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গণজাতী বাংলােদশ সরকার
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এবং

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, ঝালকা-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:

একিবংশ শতাীর চােল মাকািবলায়"পক-২০৪১" বাবায়েন এবং টকসই উয়ন লমাা অজেন উপেজলা শাসন. রাজার,
ঝালকা িনরলসভােব কাজ কের যাে। িবগত ৩(িতন) বছেরর ধান অজনসহ িনপ:
১. সরকার িনধ িরত সকল কিমর সভা আেয়াজন এবং সভায় হীত িসা বাবায়েনর মােম উয়ন কায ম বাবায়ন করা, গত িতন
বের কমপে ১৫০ সভা আেয়াজন কের সরকাির কায ম যথাসমেয় বাবায়ন করা হেয়েছ;
২.  ত ও যাগােযাগ  ির হার ি,  জনেসবা  সহজীকরণ এবং সবা  মান  ি করার লে অনলাইেনর মােম সবা  দান করা
হেয়েছ;
৩. জনাথ  িনিত করণােথ  িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা করা;
৪. জনবাব শাসন িহেসেব জনগণেক সবা দােনর জ উপেজলা শাসন, রাজার, ঝালকা কক ইেতামে দনিন দািরক
কায ম সহজতর করেত Wi-Fi াপন, নাগিরক সবা সহজীকরণ করা হেয়েছ;
৫. শাসন িনিতকে িসেজন চাট ার ণয়ন ও উু ােন াপনকরণ
৬. ত ি বহার কের নাগিরক সমা সমাধান করা হে;

সমা এবং চােলসহ:

১. এলাকার জনগেণর মে সেচতনতার অভাব;
২. দ জনবল সংকট;
৩. পয া অবকাঠােমার সীমাবতা ও অল বরা;
৪. বকার বক/বতী, ল পয়া িকেশার ও িমক িণর লাকেদর মে মাদক সবন ও বা িববােহর বণতা;
৫. অথ  বছেরর এেকবাের শষ িদেক উয়নলক কের বরা াি;

ভিবৎ পিরকনা:

১. বািষ ক ও পবািষ ক পিরকনা ণয়ন করা;
২. িশণ ও উুকরেণর মােম উপেজলা ও ইউিনয়ন পয ােয় কম চাির ও জনগেণর দতা ি;
৩. E-Filing বাপনার মােম অিফস বাপনায় গিত সার করার লে চািহদা অযায়ী কিউটার ও ানার সংহ;
৪. জনেসবা দােনর লে িনয়িমত িশেণর মােম দ জনবল তির;
৫. অবকাঠােমাগত উয়ন;
৬. মাদকিবেরাধী, বা িববাহ িনেরােধ অিভযান ও সভা সমােবশ জারদারকরণ;
৭. সামািজক িনরাপা বিনর আওতােদর ডাটােবইজ তির করা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১. ইউিনয়ন পয ােয় ৫০০ জন জনিতিনিধ ও ৬০ জন কম চারীেক চার কৗশল ও বাবায়ন িবষয়সহ অা িবষেয় িশণ;
২. কম কতা ও কম চারীেদর অিফস বানা ও আইিস িবষয়ক িশণ দানব ক দ জনবেল পার;
৩. িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা করা;
৪. সভা সমােবেশর মােম মাদক ের অপবহার িতেরাধ করা;
৫. িম সংা সবা সততা ও দতার সােথ দান করা;
৬. সরকার িনেদ িশত সকল উয়ন ও চারণালক কায ম শতভাগ িনিত করা;
৭. ফসক পজ ও েপর মােম নাগিরক সমার সমাধান;
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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, রাজার

এবং

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, ঝালকা-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)

তি বহার কের উাবন চচ া ও ািতািনক সমতা ির মােম এক দ, সবাখী, মানসত ও জনবাব শাসন
গেড় তালা।

১.২ অিভল (Mission)
বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন এবং ত ও যাগােযাগ ি িনভর কম সাদেনর মােম রাজার উপেজলা শাসেনর
জনকাণ ও উয়নখী সবাসহ সহজ,  জবাবিদিহতা িনিত কের সময়াব ও মানসত সবা জনগেণর দারেগাড়ায় পৗে
দওয়া িনিত করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ উপেজলা অিফেসর কম সাদেনর 

১. িম বাপনা;
২. িশা, সংিত ও আইিস;
৩. উয়ন ও শাসিনক সময়;
৪. আইন লা;
৫. ানীয় সরকার ও অা কায েমর সময়/বাপনা।

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 ১০ উাবনী উোগ ও িতত কসহ বাবায়েন
সময়কারীর দািয় পালন ;
২. উপেজলা শাসেনর সািব ক তাবধান এবং পিরবীেণর মােম মানসত ও দ সবা িনিত করা;
৩. িনব াহী ািজেিস সিকত যাবতীয় কায ম সাদন;
৪. হহীনেদর হ দান এবং বীর িেযাাগেণর বীর িনবাস িনম াণ কায ম হণ;
৫. জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন এবং দ মানব সদ উয়েনর লে কায ম হণ;
৬. িবিভ সামািজক সমা যমন যৗন হয়রািন, নারী িনয াতন, মাদক সবন, চারাচালান, যৗক, বািববাহ ইতািদ
িতেরাধ/িনরসেন কায ম হণ;
৭. জাতীয় ই-গভেন কায ম বাবায়ন, সবা দান পিত সহজীকরণ, সবা দান িতিত অয়ায়ী সবা দান,
উপেজলা ত বাতায়ন হালনাগাদকরণ, সাাল িমিডয়া বহার এবং িবিভ পয ােয় ত ও যাগােযাগ িসহ অা
িবষেয় িশণ কায ম পিরচালনা ও তদারিক;
৮. দাির িবেমাচেন িবিভ মলায়/িবভাগ কক হীত সামািজক িনরাপা বনীর সকল কায ম তদারিক;
৯. সামািজক িনরাপা ও দাির িবেমাচেন িবিভ কম িচ, পী সয় াংকসহ িবিভ ক বাবায়েন সািব ক সহায়তা
দান ও এনিজওেদর কায েমর সময় সাধন;
১০. সহেজ, কম খরেচ ও হয়রািনভােব সবা দােনর লে হ ড ও অিভেযাগ দান থ াপন ;
১১. সরকার কক - গাীর কাণ, াথিমক ও গণিশা এবং িশা িবষয়ক হীত সকল নীিতমালা ও কম চীর ু
বাবায়ন, তাবধান, পিরবীণ ও সময়সাধন;
১২. জনগেণর মােঝ মাবাইল কাট  আইন ২০০৯ এর আইনসহ এবং সাজা সেক সেচতনতা ির লে িবিভ
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জনবল ােন সিমনার বা সভার আেয়াজন করা।



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ২৫, ২০২২ ০৯:২৬ া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ২৫, ২০২২

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 শাসন গেড় তালার িনিম জনশাসন মণালেয়র িশণ
নীিতমালা অয়াযী উপেজলা শাসেনর কম কতা-কম চারীেদর ২০২২-
২৩ বছের ননতম ৪০ ঘা িশণ দান

ইনহাউজ িনং জনঘা ০০ ৩৫ ৪০ ৪৫ ৫০
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
রাজার,ঝালকা

হািজরা

িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণ গিতশীল শাসন িতার লে
উপেজলা শাসেনর কায ম ২০২২-২৩ বছের ৮০% এবং ২০২২-২৩
বছের ৮৫% ই-নিথর মােম বাবায়ন

নিথ িরেপাট  % ৬০ ৮০ ৮০ ৮৫ ৯০
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
রাজার,ঝালকা

নিথ িরেপাট 

জনবাব শাসন জেনর িনিম জনগণেক কািত সবা দান ২০২২-
২৩ বছের সেবা ৪০ িদেন দান এবং ২০২৩-২৪ বছের ৪৫ িদেন দান

েদয় িরেপাট  % ৬০ ৮০ ১০০ ১০০ ১০০
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
রাজার,ঝালকা

েদয় িরেপাট 

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ২৫, ২০২২ ০৯:২৬ া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ২৫, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ২৫, ২০২২ ০৯:২৬ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ২৫, 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] িম
বাপনা;

২৫

[১.১] িষ খাস জিম বোব াব
রণ

[১.১.১] রণত
াব

সমি সংা ২ ০০ ০০ ৬০ ৪৮ ৩৬ ২৪ ১২ ৭২ ৮৪

[১.২] সহকারী কিমশনার (িম)
অিফস পিদশ ন

[১.২.১]
পিরদশ নত

সমি সংা ২ ০০ ০০ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬

[১.৩] পিরদশ েনর পািরশ বাবায়ন
তদারিক

[১.৩.১] পািরশ
বাবািয়ত

সমি % ২ ০০ ০০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ১০০

[১.৪] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন
[১.৪.১]
পিরদশ নত

সমি সংা ২ ০০ ০০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.৫] ইউিনয়ন িম পিরদশ েনর
পািরশ বাবায়ন তদারিক

[১.৫.১] পািরশ
বাবািয়ত

সমি % ২ ০০ ০০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ১০০

[১.৬] সায়রাত মহাল ইজারা দান
[১.৬.১] ইজারা
দানত

সমি সংা ২ ০০ ০০ ১৫ ১২ ১০ ৯ ৮ ২০ ২২

[১.৭] খাসজিম উারকে উেদ
াব রণ

[১.৭.১] রণত
াব

সমি সংা ২ ০০ ০০ ৬ ৫ ৪ ৩ ০০ ৭ ৮

[১.৮] অিপ ত সি ইজারা দান
[১.৮.১] ইজারা
দানত

সমি একর ২ ০০ ০০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১১ ১২

[১.৯] িম উয়ন কর বাপনা
িডিজটাইেজশন বাবায়ন

[১.৯.১] বাবািয়ত সমি % ২ ০০ ০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৫ ১০০

[১.১০] হহীনেদর জ হ দান
[১.১০.১] হ
দানত িতান

সমি সংা ৩ ০০ ০০ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৫ ২৪ ২৪

[১.১১] সরকাির জলাশয়, নদী, পাহাড়,
বনিম, ািতক জলাশয় রায়
পদেপ হণ

[১.১১.১] পপ
হীত

সমি % ২ ০০ ০০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০০ ১০০

[১.১২] উপেজলা রাজ সভার িসা
বাবায়ন

[১.১২.১] িসা
বাবািয়ত

সমি % ২ ০০ ০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ২৫, ২০২২ ০৯:২৬ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ২৫, 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] িশা, সংিত
ও আইিস;

১৫

[২.১] িশা িতােন উত পাঠদান
িনিেত পদেপ হণ

[২.১.১] পদেপ
হীত

সমি % ২ ০০ ০০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ১০০

[২.২] গ ম এলাকার িশা িতােনর
কায ম িেত পদেপ হণ

[২.২.১] পদেপ
হীত

সমি % ২ ০০ ০০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ১০০

[২.৩] জনশীলতার চচ া, সাংিতক
চচ া, ও ীড়া িবধা িেত পদেপ
হণ

[২.৩.১] পদেপ
হীত

সমি সংা ২ ০০ ০০ ৮ ৭ ৬ ৫ ০৪ ১০ ১২

[২.৪] নাগিরকেদর জ পাক, খলার
মাঠ সংরণ/উয়ন/নন তিরর
উোগ হণ

[২.৪.১] উোগ
হীত

সমি সংা ১ ০০ ০০ ২ ১ ০০ ০০ ০০ ২ ২

[২.৫] উ ি ানস মশি
গেড় লেত পদেপ হণ

[২.৫.১] পদেপ
হীত

সমি সংা ২ ০০ ০০ ০৮ ০৭ ০৬ ৫ ৫ ৯ ১০

[২.৬] জনগেণর মােঝ িনরাপদ
ইােনট ও তি বহার
িনিেত পদেপ হণ

[২.৬.১] পদেপ
হীত

সমি সংা ১ ০০ ০০ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২

[২.৭] জনগেণর মে া সেচতনতা
িেত পদেপ হণ

[২.৭.১] পদেপ
হীত

সমি % ২ ০০ ০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০ ১০০

[২.৮] ধময় ও সামািজক সীিত ও
অসাদািয়কতা রায় বা হণ

[২.৮.১] বা
হীত

সমি % ৩ ০০ ০০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৭৫ ৬০ ৯০ ১০০

[৩] উয়ন ও
শাসিনক সময়;

১০

[৩.১] উপেজলার সকল
দর/িতােনর কায েমর যথাযথ
সময় সাধন

[৩.১.১] সময়
সািধত

সমি % ১ ০০ ০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০ ১০০

[৩.২] উপেজলা পিরষেদর সভার
িসা বাবায়ন

[৩.২.১] িসা
বাবািয়ত

সমি % ১ ০০ ০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ২৫, ২০২২ ০৯:২৬ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ২৫, 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 

[৩.৩] উয়ন কের/ কায েম মান
িনিেত িনয়িমত পিরদশ ন

[৩.৩.১]
পিরদশ নত

সমি সংা ১ ০০ ০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০ ১০০

[৩.৪] খা িনরাপা িনিেত
পদেপ হণ

[৩.৪.১] পদেপ
হীত

সমি % ১ ০০ ০০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৫] বাজার  িিতশীল রাখেত
পদেপ হণ, বাজার মিনটিরং ি

[৩.৫.১] পদেপ
হীত

সমি সংা ১ ০০ ০০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৬] সরকাির অিফেস সময়মেতা
সবা াি িনিেত পদেপ হণ

[৩.৬.১] পদেপ
হীত

সমি % ০.৫ ০০ ০০ ৯০ ৮৫ ৭৫ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৭] কিমউিন িিনক এবং
উপেজলা া ও পিরবার কাণ
কসহ কায কর রাখেত কায ম
হণ

[৩.৭.১] কায ম
হীত

সমি % ১ ০০ ০০ ৯০ ৮৫ ৭৫ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৮] সমােজর অনসর িণ বেদ,
জেল, ষক, িহজড়া (ােজার) ও
হিরজন,পিরকমসহ যারা এেকবাের
সমােজর অনসর িণ তােদর সািব ক
উয়ন, বাসান ও েযাগ-িবধা
িেত পদেপ হণ

[৩.৮.১] পদেপ
হীত

সমি সংা ১ ০০ ০০ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১৪ ১৬

[৩.৯] িে গণহতার িশকার
এবং অসহায় িেযাা পিরবােরর
সদেদর যথাযথ সানজনক জীবন-
যাার বাকরেণ পদেপ হণ

[৩.৯.১] পদেপ
হীত

সমি সংা ১ ০০ ০০ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১৪ ১৬

[৩.১০] গণকবর ও ে
িচিতকরণ ও সংরেণর উোগ
হণ

[৩.১০.১] উোগ
হীত

সমি সংা ১ ০০ ০০ ১ ০০ ০০ ০০ ০০ ২ ৩

[৩.১১] এসিডিজ িবষয়ক উপেজলা
কিমর সভার িসা বাবায়ন

[৩.১১.১] িসদা
বাবািয়ত

সমি % ০.৫ ০০ ০০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৮০ ৯০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ২৫, ২০২২ ০৯:২৬ া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ২৫, 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] আইন লা; ১০

[৪.১] মািসক আইন লা সংা
সভার িসা বাবায়ন এবং ইউিনয়ন
আইন লা কিমর কায ম
মিনটিরং

[৪.১.১] িসা
বাবািয়ত

সমি % ২ ০০ ০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৫ ১০০

[৪.২] সামািজক যাগােযাগ মােমর
অপবহার রাধকে বা হণ

[৪.২.১] বা
হীত

সমি % ১ ০০ ০০ ৯০ ৮০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫ ১০০

[৪.৩] ধময় উবাদ ও জীবাদ
মাকােবলায় বা হণ

[৪.৩.১] আেয়ািজত
সভা/সিমনার

সমি সংা ২ ০০ ০০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৪.৪] মাদক সমাজ গঠেন পদেপ
হণ

[৪.৪.১] পদেপ
হীত

সমি % ১ ০০ ০০ ৯০ ৮০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০

[৪.৫] নারী ও িশর িত সিহংসতা,
িনপীড়ন ও বষলক আচরণ বে
পদেপ হণ

[৪.৫.১] পদেপ
হীত

সমি % ১ ০০ ০০ ৯০ ৮০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫ ১০০

[৪.৬] বািববাহ, ইভিজং, খাে
ভজাল, নকল প ইতািদ রােধ
িনয়িমত মাবাইল কাট  পরচালনা

[৪.৬.১] মাবাইল
কাট  পিরচািলত

সমি সংা ৩ ০০ ০০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৭০ ৮০
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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 

[৫] ানীয় সরকার
ও অা
কায েমর
সময়/বাপনা।

১০

[৫.১] এসিডিজ ানীয়করেণ উোগ
হণ

[৫.১.১] উোগ
হীত

সমি % ১ ০০ ০০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭৫ ৮০

[৫.২] ানীয় সরকার িতােন
যথাযথ উয়ন পিরকনা হেণ
সহায়তা ও সময় সাধন

[৫.২.১]
সহায়তাত/ সময়
সাধনত

সমি % ১ ০০ ০০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ১০০

[৫.৩] উপেজলা িনজ ঐিতহ ও
সংিত রা এবং উপেজলার িবাত
পসেহর চার ও িবপণেন উোগ
হণ

[৫.৩.১] উোগ
হীত

সমি সংা ১ ০০ ০০ ২ ১ ০০ ০০ ০০ ৩ ৩

[৫.৪] পিরকিত নগরায়ন ও বনায়ন
িনিত করা

[৫.৪.১] নগরায়ন ও
বনায়নত

সমি সংা ১ ০০ ০০ ২ ১ ০০ ০০ ০০ ৩ ৩

[৫.৫] পয টেনর িবকাশ, পয টন েটর
রণােবণ ও নন পয টন ট গেড়
লেত পদেপ হণ

[৫.৫.১] পদেপ
হীত

সমি % ১ ০০ ০০ ২ ১ ০০ ০০ ০০ ৩ ৩

[৫.৬] সামািজক িনরাপা কম চীেত
অসহায়/ঃ /িবধাবিতেদর
িবধাাি িনিেত বা হণ

[৫.৬.১] বা
হীত

সমি % ১ ০০ ০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৫ ১০০

[৫.৭] জ িনবন কায েমর
তদারিক

[৫.৭.১] কায ম
তদারকত

সমি % ১ ০০ ০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৫ ১০০

[৫.৮] এনিজওেদর কায ম সময়
[৫.৮.১] কায ম
সময়ত

সমি % ১ ০০ ০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৫ ১০০

[৫.৯] ানীয় সরকার িতােনর
সমতা িেত উোগ হণ

[৫.৯.১] উোগ
হণত

সমি % ১ ০০ ০০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ১০০

[৫.১০] ানীয় সরকার িতােনর
কায ম পিরবীণ

[৫.১০.১] কায ম
পিরবীণত

সমি % ১ ০০ ০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৫ ১০০
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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%

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, রাজার, জলা শাসক, জলা শাসেকর
কায ালয়, ঝালকা-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, ঝালকা িহসােব উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালয়, রাজার-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, রাজার

তািরখ

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, ঝালকা

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ e-book An electronic book or a digital book

২ FY Fiscal Year

৩ PI Performance Index

৪ SMS Short Message Service

৫ WiFi
Wi-Fi or WiFi is a technology that allows electronic
devices to connect to a wireless LAN (WLAN)
network

৬ এসআইিপ (SIP) Small Improvement Project

৭ কািবখা কােজর িবিনমেয় খা

৮ কািবটা কােজর িবিনমেয় টাকা

৯ িজআর (GR) General Relief

১০ আর (TR) Test Relief

১১ িপআরএল (PRL) অবসেরার  (Post Retirement Leave)

১২ িভিজএফ (VGF) Vulnerable Group Feeding

১৩ িভিজিড (VGD) Vulnerable Group Development

১৪ িসিস িভ (CC TV) Closed Circuit TV
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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] িষ খাস জিম বোব াব রণ [১.১.১] রণত াব সহকারী কিমশনার(িম), রাজার, ঝালকা িতেবদন

[১.২] সহকারী কিমশনার (িম) অিফস পিদশ ন [১.২.১] পিরদশ নত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, রাজার, ঝালকা পিরদশ ন িতেবদন

[১.৩] পিরদশ েনর পািরশ বাবায়ন তদারিক [১.৩.১] পািরশ বাবািয়ত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, রাজার, ঝালকা পিরদশ ন িতেবদন

[১.৪] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [১.৪.১] পিরদশ নত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, রাজার, ঝালকা পিরদশ ন িতেবদন

[১.৫] ইউিনয়ন িম পিরদশ েনর পািরশ বাবায়ন তদারিক [১.৫.১] পািরশ বাবািয়ত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, রাজার, ঝালকা পিরদশ ন িতেবদন

[১.৬] সায়রাত মহাল ইজারা দান [১.৬.১] ইজারা দানত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, রাজার, ঝালকা ইজারা িতেবদন

[১.৭] খাসজিম উারকে উেদ াব রণ [১.৭.১] রণত াব সহকারী কিমশনার(িম), রাজার, ঝালকা িববরণী

[১.৮] অিপ ত সি ইজারা দান [১.৮.১] ইজারা দানত সহকারী কিমশনার(িম), রাজার, ঝালকা িতেবদন

[১.৯] িম উয়ন কর বাপনা িডিজটাইেজশন বাবায়ন [১.৯.১] বাবািয়ত সহকারী কিমশনার(িম), রাজার, ঝালকা িতেবদন

[১.১০] হহীনেদর জ হ দান [১.১০.১] হ দানত িতান উপেজলা ক বাবায়ন কম কতা, রাজার, ঝালকা িতেবদন

[১.১১] সরকাির জলাশয়, নদী, পাহাড়, বনিম, ািতক জলাশয় রায় পদেপ হণ [১.১১.১] পপ হীত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, রাজার, ঝালকা িতেবদন

[১.১২] উপেজলা রাজ সভার িসা বাবায়ন [১.১২.১] িসা বাবািয়ত সহকারী কিমশনার(িম), রাজার, ঝালকা সভার কায িববরণী

[২.১] িশা িতােন উত পাঠদান িনিেত পদেপ হণ [২.১.১] পদেপ হীত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, রাজার, ঝালকা পিরদশ ন িতেবদন

[২.২] গ ম এলাকার িশা িতােনর কায ম িেত পদেপ হণ [২.২.১] পদেপ হীত উপেজলা মািমক িশা কম কতা, রাজার, ঝালকা িতেবদন

[২.৩] জনশীলতার চচ া, সাংিতক চচ া, ও ীড়া িবধা িেত পদেপ হণ [২.৩.১] পদেপ হীত
সাদক, উপেজলা ীড়া সংা ও সাদক, উপেজলা িশকলা
একােডমী, রাজার, ঝালকা

িতেবদন

[২.৪] নাগিরকেদর জ পাক, খলার মাঠ সংরণ/উয়ন/নন তিরর উোগ হণ [২.৪.১] উোগ হীত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, রাজার, ঝালকা িতেবদন

[২.৫] উ ি ানস মশি গেড় লেত পদেপ হণ [২.৫.১] পদেপ হীত সহকারী াামার, আইিস অিধদর, রাজার, ঝালকা িতেবদন

[২.৬] জনগেণর মােঝ িনরাপদ ইােনট ও তি বহার িনিেত পদেপ হণ [২.৬.১] পদেপ হীত সহকারী াামার, আইিস অিধদর, রাজার, ঝালকা িতেবদন

[২.৭] জনগেণর মে া সেচতনতা িেত পদেপ হণ [২.৭.১] পদেপ হীত উপেজলা া ও পিরবার পিরকনা কম কতা, রাজাপর িতেবদন

[২.৮] ধময় ও সামািজক সীিত ও অসাদািয়কতা রায় বা হণ [২.৮.১] বা হীত িফ পারভাইজার, ইসলািমক ফাউেশন, রাজার, ঝালকা িতেবদন

[৩.১] উপেজলার সকল দর/িতােনর কায েমর যথাযথ সময় সাধন [৩.১.১] সময় সািধত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, রাজার, ঝালকা িতেবদন

[৩.২] উপেজলা পিরষেদর সভার িসা বাবায়ন [৩.২.১] িসা বাবািয়ত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, রাজার, ঝালকা সভার কায িববরণী

[৩.৩] উয়ন কের/ কায েম মান িনিেত িনয়িমত পিরদশ ন [৩.৩.১] পিরদশ নত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, রাজার, ঝালকা পিরদশ ন িতেবদন

[৩.৪] খা িনরাপা িনিেত পদেপ হণ [৩.৪.১] পদেপ হীত উপেজলা খা অিফসােরর কায ালয়, রাজার, ঝালকা িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ২৫, ২০২২ ০৯:২৬ া: ১৮ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ২৫, ২০২২

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর

মাণক
[৩.৫] বাজার  িিতশীল রাখেত পদেপ হণ, বাজার মিনটিরং ি [৩.৫.১] পদেপ হীত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, রাজার, ঝালকা িতেবদন

[৩.৬] সরকাির অিফেস সময়মেতা সবা াি িনিেত পদেপ হণ [৩.৬.১] পদেপ হীত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, রাজার, ঝালকা িতেবদন

[৩.৭] কিমউিন িিনক এবং উপেজলা া ও পিরবার কাণ কসহ কায কর
রাখেত কায ম হণ

[৩.৭.১] কায ম হীত
উপেজলা া ও পিরবার পিরকনা কম কতার কায ালয়, রাজার,
ঝালকা

সভার কায িববরণী

[৩.৮] সমােজর অনসর িণ বেদ, জেল, ষক, িহজড়া (ােজার) ও
হিরজন,পিরকমসহ যারা এেকবাের সমােজর অনসর িণ তােদর সািব ক উয়ন,
বাসান ও েযাগ-িবধা িেত পদেপ হণ

[৩.৮.১] পদেপ হীত উপেজলা সমাজেসবা কায ালয়, রাজার, ঝালকা িতেবদন

[৩.৯] িে গণহতার িশকার এবং অসহায় িেযাা পিরবােরর সদেদর যথাযথ
সানজনক জীবন-যাার বাকরেণ পদেপ হণ

[৩.৯.১] পদেপ হীত উপেজলা সমাজেসবা কায ালয়, রাজার, ঝালকা িতেবদন

[৩.১০] গণকবর ও ে িচিতকরণ ও সংরেণর উোগ হণ [৩.১০.১] উোগ হীত উপেজলা সমাজেসবা কায ালয়, রাজার, ঝালকা িতেবদন

[৩.১১] এসিডিজ িবষয়ক উপেজলা কিমর সভার িসা বাবায়ন [৩.১১.১] িসদা বাবািয়ত উপেজলা সমাজেসবা কায ালয়, রাজার, ঝালকা িতেবদন

[৪.১] মািসক আইন লা সংা সভার িসা বাবায়ন এবং ইউিনয়ন আইন লা
কিমর কায ম মিনটিরং

[৪.১.১] িসা বাবািয়ত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, রাজার, ঝালকা সভার কায িববরণী

[৪.২] সামািজক যাগােযাগ মােমর অপবহার রাধকে বা হণ [৪.২.১] বা হীত সহকারী াামার, রাজার, ঝালকা িতেবদন

[৪.৩] ধময় উবাদ ও জীবাদ মাকােবলায় বা হণ [৪.৩.১] আেয়ািজত সভা/সিমনার িফ পারভাইজার, ইসলািমক ফাউেশন, রাজার, ঝালকা িতেবদন

[৪.৪] মাদক সমাজ গঠেন পদেপ হণ [৪.৪.১] পদেপ হীত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, রাজার, ঝালকা পিরদশ ন িতেবদন

[৪.৫] নারী ও িশর িত সিহংসতা, িনপীড়ন ও বষলক আচরণ বে পদেপ হণ [৪.৫.১] পদেপ হীত উপেজলা মিহলা িবষয়ক অিফসােরর কায ালয়, রাজার, ঝালকা িতেবদন

[৪.৬] বািববাহ, ইভিজং, খাে ভজাল, নকল প ইতািদ রােধ িনয়িমত মাবাইল
কাট  পরচালনা

[৪.৬.১] মাবাইল কাট  পিরচািলত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, রাজার, ঝালকা মািসক িতেবদনসহ

[৫.১] এসিডিজ ানীয়করেণ উোগ হণ [৫.১.১] উোগ হীত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, রাজার, ঝালকা িতেবদন

[৫.২] ানীয় সরকার িতােন যথাযথ উয়ন পিরকনা হেণ সহায়তা ও সময় সাধন [৫.২.১] সহায়তাত/ সময় সাধনত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, রাজার, ঝালকা িতেবদন

[৫.৩] উপেজলা িনজ ঐিতহ ও সংিত রা এবং উপেজলার িবাত পসেহর চার
ও িবপণেন উোগ হণ

[৫.৩.১] উোগ হীত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, রাজার, ঝালকা িতেবদন

[৫.৪] পিরকিত নগরায়ন ও বনায়ন িনিত করা [৫.৪.১] নগরায়ন ও বনায়নত উপেজলা বন কম কতা, রাজার, ঝালকা িতেবদন

[৫.৫] পয টেনর িবকাশ, পয টন েটর রণােবণ ও নন পয টন ট গেড় লেত
পদেপ হণ

[৫.৫.১] পদেপ হীত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, রাজার, ঝালকা িতেবদন

[৫.৬] সামািজক িনরাপা কম চীেত অসহায়/ঃ /িবধাবিতেদর িবধাাি িনিেত
বা হণ

[৫.৬.১] বা হীত উপেজলা সমাজেসবা কায ালয়, রাজার, ঝালকা িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ২৫, ২০২২ ০৯:২৬ া: ১৯ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ২৫, ২০২২

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর

মাণক
[৫.৭] জ িনবন কায েমর তদারিক [৫.৭.১] কায ম তদারকত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, রাজার, ঝালকা িতেবদন

[৫.৮] এনিজওেদর কায ম সময় [৫.৮.১] কায ম সময়ত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, রাজার, ঝালকা িতেবদন

[৫.৯] ানীয় সরকার িতােনর সমতা িেত উোগ হণ [৫.৯.১] উোগ হণত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, রাজার, ঝালকা িতেবদন

[৫.১০] ানীয় সরকার িতােনর কায ম পিরবীণ [৫.১০.১] কায ম পিরবীণত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, রাজার, ঝালকা িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ২৫, ২০২২ ০৯:২৬ া: ২০ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ২৫, 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
িম উয়ন কর বাপনা িডিজটাইেজশন বাবায়ন বাবািয়ত সহকারী কিমশনার(িম), রাজার, ঝালকা সভা/সরাসির/পালােপর মােম যাগােযাগ কের

অিপ ত সি ইজারা দান ইজারা দানত সহকারী কিমশনার(িম), রাজার, ঝালকা সভা/সরাসির/পালােপর মােম যাগােযাগ কের

হহীনেদর জ হ দান হ দানত িতান উপেজলা ক বাবায়ন কম কতা, রাজার, ঝালকা সভা/সরাসির/পালােপর মােম যাগােযাগ কের

উপেজলা রাজ সভার িসা বাবায়ন িসা বাবািয়ত সহকারী কিমশনার(িম), রাজার, ঝালকা সভা/সরাসির/পালােপর মােম যাগােযাগ কের

িষ খাস জিম বোব াব রণ রণত াব সহকারী কিমশনার(িম), রাজার, ঝালকা সভা/সরাসির/পালােপর মােম যাগােযাগ কের

খাসজিম উারকে উেদ াব রণ রণত াব সহকারী কিমশনার(িম), রাজার, ঝালকা সভা/সরাসির/পালােপর মােম যাগােযাগ কের

কিমউিন িিনক এবং উপেজলা া ও পিরবার কাণ কসহ কায কর
রাখেত কায ম হণ

কায ম হীত
উপেজলা া ও পিরবার পিরকনা কম কতার কায ালয়,
রাজার, ঝালকা

সভা/সরাসির/পালােপর মােম যাগােযাগ কের

খা িনরাপা িনিেত পদেপ হণ পদেপ হীত উপেজলা খা অিফসােরর কায ালয়, রাজার, ঝালকা সভা/সরাসির/পালােপর মােম যাগােযাগ কের

সমােজর অনসর িণ বেদ, জেল, ষক, িহজড়া (ােজার) ও
হিরজন,পিরকমসহ যারা এেকবাের সমােজর অনসর িণ তােদর সািব ক
উয়ন, বাসান ও েযাগ-িবধা িেত পদেপ হণ

পদেপ হীত উপেজলা সমাজেসবা কায ালয়, রাজার, ঝালকা সভা/সরাসির/পালােপর মােম যাগােযাগ কের

িে গণহতার িশকার এবং অসহায় িেযাা পিরবােরর সদেদর যথাযথ
সানজনক জীবন-যাার বাকরেণ পদেপ হণ

পদেপ হীত উপেজলা সমাজেসবা কায ালয়, রাজার, ঝালকা সভা/সরাসির/পালােপর মােম যাগােযাগ কের

গণকবর ও ে িচিতকরণ ও সংরেণর উোগ হণ উোগ হীত উপেজলা সমাজেসবা কায ালয়, রাজার, ঝালকা সভা/সরাসির/পালােপর মােম যাগােযাগ কের

সামািজক যাগােযাগ মােমর অপবহার রাধকে বা হণ বা হীত সহকারী াামার , আইিস অিধদর রাজার, ঝালকা সভা/সরাসির/পালােপর মােম যাগােযাগ কের

ধময় উবাদ ও জীবাদ মাকােবলায় বা হণ আেয়ািজত সভা/সিমনার সহকারী পিরচালক, ইসলািমক ফাউেশন, রাজার, ঝালকা সভা/সরাসির/পালােপর মােম যাগােযাগ কের

নারী ও িশর িত সিহংসতা, িনপীড়ন ও বষলক আচরণ বে পদেপ হণ পদেপ হীত উপেজলা মিহলা িবষয়ক অিফসােরর কায ালয়, রাজার, ঝালকা সভা/সরাসির/পালােপর মােম যাগােযাগ কের

গ ম এলাকার িশা িতােনর কায ম িেত পদেপ হণ পদেপ হীত উপেজলা মািমক িশা কম কতা, রাজার, ঝালকা সভা/সরাসির/পালােপর মােম যাগােযাগ কের

জনশীলতার চচ া, সাংিতক চচ া, ও ীড়া িবধা িেত পদেপ হণ পদেপ হীত
সাদক, উপেজলা ীড়া সংা ও সাদক, উপেজলা িশকলা
একােডমী, রাজার, ঝালকা

সভা/সরাসির/পালােপর মােম যাগােযাগ কের

উ ি ানস মশি গেড় লেত পদেপ হণ পদেপ হীত সহকারী াামার , আইিস অিধদর রাজার, ঝালকা সভা/সরাসির/পালােপর মােম যাগােযাগ কের

জনগেণর মােঝ িনরাপদ ইােনট ও তি বহার িনিেত পদেপ হণ পদেপ হীত সহকারী াামার , আইিস অিধদর রাজার, ঝালকা সভা/সরাসির/পালােপর মােম যাগােযাগ কের

জনগেণর মে া সেচতনতা িেত পদেপ হণ পদেপ হীত উপেজলা া ও পিরবার পিরকনা কম কতা, রাজাপর সভা/সরাসির/পালােপর মােম যাগােযাগ কের

ধময় ও সামািজক সীিত ও অসাদািয়কতা রায় বা হণ বা হীত সহকারী পিরচালক, ইসলািমক ফাউেশন, রাজার, ঝালকা সভা/সরাসির/পালােপর মােম যাগােযাগ কের

পিরকিত নগরায়ন ও বনায়ন িনিত করা নগরায়ন ও বনায়নত উপেজলা বন কম কতা, রাজার, ঝালকা সভা/সরাসির/পালােপর মােম যাগােযাগ কের



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ২৫, ২০২২ ০৯:২৬ া: ২১ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ২৫, ২০২২

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
সামািজক িনরাপা কম চীেত অসহায়/ঃ /িবধাবিতেদর িবধাাি
িনিেত বা হণ

বা হীত উপেজলা সমাজেসবা কায ালয়, রাজার, ঝালকা সভা/সরাসির/পালােপর মােম যাগােযাগ কের



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ২৫, ২০২২ ০৯:২৬ া: ২২ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ২৫, ২০২২

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


