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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, গজািরয়া

এবং

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, িগ-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২২ - ন ৩০, ২০২৩
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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:

১। সির অযাায় বাংলােদশ িশেরানােম বতমান সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার বাবায়েন গজািরয়া উপেজলা সব াকভােব কাজ কের
যাে।
২। উয়নলক ও েয াগ িতেরােধ নানা ধরেণর ক বাবায়ন কের উপেজলার উয়ন ও েভ াগ লাঘব করা হেয়েছ।
৩। মাননীয় ধানমীর উপহার ১৮১ আয়ণ কের ঘর ও গাইডওয়াল িনম াণ।
৪। সরকােরর সবােক অথ বহ ভােব জনগেনর দারেগাড়ায় পৗছােনার জ সকল কার ভাতা াংক ও মাবাইল ফাইািয়াল িসেম এর
মােম দয়া হে।
৫। েয াগ ও এলিজইিড এর িবিভ উয়ন ক বাবায়ন ববর রাল িনম াণ।
৬। কািভড-১৯ মাকািবলায় িবিভ পদেপ হণ ও বাবায়ন।

সমা এবং চােলসহ:

১।গজািরয়া উপেজলা এলাকায় িনরবি ডা সংেযাগ পয া পিরমােণ নই। ফেল ায়শই যাগােযােগর ে বধার সুখীন হেত হয়।
২।জলার িনকটবত  উপেজলা  হওয়া  সেও ফিরর অভােব জলার সােথ সরাসির সড়ক যাগােযাগ নই।  নারায়নগ জলা  ের ীগ
জলায় যেত হয়।
৩।আর আশাপ ফলন হেলও া পাওয়া যায় না।
৩।অৈবধ দখলদারেদর িনকট হেত জিম নেরাার বতমােন এক অতম চােল।
৪।দািরক কােজ ত-ির বহার িনিত করার লে আইেত দ েয়াজনীয় সংক জনবেলর অভাব।
৫।িবিভ ইউিনয়েনর নদী ভান জিনত সমা।
৬।খাল/নদীেত অৈবধ পিতেত মাছ িশকার। হািং া িনপন ও আদােয় িতবকতা।

ভিবৎ পিরকনা:

১।উপেজলা পিরষেদর সবা সহজীকরেণ িত দরেক ি িনভর ও সবাবাব কের গেড় তালা।
২।উপেজলা পিরষেদর রপােড় আিনক পাক ত করা
৩।খাস জিম হেত অৈবধ দখলদার উেদ কের “ক তািলকা” হহীন ও িমহীন পিরবারেক ণ বাসন করা
৪।িনয়িমত মাবাইল কাট  / টােফাস  অিভযান পিরচালনা করার মােম সামািজক অপরাধ িনয়েণ রাখা।
৫।উপেজলা পিরষদ চের িতেসৗধ িনম াণ।
৬।হাইওেয় সড়ক হেত উপেজলা েবেশর সড়েকর উপর উপেজলা শাসন হডেকায়াট ার তারণ িনম াণ।
৭।িত ইউিনয়ন পিরষদ চের িত ও ি কণ ার িনম াণ।
৮। পািন উয়ন বােড র মােম বাধ িনম াণ।
৯। মািমক পয ােয় িবান চচ ার িধ করা, যমন রােবা, ওেয়ব ও মাবাইল এিেকশন ডেভলপেম িশণ।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১। উপেজলা পিরষেদর সবা সহজীকরেণ িত দরেক ি িনভর ও সবাবাব কের গেড় তালা।
২। উপেজলা পিরষেদর রপােড় আিনক পাক ত ও উপেজলা পিরষদ চেরর সৗয  বধ ন ও আিনকায়ন।
৩। সা িফেকট মামলা অেধ েক কিমেয় আনা।সকল মািমক িবালয় থেক াউট দল তরী করা।
৪। িশ িতােন যথাযথভােব হািং া িনধ ারণ করা।
৫। ৫০ হহীন পিরবারেক হ দান।
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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-

উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, গজািরয়া

এবং

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, িগ-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
উপেজলা অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

দ, গিতশীল, উয়ন সহায়ক, জনবাব ও জবাবিদিহতালক শাসন।

১.২ অিভল (Mission)
আগামী ০৩ বছেরর মে ত ির যথাযথ বহােরর মােম সময়াব ও মানসত সবা িনিত করার লে পশাগত ান
ও শাসিনক দতা ি।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ উপেজলা অিফেসর কম সাদেনর 

১. উপেজলা পয ােয়র দর সেহর ািতািনক সমতা ির মােম উয়নলক কায মসেহর কায কর সময় সাধন
২. উপেজলা ািজেিসর মােম জনলা ও জনিনরাপা সংহতকরণ
৩. সামািজক িনরাপা িনিত করা এবং টকসই উয়ন লমাা অজন করা
৪. িশা মােনায়েন কায কর বা হণ
৫. জনবাব রাজ শাসন ও দ বাপনা িনিতকরণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. এসিডিজ বাবায়েনর লে উপেজলার উয়ন কম কাের সময় এবং মাননীয় ধানমীর িতত কসহ সহ
িবিভ িবভােগর ধান উয়ন কম কা বাবায়েন সময়কারীর দািয় পালন।
২. সরকার কক িষ, া সবা ও জনা, পিরবার পিরকনা, নারী ও িশ, -েগাীর কাণ, াথিমক ও
গণিশা এবং িশা িবষয়ক হীত সকল নীিতমালা ও কম চীর ু বাবায়ন, তাবধান, পিরবীন ও সময় সাধন।
৩. েয াগ বাপনা এবং াণ ও নব াসন কায ম হণ, িজআর, আর, কািবখা, কািবটা, িভিজিড, িভিজএফ, অিত
দিরেদর জ কম জন ও কেরানা মহামারী মাকািবলায় সরকােরর িনেদ শনাসহ বাাবয়ন, তাবধান ও পিরবীণ।
৪. -ািতক বিশসহ সংরনসহ পিরেবশ ষেণর ফেল  জলবা পিরবতেনর িবপ ভাব মাকােবলায়
জনসেচতনতা ি, বনায়ন, নদী/খাল ষণ রাধ ও িবিভ ক হণ ও বাবায়েন সািব ক সহায়তা করা এবং সািব ক
সময় সাধন ও পিরবীন
৫. িবিভ সামািজক সমা যমন : সাস ও জীবাদ, মাদক, নারী িনয াতন, বািববাহ, যৗক হণ ইতািদ িতেরােধ
ও িনয়েণ কায ম হণ।
৬. সরাসির জনগনেক সবাদােনর লে গননািন হণ এবং সমার সমাধান। িভক করণ সংা িবিভ কম চী
হণ, বাবায়ন ও পিরবীণ।
৭.  জনেসবায়  সহেজ,  কম  খরেচ  ও  হয়রািন  ভােব  দােণর  লে  হ  ড  ও  অিভেযাগ  ব  াপন,  এনিজওেদর
কায েমর সময়সাধন ও মিনটিরং করা
৮. বকার বকেদর িশেণর মােম আকম সংান করা।ানীয় সংিত উয়ন ও খলালার মান উয়ন।
৯. উপজলা পিরষেদর িসা হণ এবং তা বাবায়েন সহায়তা করণ।উপেজলা উয়ন তহিবল ও রাজ তহিবেলর তদারিক
করণ।
১০. অিপ ত সির বাপনা, িম উয়ন কর আদায়, খাস জিম বোবের িয়াকরণ এবং KPI অজন। জনােরল
সা িফেকট মাকমা পিরচালনা করা।
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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

উয়ন কায ম রািত

১। উপেজলা উয়ন সময় কিমর সভা অান সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ উপেজলা পিরষদ ও সংি দর মািসক িতেবদন

২। উপেজলা উয়ন সময় সভার িসা বাবায়ন সংা ৮৮ ৯০ ৯৫ ৯৮ ৯৮ উপেজলা পিরষদ ও সংি দর মািসক িতেবদন

৩। িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন % ১০০ ৯০ ১০০ ১০০ ১০০ ইউিনয়ন পিরষদ ও সংি দর মািসক িতেবদন

৪। এনিজও সময় সভার িসা বাবায়ন % ৮০ ৮০ ৮৫ ৯৫ ৯৫
উপেজলা সমাজেসবা অিফস ও সংি
এনিজও

মািসক িতেবদন

ঋণ কায েম গিতশীলতা ১। আমার বািড় আমার খামার ক পিরদশ ন সংা ১৫০ ১৬০ ১৮০ ২০০ ২১০ আমার বািড় আমার খামার ক কায ালয় পিরদশ ন িতেবদন

েয ােগর য়িত াস েয াগ কবিলত এলাকা পিরদশ ন (েয াগ হেল) % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ িপআইও অিফস পিরদশ ন িতেবদন

দিরেদর খাসংান কািবখা/ কািবটা কম িচ বাবায়ন তদারিক % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ইউিনয়ন পিরষদ এবং িপআইও অিফস মািসক িতেবদন

েদর উয়ন সহজতর

অিতদিরেদর জ কম জন ক পিরদশ ন % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ইউিনয়ন পিরষদ এবং িপআইও অিফস মািসক িতেবদন

কেরানায় িতেদর াণ িবতরণ সংা ২১৯৩১ ২২০০০ ইউিনয়ন পিরষদ এবং িপআইও অিফস মািসক িতেবদন

আর কম িচ বাবায়ন তদারিক % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ইউিনয়ন পিরষদ এবং িপআইও অিফস মািসক িতেবদন

ািতক েয াগ রাধসহ
জনিনরাপা ি

েরাপণ কম িচ বাবায়ন সংা ৩০,০০০ ২৫০০০ ৪০০০০ ৭০০০০ ৮০০০০ সামািজক বন িবভাগ মািসক িতেবদন

াখােত গিতশীলতা
আনয়ন

ইউিনয়ন া ও পিরবার কাণ ক পিরদশ ন সংা ৪১ ৩৬ ৪১ ৪১ ৪১ উপেজলা া ও পির: পির: অিফস মািসক িতেবদন

িম াবাপনায়
গিতশীলতা ি

রাজ সংা সভাসহ আেয়াজন সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ উপেজলা িম অিফস মািসক িতেবদন

িম িবেরাধ সংি আেবদন িনি % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উপেজলা িম অিফস মািসক িতেবদন

মামলা িনির সংা ি জনােরল সা িফেকট মামলা িনি সংা ১০ ২৯ ৪০ ৪০ ৪০ উপেজলা িম অিফস মািসক িতেবদন



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৮, ২০২২

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

রাজ আদায় ি

উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন সংা ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ উপেজলা িম অিফস

ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন সংা ৫০ ৬০ ৭২ ৭২ ৭২
উপেজলা িম অিফস এবং ইউিনয়ন িম
অিফস

মািসক িতেবদন

িম উয়ন কেরর দাবী িনধ ারণ % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
উপেজলা িম অিফস এবং ইউিনয়ন িম
অিফস

মািসক িতেবদন

িম উয়ন কেরর দাবী আদায় তদারিক % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
উপেজলা িম অিফস এবং ইউিনয়ন িম
অিফস

মািসক িতেবদন

সায়রাত মহাল ইজারা দান % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
উপেজলা িম অিফস এবং ইউিনয়ন িম
অিফস

মািসক িতেবদন

িষিনভর দির জনেগাীর
উয়ন

িনক খাসজিম থাকা সােপে বোব দান সংা ৪৮ ৫৩ ৭০ ৭৫ ৮০
উপেজলা িম অিফস এবং ইউিনয়ন িম
অিফস

মািসক িতেবদন

সরকাির াথ  সংরণ সরকাির সি অৈবধ দখলকরণ % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
উপেজলা িম অিফস এবং ইউিনয়ন িম
অিফস

মািসক িতেবদন

আইনংখলা পিরিিতর
উয়ন

উপেজলা আইন-লা কিমর সভা আেয়াজন সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ গাপনীয় শাখা মািসক িতেবদন

উপেজলা আইন-লা কিমর সভার িসা
বাবায়ন

% ৯০ ৮০ ৮৫ ৯০ ৯০ ইউিনয়ন পিরষদ ও সংি অিফস মািসক িতেবদন

আইেনর েয়াগ ি মাপ অযায়ী মাবাইল কাট  পিরচালনা % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ গাপনীয় শাখা

আইন েয়ােগ তাি
ই-কােট র মােম মাবাইল কােট র নিথ িনি % ৮০ ৮৫ ৯০ ৯৫ ৯৫ গাপনীয় শাখা মািসক িতেবদন

চারাচালান রােধ সেচতনতালক সভা আেয়াজন সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ গাপনীয় শাখা মািসক িতেবদন

বািববাহ াস বািববাহ রােধ সেচতনতালক সভা আেয়াজন সংা ৪০ ৫০ ৬০ ৬০ ৬০ উপেজলা মিহলা ও িশ িবষয়ক অিফস মািসক িতেবদন

জনেসবা দােন গিতশীলতা
ি

কম চািরেদর জ বছের ৬০ ঘা িশণ
আেয়াজন

সংা ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ নজারত শাখা মািসক িতেবদন

িশার মােনায়ন

িশা িতান পিরদশ ন সংা ৪৮ ২৪ ৪৮ ৪৮ ৪৮ উপেজলা াথিমক ও মািমক িশা অিফস মািসক িতেবদন

িশার মােনায়েনর লে মতিবিনময় সভা
আেয়াজন

সংা ১২ ৮ ১২ ১২ ১২ উপেজলা াথিমক ও মািমক িশা অিফস মািসক িতেবদন

াথিমক িবালেয় িমডেড িমল চা সংা ৬৫ ৮৭ ৮৭ ৮৭ ৮৭ উপেজলা িশা অিফস মািসক িতেবদন

িশা িতােন মািিমিডয়ার বহার
িনিতকরণ

% ৮০ ৯০ ৯৫ ১০০ ১০০ উপেজলা াথিমক ও মািমক িশা অিফস মািসক িতেবদন



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৮, ২০২২

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

িশকেদর মােনায়ন িশকেদর জ িশণ আেয়াজন তদারিক % ৯২ ৯৫ ১০০ ১০০ ১০০ উপেজলা াথিমক ও মািমক িশা অিফস মািসক িতেবদন

আইন ংখলা রা
নকল পিরেবেশ পরীা আেয়াজন % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উপেজলা াথিমক ও মািমক িশা অিফস মািসক িতেবদন

পাবিলক পরীার পের িনরাপা িনিতকরণ % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ বাৎসিরক িতেবদন

সবা সহিজকরণ
ইউিনয়ন পিরষদ পিরদশ ন সংা ৪৮ ৩৬ ৪৮ ৪৮ ৪৮ গাপনীয় শাখা মািসক িতেবদন

জনিতিনিধেদর জ িশেণর আেয়াজন সংা ১ ১ ১ ১ ১ গাপনীয় শাখা বাৎসিরক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৮, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৮, 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 



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৮, 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] উপেজলা
পয ােয়র দর
সেহর
ািতািনক
সমতা ির
মােম
উয়নলক
কায মসেহর
কায কর সময়
সাধন

১৫

[১.১] উপেজলা পিরষেদর
সাধারণ সভা অান

[১.১.১] সভা
অিত

মিত সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[১.২] উপেজলা পিরষেদর
সাধারণ সভার িসা
বাবায়ন

[১.২.১] িসা
বাবািয়ত

গড় % ২ ৮৮ ৮৫ ৯০ ৮৮ ৮৬ ৮৫ ৮০ ৯৫ ৯৫

[১.৩] িবিভ উয়নলক
কায ম পিরদশ ন

[১.৩.১] ক
পিরদশ নত

গড় % ২ ১০০ ৮৫ ৮৫ ৮৪ ৮৩ ৮২ ৮০ ৯৫ ৯৫

[১.৪] এনিজও সময় সভার
িসা বাবায়ন

[১.৪.১] িসা
বাবািয়ত

গড় % ১ ৮০ ৫০ ৫৫ ৫২ ৫১ ৫০ ৪৫ ৬০ ৬৫

[১.৫] আমার বািড় আমার
খামার ক পিরদশ ন

[১.৫.১] সিমিত
পিরদশ নত

মিত সংা ২ ২০০ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১২৫ ১৬০ ১৭০

[১.৬] ইউিনয়ন পিরষদ
পিরদশ ন

[১.৬.১] ইউিপ
পিরদশ নত

মিত সংা ১ ৪৮ ৩৬ ৪৮ ৪৪ ৩৯ ৩৬ ৪৪ ৪৮ ৪৮

[১.৭] ইউিপ া আদায়
জাড়দার

[১.৭.১]
লমাার
িবপরীেত
আদায়ত

গড় % ১ ৪০ ৫০ ৬০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৬২ ৬৫

[১.৮] িডিজটাল সারসহ
পিরদশ ন, সিয়করণ ও
সবা িনিতকরণ

[১.৮.১] ইউিডিস
পিরদশ নত

মিত সংা ১ ৩৬ ৩৮ ৪৮ ৪২ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৪৮ ৪৮

[১.৯] জনিতিনিধেদর জ
িশেণর আেয়াজন

[১.৯.১] িশণ
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ১ ২ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৭ ৭

[১.১০] ইউিনয়ন া ও
পিরবার কাণ ক
পিরদশ ন

[১.১০.১]
পিরদশ নত ক

মিত সংা ১ ৪১ ৩৬ ৪১ ৩৯ ৩৭ ৩৬ ৩৪ ৪২ ৪৪

[১.১১] কম চািরেদর জ
িশণ আেয়াজন

[১.১১.১] িশণ
আেয়ািজত

সমি জনঘা ২ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৮, 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] উপেজলা
ািজেিসর
মােম
জনলা ও
জনিনরাপা
সংহতকরণ

১৫

[২.১] েয াগ কবিলত
এলাকা পিরদশ ন (েয াগ
হেল)

[২.১.১] ঘটনাল
পিরদশ নত

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

[২.২] কািবখা/ কািবটা
কম িচ বাবায়ন তদারিক

[২.২.১] কম িচ
বাবািয়ত

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

[২.৩] আর কম িচ
বাবায়ন তদারিক

[২.৩.১] কম িচ
বাবািয়ত

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৪] অিতদিরেদর জ
কম জন ক পিরদশ ন

[২.৪.১] ক
পিরদশ নত

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ১০০ ১০০

[২.৫] েরাপণ কম িচ
বাবায়ন

[২.৫.১] রািপত


মিত সংা ২ ৩০০০০ ২৫০০০ ৩৫০০০ ৩০০০০ ২৭০০০ ২৫০০০ ২০০০০ ৪০০০০ ৫০০০০

[২.৬] িমহীন ও হহীন
পিরবােরর জ হ িনম াণ

[২.৬.১] হ
িনিম ত

মিত সংা ৩ ০ ৬৭ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৮ ২০ ২০

[২.৭] উপেজলায় জের ০১
বছেরর মে জ িনবন
সকরণ

[২.৭.১] িনবিত গড় % ২ ৭০ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ ৯০ ১০০

[২.৮] উপেজলায় র ০১
বছেরর মে  িনবন
সকরণ

[২.৮.১] িনবিত গড় % ১ ১০ ১৫ ১২ ১০ ৮ ৫ ২০ ২৫



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৮, 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] সামািজক
িনরাপা িনিত
করা এবং টকসই
উয়ন লমাা
অজন করা

১৫

[৩.১] উপেজলা আইন-
লা কিমর সভা
আেয়াজন

[৩.১.১] সভা
আেয়ািজত

মিত সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[৩.২] উপেজলা আইন-
লা কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[৩.২.১] সভার
িসা বাবািয়ত

গড় % ৩ ৯০ ৬৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৪৫ ৮০ ৮০

[৩.৩] মাপ অযায়ী
মাবাইল কাট  পিরচালনা

[৩.৩.১] মাপ
অিজত

গড় % ৪ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.৪] ই-কােট র মােম
মাবাইল কােট র নিথ
িনি

[৩.৪.১] ই-কােট 
নিথ িনিত

গড় % ২ ৮০ ৮৫ ৯০ ৯২ ৮৭ ৮৫ ৪৫ ১০০ ১০০

[৩.৫] চারাচালান রােধ
সেচতনতালক সভা
আেয়াজন

[৩.৫.১] সভা
আেয়ািজত

মিত সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[৩.৬] বািববাহ ও নারী
িনয াতন রােধ
সেচতনতালক উঠান বঠক
আেয়াজন

[৩.৬.১] উঠান
বঠক আেয়ািজত

মিত সংা ২ ২৪ ২০ ২৪ ২৩ ২২ ২০ ১৮ ২৬ ২৮



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৮, 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] িশা
মােনায়েন
কায কর বা
হণ

১৫

[৪.১] িশা িতান
পিরদশ ন

[৪.১.১] পিরদশ ন
সংা

মিত সংা ১ ৪৮ ৩৬ ৪৮ ৩৯ ৩৮ ৩৬ ২৯ ৪৮ ৪৮

[৪.২] িশার মােনায়েনর
লে মতিবিনময় সভা
আেয়াজন

[৪.২.১] সভা
আেয়ািজত

মিত সংা ১ ১২ ১০ ১২ ১১ ১০ ১০ ৮ ১২ ১২

[৪.৩] িশা িতােনর
অভিরন অিডট স
করণ

[৪.৩.১] অিডট
স

গড় % ১ ৯২ ৯৫ ১০০ ১০০ ১০০

[৪.৪] নকল পিরেবেশ
পরীা আেয়াজন

[৪.৪.১] পরীা
আেয়ািজত

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ১০০ ১০০

[৪.৫] াথিমক িবালেয়
িমডেড িমল চা

[৪.৫.১] িমডেড
িমল চাত
িতান সংা

মিত সংা ১ ৬০ ৮৭ ৮৭ ৮২ ৭৭ ৭০ ৬৫ ৮৭ ৮৭

[৪.৬] িশা িতােন
মািিমিডয়ার বহার
িনিতকরণ

[৪.৬.১]
িণকে
মািিমিডয়া
বত

গড় % ২ ৮০ ৯০ ৯৮ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৫ ১০০ ১০০

[৪.৭] পাবিলক পরীার
পের িনরাপা
িনিতকরণ

[৪.৭.১] িনরাপা
িনিতত

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ১০০ ১০০

[৪.৮] াথিমক িবালেয়
ইংেরিজ ভাস ন চাকরণ

[৪.৮.১] ইংেরিজ
ভাস ন চাত

মিত সংা ১ ০ ০ ২ ১ ০ ০ ০ ৪ ৫



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৫ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৮, 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 

[৪.৯] মািমক িবালেয়
কািরগির শাখা চাকরণ

[৪.৯.১] কািরগির
শাখা চাত

মিত সংা ১ ০ ০ ৩ ২ ২ ১ ০ ৪ ৫

[৪.১০] শতভাগ াথিমক
িবালেয় াব দল গঠন

[৪.১০.১] াব দল
গঠন

মিত সংা ২ ০ ০ ৬২ ৫০ ৩৫ ৩০ ২৫ ৬২ ৬২

[৪.১১] শতভাগ মািমক
িবালেয় াউট দল গঠন

[৪.১১.১] াউট
দল গঠন

মিত সংা ১ ২১ ১৮ ১৫ ১২ ১০ ২১ ২১



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৬ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৮, 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] জনবাব
রাজ শাসন ও
দ বাপনা
িনিতকরণ

১০

[৫.১] রাজ সংা
সভাসহ আেয়াজন

[৫.১.১] সভা
অিত

মিত সংা ১ ১২ ১০ ১২ ১১ ১০ ১০ ৮ ১২ ১২

[৫.২] জনােরল সা :
মামলা িনি

[৫.২.১] মামলা
িনিত

মিত সংা ২ ১০ ২৯ ৪৭ ৪৩ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৫০ ৫০

[৫.৩] িম িবেরাধ সংি
আেবদন িনি

[৫.৩.১] আেবদন
িনিত

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ১০০ ১০০

[৫.৪] উপেজলা িম অিফস
পিরদশ ন

[৫.৪.১]
পিরদশ নত
অিফস

মিত সংা ১ ৪ ৪ ৬ ৫ ৫ ৪ ৩ ৬ ৬

[৫.৫] ইউিনয়ন িম অিফস
পিরদশ ন

[৫.৫.১]
পিরদশ নত
অিফস

মিত সংা ০.৫ ৪৮ ৪২ ৪৮ ৪৬ ৪৪ ৪২ ৪০ ৪৮ ৪৮

[৫.৬] িনক খাসজিম
বোব দান

[৫.৬.১]
িমহীনেদর মােঝ
খাসজিম
বোবত

মিত সংা ২ ৬৭ ৮৪ ৮৪

[৫.৭] িম উয়ন কেরর
দাবী িনধ ারণ যাচাই

[৫.৭.১] িম
উয়ন কেরর দাবী
যাচাইত

গড় % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ১০০ ১০০

[৫.৮] িম উয়ন কেরর
দাবী আদায় তদারিক

[৫.৮.১] িম
উয়ন কর
আদায়ত

গড় % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ১০০ ১০০

[৫.৯] সায়রাত মহাল
ইজারা দান

[৫.৯.১] ইজারা
দানত

গড় % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ১০০ ১০০

[৫.১০] সরকাির সি
অৈবধ দখলকরণ

[৫.১০.১] সি
অৈবধ দখল

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৭০ ১০০ ১০০
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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%

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



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৮ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৮, ২০২২

আিম, উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, গজািরয়া, জলা শাসক, জলা শাসেকর
কায ালয়, িগ-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, িগ িহসােব উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালয়, গজািরয়া-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয়
সহেযািগতা  দান  করব।

ািরত:

উপেজলা িনব াহী অিফসার
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, গজািরয়া

তািরখ

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, িগ

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ অেজ অিতির জলাশাসক

২ আবাআখা আমার বািড় আমার খামার

৩ ইউএনও উপেজলা িনব াহী অিফসার

৪ ইউএফও উপেজলা বন কম কতা

৫ ইউএলএও ইউিনয়ন িম সহকারী কম কতা

৬ ইউিপ ইউিনয়ন পিরষদ

৭ ইউঅ ইউিনয়ন িম অিফস

৮ উিশঅ উপেজলা িশা অিফসার

৯ এলিজইিড ানীয় সরকার েকৗশল অিধদর

১০ এিসা সহকারী কিমশনার (িম)

১১ জ জলাশাসক

১২ িডআরআরও জলা াণ ও নব াসন কম কতা

১৩ িডএফও জলা বনকম কতা

১৪ ক নিত িতেরাধ কিম

১৫ পাউেবা পািন উয়ন বাড 

১৬ িপআইও ক বাবায়ন কম কতা

১৭ সেবা িম সংার বাড 

১৮ সায়রাতমহাল জলমহাল,বামহাল, পাথরমহাল, লবণমহাল, িচংিড়মহাল ইতািদ
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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] উপেজলা পিরষেদর সাধারণ সভা অান [১.১.১] সভা অিত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় সভার কায িববরণী

[১.২] উপেজলা পিরষেদর সাধারণ সভার িসা বাবায়ন [১.২.১] িসা বাবািয়ত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় কায  সমা িতেবদন।

[১.৩] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন [১.৩.১] ক পিরদশ নত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় পিরদশ ন রিজার

[১.৪] এনিজও সময় সভার িসা বাবায়ন [১.৪.১] িসা বাবািয়ত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় সভার কায িববরণী

[১.৫] আমার বািড় আমার খামার ক পিরদশ ন [১.৫.১] সিমিত পিরদশ নত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় পিরদশ ন রিজার

[১.৬] ইউিনয়ন পিরষদ পিরদশ ন [১.৬.১] ইউিপ পিরদশ নত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় পিরদশ ন রিজার

[১.৭] ইউিপ া আদায় জাড়দার [১.৭.১] লমাার িবপরীেত আদায়ত সংি কায ালয় আদায় রিজার

[১.৮] িডিজটাল সারসহ পিরদশ ন, সিয়করণ ও সবা িনিতকরণ [১.৮.১] ইউিডিস পিরদশ নত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় সবা রিজার, পিরদশ ন রিজার

[১.৯] জনিতিনিধেদর জ িশেণর আেয়াজন [১.৯.১] িশণ আেয়ািজত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় িশণ সমা িতেবদন

[১.১০] ইউিনয়ন া ও পিরবার কাণ ক পিরদশ ন [১.১০.১] পিরদশ নত ক উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় পিরদশ ন রিজার

[১.১১] কম চািরেদর জ িশণ আেয়াজন [১.১১.১] িশণ আেয়ািজত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় িশণ সমাি িতেবদন

[২.১] েয াগ কবিলত এলাকা পিরদশ ন (েয াগ হেল) [২.১.১] ঘটনাল পিরদশ নত সংি দর/উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় পিরদশ ন রিজার

[২.২] কািবখা/ কািবটা কম িচ বাবায়ন তদারিক [২.২.১] কম িচ বাবািয়ত সংি দর/ উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় মাারেরাল

[২.৩] আর কম িচ বাবায়ন তদারিক [২.৩.১] কম িচ বাবািয়ত সংি দর সংি নিথ

[২.৪] অিতদিরেদর জ কম জন ক পিরদশ ন [২.৪.১] ক পিরদশ নত সংি দর/ উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় পিরদশ ন রিজার

[২.৫] েরাপণ কম িচ বাবায়ন [২.৫.১] রািপত  সংি দর রািপত ের সংা

[২.৬] িমহীন ও হহীন পিরবােরর জ হ িনম াণ [২.৬.১] হ িনিম ত সংি দর/উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় সমাত ঘর

[২.৭] উপেজলায় জের ০১ বছেরর মে জ িনবন সকরণ [২.৭.১] িনবিত ইউিনয়ন পিরষদ িনবিত িশর সংা

[২.৮] উপেজলায় র ০১ বছেরর মে  িনবন সকরণ [২.৮.১] িনবিত ইউিনয়ন পিরষদ িনবিত জনসংা

[৩.১] উপেজলা আইন-লা কিমর সভা আেয়াজন [৩.১.১] সভা আেয়ািজত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় সভার কায িববরণী

[৩.২] উপেজলা আইন-লা কিমর সভার িসা বাবায়ন [৩.২.১] সভার িসা বাবািয়ত সংি দর/ উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় সভার কায িববরণী

[৩.৩] মাপ অযায়ী মাবাইল কাট  পিরচালনা [৩.৩.১] মাপ অিজত
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়/ সহকারী কিমশনার
(িম) এর কায ালয়

মাবাইল কাট  রিজার

[৩.৪] ই-কােট র মােম মাবাইল কােট র নিথ িনি [৩.৪.১] ই-কােট  নিথ িনিত
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়/সহকারী কিমশনার
(িম) এর কায ালয়

ই-কাট  একাউের ত

[৩.৫] চারাচালান রােধ সেচতনতালক সভা আেয়াজন [৩.৫.১] সভা আেয়ািজত সংি দর/উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় সভার কায িববরণী
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[৩.৬] বািববাহ ও নারী িনয াতন রােধ সেচতনতালক উঠান বঠক আেয়াজন [৩.৬.১] উঠান বঠক আেয়ািজত সংি দর/উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় উঠান বঠক রিজার

[৪.১] িশা িতান পিরদশ ন [৪.১.১] পিরদশ ন সংা সংি দর পিরদশ ন রিজার

[৪.২] িশার মােনায়েনর লে মতিবিনময় সভা আেয়াজন [৪.২.১] সভা আেয়ািজত সংি দর/উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় সভার কায িববরণী

[৪.৩] িশা িতােনর অভিরন অিডট স করণ [৪.৩.১] অিডট স সংি িতান/ অিডট ফাম  অিডট িতেবদন

[৪.৪] নকল পিরেবেশ পরীা আেয়াজন [৪.৪.১] পরীা আেয়ািজত সংি দর/উপেজলা শাসন পরীা আেয়াজন িবষয়ক িতেবদন

[৪.৫] াথিমক িবালেয় িমডেড িমল চা [৪.৫.১] িমডেড িমল চাত িতান সংা সংি দর িরিচ ও হািজরা

[৪.৬] িশা িতােন মািিমিডয়ার বহার িনিতকরণ [৪.৬.১] িণকে মািিমিডয়া বত সংি দর াস ন ও পাঠপিরকনা

[৪.৭] পাবিলক পরীার পের িনরাপা িনিতকরণ [৪.৭.১] িনরাপা িনিতত ইউএনও ও ওিস ক সিচেবর দিনক িতেবদন

[৪.৮] াথিমক িবালেয় ইংেরিজ ভাস ন চাকরণ [৪.৮.১] ইংেরিজ ভাস ন চাত ইউএনও ও উিশঅ অমিতপ

[৪.৯] মািমক িবালেয় কািরগির শাখা চাকরণ [৪.৯.১] কািরগির শাখা চাত ইউএনও ও মািশঅ অমিতপ

[৪.১০] শতভাগ াথিমক িবালেয় াব দল গঠন [৪.১০.১] াব দল গঠন ইউএনও ও উিশঅ িতেবদন

[৪.১১] শতভাগ মািমক িবালেয় াউট দল গঠন [৪.১১.১] াউট দল গঠন ইউএনও ও মািশঅ িতেবদন

[৫.১] রাজ সংা সভাসহ আেয়াজন [৫.১.১] সভা অিত ইউএনও ও এিসা কায িববরণী

[৫.২] জনােরল সা : মামলা িনি [৫.২.১] মামলা িনিত ইউএনও মািসক িতেবদন

[৫.৩] িম িবেরাধ সংি আেবদন িনি [৫.৩.১] আেবদন িনিত ইউএনও ও এিসা মািসক িতেবদন

[৫.৪] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন [৫.৪.১] পিরদশ নত অিফস ইউএনও পিরদশ ন িতেবদন

[৫.৫] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [৫.৫.১] পিরদশ নত অিফস ইউএনও পিরদশ ন িতেবদন

[৫.৬] িনক খাসজিম বোব দান [৫.৬.১] িমহীনেদর মােঝ খাসজিম বোবত ইউএনও ও এিসা িতেবদন

[৫.৭] িম উয়ন কেরর দাবী িনধ ারণ যাচাই [৫.৭.১] িম উয়ন কেরর দাবী যাচাইত ইউএনও ও এিসা িতেবদন

[৫.৮] িম উয়ন কেরর দাবী আদায় তদারিক [৫.৮.১] িম উয়ন কর আদায়ত ইউএনও ও এিসা িতেবদন

[৫.৯] সায়রাত মহাল ইজারা দান [৫.৯.১] ইজারা দানত ইউএনও ও এিসা সায়রাত রিজার

[৫.১০] সরকাির সি অৈবধ দখলকরণ [৫.১০.১] সি অৈবধ দখল ইউএনও ও এিসা উেদ মামলা/ি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
উপেজলা আইন-লা কিমর সভার িসা বাবায়ন সভার িসা বাবািয়ত আইন লার সােথ জিড়ত সংা ব বত সভার িসাসেহর অগিত পয ােলাচনা এবং পালাপ

এনিজও সময় সভার িসা বাবায়ন িসা বাবািয়ত এনিজও
উপেজলাধীন এনিজও সেহর উয়ন কায ম পিরদশ ন ও
মািসক িতেবদন পয ােলাচনা

উপেজলা পিরষেদর সাধারণ সভার িসা বাবায়ন িসা বাবািয়ত উপেজলা পিরষেদ হানিরত সকল িবভাগসহ
পিরষেদ  িবভাগ সেহর সােথ সময় সাধন এবং ব বত
সভার িসাসেহর অগিত পয ােলাচনা

নকল পিরেবেশ পরীা আেয়াজন পরীা আেয়ািজত মািমক িবালয় (পরীার কসহ) কসিচেবর দিনক িতেবদন

েয াগ কবিলত এলাকা পিরদশ ন (েয াগ হেল) ঘটনাল পিরদশ নত িপআইও অিফস, ইউএনও অিফস যৗথ পিরদশ ন

েরাপণ কম িচ বাবায়ন রািপত  উপেজলা বন কম কতার কায ালয় পলাপ ও  মলা আেয়াজন

িমহীন ও হহীন পিরবােরর জ হ িনম াণ হ িনিম ত
িপআইও অিফস, এিসা অিফস, ইউএনও অিফস,
ােকৗশল অিফস

টােফাস  কিমর সভা, পিরদশ ন ও তদারিক

উপেজলায় জের ০১ বছেরর মে জ িনবন সকরণ িনবিত সকল ইউিনয়ন পিরষদ
সেচতনালক চার, ঊঠান বঠক, সভা এবং অনলাইন
অেমাদন

বািববাহ ও নারী িনয াতন রােধ সেচতনতালক উঠান বঠক
আেয়াজন

উঠান বঠক আেয়ািজত মিহলা িবষয়ক অিফস, সকল ইউিনয়ন পিরষদ
সেচতনালক চার, ঊঠান বঠক, সভা এবং অনলাইন
অেমাদন

াথিমক িবালেয় িমডেড িমল চা িমডেড িমল চাত িতান সংা িশা অিফস ও সকল াথিমক িবালয় ণী হািজরা, ির িচ

জনিতিনিধেদর জ িশেণর আেয়াজন িশণ আেয়ািজত উপেজলা পিরষদ িশণ আেয়াজন ও সকল জনিতিনিধেক অ করণ

িশার মােনায়েনর লে মতিবিনময় সভা আেয়াজন সভা আেয়ািজত
মািমক িশা অিফস, াথিমক িশা অিফস ও
সকল াথিমক, মািমক িবালয়, মাাসা ও
কেলজ।

ছা িশক ও অিভভাবকেদর সােথ সভা আেয়াজন

িশা িতােন মািিমিডয়ার বহার িনিতকরণ িণকে মািিমিডয়া বত মািমক িশা অিফস ও সকল মািমক িবালয় াস ন ও পাঠ পিরকনা

পাবিলক পরীার পের িনরাপা িনিতকরণ িনরাপা িনিতত গজািরয়া থানা সভা অান ও পালাপ

মািমক িবালেয় কািরগির শাখা চাকরণ কািরগির শাখা চাত মািমক িশা অিফস পলাপ

াথিমক িবালেয় ইংেরিজ ভাস ন চাকরণ ইংেরিজ ভাস ন চাত িশা অিফস পলাপ

শতভাগ াথিমক িবালেয় াব দল গঠন াব দল গঠন িশা অিফস ও সকল াথিমক িবালয় সভা অান ও পালাপ

শতভাগ মািমক িবালেয় াউট দল গঠন াউট দল গঠন মািমক িশা অিফস সভা অান ও পালাপ

িনক খাসজিম বোব দান
িমহীনেদর মােঝ খাসজিম
বোবত

এিসা অিফস সভা অান ও পালাপ
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কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
িম উয়ন কেরর দাবী আদায় তদারিক িম উয়ন কর আদায়ত এিসা অিফস পিরদশ ন

সায়রাত মহাল ইজারা দান ইজারা দানত এিসা অিফস ইজারা িবি

সরকাির সি অৈবধ দখলকরণ সি অৈবধ দখল এিসা অিফস উেদ মামলা 

উপেজলায় র ০১ বছেরর মে  িনবন সকরণ িনবিত ইউিনয়ন পিরষদ
সেচতনালক চার, ঊঠান বঠক, সভা এবং অনলাইন
অেমাদন
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


