
 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

sানীয় সরকার, পlী unয়ন o সমবায় মntণালয় 
sানীয় সরকার িবভাগ (মii uiং) 
েজলা পিরষদ কমর্দkতা মূলয্ায়ন ফরম  

aথর্ বছর ২০১১- ২০১২ 
 

েজলাঃ .........................................................  িবভাগঃ ....................................................... 
 
 

 
 

kঃ
নং িববরণ নmর নmর িবতরণ পdিত নmর

pাp 
নmর 

 aিফস বয্বsাপনা ১২   

িবিধ েমাতােবক সকল েরিজsার সংরkণ o 
হালনাগাদ রাখা হেল 

৫ 

িবিধ েমাতােবক ৭৫% েরিজsার সংরkণ o 
হালনাগাদ রাখা হেল 

২ 

ক) েরিজsার 
 

৫ 

েরিজsার সংরkণ o হাল নাগাদ  না করা হেল ০ 

 

েনািটস েবােডর্ pেয়াজনীয় তথয্ািদ(সকল সভার 
েনািটশ, বাrসিরক unয়ন pকেlর তািলকা, 
হাট- বাজার িনলাম িবjিp, বােজট) িনয়িমত 
pদিশর্ত হেল 

৫ 

েনািটস েবােডর্ pেয়াজনীয় তথয্ািদ(সকল সভার 
েনািটশ, বাrসিরক unয়ন pকেlর তািলকা, 
হাট- বাজার িনলাম িবjিp, বােজট) 
aিনয়িমতভােব pদিশর্ত হেল 

২ 

খ) েনািটস েবােডর্ িবিভn তথয্ািদ 
pদশর্ন  

 

৫ 

েনািটস েবাডর্ না থাকা/তথয্ািদ pদশর্ন না করা 
হেল 

০ 

 

গাডর্ ফাiল যথাযথভােব সংরkণ করা হেল ২ 

১। 

গ) গাডর্ ফাiল ২ 
গাডর্ ফাiল যথাযথভােব সংরkণ করা না হেল ০ 

 

pকl pণয়ন o বাsবায়ন ৩০   
সরকারী িবিধ anসরেণ pকl gহণ করা হেল ৫ ক) pকl gহণ ৫ 
সরকারী িবিধ anসরেণ pকl gহণ না করা 
হেল 

০ 
 

সকল pকl বাsবায়ন কিমিট (িপআiিস) 
িনেদর্িশকা েমাতােবক গিঠত হেল 

৫ 

২। 

খ) pকl বাsবায়ন কিমিট 
(িপআiিস) 

৫ 

িনেদর্িশকা েমাতােবক pকl বাsবায়ন কিমিট 
(িপআiিস) গিঠত না হেল 

০ 

 

 

গ) েট ডার কিমিট ১০ েট ডার কিমিট গঠন, েট ডার সংkাn  সকল কাযর্kম 
িবিধ েমাতােবক পিরচািলত হেল 

১০ 

  েট ডার  কিমিট গঠন, েট ডার সংkাn কাযর্kম িবিধ 
েমাতােবক পিরচািলত না হেল  

০ 
 

 

িনধর্ািরত সমেয় সকল pকl মানসmnভােব 
বাsবািয়ত হেল 

৮ 

 

িনধর্ািরত সমেয় ৭৫% pকl মানসmnভােব 
বাsবািয়ত হেল 

৫ 

 

ঘ) pকেlর বাsবায়ন ৮ 

িনধর্ািরত সমেয় aিধকাংশ pকl বাsবায়ন না হেল ০ 

 

 

েজলা পিরষদ
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kঃ
নং িববরণ নmর নmর িবতরণ পdিত নmর

pাp 
নmর 

pকl বাছাi pিkয়ায় সদsেদর/ sানীয় সরকার 
pিত ানসমূহেক সmৃk করা হেল 

২  ঙ) pকl বাছাi pিkয়ায় 
সদsেদর/ sানীয় সরকার 
pিত ানসমহূেক সmkৃ করণ 

২ 

pকl বাছাi pিkয়ায় সদsেদর/ sানীয় সরকার 
pিত ানসমূহেক সmৃk করা না হেল 

০ 

 

৩ েসবা সmিকর্ত ৮   
েসবা o sিবধা utম হেল ৪ 
েসবা o sিবধা সেnাষজনক হেল ২ 

(ক) ডাকবাংেলা বয্বsাপনা ৪ 

েসবা o sিবধা সেnাষজনক না হেল ০ 

 

 

েরিজsার সংরkণ, ভাড়া আদায় িনয়িমত o 
হালীকরণ হেল 

৪ 

েরিজsার সংরkণ o ভাড়া আদায় িনয়িমত হেল ২ 

 

(খ) ডাকবাংেলার েরিজsার 
সংরkণ o ভাড়া আদায় 

৪ 

ভাড়া আদায় িনয়িমত না হেল ০ 

  

৪। রাজs পিরিsিত ২৭    
িনজs রাজs আয় পূবর্ বছর হেত ২৫% eর েবশী 
হেল 

১০ 

িনজs রাজs আয় িবগত বছর হেত ১৫% েথেক 
২৫%  পযর্n েবশী হেল 

৮ 

িনজs রাজs আয় িবগত বছেরর সমান েথেক 
১৪% পযর্n েবশী হেল 

৫ 

ক) িনজs  রাজs আয় 
বতর্মান বছেরর িনজs রাজs আয়  
(টয্াk, েটাল, েরiট, িফস, ভিূম 
হsাnর বাবদ pাp কর iতয্ািদ) = 
েমাট................................. টাকা।  
িবগত বছেরর  িনজs রাজs আয়  
(টয্াk, েটাল, েরiট, িফস, ভিূম 
হsাnর বাবদ pাp কর iতয্ািদ) = 
েমাট................................. টাকা। 

১০ 

িনজs রাজs আয়  িবগত বছেরর কম হেল ০ 

 

কয্াশ বi হালনাগাদ থাকেল  ৫ খ) কয্াশ বi ৫ 
কয্াশ বi হালনাগাদ না থাকেল ০ 

 

খরেচর সংি  ভাuচার কয্াশ বিহর সিহত সংগিতপূণর্ 
হেল 

৪ গ) ভাuচার সংরkণ ৪ 

খরেচর সংি  ভাuচার কয্াশ বিহর সিহত সংগিতপূণর্ 
না হেল 

০ 

 

aিডট আপিt না থাকেল বা যথাসমেয় জবাব 
েদয়া হেল 

৫ 

aিডট আপিtর ৫০% জবাব েদয়া হেল ২ 

ঘ) aিডট আপিt ৫ 

aিডট আপিtর জবাব েদয়া না হেল ০ 

 

aিডট িন িtর সংখয্া ৫০% eর েবশী হেল ৩ 

 

ঙ) aিডট িন িt ৩ 
aিডট িন িtর সংখয্া ৫০% eর কম হেল ০ 

 

৫। েজলা পিরষেদর সmদ বয্বsাপনা 
o সংরkণ 

১৮   

বয্বsাপনা o রkণােবkণ utম হেল ৫ 
বয্বsাপনা o রkণােবkণ সেnাষজনক হেল ২ 

 ক) sাবর সmিt ৫ 

বয্বsাপনা o রkণােবkণ সেnাষজনক না হেল ০ 

 

হালনাগাদ থাকেল ৫  খ) sাবর সmিtঃ েরকডর্ 
হালনাগাদকরণ 

৫ 
হালনাগাদ না থাকেল ০ 

 

 গ) েবদখল সmিt ৫ েবদখলকৃত সকল সmিt দখেল আনা হেল/ 
থাকেল 

৫ 
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kঃ
নং িববরণ নmর নmর িবতরণ পdিত নmর

pাp 
নmর 

েবদখলকৃত aিধকাংশ সmিt দখেল আনা হেল ২      
েবদখলকৃত সকল সmিt দখেল আনার uেদয্াগ 
না েনয়া হেল 

০ 

েবদখল হoয়ার সােথ সােথ পিরদশর্ন কের কাযর্kম 
gহণ করা হেল 

৩  ঘ) েবদখল সmিt পিরদশর্ন ৩ 

েবদখল হoয়ার সােথ সােথ পিরদশর্ন করা না হেল ০ 

 

  
যথাযথ িনয়ম anসরণপূবর্ক হাটবাজার, েদাকানপাট 
o ‡ফরীঘাট iজারা pদান করা হেল 

৫ 
৬। হাটবাজার o েফরী ঘাট বয্বsাপনা ৫ 

যথাযথ িনয়ম anসরণ না কের হাটবাজার/ 
েদাকানপাট o ‡ফরীঘাট iজারা pদান করা হেল 

০ 

 

সবর্েমাট ১০০ েমাট pাp নmর (aংেক)  
  েমাট pাp নmর (কথায়)  

 
 
 
 

পিরচালক, sানীয় সরকার 
anেবদনকারী কমর্কতর্া 
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সািবর্ক মnবয্ 

anেবদনকারী পূরণ করেবন 
 

১। েজলা পিরষেদর সািবর্ক মnবয্ঃ aিত utম (৯১- ১০০মাকর্)/ utম(৭৬- ৯০মাকর্)/ ভাল(৬৬- ৭৫মাকর্)/ 
সেnাষজনক নয় (৫০ eর নীেচ)। 

 

২।       েজলা পিরষেদর কাযর্kেমর সবল িদক সমুহঃ 

 

৩। েজলা পিরষেদর কাযর্kেমর dবর্ল িদক সমুহঃ 

 

৪। anাn sপািরশঃ (েজলা পিরষেদর কাযর্kেমর dবর্লতাসমুহ কািটেয় uঠার জn িক ধরেণর uেদয্াগ েনয়া 
pেয়াজন েস িবষেয় sপািরশ সমুহ)◌ঃ ( pেয়াজেন aিতিরk পৃ া বয্বহার কrন) 

 
 
 
 

pতয্য়ন 
 

 pতয্য়ন করা যাে  েয, anেবদনকৃত ফরেমর uিlিখত তথয্ািদ সেরজিমেন পিরদশর্ন করা হেয়েছ। 
 
 

 
anেবদনকারীর sাkর o সীল 
নাম (s াkের) 
পদবীঃ.......................... 
পিরিচিত নং◌ঃ.................... 
তািরখঃ......................... 
 
 
 

pিতsাkরকারী কমর্কতর্ার মnবয্  
 
 

 আিম মেন কির েয, anেবদনকারীর মূলয্ায়ন aতুয্tম/যিুkসংগতভােব utম/কেঠার/নমনীয়/পkপাতd । 
aিধকnt  িনেm আমার মnবয্ েযাগ করিছঃ 

 
 

িবভাগীয় কিমশনার 
pিতsাkরকারী কমর্কতর্া 
নাম (s াkের) 
পদবীঃ............ 
তািরখঃ........... 
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মলূয্ায়ন ফরম পরূেণর িনেদর্িশকা  
পটভিূম 

sানীয় সরকার pিত ানসমূেহর সািবর্ক কাযর্kম সিঠকভােব পিরবীkন, পিরদশর্ন eবং মূলয্ায়েনর জn 
মূলয্ায়ন ফরম s ভুােব পূরণ eবং যথাসমেয় েpরণ eকিট aতয্াব কীয় শতর্। sানীয় সরকার pিত ানসমূহেক সারা 
বছর েয েথাক বরাd pদান করা হয় eবং তােদর িনজs আয় dারা তারা েয ধরেণর কাযর্kম পিরচালনা কের থােক 
eবং তােদর িনজs আয় বাড়াবার জn তারা েয ধরেণর uেদয্াগ gহণ কের থােক তা ei pিতেবদন মূলয্ায়েনর 
মাধয্েম জানা সmব। ei মূলয্ায়ন ফরম পূরেণ আnিরক eবং ব tিন  হoয়া আব ক o জrরী। 

 
সাধারণ িনেদর্শাবলী

ক) pিত aথর্ বছের ১ (eক) বার e ফরম পূরণ কের যথাসমেয় যথা িঠকানায় েpরণ বা নীয়। pিতিট মূলয্ায়ন 
pিতেবদন ২ (di) কিপ পূরণ কের ১ (eক) কিপ সংি  anেবদনকারীর aিফেস সংরkন eবং aপর কিপ sানীয় 
সরকার িবভােগ েpরণ করেত হেব। ei pিতেবদন pণয়েন েকান s ীকরণ, বয্াখয্া বা িনেদর্শনার pেয়াজন হেল 
sানীয় সরকার িবভােগর মii uiং- ( েফান নং- ৭১৬৭৯১১, ৭১৬৬৫৮২)- e েযাগােযাগ করা যােব। 

খ) anেবদনকারী কমর্কতর্ার মূলয্ায়েনর সােথ pিতsাkরকারী কমর্কতর্া eকমত না হেল িতিন পুনঃ মূলয্ায়ন কের 
মnবয্সহ নmর pদান করেবন। 

গ) েকান pকার oভার রাiিটং/ কাটাকািট/ েমাছামুিছ/ iুড বয্বহার করা যােবনা। িবেশষ pেয়াজেন সংি  aংশটুk 
eকটােন েকেট ansাkরসহ নতুন কের েলখা যােব। 

 
aব  পালনীয় িনেদর্শাবলী  

েজলা পিরষদসমূেহর aিফস বয্বsাপনা মূলয্ায়েনর েkেt হািজরা খাতা, েনািটস বi, েনািটস েবাডর্, িবিভn 
ধরেণর েরিজsার পরীkা eবং সংি  কমর্কতর্া/কমর্চারী eবং sানীয় জনসাধারণেক িজjাসাবােদর মাধয্েম সিঠক 
তথয্ তুেল ধরেত হেব। 

িবিভn কিমিটর কাযর্kম পিরদশর্ন মূলয্ায়েনর েkেt সভার েনািটস বi, কাযর্িববরণী, েরিজsার পরীkা, সকল 
সদs/ মিহলা সদsা eবং pকl eলাকার sানীয় জনসাধারণেক িজjাসাবােদর মাধয্েম যাচাi পূবর্ক মূলয্ায়ন করেত 
হেব।  

টয্াk eেসসেম ট eবং িনজs রাজs আদায় কাযর্kম মূলয্ায়েনর েkেt টয্াk eেসসেম ট সংkাn নিথ, 
েরিজ ার, টয্াk আদােয়র রিশদ বi, আদায় েরিজsার, বয্াংেকর পাস বi,  টয্াk েখলাপীর তািলকা iতয্ািদ যাচাi 
করেত হেব। 

বাৎসিরক িহসাব- িনকাশ সংkাn তথয্ািদ মূলয্ায়েনর েkেt সকল pকার আদায় সংkাn রিশদ, বয্াংেকর পাস 
বi/বয্াংক েsটেম ট নগদ/েচেকর মাধয্েম pাp aথর্ eবং সকল pকার বয্য় যথাসেময় কয্াশ বুেক িলিপবd হেয়েছ 
িকনা, কয্াশ বেুক িলিপবd বয্েয়র িবপরীেত anেমািদত ভাuচার যথাযথভােব সংরিkত হেয়েছ িকনা তা পরীkাপূবর্ক 
যাচাi করেত হেব। 

aিডট আপিt মূলয্ায়েনর েkেt সংি  নিথপt eবং েরিজsারসমূহ যাচাi করেত হেব। 

েকান টাকার aংক uেlখ করেল তার সােথ টাকার শতকরা হার uেlখ করেত হেব। 

সকল সmুরক তথয্ সিnেবশ করেত হেব। 

 

িবঃ dঃ e িনেদর্িশকা, মলূয্ায়ন ফরম পরূেণর েkেt eকিট সহািয়কা িহসােব বয্বহার করার জn anেরাধ করা হেলা। 
সংি  anেবদনকারী কমর্কতর্াগণ িনজ েমধা/aিভjতা o পািরপাি র্ক িবচার- িবেবচনায় ব tিন  eবং 
িনরেপkভােব ফরম পূরণ করেবন। 
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