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জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, বােগরহাট

এবং

িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, লনা-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:

বতমান সরকােরর কৗশলগত ল িভশন-২০৪১, টকসই উয়ন অভী এবং বাংলােদশ ব-ীপ পিরকনা ২১০০ বাবায়েনর লে সরকার
কক হীত কায মসহ মাঠ পয ােয় বাবায়েন জলা শাসন বােগরহাট কাজ কের যাে। উ জাতীয় পিরকনাসেহর উপর িভি কের
বােগরহাট জলােক এক আিনক িবধা সিলত, জনবাব ও ত িেত স করেত সরকারী সবা জনগেনর দাড়েগাড়ায় পৗঁছােনার
জে হীত কায েমর অিধকাংশই ইেতামে স হেয়েছ। িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণ জলার ৭৮ িডিজটাল সার জলার ত
অেলর জনসাধারণেক ই-সবা দানসহ িনয়িমত ওেয়ব পাট াল হালনাগাদ করা হে।জলায় সরকােরর অািধকারলক কের
িবপরীেত অিধহণত িমর িতরেণর অথ  বািড় বািড় িগেয় চক দান করা হে এবং সণ  িয়া অনলাইনিভিক করা হেয়েছ।
ফেল িত ি যেকান জায়গা হেত িতরণ াির আেবদন দািখল করেত পারেছ। স আেলােক আেবদেন দ মাবাইল নাাের
য়ংিয়ভােব এস.এম.এস এর মােম নানী ও চক াির তািরখ সেক জানেত পারেছ।

সমা এবং চােলসহ:

১। কােজর াপকতা অযায়ী কম রত কম কতা ও কম চারীর অলতা রেয়েছ।
২। জলা পয ােয় বরাত ইারেনট াউইথ বতমান সমেয়র জ যেথ নয়।
৩। জলা শাসন কক হীত ইেনােভভ ও উোগসহ বাবায়েন েয়াজনীয় তহিবল সংােনর অভাব রেয়েছ।
৪। সকল পয ােয় আই বহােরর ে পয া পিরমান অিফস সরামািদ ও আই িশেকর অভাব রেয়েছ।
৫। বােগরহাট জলার ভৗগিলক অবান এবং জলবা পিরবতেনর ফেল িনয়িমত িণ ঝড়, জেলাাস, বা িত ািতক েযােগ র ভাব।

ভিবৎ পিরকনা:

 ত ও যাগােযাগ ির মােম ত ও তম সমেয়র মে অিধকতর তার সােথ জনগেনর া সবা িনিত করা।
 উাবনী উোেগর মােম সবার মান িকরণ ও জনগেণর দাড় গাড়ায় সবা পৗঁেছ দওয়া।
 িশা িতানসেহর আিনক ও সমেয়াপেযাগী িশা িনিতকরণ।
 জলার জীব বিচ রা ও খা িনরাপা িনিতকরেণর লে পিরেবশ বাব ির বহার িনিতকরণ।
 জলার িবিভ দশ নীয় ােনর সৗয  ি ও পয টন িশের িবকােশ পদেপ হণ।
 িবিভ দেরর সােথ সমেয়র মােম জলার আথ  সামািজক উয়ন
 বােগরহাট জলার লবনাতা বণ উপেজলাসেহ েপয় পানীয় জেলর বা করা।
 তণেদর কম সংান িেত বা হণ।
 িম অিধহেণর ফেল িত িেদর অনলাইেন আেবদন হণ এবং িতরেণর অথ  বািড় বািড় িগেয় চক িবতরণ িনিতকরণ।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

মাননীয় ধানমীর িতিত বাবায়েন আয়ন-২ কের মােম বােগরহাট জলােক িমহীন ও হহীণ ঘাষনা করা
SDG বাবায়েনর জ সেদর যথাযথ বহার িনিতকরণ ও উয়ণ কায েমর সময় সাধন।
জলা শাসন থেক দ সকল ধরেনর লাইেস দান ও নবায়ন কায ম িডিজটালকরণ এবং অা ত সবা সসারণ।
অনলাইন াটফরম বহার কের িশাথেদর িনেয় অনলাইন াসসহ িবিভ িশালক কায ম পিরচালনা।
িম অিধহেণর সকল নন এল.এ কেসর িতরণ দান িয়ােক িডিজটাইজকরণ।
িশিত, দ জনবল গেড় তালা।
জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন ও ত অিধকার িনিতকরণ।
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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, বােগরহাট

এবং

িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, লনা-এর মে ২০২২ সােলর .................
মােসর ................. তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

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

১.১ পক (Vision)

দ, গিতশীল, উয়ন সহায়ক এবং জনবাব শাসন।

১.২ অিভল (Mission)
শাসিনক দতা ি, তির যথাযথ বহার ও সবাদাতােদর িভির পিরবতন এবং উাবন চচ ার মােম সময়াব ও
মানসত সবা িনিত করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর 

১. িম বাপনা
২. উয়ন ও শাসিনক সময়
৩. আইন -লা
৪. িশা, সংিত ও আইিস
৫. ানীয় সরকার ও অা কায ম এর সময়/বাপনা

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. মাননীয় ধানমীর িতত কসহসহ জলার সকল উয়ন কম কা বাবায়েন সময়কারীর দািয় পালন
২. েয াগ বাপনা এবং াণ ও নব াসন কায ম হণ, িজআর, আর, কািবখা, কািবটা, িভিজিড, িভিজএফ, অিত
দিরেদর জ কম জন ইতািদ কায ম বাবায়ন, তাবধান ও পিরবীণ
৩. 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 সময়সাধন
৪. জলার রাজ শাসেনর সািব ক িনয়ণ, তাবধান এবং পিরবীণ, অনলাইেন খিতয়ােনর নকল দান ও িডিজটাল
রকড  ম াপন
৫. সামািজক িনরাপা ও দাির িবেমাচেন িবিভ মণালয়/িবভাগ কক হীত (এক বাড়ী এক খামারসহ) িবিভ
ক বাবায়েন সািব ক সহায়তা দান ও কায কর সময় সাধন;
৬. জলা ািজেিস ও িনব াহী ািজেিস সিকত যাবতীয় মতা েয়াগ, মাবাইল কাট  পিরচালনা, জলার সািব ক
আইন-লা রাব ক জনজীবেন ি আনয়ন এবং িভিভআইিপেদর িনরাপা সংা কায াবলী, পাবিলক পরীা
পিরচালনা
৭. ানীয় সরকার সংা কায ম; ও িবিভ সামািজক সমা যমন যৗন হয়রািন, নারী িনয াতন, মাদক সবন,
চারাচালান, যৗক, বািববাহ ইতািদ িতেরাধ/িনরসেন কায ম হণ
৮. জাতীয় ই-গভেন কায ম বাবায়ন; সবা পিত সহজীকরণ, সবা দান িতিত অযায়ী সবা দান, ই-নিথ
বাবায়ন, জলা ত বাতায়ন হালনাগাদকরণ, সাাল িমিডয়া বহার, এবং িবিভ পয ােয় ত ও যাগােযাগ িসহ
অা িবষেয় িশণ কায ম পিরচালনা ও তদারিক, অনলাইেন আেবদন হণ ও সবা দান
৯. জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন এবং অিভেযাগ িনি বাপনায় আওতায় অিভেযাগ িনি
১০. নন জেক িের চতনায় উুকরণ, িেযাােদর সানী ভাতা িবতরেণর মিনটিরং, মহান াধীনতা িদবস
ও িবজয় িদবস উদযাপন, িবিভ জাতীয় িদবস ও আজািতক িদবস উদযাপন
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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

দািরক সবার মান ি ও
জনগেণর দার গাড়ায় সবা
পৗছােনা

িবিভ কার সামািজক িনরাপা িবষয়ক
কম চীর তদারিককরন

% ৯৮ ৯৮ ৯৯ ৯৯ ৯৯ জলা শাসন
বািষ ক িতেবদন এবং সংি শাখার
িতেবদন

ু িম বপনার মােম সবার মান উয়ন % ৬৮ ৮৫ ৯০ ৯৫ ৯৫ জলা শাসন
বািষ ক িতেবদন এবং সংি শাখার
িতেবদন

জলা পয ােয়র দরসেহর উয়নলক
কায মসেহর সময় সাধন

% ৭৫ ৮৫ ৯০ ৯৫ ৯৫ জলা শাসন
বািষ ক িতেবদন এবং সংি শাখার
িতেবদন

িের চতনায় উী
উপ জ গেড় তালা

িশাথেদর মধা ও মনন িবকােশর সহায়ক
পিরেবশ িনিতকরন

% ৮০ ৮৫ ৯০ ৯৫ ৯৫ জলা শাসন
বািষ ক িতেবদন এবং সংি শাখার
িতেবদন

মানসত িশা িনিতকরেন কায কর উোগ
হণ

% ৭৫ ৮৫ ৯০ ৯৫ ৯৫ জলা শাসন
বািষ ক িতেবদন এবং সংি শাখার
িতেবদন

জনলা, সািব ক উয়ন
সময় ও টকসই পিরেবশ
সংরণ

জনংলা, সািব ক উয়ন সময় ও টকসই
পিরেবশ সংরণ

% ৮৫ ৯৫ ৯৯ ৯৯ ৯৯ জলা শাসন
বািষ ক িতেবদন এবং সংি শাখার
িতেবদন

জলা্র ঐিতহািসক ও ািতক পয টন িশের
িবকাশ সাধন

% ৬৫ ৭৫ ৮০ ৮৫ ৮৮ জলা শাসন
বািষ ক িতেবদন এবং সংি শাখার
িতেবদন

টকসই উয়ন তরািতকরন % ৮৬ ৯৫ ৯৯ ৯৯ ৯৯ জলা শাসন
বািষ ক িতেবদন এবং সংি শাখার
ি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] িম
বাপনা

১৭

[১.১] সহকারী কিমশনার (িম)
অিফস পিরদশ ন

[১.১.১]
পিরদশ েনর
পিরমান

সমি সংা ২ ১২ ২৪ ৩৬ ৩২ ২৯ ২৫ ২২ ৪০ ৪৫

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

[১.২.১] পািরশ
বাবায়েনর হার

গড় % ১ ৮০ ৮৫ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ১০০ ১০০

[১.৩] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন
[১.৩.১]
পিরদশ েনর
পিরমান

সমি সংা ২ ২৪ ৪৮ ৭২ ৬৫ ৫৮ ৫০ ৪৩ ৮০ ৯০

[১.৪] ইউিনয়ন িম অিফস
পিরদশ েনর পািরশ বাবায়ন
তদারিক

[১.৪.১] িসা
বাবায়েনর হার

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৫] সায়রাত মহল বোব দান
[১.৫.১]
বোবের
পিরমান

গড় % ০.৫ ৮০ ৮৫ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ১০০ ১০০

[১.৬] এলএ কেসর গেজট কাশ
[১.৬.১] গেজট
কােশর হার

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৭] এল এ কেসর িতরণ
আেবদন িনি

[১.৭.১] আেবদন
িনির হার

গড় % ০.৫ ৭০ ৭৫ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৯০ ১০০
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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 

[১.৮] িবআরএস জিরপ সািদত
সকল খিতয়ােনর িডিজটাইেজশন
বাবায়ন

[১.৮.১]
বাবায়েনর হার

গড় % ১ ৭০ ৯০ ৯৮ ৮৮ ৭৮ ৬৯ ৫৯ ১০০ ১০০

[১.৯] জনােরল সা িফেকট মামলা
ও িম রাজ সংা মামলা িনি
করণ

[১.৯.১] মামলা
িনির হার

গড় % ১ ৫৫ ৬০ ৭০ ৬৩ ৫৬ ৪৯ ৪২ ৮০ ৯০

[১.১০] অিপ ত সির িলজ নবায়ন
[১.১০.১] িলজ
নবায়েনর হার

গড় % ১ ৬০ ৭০ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৯০ ১০০

[১.১১] হহীনেদর জ আয়ণ ২
ক হেত বরা া সকল
হিনম াণ করা

[১.১১.১]
হিনম ােনর হার

গড় % ২ ৮০ ৯০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.১২] িমহীনেদর জ িষ
খাসজিম বোব

[১.১২.১]
খাসজিম
বোবের
পিরমান

সমি সংা ২ ৩৫০ ৪০০ ৪৩২ ৩৮৯ ৩৪৬ ৩০২ ২৫৯ ৪৫০ ৪৫৯

[১.১৩] সরকাির জিম, নদী, পাহাড়,
বনিম, ািতক জলাশয় রায়
সংিেদর িনেয় সভা আেয়াজন

[১.১৩.১]
অিত সভা

সমি সংা ১ ০ ১ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১৬ ১৮

[১.১৪] দওয়ািন মামলার এস এফ
রণ

[১.১৪.১] এস এফ
রেণর হার

গড় % ১ ৮০ ৮৫ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ১০০ ১০০
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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 

[২] উয়ন ও
শাসিনক সময়

১৬

[২.১] জলার সকল দর/িতােনর
কায েমর যথাযথ সময় সাধেনর
িনিম জলা উয়ন সময় সভা
আেয়াজন

[২.১.১] অিত
সভা

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৭ ১২ ১২

[২.২] জলা উয়ন সময় সভার
িসা বাবায়ন

[২.২.১] িসা
বাবায়ন হার

গড় % ১ ৯৫ ৯৮ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

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

[২.৩.১] পিরদশ ন সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৭ ১২ ১২

[২.৪] খা িনরাপা িনিত করণ,
বাজার  িিতশীল রাখা ও বাজার
মিনটিরং ি িনিেত মাবাইল
কাট  পিরচালনা

[২.৪.১] মাবাইল
কাট  অিভযান

সমি সংা ৪ ২০০ ২২০ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ২৭০ ২৮০

[২.৫] সরকাির অিফেস সময়মেতা
সবা াি িনিেত সভা আেয়াজন

[২.৫.১] অিত
সভা

সমি সংা ২ ৫ ৬ ১২ ১১ ১০ ৯ ৭ ১৫ ২০

[২.৬] কিমউিন িিনক এবং
উপেজলা া ও পিরবার কাণ
কসহ কায কর রাখেত সংিেদর
িনেয় সভা আেয়াজন

[২.৬.১] অিত
সভা

সমি সংা ২ ২ ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৭ ১৫ ২০

[২.৭] সমােজর অনসর িণ বেদ,
জেল, ষক, িহজড়া (ােজার) ও
হিরজন, পিরনতাকমসহ যারা
এেকবাের সমােজর অনসর িণ
তােদর সািব ক উয়ন, বাসান
ওেযাগ-িবধা িেত িশণ
দান

[২.৭.১] িশণ
দানত

সমি সংা ১ ০ ০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৭ ১৪ ১৬
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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 

[২.৮] িে গণহতার িশকার
এবং অসহায় িেযাা পিরবােরর
সদেদর যথাযথ সানজনক জীবন-
যাার বাকরেণ েয়াজন িভিক
িশণ আেয়াজন

[২.৮.১] িশণ
দানত

সমি সংা ০.৫ ২ ২ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ৮ ১০

[২.৯] গণকবর ও ে
িচিতকরণ ও সংরণ

[২.৯.১]
িচিতকরণ ও
সংরেণর
সংা

সমি সংা ০.৫ ০ ০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৪০ ৫০

[২.১০] এস িড িজ িবষয়ক জলা
কিমর সভার িসা বাবায়ন

[২.১০.১] িসা
বাবায়ন হার

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩] আইন -
লা

১৫

[৩.১] সামািজক যাগােযাগ মােমর
অপবহার রাধকে িশক,
িশাথ ও অিভভাবকেদর িনেয়
গণসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[৩.১.১] অিত
সভা

সমি সংা ৩ ২ ৪ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১৮ ২৪

[৩.২] ধময় উবাদ ও জীবাদ
মাকােবলায় িবিভ ধেম র লাকেদর
িনেয় জনসেচতনালক সভার
আেয়াজন

[৩.২.১] অিত
সভা

সমি সংা ২ ১ ২ ৬ ৫ ৫ ৪ ৪ ১২ ১৮

[৩.৩] মাদক সমাজ গঠন ও
চারাচালান রােধ জনসেচতনালক
সভা আেয়াজন

[৩.৩.১] অিত
সভা

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২

[৩.৪] নারী ও িশর িত সিহংসতা,
িনপীড়ন ও বষলক আচরণ বে
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[৩.৪.১] অিত
সভা

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ১৩, ২০২২ ১৬:১২ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, আগ ১৪, 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 

[৩.৫] বািববাহ, ইভিজং, খাে
ভজাল, লকল প ইতািদ রােধ
িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা

[৩.৫.১]
মাবাইল কাট 
অিভযান

সমি সংা ২ ১৩০ ১৫০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ৩০০ ৩৫০

[৩.৬] অিতির জলা ািজেট
কাট  ও িনব াহী ািজেট কাট  এর
মামলা িনি জারদারকরণ

[৩.৬.১] মামলা
িনির হার

গড় % ২ ৭০ ৭৫ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৯০ ১০০

[৩.৭] জলা আইন লা কিমর
সভার িসা বাবায়ন

[৩.৭.১] িসা
বাবায়েনর হার

গড় % ২ ৯০ ৯৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪] িশা,
সংিত ও
আইিস

১২

[৪.১] িশা িতােন উত পাঠদান
িনিেত িশক, িশাথ অিভভাবক
ও িশা িতােনর ােনিজং
কিমর সদেদর িনেয় সভা
আেয়াজন

[৪.১.১] অিত
সভা

সমি সংা ২ ৬ ৬ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১৪ ১৬

[৪.২] গ ম এলাকার িশা
িতােনর কায ম িেত িনয়িমত
পিরদশ ন

[৪.২.১] পিরদশ ন
সংা

সমি সংা ২ ৬ ৬ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১৪ ১৬

[৪.৩] ধময় ও সামািজক সীিত ও
অসাদািয়কতা রায় সকল ধেম র
লাকেদর িনেয় অান আেয়াজন

[৪.৩.১]
আেয়ািজত
অান

সমি সংা ২ ২ ৩ ৬ ৫ ৫ ৪ ৪ ৮ ১০

[৪.৪] িশাথেদর িনেয়
জনশীলতার ও সাংিতক চচ া ও
খলালা আেয়াজন

[৪.৪.১]
আেয়ািজত
অান

সমি সংা ১ ৪ ৬ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১৪ ১৬



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ১৩, ২০২২ ১৬:১২ া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, আগ ১৪, 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 

[৪.৫] নাগিরকেদর জ পাক, খলার
মাঠ সংরণ/উয়ন/নন তরীর
উোগ হণ

[৪.৫.১]
েয়াজনীয়
উোগ

সমি সংা ১ ০ ১ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৬ ৮

[৪.৬] উ ি ানস
মশি গেড় লেত
উপেজলা/ইউিনয়ন পয ােয় িািং
িশণ আেয়াজন

[৪.৬.১] িশণ
সংা

সমি সংা ১ ২ ৪ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১৪ ১৬

[৪.৭] জনসাধারেণর মােঝ িনরাপদ
ইারেনট ও তি বহার
িনিেত সভা আেয়াজন

[৪.৭.১] অিত
সভা

সমি সংা ১ ০ ১ ৬ ৫ ৫ ৪ ৪ ৮ ১০

[৪.৮] জনগেণর মে া
সেচতনতা িেত সভা আেয়াজন

[৪.৮.১] অিত
সভা

সমি সংা ১ ২ ৪ ৬ ৫ ৫ ৪ ৪ ৮ ১০

[৪.৯] জলা িশা কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[৪.৯.১] িসা
বাবায়েনর হার

গড় % ১ ৯০ ৯৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৫] ানীয়
সরকার ও
অা কায ম
এর
সময়/বাপনা

১০

[৫.১] উপেজলা/ইউিনয়ন পয ােয়
SDG ানীয়করণ পিরকনা
বাবায়েন েপয় পািনর আধার
িকরণ

[৫.১.১]
পিরকনা
বাবায়ন
তদারিক

সমি সংা ১ ০ ০ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১৪ ১৬

[৫.২] ানীয় সরকার িতােন
যথাযথ উয়ন পিরকনা হেণ সভা
আেয়াজন

[৫.২.১] অিত
সভা

সমি সংা ১ ০ ১০ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১৪ ১৬



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ১৩, ২০২২ ১৬:১২ া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, আগ ১৪, 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 

[৫.৩] বােগরহাট জলার ঐিতহ ও
সংিত রায় এবং জলার িবাত
পসহ চার ও িবপণেন অান ও
সভা আেয়াজন

[৫.৩.১] অিত
সভা

সমি সংা ১ ০ ০ ৬ ৫ ৫ ৪ ৪ ১০ ১২

[৫.৪] পিরকিত নগরায়ন ও বনায়ন
িনিত করার জ পৗরসভা ও
বনিবভােগর সােথ সভা আেয়াজন

[৫.৪.১] অিত
সভা

সমি সংা ১ ২ ৪ ৬ ৫ ৫ ৪ ৪ ১০ ১২

[৫.৫] পয টেনর িবকাশ, পয টন
েটর রণােবন ও নন ট
গেড় লেত সভা আেয়াজন

[৫.৫.১] অিত
সভা

সমি সংা ১ ০ ০ ৬ ৫ ৫ ৪ ৪ ১২ ১৫

[৫.৬] সামািজক িনরাপা কম চীেত
অসহায়/ঃ/িবধাবিত
িবদাাি িনিেত সভা আেয়াজন

[৫.৬.১] অিত
সভা

সমি সংা ১ ০ ০ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১৪ ১৬

[৫.৭] জ িনবন কায েমর
তদারিেত ইউিনয়ন পিরষেদর সােথ
মত িবিনময় সভা আেয়াজন

[৫.৭.১] অিত
সভা

সমি সংা ১ ০ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ২ ৬ ৮

[৫.৮] াম আদালেতর কায ম
পিরদশ ন

[৫.৮.১] পিরদশ ন
সংা

সমি সংা ১ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৩ ৩৮ ৩৪ ২৯ ৬০ ৬৫

[৫.৯] ানীয় সরকার িতােনর
কায ম পিরদশ ন

[৫.৯.১] পিরদশ ন
সংা

সমি সংা ১ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৩ ৩৮ ৩৪ ২৯ ৬০ ৬৫

[৫.১০] উপেজলা পিরষদ, ইউিনয়ন
পিরষেদর সমতা িেত িশণ
আেয়াজন

[৫.১০.১]
িশণ সংা

সমি সংা ১ ০ ০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ১২ ১৪



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ১৩, ২০২২ ১৬:১২ া: ১৫ ণ তািরখ: রিববার, আগ ১৪, 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%

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



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ১৩, ২০২২ ১৬:১২ া: ১৬ ণ তািরখ: রিববার, আগ ১৪, ২০২২

আিম, জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, বােগরহাট, িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়,
লনা-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

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

ািরত:

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, বােগরহাট

তািরখ

িবভাগীয় কিমশনার
িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, লনা

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ১৩, ২০২২ ১৬:১২ া: ১৭ ণ তািরখ: রিববার, আগ ১৪, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ই-লািন ং ইেলকিনক লািন ং

২ এনিজও নন গভারেম অরগানাইেজশন

৩ এসিডিজ সাসেটইেনবল ডেভলপেম

৪ কািবখা কােজর িবিনমেয় খা

৫ কািবটা কােজর িবিনমেয় টাকা

৬ িজআর েটিসয়াস িরিলফ

৭ আর ট িরিলফ

৮ ি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] সহকারী কিমশনার (িম) অিফস পিরদশ ন [১.১.১] পিরদশ েনর পিরমান গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[১.২] সহকারী কিমশনার (িম) অিফস পিরদশ েনর পািরশ বাবায়ন তদারিক [১.২.১] পািরশ বাবায়েনর হার গাপনীয় শাখা িতেবদন

[১.৩] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [১.৩.১] পিরদশ েনর পিরমান গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[১.৪] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ েনর পািরশ বাবায়ন তদারিক [১.৪.১] িসা বাবায়েনর হার গাপনীয় শাখা িতেবদন

[১.৫] সায়রাত মহল বোব দান [১.৫.১] বোবের পিরমান এস এ শাখা িতেবদন

[১.৬] এলএ কেসর গেজট কাশ [১.৬.১] গেজট কােশর হার িম অিধহণ শাখা িতেবদন

[১.৭] এল এ কেসর িতরণ আেবদন িনি [১.৭.১] আেবদন িনির হার িম অিধহণ শাখা িতেবদন

[১.৮] িবআরএস জিরপ সািদত সকল খিতয়ােনর িডিজটাইেজশন বাবায়ন [১.৮.১] বাবায়েনর হার এস এ শাখা িতেবদন

[১.৯] জনােরল সা িফেকট মামলা ও িম রাজ সংা মামলা িনি করণ [১.৯.১] মামলা িনির হার জনােরল সা িফেকট শাখা িতেবদন

[১.১০] অিপ ত সির িলজ নবায়ন [১.১০.১] িলজ নবায়েনর হার িভিপ শাখা িতেবদন

[১.১১] হহীনেদর জ আয়ণ ২ ক হেত বরা া সকল হিনম াণ করা [১.১১.১] হিনম ােনর হার এস এ শাখা িতেবদন

[১.১২] িমহীনেদর জ িষ খাসজিম বোব [১.১২.১] খাসজিম বোবের পিরমান এস এ শাখা িতেবদন

[১.১৩] সরকাির জিম, নদী, পাহাড়, বনিম, ািতক জলাশয় রায় সংিেদর িনেয় সভা আেয়াজন [১.১৩.১] অিত সভা এস এ শাখা সভার কায িববরণী

[১.১৪] দওয়ািন মামলার এস এফ রণ [১.১৪.১] এস এফ রেণর হার আর এম শাখা িতেবদন

[২.১] জলার সকল দর/িতােনর কায েমর যথাযথ সময় সাধেনর িনিম জলা উয়ন সময় সভা আেয়াজন [২.১.১] অিত সভা সাধারন শাখা সভার কায িববরণী

[২.২] জলা উয়ন সময় সভার িসা বাবায়ন [২.২.১] িসা বাবায়ন হার সাধারন শাখা সভার কায প

[২.৩] উয়ন কের/কায েমর মান িনিেত িনয়িমত পিরদশ ন করা [২.৩.১] পিরদশ ন ানীয় সরকার শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[২.৪] খা িনরাপা িনিত করণ, বাজার  িিতশীল রাখা ও বাজার মিনটিরং ি িনিেত মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[২.৪.১] মাবাইল কাট  অিভযান জ এম শাখা িতেবদন

[২.৫] সরকাির অিফেস সময়মেতা সবা াি িনিেত সভা আেয়াজন [২.৫.১] অিত সভা সাধারন শাখা সভার কায িববরণী

[২.৬] কিমউিন িিনক এবং উপেজলা া ও পিরবার কাণ কসহ কায কর রাখেত সংিেদর িনেয় সভা
আেয়াজন

[২.৬.১] অিত সভা ানীয় সরকার শাখা সভার কায িববরণী

[২.৭] সমােজর অনসর িণ বেদ, জেল, ষক, িহজড়া (ােজার) ও হিরজন, পিরনতাকমসহ যারা এেকবাের
সমােজর অনসর িণ তােদর সািব ক উয়ন, বাসান ওেযাগ-িবধা িেত িশণ দান

[২.৭.১] িশণ দানত সাধারন শাখা িশণাথর হািজরা
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[২.৮] িে গণহতার িশকার এবং অসহায় িেযাা পিরবােরর সদেদর যথাযথ সানজনক জীবন-যাার
বাকরেণ েয়াজন িভিক িশণ আেয়াজন

[২.৮.১] িশণ দানত সাধারন শাখা সভার কায িববরণী

[২.৯] গণকবর ও ে িচিতকরণ ও সংরণ [২.৯.১] িচিতকরণ ও সংরেণর সংা সাধারন শাখা িতেবদন

[২.১০] এস িড িজ িবষয়ক জলা কিমর সভার িসা বাবায়ন [২.১০.১] িসা বাবায়ন হার ানীয় সরকার শাখা সভার কায প

[৩.১] সামািজক যাগােযাগ মােমর অপবহার রাধকে িশক, িশাথ ও অিভভাবকেদর িনেয় গণসেচতনতালক
সভা আেয়াজন

[৩.১.১] অিত সভা িশা ও কাণ শাখা সভার কায িববরণী

[৩.২] ধময় উবাদ ও জীবাদ মাকােবলায় িবিভ ধেম র লাকেদর িনেয় জনসেচতনালক সভার আেয়াজন [৩.২.১] অিত সভা সাধারন শাখা সভার কায িববরণী

[৩.৩] মাদক সমাজ গঠন ও চারাচালান রােধ জনসেচতনালক সভা আেয়াজন [৩.৩.১] অিত সভা জ এম শাখা সভার কায িববরণী

[৩.৪] নারী ও িশর িত সিহংসতা, িনপীড়ন ও বষলক আচরণ বে জনসেচতনালক সভা আেয়াজন [৩.৪.১] অিত সভা জ এম শাখা সভার কায িববরণী

[৩.৫] বািববাহ, ইভিজং, খাে ভজাল, লকল প ইতািদ রােধ িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা [৩.৫.১] মাবাইল কাট  অিভযান জ এম শাখা িতেবদন

[৩.৬] অিতির জলা ািজেট কাট  ও িনব াহী ািজেট কাট  এর মামলা িনি জারদারকরণ [৩.৬.১] মামলা িনির হার জ এম শাখা িতেবদন

[৩.৭] জলা আইন লা কিমর সভার িসা বাবায়ন [৩.৭.১] িসা বাবায়েনর হার জ এম শাখা সভার কায প

[৪.১] িশা িতােন উত পাঠদান িনিেত িশক, িশাথ অিভভাবক ও িশা িতােনর ােনিজং কিমর
সদেদর িনেয় সভা আেয়াজন

[৪.১.১] অিত সভা িশা ও কাণ শাখা সভার কায িববরণী

[৪.২] গ ম এলাকার িশা িতােনর কায ম িেত িনয়িমত পিরদশ ন [৪.২.১] পিরদশ ন সংা িশা ও কাণ শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[৪.৩] ধময় ও সামািজক সীিত ও অসাদািয়কতা রায় সকল ধেম র লাকেদর িনেয় অান আেয়াজন [৪.৩.১] আেয়ািজত অান সাধারন শাখা সভার কায িববরণী

[৪.৪] িশাথেদর িনেয় জনশীলতার ও সাংিতক চচ া ও খলালা আেয়াজন [৪.৪.১] আেয়ািজত অান সাধারন শাখা িতেবদন

[৪.৫] নাগিরকেদর জ পাক, খলার মাঠ সংরণ/উয়ন/নন তরীর উোগ হণ [৪.৫.১] েয়াজনীয় উোগ সাধারন শাখা িতেবদন

[৪.৬] উ ি ানস মশি গেড় লেত উপেজলা/ইউিনয়ন পয ােয় িািং িশণ আেয়াজন [৪.৬.১] িশণ সংা আইিস শাখা িশণাথর হািজরা

[৪.৭] জনসাধারেণর মােঝ িনরাপদ ইারেনট ও তি বহার িনিেত সভা আেয়াজন [৪.৭.১] অিত সভা আইিস শাখা সভার কায িববরণী

[৪.৮] জনগেণর মে া সেচতনতা িেত সভা আেয়াজন [৪.৮.১] অিত সভা সাধারন শাখা সভার কায িববরণী

[৪.৯] জলা িশা কিমর সভার িসা বাবায়ন [৪.৯.১] িসা বাবায়েনর হার িশা ও কাণ শাখা সভার কায প

[৫.১] উপেজলা/ইউিনয়ন পয ােয় SDG ানীয়করণ পিরকনা বাবায়েন েপয় পািনর আধার িকরণ [৫.১.১] পিরকনা বাবায়ন তদারিক ানীয় সরকার শাখা িতেবদন

[৫.২] ানীয় সরকার িতােন যথাযথ উয়ন পিরকনা হেণ সভা আেয়াজন [৫.২.১] অিত সভা ানীয় সরকার শাখা সভার কায িববরণী

[৫.৩] বােগরহাট জলার ঐিতহ ও সংিত রায় এবং জলার িবাত পসহ চার ও িবপণেন অান ও সভা
আেয়াজন

[৫.৩.১] অিত সভা সাধারন শাখা সভার কায িববরণী

[৫.৪] পিরকিত নগরায়ন ও বনায়ন িনিত করার জ পৗরসভা ও বনিবভােগর সােথ সভা আেয়াজন [৫.৪.১] অিত সভা সাধারন শাখা সভার কায িববরণী
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৫.৫] পয টেনর িবকাশ, পয টন েটর রণােবন ও নন ট গেড় লেত সভা আেয়াজন [৫.৫.১] অিত সভা সাধারন শাখা সভার কায িববরণী

[৫.৬] সামািজক িনরাপা কম চীেত অসহায়/ঃ/িবধাবিত িবদাাি িনিেত সভা আেয়াজন [৫.৬.১] অিত সভা সাধারন শাখা সভার কায িববরণী

[৫.৭] জ িনবন কায েমর তদারিেত ইউিনয়ন পিরষেদর সােথ মত িবিনময় সভা আেয়াজন [৫.৭.১] অিত সভা ানীয় সরকার শাখা সভার কায িববরণী

[৫.৮] াম আদালেতর কায ম পিরদশ ন [৫.৮.১] পিরদশ ন সংা গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[৫.৯] ানীয় সরকার িতােনর কায ম পিরদশ ন [৫.৯.১] পিরদশ ন সংা গাপনীয় শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[৫.১০] উপেজলা পিরষদ, ইউিনয়ন পিরষেদর সমতা িেত িশণ আেয়াজন [৫.১০.১] িশণ সংা ানীয় সরকার শাখা নাশ ও িশণাথর হািজরা
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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

িশা িতােন বািববাহ, মাদক, িকেশার াং ও িশাচার িবষেয়
িশক,িশাথ ও অিভভাবকেদর সােথ মতিবিনময় সভা অান

সভা অিত
জলা িশা অিফস,
বােগরহাট

কীয় সরকােরর িতিনিধ িহেসেব জলা শাসনেকই সরকােরর কােছ জবাবদীহীতা করেত হয় এবং
সরকার কক জলা শাসেনর উপর আইিন বাবাধকতার কারেণ

মেয় িশাথেদর জ িশা িতােন চম িতা পিরমাণ
জলা িশা অিফস,
বােগরহাট

কীয় সরকােরর িতিনিধ িহেসেব জলা শাসনেকই সরকােরর কােছ জবাবদীহীতা করেত হয় এবং
সরকার কক জলা শাসেনর উপর আইিন বাবাধকতার কারেণ

ািতক েয াগ মাকােবলায় মধাবী িশাথেদর িনেয় কম শালার
আেয়াজন

আেয়ািজত কম শালা
জলা িশা অিফস,
বােগরহাট

কীয় সরকােরর িতিনিধ িহেসেব জলা শাসনেকই সরকােরর কােছ জবাবদীহীতা করেত হয় এবং
সরকার কক জলা শাসেনর উপর আইিন বাবাধকতার কারেণ

কেরানাকালীন িশাথেদর ঘাটিত রেণ িশক,অিভভাবক, এসএমিস
ও িশা িবভােগর কম কতােদর িনেয় মতিবিনময় সভার িসা
বাবায়ন

বাবািয়ত িসা
জলা িশা অিফস,
বােগরহাট

কীয় সরকােরর িতিনিধ িহেসেব জলা শাসনেকই সরকােরর কােছ জবাবদীহীতা করেত হয় এবং
সরকার কক জলা শাসেনর উপর আইিন বাবাধকতার কারেণ

কেরানাকালীন িশাথেদর ঘাটিত রেণ িশক,অিভভাবক, এসএমিস
ও িশা িবভােগর কম কতােদর িনেয় মতিবিনময় সভা আেয়াজন

সভা অিত
জলা িশা অিফস,
বােগরহাট

কীয় সরকােরর িতিনিধ িহেসেব জলা শাসনেকই সরকােরর কােছ জবাবদীহীতা করেত হয় এবং
সরকার কক জলা শাসেনর উপর আইিন বাবাধকতার কারেণ

িশাথেদর অংশহেণ ম অােপর মােম তাদী সংলাপ,
িবিভ িবষেয় সেচতনতালক িবতক, উপিত বৃতা এবং সাংিতক
অান আেয়াজন

আেয়াজন অিত
জলা িশা অিফস,
বােগরহাট

কীয় সরকােরর িতিনিধ িহেসেব জলা শাসনেকই সরকােরর কােছ জবাবদীহীতা করেত হয় এবং
সরকার কক জলা শাসেনর উপর আইিন বাবাধকতার কারেণ

িষ খাস জিম বোব দান নব ািসত পিরবার
িষ সসারণ অিধদর,
বােগরহাট

কীয় সরকােরর িতিনিধ িহেসেব জলা শাসনেকই সরকােরর কােছ জবাবদীহীতা করেত হয় এবং
সরকার কক জলা শাসেনর উপর আইিন বাবাধকতার কারেণ

বািববাহ, ইভিজং, খাে ভজাল, লকল প ইতািদ রােধ
িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা

মাবাইল কাট  অিভযান
িলশ পােরর কায ালয়,
বােগরহাট

কীয় সরকােরর িতিনিধ িহেসেব জলা শাসনেকই সরকােরর কােছ জবাবদীহীতা করেত হয় এবং
সরকার কক জলা শাসেনর উপর আইিন বাবাধকতার কারেণ

জলা আইন লা কিমর সভার িসা বাবায়ন িসা বাবায়েনর হার
িলশ পােরর কায ালয়,
বােগরহাট

কীয় সরকােরর িতিনিধ িহেসেব জলা শাসনেকই সরকােরর কােছ জবাবদীহীতা করেত হয় এবং
সরকার কক জলা শাসেনর উপর আইিন বাবাধকতার কারেণ
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


