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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, পয়াখালী সদর

এবং

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, পয়াখালী-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:

১. ২০২০ িশাবেষ  িডিজটাল িশা বায় ব তমান সরকােরর িভশন, িমশন এবং এসিডিজ-৪ এর ল ‘‘মানসত িশা’’ অজেনর অংশ
িহেসেব "লড াট  িভ’’ত েয়াজনীয় িডভাইস সংেযাজনের মােম পাওয়ার পেয় েজেশন িডভাইস ‘‘আপেডট িডিজাল
িশা উপকরণ ’’ িহেসেব ‘‘পািরত াট  িভ ’’ ও পনাইভ, াইডেশা থ লজার পেয়ার এবং সাউ ব বহাের উতমােনর
িডিজটাল কে ণীকে উপাপন কের ছা-ছাীেদর লািন ং সােকল যমন- ১। লকচার ২। িরিডং (অিডও-িভয়াল) ৩। ডমােশন
৪। প িডাশন ৫। ািস বাই িয়ং অিত সহেজ স করার পদেপ হণ করা হেয়েছ। ইেনােভশন কায েমর আওতায় উপেজলা
পিরষদ, উপেজলা পিরচালন ও উয়ন ক (ইউিজিডিপ) এবং িনব ািচত ল কপ সমিত ক "িডিজটাল াট  ল নটওয়াক"
বাবায়েন িত েল পাওয়ার পেয় েজেশন িডভাইস লড াট  িভ(৪৩''-৫০''), াইডেশা থ লজার পেয়ার, সাউ ব,
পনাইভ, াপটপ, হায়াইট বাড , িসিস কােমরা,বােয়ােমিক হািজরা, াসওয়াইজ াির ক,কেশলফ াপন করা হেয়েছ এবং িত
নীেত অিভ াসন এবং পাঠ পিরকনা-২০২০, িশাথেদর প আসন িবাস, ভাকালাির িল এবং নীিতবাক দওয়ােল টানােনা
হেয়েছ। ২. কম তাশী বেদর তািলকা ত কের াবলী করার জ িশণ ও ঋণ দান কের দ করা হেয়েছ এবং স অযায়ী
কম সংােনর বা করা হেয়েছ। াম পয ােয় উৎপািদত প অনলাইেন বচােকনার জ “পয়াখালী সদর অনলাইন হাট-বাজার” নােম ই-
মােকট চা করায় প সামী য়/িবয় সহজতর হেয়েছ।৩.  কা হণ কের নাই এমন ১৫ বয়েসাধ  িকেশাির, নারী ও গভবতী নারীর
তািলকা ত কের তােদরেক সবা দান করা হে। ৪. নারী িশার সার, নারীর মতায়ন, নারী ন িবকাশ এবং সামািজক কােজ
ছাছাীেদর সৃ করার লে বািববাহ সণ েপ িতেরাধ করার জ এ উপেজলার সকল মািমক িবালয়, মাাসা এবং কেলেজ
বা িববাহ িতেরাধ ম গঠন কের কায কর বা হণ করা হেয়েছ। উ ম িনয়িমত মিনটিরং করার পাশাপািশ বা িববাহ িতেরাধ
করেছ। ৫. ওেয়বেপাট ােল শতভাগ ত হালনাগাদ করণ করা হেয়েছ। উপেজলা পয ােয় সকল কম কতােদর সমেয় ফসক প তির কের
যাগােযাগ করা হে। ৬.অনলাইন িসেেম সা িফেকট মামলার বাপনা সহজীকরেণর লে েয়াজনীয় কায ম হােত নয়া হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

ব ল যাগােযাগ বা, অেমািদত জনবেলর পদ  থাকায় াভািবক জনেসবা দােন সমার ি হে। বােজট তা। ত ি
ান স জনবেলর সংকট। ত গিতর ইারেনট াির অিবধা। বসরকাির পয ােয় ডা সংেযােগর সবা  জনগেনর নাগােলর
মে না থাকা। এখনও ত অেল িবৎ সংেযাগ নই এবং িনরিবি িবৎ সংেযাগ না পাওয়া।

ভিবৎ পিরকনা:

িশার ণগত মােনায়ন ও িডিজটালাইজড করা, া িনরাপা ও আথ সামািজক উয়েনর জ ইউিনয়ন পয ােয় ওয়াড িভিক িনিবড়
কম পিরকনা হণ; ইউিনয়ন িভিক বতমান জনশি ও সদ কােজ লািগেয় মেডল ওয়াড  বাবায়েন সািব ক ত সংহ, উপকারেভাগী
বাছাই ও িনব াচেনর পর ইা অযায়ী পশািভিক কম সংােনর জ উপকরণ দান ও িশণ দয়ার পাশাপািশ াম পয ােয় উৎপািদত
প অনলাইেন বচােকনার জ “পয়াখালী সদর অনলাইন হাট-বাজার” নােম ই-মােকট পিরিচত ও বল বহার িনিত করা ।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১.  িশার  ণগত  মােনায়ন  এবং  িশা  বােক  িডিজটালাইজড  করা  ২.অসহায়  বয়,  িতবি,  িবধবা  ও  ামী  পিরতাা
দিরেদর শতভাগ সামািজক িনরাপা বনীেত অ  করা। ৩. াম পয ােয় উৎপািদত প অনলাইেন বচােকনার জ
“পয়াখালী সদর অনলাইন হাট-বাজার” নামক ই-মােকেট িনয়িমত প সামী য়/িবয় করা। ৪.আজািতক মােনর িশা
দান িনিত করা এবং সকল িশা িতােন মািিমিডয়া াশম চা করা ও িসিস কােমরার আওতায় এেন সাব িণক
িডিজটাল মিনটিরং  চা  করা।  ৫.নারী  িশার  সার,  নারীর  মতায়ন,  নারী  ন িবকাশ এবং সামািজক কােজ ছাছাীেদর
সৃ করার লে বািববাহ সণ েপ ব ও িতেরাধ করার লে বা িববাহ িতেরাধ মেক শিশালী 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, পয়াখালী সদর

এবং

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, পয়াখালী-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, , কায কর, গিতশীল এবং জনবাব শাসন।

১.২ অিভল (Mission)
ত ি বহার, উাবনচচ া ও ািতািনক সমতা ির মােম এক দ, সবাখী ও মানসত এবং সমেয়াপেযাগী
জনখী শাসন গেড় তালা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

১. উপেজলা পয ােয় সরকাির ও বসরকাির সকল উয়নলক কায মসেহর কায কর সময় সাধন
২. আইনলা ও জনিনরাপা সংহতকরণ
৩. িম বাপনা ও রাজ সংা
৪. ত ি বহােরর মােম সবা দান
৫. বা িববাহ রােধ সেচতনতালক কায ম
৬. িজব-বষ  সফলভােব উদযাপন
৭. মানসত িশা বা জারদারকরণ এবং সামািজক সেচতনতা ি
৮. জলবা পিরবতন, েয াগ বাপনা, বনায়ন ও পিরেবশ সংরনসহ টকসই উয়ন লমাা অজন রািত করা
৯. সামািজক িনরাপালক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

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 িতæত কসহসহ িবিভ িবভােগর ধান উয়ন
কম কা বাবায়েন সময়কারীর দািয় পালন।
২. রকার কক িষ, ােসবা ও জনা, পিরবার পিরকনা, নারী ও িশ, - গাীর কাণ, াথিমক ও
গণিশা এবং িশা িবষয়ক হীত সকল নীিতমালা ও কম িচর ু বাবায়ন, ত¡◌াবধান, পিরবীণ 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, ত¡◌াবধান ও পিরবীণ ।
৪. -ািতক বিশসহ সংরণসহ পিরেবশ ষেণর ফেল  জলবা পিরবতেনর িবপ ভাব মাকােবলায়
সেচতনতা ি, 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 সময়সাধন।
৬. িভক করণ সংা িবিভ কম িচ হণ, বাবায়ন ও পিরবীণ।
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 গণনানী হণ এবং সমার সমাধান।



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ২০:০০ া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, আগ ৩০, ২০২২

১০. জনেসবায় সহেজ, কম খরেচ ও হয়রািনভােব দােনর লে হ ড ও অিভেযাগ বা াপন।
১১. িভকেদর তরীত ডটােবেজর মােম পয ায়েম িভক উপেজলা গঠন (নব াসন কায ম চলমান রেয়েছ)।
১২. সা িফেকট মামলাসহ অনলাইন বাপনার মােম সংি বাদী/ খাতেকর ঞঈঠ (ঞরসব, ঈড়ং◌ঃ, ঠরংরঃ)
কমােনা।
১৩. ানীয় সরকার সংা কায ম।



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ২০:০০ া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, আগ ৩০, ২০২২

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 ২০২২-২৩

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ২০:০০ া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, আগ ৩০, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ২০:০০ া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, আগ ৩০, ২০২২

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
২০২২-২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[১] উপেজলা
পয ােয় সরকাির
ও বসরকাির
সকল
উয়নলক
কায মসেহর
কায কর সময়
সাধন

১০

[১.১] উপেজলা মািসক
সাধারণ সভার িসা
বাবায়ন

[১.১.১] অিত
সভা

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.২.১] িসা
বাবািয়ত

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

[১.৩] উপেজলার িবিভ
উয়নলক কায ম পিরদশ ন

[১.৩.১] পিরদশ ন-
ত ক

সমি সংা ২ ৭২ ৭৩ ৭৫ ৬৮ ৬০ ৫৩ ৪৫ ৮৫ ৮৫

[১.৪] উপেজলার ১৩ 
ইউিনয়ন পিরষেদ উু
বােজট সভা

[১.৪.১] অিত
সভা

সমি সংা ২ ১২ ১৩ ১৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ১৩ ১৩

[১.৫] িনধ ািরত সমেয় িবিভ
িরেপাট  িরটান  রণ

[১.৫.১] রণত
িরেপাট 

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

[২] আইনলা
ও জনিনরাপা
সংহতকরণ

১০

[২.১] উপেজলা আইন- লা
কিমর সভা

[২.১.১] অিত
সভা

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[২.২] মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[২.২.১] মাবাইল
কাট 

সমি সংা ২ ৭২ ৯৭ ৭৫ ৬৮ ৬০ ৫৩ ৩৮ ৮৫ ৮৫

[২.৩] াম আদালেতর
কায ম দশ ন ও পিরদশ ন

[২.৩.১] দিশ ত/
পিরদিশ ত াম
আদালত

সমি সংা ২ ২৪ ২০ ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ২৪ ২৪

[২.৪] উপেজলা জাতীয়
আইনগত সহায়তা দান
কিমর সভা

[২.৪.১] অিত
সভা

সমি সংা ২ ১২ ৬ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[২.৫] সাস ও জীবাদ
িন ল করেণ ল/কেলেজ মত
িবিনময় সভা

[২.৫.১]
মতিবিনময় সভা

সমি সংা ২ ২১ ২৫ ২৪ ২৪ ২১ ১৯ ১৬ ২৪ ২৪



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ২০:০০ া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, আগ ৩০, ২০২২

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
২০২২-২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৩] িম
বাপনা ও
রাজ সংা

১০

[৩.১] উপেজলা িম অিফস
পিরদশ ন

[৩.১.১]
পিরদশ নত অিফস

সমি সংা ৩ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬

[৩.২] ইউিনয়ন িম অিফস
পিরদশ ন

[৩.২.১]
পিরদশ নত অিফস

সমি সংা ৩ ৪৮ ৩৬ ৪৮ ৪৩ ৩৯ ২৯ ২৪ ৪৮ ৪৮

[৩.৩] মািসক রাজ সভা
[৩.৩.১] অিত
সভা

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ১২ ১২

[৩.৪] িম উয়ন কেরর দািব
সকভােব িনধ ারণ

[৩.৪.১] িবগত
বছেরর আদায় ও
চলিত বছেরর
বেকয়া হার

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

[৪] ত ি
বহােরর
মােম সবা
দান

১০

[৪.১] মািসক ইেনােভশন সভা
[৪.১.১] মািসক
সভা

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৪.২] মািসক আইিস সভা
[৪.২.১] মািসক
সভা

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৪.৩] মািিমিডয়া সভা
[৪.৩.১] মািসক
সভা

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৪.৪] ফইসক/ ইেমইল–এ
া ত/ অিভেযােগর
িভিেত জনেসবা

[৪.৪.১] দানত
সবা

সমি সংা ২ ৪৮ ৬৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৬৫

[৪.৫] বকার জনেগাীর
তািলকা, িভক তািলকা,
সবার জ বাসান কায ম,
ন বািসত িেদর তািলকা
ইতািদর তািদ উপেজলা
পাট ােল সং করা

[৪.৫.১] তািদ
পাট ােল
সংকরণ

সমি % ২ ৯৩ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ২০:০০ া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, আগ ৩০, ২০২২

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
২০২২-২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৫] বা িববাহ
রােধ
সেচতনতালক
কায ম

১০

[৫.১] বািববাহ রােধ
অিভভাবকেদর িনেয় িবিভ
সভা/সিমনা

[৫.১.১] বািববাহ
রােধ িবিভ
সভা/সিমনার

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১৪ ১৪

[৫.২] বা িববাহেরােধ িবিভ
ল/ কেলেজ সভা/সিমনার

[৫.২.১] বািববাহ
রােধ ল/ কেলেজ
সভা/সিমনার

সমি সংা ২ ২৬ ৩০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩১ ৩৫

[৫.৩] বা িববাহ রােধ
ইমাম, কাজী, েরািহতেদর
িনেয় সেচতনতালক সভা/
সিমনার

[৫.৩.১] বািববাহ
রােধ ঈমাম,কাজী,
েরািহতেদর িনেয়
সভা/সিমনার

সমি সংা ২ ১০ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৫.৪] বা িববাহ িতেরােধর
লে ল/কেলেজ রচনা
িতেযািগতা

[৫.৪.১] বািববাহ
রােধ রচনা
িতেযািগতা

সমি সংা ২ ০ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ২০ ২০

[৫.৫] বা িববাহ িতেরােধ
জনিতিনিধেদর সৃ করার
লে সব ািধক বািববাহ
িতেরাধকারী জনিতিনিধেক
ষাািসক রার

[৫.৫.১] ষাািসক
রার দান

সমি সংা ২ ৯ ২১ ৪২ ৩৮ ৩৪ ২৯ ২৫ ৪২ ৪২



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ২০:০০ া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, আগ ৩০, ২০২২

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
২০২২-২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৬] িজব-বষ 
সফলভােব
উদযাপন

১০

[৬.১] ‘আমার রের প
আিম জািন’ কম িচ

[৬.১.১] ডাটােবজ
তির

তািরখ তািরখ ৩ ২১.১২.২০ ৩০.১২.২০ ১৫.০১.২১ ৩১.০১.২১ ১৫.০২.২১

[৬.২] ‘চােখর েকামা
পরীা’ কম িচ

[৬.২.১] িচিকৎসা
সবা দান

তািরখ তািরখ ৩ ৩০.১১.২০ ৩০.১২.২০ ১৫.০১.২১ ৩১.০১.২১ ১৫.০২.২১

[৬.৩] ‘বব ও বাংলােদশ’
শীষ ক রচনা িতেযািগতা
আেয়াজন

[৬.৩.১] আেয়ািজত
িতেযািগতা

তািরখ তািরখ ২ ২১.১২.২০ ৩০.১২.২০ ১৫.০১.২১ ৩১.০১.২১ ১৫.০২.২১

[৬.৪] ববর জীবনীর উপর
ধারাবািহক গবলা
িতেযািগতার আেয়াজন

[৬.৪.১] আেয়ািজত
িতেযািগতা

তািরখ তািরখ ১ ৩০.১১.২০ ৩০.১২.২০ ১৫.০১.২১ ৩১.০১.২১ ১৫.০২.২১

[৬.৫] ‘বব ও বাংলােদশ’
িতপা িনেয় ম নাটক
পিরেবশনা

[৬.৫.১] পিরেবিশত
ম না

তািরখ তািরখ ১ ১০.০১.২১ ৩১.০১.২১ ১০.০২.২১ ২৬.০২.২১ ১১.০৩.২১



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ২০:০০ া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, আগ ৩০, ২০২২

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
২০২২-২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৭] মানসত
িশা বা
জারদারকরণ
এবং সামািজক
সেচতনতা ি

৫

[৭.১] িডিজটাল াট  ল
নটওয়াক ১৪
িবালেয়র সকল কম কা
একই িনেদ শনা মাতােবক
পিরচালনা (অিভ ন), াট 
িচং এইড এর মােম িশা
কম িচ সকল িণেত
পিভিক 
িতেযািগতাণ  পাঠদান

[৭.১.১] পাঠদানত
িশা িতান

সমি সংা ১ ১৪ ১৪ ১৩ ১১ ১০ ৯ ২০ ২৫

[৭.২] িত িতন মাস অর
িতেযািগতার আেয়াজন ও
রার িবতরণী অান

[৭.২.১]
িতেযািগতার
আেয়াজন

সমি সংা ১ ১ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[৭.৩] িণপােঠর পাশাপািশ
িণ উপেযাগী িবিভ বই
সরবরাহ ও পােঠর
িতেযািগতার আেয়াজন

[৭.৩.১] বই পাঠ
িতেযািগতা
আেয়াজন

সমি সংা ১ ৮০ ৯০ ৮১ ৭২ ৬০ ৫৪ ৯৫ ১০০

[৭.৪] িশা িতান পিরদশ ন
[৭.৪.১]
পিরদশ নত িশা
িতান

সমি সংা ১ ২৪ ২৪ ২৪ ২২ ২০ ১৭ ১৪ ৪৫ ২৪

[৭.৫] ণীকে মািিমিডয়া
াস পিরচালনা

[৭.৫.১]
মািিমিডয়ার
মােম াস
পিরচালনাত ল

সমি সংা ১ ১৭০ ২৩০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২১০ ২১০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ২০:০০ া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, আগ ৩০, ২০২২

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
২০২২-২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৮] জলবা
পিরবতন, েয াগ
বাপনা,
বনায়ন ও
পিরেবশ
সংরনসহ
টকসই উয়ন
লমাা অজন
রািত করা

৫

[৮.১] উপেজলা েয াগ
বাপনা সভা

[৮.১.১] মািসক
সভা

সমি সংা ২ ৭ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৮.২] েরাপেনর মােম
পিরেবশ সংরণ িবষয়ক সভা

[৮.২.১] মািসক
সভা

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ০ ১২ ১২

[৮.৩] উপেজলা েয াগ
বাপনা কিম সিকত
িসা বাবায়ন

[৮.৩.১] মািসক
সভা

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৭৫ ৬০ ১০০ ১০০

[৮.৪] িব পিরেবশ িদবেস
ছা/ছাীেদর মে গােছর
চারা িবতরণ

[৮.৪.১] দ চারা
গাছ

সমি সংা ১ ২৫০০ ৩০০০০ ৩৫০০০ ৩১৫০০ ২৮০০০ ২৪৫০০ ২১০০০ ৩৬০০০ ৩৭০০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ২০:০০ া: ১৫ ণ তািরখ: মলবার, আগ ৩০, ২০২২

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
২০২২-২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৯] সামািজক
িনরাপালক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৫

[৯.১] িবধবা ভাতা িবতরণ
কায ম তদারিক

[৯.১.১] ভাতা
িবতরণ কায ম
তদারকত

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৯.২] িতবী ভাতা িবতরণ
কায ম তদারিক

[৯.২.১] ভাতা
িবতরণ কায ম
তদারকত

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৯.৩] বয় ভাতা িবতরণ
কায ম তদারিক

[৯.৩.১] ভাতা
িবতরণ কায ম
তদারকত

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৯.৪] িেযাা সানী ভাতা
িবতরণ কায ম তদারিক

[৯.৪.১] ভাতা
িবতরণ কায ম
তদারকত

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৯.৫] সামািজক
িনরাপালক কের
বাবায়ন পিরবীণ

[৯.৫.১]
পিরবীণত ক

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৯.৬] িভিজিড কায ম
পয ােলাচনা

[৯.৬.১] ভাতা
িবতরণ কায ম
তদারকত

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৯.৭] িতবীেদর িশা ও
অা কাণলক সহায়তা
দান

[৯.৭.১] সহায়তা
দান

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ২০:০০ া: ১৬ ণ তািরখ: মলবার, আগ ৩০, ২০২২

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
২০২২-২৩

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



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ২০:০০ া: ১৭ ণ তািরখ: মলবার, আগ ৩০, ২০২২

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
২০২২-২৩

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



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ২০:০০ া: ১৮ ণ তািরখ: মলবার, আগ ৩০, ২০২২

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, পয়াখালী সদর, জলা শাসক, জলা
শাসেকর কায ালয়, পয়াখালী-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, পয়াখালী িহসােব উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালয়, পয়াখালী সদর-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, পয়াখালী
সদর

তািরখ

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, পয়াখালী

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ উিনঅ উপেজলা িনব াহী অিফসার

২ এনিজও নন গভন েম অগ ানাইেজশন

৩ এফিসআর পািক গাপনীয় িতেবদন

৪ এিস া এািসসেট কিমশনার অব া

৫ কািবখা কােজর িবিনমেয় খা

৬ কািবটা কােজর িবিনমেয় টাকা

৭ আর ট িরিলফ

৮ িপআইও ক বাবায়ন কম কতা

৯ িভিজএফ মানিবক সহায়তা কম িচ

১০ িভিজিড মানিবক সহায়তা কম িচ (হ িনম াণ)
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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 মািসক সাধারণ সভার িসা বাবায়ন [১.১.১] অিত সভা
উপেজলা পয ােয়
িনয়িমত মািসক সভা
অান

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
পয়াখালী সদর, পয়াখালী

হািজরা সভার কায িববরিণ

[১.২] উপেজলা মািসক সাধারণ সভার িসা বাবায়ন [১.২.১] িসা বাবািয়ত সংি দরসহ
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
পয়াখালী সদর, পয়াখালী

বাবায়ন অগিত সভার কায িববরিণ

[১.৩] উপেজলার িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন [১.৩.১] পিরদশ ন-ত ক মাপ অযায়ী
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
পয়াখালী সদর, পয়াখালী

পিরদশ ন বিহেত
িলিপবকরণ

পিরদশ ন িতেবদন

[১.৪] উপেজলার ১৩  ইউিনয়ন পিরষেদ উু বােজট সভা [১.৪.১] অিত সভা িনয়িমত সভা অান
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
পয়াখালী সদর, পয়াখালী

হািজরা সভার কায িববরিণ

[১.৫] িনধ ািরত সমেয় িবিভ িরেপাট  িরটান  রণ [১.৫.১] রণত িরেপাট 
জলা শাসক কক
চািহত মািসক িরেপাট 
িরটান 

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
পয়াখালী সদর, পয়াখালী

সািভ স িরটান  (এস
আর)

জলা থেক া
িতেবদেনর আেলােক

[২.১] উপেজলা আইন- লা কিমর সভা [২.১.১] অিত সভা
উপেজলা পয ােয়
িনয়িমত মািসক সভা
অান

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
পয়াখালী সদর, পয়াখালী

হািজরা সভার কায িববরিণ

[২.২] মাবাইল কাট  পিরচালনা [২.২.১] মাবাইল কাট 

[২.৩] াম আদালেতর কায ম দশ ন ও পিরদশ ন [২.৩.১] দিশ ত/ পিরদিশ ত াম আদালত
উপেজলা পয ােয়
িনয়িমত মািসক সভা
অান

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
পয়াখালী সদর, পয়াখালী

হািজরা সভার কায িববরিণ

[২.৪] উপেজলা জাতীয় আইনগত সহায়তা দান কিমর সভা [২.৪.১] অিত সভা
উপেজলা পয ােয়
িনয়িমত মািসক সভা
অান

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
পয়াখালী সদর, পয়াখালী

হািজরা সভার কায িববরিণ

[২.৫] সাস ও জীবাদ িন ল করেণ ল/কেলেজ মত িবিনময় সভা [২.৫.১] মতিবিনময় সভা
উপেজলা পয ােয়
িনয়িমত মািসক সভা
অান

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
পয়াখালী সদর, পয়াখালী

হািজরা সভার কায িববরিণ

[৩.১] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন [৩.১.১] পিরদশ নত অিফস

[৩.২] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [৩.২.১] পিরদশ নত অিফস

[৩.৩] মািসক রাজ সভা [৩.৩.১] অিত সভা
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
দ মাণক উপা 

[৩.৪] িম উয়ন কেরর দািব সকভােব িনধ ারণ
[৩.৪.১] িবগত বছেরর আদায় ও চলিত
বছেরর বেকয়া হার

[৪.১] মািসক ইেনােভশন সভা [৪.১.১] মািসক সভা
উপেজলা পয ােয়
িনয়িমত মািসক সভা
অান

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
পয়াখালী সদর, পয়াখালী

হািজরা সভার কায িববরিণ

[৪.২] মািসক আইিস সভা [৪.২.১] মািসক সভা
উপেজলা পয ােয়
িনয়িমত মািসক সভা
অান

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
পয়াখালী সদর, পয়াখালী

হািজরা সভার কায িববরিণ

[৪.৩] মািিমিডয়া সভা [৪.৩.১] মািসক সভা
উপেজলা পয ােয়
িনয়িমত মািসক সভা
অান

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
পয়াখালী সদর, পয়াখালী

হািজরা সভার কায িববরিণ

[৪.৪] ফইসক/ ইেমইল–এ া ত/ অিভেযােগর িভিেত জনেসবা [৪.৪.১] দানত সবা অনলাইেন দানত সভা
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
পয়াখালী সদর, পয়াখালী

দানত সবার
িবপরীেত আদায়ত
রাজ

মািসক িতেবদনসহ

[৪.৫] বকার জনেগাীর তািলকা, িভক তািলকা, সবার জ বাসান
কায ম, ন বািসত িেদর তািলকা ইতািদর তািদ উপেজলা
পাট ােল সং করা

[৪.৫.১] তািদ পাট ােল সংকরণ

[৫.১] বািববাহ রােধ অিভভাবকেদর িনেয় িবিভ সভা/সিমনা
[৫.১.১] বািববাহ রােধ িবিভ
সভা/সিমনার

উপেজলা পয ােয়
িনয়িমত মািসক সভা
অান

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
পয়াখালী সদর, পয়াখালী

হািজরা সভার কায িববরিণ

[৫.২] বা িববাহেরােধ িবিভ ল/ কেলেজ সভা/সিমনার
[৫.২.১] বািববাহ রােধ ল/ কেলেজ
সভা/সিমনার

[৫.৩] বা িববাহ রােধ ইমাম, কাজী, েরািহতেদর িনেয়
সেচতনতালক সভা/ সিমনার

[৫.৩.১] বািববাহ রােধ ঈমাম,কাজী,
েরািহতেদর িনেয় সভা/সিমনার

উপেজলা পয ােয়
িনয়িমত মািসক সভা
অান

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
পয়াখালী সদর, পয়াখালী

হািজরা সভার কায িববরিণ

[৫.৪] বা িববাহ িতেরােধর লে ল/কেলেজ রচনা িতেযািগতা
[৫.৪.১] বািববাহ রােধ রচনা
িতেযািগতা

[৫.৫] বা িববাহ িতেরােধ জনিতিনিধেদর সৃ করার লে
সব ািধক বািববাহ িতেরাধকারী জনিতিনিধেক ষাািসক রার

[৫.৫.১] ষাািসক রার দান

[৬.১] ‘আমার রের প আিম জািন’ কম িচ [৬.১.১] ডাটােবজ তির
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
দ মাণক উপা 

[৬.২] ‘চােখর েকামা পরীা’ কম িচ [৬.২.১] িচিকৎসা সবা দান

[৬.৩] ‘বব ও বাংলােদশ’ শীষ ক রচনা িতেযািগতা আেয়াজন [৬.৩.১] আেয়ািজত িতেযািগতা

[৬.৪] ববর জীবনীর উপর ধারাবািহক গবলা িতেযািগতার
আেয়াজন

[৬.৪.১] আেয়ািজত িতেযািগতা

[৬.৫] ‘বব ও বাংলােদশ’ িতপা িনেয় ম নাটক পিরেবশনা [৬.৫.১] পিরেবিশত ম না

[৭.১] িডিজটাল াট  ল নটওয়াক ১৪ িবালেয়র সকল
কম কা একই িনেদ শনা মাতােবক পিরচালনা (অিভ ন), াট 
িচং এইড এর মােম িশা কম িচ সকল িণেত পিভিক 
িতেযািগতাণ  পাঠদান

[৭.১.১] পাঠদানত িশা িতান

[৭.২] িত িতন মাস অর িতেযািগতার আেয়াজন ও রার
িবতরণী অান

[৭.২.১] িতেযািগতার আেয়াজন

[৭.৩] িণপােঠর পাশাপািশ িণ উপেযাগী িবিভ বই সরবরাহ ও
পােঠর িতেযািগতার আেয়াজন

[৭.৩.১] বই পাঠ িতেযািগতা আেয়াজন

[৭.৪] িশা িতান পিরদশ ন [৭.৪.১] পিরদশ নত িশা িতান মাপ অযায়ী
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
পয়াখালী সদর, পয়াখালী

পিরদশ ন বিহেত
িলিপবকরণ

পিরদশ ন িতেবদন

[৭.৫] ণীকে মািিমিডয়া াস পিরচালনা
[৭.৫.১] মািিমিডয়ার মােম াস
পিরচালনাত ল

অিত াস
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
পয়াখালী সদর, পয়াখালী

অনলাইেন
আপেলাডত ত

আপেলাডত ত
যাচাই

[৮.১] উপেজলা েয াগ বাপনা সভা [৮.১.১] মািসক সভা
উপেজলা পয ােয়
িনয়িমত মািসক সভা
অান

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
পয়াখালী সদর, পয়াখালী

হািজরা সভার কায িববরিণ

[৮.২] েরাপেনর মােম পিরেবশ সংরণ িবষয়ক সভা [৮.২.১] মািসক সভা
উপেজলা পয ােয়
িনয়িমত মািসক সভা
অান

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
পয়াখালী সদর, পয়াখালী

হািজরা সভার কায িববরিণ

[৮.৩] উপেজলা েয াগ বাপনা কিম সিকত িসা বাবায়ন [৮.৩.১] মািসক সভা সংি দরসহ
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
পয়াখালী সদর, পয়াখালী

বাবায়ন অগিত সভার কায িববরিণ

[৮.৪] িব পিরেবশ িদবেস ছা/ছাীেদর মে গােছর চারা িবতরণ [৮.৪.১] দ চারা গাছ

[৯.১] িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক [৯.১.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত

[৯.২] িতবী ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক [৯.২.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত

[৯.৩] বয় ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক [৯.৩.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
দ মাণক উপা 

[৯.৪] িেযাা সানী ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক [৯.৪.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত

[৯.৫] সামািজক িনরাপালক কের বাবায়ন পিরবীণ [৯.৫.১] পিরবীণত ক

[৯.৬] িভিজিড কায ম পয ােলাচনা [৯.৬.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত

[৯.৭] িতবীেদর িশা ও অা কাণলক সহায়তা দান [৯.৭.১] সহায়তা দান
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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 কায ম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা
তাশা রণ না হেল

সা ভাব

অা বন িবভাগ
িব পিরেবশ িদবেস ছা/ছাীেদর
মে গােছর চারা িবতরণ

দ চারা গাছ েয়াজনীয় সংক চারা সরবরাহ
বন িবভাগ েয়াজনীয় সংক চারা সরবরােহ
সম

চারা িবতরণ িবল



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ২০:০০ া: ২৬ ণ তািরখ: মলবার, আগ ৩০, ২০২২


