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উপেজলা অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Upazilla Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

বতমান সরকােরর পক-২০২১ বাবায়েন দ,  ও তি িনভর জনবাব উপেজলা শাসন গেড় তালার লে িবগত িতন বছর
যাবত উপেজলা শাসন, রংর সদর নানািখ কায ম হণ কের যাে। রংর সদর উপেজলাবাসী যােত ত সমেয় , কম খরেচ মানসত
সবা পায় স ল উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালেয় েড াপন , িবিভ সবার তািলকা নয়ন, িবিভ অিফেসর আেবদন ফরম
িবনা  সরবরাহ  এবং  ২য়  জের  নাগিরক  সনদ  নয়ন  করা  হেয়েছ।  উপেজলা  িডিজটাল  সার  াপন  করা  হেয়েছ  |  পাবিলক
পরীাসহ প ফােসর জবভােব ু ও নকল পিরেবেশ আেয়াজন করা হেয়েছ। গণনানীর মােম জনসাধারেণর অিভেযাগ
সরাসির বণ এবং কায কর বা হণ করা হে। িসেজন চাট ার (সবা দান িতিত) ণয়ন এবং মান ােন দশ ন। একাদশ
জাতীয় সংসদ িনব াচন, উপেজলা পিরষদ িনব াচনসহ ুভােব সকরণ।

সমা এবং চােলসহ:

১। উপেজলার ইউিনয়ন িম অিফেস অেনকপদ  থাকায় রাজ আয় িসহ ভাগািভােব নাগিরক সবা দান।
২। বািববাহ িনেরাধ ।
৩। িশায়েনর অভাব ও িষেত অিধক িনভরশীলতা ।
৪। উপেজলা িষ ধান হওয়ায় সবজী ও ফল উৎপাদন বশী হেয় থােক ,সবজী সংরেণর জ িহমাগার এবং এোেবজড ইাি াপন
।
৫। যানজট িনরসন ও অৈবধ দখল্করণ ।
৬।  - গাীর লাকেদর াবলী / িশিত করা ।
৭। সবার জ বাসান িনিতকরণ ।
৮। উপেজলায় অিধকসংক অৈবধ ইটভাটা ।

ভিবৎ পিরকনা:

মাননীয় ধানমীর িসাের আেলােক সবার জ বাসান িনিত করার পিরকনা হণ, উপেজলােক িভক করার পিরকনা হণ,
িশা িতানেলােক মাদককরণ, াথিমক িবালেয় শতভাগ ভিত িনিতকরণ, সকল াথিমক িবালেয় কাব দল গঠন, িমড-ড
িমল চাকরণ, িবষ সবিজ চােষর সসারণ, বকার াম তির, সকল সরকাির দরেক সাাল িমিডয়ার(ফসক েপ) অ ি
করা, িমেসবা সহিজকরেণর উেে িত ইউিনয়ন িম অিফেস হেড চা এবং  -গাির আথ -সামািজক উয়েন িবিভ
পিরকনা হণ।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

নাগিরক সবা দান সহিজকরেণর ল ২য় জের নাগিরক সনদ নয়ন
বািববাহ ও িভক উপেজলা গঠেনর লে কায ম হণ
উয়নলক কায ম পয েবণ ও পিরদশ েনর মােম কােজর নগত মান িনিত করণ
িশার নগতমান ির লে নন নন িশা িতােন িডিজটাল াসম, িডিজটাল হািজরা,  পাঠাগার ও িমডেড িমল চা
করা
দির মধাবী ছা-ছাীেদর জ ির বা হণ
 -গাীর বকার তন তনীেদর কম সংান ির লে সলাই িশণ কায ম হণ
উপেজলা ও ইউিনয়ন িম অিফেস িসেজন চাট ার ণয়ণ, নামজারী সংা নীিতমালা ও িফ মানভােব টাােনা
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সকশন ১
উপেজলা অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ 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 কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

১. উপেজলা পয ােয় দরসেহর উয়নলক কায ম সেহরর কায কর সময় সাধন
২. েয াগ বহাপনা, বনায়ন, জলবা পিরবতন ও পিরেবশ সংরণসহ টকসই উয়ন লমাা অজন রািতকরণ
৩. উপেজলা রাজ শাসন ও বহাপনায় গিতশীলতা আনয়ন
৪. উপেজলা ািজেিসর মােম জনলা ও জনিনরাপা সংহতকরণ
৫. জনসেচতনতালক কায েম জনউুকরণ জারদারকরণ
৬. সামািজক িনরাপালক কায ম বাবায়ন জারদারকরণ
৭. ীড়া, সংিত ও নারী উয়ন রািতকরণ

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. সরকােরর জলা পয ােয় আইিস’র বহার ও েয়াগ িনিতকরণ ও সময় সাধন।
২. জলা পয ায় পয  সকল দের আইিস’র উপ অবকাঠােমা িেত সহায়তা দান,রণােবণ এবং সােপাট  দােন
ধান কায ালেয়র িনেদ শনা বাবায়ন।
৩. উপেজলা আ:িবভাগীয় কম কাের সময় এবং ধানমীর িতত কসহসহ উপেজলার ধান উয়ন কম কা
বাবায়েন সময়কারীর দািয় পালন
৪. সরকার কক িষ, াহেসবা ও জনাহ, পিরবার পিরকনা, নারী ও িশ,  -গাীর কাণ, াথিমক ও
গণিশা এবং িশা িবষয়ক হীত সকল নীিতমালা ও কম িচর ু বাবায়ন, তাবধান, পিরবীণ ও সময়সাধন
৫. েয াগ বহাপনা 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
৬. -ািতক বিশসহ সংরণসহ পিরেবশ ষেণর ফেল  জলবা পিরবতেনর িবপ ভাব মাকােবলায়
জনসেচতনতা ি, বনায়ন, িবিভ ক হণ ও বাবায়েন সািব ক সহায়তা করা এবং সািব ক সময় সাধন ও পিরবীণ
৭. 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
৮. উপেজলা রাজ শাসেনর সািব ক িনয়ণ, তাবধান এবং পিরবীণ
৯. উপেজলা ািজেিস ও িনব াহী ািজেিস সিকত যাবতীয় মতা েয়াগ, মাবাইল কাট  পিরচালনা, উপেজলা
সািব ক আইন-লা রাব ক জনজীবেন ি আনয়ন এবং িভআইিপেদর িনরাপা সংা কায াবলী
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১০. জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন এবং অিভেযাগ িনি বহাপনা আওতায় অিভেযাগ িনি
১১. িবিভ সামািজক সমা যমন যৗন হয়রািন, নারী িনয াতন, মাদক সবন, চারাচালান, যৗক, বািববাহ ইতািদ
িতেরাধ/িনরসেন কায ম হণ
১২. ানীয় সরকার সংা কায ম
১৩.  বাসীেদর  ডাটােবস  ত,  িবেদশগামী  িেদর  তারণা  ও  হয়রািন  িতেরাধ  এবং  মানব  পাচার  রাধসহ  বাসী
কােণ যাবতীয় কায ম হণ
১৪. এনিজওেদর কায ম তদারিক ও সময়, এনিজও কায েমর ওভারািপং িতেরােধ কম ে িনধ ারেণ মতামত
দান এবং এনিজওেদর অেল ছাড়ত অেথ র পিরবীণ ও ঋণসহ অা কায ম পিরদশ ন/দশ ন
১৫. জাতীয় ই-গভেন কায ম বাবায়ন; সবা পিত সহজীকরণ, সবা দান িতিত অযায়ী সবা দান, উপেজলা
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
২০১৮-১৯

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[১] উপেজলা পয ােয়
দরসেহর
উয়নলক কায ম
সেহরর কায কর
সময় সাধন

২০

[১.১] উপেজলা পিরষদ সভা
অান

[১.১.১] অিত সভা সমি সংা ৪ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.২] উপেজলা পিরষদ সভার
িসা বাবায়ন

[১.২.১] িসা
বাবািয়ত

গড় % ৪ ৮০ ৮৫ ৮৫ ৮৪ ৮১ ৮০ ৫০ ৮৫ ৯০

[১.৩] িবিভ উয়নলক
কায ম পিরদশ ন

[১.৩.১] পিরদশ নত
ক

সমি সংা ৩ ৬০ ৬০ ৭২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪০ ৭৫ ৭৫

[১.৪] এনিজও কায ম সময়
িবষয়ক সভা

[১.৪.১] সভা অিত সমি সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.৫] এনিজও কায ম সময়
িবষয়ক সভার িসা বাবায়ন

[১.৫.১] িসা
বাবািয়ত

গড় % ৩ ৮০ ৮০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৮৫ ৯০

[১.৬] এনিজওেদর অেল
ছাড়ত অেথ র পিরবীণ

[১.৬.১]
পিরবীণত
এনিজও

সমি সংা ২ ৪০ ৪০ ৪০ ৩৬ ৩০ ২৫ ২০ ৪০ ৪৫

[১.৭] ঋণ কায ম
পিরদশ ন/দশ ন

[১.৭.১]
পিরদশ ন/দশ ন

সমি সংা ১ ৫০ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪২ ৪০ ৩৬ ৫০ ৬০

[২] েয াগ
বহাপনা, বনায়ন,
জলবা পিরবতন ও
পিরেবশ সংরণসহ
টকসই উয়ন
লমাা অজন
রািতকরণ

১৫

[২.১] াণ ও নব াসন এবং
েয াগ বহাপনা সিকত
সভা

[২.১.১] অিত সভা সমি সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[২.২] াণ ও নব াসন এবং
েয াগ বহাপনা সিকত
সভার িসা বাবায়ন

[২.২.১] িসা
বাবািয়ত

গড় % ২ ৮৫ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[২.৩] েয াগ িত এলাকা
তাৎিণক পিরদশ ন/দশ ন

[২.৩.১] পিরদশ ন/
দশ নত

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৫ ১২ ১৬

[২.৪] িজআর দান
[২.৪.১] দানত
িজআর

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



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[২.৫] িভিজএফ দান
[২.৫.১] দানত
িভিজএফ

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

[২.৬] ট িরিলফ দান
[২.৬.১] দানত
িরিলফ

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

[২.৭] ামীন অবকাঠােমা
িনম ােনর জ কািবখা ক
বাবায়ন

[২.৭.১] রাা গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৮] ামীন অবকাঠােমা
িনম ােনর জ কািবটা ক
বাবায়ন

[২.৮.১] িনম াণত
রাা

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

[২.৯] অিতদিরেদর জ
কম সংহান কম িচ

[২.৯.১] িনেয়ািজত
িমক

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

[২.১০] েরাপেনর জ
জনগণেক উুকরণ সভার
আেয়াজন

[২.১০.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ১ ২ ৩ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[২.১১] সামািজক বনায়েনর
জ িবিভ কার ের চারা
িবতরণ

[২.১১.১] িবতরণত
চারা

গড় % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.১২] উপেজলা পিরেবশ
কিমর সভা আেয়াজন

[২.১২.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ০.৫ ৬ ৬ ৬ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৬

[২.১৩] উপেজলা পিরেবশ
কিমর সভার িসা বাবায়ন

[২.১৩.১] বাবািয়ত
িসা

গড় % ০.৫ ৮০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.১৪] জলবা পিরবতন রােধ
হীত ক বাবায়ন

[২.১৪.১] বাবািয়ত
ক

গড় % ০.৫ ৮০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৩] উপেজলা রাজ
শাসন ও
বহাপনায়
গিতশীলতা আনয়ন

১০
[৩.১] উপেজলা িম অিফস
পিরদশ ন

[৩.১.১] পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ১ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৩.২] ইউিনয়ন িম অিফস
পিরদশ ন

[৩.২.১]
পিরদশ নত অিফস

সমি সংা ২ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৬ ৪৪ ৪২ ৪০ ৪৮ ৪৮

[৩.৩] িম রকড 
হালনাগাদকরণ

[৩.৩.১]
হালনাগাদত
খিতয়ান

সমি সংা ১ ৭৬৬২ ৪৫০০ ৪৬০০ ৪৫০০ ৪৪০০ ৪৩০০ ৪২০০ ৪৭০০ ৪৭০০

[৩.৪] িষ খাস জিম বোব
দান

[৩.৪.১] নব ািসত
পিরবার

সমি সংা ১ ৩১ ৫২ ৫২ ৫০ ৪৮ ৪৫ ৪০ ৫২ ৫২

[৩.৫] অিষ খাস জিম
বোব দান

[৩.৫.১] বোব
দানত জিম

সমি একর ১ .০৬ .০৮ .০৯ .০৮ .০৭ .০৬ .০৫ .১০ .১০

[৩.৬] িম উয়ন কেরর সক
দাবী িনধ ারণ

[৩.৬.১] গত বছেরর
আদায় ও চলিত
বছেরর বেকয়ার হার

গড় % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯২ ৯০ ১০০ ১০০

[৩.৭] িম উয়ন কর আদায়
তদারিক করা

[৩.৭.১] আদায়ত
িম উয়ন কর

গড় % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯২ ৯০ ১০০ ১০০

[৩.৮] সায়রাত মহাল বোব
দান

[৩.৮.১] আদায়ত
ইজারা

গড় % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯২ ৯০ ১০০ ১০০

[৩.৯] রাজ মামলা িনি
[৩.৯.১] মামলার
িনির হার

গড় % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯২ ৯০ ১০০ ১০০

[৩.১০] িম িবেরাধ িবষয়ক
মামলার এসএফ িব আদালেত
রণ

[৩.১০.১] রেনর
সময়

সমি িদন ০.৫ ৪৫ ৪৫ ৪০ ৪৫ ৫০ ৫৫ ৬০ ৩৮ ৩৬

[৩.১১] দওয়ানী মামলা
িনি

[৩.১১.১] সরকােরর
িবপে মামলার
একতরফা রায়

সমি সংা ০.৫ ০ ০ ০ ১ ২ ৩ ৪ ০ ০

[৩.১২] র সা িফেকট
মামলা িনি

[৩.১২.১]
িনিত মামলা

গড় % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৩.১৩] ১নং খিতয়ান
সরকাির সির অৈবধ দখল
উার

[৩.১৩.১] উারত
িম

গড় % ০.২৫ ৪০ ৪০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৬০ ৬০

[৩.১৪] অা সরকাির
সির অৈবধ দখল উার

[৩.১৪.১] উারত
িম

গড় % ০.২৫ ২০ ২০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩৫ ৪০

[৪] উপেজলা
ািজেিসর
মােম জনলা
ও জনিনরাপা
সংহতকরণ

১০

[৪.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা
[৪.১.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ২ ৫০ ৫০ ৫৫ ৫২ ৪৯ ৪৬ ৪২ ৬০ ৬০

[৪.২] ুভােব পাবিলক পরীা
পিরচালনা

[৪.২.১] পাবিলক
পরীার পের
িনরাপা িনিতত

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

[৪.৩] উপেজলা আইন লা
কিমর সভা অান

[৪.৩.১] অিত
সভা

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৪.৪] উপেজলা আইন লা
কিমর সভার িসা বাবায়ন

[৪.৪.১] িসা
বাবায়েনর হার

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

[৪.৫] চাকর ও লামহষ 
ঘটনা অবিহতকরণ

[৪.৫.১] ৪ ঘার
মে গাচের আনীত

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

[৪.৫.২] ২৪ ঘার
মে িতেবদন
পশত

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

[৪.৬] পািক গাপনীয়
িতেবদন রণ

[৪.৬.১] িরত
িতেবদন

সমি সংা ১ ২৪ ২৪ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২৪ ২৪

[৫]
জনসেচতনতালক
কায েম
জনউুকরণ
জারদারকরণ

১০

[৫.১] উপেজলা শাসেন
কম রত কম কতা- কম চারীেদর
আইিস বহার িনিত করা

[৫.১.১] আইিস
বহারকারী

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

[৫.২] এিসেডর অপবহার
রাধ সংা সভা আেয়াজন

[৫.২.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৫.৩] মাদকের অপবহার
িনয়েণ জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[৫.৩.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২

[৫.৪] নারী ও িশ িনয াতন
রােধ জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[৫.৪.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২

[৫.৫] যৗক িনেরােধর লে
জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[৫.৫.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২

[৫.৬] বািববাহ রােধ
কম পিরকনা ণয়ন

[৫.৬.১]
কম পিরকনা ণীত

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১ ০ ০ ১ ১

[৫.৭] বািববাহ িনেরােধর
লে জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[৫.৭.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২

[৫.৮] সাস ও জীবাদ দমেন
জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[৫.৮.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২

[৫.৮.২] সভার
িসা বাবায়েনর
হার

গড় % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৫.৯] নারী ও িশ পাচার রােধ
জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[৫.৯.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২

[৫.৯.২] সভার
িসা বাবায়েনর
হার

গড় % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৫.১০] উপেজলা শাসেন
কম রত কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৫.১০.১] িশণাথ সমি সংা ০.৫ ২ ২ ২ ২ ১ ১ ০ ২ ২



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৫ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৬] সামািজক
িনরাপালক
কায ম বাবায়ন
জারদারকরণ

৫
[৬.১] িেযাােদর সানী
ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক

[৬.১.১] ভাতা
িবতরণ কায ম
তদারকত

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

[৬.২] িতবী ভাতা দান
কায ম তদারিক

[৬.২.১] ভাতা
িবতরণ কায ম
তদারকত

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

[৬.৩] িবধবা ভাতা িবতরণ
কায ম তদারিক

[৬.৩.১] ভাতা
িবতরণ কায ম
তদারকত

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

[৬.৪] সামািজক িনরাপালক
কের বাবায়ন পিরবীণ

[৬.৪.১]
পিরবীণত ক

সমি সংা ১ ১৫ ১৫ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১৮ ১৮

[৬.৫] িতবীেদর িশা ও
অা কাণলক কােজ
সহায়তা দান

[৬.৫.১] দ
সহায়তা

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

[৭] ীড়া, সংিত
ও নারী উয়ন
রািতকরণ

৫

[৭.১] সাংিতক িতেযািগতার
আেয়াজন

[৭.১.১] আেয়ািজত
িতেযািগতা

সমি সংা ২ ৫ ৫ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬

[৭.২] উপেজলা নারী ও িশ
িনয াতন িতেরাধ কিমর সভা
আেয়াজন

[৭.২.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৬ ১২ ১২

[৭.৩] ীড়া সংহার
আওতাধীন িত ীড়া
িতেযািগতার আেয়াজন

[৭.৩.১] আেয়ািজত
ীড়া িতেযািগতা

সমি সংা ১ ১০ ১০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৬ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১১

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ৮ ১২ ১২ ১১ ১২ ১২

[১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট
রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ৪ ৪



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৭ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ২৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৮

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৫০ ৮০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০ ৮০

[২.২] উাবনী / উয়ন
উোগ বাবায়ন

[২.২.১] নতম
এক উাবনী /
উয়ন উোগ
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১১-০৩-২০২০ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১ ১৫-০২-২০২২ ১৫-০২-২০২৩

[২.৩] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৩.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ২ ৬০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৪০ ৬০

[২.৩.২] ১০ম ড
ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ
িশণ

সমি জনঘা ১ ০ ০ ৫ ৪ ৫ ৫

[২.৪] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৪.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] অিডট
আপি িনিত

সমি % ২ ৫০ ৫০ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৫০ ৫০

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ৩১-১২-২০১৯ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১ ১৫-১২-২০২১ ১৫-১২-২০২২



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৮ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ২৯, ২০২০

*সামিয়ক (provisional) ত





ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ২০ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ২৯, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ সায়রাত মহাল জলমহাল, বামহাল, পাথরমহাল, লবনমহাল, িচংিড়মহাল ইতািদ

২ উিনঅ উপেজলা িনব াহী অিফসার

৩ এিস া এিসা কিমশনার া

৪ ইউএলএও ইউিনয়ন া এিসা অিফসার

৫ ইউএসএলএও ইউিনয়ন া সাব-এিসা অিফসার

৬ কািবখা কােজর িবিনমেয় খা

৭ কািবটা কােজর িবিনমেয় টাকা

৮ িজআর খয়রািত াণ

৯ আইিস (ICT) ইনফরেমশন এ কিমউিনেকশন টকেনালিজ

১০ ই-ফাইল (নিথ) ই-নিথ বাপনা

১১ ইউিডিস ইউিনয়ন িডিজটাল সার

১২ এিডিপ এায়াল ডভলপেম াাম

১৩ এনিজও (NGO) নন-গভণ েমাল অরগানাইেজশন



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ২১ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ২৯, ২০২০

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
দ মাণক উপা 

[১.১] উপেজলা পিরষদ সভা অান [১.১.১] অিত সভা
উপেজলা িনব াহী অিফসার উপেজলার সকল িবভােগর সময়
সাধন কের থােকন

উপেজলা িনব াহী অিফসার সভার কায িববরণী সভার কায িববরণী

[১.২] উপেজলা পিরষদ সভার িসা
বাবায়ন

[১.২.১] িসা বাবািয়ত সকল িবভাগ কক সভার িসা বাবায়ন উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সংি দর
সংি িতেবদন ও
সেরজিমন যাচাই

সংি িতেবদন ও
সেরজিমন যাচাই

[১.৩] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন [১.৩.১] পিরদশ নত ক
উপেজলা িনব াহী অিফসার কক উয়ন লক কায ম
পিরদশ ন

উপেজলা িনব াহী অিফসার পিরদশ ন িতেবদন পিরদশ ন িতেবদন

[১.৪] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভা [১.৪.১] সভা অিত উপেজলা িনব াহী অিফসার কক সভা পিরচালনা
উপেজলা িনব াহী অিফসার ও এনিজও
িতিনিধ

কায িববরণী কায িববরণী

[১.৫] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভার
িসা বাবায়ন

[১.৫.১] িসা বাবািয়ত উপেজলা িনব াহী অিফসার কক িসা বাবায়ন মিনটিরং
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও
সংি এনিজও

িতেবদন
সেরজিমেন যাচাই

িতেবদন
সেরজিমেন যাচাই

[১.৬] এনিজওেদর অেল ছাড়ত অেথ র
পিরবীণ

[১.৬.১] পিরবীণত এনিজও
পিরদশ েনর মােম এনিজওেদর অেল ছাড়ত অেথ র
পিরবীণ

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও
সংি এনিজও

অিডট িনি
সেরজিমেন যাচাই

অিডট িনি
সেরজিমেন যাচাই

[১.৭] ঋণ কায ম পিরদশ ন/দশ ন [১.৭.১] পিরদশ ন/দশ ন উপেজলা িনব াহী অিফসার কক পিরদশ ন উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সংি দর িতেবদন িতেবদন

[২.১] াণ ও নব াসন এবং েয াগ বহাপনা
সিকত সভা

[২.১.১] অিত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসার কক সভা পিরচালনা
উপেজলা িনব াহী অিফসার, ক বাবায়ন
কম কতা

কায িববরণী কায িববরণী

[২.২] াণ ও নব াসন এবং েয াগ
বহাপনা সিকত সভার িসা বাবায়ন

[২.২.১] িসা বাবািয়ত উপেজলা িনব াহী অিফসার কক িসা বাবায়ন মিনটিরং
উপেজলা িনব াহী অিফসার, ক বাবায়ন
কম কতা এবং সংি সকল

িতেবদন যাচাই িতেবদন যাচাই

[২.৩] েয াগ িত এলাকা তাৎিণক
পিরদশ ন/দশ ন

[২.৩.১] পিরদশ ন/ দশ নত উপেজলা িনব াহী অিফসার কক পিরদশ ন
উপেজলা িনব াহী অিফসার, ক বাবায়ন
কম কতা

পিরদশ ন/দশ ন
িতেবদন

পিরদশ ন/দশ ন
িতেবদন

[২.৪] িজআর দান [২.৪.১] দানত িজআর উপেজলা িনব াহী অিফসার কক িজআর দান
উপেজলা িনব াহী অিফসার ও ক
বাবায়ন কম কতা

যাচাই যাচাই

[২.৫] িভিজএফ দান [২.৫.১] দানত িভিজএফ উপেজলা িনব াহী অিফসার কক িভিজএফ দান
উপেজলা িনব াহী অিফসার ও ক
বাবায়ন কম কতা

যাচাই যাচাই

[২.৬] ট িরিলফ দান [২.৬.১] দানত িরিলফ উপেজলা িনব াহী অিফসার কক  আর দান
উপেজলা িনব াহী অিফসার ও ক
বাবায়ন কম কতা

যাচাই যাচাই

[২.৭] ামীন অবকাঠােমা িনম ােনর জ
কািবখা ক বাবায়ন

[২.৭.১] রাা কািবখা ক পিরদশ েনর মােম বাবায়ন িনিতকরণ উপেজলা িনব াহী অিফসার সংি দর যাচাই যাচাই



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ২২ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ২৯, ২০২০

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
দ মাণক উপা 

[২.৮] ামীন অবকাঠােমা িনম ােনর জ
কািবটা ক বাবায়ন

[২.৮.১] িনম াণত রাা কািবটা ক পিরদশ েনর মােম বাবায়ন িনিতকরণ উপেজলা িনব াহী অিফসার সংি দর যাচাই যাচাই

[২.৯] অিতদিরেদর জ কম সংহান কম িচ [২.৯.১] িনেয়ািজত িমক অিত দির মােষর ভাের পিরবতন িনিতকরণ উপেজলা িনব াহী অিফসার যাচাই যাচাই

[২.১০] েরাপেনর জ জনগণেক উুকরণ
সভার আেয়াজন

[২.১০.১] আেয়ািজত সভা জনগেনর অংশহেণর মােম েরাপন
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও
উপেজলা িষ িবভাগ

অংশহণ অংশহণ

[২.১১] সামািজক বনায়েনর জ িবিভ কার
ের চারা িবতরণ

[২.১১.১] িবতরণত চারা
উপেজলা িনব াহী অিফসার কক সামািজক বনায়েনর জ
িবিভ কার ের চারা িবতরণ

উপেজলা িনব াহী অিফসার ও উপেজলা বন
কম কতা

যাচাই যাচাই

[২.১২] উপেজলা পিরেবশ কিমর সভা
আেয়াজন

[২.১২.১] আেয়ািজত সভা
উপেজলা িনব াহী অিফসার কক পিরেবশ রােথ  সভা
পিরচালনা

সংি দর যাচাই যাচাই

[২.১৩] উপেজলা পিরেবশ কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[২.১৩.১] বাবািয়ত িসা
উপেজলা িনব াহী অিফসার কক পিরেবশ রােথ  সভা
পিরচালনা

সংি দর যাচাই যাচাই

[২.১৪] জলবা পিরবতন রােধ হীত ক
বাবায়ন

[২.১৪.১] বাবািয়ত ক
জলবা পিরবতেনর িবপ িতিয়া রােধ ক যথাযথ
বাবায়ন

উপেজলা িনব াহী অিফসার, পিরেবশ
অিধদর ও সংি দর

যাচাই যাচাই

[৩.১] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন [৩.১.১] পিরদশ নত অিফস উপেজলা িনব াহী অিফসার কক িম অিফস পিরদশ ন
উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সহকারী
কিমশনার (িম)

পিরদশ ন িতেবদন পিরদশ ন িতেবদন

[৩.২] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [৩.২.১] পিরদশ নত অিফস উপেজলা িনব াহী অিফসার কক িম অিফস পিরদশ ন
উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সহকারী
কিমশনার (িম)

পিরদশ ন িতেবদন পিরদশ ন িতেবদন

[৩.৩] িম রকড  হালনাগাদকরণ [৩.৩.১] হালনাগাদত খিতয়ান উপেজলা িনব াহী অিফসার কক িম রকড  হালনাগাদকরণ
উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সহকারী
কিমশনার (িম)

যাচাই যাচাই

[৩.৪] িষ খাস জিম বোব দান [৩.৪.১] নব ািসত পিরবার খাস জিম বোব দান
উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সহকারী
কিমশনার (িম)

যাচাই যাচাই

[৩.৫] অিষ খাস জিম বোব দান
[৩.৫.১] বোব দানত
জিম

অিষ খাস জিম বোব দান
উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সহকারী
কিমশনার (িম)

যাচাই যাচাই

[৩.৬] িম উয়ন কেরর সক দাবী িনধ ারণ
[৩.৬.১] গত বছেরর আদায় ও
চলিত বছেরর বেকয়ার হার

িম উয়ন কেরর সক দাবী িনধ ারণ সহকারী কিমশনার (িম) যাচাই যাচাই

[৩.৭] িম উয়ন কর আদায় তদারিক করা
[৩.৭.১] আদায়ত িম উয়ন
কর

উপেজলা িনব াহী অিফসার কক িম উয়ন কর আদায়
তদারিক করা

সহকারী কিমশনার (িম) যাচাই যাচাই

[৩.৮] সায়রাত মহাল বোব দান [৩.৮.১] আদায়ত ইজারা
উপেজলা িনব াহী অিফসার কক সায়রাত মহাল বোব
দান

সহকারী কিমশনার ( িম) যাচাই যাচাই

[৩.৯] রাজ মামলা িনি [৩.৯.১] মামলার িনির হার উপেজলা িনব াহী অিফসার কক রাজ মামলা িনি সহকারী কিমশনার ( িম) যাচাই যাচাই



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ২৩ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ২৯, ২০২০

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
দ মাণক উপা 

[৩.১০] িম িবেরাধ িবষয়ক মামলার এসএফ
িব আদালেত রণ

[৩.১০.১] রেনর সময়
উপেজলা িনব াহী অিফসার কক িম িবেরাধ িবষয়ক
মামলার এস এফ িব আদালেত রণ

সহকারী কিমশনার ( িম) যাচাই যাচাই

[৩.১১] দওয়ানী মামলা িনি
[৩.১১.১] সরকােরর িবপে
মামলার একতরফা রায়

উপেজলা িনব াহী অিফসার কক দওয়ানী মামলা িনি সহকারী কিমশনার ( িম) যাচাই যাচাই

[৩.১২] র সা িফেকট মামলা িনি [৩.১২.১] িনিত মামলা
উপেজলা িনব াহী অিফসার কক র সা িফেকট মামলা
িনি

সহকারী কিমশনার ( িম) যাচাই যাচাই

[৩.১৩] ১নং খিতয়ান সরকাির সির
অৈবধ দখল উার

[৩.১৩.১] উারত িম
উপেজলা িনব াহী অিফসার কক সরকারী/ বসরকাির
সির অৈবধ দখল উার

সহকারী কিমশনার ( িম) যাচাই যাচাই

[৩.১৪] অা সরকাির সির অৈবধ দখল
উার

[৩.১৪.১] উারত িম
উপেজলা িনব াহী অিফসার কক সরকারী/ বসরকাির
সির অৈবধ দখল উার

সহকারী কিমশনার ( িম) যাচাই যাচাই

[৪.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা
[৪.১.১] পিরচািলত মাবাইল
কাট 

উপেজলা িনব াহী অিফসার কক পিরচালনার নিথ মাবাইল
কাট 

উপেজলা িনব াহী অিফসার / সংি দর যাচাই যাচাই

[৪.২] ুভােব পাবিলক পরীা পিরচালনা
[৪.২.১] পাবিলক পরীার
পের িনরাপা িনিতত

উপেজলা িনব াহী অিফসার কক ুভােব পাবিলক পরীা
পিরচালনা

উপেজলা িনব াহী অিফসার / সংি দর যাচাই যাচাই

[৪.৩] উপেজলা আইন লা কিমর সভা
অান

[৪.৩.১] অিত সভা উপেজলা আইন লা কিমর সভা অান উপেজলা িনব াহী অিফসার কায িববরণী কায িববরণী

[৪.৪] উপেজলা আইন লা কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[৪.৪.১] িসা বাবায়েনর হার উপেজলা আইন লা কিমর সভার িসাে বাবায়ন উপেজলা িনব াহী অিফসার /সংি দর যাচাই যাচাই

[৪.৫] চাকর ও লামহষ  ঘটনা
অবিহতকরণ

[৪.৫.১] ৪ ঘার মে গাচের
আনীত

উপেজলায় সংগত চাকর ও লামহষ ক ঘটনা
তাৎিণকভােব সরকােরর সংি কপের গাচরীতকরণ
এবং অিবলে েয়াজনীয় বা হণ করা

উপেজলা িনব াহী অিফসার সংি িতেবদন সংি িতেবদন

[৪.৫.২] ২৪ ঘার মে
িতেবদন পশত

উপেজলায় সংগত চাকর ও লামহষ ক ঘটনা সেক
২৪ ঘার মে সরকােরর সংি কপের বরাবের
িতেবদন রণ করা

উপেজলা িনব াহী অিফসার সংি িতেবদন সংি িতেবদন

[৪.৬] পািক গাপনীয় িতেবদন রণ [৪.৬.১] িরত িতেবদন
উপেজলা িনব াহী অিফসার কক পািক গাপনীয় িতেবদন
রণ।

উপেজলা িনব াহী অিফসার যাচাই যাচাই

[৫.১] উপেজলা শাসেন কম রত কম কতা-
কম চারীেদর আইিস বহার িনিত করা

[৫.১.১] আইিস বহারকারী
উপেজলা িনব াহী অিফসার কক উপেজলা শাসেন কম রত
কম কতা-কম চারীেদর আইিস বহার িনিত করা

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও
সংি দর

যাচাই যাচাই

[৫.২] এিসেডর অপবহার রাধ সংা সভা
আেয়াজন

[৫.২.১] আেয়ািজত সভা
উপেজলা িনব াহী অিফসার কক এিসেডর অপবহার রাধ
সংা সভা আেয়াজন

উপেজলা িনব াহী অিফসার, সংি সকল কায িববরণী কায িববরণী



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ২৪ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ২৯, ২০২০

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
দ মাণক উপা 

[৫.৩] মাদকের অপবহার িনয়েণ
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[৫.৩.১] আেয়ািজত সভা
মাদকের অপবহার িনয়েণ জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

উপেজলা িনব াহী অিফসার, সংি সকল কায িববরণী কায িববরণী

[৫.৪] নারী ও িশ িনয াতন রােধ
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[৫.৪.১] আেয়ািজত সভা
নারী ও িশ িনয াতন, পাচার রােধ জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

উপেজলা িনব াহী অিফসার, সংি সকল কায িববরণী কায িববরণী

[৫.৫] যৗক িনেরােধর লে
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[৫.৫.১] আেয়ািজত সভা যৗক রােধ জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন উপেজলা িনব াহী অিফসার, সংি সকল কায িববরণী কায িববরণী

[৫.৬] বািববাহ রােধ কম পিরকনা ণয়ন [৫.৬.১] কম পিরকনা ণীত
উপেজলা িনব াহী অিফসার কক বািববাহ রােধ
কম পিরকনা ণয়ন

উপেজলা িনব াহী অিফসার কম পিরকনা কম পিরকনা

[৫.৭] বািববাহ িনেরােধর লে
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[৫.৭.১] আেয়ািজত সভা
উপেজলা িনব াহী অিফসার কক বািববাহ িনেরােধর ল
সেচতনতালক সভা আেয়াজন

উপেজলা িনব াহী অিফসার কায ালয় ও
সংি দর

কায িববরণী কায িববরণী

[৫.৮] সাস ও জীবাদ দমেন
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[৫.৮.১] আেয়ািজত সভা
উপেজলা িনব াহী অিফসার কক সাস ও জীবাদ দমেন
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও
সংি দর

কায িববরণী কায িববরণী

[৫.৮.২] সভার িসা
বাবায়েনর হার

সাস ও জীবাদ দমেন জনসেচতনতালক সভার িসাে
বাবায়

উপেজলা িনব াহী অিফসার/সংি দর যাচাই যাচাই

[৫.৯] নারী ও িশ পাচার রােধ
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[৫.৯.১] আেয়ািজত সভা
নারী ও িশ িনয াতন, পাচার এবং যৗক রােধ
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

উপেজলা িনব াহী অিফসার, সংি সকল কায িববরণী কায িববরণী

[৫.৯.২] সভার িসা
বাবায়েনর হার

নারী ও িশ পাচার রােধ জনসেচতনতা লক সভার িসাে
বাবায়ন

উপেজলা িনব াহী অিফসার/সংি দর যাচাই যাচাই

[৫.১০] উপেজলা শাসেন কম রত কম চারীেদর
জ িশণ আেয়াজন

[৫.১০.১] িশণাথ
উপেজলা িনব াহী অিফসার কক উপেজলা শাসেন কম রত
কম চারীেদর জ িশণ আেয়াজন

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও
সংি দর

যাচাই যাচাই

[৬.১] িেযাােদর সানী ভাতা িবতরণ
কায ম তদারিক

[৬.১.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

উপেজলা িনব াহী অিফসার কক িেযাােদর সানী ভাতা
িবতরণ কায ম তদারিক

উপেজলা িনব াহী অিফসার ও উপেজলা
সমাজেসবা কম কতা

যাচাই যাচাই

[৬.২] িতবী ভাতা দান কায ম তদারিক
[৬.২.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

উপেজলা িনব াহী অিফসার কক িতবী ভাতা দান
কায ম তদারিক

উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা
সমাজেসবা কম কতা

যাচাই যাচাই

[৬.৩] িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক
[৬.৩.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

উপেজলা িনব াহী অিফসার কক িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিক

উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা
সমাজেসবা কম কতা

যাচাই যাচাই

[৬.৪] সামািজক িনরাপালক কের
বাবায়ন পিরবীণ

[৬.৪.১] পিরবীণত ক
উপেজলা িনব াহী অিফসার কক সামািজক িনরাপালক
কের বাবায়ন পিরবীণ

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও
উপেজলা সমাজেসবা কম কতা

যাচাই যাচাই

[৬.৫] িতবীেদর িশা ও অা
কাণলক কােজ সহায়তা দান

[৬.৫.১] দ সহায়তা
উপেজলা িনব াহী অিফসার কক িতবীেদর িশা ও
অা কাণলক কােজ সহায়তা দান

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও
উপেজলা সমাজেসবা কায ালয়

যাচাই যাচাই



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ২৫ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ২৯, ২০২০

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
দ মাণক উপা 

[৭.১] সাংিতক িতেযািগতার আেয়াজন [৭.১.১] আেয়ািজত িতেযািগতা
উপেজলা িনব াহী অিফসার কক উপেজলা পয ােয় সাংিতক
িতেযাগীতার আেয়াজন

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও
সংি দর

যাচাই যাচাই

[৭.২] উপেজলা নারী ও িশ িনয াতন িতেরাধ
কিমর সভা আেয়াজন

[৭.২.১] আেয়ািজত সভা
উপেজলা নারী ও িশ িনয াতন িতেরাধ কিমর সভা
আেয়াজন

উপেজলা িনব াহী অিফসার/সংি দর কায িববরণী কায িববরণী

[৭.৩] ীড়া সংহার আওতাধীন িত ীড়া
িতেযািগতার আেয়াজন

[৭.৩.১] আেয়ািজত ীড়া
িতেযািগতা

উপেজলা িনব াহী অিফসার কক উপেজলা পয ােয় ীড়া
িতেযাগতার আেয়াজন

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও
সংি দর

যাচাই যাচাই
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট

চািহদা/তাশা
চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

অা
িবভাগীয়
কিমশনােরর
কায ালয়

আদায়ত িম
উয়ন কর

উপেজলা িনব াহী কম কতা,
সহকারী কিমশনার (িম) এবং
িম রাজ সংি 
পদসহ রণ

উপেজলা িনব াহী কম কতা, সহকারী কিমশনার(িম) এবং িম
রাজ সংি  পদসহ রণ হেল িম রাজ আদায় ি
পােব ও জনগণ তািশত সবা পােব ।

উপেজলা িনব াহী কম কতা, সহকারী কিমশনার (িম) এবং িম রাজ
শাসেনর  পদসহ রণ না হেল উপেজলা শাসন ও িম রাজ
আদােয়র িনধ ািরত লমাা অজন সব হেবনা ও জনগণ সবা পেত
সমার সুখীন হেব ।

অা
িবভাগীয়
কিমশনােরর
কায ালয়

গত বছেরর আদায় ও
চলিত বছেরর
বেকয়ার হার

উপেজলা িনব াহী কম কতা,
সহকারী কিমশনার (িম) এবং
িম রাজ সংি 
পদসহ রণ

উপেজলা িনব াহী কম কতা, সহকারী কিমশনার(িম) এবং িম
রাজ সংি  পদসহ রণ হেল িম রাজ আদায় ি
পােব ও জনগণ তািশত সবা পােব ।

উপেজলা িনব াহী কম কতা, সহকারী কিমশনার (িম) এবং িম রাজ
শাসেনর  পদসহ রণ না হেল উপেজলা শাসন ও িম রাজ
আদােয়র িনধ ািরত লমাা অজন সব হেবনা ও জনগণ সবা পেত
সমার সুখীন হেব ।

অা
জলা শাসেকর
কায ালয়

আদায়ত িম
উয়ন কর

িম রাজ বাপনার মাঠ
পয ােয় সংি কম কতা/
কম চারীর  পদসহ রণ

িম রাজ বাপনার মাঠ পয ােয় সংি কম কতা/কম চারীর
 পদসহ রণ হেল িম রাজ আদায় ি পােব ও জনগন
িম সংা সবা াি িনিত হেব ।

িম রাজ বাপনার মাঠ পয ােয় সংি কম কতা/কম চারীর 
পদসহ রণ না হেল িম রাজ আদােয়র িনধ ািরত লমাা অজন
সব হেবনা ও জনগণ িম সংা সবা পেত সমার সুখীন হেব ।

মণালয় /
িবভাগ

জনশাসন
মণালয়

বোব দানত
জিম

কম কতা মেনানয়ন

সহকারী কিমশনার (িম), অিতির জলা শাসক (রাজ),
আরিডিস, এলএও ইতািদ পেদ েয়াজনীয় সংক কম কতা
পদায়ন করা হেল িম রাজ আদায় ি পােব ও জনগণ
তািশত িম সংা সবা পােব ।

সহকারী কিমশনার (িম), অিতির জলা শাসক (রাজ), আরিডিস,
এলএও ইতািদ পেদ েয়াজনীয় সংক কম কতা পদায়ন করা না হেল
িম রাজ আদােয়র িনধ ািরত লমাা অজন সব হেবনা ও জনগণ িম
সংা সবা পেত সমার সুখীন হেব ।

মণালয় /
িবভাগ

জনশাসন
মণালয়

নব ািসত পিরবার কম কতা মেনানয়ন

সহকারী কিমশনার (িম), অিতির জলা শাসক (রাজ),
আরিডিস, এলএও ইতািদ পেদ েয়াজনীয় সংক কম কতা
পদায়ন করা হেল িম রাজ আদায় ি পােব ও জনগণ
তািশত িম সংা সবা পােব ।

সহকারী কিমশনার (িম), অিতির জলা শাসক (রাজ), আরিডিস,
এলএও ইতািদ পেদ েয়াজনীয় সংক কম কতা পদায়ন করা না হেল
িম রাজ আদােয়র িনধ ািরত লমাা অজন সব হেবনা ও জনগণ িম
সংা সবা পেত সমার সুখীন হেব ।

মণালয় /
িবভাগ

জনশাসন
মণালয়

পিরদশ নত অিফস কম কতা মেনানয়ন

সহকারী কিমশনার (িম), অিতির জলা শাসক (রাজ),
আরিডিস, এলএও ইতািদ পেদ েয়াজনীয় সংক কম কতা
পদায়ন করা হেল িম রাজ আদায় ি পােব ও জনগণ
তািশত িম সংা সবা পােব ।

সহকারী কিমশনার (িম), অিতির জলা শাসক (রাজ), আরিডিস,
এলএও ইতািদ পেদ েয়াজনীয় সংক কম কতা পদায়ন করা না হেল
িম রাজ আদােয়র িনধ ািরত লমাা অজন সব হেবনা ও জনগণ িম
সংা সবা পেত সমার সুখীন হেব ।

মণালয় /
িবভাগ

জনিনরাপা
িবভাগ, রা
মণালয়

পিরচািলত মাবাইল
কাট 

িলিশ সহায়তা
র সা িফেকট মামলায় ওয়াের তািমল ইতািদ কম কাে
সরাসির িলশ সিকত।

র সা িফেকট মামলায় ওয়াের তািমল ইতািদ কায ম াহত হেব।


