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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

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

এবং

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, ভালা-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:

 ইউিডিসসেহর সবা াি িনিতকরণ;
 এ উপেজলায় জনেসবায় িসেজন চাট ার উুকরণ;
 বািববাহ াস;
 ত িমহীনেদর মােঝ িম বোব দান
 ইভিজং ও এিসড সাস াস;
 মাদক িনয়ণ;
 াথিমক িশায় ঝের পড়া রাধ;
 খাে ভজাল এবং ফরমািলন রাধ;
 আইন-লার উয়ন;

সমা এবং চােলসহ:

 নদী ভান, নদী রা বধ ভান;
 িণ ঝড়;
 সাইোন িত ািতক েয াগ;
 সীিমত অথ ৈনিতক কম কা;
 িশক তা;
 িচিকৎসক সংকট ও অল িচিকৎসা সবা;
 িশার িনমান;

ভিবৎ পিরকনা:

২০৪১ সােল বাংলােদশ ধা-দাির এক উত আেয়র দশ িহেসেব িভশন-২০৪১ এর লসহ অজন িনিতকরেণর জ নদী ভান
রােধ এই অথ  বছের বধ ও ক িনম াণ এবং িবেশষ অথ ৈনিতক অল িতার কায ম চলমান। ািতক েয াগ মাকােবলায় ভালা সদর
উপেজলায় সব  জনসমােবশ ও সেচতনতালক কায ম পিরচালনা ও পয া সাইোন শার িনম াণ কায ম চলমান। ভালা সদর
উপেজলার মে সড়ক যাগােযাগ াপন করার জ কালভাট  িজ কায ম চলমান।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িমহীন হহীন পিরবার নব াসন
িশার নগত মান ি;
সািব ক আইন-লা পিরিিতর উয়ন;
জীবাদ িন েল িশািতানসহ ানীয় বক/বতীেদর মােঝ জনসেচতনতালক কায ম হণ;
বািববাহ াস;
পয া মাবাইল কাট  পিরচালনা;
টকসই উয়ন অভী লে পৗছার পিরকনা হণ;
নদী-নালা, খাল-িবল ও ািতক জলাশয় সংরণ;
সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার, ২০১৮ বাবায়ন;
নিতর িবরে িজেরা টলাের নীিত বাবায়ন ও সরকাির সকল অিফস নিতকরেণ মান কায ম হণ;
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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, ভালা সদর

এবং

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, ভালা-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 এবং জনবাব উপেজলা শাসন।

১.২ অিভল (Mission)
ত িগত ও শাসিনক দতা ির পাশাপািশ এর যথাযথ েয়াগ ও সবাদাতােদর িভির পিরবতন এবং উাবন চচ ার
মােম সমেয়াপেযাগী ও মানসত সবা িনিত করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ উপেজলা অিফেসর কম সাদেনর 

১. টকসই উয়ন িনিতকরেণর মােম জীবনযাার মান ি
২. দ জনবল তির, কম সংান ি এবং দাির িন লকরেণর মােম সি অজন
৩. গণত, আইেনর শাসন ও ানীয় সরকার শিশালীকরণ
৪. সামািজক িনরাপা বিন কায েমর সময়াব বাবায়ন ও জীবেনর িনরাপা িনিতকরণ
৫. রাজ শাসন ও বাপনায় গিতশীলতা আনয়ন
৬. সাস, সাদািয়কতা, জিবাদ ও মাদক িন লকরণ
৭. নারীর মতায়ন, উয়ন ও িশকাণ রািতকরণ
৮. িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণ জনখী শাসন।
৯. মানবসদ উয়ন ও ািতািনক সমতা িকরণ

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 িচর ু 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. িমহীন হহীন পিরবােরর জ িম ও েহর বা করা।
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 সবা দােনর লে হেড ও অিভেযাগ ব াপন।
১১.  িবেদশগামী  িেদর  তারণা  ও  হয়রািন  িতেরাধ  এবং  মানব  পাচার  রােখ  সেচতনতা  িসহ  বাসী  কােণ



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৬, ২০২২ ১৫:২৬ া: ৬ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, ২০২২

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
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

দ ও কায কর
উপেজলা শাসন

িশেণর মােম সমতা ির লে সকল
কম চারীেদর িশণ সকরণ

% ৪০ ৫০ ৭৫
জলা শাসন ও উপেজলা শাসনেজলা
শাসন ও উপেজলা শাসন

িশেণর কম িচ

জার ভারসা আনয়েনর লে সকল কার
িশেণ মিহলা কম চারী মেনানয়ন

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

উপেজলা শাসেনর ইউিনয়েনর াম িলেশর
সংকট িনরসেন ত িনেয়াগ িনি

কায িদবস ৯০ ৭৫ ৫০ জলা শাসন ও উপেজলা শাসন িশেণর কম িচ

দ মেনাবল িেত ীড়া িতেযািগতার আেয়াজন তািরখ ১৫-০১-১৯ ১৫-০১-২০ ১৫-০১-২১ ১৫-০১-২২ ১৫-০১-২৩ জলা শাসন ও উপেজলা শাসন
উপেজলা শাসেনর
িতেবদন

কম চারী কাণ

কম রত অবায় বরণকারী কম চারীর পিরবােরর
আিথ ক রা

কায িদবস ৬০ ৫০ ৪০ ৩৫ ৩০ জলা শাসন ও উপেজলা শাসন
উপেজলা শাসেনর
িতেবদন

তম সমেয়র মে কম চারীর পনশন আেবদন
িনি

কায িদবস ১৫ ১০ ৭ ৬ ৫ জলা শাসন ও উপেজলা শাসন
উপেজলা শাসেনর
িতেবদন

কম চারী িপআরএল এ গমেন যাওয়ার েব 
অিবহতকরণ

কায িদবস ৫০ ৬০ ৭০ ৭৫ ৯০ জলা শাসন ও উপেজলা শাসন
উপেজলা শাসেনর
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৬, ২০২২ ১৫:২৬ া: ৮ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৬, ২০২২ ১৫:২৬ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, 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] টকসই উয়ন
িনিতকরেণর
মােম
জীবনযাার মান
ি

১৪

[১.১] িবিভ উয়নলক
কায ম পিরদশ ন/দশ ন

[১.১.১] পিরদশ নত
িবিভ উয়নলক
কায ম

সমি সংা ২ ২০ ২০ ২৫ ২৩ ২২ ২০ ১০ ৩০ ৩৫

[১.২] নগত িশা িনিত
করেণ িশা িতান
পিরদশ ন

[১.২.১] পিরদশ নত
িশা িতান

সমি সংা ২ ২০ ২০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩৫ ৪০

[১.৩] িত ঘের ১০০%
িবৎ িনিতকরণ

[১.৩.১] তদারিক সমি % ২ ৬৫ ৭০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৯০ ১০০

[১.৪] িসত ও িনরাপদ
খাের িনয়তা িবধােন
িভিজএফ ও িভিজিড
কায ম পিরদশ ন

[১.৪.১] পিরদশ নত সমি সংা ২ ৩০ ৩০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৫০ ৬০

[১.৫] জনা িনিত
করেণ কিমউিন িিনক ও
া ক পিরদশ ন

[১.৫.১] পিরদশ নত সমি সংা ২ ৯ ৯ ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ১২ ১২

[১.৬] রাা ও যাগােযাগ
বার উয়ন

[১.৬.১] উয়ন কাজ
পিরদশ নত

সমি সংা ২ ১০ ১০ ১৫ ১২ ১০ ৮ ৬ ১৮ ২০

[১.৭] জনসেচতনাতালক
সভা/সিমনার/ র্যািল
আেয়াজন

[১.৭.১] আেয়ািজত
সভা/সিমনার/ র্যািল

সমি সংা ২ ২০ ২০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ৩০ ৩৫



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৬, ২০২২ ১৫:২৬ া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, 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] দ জনবল
তির, কম সংান
ি এবং দাির
িন লকরেণর
মােম সি
অজন

১০

[২.১] কম খী িশেণর
আেয়াজন

[২.১.১] অেয়ািজত
িশণ

সমি সংা ১ ৩ ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭

[২.২] িবেদশগামীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[২.২.১] অেয়ািজত
িশণ

সমি সংা ১ ২ ২ ৩ ২ ১ ০ ০ ৪ ৫

[২.৩] আউটেসািস ং কােজ
জিড়তেদর িশেণর
আেয়াজন

[২.৩.১] অেয়ািজত
িশণ

সমি সংা ২ ০ ০ ৩ ২ ১ ০ ০ ৪ ৫

[২.৪] বকার ব-বােদর
ঋণ িবতরণ

[২.৪.১] কায ম
পয ােলাচনাত

সমি % ২ ২০ ২০ ৩০ ২০ ১০ ০ ০ ৪০ ৫০

[২.৫] িভকসহ অসহায় ও
অল মাষেদর নব াসন

[২.৫.১] নব ািসত
(েব সহ মাট
নব ািসত)

সমি সংা ২ ২৩৭ ৩৬৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩০ ১০ ০ ০

[২.৬] ট িরিলফ দান
[২.৬.১] সময়মত
দানত িরিলফ

সমি
ল
টাকা

১ ২১১ ১৪৩ ১৫০ ১০০ ৫০ ২৫ ২০ ১৭৫ ২০০

[২.৭] ামীণ অবকাঠােমা
িনম ােনর জ কািবখা ক
পিরদশ ন/দশ ন

[২.৭.১]
পিরদশ ন/দশ নত
ক

সমি সংা ১ ২০ ২২ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৪০ ৫০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৬, ২০২২ ১৫:২৬ া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, 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] গণত,
আইেনর শাসন ও
ানীয় সরকার
শিশালীকরণ

১০

[৩.১] মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[৩.১.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ২ ৪০ ৪৫ ৪৮ ৪৬ ৪৪ ৪০ ৩০ ৪৮ ৪৮

[৩.২] ুভােব পাবিলক
পরীা পিরচালনা

[৩.২.১] পিরচািলত
পাবিলক পরীা

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

[৩.৩] আইন-লা
কিমর সভা অান

[৩.৩.১] অিত সভা সমি সংা ২ ১২ ৮ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২

[৩.৪] আইন-লা সভার
িসা বাবায়ন

[৩.৪.১] বাবায়ন
অগিত পয ােলাচনাত

সমি % ২ ৯০ ৯০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৫] ইউিনয়ন পিরষদ ও
উপেজলা পিরষেদর দািয়
পালেন সহায়তাকরণ

[৩.৫.১] েয়াজন
অযায়ী হীত কায ম

সমি % ১ ৮৫ ৯৭.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৬] এলিজএসিপ সভা
আেয়াজন

[৩.৬.১] অিত সভা সমি সংা ১ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[৩.৭] ইউিনয়ন পিরষদ
পিরদশ ন

[৩.৭.১] পিরদশ ন সমি সংা ১ ১৩ ১৩ ১৩ ১১ ১০ ৮ ৬ ১৩ ১৩

[৪] সামািজক
িনরাপা বিন
কায েমর
সময়াব বাবায়ন
ও জীবেনর
িনরাপা
িনিতকরণ

৮
[৪.১] বীন, িতবি ও
অজম মাষেক সহায়তা
করণ

[৪.১.১] সময়মত
সহায়তাকরণ কায ম
িনিতকরণ

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



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৬, ২০২২ ১৫:২৬ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, 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] িতবী ভাতা দান
কায ম তদারিক

[৪.২.১] সময়মত ভাতা
িবতরণ কায ম
িনিতকরণ

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

[৪.৩] িবধবা ভাতা দান
কায ম তদারিক

[৪.৩.১] সময়মত ভাতা
িবতরণ কায ম
িনিতকরণ

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

[৪.৪] বয় ভাতা দান
কায ম তদারিক

[৪.৪.১] সময়মত ভাতা
িবতরণ কায ম
িনিতকরণ

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

[৫] রাজ শাসন
ও বাপনায়
গিতশীলতা আনয়ন

৮

[৫.১] সািফেকট সামলা
িনি জারদারকরণ

[৫.১.১] িনিত
সা িফেকট মামলা

সমি % ২ ৮০ ৮০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯০ ৯০

[৫.২] উপেজলা িম অিফস
পিরদশ ন

[৫.২.১] পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ২ ৬ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ৬ ৬

[৫.৩] ইউিনয়ন িম অিফস
পিরদশ ন

[৫.৩.১] পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ২ ১৩ ১৩ ১৩ ১২ ১০ ৮ ৭ ১৩ ১৩

[৫.৪] িসেজনস চাট ার
বাবায়ন

[৫.৪.১] বাবািয়ত সমি % ২ ৮০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৬, ২০২২ ১৫:২৬ া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, 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 

[৬] সাস,
সাদািয়কতা,
জিবাদ ও মাদক
িন লকরণ

৬

[৬.১] আইন-লা রায়
জনসেচতনতালক সভা
অান

[৬.১.১] অিত সভা সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২

[৬.২] মাদেকর অপবহার
রােধ সেচতনতালক সভা
আেয়াজন

[৬.২.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ১ ৩ ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৬

[৬.৩] সাস ও জীবাদ
দমেন জনসেচতনতালক
সভা আেয়াজন

[৬.৩.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ২ ১ ২ ৩ ২ ১ ১ ১ ৫ ৫

[৬.৪] চাকর ও
লাকহষ ক ঘটনা
অবিহতকরণ

[৬.৪.১] ২৪ ঘার
মে িতেবেদন
পশত

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

[৬.৫] পািক গাপনীয়
িতেবদন রণ

[৬.৫.১] িরত
িতেবদন

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ০ ০ ১০০ ১০০
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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%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৭] নারীর
মতায়ন, উয়ন
ও িশকাণ
রািতকরণ

৬

[৭.১] নারীেদর অংশহেণ
ীড়া িতেযািগতার
আেয়াজন

[৭.১.১] আেয়ািজত
িতেযািগতা

সমি সংা ১ ১ ১ ৩ ২ ১ ০ ০ ১ ১

[৭.২] এিসেডর বহার রাধ
সংা সভা আেয়াজন

[৭.২.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ১ ১২ ৮ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২

[৭.৩] নারী ও িশ িনয তন
রােধ জনসেচতনতালক
সভা আেয়াজন

[৭.৩.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ২ ৩ ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৬

[৭.৪] যৗক িনেরােধর
লে জনসেচতনতালক
সভা আেয়াজন

[৭.৪.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ১ ৩ ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৬

[৭.৫] বা িববাহ িনেরােধর
লে জনসেচতনতালক
সভা আেয়াজন

[৭.৫.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ১ ৩ ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৬

[৮] িডিজটাল
বাংলােদশ
িবিনম ােণ জনখী
শাসন।

৪

[৮.১] পাবিলক িহয়ািরং ও
অিভেযাগ িনি

[৮.১.১] িনিত
অিভেযাগ

সমি % ১ ৭০ ৮০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৮.২] ই-মাবাইল কাট 
[৮.২.১] অনলাইেন
িলিপবকরণ

সমি % ১ ৭০ ৭০ ১০০ ৭৫ ৫০ ২৫ ১০ ১০০ ১০০

[৮.৩] ই-নিথ
[৮.৩.১] অনলাইেন
িনি

সমি % ২ ৭০ ৬০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৯] মানবসদ
উয়ন ও
ািতািনক
সমতা িকরণ

৪
[৯.১] কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৯.১.১] আেয়ািজত
িশণ

সমি সংা ৪ ২ ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৬
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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, ভালা সদর, 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, ভালা 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, ভালা সদর

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 SDG Sustainable Development Goal;

৪ TR ট িরিলফ;

৫ UDC Union Digital Centre;

৬ Wi-Fi Wireless Fidelity;

৭ ই-গভেন  ইেলকিনক গভেন ;

৮ এনিজও নন গভন েম অরগানাইেজশন;

৯ এস এফ টেম অফ ফাস;

১০ কািবখা কােজর িবিনমেয় খা কম চী;

১১ কািবটা কােজর িবিনমেয় টাকা;

১২ িপ আর এল পা িরটায়াড  িলভ;

১৩ িফিজিবিল ািড সাতা অয়ন।

১৪ িভিজএফ ভালেনরাবল প িফিডং;

১৫ িভিজিড ভালেনরাবল প ডেভলপেম;

১৬ সায়রাত মহাল জলমহাল, বামহাল, পাথরমহাল, লবণমহাল, িচংিড়মহাল ইতািদ;

১৭ িসিস কােমরা াজ সািকট কােমরা;
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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] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন/দশ ন [১.১.১] পিরদশ নত িবিভ উয়নলক কায ম

[১.২] নগত িশা িনিত করেণ িশা িতান পিরদশ ন [১.২.১] পিরদশ নত িশা িতান

[১.৩] িত ঘের ১০০% িবৎ িনিতকরণ [১.৩.১] তদারিক

[১.৪] িসত ও িনরাপদ খাের িনয়তা িবধােন িভিজএফ ও িভিজিড কায ম পিরদশ ন [১.৪.১] পিরদশ নত

[১.৫] জনা িনিত করেণ কিমউিন িিনক ও া ক পিরদশ ন [১.৫.১] পিরদশ নত

[১.৬] রাা ও যাগােযাগ বার উয়ন [১.৬.১] উয়ন কাজ পিরদশ নত

[১.৭] জনসেচতনাতালক সভা/সিমনার/ র্যািল আেয়াজন [১.৭.১] আেয়ািজত সভা/সিমনার/ র্যািল

[২.১] কম খী িশেণর আেয়াজন [২.১.১] অেয়ািজত িশণ

[২.২] িবেদশগামীেদর জ িশণ আেয়াজন [২.২.১] অেয়ািজত িশণ

[২.৩] আউটেসািস ং কােজ জিড়তেদর িশেণর আেয়াজন [২.৩.১] অেয়ািজত িশণ

[২.৪] বকার ব-বােদর ঋণ িবতরণ [২.৪.১] কায ম পয ােলাচনাত

[২.৫] িভকসহ অসহায় ও অল মাষেদর নব াসন [২.৫.১] নব ািসত (েব সহ মাট নব ািসত)

[২.৬] ট িরিলফ দান [২.৬.১] সময়মত দানত িরিলফ

[২.৭] ামীণ অবকাঠােমা িনম ােনর জ কািবখা ক পিরদশ ন/দশ ন [২.৭.১] পিরদশ ন/দশ নত ক

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

[৩.২] ুভােব পাবিলক পরীা পিরচালনা [৩.২.১] পিরচািলত পাবিলক পরীা

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

[৩.৪] আইন-লা সভার িসা বাবায়ন [৩.৪.১] বাবায়ন অগিত পয ােলাচনাত

[৩.৫] ইউিনয়ন পিরষদ ও উপেজলা পিরষেদর দািয় পালেন সহায়তাকরণ [৩.৫.১] েয়াজন অযায়ী হীত কায ম

[৩.৬] এলিজএসিপ সভা আেয়াজন [৩.৬.১] অিত সভা

[৩.৭] ইউিনয়ন পিরষদ পিরদশ ন [৩.৭.১] পিরদশ ন

[৪.১] বীন, িতবি ও অজম মাষেক সহায়তা করণ [৪.১.১] সময়মত সহায়তাকরণ কায ম িনিতকরণ

[৪.২] িতবী ভাতা দান কায ম তদারিক [৪.২.১] সময়মত ভাতা িবতরণ কায ম িনিতকরণ

[৪.৩] িবধবা ভাতা দান কায ম তদারিক [৪.৩.১] সময়মত ভাতা িবতরণ কায ম িনিতকরণ

[৪.৪] বয় ভাতা দান কায ম তদারিক [৪.৪.১] সময়মত ভাতা িবতরণ কায ম িনিতকরণ
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৫.১] সািফেকট সামলা িনি জারদারকরণ [৫.১.১] িনিত সা িফেকট মামলা

[৫.২] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন [৫.২.১] পিরদশ নত অিফস

[৫.৩] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [৫.৩.১] পিরদশ নত অিফস

[৫.৪] িসেজনস চাট ার বাবায়ন [৫.৪.১] বাবািয়ত

[৬.১] আইন-লা রায় জনসেচতনতালক সভা অান [৬.১.১] অিত সভা

[৬.২] মাদেকর অপবহার রােধ সেচতনতালক সভা আেয়াজন [৬.২.১] আেয়ািজত সভা

[৬.৩] সাস ও জীবাদ দমেন জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন [৬.৩.১] আেয়ািজত সভা

[৬.৪] চাকর ও লাকহষ ক ঘটনা অবিহতকরণ [৬.৪.১] ২৪ ঘার মে িতেবেদন পশত

[৬.৫] পািক গাপনীয় িতেবদন রণ [৬.৫.১] িরত িতেবদন

[৭.১] নারীেদর অংশহেণ ীড়া িতেযািগতার আেয়াজন [৭.১.১] আেয়ািজত িতেযািগতা

[৭.২] এিসেডর বহার রাধ সংা সভা আেয়াজন [৭.২.১] আেয়ািজত সভা

[৭.৩] নারী ও িশ িনয তন রােধ জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন [৭.৩.১] আেয়ািজত সভা

[৭.৪] যৗক িনেরােধর লে জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন [৭.৪.১] আেয়ািজত সভা

[৭.৫] বা িববাহ িনেরােধর লে জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন [৭.৫.১] আেয়ািজত সভা

[৮.১] পাবিলক িহয়ািরং ও অিভেযাগ িনি [৮.১.১] িনিত অিভেযাগ

[৮.২] ই-মাবাইল কাট  [৮.২.১] অনলাইেন িলিপবকরণ

[৮.৩] ই-নিথ [৮.৩.১] অনলাইেন িনি

[৯.১] কম চারীেদর জ িশণ আেয়াজন [৯.১.১] আেয়ািজত িশণ



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৬, ২০২২ ১৫:২৬ া: ২০ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, ২০২২

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



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৬, ২০২২ ১৫:২৬ া: ২১ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, ২০২২

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


