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গণজাতী বাংলােদশ সরকার
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জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, ভালা-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২০ - ন ৩০, ২০২১
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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:

মাননীয় ধানমী শখ হািসনার নে বাংলােদশেক ২০২১ সােলর মে মম আেয়র দশ এবং ২০৪১ সােলর মে উত দেশ পিরণত
করার লে সরকার হীত কায মসহ মাঠপয ােয় বাবায়েন দৗলতখান উপেজলা শাসন িনরলসভােব কাজ কের যাে। উপেজলার
িবিভ সরকাির-বসরকাির দরসেহর কােজর সময় সাধন, আইন লা রা, িম বাপনা, েয াগ মাকােবলা, পাবিলক পরীা
পিরচালনা, দির জনেগাির কম সংােনর েযাগ ি, সামািজক িনরাপা কায ম বাবায়ন, পিরেবশ রা, সমাজ কাণ ও উয়ন
কম কাসহ সব েে উপেজলা শাসন ণ  িমকা পালন কের আসেছ। শতভাগ মািিমিডয়া াস এবং শতভাগ িবতায়ন িনিত
করার  লে  উোগ  হীত  হেয়েছ।  ছা-ছাীেদর  মে  নিতকতা  িশা  দওয়ার  জ  সততা  ার  চা  করা  হেয়েছ।  বািববাহ
দৗলতখান উপেজলা ঘাষণা করা হেয়েছ। সরকাির িনেদ শনা চার, বাবায়ন, জণগেণর অনলাইন িভিক অিভেযাগ িনিসহ
সব সাধারেণর সােথ যাগােযােগর জ ‘উপেজলা শাসন, দৗলতখান’ নামক ফসক আইিড ও পইজ তির করা হেয়েছ। তাছাড়া সকল
দেরর ওেয়ব পাট াল িনয়িমতভােব আপেডট করা হে। সারােদেশ একসােথ ৩০ ল শিহেদর রেণ েরাপেনর অংশ িহেসেব
পিরকিতভােব ১০০০০ (দশ হাজার) ফলজ, বনজ ও ঔষিধ  রাপেনর পিরকনা হণ করা হেয়েছ। জািতর িপতা বব শখ িজর
রহমােনর রেণ ‘গাছ লাগাও,  উপল বচাও’ াগানেক সামেন রেখ উপেজলার িবিভ েট িবিভ জািতর হাজার হাজার চারা  গাছ
লাগােনা হেয়েছ। এছাড়া নদী, খাল-িবলসহ অা সরকাির িমেত অৈবধ দখলদার উেদ কায ম জারদার করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

নদী ভান, নদী রা বধ ভান, িণ ঝড়, সাইোন িত ািতত েয াগ িতেরাধ করা;
উপেজলায় সীিমত অথ ৈনিতক কম কা;
কম কতা-কম চারীেদর মে ত িগত ান ও দতা অভাব রীকরণ
িচিকৎসক সংকট ও অল িচিকৎসা সবা;
িশা ে অনসরতা এ উপেজলার অতম চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

দৗলতখান  উপেজলােক  মেডল  উপেজলায়  পািরত  করার  য়ােস  ত  ি  ান  স  জনবল  তির,  উপেজলা  পিরষেদর  সবা
সহজীকরণ, হয়রানী েগাপেযাগী বাপনার উয়নকরণ, ানীয়বােব নদীভান রাধ, পয া সাইোন শার িনম াণ, জনবাব
িমেসবা িনিতকরণ, জনগেণর দারেগাড়ায় সকল সরকাির সবা পৗঁছােনা িনতকরণ, সরকােরর ল ও উে অজেন, িভশন-২০২১
বাবায়েন ৭ম পমবািষ ক পিরকনা বাবায়েন এবং টকসই উয়নলক (SDG) বাবায়েন েয়াজনীয় িশণ দান ও
আ:িবভাগীয়  সময়  সাধান।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১. াথিমক ও মািমক িবালয়সেহ িশার ণগত মান িসাধন, সকল াথিমক িবালেয় িমড ড িমল কায ম চাকরণ;
২. িভক বারহানউিন উপেজলা গঠেনর লে চলমান কায ম জারদারকরণ;
৩. নদী, খালসহ অা সরকাির িমেত অৈবধ দখলদার উেদ কায ম জারদাকরণ;
৪. পিরেবশ ষণ রাধ করা, িমহীন ও হহীনেদর নব াসন;
৫. অিপ ত সির িলজমািন আদায় শতভাগ স করা ও ই-নামজাির শতভাগ িনিত কর;
৭. াউট কায ম সসারণ ও শতভাগ াউট উপেজলা গঠন;
৮. ইভিজং, মাদক, নারী ও িশ িনয াতন িতেরাধসহ সািব ক আইন-লা পিরিিতর উয়ন;
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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, দৗলতখান

এবং

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, ভালা-এর মে ২০২০ 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), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

দ, সবাখী ও মানসত জনখী শাসন।

১.২ অিভল (Mission)
তি বহার উাবন চচ া ও ািতািনক সমতা ির মােম এক দ, সবাখী ও মানসত জনখী শাসন গেড়
তালা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

১. উপেজলা পয ােয়র দরসেহর উয়নলক কম কাের কায কর সময়সাধন
২. েয াগ বহাপনা, বনায়ন, জলবা পিরবতন ও পিরেবশ সংরণসহ টকসই উয়ন লমাা অজন রািতকরণ
৩. সামািজক িনরাপালক কায ম বাবায়ন জারদারকরণ
৪. রাজ শাসন ও বাপনায় গিতশীলতা আনয়ন
৫. জনলা ও জনিনরাপা সংহতকরণ
৬. ানীয় সরকার বা শিশালীকরণ এর অংশ িহেসেব এলিজএসিপ ৩ কায ম তদারিক ও াম আদালত সিয়করণ,
জ িনবন িনিতকরণ ও রাজ আয় ির লে হাট-বাজার ইজারা দান
৭. জনসেচতনতা লক কায েমর মােম জনউুকরণ জারদারকরণ
৮. মানবসদ উয়ন ও ািতািনক সমতা
৯. জাতীয় িদবস উযাপন ীড়া, সংিত ও নারী উয়ন রািনতকরণ
১০. িশার ণগত মান
১১. জনগেণর সমা সমাধােন ও অিভেযাগ িনির লে গণনািন ও া অিভেযাগ তদের বা হণ

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. উপেজলার উয়ন কম কাের সময় এবং মাননীয় ধানমীর িতত কসহসহ ি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 সময়সাধন।
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 বাাবয়ন, তাবধান ও পিরবীণ।
৪. -িতক বিশসহ সংরনসহ 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 কম িচ, এক বািড় এক খামারসহ িবিভ ক বাবায়েন সািব ক
সহায়তা দান ও কায কর সময় সাধন।
৬. িভক করন সংা িবিভ কম িচ হণ বাবায়ন ও পিরবীন।
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৭. িবিভ সামািজক সমা যমন নারী িনয াতন, বা িববাহ, যৗক হণ ইতািদ িতেরােধ ও িনয়েণ কায ম হণ।
৮. এনিজওেদর কায েমর সময় সাধন।
৯. সরাসির জনগণেক সবা দােনর লে গণনািন হণ এবং সমার সমাধান।
১০. জনেসবায় সহেজ কম খরেচ ও হয়রািনভােব দােণর লে হ ড ও অিভেযাগ ব াপন।
১১.  িবেদশগামী  িেদর  তারণা  ও  হয়রািন  িতেরাধ  এবং  মানব  পাচার  রােখ  সেচতনতা  িসহ  বাসী  কােণ
যাবতীয় কায ম হণ।
১২. সাস, জীবাদ ও মাদেকর িবে কায করী জনসেচতনতা ি করা ও এ সংা কিমেলা উীিবত করার
মােম এসব সমা র করা।
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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
২০২১-২২ ২০২২-২০২৩

দ ও কায কর
উপেজলা শাসন

িশেণর মােম সমতা ির লে সকল
কম চারীেদর িশণ সকরণ

% ১৫ ২০ ৪০ ৫০ ৭৫ জলা শাসন ও উপেজলা শাসন িশেণর কম িচ

জার ভারসা আনয়েনর লে সকল কার
িশেণ মিহলা কম চারী মেনানয়ন

% ৫০ ৬৫ ১০০ জলা শাসন ও উপেজলা শাসন িশেণর কম িচ

দ মেনাবল িেত ীড়া িতেযািগতার আেয়াজন তািরখ ২৫.০৭.২০১৮ ১২.০৮.২০১৯ ১৫.০৫.২০২১ ১৫.০৬.২০২২ ২৫.১২.২০২৩ জলা শাসন ও উপেজলা শাসন
উপেজলা শাসেনর
িতেবদন

উপেজলা শাসেনর ইউিনয়েনর াম িলেশর সংকট
িনরসেন ত িনেয়াগ িনি

কম িদবস ৯০ ৭৫ ৬০ ৬৫ ৩০ জলা শাসন ও উপেজলা শাসন িশেণর কম িচ

কম চারী কাণ

কম রত অবায় বরণকারী কম চারীর পিরবােরর
আিথ ক রা

কম িদবস ৬০ ৫০ ৪৫ ৩০ ১৫ জলা শাসন ও উপেজলা শাসন
উপেজলা শাসেনর
িতেবদন

তম সমেয়র মে কম চারীর পনশন আেবদন
িনি

কম িদবস ৬০ ৪৫ ৩০ ১৫ ০৭ জলা শাসন ও উপেজলা শাসন
উপেজলা শাসেনর
িতেবদন

কম চারী িপআরএল এ গমেন যাওয়ার েব 
অিবহতকরণ

কম িদবস ৫০ ৬০ ৭৫ ৭৫ ৯০ জলা শাসন ও উপেজলা শাসন
উপেজলা শাসেনর
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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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
২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[১] উপেজলা
পয ােয়র
দরসেহর
উয়নলক
কম কাের
কায কর
সময়সাধন

১০

[১.১] উপেজলা পিরষদ মািসক সভা [১.১.১] অিত সভা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[১.২] উপেজলা পিরষদ মািসক সভার
িসা বাবায়ন

[১.২.১] িসা বাবায়ন সমি % ১ ৮০ ৮০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[১.৩] িবিভ উয়নলক কায ম
পিরদশ ন

[১.৩.১] পিরদশ নত ক সমি সংা ১ ৩৫ ৩৫ ৩৫ ৩৫ ২৫ ৩৫ ৩৫

[১.৩.২] দশ নত ক সমি সংা ১ ৫৫ ৫৫ ৫৫ ৫৫ ৫৫ ৫৫ ৫৫

[১.৪] এনিজও কায ম সময়
িবষয়ক সভা

[১.৪.১] সভা অিত সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[১.৫] এনিজও কায ম সময়
িবষয়ক সভার িসা বাবায়ন

[১.৫.১] িসা বাবািয়ত সমি % ১ ৭০ ৮০ ৯০ ৮৮ ৮৫ ৮৩ ৭০ ৯০ ৯৫

[১.৬] এনিজও এর অেল ছাড়ত
অেথ র পিরবীণ

[১.৬.১] পিরবীণত এনিজও সমি সংা ১ ৬ ৭ ৮ ৭ ৮ ৮

[১.৭] ঋণ কায ম
পিরদশ ন/দশ ন

[১.৭.১] পিরদশ ন/ দশ ন সমি সংা ২ ২ ২ ২ ২ ২

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

১০

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

[২.১.১] অিত সভা সমি সংা ২ ১২ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১২ ১২

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

[২.২.১] িসা বাবািয়ত সমি % ১ ৮০ ৮৫ ৯৫ ৯৩ ৯১ ৮৫ ৮০ ৯৭ ১০০

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

[২.৩.১] পিরদশ ন/দশ নত
এলাকা

সমি সংা ১ ৮০ ৯০ ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[২.৪] িজআর কায ম তদারিক

[২.৪.১] যাচাই-বাছাই সভা
আহবান (বরা াি ােপে
েয াগকারীন সমেয়)

সমি সংা ০.২৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫

[২.৪.২] াগ অিফসার িনেয়াগ সমি সংা ০.২৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫

[২.৫] িভিজএফ দান তদারিক

[২.৫.১] যাচাই-বাছাই সভা
আহবান (বরা া ােপ
েয াগকালীন সমেয়)

সমি সংা ০.২৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫

[২.৫.২] াগ অিফসার িনেয়াগ সমি সংা ০.২৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫

[২.৬] ট িরিলফ দান তদারিক

[২.৬.১] সভা আহবান, যাচাই-
বাছাইেম ক অেমাদন
(বরা াি সােপে)

সমি সংা ০.২৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫

[২.৬.২] াগ অিফসার িনেয়াগ সমি সংা ০.২৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫

[২.৭] ামীণ অবকাঠােমা িনম ােণর
জ কািবখা ক বাবায়ন
তদারিক

[২.৭.১] সভা আহবান, যাচাই-
বাছাইেম ক অেমাদন
(বরা াি সােপে)

সমি সংা ০.২৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫

[২.৭.২] াগ অিফসার িনেয়াগ সমি সংা ০.২৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫

[২.৮] ামীণ অবকাঠােমা িনম ােনর
জ কািবটা ক বাবায়ন
তদারিক

[২.৮.১] সভা আহবান যাচাই-
বাছাইেম ক অেমাদন
(বরা াি সােপ)

সমি % ০.২৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫

[২.৮.২] াগ অিফসার িনেয়াগ সমি সংা ০.২৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫

[২.৯] অিতদিরদের জ
কম সংান কম িচ তদারিক

[২.৯.১] সভা আহবান যাচাই-
বাছাইেম ক অেমাদন
(বরা াি সােপ)

সমি সংা ১ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫
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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
২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[২.৯.২] াগ অিফসার িনেয়াগ সমি সংা ১ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫

[২.১০] েরাপেনর জ জনগণেক
উুকরণ মলা আেয়াজন

[২.১০.১] আেয়ািজত মলা সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

[২.১১] সামািজক বনায়েনর জ
িবিভ কার ের চারা িবতরণ
কায ম তদারিক

[২.১১.১] িবতরণত চারা সমি সংা ০.৫ ০.৫০ ১০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ৯.০ ১২ ১৫

[৩] সামািজক
িনরাপালক
কায ম বাবায়ন
জারদারকরণ

১০

[৩.১] িেযাােদর সানীভাতা
িবতরণ কায ম তদারিক

[৩.১.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

সমি % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৩.২] িতবী ভাতা দান কায ম
তদারিক

[৩.২.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত (যাচাই বাছাই এর
লে সভা আহবান)

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৩.২.২] াগ অিফসার িনেয়াগ সমি সংা ১ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫

[৩.৩] িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিক

[৩.৩.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত (যাচাই বাছাই এর
লে)

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৩.৩.২] াগ অিফসার িনেয়াগ সমি সংা ১ ১ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫

[৩.৪] সামািজক িনরাপালক
কের বাবায়ন পিরবীণ

[৩.৪.১] পিরবীণত ক সমি সংা ২ ২০ ২৫ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০

[৪] রাজ শাসন
ও বাপনায়
গিতশীলতা
আনয়ন

১০

[৪.১] সািফেকট সামলা িনি
জারদারকরণ

[৪.১.১] িনিত সা িফেকট
মামলা

সমি সংা ২

[৪.২] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন [৪.২.১] পিরদশ নত অিফস সমি সংা ২ ৯ ৯ ৯ ৯ ৯ ৯ ৯ ৯ ৯
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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
২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৪.৩] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [৪.৩.১] পিরদশ নত অিফস সমি সংা ২ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০

[৪.৪] িম রকড  হালনাগাদকরণ [৪.৪.১] হালনাগাদত খিতয়ান সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৪.৫] িষ খাস জিম বোব দান [৪.৫.১] নব ািসত পিরবার সমি সংা ০.৫

[৪.৬] িম উয়ন কেরর সক দাবী
িনধ ারণ

[৪.৬.১] গত বছেরর আদায় ও
চলিত বছেরর বেকয়ার হার

সমি % ০.৫ ৯৫ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৪.৭] িম উয়ন কর আদায়
তদারিক করা

[৪.৭.১] আদায়ত িম উয়ন
কর

সমি
টাকা
(কা)

০.৫ .৩৬৭ .৩০৯ .৩০৯ .৩০ .২৯ .৪০০ .৪৫০

[৪.৮] সায়রত মহাল বোব দান [৪.৮.১] আদায়ত ইজারাল সমি
টাকা
(কা)

০.৫ .৪৭৩ .৪৯৭ .৪৯৭ .৪৮ .৪৭ .৫০০ .৫৫০

[৪.৯] রাজ মামলা িনি [৪.৯.১] মামলা িনির হার সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.১০] িম িবেরাধ িবষয়ক মামলার
এসএফ জলা শাসক বরাবর রণ

[৪.১০.১] রেণর সময় সমি িদন ০.৫

[৪.১১] ১নং খিতয়ান সরকাির
সির অৈবধ দখল উার

[৪.১১.১] উারত িম সমি % ০.৫ ৫০ ৬৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৭০ ৮০

[৫] জনলা ও
জনিনরাপা
সংহতকরণ

১০

[৫.১] উপেজলা আইন লা
কিমর সভা অান

[৫.১.১] আইন লা কিমর
সভা অিত

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৫.২] উপেজলা আইন লা
কিমর সভার িসা বাবায়ন

[৫.২.১] িসা বাবায়েনর হার সমি % ১ ৭৫ ৮৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০
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কৗশলগত
উে    
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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
২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৫.৩] মাবাইল কাট  পিরচালনা
[৫.৩.১] পিরচািলত মাবাইল
কাট 

সমি সংা ২ ১৫৫ ১৪১ ১৫৫ ১৫০ ১৪৫ ১৪০

[৫.৪] ুভােব পাবিলক পরীা
পিরচালনা

[৫.৪.১] পাবিলক পরীায়
প িনরাপা িনিতত

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৫.৫] সাস, নাশকতা ও জীবাদ
িতেরাধ কায ম

[৫.৫.১] সভা অিত সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১২ ১২

[৫.৬] চাকর ও লাকহষ ক ঘটনা
অবিহতকরণ

[৫.৬.১] ২৪ ঘার মে
িতেবেদন পশত

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৫.৭] পািক গাপনীয় িতেবদন
রণ

[৫.৭.১] িরত িতেবদন সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৬] ানীয়
সরকার বা
শিশালীকরণ
এর অংশ িহেসেব
এলিজএসিপ ৩
কায ম তদারিক
ও াম আদালত
সিয়করণ,
জ িনবন
িনিতকরণ ও
রাজ আয় ির
লে হাট-বাজার
ইজারা দান

৬

[৬.১] ইউিনয়ন পিরষদ পিরদশ ন
[৬.১.১] ইউিনয়ন পিরষদ
পিরদশ নত

সমি সংা ২ ২০ ২০ ২০ ২০ ২০ ২০ ২০ ২০

[৬.২] ইউিনয়ন িডিজটাল সার
পিরদশ ন

[৬.২.১] ইউিনয়ন িডিজটাল
সার পিরদশ নত

সমি সংা ০.৫ ২০ ২০ ২০ ২০ ২০ ২০ ২০ ২০

[৬.২.২] ইউিনয়ন িডিজটাল
সার দশ নত

সমি সংা ০.৫ ২০ ২০ ২০ ২০ ২০ ২০ ২০ ২০

[৬.৩] হাট বাজার ইজারা দান
(বাংলা সন অযায়ী)

[৬.৩.১] হাট বাজার ইজারা
দানত

সমি
টাকা
(ল)

১ ২২.০০ ২৩.০০

[৬.৪] এলিজএসিপ-৩ ক
বাবায়েন তদারিক

[৬.৪.১] িবিজিসিস কিমর
িমং আেয়াজন এবং ক
অেমািদত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ২ ২ ২ ২ ২

[৬.৪.২] িমং এ হীত িসা
বাবায়ন ও ক কাযম
তদারিক

সমি % ০.৫ ১০০ ৮৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৭০ ১০০ ১০০
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চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

েপণ
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অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৬.৫] াম আদালত সিয়করেণ
িনয়িমত

[৬.৫.১] াম আদালত
সিয়করেণ িনয়িমত মািসক
সভা আহবান

সমি সংা ০.৫ ২ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪

[৬.৬] জ- িনবন কায ম
তদারিক

[৬.৬.১] ৪৫ িদেনর মে জ-
 িনবন কায ম িনিত
করেত ইউিনয়ন পিরষদ সিচব ও
ইউিনয়ন া পিরদশ ক সেয়
সভা আহবান

সমি সংা ০.৫ ১০ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[৭] জনসেচতনতা
লক কায েমর
মােম
জনউুকরণ
জারদারকরণ

৬

[৭.১] মাদক ের অপবহার
িনয়েণ জনসেচতনতা লক সভা
আেয়াজন

[৭.১.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ১ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০

[৭.২] নারী ও িশ িনয াতন রােধ
জনসেচতনতা লক সভা আেয়াজন

[৭.২.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ১ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০

[৭.৩] যৗক িনেরােধর লে
জনসেচতনতা লক সভা আেয়াজন

[৭.৩.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ০.৫ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০

[৭.৪] িবহাব িনেরােধর লে
জনসেচতনতা লক সভার আেয়াজন

[৭.৪.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[৭.৫] সাস ও জিবাদ দমেন
জনসেচতনতা লক সভা আেয়াজন

[৭.৫.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৭.৬] নারী ও িশ পাচার রােধ
জনসেচতনতা

[৭.৬.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৭.৭] চারাচালান িতেরােধ
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[৭.৭.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[৮] মানবসদ
উয়ন ও
ািতািনক
সমতা

৫

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

[৮.১.১] িশণ দ সমি % ২ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

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

[৮.২.১] আইিস বহারকারী সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
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১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৮.৩] কম রত কম কতা কম চারীেদর
আইিস বহার

[৮.৩.১] আইিস বহারকারী সমি % ১ ৭৫ ৯৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৮৫ ৯০ ৯৫

[৮.৪] ইেনােভশন কিমর িনয়িমত
সভা আহবান ও হীত কায ম
তদারিক

[৮.৪.১] ইেনােভশন সভা সমি সংা ০.৫ ১০ ৮ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[৮.৪.২] দশ নত ইেনােভশন সমি সংা ০.৫ ০৪ ১০ ২২ ২২ ২২

[৯] জাতীয় িদবস
উযাপন ীড়া,
সংিত ও নারী
উয়ন
রািনতকরণ

৫

[৯.১] জাতীয় িদবস যথােযা
ময াদায় উযাপন

[৯.১.১] জাতীয় িদবস যথােযা
ময াদায় উযাপন

সমি সংা ১ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫

[৯.২] উপেজলা ীড়া সংার
িনয়িমত কিমর গঠন

[৯.২.১] কিম গঠন সমি সংা ০.৫ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ৬ ৬

[৯.৩] ীড়া সংার আওতাধীন
িত ীড়া িতেযািগতার
আেয়াজন

[৯.৩.১] আেয়ািজত ীড়া
িতেযািগতা

সমি সংা ০.৫ ৫ ৫ ৫ ১২ ১২

[৯.৪] উপেজলা িশকরা একােডিমর
িনয়িমত কিম গঠন

[৯.৪.১] কিম গত সমি সংা ০.৫ ১ ১ ১ ১ ১

[৯.৫] সাংিতক িতেযািগতার
আেয়াজন

[৯.৫.১] আেয়ািজত
িতেযািগতা

সমি সংা ০.৫ ৬ ৬ ৬ ৭ ১০ ১২

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

[৯.৬.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[৯.৭] বা িববাহ রাধ [৯.৭.১] বা িববাহ রাধত সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৯.৮] উপেজলা নারী ও িশ িনয াতন
কিমর সভার িসা বাবায়ন

[৯.৮.১] িসা বাবায়ন সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৯.৯] উপেজলা পয ােয় জায়ীতােদর
সংবধ না দান

[৯.৯.১] আেয়ািজত সংবধ না সমি সংা ০.৫ ১ ১ ১ ১ ১
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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
২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[১০] িশার
ণগত মান

২

[১০.১] িবালয় পিরদশ ন ও
াথিমক ও মািমক িশা অিফেসর
কায ম তদারিক

[১০.১.১] িবালয় পিরদশ ন সমি সংা ০.৫ ১২২ ১০০ ৯৬ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[১০.১.২] িবালয় দশ ন সমি সংা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ২৪ ২৪

[১০.২] মািিমিডয়া াসম ও
আপেলাড কায ম তদারিক

[১০.২.১] মািিমিডয়া াসম
ও আপেলাড কায ম
তদারকত

সমি % ০.৫ ৫০ ৬০ ১০০ ৯০ ৮০ ৬০ ১০০ ১০০

[১০.৩] সকল াথিমক িবালেয়
চাত িমড ড িমল কায ম
তদারিক

[১০.৩.১] িফন ব
িবতরণত

সমি % ০.৫ ২০ ৪০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[১১] জনগেণর
সমা সমাধােন
ও অিভেযাগ
িনির লে
গণনািন ও া
অিভেযাগ তদের
বা হণ

১

[১১.১] জনগেণর সমা সমাধােন ও
অিভেযাগ িনির লে গণনািন

[১১.১.১] জনগেণর সমা
সমাধােন ও অিভেযাগ িনির
লে গণনািনত

সমি সংা ০.৫ ১০০ ২৫০ ৩৫০ ৩৩৫ ৩৩০ ৩২০ ৫০০ ৫৫০

[১১.২] অিভেযাগ িতকাের হীত
বা

[১১.২.১] অিভেযাগ িতকাের
তদকারী কম কতা িনেয়াগ

সমি সংা ০.৫ ৫ ৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ১০ ১০
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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
২০২১-২২

ে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

[১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

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

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[১.৩.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

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

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩
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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
২০২১-২২

ে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 ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[২.২] উাবনী / উয়ন
উোগ বাবায়ন

[২.২.১] নতম এক
উাবনী / উয়ন
উোগ চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] কম চারীেদর িশণ
দান

[২.৩.১] েতক
কম চািরর জ িশণ
আেয়ািজত

সমি জনঘা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০

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

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[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

[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 ৯০ ৮০

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

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

সমি % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] অিডট আপি
িনিত

সমি % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত এবং
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১
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*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দৗলতখান, জলা শাসক, জলা শাসেকর
কায ালয়, ভালা-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, ভালা িহসােব উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালয়, দৗলতখান-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, দৗলতখান

তািরখ

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, ভালা

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ CCTV Close Circuit Television

২ GR Gratuitous Relief

৩ Wi-Fi Wirless Fidelily;

৪ ইউিডিস ইউিনয়ন িডিজটাল সার

৫ ই-গভেন  ইেলকিনক গভেন 

৬ এনিজও নন গভান েম অরগানাইেজশন

৭ এস এফ টেম অফ ফাস

৮ এসিডিজ সাসেটইেনবল ডেভলপেম গাল

৯ কািবখা কােজর িবিনমেয় খা কম িচ

১০ কািবটা কােজর িবিনমেয় টাকা

১১  আর ট িরিলফ

১২ িপ আর এল পা িরটায়াড  িলভ

১৩ িভিজএফ ভালেনরাবল প িফিডং

১৪ িভিজিড ভালেনরাবল প ডেভলপেম

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

১৬ িসিস কােমরা াজ সািকট কােমরা
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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 মািসক সভা [১.১.১] অিত সভা

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

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

[১.৩.২] দশ নত ক

[১.৪] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভা [১.৪.১] সভা অিত

[১.৫] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভার িসা বাবায়ন [১.৫.১] িসা বাবািয়ত

[১.৬] এনিজও এর অেল ছাড়ত অেথ র পিরবীণ [১.৬.১] পিরবীণত এনিজও

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

[২.১] াণ ও নব াসন এবং েয াগ বহাপনা সিকত সভা অান [২.১.১] অিত সভা

[২.২] াণ ও নব াসন এবং েয াগ বহাপনা সিকত সভার িসা বাবায়ন [২.২.১] িসা বাবািয়ত

[২.৩] েয াগ িত এলাকা তাৎিণক পিরদশ ন/দশ ন [২.৩.১] পিরদশ ন/দশ নত এলাকা

[২.৪] িজআর কায ম তদারিক
[২.৪.১] যাচাই-বাছাই সভা আহবান (বরা াি ােপে েয াগকারীন সমেয়)

[২.৪.২] াগ অিফসার িনেয়াগ

[২.৫] িভিজএফ দান তদারিক
[২.৫.১] যাচাই-বাছাই সভা আহবান (বরা া ােপ েয াগকালীন সমেয়)

[২.৫.২] াগ অিফসার িনেয়াগ

[২.৬] ট িরিলফ দান তদারিক
[২.৬.১] সভা আহবান, যাচাই-বাছাইেম ক অেমাদন (বরা াি সােপে)

[২.৬.২] াগ অিফসার িনেয়াগ

[২.৭] ামীণ অবকাঠােমা িনম ােণর জ কািবখা ক বাবায়ন তদারিক
[২.৭.১] সভা আহবান, যাচাই-বাছাইেম ক অেমাদন (বরা াি সােপে)

[২.৭.২] াগ অিফসার িনেয়াগ

[২.৮] ামীণ অবকাঠােমা িনম ােনর জ কািবটা ক বাবায়ন তদারিক
[২.৮.১] সভা আহবান যাচাই-বাছাইেম ক অেমাদন (বরা াি সােপ)

[২.৮.২] াগ অিফসার িনেয়াগ

[২.৯] অিতদিরদের জ কম সংান কম িচ তদারিক [২.৯.১] সভা আহবান যাচাই-বাছাইেম ক অেমাদন (বরা াি সােপ)

[২.৯] অিতদিরদের জ কম সংান কম িচ তদারিক [২.৯.২] াগ অিফসার িনেয়াগ

[২.১০] েরাপেনর জ জনগণেক উুকরণ মলা আেয়াজন [২.১০.১] আেয়ািজত মলা
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[২.১১] সামািজক বনায়েনর জ িবিভ কার ের চারা িবতরণ কায ম তদারিক [২.১১.১] িবতরণত চারা

[৩.১] িেযাােদর সানীভাতা িবতরণ কায ম তদারিক [৩.১.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত

[৩.২] িতবী ভাতা দান কায ম তদারিক
[৩.২.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত (যাচাই বাছাই এর লে সভা আহবান)

[৩.২.২] াগ অিফসার িনেয়াগ

[৩.৩] িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক
[৩.৩.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত (যাচাই বাছাই এর লে)

[৩.৩.২] াগ অিফসার িনেয়াগ

[৩.৪] সামািজক িনরাপালক কের বাবায়ন পিরবীণ [৩.৪.১] পিরবীণত ক

[৪.১] সািফেকট সামলা িনি জারদারকরণ [৪.১.১] িনিত সা িফেকট মামলা

[৪.২] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন [৪.২.১] পিরদশ নত অিফস

[৪.৩] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [৪.৩.১] পিরদশ নত অিফস

[৪.৪] িম রকড  হালনাগাদকরণ [৪.৪.১] হালনাগাদত খিতয়ান

[৪.৫] িষ খাস জিম বোব দান [৪.৫.১] নব ািসত পিরবার

[৪.৬] িম উয়ন কেরর সক দাবী িনধ ারণ [৪.৬.১] গত বছেরর আদায় ও চলিত বছেরর বেকয়ার হার

[৪.৭] িম উয়ন কর আদায় তদারিক করা [৪.৭.১] আদায়ত িম উয়ন কর

[৪.৮] সায়রত মহাল বোব দান [৪.৮.১] আদায়ত ইজারাল

[৪.৯] রাজ মামলা িনি [৪.৯.১] মামলা িনির হার

[৪.১০] িম িবেরাধ িবষয়ক মামলার এসএফ জলা শাসক বরাবর রণ [৪.১০.১] রেণর সময়

[৪.১১] ১নং খিতয়ান সরকাির সির অৈবধ দখল উার [৪.১১.১] উারত িম

[৫.১] উপেজলা আইন লা কিমর সভা অান [৫.১.১] আইন লা কিমর সভা অিত

[৫.২] উপেজলা আইন লা কিমর সভার িসা বাবায়ন [৫.২.১] িসা বাবায়েনর হার

[৫.৩] মাবাইল কাট  পিরচালনা [৫.৩.১] পিরচািলত মাবাইল কাট 

[৫.৪] ুভােব পাবিলক পরীা পিরচালনা [৫.৪.১] পাবিলক পরীায় প িনরাপা িনিতত

[৫.৫] সাস, নাশকতা ও জীবাদ িতেরাধ কায ম [৫.৫.১] সভা অিত

[৫.৬] চাকর ও লাকহষ ক ঘটনা অবিহতকরণ [৫.৬.১] ২৪ ঘার মে িতেবেদন পশত

[৫.৭] পািক গাপনীয় িতেবদন রণ [৫.৭.১] িরত িতেবদন

[৬.১] ইউিনয়ন পিরষদ পিরদশ ন [৬.১.১] ইউিনয়ন পিরষদ পিরদশ নত
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[৬.২] ইউিনয়ন িডিজটাল সার পিরদশ ন
[৬.২.১] ইউিনয়ন িডিজটাল সার পিরদশ নত

[৬.২.২] ইউিনয়ন িডিজটাল সার দশ নত

[৬.৩] হাট বাজার ইজারা দান (বাংলা সন অযায়ী) [৬.৩.১] হাট বাজার ইজারা দানত

[৬.৪] এলিজএসিপ-৩ ক বাবায়েন তদারিক
[৬.৪.১] িবিজিসিস কিমর িমং আেয়াজন এবং ক অেমািদত

[৬.৪.২] িমং এ হীত িসা বাবায়ন ও ক কাযম তদারিক

[৬.৫] াম আদালত সিয়করেণ িনয়িমত [৬.৫.১] াম আদালত সিয়করেণ িনয়িমত মািসক সভা আহবান

[৬.৬] জ- িনবন কায ম তদারিক
[৬.৬.১] ৪৫ িদেনর মে জ- িনবন কায ম িনিত করেত ইউিনয়ন পিরষদ সিচব
ও ইউিনয়ন া পিরদশ ক সেয় সভা আহবান

[৭.১] মাদক ের অপবহার িনয়েণ জনসেচতনতা লক সভা আেয়াজন [৭.১.১] আেয়ািজত সভা

[৭.২] নারী ও িশ িনয াতন রােধ জনসেচতনতা লক সভা আেয়াজন [৭.২.১] আেয়ািজত সভা

[৭.৩] যৗক িনেরােধর লে জনসেচতনতা লক সভা আেয়াজন [৭.৩.১] আেয়ািজত সভা

[৭.৪] িবহাব িনেরােধর লে জনসেচতনতা লক সভার আেয়াজন [৭.৪.১] আেয়ািজত সভা

[৭.৫] সাস ও জিবাদ দমেন জনসেচতনতা লক সভা আেয়াজন [৭.৫.১] আেয়ািজত সভা

[৭.৬] নারী ও িশ পাচার রােধ জনসেচতনতা [৭.৬.১] আেয়ািজত সভা

[৭.৭] চারাচালান িতেরােধ জনসেচতনালক সভা আেয়াজন [৭.৭.১] আেয়ািজত সভা

[৮.১] উপেজলা শাসেন কম রত কম চারীেদর জ িশণ আেয়াজন [৮.১.১] িশণ দ

[৮.২] উপেজলা শাসেন কম রত কম কতা- কম চারীেদর আইিস বহার িনিত করা [৮.২.১] আইিস বহারকারী

[৮.৩] কম রত কম কতা কম চারীেদর আইিস বহার [৮.৩.১] আইিস বহারকারী

[৮.৪] ইেনােভশন কিমর িনয়িমত সভা আহবান ও হীত কায ম তদারিক
[৮.৪.১] ইেনােভশন সভা

[৮.৪.২] দশ নত ইেনােভশন

[৯.১] জাতীয় িদবস যথােযা ময াদায় উযাপন [৯.১.১] জাতীয় িদবস যথােযা ময াদায় উযাপন

[৯.২] উপেজলা ীড়া সংার িনয়িমত কিমর গঠন [৯.২.১] কিম গঠন

[৯.৩] ীড়া সংার আওতাধীন িত ীড়া িতেযািগতার আেয়াজন [৯.৩.১] আেয়ািজত ীড়া িতেযািগতা

[৯.৪] উপেজলা িশকরা একােডিমর িনয়িমত কিম গঠন [৯.৪.১] কিম গত

[৯.৫] সাংিতক িতেযািগতার আেয়াজন [৯.৫.১] আেয়ািজত িতেযািগতা

[৯.৬] উপেজলা নারী ও িশ িনয াতন িতেরাধ কিমর সভা আেয়াজন [৯.৬.১] আেয়ািজত সভা
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[৯.৭] বা িববাহ রাধ [৯.৭.১] বা িববাহ রাধত

[৯.৮] উপেজলা নারী ও িশ িনয াতন কিমর সভার িসা বাবায়ন [৯.৮.১] িসা বাবায়ন

[৯.৯] উপেজলা পয ােয় জায়ীতােদর সংবধ না দান [৯.৯.১] আেয়ািজত সংবধ না

[১০.১] িবালয় পিরদশ ন ও াথিমক ও মািমক িশা অিফেসর কায ম তদারিক
[১০.১.১] িবালয় পিরদশ ন

[১০.১.২] িবালয় দশ ন

[১০.২] মািিমিডয়া াসম ও আপেলাড কায ম তদারিক [১০.২.১] মািিমিডয়া াসম ও আপেলাড কায ম তদারকত

[১০.৩] সকল াথিমক িবালেয় চাত িমড ড িমল কায ম তদারিক [১০.৩.১] িফন ব িবতরণত

[১১.১] জনগেণর সমা সমাধােন ও অিভেযাগ িনির লে গণনািন [১১.১.১] জনগেণর সমা সমাধােন ও অিভেযাগ িনির লে গণনািনত

[১১.২] অিভেযাগ িতকাের হীত বা [১১.২.১] অিভেযাগ িতকাের তদকারী কম কতা িনেয়াগ



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, িডেসর ৩১, ২০২০ ১৯:৪৩ া: ২৫ ণ তািরখ: ধবার, এিল ২১, ২০২১

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

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম কায ম কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট

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

অা
উপেজলা সমাজেসবা
কায ালয়

িেযাােদর সানীভাতা িবতরণ
কায ম তদারিক

ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

সামািজক িনরাপা বনী
বাবায়েন সহেযািগতা

সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন
সমাজেসবা অিধদেরর িবিভ উপকারেভাগী
িনব াচন, তািলকাকরণ এবং তােদর অেল
তািশত সবা দােনর জ দািয়া।

সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন
সহেযািগতা না পাওয়া গেছ িবধােভাগী
সরকাির সবা ও সহায়তা হেত বিত হেব।

অা
উপেজলা সমাজেসবা
কায ালয়

িতবী ভাতা দান কায ম
তদারিক

ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত (যাচাই
বাছাই এর লে সভা
আহবান)

সামািজক িনরাপা বনী
বাবায়েন সহেযািগতা

সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন
সমাজেসবা অিধদেরর িবিভ উপকারেভাগী
িনব াচন, তািলকাকরণ এবং তােদর অেল
তািশত সবা দােনর জ দািয়া।

সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন
সহেযািগতা না পাওয়া গেছ িবধােভাগী
সরকাির সবা ও সহায়তা হেত বিত হেব।

অা
উপেজলা সমাজেসবা
কায ালয়, দৗলতখান,
ভালা।

িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিক

ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত (যাচাই
বাছাই এর লে)

সামািজক িনরাপা বনী
বাবায়েন সহেযািগতা

সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন
সমাজেসবা অিধদেরর িবিভ উপকারেভাগী
িনব াচন, তািলকাকরণ এবং তােদর অেল
তািশত সবা দােনর জ দািয়া।

সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন
সহেযািগতা না পাওয়া গেছ িবধােভাগী
সরকাির সবা ও সহায়তা হেত বিত হেব।

অা দৗলতখান থানা, ভালা মাবাইল কাট  পিরচালনা
পিরচািলত মাবাইল
কাট 

িলিশ সহায়তা
আইন লা রা ও মাবাইল কাট 
পিরচালনায় িলিশ সহায়তা অপিরহায 

িলিশ সহায়তা না পাওয়া গেল আইন লা
রা ও মাবাইল কাট  পিরচালনা াহত হেব
এবং জনলা িবিত হেব।

অা দৗলতখান থানা, ভালা।
ুভােব পাবিলক পরীা
পিরচালনা

পাবিলক পরীায়
প িনরাপা
িনিতত

িলিশ সহায়তা
আইন লা রা ও মাবাইল কাট 
পিরচালনায় িলিশ সহায়তা অপিরহায 

িলিশ সহায়তা না পাওয়া গেল আইন লা
রা ও মাবাইল কাট  পিরচালনা াহত হেব
এবং জনলা িবিত হেব।

অা দৗলতখান থানা, ভালা।
সাস, নাশকতা ও জীবাদ
িতেরাধ কায ম

সভা অিত িলিশ সহায়তা
আইন লা রা ও মাবাইল কাট 
পিরচালনায় িলিশ সহায়তা অপিরহায 

িলিশ সহায়তা না পাওয়া গেল আইন লা
রা ও মাবাইল কাট  পিরচালনা াহত হেব
এবং জনলা িবিত হেব।

অা দৗলতখান থানা, ভালা।
চাকর ও লাকহষ ক ঘটনা
অবিহতকরণ

২৪ ঘার মে
িতেবেদন পশত

িলিশ সহায়তা
আইন লা রা ও মাবাইল কাট 
পিরচালনায় িলিশ সহায়তা অপিরহায 

িলিশ সহায়তা না পাওয়া গেল আইন লা
রা ও মাবাইল কাট  পিরচালনা াহত হেব
এবং জনলা িবিত হেব।

অা দৗলতখান থানা, ভালা
চারাচালান িতেরােধ
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

আেয়ািজত সভা িলিশ সহায়তা
আইন লা রা ও মাবাইল কাট 
পিরচালনায় িলিশ সহায়তা অপিরহায 

িলিশ সহায়তা না পাওয়া গেল আইন লা
রা ও মাবাইল কাট  পিরচালনা াহত হেব
এবং জনলা িবিত হেব।
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িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম কায ম কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট

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

অা দৗলতখান থানা, ভালা
নারী ও িশ পাচার রােধ
জনসেচতনতা

আেয়ািজত সভা িলিশ সহায়তা
আইন লা রা ও মাবাইল কাট 
পিরচালনায় িলিশ সহায়তা অপিরহায 

িলিশ সহায়তা না পাওয়া গেল আইন লা
রা ও মাবাইল কাট  পিরচালনা াহত হেব
এবং জনলা িবিত হেব।

অা দৗলতখান থানা, ভালা
সাস ও জিবাদ দমেন
জনসেচতনতা লক সভা আেয়াজন

আেয়ািজত সভা িলিশ সহায়তা
আইন লা রা ও মাবাইল কাট 
পিরচালনায় িলিশ সহায়তা অপিরহায 

িলিশ সহায়তা না পাওয়া গেল আইন লা
রা ও মাবাইল কাট  পিরচালনা াহত হেব
এবং জনলা িবিত হেব।

অা দৗলতখান থানা, ভালা
িবহাব িনেরােধর লে
জনসেচতনতা লক সভার
আেয়াজন

আেয়ািজত সভা িলিশ সহায়তা
আইন লা রা ও মাবাইল কাট 
পিরচালনায় িলিশ সহায়তা অপিরহায 

িলিশ সহায়তা না পাওয়া গেল আইন লা
রা ও মাবাইল কাট  পিরচালনা াহত হেব
এবং জনলা িবিত হেব।

অা দৗলতখান থানা, ভালা
যৗক িনেরােধর লে
জনসেচতনতা লক সভা আেয়াজন

আেয়ািজত সভা িলিশ সহায়তা
আইন লা রা ও মাবাইল কাট 
পিরচালনায় িলিশ সহায়তা অপিরহায 

িলিশ সহায়তা না পাওয়া গেল আইন লা
রা ও মাবাইল কাট  পিরচালনা াহত হেব
এবং জনলা িবিত হেব।

অা দৗলতখান থানা, ভালা
নারী ও িশ িনয াতন রােধ
জনসেচতনতা লক সভা আেয়াজন

আেয়ািজত সভা িলিশ সহায়তা
আইন লা রা ও মাবাইল কাট 
পিরচালনায় িলিশ সহায়তা অপিরহায 

িলিশ সহায়তা না পাওয়া গেল আইন লা
রা ও মাবাইল কাট  পিরচালনা াহত হেব
এবং জনলা িবিত হেব।

অা দৗলতখান থানা, ভালা
মাদক ের অপবহার িনয়েণ
জনসেচতনতা লক সভা আেয়াজন

আেয়ািজত সভা িলিশ সহায়তা
আইন লা রা ও মাবাইল কাট 
পিরচালনায় িলিশ সহায়তা অপিরহায 

িলিশ সহায়তা না পাওয়া গেল আইন লা
রা ও মাবাইল কাট  পিরচালনা াহত হেব
এবং জনলা িবিত হেব।

অা

উপেজলা িশা অিফসার
ও উপেজলা মািমক
িশা অিফসার,
দৗলতখান

সকল াথিমক িবালেয় চাত
িমড ড িমল কায ম তদারিক

িফন ব িবতরণত
অবকাঠােমাগত ও
সাংগঠিনক সহেযাগীতা

িশা সংা কায ম তদারিকেত সম িশা সংা কায ম তদারিকেত সম

অা

উপেজলা িশা অিফসার
ও উপেজলা মািমক
িশা অিফসার,
দৗলতখান

মািিমিডয়া াসম ও আপেলাড
কায ম তদারিক

মািিমিডয়া াসম ও
আপেলাড কায ম
তদারকত

অবকাঠােমাগত ও
সাংগঠিনক সহেযাগীতা

িশা সংা কায ম তদারিকেত সম িশা সংা কায ম তদারিকেত সম

অা

উপেজলা িশা অিফসার
ও উপেজলা মািমক
িশা অিফসার,
দৗলতখান

িবালয় পিরদশ ন ও াথিমক ও
মািমক িশা অিফেসর কায ম
তদারিক

িবালয় পিরদশ ন
অবকাঠােমাগত ও
সাংগঠিনক সহেযাগীতা

িশা সংা কায ম তদারিকেত সম িশা সংা কায ম তদারিকেত সম
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িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম কায ম কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট

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

অা

উপেজলা িশা অিফসার
ও উপেজলা মািমক
িশা অিফসার,
দৗলতখান

িবালয় পিরদশ ন ও াথিমক ও
মািমক িশা অিফেসর কায ম
তদারিক

িবালয় দশ ন
অবকাঠােমাগত ও
সাংগঠিনক সহেযাগীতা

িশা সংা কায ম তদারিকেত সম িশা সংা কায ম তদারিকেত সম



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, িডেসর ৩১, ২০২০ ১৯:৪৩ া: ২৮ ণ তািরখ: ধবার, এিল ২১, ২০২১


