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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

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

এবং

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, বিরশাল-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:

- আয়ণ-২ কের আওতায় মাট ২২১  পিরবারেক ঘর িনম ােণর মােম নব াসন করা হেয়েছ যার মে জিম ও ঘর নই এমন
পিরবােরর সংা ৫১ এবং জিম আেছ ঘর নই এমন পিরবােরর সংা ১৭০। এছাড়াও , ৩৪ পিরবারেক েয াগ সহনীয় সিমপাকা বািড়
িনম াণ কের নব াসন করা হেয়েছ ;
-আৈগলঝাড়া গৗরনদী রাায় ২০১৯-২০ অথ  বছের -আর/কািবখার সালার বরা এবং উপেজলা পিরষেদর অথ  বরাের ারা ২১৯ িট
লাইট াপন কের সড়েকর িনরাপা ও সৗয  িনিতকরণ করা হেয়েছ ;
-েয াগ বাপনা অিধদেরর মােম ০৪ িকঃ িমঃ হিরং বা করেণর মােম ামীণ সড়েকর উয়ন করা হেয়েছ ;
- উপেজলায় ামীণ অবকাঠােমার উয়েনর অংশ িহেসেব ১০০ িকঃ িমঃ পী সড়ক উয়ন করা হেয়েছ।সচ িবধা এবং চলমান খালসেহ
পািন বাহ িনিতকরেণর জ ২৬০ িমটার গাড ার ীজ এবং ১৫০ িমটার কালভাট  ীজ িনম া্ণ করা হেয়েছ ;
-উপেজলায় াথিমক িশার মান উয়েন ৪৮  াথিমক িবালয় িনম াণ করা হেয়েছ ;
-উপেজলায় মািমক পয ােয়র িশা িতােন ত ও যাগােযাগ ি অিধদেরর মােম ১৪  আিনক কিউটার াব াপেনর
মােম িশক- িশাথেদর ত -িেত দ করা হে ;
- িভকেদর নব াসন, অল বীরিেযাােদর জ হ িনম াণ এবং সহজ শেত ঋণ দােণর মােম পী দাির িবেমাচেন উোগ হণ
করা হেয়েছ ।

সমা এবং চােলসহ:

-উপেজলা পয ােয় িবিভ উয়নলক কম কাের জ বােজেটর তা ;
-ত ির ানস জনবেলর অভাব। ইারেনেটর াউইথ কম থাকার কারেণ ই-নিথ সহ অা অনলাইন কায ম লমাা
অযায়ী বাবায়ন করা সব হে না ;
-কেরানাকালীন সীিমত পিরসের অিফস পিরচালনা ;
-কম কতা- কম চারীেদর আবাসন িবধার অলতা ;
-অগ ােনাাম অযায়ী অিফসসেহ জনবেলর অপয াতা ;
-রাতন অবকাঠােমাগত দরসেহ ্েযাগ-িবধার অভাব।

ভিবৎ পিরকনা:

ত ি ান স জনবল তরী করা হেব। উপেজলা পিরষেদর সবা সহজীকরণ, হয়রািন েগাপেযাগী বাপনার উীতকরেণ
েয়াজনীয় বা হণ করা হেব। সরকােরর ল ও উে অজেন িভশন-২০৪১, ৮ম পবািষ ক পিরকনা এবং টকসই উয়ন
লমাা (এসিডিজ) বাবায়েন েয়াজনীয় িশণ দান ও আ:িবভাগীয় সময় জারদার করা হেব। ই-নিথর মােম দািরক কায ম
সাদন এবং িনয়িমত উপেজলা ওেয়ব পাট াল হালনাগাতকরণ করা হেব।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন, পয েবণ এবং নগতমান িনিত কের বাবায়ন ;
িভক করেণ সহেযািগতা দানসহ সেচতনতালক কায ম জারদারকরণ ;
মািমক েরর িশাথর সমেয় িবান ও ইংিলশ াব গঠন ;
উপেজলায় ১  ল আদশ  িহেসেব "ল অফ িফউচার " িতা করা ;
াথিমক ও মািমক িবালয় েলােত “ববেক জােনা বাংলােদশেক জানেব” শীষ ক উাবনী কম িচর মােম িশাথেদর
বাংলােদেশর সক ইিতহাস জানােনা এবং তােদর মে দশেম জাত করা।



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৬, ২০২২ ১১:১৮ া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৮, ২০২২

া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, আৈগলঝাড়া

এবং

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, বিরশাল-এর মে ২০২২ সােলর ন মােসর ১৯ 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)

জনকাণ, উয়নখী এবং ত ও যাগােযাগ িিনভর িডিজটাল উপেজলা িবিনম াণ (আৈগলঝাড়া, বিরশাল)

১.২ অিভল (Mission)
ত ও যাগােযাগ ির সেব াম বহােরর মােম  সমেয়, অ েয় ও কম যাতায়ােত 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. েয াগ ও াণ বাপনা এবং সামািজক িনরাপা িনিতকরণ ;
৩. িশার সািব ক উয়ন ও ত ির িবকাশ সাধন এবং বহার িনিতকরণ ;
৪.  সমেয়, অ েয় ও কম যাতায়ােত মানসত সবাদান ;
৫. আইনলা পিরিিত াভািবক এবং জনলা ও জনিনরাপা বজায় রাখেত বা হণ ।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালেয় অিত সকল সভা যথাসমেয় সকভােব আেয়াজন এবং সভার িসাসহ
বাবায়েন কায কর পদেপ হণ ;
২. উয়নখী ও জনবাব শাসন গঠেন উাবনীলক কায ম হণ এবং ত ও যাগােযাগ ির সেব া বহার
িনিতকরণ ;
৩.   ও  গিতশীল  িম  বাপনা  িনিতকে  িষ  খাসজিম  ও  িভিপ  জিম  বোব  দানসহ  িম  সংা  অা
কায ম বাবায়ন ;
৪. জনােথ , আইনলা রা এবং অপরাধ িতেরােধ িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা ;
৫. সামািজক িনরাপা কম িচ সকভােব বাবায়ন ;
৬.  িশার  মােনায়েন  িশক,  িশাথ,  অিভভাবকসহ  অংশীজনেদর  সমেয়  সিমনার,িবান  মলা  ও  উাবন  িবষয়ক
কম শালার আেয়াজন ;
৭. দির ও মধািব িশাথেদর সহায়তা ও েপাষকতা ;
৮. েয াগ মাকােবলায় িতলক এবং েয াগ পরবত াণ ও নব াসন কায ম ুভােব বাবায়ন ;
৯. িত ও পিরেবশ রায় কায কর উোগ হণ এবং রাার ইপােশ বনায়ন ।
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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

সামািজক িনরাপা কম িচর আওতায়
া অথ  ুভােব উপকারেভাগীর িনকট
হার।

বাবায়েনর হার % ৮০ ৯০ ৯৫ ৯৭ ১০০
সমাজকাণ মণালয় /ি িবষয়ক মণালয়/ জলা শাসেকর
কায ালয়/ উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়

িজব বেষ  একজন মাষও হহীন
থাকেবনা

বাবায়েনর হার % ৩০ ৫০ ৯০ ৯৫ ১০০
ধানমীর কায ালয়/েয াগ বাপনা ও াণ মণালয় /িম
মণালয়/ জলা শাসেকর কায ালয়/ উপেজলা িনব াহী অিফসােরর
কায ালয়

িডিজটাল অিফস বাপনা (ই-নিথ )
কায ম

বাবায়েনর হার % ৫০ ১০০ ১০০ ১০০
আইিস িডিভশন/ এ  আই/ জলা শাসেকর কায ালয়/ উপেজলা
িনব াহী অিফসােরর কায ালয়

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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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 



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৬, ২০২২ ১১:১৮ া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৮, 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] জনকাণ ও
উয়নখী
উপেজলা শাসন
বাবায়ন ;

২০

[১.১] সময় সভার অান
[১.১.১] অিত
সভা

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১০ ১২ ১২

[১.২] সময় সভায় হীত িসা
বাবায়ন

[১.২.১]
বাবায়েনর হার

সমি % ১ ৭০ ৭০ ৮০ ১০০ ৯০ ৮০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৩] িবিভ উয়নলক কায ম
পিরদশ ন

[১.৩.১] সংা সমি সংা ২ ৭ ৭ ৯ ১২ ১১ ১০ ৭ ১১ ১২

[১.৪] এনিজও িবষয়ক সময় সভা [১.৪.১] সংা সমি সংা ১ ৮ ৮ ৯ ১২ ১১ ১০ ৮ ১১ ১২

[১.৫] এনিজও িবষয়ক সময়
সভায় হীত িসা বাবায়ন

[১.৫.১]
বাবায়েনর হার

সমি % ১ ৭০ ৭০ ৮০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৯০ ১০০

[১.৬] জনকাণখী ারকিলিপ
[১.৬.১] অায়েনর
হার

সমি % ১ ৮০ ৮০ ৮৫ ১০০ ১০০ ৮০ ৭০ ৯০ ১০০

[১.৭] আয়ণ ও াম ক
বাবায়ন

[১.৭.১]
বাবায়েনর হার

সমি % ৪ ৩০ ৩০ ৫০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৯০ ১০০

[১.৮] হাট বাজার ইজারা দান
এবং অিপ ত সির ইজারা
নবায়ন

[১.৮.১]
বাবায়েনর হার

সমি % ৩ ৭০ ৭০ ৮০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৯৫ ১০০

[১.৯] বনায়ন িবেশষত রাার
ইপােশ ও চরােল েরাপণ

[১.৯.১] রািপত


সমি সংা ১ ১৪০০ ১৪০০ ১৬০০ ৫০০০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ২০০০ ২৫০০

[১.১০] জ িনবন সকরণ

[১.১০.১]
উপেজলায় জের
১ বছেরর মে
জ িনবেনর হার

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

[১.১১]  িনবন সকরণ

[১.১১.১]
উপেজলায় র
১ বছেরর মে
 িনবেনর
হার

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



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৬, ২০২২ ১১:১৮ া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৮, 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 

[১.১২] উপেজলা পয ােয়
জিয়তােদর সংবধ না

[১.১২.১]
আেয়াজেনর
সংা

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

[১.১৩] ঘািষত িদবস বাবায়েনর
হার

[১.১৩.১]
িনির হার

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

[২] েয াগ ও াণ
বাপনা এবং
সামািজক
িনরাপা
িনিতকরণ ;

১৮

[২.১] িভকেদর নব াসেন
উপেজলায় তািলকা ণয়ন ও
িভকেদর জীিবকার জ কম িচ
আেয়াজন

[২.১.১]
বাবায়েনর হার

সমি % ২ ১ ১১ ১ ১ ১ ১ ১

[২.২] সামািজক িনরাপা
কম িচর আওতায় া অথ 
ুভােব উপকারেভাগীর িনকট
হার

[২.২.১]
বাবায়েনর হার

সমি % ৩ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৩] অসহায়,  ও
িবধাবিতেদর সহায়তা

[২.৩.১]
বাবায়েনর হার

সমি % ৩ ৭০ ৮০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৪] েয াগ বাপনা ও াণ
সংা কায ম

[২.৪.১]
বাবায়েনর হার

সমি % ৩ ৭০ ৮০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯৫ ১০০

[২.৫] .আর
,কািবখা,কািবটা,ইিজিপিপ বরাের
বাবায়ন কায ম পিরবীণ ও
ায়ন িবতরণ

[২.৫.১]
বাবায়েনর হার

সমি % ৩ ৮০ ৯০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৬] উপেজলা কণ ধার কিমর
সভা আেয়াজন

[২.৬.১]
আেয়ািজত
কম চী

সমি সংা ২ ৫ ৬ ১২ ১২ ১২

[২.৭] কণ ধার কিমর সভা
বাবায়ন

[২.৭.১]
বাবায়েনর হার

সমি % ২ ৮০ ৯০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯৫ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৬, ২০২২ ১১:১৮ া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৮, 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] িশার
সািব ক উয়ন ও
ত ির
িবকাশ সাধন এবং
বহার
িনিতকরণ ;

১২

[৩.১] িশক, িশাথ ও
অিভভাবকেদর অংশহেণ
সিমনার আেয়াজন

[৩.১.১]
সিমনােরর সংা

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৭ ৭ ১২ ১২

[৩.২] িবান ও ি মলার
আেয়াজন

[৩.২.১] মলার
সংা

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

[৩.৩] িশা িতান পিরদশ ন
[৩.৩.১]
পিরদশ েনর সংা

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৮ ১২ ১২

[৩.৪] ই-ফাইিলং ও ওেয়ব পাট াল
িনয়িমত হালনাগাদকরণ িবষেয়
িশণ

[৩.৪.১]
িশেণর সংা

সমি সংা ২ ২ ২ ২ ২ ১ ১ ২ ২

[৩.৫] মািিমিডয়া াসম
পিরদশ ন

[৩.৫.১]
পিরদশ েনর সংা

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ১২ ১২

[৩.৬] সামািজক যাগােযাগ
মােমর বহার

[৩.৬.১]
বাবায়েনর হার

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

[৩.৭] নাগিরক সবায় উাবন
িবষয়ক কম শালা

[৩.৭.১]
কম শালার সংা

সমি সংা ১ ৩ ৩ ৩ ২ ৩ ৩

[৩.৮] িভিডও কনফােরিং [৩.৮.১] সংা সমি সংা ১ ৪ ৪ ৪ ২ ৪ ৪

[৩.৯] িডিজটাল মলার আেয়াজন
[৩.৯.১] মলার
সংা

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১

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

[৩.১০.১] সংা সমি সংা ২ ৩ ৩ ৩ ৩



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৬, ২০২২ ১১:১৮ া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৮, 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]  সমেয়,
অ েয় ও কম
যাতায়ােত
মানসত
সবাদান ;

১০

[৪.১] েডে আেবদন হণ
[৪.১.১]
বাবায়েনর হার

সমি % ৩ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.২] িষ , খাসজিম ও িভিপ
জিম বোবদান

[৪.২.১]
বাবায়েনর হার

সমি % ৩ ৯০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.৩] গণনানী আেয়াজন
[৪.৩.১]
বাবায়েনর হার

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

[৪.৪] অা সবা
[৪.৪.১]
বাবায়েনর হার

সমি % ২ ৯৫ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৫] আইনলা
পিরিিত
াভািবক এবং
জনলা ও
জনিনরাপা
বজায় রাখেত
বা হণ ।

১০

[৫.১] সািব ক আইন-লা রায়
উপেজলা কিমর সভা িনয়িমত
আেয়াজন করা

[৫.১.১] আেয়ািজন
সভা

সমি সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১০ ১২ ১২

[৫.২] িনয়িমত মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[৫.২.১] সংা সমি সংা ৪ ৩৬ ৩৬ ৩৬ ৩৬ ৩৬ ৩৬ ৩০ ৩৬ ৩৬

[৫.৩] াম আদালত সিয়করেণর
জ উোগ হণ, সাধারণ
মােষর মে চার এবং ইউিপ
চয়ারানেদর িশণ দান

[৫.৩.১] সংা সমি সংা ৩ ২ ৩ ৪ ৪ ৪ ৪ ৩ ৪ ৪
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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, আৈগলঝাড়া, 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, আৈগলঝাড়া-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, আৈগলঝাড়া

তািরখ

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, বিরশাল

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ইিজিপিপ এময়েম জনােরট াাম ফর া ের (অিতদিরেদর জ কম সংান কম িচ)

২ কািবখা কােজর িবিনমেয় খা

৩ কািবটা কােজর িবিনমেয় টাকা

৪  আর ট িরিলফ
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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] সময় সভার অান [১.১.১] অিত সভা

[১.২] সময় সভায় হীত িসা বাবায়ন [১.২.১] বাবায়েনর হার

[১.৩] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন [১.৩.১] সংা

[১.৪] এনিজও িবষয়ক সময় সভা [১.৪.১] সংা

[১.৫] এনিজও িবষয়ক সময় সভায় হীত িসা বাবায়ন [১.৫.১] বাবায়েনর হার

[১.৬] জনকাণখী ারকিলিপ [১.৬.১] অায়েনর হার

[১.৭] আয়ণ ও াম ক বাবায়ন [১.৭.১] বাবায়েনর হার

[১.৮] হাট বাজার ইজারা দান এবং অিপ ত সির ইজারা নবায়ন [১.৮.১] বাবায়েনর হার

[১.৯] বনায়ন িবেশষত রাার ইপােশ ও চরােল েরাপণ [১.৯.১] রািপত 

[১.১০] জ িনবন সকরণ [১.১০.১] উপেজলায় জের ১ বছেরর মে জ িনবেনর হার

[১.১১]  িনবন সকরণ [১.১১.১] উপেজলায় র ১ বছেরর মে  িনবেনর হার

[১.১২] উপেজলা পয ােয় জিয়তােদর সংবধ না [১.১২.১] আেয়াজেনর সংা

[১.১৩] ঘািষত িদবস বাবায়েনর হার [১.১৩.১] িনির হার

[২.১] িভকেদর নব াসেন উপেজলায় তািলকা ণয়ন ও িভকেদর জীিবকার জ কম িচ আেয়াজন [২.১.১] বাবায়েনর হার

[২.২] সামািজক িনরাপা কম িচর আওতায় া অথ  ুভােব উপকারেভাগীর িনকট হার [২.২.১] বাবায়েনর হার

[২.৩] অসহায়,  ও িবধাবিতেদর সহায়তা [২.৩.১] বাবায়েনর হার

[২.৪] েয াগ বাপনা ও াণ সংা কায ম [২.৪.১] বাবায়েনর হার

[২.৫] .আর ,কািবখা,কািবটা,ইিজিপিপ বরাের বাবায়ন কায ম পিরবীণ ও ায়ন িবতরণ [২.৫.১] বাবায়েনর হার

[২.৬] উপেজলা কণ ধার কিমর সভা আেয়াজন [২.৬.১] আেয়ািজত কম চী

[২.৭] কণ ধার কিমর সভা বাবায়ন [২.৭.১] বাবায়েনর হার

[৩.১] িশক, িশাথ ও অিভভাবকেদর অংশহেণ সিমনার আেয়াজন [৩.১.১] সিমনােরর সংা

[৩.২] িবান ও ি মলার আেয়াজন [৩.২.১] মলার সংা

[৩.৩] িশা িতান পিরদশ ন [৩.৩.১] পিরদশ েনর সংা

[৩.৪] ই-ফাইিলং ও ওেয়ব পাট াল িনয়িমত হালনাগাদকরণ িবষেয় িশণ [৩.৪.১] িশেণর সংা
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী

অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা

লমাা
অজেনর
মাণক

[৩.৫] মািিমিডয়া াসম পিরদশ ন [৩.৫.১] পিরদশ েনর সংা

[৩.৬] সামািজক যাগােযাগ মােমর বহার [৩.৬.১] বাবায়েনর হার

[৩.৭] নাগিরক সবায় উাবন িবষয়ক কম শালা [৩.৭.১] কম শালার সংা

[৩.৮] িভিডও কনফােরিং [৩.৮.১] সংা

[৩.৯] িডিজটাল মলার আেয়াজন [৩.৯.১] মলার সংা

[৩.১০] কম কতা ও কম চারীেদর তি ও অিফস বাপনা িবষয়ক িশণ দান [৩.১০.১] সংা

[৪.১] েডে আেবদন হণ [৪.১.১] বাবায়েনর হার

[৪.২] িষ , খাসজিম ও িভিপ জিম বোবদান [৪.২.১] বাবায়েনর হার

[৪.৩] গণনানী আেয়াজন [৪.৩.১] বাবায়েনর হার

[৪.৪] অা সবা [৪.৪.১] বাবায়েনর হার

[৫.১] সািব ক আইন-লা রায় উপেজলা কিমর সভা িনয়িমত আেয়াজন করা [৫.১.১] আেয়ািজন সভা

[৫.২] িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা [৫.২.১] সংা

[৫.৩] াম আদালত সিয়করেণর জ উোগ হণ, সাধারণ মােষর মে চার এবং ইউিপ চয়ারানেদর িশণ দান [৫.৩.১] সংা
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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


