, অিতির িবভাগীয় কিমশনার (রাজ),
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা

পিরদশ ন িতেবদন

[৩.৬] অিতির জলা শাসক (রাজ)-দর িনেয় িত ২মাস অর িবেশষ
সভা আেয়াজন

[৩.৬.১] অিত সভা
রাজ শাখা, অিতির িবভাগীয় কিমশনার (রাজ),
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা

সভার কায িববরণী

[৩.৭] িম উয়ন কর আদায় [৩.৭.১] আদায়ত কর
রাজ শাখা, অিতির িবভাগীয় কিমশনার (রাজ),
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা

কর আদায় সংা িতেবদন

[৩.৮] রাজ আপীল মামলা িনি [৩.৮.১] মামলা িনি
রাজ শাখা, অিতির িবভাগীয় কিমশনার (রাজ),
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা

মামলা িনি সংা িতেবদন

[৩.৯] ঢাকা উর ও দিণ িস কেপ ােরশন এর হািং া এর আপীল
মামলা িনি

[৩.৯.১] আপীল মামলা িনি িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা মামলা িনি সংা িতেবদন

[৩.১০] িম রাজ শাসেন কম রত কম কতা/কম চারীেদর জ রাজ
বাপনা সংা িশণ দান

[৩.১০.১] িশণাথ
রাজ শাখা, অিতির িবভাগীয় কিমশনার (রাজ),
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা

িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৩.১১] িম সবা সাহ উদযাপন [৩.১১.১] সবা সাহ উদযািপত
রাজ শাখা, অিতির িবভাগীয় কিমশনার (রাজ),
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা

িতেবদন

[৪.১] ঢাকা িবভাগাধীন শাসেন কম রত কম কতা-কম চারীেদর আইিস বহার
িনিত করা

[৪.১.১] আইিস বহারকারী কম চারী
আইিস শাখা, অিতির িবভাগীয় কিমশনার (উয়ন ও
আইিস), িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা

িতেবদন

[৪.২] িভিডও কনফাের আেয়াজন [৪.২.১] আেয়ািজত িভিডও কনফাের
আইিস শাখা, অিতির িবভাগীয় কিমশনার (উয়ন ও
আইিস), িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা

িতেবদন

[৪.৩] সামািজক িনরাপা িবষয়ক িবভাগীয় কিমর সভা [৪.৩.১] আেয়ািজত সভা িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা সভার কায িববরণী

[৪.৪] িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালেয় ই-ফাইিলংেয় সেব া বহারকারীেক
সংবধ না দান

[৪.৪.১] সংবধ না হণকারী
আইিস শাখা, অিতির িবভাগীয় কিমশনার (উয়ন ও
আইিস), িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা

িতেবদন

[৪.৫] সরকারী যাগােযােগর েই-মইেলর বহার [৪.৫.১] রণত ই-মইল িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা িতেবদন

[৪.৬] িণ কে মািিমিডয়ার মােম াস পিরচালনা তদারকীকরণ [৪.৬.১] তদারকত কায ম িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা িতেবদন

[৪.৭] িশা িতােন চাত িমড-ড িমল কম িচ তদারকীকরণ [৪.৭.১] তদারকত কায ম িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা িতেবদন

[৪.৮] িশক/ অিভভাবকেদর সােথ মতিবিনময় [৪.৮.১] মত িবিনময়ত সভা িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা িতেবদন

[৪.৯] িভিডও কনফােরিং এর মােম সাস ও জীবাদ, সাদািয়কতা ও
মাদক িন ল িবষয়ক সেচতনতালক সভায় অংশহণ

[৪.৯.১] অংশহণত সভা িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা িতেবদন

[৪.১০] আর/কািবখা ক দশ ন/পিরদশ ন/তদারকীকরন [৪.১০.১] দশ ন/পিরদশ ন/তদারকত কায ম িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা িতেবদন

[৪.১১] ঈল-িফতর ও ঈল-আযহা সংা সময় সভা [৪.১১.১] অিত সভা িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা সভারকায িববরণী

[৪.১২] েরাপেন মাননীয় ধানমীর জাতীয় পদক [৪.১২.১] অিত সভা িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা িতেবদন

[৪.১৩] পিরেবশ কিমর সভা আেয়াজন [৪.১৩.১] আেয়ািজত সভা িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা সভার কায িববরণী

[৫.১] ঢাকা িবভােগর উপ-পিরচালকেদর িনেয় মািসক সভা আেয়াজন [৫.১.১] অিত সভা িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা সভার কায িববরণী

[৫.২] জলা পিরষেদর ধান িনব াহী কম কতােদর িনেয় সময় সভা [৫.২.১] অিত সভা িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা সভার কায িববরণী

[৫.৩] জ  িনবন টােফাস  এর মািসক সভা আেয়াজন [৫.৩.১] অিত সভা িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা সভার কায িববরণী

[৫.৪] ইউিনয়ন/পৗরসভার কায ম দশ ন/পিরদশ ন/তদারকীকরন [৫.৪.১] দশ ন/পিরদশ ন/তদারকত কায ম িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা িতেবদন

[৫.৫] জলা পিরষেদর উয়নলক কায ম দশ ন/পিরদশ ন/তদারকীকরণ [৫.৫.১] দশ ন/পিরদশ ন/তদারকত কায ম িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, ঢাকা পিরদশ ন ি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
িম সবা সাহ উদযাপন সবা সাহ উদযািপত সহকারী কিমশনার (িম) এর কায ালয় (সকল) পিরদশ ন িতেবদন অগিতিতেবদন

িম রাজ শাসেন কম রত কম কতা/কম চারীেদর জ রাজ বাপনা সংা
িশণ দান

িশণাথ সহকারী কিমশনার (িম) এর কায ালয় (সকল) পিরদশ ন িতেবদন অগিতিতেবদন

ঢাকা উর ও দিণ িস কেপ ােরশন এর হািং া এর আপীল মামলা িনি আপীল মামলা িনি সহকারী কিমশনার (িম) এর কায ালয় (সকল) পিরদশ ন িতেবদন অগিতিতেবদন

রাজ আপীল মামলা িনি মামলা িনি সহকারী কিমশনার (িম) এর কায ালয় (সকল) পিরদশ ন িতেবদন অগিতিতেবদন

িম উয়ন কর আদায় আদায়ত কর সহকারী কিমশনার (িম) এর কায ালয় (সকল) পিরদশ ন িতেবদন অগিতিতেবদন

‘যার জিম আেছ ঘর নাই’ কম িচর আওতায় িনিম ত ঘর পিরদশ ন/িজববষ 
উপলে(আয়ন কের অধীন) খাসজিম বোব দান ব ক িমহীন ও হহীন
পিরবােরর জ হহীন পিরবােরর জ হহীন পিরবােরর জ হিনম াণ কায ম
পিরদশ ন

দশ ন/পিরদশ ন/তদারকত কম চী সহকারী কিমশনার (িম) এর কায ালয় (সকল) পিরদশ ন িতেবদন অগিতিতেবদন

সায়রাত মহালসেহর শতভাগ ডাটােবজ ণয়ন বাবািয়ত পািরশ/িনেদ শনা সহকারী কিমশনার (িম) এর কায ালয় (সকল) পিরদশ ন িতেবদন অগিতিতেবদন

অিপ ত সি(ক তািলকা) লীজ কসসেহর এেল ডাটােবজ ণয়ন ও শতভাগ
আদায় িনিতকরণ

জলা সহ হেত াশ াােমর মােম
আদায়

সহকারী কিমশনার (িম) এর কায ালয় (সকল) পিরদশ ন িতেবদন অগিতিতেবদন

ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন দশ ন/পিরদশ ন/তদারকত অিফস সহকারী কিমশনার (িম) এর কায ালয় (সকল) পিরদশ ন িতেবদন অগিতিতেবদন

উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন দশ ন/পিরদশ ন/তদারকত অিফস সহকারী কিমশনার (িম) এর কায ালয় (সকল) পিরদশ ন িতেবদন অগিতিতেবদন

িবভাগীয় আইন-লা কিমর সভা অিত সভা আইন ংখলার সােথ সৃ সকল দর সভার কায িববরণী

িবভাগীয় কার কিমর সভা অান অিত সভা আইন ংখলার সােথ সৃ সকল দর সভার কায িববরণী

চারাচালান িনেরাধ আিলক টােফােস র সভা অান অিত সভা আইন ংখলার সােথ সৃ সকল দর সভার কায িববরণী

ঈল-িফতর ও ঈল-আযহা সংা সময় সভা অিত সভা ঢাকা জলা শাসেকর কায ালয় (সকল) সভার কায িববরণী িতেবদন

আর/কািবখা ক দশ ন/পিরদশ ন/তদারকীকরন দশ ন/পিরদশ ন/তদারকত কায ম ঢাকা জলা শাসেকর কায ালয় (সকল) সভার কায িববরণী িতেবদন

অিতির জলা শাসক (রাজ)-দর িনেয় িত ২মাস অর িবেশষ সভা আেয়াজন অিত সভা ঢাকা জলা শাসেকর কায ালয় (সকল) সভার কায িববরণী িতেবদন

িভিডও কনফােরিং এর মােম সাস ও জীবাদ, সাদািয়কতা ও মাদক িন ল
িবষয়ক সেচতনতালক সভায় অংশহণ

অংশহণত সভা ঢাকা জলা শাসেকর কায ালয় (সকল) সভার কায িববরণী িতেবদন

অিতির জলা মিজেট ও এিিকউভ ািজেট আদালত
দশ ন/পিরদশ ন/তদারকীকরন

দশ ন/পিরদশ ন/তদারকত আদালত ঢাকা জলা শাসেকর কায ালয় (সকল) সভার কায িববরণী িতেবদন

িবভাগীয় আইন-লা কিমর সভা অিত সভা ঢাকা জলা শাসেকর কায ালয় (সকল) সভার কায িববরণী িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ১৩, ২০২১ ১৫:১২ া: ২২ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০২, ২০২১

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম

সমেয়র কৗশল
পািক গাপনীয় িতেবদন িরত িতেবদন ঢাকা জলা শাসেকর কায ালয় (সকল) সভার কায িববরণী িতেবদন

িবভাগীয় কার কিমর সভা অান অিত সভা ঢাকা জলা শাসেকর কায ালয় (সকল) সভার কায িববরণী িতেবদন

অিতির জলা ািজেট ও িনব াহী ািজেটেদর িশণ আেয়াজন িশণাথ ঢাকা জলা শাসেকর কায ালয় (সকল) সভার কায িববরণী িতেবদন

অিতির জলা শাসক (সািব ক/িশা ও আইিস), অিতির জলা ািজেটেদর
সােথ িমািসক সভার িসা বাবায়ন

বাবািয়ত িসা ঢাকা জলা শাসেকর কায ালয় (সকল) সভার কায িববরণী িতেবদন

মাবাইল কাট  পিরচালনা িবষয়ক িশণ আেয়াজন িশণ ঢাকা জলা শাসেকর কায ালয় (সকল) সভার কায িববরণী িতেবদন

দশ ন/পিরদশ ন/তদারকীকরন িতেবদেন উিিখত পািরশ/িনেদ শনা বাবায়ন বাবািয়ত পািরশ/ িনেদ শনা ঢাকা জলা শাসেকর কায ালয় (সকল) সভার কায িববরণী িতেবদন

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় দশ ন/পিরদশ ন/তদারকীকরন
দশ ন/পিরদশ ন/তদারকত উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালয়

ঢাকা জলা শাসেকর কায ালয় (সকল) সভার কায িববরণী িতেবদন

জলা শাসক সেলেনর িসা বাবায়ন বাবািয়ত িসা ঢাকা জলা শাসেকর কায ালয় (সকল) সভার কায িববরণী িতেবদন

দশ ন/পিরদশ ন/তদারকীকরন িতেবদেন উিিখত পািরশ/িনেদ শনা বাবায়ন বাবািয়ত পািরশ/ িনেদ শনা ঢাকা জলা শাসেকর কায ালয় (সকল) সভার কায িববরণী িতেবদন

জলা শাসেকর কায ালয় দশ ন/পিরদশ ন/তদারকীকরন পিরদশ নত জলা শাসেকর কায ালয় ঢাকা জলা শাসেকর কায ালয় (সকল) সভার কায িববরণী িতেবদন

িবভাগীয় রাজ সেলেনর িসা বাবায়ন বাবািয়ত িসা ঢাকা জলা শাসেকর কায ালয় (সকল) সভার কায িববরণী িতেবদন

িবভাগীয় রাজ সেলন অিত সেলন ঢাকা জলা শাসেকর কায ালয় (সকল) সভার কায িববরণী িতেবদন

জলা শাসকেদর মািসক সময় সভা আেয়াজন ও জলা শাসকেদর মািসক সময়
সভার িসা বাবায়ন

অিত সভা ঢাকা জলা শাসেকর কায ালয় (সকল) সভার কায িববরণী িতেবদন

িনধ ািরত সমেয় িবিভ িরেপাট  িরটান  রণ রণত িরেপাট  ঢাকা জলা শাসেকর কায ালয় (সকল) সভার কায িববরণী িতেবদন

মাননীয় ধানমীর অািধকার ক ও িবিভ উয়নলক কায ম
দশ ন/পিরদশ ন/তদারকীকরন আমার বাড়ী আমার খামার কায ম
দশ ন/পিরদশ ন/তদারকীকরন িশা িতান দশ ন/পিরদশ ন/তদারকীকরন

দশ ন/পিরদশ ন/তদারকত ক ঢাকা জলা শাসেকর কায ালয় (সকল) সভার কায িববরণী িতেবদন

িবভাগীয় উয়ন সময় কিমর সভার িসা বাবায়ন বাবািয়ত িসা ঢাকা জলা শাসেকর কায ালয় (সকল) সভার কায িববরণী িতেবদন

িবভাগীয় উয়ন সময় কিমর সভা অান অিত সভা ঢাকা জলা শাসেকর কায ালয় (সকল) সভার কায িববরণী িতেবদন

পিরেবশ কিমর সভা আেয়াজন আেয়ািজত সভা সকল িবভাগীয় দর সভার কায িববরণী িতেবদন

েরাপেন মাননীয় ধানমীর জাতীয় পদক অিত সভা সকল িবভাগীয় দর সভার কায িববরণী িতেবদন

ঈল-িফতর ও ঈল-আযহা সংা সময় সভা অিত সভা সকল িবভাগীয় দর সভার কায িববরণী িতেবদন

সামািজক িনরাপা িবষয়ক িবভাগীয় কিমর সভা আেয়ািজত সভা সকল িবভাগীয় দর সভার কায িববরণী িতেবদন
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কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম

সমেয়র কৗশল
মাননীয় ধানমীর অািধকার ক ও িবিভ উয়নলক কায ম
দশ ন/পিরদশ ন/তদারকীকরন আমার বাড়ী আমার খামার কায ম
দশ ন/পিরদশ ন/তদারকীকরন িশা িতান দশ ন/পিরদশ ন/তদারকীকরন

দশ ন/পিরদশ ন/তদারকত ক সকল িবভাগীয় দর সভার কায িববরণী িতেবদন

িবভাগীয় উয়ন সময় কিমর সভার িসা বাবায়ন বাবািয়ত িসা সকল িবভাগীয় দর সভার কায িববরণী িতেবদন

িবভাগীয় উয়ন সময় কিমর সভা অান অিত সভা সকল িবভাগীয় দর সভার কায িববরণী িতেবদন

জলা পিরষেদর উয়নলক কায ম দশ ন/পিরদশ ন/তদারকীকরণ দশ ন/পিরদশ ন/তদারকত কায ম
উপপিরচালক ানীয় সরকার (সকল জলা), ঢাকা
িবভাগ জলা পিরষদ(সকল জলা), ঢাকা িবভাগ

সভার কায িববরণী িতেবদন

ইউিনয়ন/পৗরসভার কায ম দশ ন/পিরদশ ন/তদারকীকরন দশ ন/পিরদশ ন/তদারকত কায ম
উপপিরচালক ানীয় সরকার (সকল জলা), ঢাকা
িবভাগ জলা পিরষদ(সকল জলা), ঢাকা িবভাগ

সভার কায িববরণী িতেবদন

জ  িনবন টােফাস  এর মািসক সভা আেয়াজন অিত সভা
উপপিরচালক ানীয় সরকার (সকল জলা), ঢাকা
িবভাগ জলা পিরষদ(সকল জলা), ঢাকা িবভাগ

সভার কায িববরণী িতেবদন

জলা পিরষেদর ধান িনব াহী কম কতােদর িনেয় সময় সভা অিত সভা
উপপিরচালক ানীয় সরকার (সকল জলা), ঢাকা
িবভাগ জলা পিরষদ(সকল জলা), ঢাকা িবভাগ

সভার কায িববরণী িতেবদন

ঢাকা িবভােগর উপ-পিরচালকেদর িনেয় মািসক সভা আেয়াজন অিত সভা
উপপিরচালক ানীয় সরকার (সকল জলা), ঢাকা
িবভাগ জলা পিরষদ(সকল জলা), ঢাকা িবভাগ

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


