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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

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

এবং

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

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২১ - ন ৩০, ২০২২
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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:

জনবাব শাসন িহসােব জনগনেক সবা দােনর জ উপেজলা শাসন, িহজলা, বিরশাল ইেতামে দনিন দািরক কায ম সহজতর
করেত Wi-Fi াপন, নাগিরক সবা সহজীকরণ ও শাসন িনিতকে িসেজন চাট ার ণয়ন, ত ি বহার কের নাগিরক সমা
সমাধান করা হে। এছাড়া গণনানীর মােম সাধারণ নাগিরেকর সমা সরাসির েন বা হণ করা হে।

সমা এবং চােলসহ:

জনকােণ িনেবিদত উয়নখী এবং ত ি িনভর উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালেয়র ধান সমা ও চােলেলা হেলাঃ
১। জনবেলর ঘাটিত।
২। অল বরা।
৩। আিনক ও তি িনভর অিফস বাপনার সরােমর অভাব।
৪। অবকাঠােমাগত সীমাবতা।
৫। অথ  বছেরর এেকবাের শষ িদেক উয়নলক কের বরা াি।
৬। ৬ ইউিনয়েন উয়নলক কম কা বাবায়ন িনিত করেণর লে সেলা পিরদশ েনর জ পয া ালানীর অভাব।

ভিবৎ পিরকনা:

১। সরকােরর ইেনােভশন ইন িসিভল সািভ স কায মেক মাঠ পয ােয় বাবায়েন কৗশল িহেসেব িহজলা উপেজলায় One Office One
Idea কায ম  করা ।
২। উপেজলার েতক িশা িতােন অত এক মািিমিডয়া াসম াপন করা ।
৩। অনলাইন ল ােনজেম িসেমেক সম উপেজলায় িবত করা ।
৪। িহজলা উপেজলার সকল ইউিনয়ন পিরষেদ পবািষ ক ও বািষ ক পিরকনা ণয়ন ও উু বােজট ঘাষণা িনিত করা ।
৫। শতভাগ জ ও  িনবন কায ম স করা ।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

• িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন, পয েবণ এবং ণগতমান িনিত কের বাবায়ন।
• ফসক পইজ ও েপর মােম নাগিরক সমার সমাধান।
• মািিমিডয়া াসম চলেন িশক ও িশাথেদর িনেয় সিমনার আেয়াজন
• িবিভ িশা িতােন উপিত বৃতা, িবতক িতেযািগতা এবং সাংিতক অান আেয়াজন।
• াথিমক ও মািমক িবালয় েলােত “বাংলােদেশর ইিতহাস জােনা ” শীষ ক উাবনী কম িচর মােম িশাথেদর
বাংলােদেশর সক ইিতহাস জানােনা এবং তােদর মে দশেম জাত কের নাগিরক গেড় তালার েচা।
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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, িহজলা

এবং

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, বিরশাল-এর মে ২০২১ সােলর সের মােসর ১৭ 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 এবং জনবাব শাসন।

১.২ অিভল (Mission)
ত ও যাগােযাগ ির সেব াম বহােরর মােম সরকােরর জনকাণ ও উয়নখী সবাসহ তা ও জবাবিদিহতা
িনিত কের জনগেণর দারেগাড়ায় পৗঁেছ দওয়া।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ উপেজলা অিফেসর কম সাদেনর 

১. জনকাণ ও উয়নখী উপেজলা শাসন বাবায়ন
২. আইন-লা ও জনিনরাপা সংহতকরন
৩. িশার সািব ক উয়ন ও ত ির িবকাশ সাধন
৪. সামািজক িনরাপা িনিত করণ এবং সাস ও বা িববাহেরােধ সেচতনতালক কায ম
৫. কম কতা ও কম চারীেদর দতার উয়ন এবং  সমেয়, অ েয় ও কম যাতায়ােত মানসত সবাদান

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

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 বাবায়ন, তাবধান ও পিরবীন।
৪. 4) -াি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 পিরবীন।
৫. সামািজক িনরাপা ও দাির িবেমাচেন িবিভ কম চী, এক বািড় এক খামারসহ িবিভ ক বাবায়েন সািব ক
সহায়তা দান ও কায কর সময় সাধন।
৬. িভক নব াসন সংা িবিভ কম চী হণ বাবায়ন ও পিরবীণ।
৭. িবিভ সামািজক সমা যমন নারী িনয াতন, বা িববাহ, যৗক হণ ইতািদ পিতেরােধ ও িনয়েণ কায ম হণ।
৮. এনিজওেদর কায েমর সময় সাধন।
৯. সরাসির জনগনেক সবা দােনর লে গননািন হণ এবং সমার সমাধান।
১০. জনেসবা সহেজ কম খরেচ ও হয়রািনভােব দােনর লে হ ড ও অিভেযাগ ব াপন।
১১. িসিসিভ কােমরা াপন।
১২. নাগিরক সবা দােন ফসক পইজ/প তির করা এবং ফসক পইজ ও েপর মােম নাগিরক সমা সমাধান।
১৩. িনব াহী ািজেিস সিকত যাবতীয় মতা েয়াগ, মাবাইল কাট  পিরচালনা, উপেজলার সািব ক আইন-লা
রাব ক জনজীবেন ি আনয়ন এবং িভিভআইিপেদর িনরাপা সংা কায াবিল।
১৪. জনগেনর কােছ মাবাইল কাট  আইন ২০০৯ এর আইন এবং সাজা সেক সেচতনতা ির লে িবিভ জনবল
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ােন সিমনার বা সভার আেয়াজন করা।
১৫. জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন এবং অিভেযাগ িনি বহাপনায় আওতায় অিভেযাগ িনি।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

দ শাসন গেড় তালার িনিমে জনশাসন িশণ নীিতমালা
অযায়ী উপেজলা শাসেনর কম কতা-কম চারীেদর ২০২১-২০২২ বছের
তম ৪০ ঘা িশণ দান

ইনহাউজ িনং জনঘা ৪০ ৫০ ৬০
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
িহজলা, বিরশাল

হািজরা

িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণ গিতশীল শাসন িতার লে উপেজলা
শাসেনর কায ম ২০২১-২০২২ বছের ৮০% এবং ২০২২-২০২৩ বছের
৯০% ই-নিথর মােম বাবায়ন

নিথ িরেপাট  % ৪০ ৮০ ৯০ ১০০
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
িহজলা, বিরশাল

নিথ িরেপাট 

জনবাব শাসন জেনর িনিম জনগণেক কািত সবা দান ২০২১-
২০২২ বছের সেব া ২৪ িদেন দান এবং ২০২২-২০২৩ বছের সেব া ২২
িদেন দান

েদয় িরেপাট  % ০ ৯০ ১০০ ১০০
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
িহজলা, বিরশাল

েদয় িরেপাট 

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: বার, ন ২৫, ২০২১ ১৯:২৩ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, সের ১৩, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: বার, ন ২৫, ২০২১ ১৯:২৩ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, সের ১৩, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] জনকাণ ও
উয়নখী উপেজলা
শাসন বাবায়ন

২৫

[১.১] উপজেলা পরিষদ মািসক
সভা অান (বােজট সভাসহ)

[১.১.১] অিত
সভা

সমি সংা ৬ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[১.২] উপেজলা মািসক সভার
িসা বাবায়ন

[১.২.১] িসা
বাবািয়ত

গড় % ৫ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[১.৩] উপেজলার িবিভ উয়ন
লক কায ম দশ ন ও
পিরদশ ন

[১.৩.১]
পিরদশ নত ক

সমি সংা ৪ ৩০ ৩৬ ৩২ ২৮ ৪০ ৪২

[১.৪] উপেজলা ৬  ইউিনয়ন
পিরষদ ও ১ পৗরসভায়
উু বােজট সভা

[১.৪.১] অিত
সভা

সমি সংা ৪ ৫ ৬ ৫ ৪ ৬ ৬

[১.৫] উপেজলা পিরষদ
ািং কিমর সভা

[১.৫.১] অিত
সভা

সমি সংা ৩ ৪ ৪ ৩ ২ ৫ ৬

[১.৬] িনধ ািরত সমেয় িবিভ
িরেপাট  িরটান  রণ

[১.৬.১] রণত
িরেপাট 

গড় % ৩ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২] আইন-লা
ও জনিনরাপা
সংহতকরন

১৫

[২.১] উপেজলা আইন-লা
কিমর সভা

[২.১.১] অিত
সভা

সমি সংা ৫ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[২.২] মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[২.২.১] মাবাইল
কাট 

সমি সংা ৫ ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৭০ ৬০ ১১০ ১২০

[২.৩] াম আদালেতর কায ম
দশ ন ও পিরদশ ন

[২.৩.১] অিত
সভা

সমি সংা ৩ ৩ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৫ ৫

[২.৪] উপেজলা জাতীয়
আইনগত সহায়তা দান
কিমর সভা

[২.৪.১] অিত
সভা

সমি সংা ২ ৩ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৫ ৬



ড়া দািখেলর সময়: বার, ন ২৫, ২০২১ ১৯:২৩ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, সের ১৩, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] িশার সািব ক
উয়ন ও ত
ির িবকাশ
সাধন

১০
[৩.১] িশা িতান দশ ন ও
পিরদশ ন

[৩.১.১]
পিরদশ নত িশা
িতান

সমি সংা ২ ২৪ ২৪ ২২ ২০ ১৬ ১৪ ২৬ ২৮

[৩.২] মািিমিডয়া াসম
চলেন িশক ও িশাথেদর
উুকরণ

[৩.২.১]
আেয়ািজত সভা

সমি সংা ২ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২২ ২৪

[৩.৩] জ িনবন কার্যম
জারদারকরণ

[৩.৩.১] জলায়
জের ১ বছেরর
মে জ
িনবেনর হার

সমি % ১ ২০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৮০ ১০০

[৩.৪]  িনবন কার্যম
জারদারকরণ

[৩.৪.১] 
িনবন সকরণ

সমি % ১ ১২ ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ৪৫ ৫০

[৩.৫] মািসক ইেনােভশন সভা
[৩.৫.১] অিত
সভা

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৩.৬] মািসক আইিস সভা
[৩.৬.১] অিত
সভা

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২



ড়া দািখেলর সময়: বার, ন ২৫, ২০২১ ১৯:২৩ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, সের ১৩, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] সামািজক
িনরাপা িনিত
করণ এবং সাস ও
বা িববাহেরােধ
সেচতনতালক
কায ম

১০

[৪.১] িভকেদর নব াসেন
িত ইউিনয়েন তািলকা ণয়ন
ও িভকেদর জীিবকার জ
কম িচ আেয়াজন

[৪.১.১] আেয়ািজত
কম িচ

সমি সংা ২ ৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৮

[৪.২] বা িববাহ রােধ
অিভভাবক,িবিভ ল
কেলেজর ছা –ছাীেদর মে
সভা ও সিমনার

[৪.২.১] আেয়ািজত
সিমনার

সমি সংা ২ ৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৭

[৪.৩] বা িববাহ রােধ
ঈমাম. কাজী, েরািহতেদর
িনেয় সেচতনতালক
সভা/সিমনার

[৪.৩.১]
আেয়ািজত
সভা/সিমনার

সমি সংা ২ ২ ৪ ৩ ২ ৫ ৬

[৪.৪] সাস ও জীবাদ
িতেরােধ িবিভ সভা সমােবশ

[৪.৪.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ২ ৩ ২ ১ ৪ ৫

[৪.৫] সাস ও জীবাদ
িতেরােধ ঈমাম, েরািহতেদর
িনেয় সমােবশ

[৪.৫.১] আেয়ািজত
সমােবশ

সমি সংা ২ ২ ১ ২ ২

[৫] কম কতা ও
কম চারীেদর
দতার উয়ন
এবং  সমেয়,
অ েয় ও কম
যাতায়ােত
মানসত সবাদান

১০
[৫.১] কম কতা ও কম চারীেদর
তি ও অিফস বাপনা
িবষয়ক িশণ দান

[৫.১.১] িশণ
কাস 

সমি সংা ৫ ৩ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৫



ড়া দািখেলর সময়: বার, ন ২৫, ২০২১ ১৯:২৩ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, সের ১৩, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৫.২] েডে আেবদন হণ
ও সবা দান

[৫.২.১] হীত
আেবদন

গড় % ৩ ৮০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০ ১০০

[৫.৩] গণনানী এবং সমা
সমাধান

[৫.৩.১] গণনানী সমি সংা ২ ১৫০ ১৫০ ১৩৫ ১২০ ১০০ ৯০ ১৫০ ১৭০



ড়া দািখেলর সময়: বার, ন ২৫, ২০২১ ১৯:২৩ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, সের ১৩, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

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



ড়া দািখেলর সময়: বার, ন ২৫, ২০২১ ১৯:২৩ া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, সের ১৩, ২০২১

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

আিম, জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, বিরশাল িহসােব উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালয়, িহজলা-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, িহজলা

তািরখ

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, বিরশাল

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: বার, ন ২৫, ২০২১ ১৯:২৩ া: ১৫ ণ তািরখ: সামবার, সের ১৩, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ CC TV Closed Circuit TV

২ e-book An electronic book or a digital book

৩ FY Fiscal Year

৪ GR General Relief

৫ OSMS Online School Management System

৬ PI Performance Index

৭ PRL Post Retirement Leave

৮ SIP Small Improvement Project

৯ SMS Short Message Service

১০ TR Test Relief

১১ UNO Upazila Nirbahi Officer

১২ VGD Vulnerable Group Development

১৩ VGF Vulnerable Group Feeding

১৪ WiFi Wireless Fidelity

১৫ এিডিস এিডশনাল ড কিমশনার

১৬ এনিজও নন গভণ েম অগ ানাইেজশন

১৭ এসএ এসেটট এিকউিজশন

১৮ কািবখা কােজর িবিনমেয় খা

১৯ কািবটা কােজর িবিনমেয় টাকা

২০ িডিডএলিজ ড িডেরর লাকাল গভণ েম

২১ িপআরএল অবসেরার 

২২ িবিসএস বাংলােদশ িসিভল সািভ স

২৩ িভিভআইিপ ভির ভির ইমপনেট পাস ন

২৪ িসএ কনেফেডিয়াল এিসসেট
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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] উপজেলা পরিষদ মািসক সভা অান (বােজট সভাসহ) [১.১.১] অিত সভা উপেজলা পিরষদ, িহজলা সভার কায প

[১.২] উপেজলা মািসক সভার িসা বাবায়ন [১.২.১] িসা বাবািয়ত উপেজলা পিরষদ, িহজলা অগিত িতেবদন

[১.৩] উপেজলার িবিভ উয়ন লক কায ম দশ ন ও পিরদশ ন [১.৩.১] পিরদশ নত ক উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, িহজলা পিরদশ ন িতেবদন

[১.৪] উপেজলা ৬  ইউিনয়ন পিরষদ ও ১ পৗরসভায় উু বােজট সভা [১.৪.১] অিত সভা ইউিনয়ন পিরষদ (সকল), িহজলা সভার কায প

[১.৫] উপেজলা পিরষদ ািং কিমর সভা [১.৫.১] অিত সভা উপেজলা পিরষদ, িহজলা সভার কায প

[১.৬] িনধ ািরত সমেয় িবিভ িরেপাট  িরটান  রণ [১.৬.১] রণত িরেপাট  উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, িহজলা িরত িতেবদন

[২.১] উপেজলা আইন-লা কিমর সভা [২.১.১] অিত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, িহজলা সভার কায প

[২.২] মাবাইল কাট  পিরচালনা [২.২.১] মাবাইল কাট  উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, িহজলা িতেবদন

[২.৩] াম আদালেতর কায ম দশ ন ও পিরদশ ন [২.৩.১] অিত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, িহজলা সভার কায প

[২.৪] উপেজলা জাতীয় আইনগত সহায়তা দান কিমর সভা [২.৪.১] অিত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, িহজলা সভার কায প

[৩.১] িশা িতান দশ ন ও পিরদশ ন [৩.১.১] পিরদশ নত িশা িতান উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, িহজলা পিরদশ ন িতেবদন

[৩.২] মািিমিডয়া াসম চলেন িশক ও িশাথেদর উুকরণ [৩.২.১] আেয়ািজত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, িহজলা সভার কায প

[৩.৩] জ িনবন কার্যম জারদারকরণ
[৩.৩.১] জলায় জের ১ বছেরর মে জ
িনবেনর হার

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, িহজলা িতেবদন

[৩.৪]  িনবন কার্যম জারদারকরণ [৩.৪.১]  িনবন সকরণ উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, িহজলা িতেবদন

[৩.৫] মািসক ইেনােভশন সভা [৩.৫.১] অিত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, িহজলা সভার কায প

[৩.৬] মািসক আইিস সভা [৩.৬.১] অিত সভা
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় এবং ত ও যাগােযাগ ি
অিধদর, িহজলা

সভার কায প

[৪.১] িভকেদর নব াসেন িত ইউিনয়েন তািলকা ণয়ন ও িভকেদর
জীিবকার জ কম িচ আেয়াজন

[৪.১.১] আেয়ািজত কম িচ উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, িহজলা িতেবদন

[৪.২] বা িববাহ রােধ অিভভাবক,িবিভ ল কেলেজর ছা –ছাীেদর মে
সভা ও সিমনার

[৪.২.১] আেয়ািজত সিমনার
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, উপেজলা মািমক িশা অিফস,
উপেজলা মিহলা িবষয়ক দর, িহজলা

িতেবদন

[৪.৩] বা িববাহ রােধ ঈমাম. কাজী, েরািহতেদর িনেয় সেচতনতালক
সভা/সিমনার

[৪.৩.১] আেয়ািজত সভা/সিমনার উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, ইসলািমক ফাউেশন, িহজলা সভার কায প

[৪.৪] সাস ও জীবাদ িতেরােধ িবিভ সভা সমােবশ [৪.৪.১] আেয়ািজত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, িহজলা থানা, িহজলা সভার কায প
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর

মাণক

[৪.৫] সাস ও জীবাদ িতেরােধ ঈমাম, েরািহতেদর িনেয় সমােবশ [৪.৫.১] আেয়ািজত সমােবশ
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, িহজলা থানা, ইসলািমক
ফাউেশন, িহজলা

িতেবদন

[৫.১] কম কতা ও কম চারীেদর তি ও অিফস বাপনা িবষয়ক িশণ
দান

[৫.১.১] িশণ কাস  উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, িহজলা িতেবদন

[৫.২] েডে আেবদন হণ ও সবা দান [৫.২.১] হীত আেবদন উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, িহজলা িতেবদন

[৫.৩] গণনানী এবং সমা সমাধান [৫.৩.১] গণনানী উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, িহজলা ি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

উপেজলার িবিভ উয়ন লক কায ম দশ ন ও পিরদশ ন পিরদশ নত ক
উপেজলা েকৗশলীর কায ালয়, উপেজলা ক
বাবায়ন কম কতার কায ালয়, িহজলা

উয়ন কসেহর ু ও টকসই বাবায়ন িনিতকরণ।

মািিমিডয়া াসম চলেন িশক ও িশাথেদর উুকরণ আেয়ািজত সভা
উপেজলা মািমক িশা অিফস, ত ও যাগােযাগ
ি অিধদর, িহজলা

িশা িতানসেহ িনয়িমত মািিমিডয়া াস কায েমর মােম িশখন-শখান
কায ম িনিতকরণ।

বা িববাহ রােধ অিভভাবক,িবিভ ল কেলেজর ছা
–ছাীেদর মে সভা ও সিমনার

আেয়ািজত সিমনার উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতার কায ালয়, িহজলা বা িববাহ ও নারী িনয াতনেরােধর মােম নারীর আথ -সামািজক উয়ন।

মাবাইল কাট  পিরচালনা মাবাইল কাট  িহজলা থানা শাসন কক পিরচািলত মাবাইল কাট  সরাসির িলশ সিকত।

সাস ও জীবাদ িতেরােধ িবিভ সভা সমােবশ আেয়ািজত সভা িহজলা থানা সাস ও জীবাদ দমেন িনয়িমতভােব জনসেচতনালক সভা আহবান।

মািসক আইিস সভা অিত সভা
উপেজলা কায ালয়, ত ও যাগােযাগ ি অিধদর,
িহজলা

উপেজলা পয ােয় ত ও যাগােযাগ ির িবকাশ ও অিধকতর বহার এবং িডিজটাল
বাংলােদশ িবিনম ােণর লে উপেজলা আইিস কিমর সভা িনয়িমত আেয়াজন।

িভকেদর নব াসেন িত ইউিনয়েন তািলকা ণয়ন ও
িভকেদর জীিবকার জ কম িচ আেয়াজন

আেয়ািজত কম িচ
উপেজলা সমাজ সবা কায ালয়, ইউিনয়ন পিরষদ
(সকল), িহজলা

িভকেদর নব াসেনর মােম াবলী কের গেড় তালা।
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


