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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:

দািরক কায ম ই-নিথর মােম সাদন;
মাননীয় ধানমী কক ঘািষত িমড ড িমল কম িচর আওতায় এ উপেজলার ১২৮ সরকাির াথিমক িবালেয়র ছা-ছাীেদর মােঝ
পাশ হাজােরর অিধক িফন ব িবতরণ;
িজববষ  উপলে িমহীন ও হহীনেদর ১০০  আধাপাক ঘর িনম াণ ও ২ একর খাস জিম বোব দান
উপেজলা িম অিফস সংল উু ােন এক পাক িতা করা হয়;
উপেজলা পিরষেদর অভের ছাট সানামিনেদর খলালার জ মেনারম এক পাক াপন করা হেয়েছ;
িনজ জিমেত হ িনম াণ কম িচর আওতায় সিত ৩৩৬  পিরবার ক সরকারীভােব হ িনম াণ কের দয়া হেয়েছ
এক পাবিলক লাইেরী াপন করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

িসরাজিদখান বাচর, কয়াইন ও িচেকােটর নদী ভান রাধ করা
চাষাবাদেযা িষ জিম রা করা
কািভড-১৯ িতেরােধ কায কর বা হণ করা
মাদক  িনয়ন ও বা িববাহ িতেরােধ কায কর বা হণ করা
িশা িতােনর নগত মান উয়ন
িমহীনেদর খাস জিম দান ও নব াসন

ভিবৎ পিরকনা:

SDG, ৭ম পবািষ কী পিরকনা এবং িনব াচনী ইশেতহােরর সােথ সাম রেখ উপেজলা শাসেনর সকল কম -পিরকনা ণয়ন ও
বাবায়ন;
উপেজলা পিরষদ ও উপেজলা শাসেনর সবা সহজীকরেণ িত দরেক ি িনভর ও সবাবাব কের গেড় তালা;
িত াথিমক িবালেয় িমড ড িমল চা করা ;
ািবত নন উপেজলা কমে ভবন এলাকায় ায়ীভােব জাতীর িপতা বব শখ িজর রহমােনর এক রাল এবং এক কীয়
শহীদ িমনার িনম াণ;
উপেজলায় শতভাগ িবতায়ন িনিত করা;

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

ই-ফাইিলং এর মােম সকল দািরক কাজ সাদন এবং সারা বাংলােদেশর উপেজলাসেহর মে থম সািরেত অবান;
ই-মাবাইল কাট  পিরচালনা ও ই-িমউেটশন যথাযথভােব বাবায়ন করা;
উপেজলা পিরষদ কমেে শহীদ িমনার ও ববর রাল াপন;
িমহীনেদর খাস জিম দান ও নব াসন ;
মাদক ও বা িববােহর হার সব িন পয ােয় নািমেয় আনা;
মানসত িশা অজেন পদেপ হণ করা ;
নদী ভান রােধ কায কর বা হণ করা ;
কািভড-১৯ িতেরােধ কায কর বা হণ 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-

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

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, উয়নখী, জনবাব ও জবাবিদিহতালক শাসন।

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

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ উপেজলা অিফেসর কম সাদেনর 

১. উপেজলা পয ােয়র দরসেহর উয়নলক কায মসেহর কায কর সময়সাধন ও বাবায়ন
২. রাজ শাসন ও বাপনায় গিতশীলতা আনয়ন
৩. আইন-লা ও জনিনরাপা সংহতকরণ;
৪. মানসত িশা িনিতকরণ,ীড়া, সংিত ও নারী উয়ন রািতকরণ এবং সামািজক িনরাপালক কায ম
বাবায়ন  জারদারকরণ;
৫. েয াগ বাপনায়, বনায়ন ও পিরেবশ সংরণসহ টকসই উয়ন লমাা অজন রািতকরণ;

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. উপেজলার আ:জলায় কম কাের সময় এবং মাননীয় ধানমীর িতত কসহসহ উপেজলার 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, পিরবীণ 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 ইতািদ কায ম বাবায়ন, তাবধান ও পিরবীণ;
৪. -াি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;
৫. সামািজক িনরাপা ও দাির িবেমাচেন িবিভ মণালয়/িবভাগ কক হীত াশনাল সািভ স কম িচ, আমার বাড়ী
আমার খামারসহ িবিভ ক বাবায়েন সািব ক সহায়তা দান ও কায কর সময় সাধন;
৬. উপেজলার রাজ শাসেনর সািব ক িনয়ণ, তাবধান এবং পিরবীণ;
৭. িনব াহী ািজেিস সিকত যাবতীয় মতা েয়াগ, মাবাইল কাট  পিরচালনা, জলার সািব ক আইন-লা
রাব ক জনজীবেন ি আনয়ন এবং িভিভআইিপেদর িনরাপা সংা কায াবিল;
৮. জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন এবং অিভেযাগ িনি বহাপনার আওতায় অিভেযাগ িনি;
৯. িবিভ সামািজক সমা যমন- যৗন হয়রািন, নারী িনয াতন, মাদক সবন, চারাচালান, যৗক, বািববাহ ইতািদ
িতেরাধ/িনরসেন কায ম হণ;
১০. ানীয় সরকার সংা কায ম;
১১.  বাসীেদর  ডাটােবস  ত,  িবেদশগামী  িেদর  তারণা  ও  হয়রািন  িতেরাধ  এবং  মানব  পাচার  রাধসহ  বাসী
কােণ যাবতীয় কায ম হণ;
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১২. 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;
১৩. জাতীয় ই-গভেন কায ম বাবায়ন; সবা পিত সহজীকরণ, সবা দান িতিত অযায়ী সবা দান, জলা ত
বাতায়েন িসরাজিদখান উপেজলার তািদ 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
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

উপেজলা পয ােয়র দরসেহর উয়নলক কায মসেহর কায কর সময়সাধন

রাজ শাসন ও বাপনায় গিতশীলতা আনয়ন

আইন-লা ও জনিনরাপা সংহতকরণ

মানসত িশা িনিতকরণ, ীড়া, সংিত ও নারী উয়ন রািতকরণ এবং
সামািজক িনরাপালক কায ম বাবায়ন জারদারকরণ;

েয াগ বাপনা, বনায়ন ও পিরেবশ সংরণসহ টকসই উয়ন লমাা অজন
রািতকরণ

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৮ ণ তািরখ: শিনবার, িডেসর ১০, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: শিনবার, িডেসর ১০, 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
দরসেহর
উয়নলক
কায মসেহর
কায কর সময়সাধন
ও বাবায়ন

২০

[১.১] উপেজলা পিরষদ মািসক
সভা অান

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

[১.২] উপেজলা মািসক সভার
িসা বাবায়ন

[১.২.১] িসা
বাবািয়ত

গড় % ৪ ৮৫ ৮৭ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ৯২ ৯৩

[১.৩] িবিভ উয়নলক
কায ম পিরদশ ণ

[১.৩.১] পিরদশ নত
ক

সমি সংা ৪ ৬০ ৫০ ৫৫ ৫০ ৪৪ ৩৯ ৩৩ ৬০ ৬৫

[১.৪] এনিজও কায ম সময়
িবষয়ক সভা অান ও সভার
িসা বাবায়ন

[১.৪.১] সভা অিত
ও িসা বাবািয়ত

সমি সংা ২ ১২ ১০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.৫] এনিজওেদর অেল
ছাড়ত অেথ র পিরবীণ

[১.৫.১]
পিরবীণত
এনিজও

সমি সংা ১ ০৩ ০৩ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০৬ ০৬

[১.৬] ইউিনয়ন পিরষদ ও
ইউিনয়ন িডিজটাল সারসহ
পিরদশ ন, সিয়করণ ও সবা
িনিতকরণ

[১.৬.১] িসা
বাবায়ন

সমি % ২ ৭০ ৭৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৭] ঋণ কায ম
পিরদশ ন/দশ ন;

[১.৭.১]
পিরদশ ন/দশ ন

সমি সংা ১ ০৮ ১০ ১২ ১০ ০৮ ০৬ ০৩ ১২ ১২

[১.৮] আমার বািড় আমার
খামােরর সদেদর সােথ উঠান
বঠক

[১.৮.১] উঠান বঠক সমি সংা ২ ১২ ১০ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২

[২] রাজ শাসন ও
বাপনায়
গিতশীলতা আনয়ন

১৭

[২.১] উপেজলা মািসক রাজ
সভা অান

[২.১.১] অিত সভা সমি সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ১২ ১২

[২.২] উপেজলা িম অিফস
পিরদশ ন

[২.২.১] পিরদশ েণর
পিরমাণ

সমি সংা ৩ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬

[২.৩] ইউিনয়ন িম অিফস
পিরদশ ন

[২.৩.১] পিরদশ ণত
অিফস

মিত সংা ৩ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৪৮ ৪৮



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: শিনবার, িডেসর ১০, 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 

[২.৪] িষ খাস জিম বোব
দান

[২.৪.১] বোবত
নব ািসত পিরবার

সমি সংা ৪ ১৫ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫৫

[২.৫] সায়রাত মহাল বোব
দান

[২.৫.১] বোবত
সায়রাত মহাল

সমি সংা ৪ ১২ ১৪ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ০৮ ১৬ ১৬

[৩] আইন-লা ও
জনিনরাপা
সংহতকরণ;

১৫

[৩.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা
[৩.১.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ৩ ৩০ ৪০ ৪৮ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৪৮ ৪৮

[৩.২] ুভােব পাবিলক পরীা
পিরচালনা

[৩.২.১] পের
িনরাপা িনিতকরণ
ও পরীা পিরচালনা

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৩] উপেজলা আইন লা
কিমর সভা অান

[৩.৩.১] অিত সভা সমি সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ১২ ১২

[৩.৪] উপেজলা আইন লা
কিমর সভার িসা বাবায়ন

[৩.৪.১] িসা
বাবায়ন

সমি % ২ ৮০ ৮০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৫] নারী ও িশ িনয াতন
িতেরাধ কিমর সভা

[৩.৫.১] অিত সভা সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ১২ ১২

[৩.৬] উপেজলা সাস ও
নাশকতা কিমর সভা অান

[৩.৬.১] অিত সভা সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২

[৩.৭] জ িনবন সকরণ
[৩.৭.১] উপেজলায়
জের ১ বছেরর মে
জ িনবেনর হার

সমি % ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫০

[৩.৮]  িনবন সকরণ
[৩.৮.১] উপেজলায়
র ১ বছেরর মে
 িনবেনর হার

সমি % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: শিনবার, িডেসর ১০, 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] মানসত িশা
িনিতকরণ,ীড়া,
সংিত ও নারী
উয়ন রািতকরণ
এবং সামািজক
িনরাপালক
কায ম বাবায়ন
জারদারকরণ;

১৩
[৪.১] িশা িতান দশ ন ও
পিরদশ ন কায ম

[৪.১.১] পিরদশ নত
িশািতান

সমি সংা ১ ৫০ ৪০ ৪৮ ৪৩ ৩৮ ৩৪ ২৯ ৫৫ ৬০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: শিনবার, িডেসর ১০, 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 

[৪.২] অনলাইন াটফেম র াস
পিরচালনা িনিত করণ

[৪.২.১] অনলাইন
াটফেম  াস
পিরচালনাত ল

সমি সংা ১ ১৪০ ১৫৫ ১৬৭ ১৫০ ১৪০ ১২০ ১০০ ১৬৭ ১৬৭

[৪.৩] িশা িতােন িফন
বের মােম িমড-ড িমল
বাবায়ন

[৪.৩.১] িমড-ড িমল
চাত িবালয়

সমি সংা ১ ১২৮ ১২৮ ১২৮ ১১৫ ১০২ ৯০ ৭৭ ১২৮ ১২৮

[৪.৪] িশক/অিভভাবকেদর
সােথ মতিবিনময়

[৪.৪.১]
মতিবিনময়ত সভা

সমি সংা ১ ১০ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২

[৪.৫] িশকেদর ICT ও িবষয়
িভিক িশণ আেয়াজন

[৪.৫.১] িশণ া
িশেকর সংা

সমি সংা ১ ২০০ ১৫০ ১২০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১৪০ ১৫০

[৪.৬] মাদক, বা িববাহ,
জিবাদ ও নারী িনয াতন
িতেরাধ ও সেচতনতালক সভা

[৪.৬.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ১ ৪৮ ৪৫ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৪৫ ৪৫

[৪.৭] বীর িেযাা, িতবী ,
িবধবা, বয়, ামী পিরতা ও
অা ভাতা দান কায ম
তদারিক

[৪.৭.১] ভাতােভাগীর
সংা

সমি সংা ১ ১৫২৬২ ১৫৮৯৮ ১৭০০০ ১৫৩০০ ১৩৬০০ ১১৯০০ ১০২০০ ১৮০০০ ২০০০০

[৪.৮] িমহীন ও হহীন
পিরবােরর জ হ িনম াণ

[৪.৮.১] হ িনিম ত সমি সংা ৩ ১১৫ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ২০ ২৫

[৪.৯] নারী দতা উয়েন িবিভ
েড িশণ দান

[৪.৯.১]
িশণাথেদর সংা

সমি সংা ১ ১৮০ ২০০ ২২০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ২৩০ ২৪০

[৪.১০] উপেজলা পয ােয় ীড়া
িতেযািগতার আেয়াজন

[৪.১০.১] আেয়ািজত
ীড়া িতেযািগতা

সমি সংা ১ ৩ ৩ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ৬ ৬

[৪.১১] িচাংকন, কিবতা আি
ও অা সাংিতক
িতেযািগতার আেয়াজন

[৪.১১.১] আেয়ািজত
িতেযািগতা

সমি সংা ১ ১৫ ১৭ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২২ ২৫



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: শিনবার, িডেসর ১০, 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] েয াগ
বাপনায়, বনায়ন
ও পিরেবশ
সংরণসহ টকসই
উয়ন লমাা
অজন রািতকরণ;

৫
[৫.১] াণ ও নব াসন এবং
েয াগ বহাপনা সিকত সভা
অান

[৫.১.১] অিত সভা সমি সংা ১ ১২ ১২ ১৫ ১৪ ১২ ১১ ৯ ১৭ ২০

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

[৫.২.১] িসা
বাবায়েনর হার

গড় % ১ ৮০ ৮৫ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ৯২ ৯৫

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

[৫.৩.১] পিরদশ ণ/
দশ ণত

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

[৫.৪] েরাপেনর জ
জনগণেক উুকরণ মলা
আেয়াজন

[৫.৪.১] আেয়ািজত
মলা

সমি সংা ১ ১ ১ ২ ২ ১ ১ ১ ২ ৩

[৫.৫] উপেজলা পিরেবশ কিমর
সভা আেয়াজন

[৫.৫.১] অিত সভা সমি সংা ১ ৬ ৬ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০৬ ০৬
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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
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আিম, উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, িসরাজিদখান, 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, িসরাজিদখান-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,
িসরাজিদখান

তািরখ

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, িগ

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ
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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 পিরষদ মািসক সভা অান [১.১.১] অিত সভা

[১.২] উপেজলা মািসক সভার িসা বাবায়ন [১.২.১] িসা বাবািয়ত

[১.৩] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ণ [১.৩.১] পিরদশ নত ক

[১.৪] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভা অান ও সভার িসা বাবায়ন [১.৪.১] সভা অিত ও িসা বাবািয়ত

[১.৫] এনিজওেদর অেল ছাড়ত অেথ র পিরবীণ [১.৫.১] পিরবীণত এনিজও

[১.৬] ইউিনয়ন পিরষদ ও ইউিনয়ন িডিজটাল সারসহ পিরদশ ন, সিয়করণ ও সবা িনিতকরণ [১.৬.১] িসা বাবায়ন

[১.৭] ঋণ কায ম পিরদশ ন/দশ ন; [১.৭.১] পিরদশ ন/দশ ন

[১.৮] আমার বািড় আমার খামােরর সদেদর সােথ উঠান বঠক [১.৮.১] উঠান বঠক

[২.১] উপেজলা মািসক রাজ সভা অান [২.১.১] অিত সভা

[২.২] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন [২.২.১] পিরদশ েণর পিরমাণ

[২.৩] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [২.৩.১] পিরদশ ণত অিফস

[২.৪] িষ খাস জিম বোব দান [২.৪.১] বোবত নব ািসত পিরবার

[২.৫] সায়রাত মহাল বোব দান [২.৫.১] বোবত সায়রাত মহাল

[৩.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা [৩.১.১] পিরচািলত মাবাইল কাট 

[৩.২] ুভােব পাবিলক পরীা পিরচালনা [৩.২.১] পের িনরাপা িনিতকরণ ও পরীা পিরচালনা

[৩.৩] উপেজলা আইন লা কিমর সভা অান [৩.৩.১] অিত সভা

[৩.৪] উপেজলা আইন লা কিমর সভার িসা বাবায়ন [৩.৪.১] িসা বাবায়ন

[৩.৫] নারী ও িশ িনয াতন িতেরাধ কিমর সভা [৩.৫.১] অিত সভা

[৩.৬] উপেজলা সাস ও নাশকতা কিমর সভা অান [৩.৬.১] অিত সভা

[৩.৭] জ িনবন সকরণ [৩.৭.১] উপেজলায় জের ১ বছেরর মে জ িনবেনর হার

[৩.৮]  িনবন সকরণ [৩.৮.১] উপেজলায় র ১ বছেরর মে  িনবেনর হার

[৪.১] িশা িতান দশ ন ও পিরদশ ন কায ম [৪.১.১] পিরদশ নত িশািতান

[৪.২] অনলাইন াটফেম র াস পিরচালনা িনিত করণ [৪.২.১] অনলাইন াটফেম  াস পিরচালনাত ল

[৪.৩] িশা িতােন িফন বের মােম িমড-ড িমল বাবায়ন [৪.৩.১] িমড-ড িমল চাত িবালয়

[৪.৪] িশক/অিভভাবকেদর সােথ মতিবিনময় [৪.৪.১] মতিবিনময়ত সভা
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর

মাণক
[৪.৫] িশকেদর ICT ও িবষয় িভিক িশণ আেয়াজন [৪.৫.১] িশণ া িশেকর সংা

[৪.৬] মাদক, বা িববাহ, জিবাদ ও নারী িনয াতন িতেরাধ ও সেচতনতালক সভা [৪.৬.১] আেয়ািজত সভা

[৪.৭] বীর িেযাা, িতবী , িবধবা, বয়, ামী পিরতা ও অা ভাতা দান কায ম তদারিক [৪.৭.১] ভাতােভাগীর সংা

[৪.৮] িমহীন ও হহীন পিরবােরর জ হ িনম াণ [৪.৮.১] হ িনিম ত

[৪.৯] নারী দতা উয়েন িবিভ েড িশণ দান [৪.৯.১] িশণাথেদর সংা

[৪.১০] উপেজলা পয ােয় ীড়া িতেযািগতার আেয়াজন [৪.১০.১] আেয়ািজত ীড়া িতেযািগতা

[৪.১১] িচাংকন, কিবতা আি ও অা সাংিতক িতেযািগতার আেয়াজন [৪.১১.১] আেয়ািজত িতেযািগতা

[৫.১] াণ ও নব াসন এবং েয াগ বহাপনা সিকত সভা অান [৫.১.১] অিত সভা

[৫.২] াণ ও নব াসন এবং েয াগ বহাপনা সিকত সভার িসা বাবায়ন [৫.২.১] িসা বাবায়েনর হার

[৫.৩] েয াগ িত এলাকা তাৎিণক পিরদশ ন/দশ ন [৫.৩.১] পিরদশ ণ/ দশ ণত

[৫.৪] েরাপেনর জ জনগণেক উুকরণ মলা আেয়াজন [৫.৪.১] আেয়ািজত মলা

[৫.৫] উপেজলা পিরেবশ কিমর সভা আেয়াজন [৫.৫.১] অিত সভা
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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
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


