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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

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

এবং

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, িদনাজর-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:

জনেসবায় িনেবিদত উপেজলা শাসন গেড় তালার লে ও জনগণেক One Stop Service দােনর লে সবাবাব িসেজন
চাট ার াপন করা হেয়েছ। িদনাজর সদর উপেজলােক বািববাহ উপেজলা িহেসেব গেড় তালার লে উপেজলা শাসন কক িবিভ
উোগ হণ করা হেয়েছ। িবগত িতন বছের উপেজলার সািব ক আইন লা পিরিিত াভািবক অবায় রাখাসহ একাদশ জাতীয় সংসদ
িনব াচন, উপেজলা পিরষদ িনব াচন অবাধ, ু ও িনরেপভােব সাদন করা হেয়েছ। উপেজলা িেযাা কমে িনম াণ, উপেজলা
পিরষদ চের ববর রাল াপন, নন উপেজলা পিরষদ ভবন িনম াণ করা হেয়েছ এবং পয টন িশে াপক উয়ন সািধত হেয়েছ।
উপেজলা শাসেনর সািব ক মিনটিরং মাবাইল কাট  িতর মােম সািতক সমেয় বািববাহ িনেরােধ উেখেযা সাফ অজিত
হেয়েছ। জিম আেছ ঘর নাই এমন ৩২৭ পিরবারেক মাননীয় ধানমীর আয়ন কের আওতায় ঘর িনম াণ কের দয়া হেয়েছ। অ
উপেজলায় াম িনম ােনর মােম ৮০ পিরবারেক নব ািসত করা হেয়েছ। সিত আয়ণ-২ কের অধীেন যার জিম নাই ঘরও নাই
এমন িবধােভাগীেদর থম পয ােয় ২৮০ ঘর হার করা হেয়েছ। িতীয় পয ােয়র ২৫০ ঘেরর মে ২১০ ঘর ইিতমে হার করা
হেয়েছ। বাকীেলা িনম াণাধীন। কেরানা ভাইরােসর েয াগ মাকােবলায় উপেজলা শাসন সফলভােব কাজ কের যাে। এিডিব অথ ায়েন
উপেজলার িবিভ উয়নলক কায ম চলমান। শাি িনবাস (াম) সফলভােব পিরচালনা করা হে।

সমা এবং চােলসহ:

দ জনশির তা কম সাদেনর ে িদনাজর সদর উপেজলার এক ধান সমা। উোার অভাব এবং িশায়েন অনঅসরতা
এ উপেজলার আেরক অতম সমা। উপেজলায় ইারেনট সমার কারেণ িডিজটাল বাংলােদশ বাবায়েন অেনক বাধার সুখীন হেত
হে। অপয া জনশি ও সীিমত সদ িনেয় পাৎপদ িদনাজর সদর উপেজলার িবল জনেগাীর মে কািত সবা পৗঁছােনাই
উপেজলা শাসেনর জ এ সমেয়র সবেচেয় বড় চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

িশেণর মােম িবমান জনশিেক উপ কের েতর বা নয়া হেব। অিফস কক েদয় সবা সেক মাষেক ধারনা দয়া/
সেচতনতা ির জ িসেজন চাট ার দশ ন এবং One Stop Service চা কের জনেসবার মান বাড়ােনার চা করা হেব। মানব
সদ উয়েন িদনাজর সদর উপেজলার ১০  (সকল) ইউিনয়ন পিরষেদ লাইেির াপন করা হেব। মাননীয় ধানমী কক দ
িতিত/কসহ বাবায়েন েয়াজনীয় উোগ ও কায কর পদেপ হণ করা হেব। িে িদনাজর সদর উপেজলার ইিতহাস
সংকলন/সংরণ িবষয়ক িকা কাশ। িদনাজর সদর অেলর  -গাীর জীবনমান উয়ন এবং তােদর ভাষা, সংিত, ঐিতেহর
িবকাশ ও সংরেণ ক হণ ও বাবায়ন। ছা/ছাী ও িশিত বকারেদরেক আইিস এবং কািরগির িশেণর মােম দ কের গেড়
তালা হেব। িষর আিনক িবানিভিক িবকাশ সাধন করা হেব। পয টন িশের িবকাশ সাধেন সদর উপেজলার পয টন এবং ইিতহাস-
ঐিতহ  িবষয়ক  িকা  ণয়ন।  তািক  াপনােলা  যমন  িদনাজর  লাইেির,  রাজবাড়ী  ইতািদর  িবকাশ  সাধন।  এেকশনাল  এ
িরসাচ  বজড কায েমর াপক উয়ন সাধন করা হেব।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

• উপ িশণ দান ও ানচচ ায় উুকরেণর মােম উপেজলা শাসেনর কম কতা/কম চারীেদর ত ও দ
জনেসবক িহসােব গেড় তালা।
• সাধারণ জনগণেক সহেজ িবচার দান ও মামলার জট কমােত িদনাজর সদর উপেজলার ১০  ইউিনয়েন াম আদালতেক
শিশালীকরণ।
• ২০২১ সােলর মে িদনাজর সদর উপেজলােক শতভাগ াউট উপেজলায় পিরণত করা।
• ২০২১ সােলর মে িদনাজর সদর উপেজলােক বািববাহ করণ।
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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, িদনাজর সদর

এবং

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, িদনাজর-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ২৫ 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)
শাসিনক দতা ি, তির যথাযথ বহার ও সবাদাতােদর িভির পিরবতন এবং উাবন চচ ার মােম সময়াব ও
মানসত সবা িনিত করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ উপেজলা অিফেসর কম সাদেনর 

১. উপেজলা পয ােয় সরকাির ও বসরকাির সকল উয়নলক কায মসেহর কায কর সময়সাধন;
২. সামািজক িনরাপালক কায ম বাবায়ন জারদারকরণ
৩. জলা শাসেনর িনেদ শনায় রাজ শাসন ও বহাপনায় গিতশীলতা আনয়ন
৪. জনসেচতনতালক কায ম উুকরণ জারদারকরণ
৫. জনলা ও জনিনরাপা সংহতকরণ
৬. েয াগ বাপনা, বনায়ন, জলবা পিরবতন ও পিরেবশ সংরণসহ টকসই উয়ন লমাা অজন রািতকরণ
৭. ীড়া, সংিত ও নারী উয়ন তরািতকরণ
৮. জ িনবন কায ম জারদারকরণ
৯. ত্ িনবন কায ম জারদারকরণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. উপেজলার আ:িবভাগীয় কম কাের সময় এবং ধানমীর িতত কসহসহ উপেজলার 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, 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, তাবধান ও পিরবীণ;
৪. -ািতক বিশসহ সংরণসহ পিরেবশ ষেণর ফেল  জলবা পিরবতেনর িবপ ভাব মাকােবলায়
জনসেচতনতা ি, বনায়ন, িবিভ ক হণ ও বাবায়েন সািব ক সহায়তা করা এবং কায কর সময় সাধন ও
পিরবীণ;
৫. সামািজক িনরাপা ও দাির িবেমাচেন িবিভ মণালয়/িবভাগ কক হীত আমার বাড়ী আমার খামারসহ িবিভ
ক বাবায়েন সািব ক সহায়তা দান ও কায কর সময় সাধন;
৬. উপেজলার রাজ শাসেনর সািব ক িনয়ণ, তাবধান এবং পিরবীণ;
৭. িনব াহী ািজেিস সিকত যাবতীয় মতা েয়াগ, মাবাইল কাট  পিরচালনা, উপেজলার সািব ক আইন-লা
রাব ক জনজীবেন ি আনয়ন এবং িভিভআইিপেদর িনরাপা সংা কায াবলী
৮. জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন এবং অিভেযাগ িনি বহাপনার আওতায় অিভেযাগ িনিকরণ;
৯. িবিভ সামািজক সমা যমন যৗন হয়রািন, নারী িনয াতন, মাদক সবন, চারাচালান, যৗক, বািববাহ ইতািদ
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িতেরাধ/িনরসেন কায ম হণ;
১০. ানীয় সরকার সংা কায ম;
১১.  বাসীেদর ডাটােবইজ ত, িবেদশগামী  িেদর তারণা  ও হয়রািন িতেরাধ এবং মানব পাচার রাধসহ বাসী
কােণ যাবতীয় কায ম হণ;
১২. এনিজওেদর কায ম তদারিক ও সময়, এনিজও কায েমর ওভারািপং িতেরাধকে কম ে িনধ ারেণ মতামত
দান এবং এনিজওেদর অেল ছাড়ত অেথ র পিরবীণ ও ঋণসহ অা কায ম পিরদশ ন/দশ ন;
১৩. জাতীয় ই-গভেন  কায ম বাবায়ন; সবা পিত সহজীকরণ, সবা দান িতিত অযায়ী 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।
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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

অথ ৈনিতক/সামািজক উয়ন মােষর জীবন মান উয়ন সংা ৫০ ৫০ ৫৫ ৬০ ৬৫ উপেজলা পিরষদ ও সরকােরর আা মণালয় এিডিপ উয়ন ক

আইন লা পিরিিতর উিত মাবাইল কাট  পিরচালনা সংা ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৮ উপেজলা শাসন
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর
কায ালয়

িভক  িদনাজর সদর িভক নব সান সংা ৩৬ ৪ ৭০ ৭০ ৭৫ জলা শাসেকর কায ালয়
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর
কায ালয়

মানব সদ উয়ন কম খী িশণ আেয়াজন সংা ২২০ ২৫০ ৩০০ ৩২০ ৩৫০
ব উয়ন অিধদর, মিহলা িবষয়ক অিধদর,
জাইকা

সংি অিফস

*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

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] উপেজলা পয ােয়
সরকাির ও
বসরকাির সকল
উয়নলক
কায মসেহর
কায কর
সময়সাধন;

১২

[১.১] উপেজলা উয়ন
সময় কিমর সভা অান

[১.১.১] অিত সভা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১১ ১০ ৯ ১২ ১২

[১.২] উপেজলা উয়ন
সময় কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[১.২.১] িসা
বাবািয়ত

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

[১.৩] িবিভ উয়নলক
কায ম পিরদশ ন

[১.৩.১] পিরদশ নত
ক

সমি সংা ২ ৬ ১৪ ১৫ ১৪ ১২ ১১ ১০ ১৬ ১৮

[১.৪] এনিজও কায ম
সময় িবষয়ক সভা

[১.৪.১] সভা অিত সমি সংা ২ ১০ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.৫] এনিজও কায ম
সময় িবষয়ক সভার িসা
বাবায়ন

[১.৫.১] িসা
বাবািয়ত

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

[১.৬] এনিজওেদর অেল
ছাড়ত অেথ র পিরবীণ

[১.৬.১] পিরবীণত
এনিজও

সমি সংা ২ ৬ ৮ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১১

[১.৭] ঋণ কায ম
পিরদশ ন/দশ ন;

[১.৭.১] পিরদশ ন/দশ ন সমি সংা ১ ১০ ১০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[২] সামািজক
িনরাপালক
কায ম বাবায়ন
জারদারকরণ

১০

[২.১] িেযাােদর সানী
ভাতা িবতরণ

[২.১.১] ভাতা
িবতরণত

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

[২.২] িতবী ভাতা দান
কায ম তদারিক

[২.২.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত

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

[২.৩] িবধবা ভাতা িবতরণ
কায ম তদারিক

[২.৩.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত

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

[২.৪] সামািজক
িনরাপালক কের
বাবায়ন পিরবীণ

[২.৪.১] পিরবীণত
ক

সমি সংা ১ ১১ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২
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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 

[২.৫] িতবীেদর িশা ও
অা কাণলক কােজ
সহায়তা দান

[২.৫.১] সহায়তা দ সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩] জলা শাসেনর
িনেদ শনায় রাজ
শাসন ও
বহাপনায়
গিতশীলতা আনয়ন

১০

[৩.১] উপেজলা িম অিফস
পিরদশ ন

[৩.১.১] পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ২ ৬ ৬ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৭ ৭

[৩.২] ইউিনয়ন িম অিফস
পিরদশ ন

[৩.২.১] পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ২ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫০

[৩.৩] িম রকড 
হালনাগাদকরণ

[৩.৩.১] হালনাগাদত
খিতয়ান

সমি সংা ১ ৫৫০০ ৬০০০ ৬২০০ ৬০০০ ৫৫০০ ৫০০০ ৪৮০০ ৬৩০০ ৬৩০০

[৩.৪] িষ খাস জিম
বোব দান

[৩.৪.১] নব ািসত
পিরবার

সমি সংা ১ ২৩ ৪৭ ৪৮ ৪৫ ৪২ ৪০ ৩৫ ৪৮ ৫০

[৩.৫] অিষ খাস জিম
বোব দান

[৩.৫.১] আেবদন
িন

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

[৩.৬] িম উয়ন কেরর
সক দাবী িনধ ারণ

[৩.৬.১] সকভােব
দাবী িনধ ািরত

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

[৩.৭] িম উয়ন কর
আদায় তদারিক করা

[৩.৭.১] আদায়ত
িম উয়ন কর

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.৮] সায়রাত মহাল
বোব দান

[৩.৮.১] আদায়ত
ইজারা

সমি % ১ ৮০ ৯৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০

[৪]
জনসেচতনতালক
কায ম উুকরণ
জারদারকরণ

১০

[৪.১] এিসেডর অপবহার
রাধ সংা সভা আেয়াজন

[৪.১.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ০.৫ ১১ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৪.২] মাদকের
অপবহার িনয়েণ
জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[৪.২.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ০.৫ ৮ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২
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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 

[৪.৩] নারী ও িশ িনয াতন
রােধ জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[৪.৩.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৪.৪] যৗক িনেরােধর
লে জনসেচতনালক
সভা আেয়াজন

[৪.৪.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ১ ১১ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৪.৫] বািববাহ রােধ
কম পিরকনা ণয়ন

[৪.৫.১] কম পিরকনা
ণীত

সমি সংা ১ ১ ২ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[৪.৬] বািববাহ িনেরােধর
লে জনসেচতনালক
সভা আেয়াজন

[৪.৬.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ১ ১১ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৪.৭] সাস ও জীবাদ
দমেন জনসেচতনালক
সভা আেয়াজন

[৪.৭.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ০.৫ ১১ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৪.৭.২] সভার িসা
বাবায়েনর হার

সমি % ০.৫ ৯০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[৪.৮] নারী ও িশ পাচার
রােধ জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[৪.৮.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ০.৫ ১১ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৪.৮.২] সভার িসা
বাবায়েনর হার

সমি % ০.৫ ৯০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[৪.৯] কেরানা ভাইরােসর
সংমণ িতেরােধ
জনসেচতনতালক কায ম

[৪.৯.১] পিরচািলত
কােইন

সমি সংা ১ ২৪ ২৫ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ২৫ ২৫

[৪.১০] চারাচালান
িতেরােধ জনসেচতনালক
সভা আেয়াজন

[৪.১০.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ০.৫ ১১ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৪.১০.২] সভার িসা
বাবায়েনর হার

সমি % ০.৫ ৮০ ৯০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০



খসড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৭, ২০২১ ১২:১৭ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, 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 

[৪.১১] যৗন হয়রািন, জাল
নাট ও ি বসা িনয়েণ
এবং িতেরােধ
জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[৪.১১.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ১ ১১ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৫] জনলা ও
জনিনরাপা
সংহতকরণ

১০

[৫.১] মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[৫.১.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ৩ ৪০ ৪৮ ৪৮ ৪৫ ৪২ ৪০ ৪৮ ৪৮

[৫.২] ুভােব পাবিলক
পরীা পিরচালনা

[৫.২.১] পিরচািলত
পাবিলক পরীা

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৯ ১০০ ১০০

[৫.৩] উপেজলা আইন
লা কিমর সভা
অান

[৫.৩.১] অিত সভা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৫.৪] চাকর ও
লামহষ ক ঘটনা
অবিহতকরণ

[৫.৪.১] ৪ ঘার মে
গাচের আনীত

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৯ ১০০ ১০০

[৫.৪.২] ২৪ ঘার
মে িতেবদন
পশত

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৯ ১০০ ১০০

[৫.৫] উপেজলা আইন
লা কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[৫.৫.১] িসা
বাবায়েনর হার

সমি % ১ ৯০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ১০০ ১০০

[৫.৬] পািক গাপনীয়
িতেবদন রণ

[৫.৬.১] িরত
িতেবদন

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ১০০ ১০০



খসড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৭, ২০২১ ১২:১৭ া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, 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 

[৬] েয াগ
বাপনা, বনায়ন,
জলবা পিরবতন ও
পিরেবশ সংরণসহ
টকসই উয়ন
লমাা অজন
রািতকরণ

১০

[৬.১] াণ ও নব াসন এবং
েয াগ বহাপনা সিকত
সভা অান

[৬.১.১] অিত সভা সমি % ১ ১১ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৬.২] াণ ও নব াসন এবং
েয াগ বহাপনা সিকত
সভার িসা বাবায়ন

[৬.২.১] িসা
বাবািয়ত

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৬.৩] েয াগ িত
এলাকা তাৎিণক
পিরদশ ন/দশ ন

[৬.৩.১]
পিরদশ ন/দশ নত

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০



খসড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৭, ২০২১ ১২:১৭ া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, 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 

[৬.৪] িজআর দান
[৬.৪.১] দানত
িজআর

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৬.৫] িভিজএফ দান
[৬.৫.১] দানত
িভিজএফ

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০

[৬.৬] ট িরিলফ দান
[৬.৬.১] দানত
িরিলফ

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৬.৭] ামীন অবকাঠােমা
িনম ােনর জ কািবখা ক
বাবায়ন

[৬.৭.১] বাবািয়ত
ক

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৬.৮] ামীন অবকাঠােমা
িনম ােনর জ কািবটা ক
বাবায়ন

[৬.৮.১] বাবািয়ত
ক

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৬.৯] অিতদিরেদর জ
কম সংহান কম িচ

[৬.৯.১] বাবািয়ত
ক

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৬.১০] েরাপেনর জ
জনগণেক উুকরণ মলা
আেয়াজন

[৬.১০.১] আেয়ািজত
মলা

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১

[৬.১১] সামািজক বনায়েনর
জ িবিভ কার ের
চারা িবতরণ

[৬.১১.১] িবতরণত
চারা

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮২ ১০০ ১০০

[৬.১২] উপেজলা পিরেবশ
কিমর সভা আেয়াজন

[৬.১২.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ০.৫ ৪ ৫ ৬ ৫ ৪ ৩ ৬ ৬

[৬.১৩] উপেজলা পিরেবশ
কিমর সভার িসা
বাবায়ন

[৬.১৩.১] বাবািয়ত
িসা

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০



খসড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৭, ২০২১ ১২:১৭ া: ১৫ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, 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 

[৭] ীড়া, সংিত
ও নারী উয়ন
তরািতকরণ

৫
[৭.১] ীড়া সংহার
আওতাধীন িত ীড়া
িতেযািগতার আেয়াজন

[৭.১.১] আেয়ািজত
ীড়া িতেযািগতা

সমি সংা ১ ২ ২ ৩ ২ ৩ ৩

[৭.২] সাংিতক
িতেযািগতার আেয়াজন

[৭.২.১] আেয়ািজত
িতেযািগতা

সমি সংা ১ ৩ ৪ ৫ ৪ ৩ ৫ ৫

[৭.৩] উপেজলা নারী ও িশ
িনয াতন িতেরাধ কিমর
সভা আেয়াজন

[৭.৩.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ১ ১১ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৭.৪] উপেজলা নারী ও িশ
িনয াতন কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[৭.৪.১] িসা
বাবািয়ত

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১০০ ১০০

[৮] জ িনবন
কায ম
জারদারকরণ

২
[৮.১] জ িনবন
সকরণ

[৮.১.১] উেপেজলায়
জের ১ বছরের মধ্েয
জ িনবেনর হার

সমি % ২ ৪০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৮০ ১০০

[৯] ত্ িনবন
কায ম
জারদারকরণ

১
[৯.১] ত্ িনবন
সকরণ

[৯.১.১] উেপেজলায়
ত্র ১ বছরের মধ্েয
ত্ িনবেনর হার

সমি % ১ ১৫ ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ৪৫ ৫০



খসড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৭, ২০২১ ১২:১৭ া: ১৬ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, 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 ৮ ১০ ১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ৮ ১০ ১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪ ৩ ৪ ৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ৩ ৩ ৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ৩ ৩ ৩

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

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

তািরখ

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, িদনাজর

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ a2i Access to Information

২ CS Cadastral Survey

৩ RS Revisional Survey

৪ SA State Acquisition

৫ আইিস (ICT) ইনফরেমশন এ কিমউিনেকশন টকেনালিজ

৬ এনিজও (NGO) নন গভণ েমাল অরগানাইেজশন

৭ এসএফ টেম অব ফাস

৮ কািবখা কােজর িবিনমেয় খা

৯ কািবটা কােজর িবিনমেয় টাকা

১০ িজআর (GR) Gratuitous Relief

১১ িবিজিব বড ার গাড  বাংলােদশ

১২ িবিসএস বাংলােদশ িসিভল সািভ স

১৩ িভিজএফ ভালনােরবল প িফিডং

১৪ িভিভআইিপ ভির ভির ইমপরা পারসন
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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] উপেজলা উয়ন সময় কিমর সভা অান [১.১.১] অিত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসার সভার কায িববরণী

[১.২] উপেজলা উয়ন সময় কিমর সভার িসা বাবায়ন [১.২.১] িসা বাবািয়ত উপেজলা িনব াহী অিফসার হীত কায ম

[১.৩] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন [১.৩.১] পিরদশ নত ক উপেজলা িনব াহী অিফসার পিরদশ ন িতেবদন

[১.৪] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভা [১.৪.১] সভা অিত উপেজলা িনব াহী অিফসার সভার কায িববরণী

[১.৫] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভার িসা বাবায়ন [১.৫.১] িসা বাবািয়ত উপেজলা িনব াহী অিফসার হীত কায ম

[১.৬] এনিজওেদর অেল ছাড়ত অেথ র পিরবীণ [১.৬.১] পিরবীণত এনিজও উপেজলা িনব াহী অিফসার পিরদশ ন/দশ ন

[১.৭] ঋণ কায ম পিরদশ ন/দশ ন; [১.৭.১] পিরদশ ন/দশ ন উপেজলা িনব াহী অিফসার পিরদশ ন িতেবদন

[২.১] িেযাােদর সানী ভাতা িবতরণ [২.১.১] ভাতা িবতরণত উপেজলা িনব াহী অিফসার প রাল

[২.২] িতবী ভাতা দান কায ম তদারিক [২.২.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত উপেজলা িনব াহী অিফসার প রাল

[২.৩] িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক [২.৩.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত উপেজলা িনব াহী অিফসার প রাল

[২.৪] সামািজক িনরাপালক কের বাবায়ন পিরবীণ [২.৪.১] পিরবীণত ক উপেজলা িনব াহী অিফসার পিরদশ ন/দশ ন

[২.৫] িতবীেদর িশা ও অা কাণলক কােজ সহায়তা দান [২.৫.১] সহায়তা দ উপেজলা িনব াহী অিফসার প রাল

[৩.১] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন [৩.১.১] পিরদশ নত অিফস উপেজলা িনব াহী অিফসার পিরদশ ন িতেবদন

[৩.২] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [৩.২.১] পিরদশ নত অিফস উপেজলা িনব াহী অিফসার পিরদশ ন িতেবদন

[৩.৩] িম রকড  হালনাগাদকরণ [৩.৩.১] হালনাগাদত খিতয়ান উপেজলা িনব াহী অিফসার িজত খিতয়ান

[৩.৪] িষ খাস জিম বোব দান [৩.৪.১] নব ািসত পিরবার উপেজলা িনব াহী অিফসার কিলয়াত সাদন

[৩.৫] অিষ খাস জিম বোব দান [৩.৫.১] আেবদন িন উপেজলা িনব াহী অিফসার আেবদন রণ

[৩.৬] িম উয়ন কেরর সক দাবী িনধ ারণ [৩.৬.১] সকভােব দাবী িনধ ািরত উপেজলা িনব াহী অিফসার দাবী ায়ন

[৩.৭] িম উয়ন কর আদায় তদারিক করা [৩.৭.১] আদায়ত িম উয়ন কর উপেজলা িনব াহী অিফসার টাকার পিরমাণ

[৩.৮] সায়রাত মহাল বোব দান [৩.৮.১] আদায়ত ইজারা উপেজলা িনব াহী অিফসার ইজারা

[৪.১] এিসেডর অপবহার রাধ সংা সভা আেয়াজন [৪.১.১] আেয়ািজত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসার আেয়ািজত অান

[৪.২] মাদকের অপবহার িনয়েণ জনসেচতনালক সভা আেয়াজন [৪.২.১] আেয়ািজত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসার আেয়ািজত অান

[৪.৩] নারী ও িশ িনয াতন রােধ জনসেচতনালক সভা আেয়াজন [৪.৩.১] আেয়ািজত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসার আেয়ািজত অান

[৪.৪] যৗক িনেরােধর লে জনসেচতনালক সভা আেয়াজন [৪.৪.১] আেয়ািজত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসার আেয়ািজত অান

[৪.৫] বািববাহ রােধ কম পিরকনা ণয়ন [৪.৫.১] কম পিরকনা ণীত উপেজলা িনব াহী অিফসার হীত পদেপ
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[৪.৬] বািববাহ িনেরােধর লে জনসেচতনালক সভা আেয়াজন [৪.৬.১] আেয়ািজত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসার আেয়ািজত অান

[৪.৭] সাস ও জীবাদ দমেন জনসেচতনালক সভা আেয়াজন
[৪.৭.১] আেয়ািজত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসার আেয়ািজত অান

[৪.৭.২] সভার িসা বাবায়েনর হার উপেজলা িনব াহী অিফসার িসা বাবায়েনর িতেবদন

[৪.৮] নারী ও িশ পাচার রােধ জনসেচতনালক সভা আেয়াজন
[৪.৮.১] আেয়ািজত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসার আেয়ািজত অান

[৪.৮.২] সভার িসা বাবায়েনর হার উপেজলা িনব াহী অিফসার িসা বাবায়ন িতেবদন

[৪.৯] কেরানা ভাইরােসর সংমণ িতেরােধ জনসেচতনতালক কায ম [৪.৯.১] পিরচািলত কােইন উপেজলা িনব াহী অিফসার কেরানা ভাইরাস িনয়ণ

[৪.১০] চারাচালান িতেরােধ জনসেচতনালক সভা আেয়াজন
[৪.১০.১] আেয়ািজত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসার আেয়ািজত অান

[৪.১০.২] সভার িসা বাবায়েনর হার উপেজলা িনব াহী অিফসার িসা বাবায়ন িতেবদন

[৪.১১] যৗন হয়রািন, জাল নাট ও ি বসা িনয়েণ এবং িতেরােধ জনসেচতনালক
সভা আেয়াজন

[৪.১১.১] আেয়ািজত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসার আেয়ািজত অান

[৫.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা [৫.১.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  উপেজলা িনব াহী অিফসার অিভযান

[৫.২] ুভােব পাবিলক পরীা পিরচালনা [৫.২.১] পিরচািলত পাবিলক পরীা উপেজলা িনব াহী অিফসার অিত পরীার সংা

[৫.৩] উপেজলা আইন লা কিমর সভা অান [৫.৩.১] অিত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসার সভার কায িববরণী

[৫.৪] চাকর ও লামহষ ক ঘটনা অবিহতকরণ
[৫.৪.১] ৪ ঘার মে গাচের আনীত উপেজলা িনব াহী অিফসার িতেবদন

[৫.৪.২] ২৪ ঘার মে িতেবদন পশত উপেজলা িনব াহী অিফসার িতেবদন

[৫.৫] উপেজলা আইন লা কিমর সভার িসা বাবায়ন [৫.৫.১] িসা বাবায়েনর হার উপেজলা িনব াহী অিফসার িসা বাবায়ন িতেবদন

[৫.৬] পািক গাপনীয় িতেবদন রণ [৫.৬.১] িরত িতেবদন উপেজলা িনব াহী অিফসার িতেবদন

[৬.১] াণ ও নব াসন এবং েয াগ বহাপনা সিকত সভা অান [৬.১.১] অিত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসার সভার কায িববরণী

[৬.২] াণ ও নব াসন এবং েয াগ বহাপনা সিকত সভার িসা বাবায়ন [৬.২.১] িসা বাবািয়ত উপেজলা িনব াহী অিফসার হীত পদেপ

[৬.৩] েয াগ িত এলাকা তাৎিণক পিরদশ ন/দশ ন [৬.৩.১] পিরদশ ন/দশ নত উপেজলা িনব াহী অিফসার িতেবদন

[৬.৪] িজআর দান [৬.৪.১] দানত িজআর উপেজলা িনব াহী অিফসার প রাল

[৬.৫] িভিজএফ দান [৬.৫.১] দানত িভিজএফ উপেজলা িনব াহী অিফসার প রাল

[৬.৬] ট িরিলফ দান [৬.৬.১] দানত িরিলফ উপেজলা িনব াহী অিফসার প রাল

[৬.৭] ামীন অবকাঠােমা িনম ােনর জ কািবখা ক বাবায়ন [৬.৭.১] বাবািয়ত ক উপেজলা িনব াহী অিফসার কের সংা

[৬.৮] ামীন অবকাঠােমা িনম ােনর জ কািবটা ক বাবায়ন [৬.৮.১] বাবািয়ত ক উপেজলা িনব াহী অিফসার কের সংা

[৬.৯] অিতদিরেদর জ কম সংহান কম িচ [৬.৯.১] বাবািয়ত ক উপেজলা িনব াহী অিফসার কের সংা

[৬.১০] েরাপেনর জ জনগণেক উুকরণ মলা আেয়াজন [৬.১০.১] আেয়ািজত মলা উপেজলা িনব াহী অিফসার মলার সংা

[৬.১১] সামািজক বনায়েনর জ িবিভ কার ের চারা িবতরণ [৬.১১.১] িবতরণত চারা উপেজলা িনব াহী অিফসার িবতরণ অান
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[৬.১২] উপেজলা পিরেবশ কিমর সভা আেয়াজন [৬.১২.১] আেয়ািজত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসার সভার কায িববরণী

[৬.১৩] উপেজলা পিরেবশ কিমর সভার িসা বাবায়ন [৬.১৩.১] বাবািয়ত িসা উপেজলা িনব াহী অিফসার হীত পদেপ

[৭.১] ীড়া সংহার আওতাধীন িত ীড়া িতেযািগতার আেয়াজন [৭.১.১] আেয়ািজত ীড়া িতেযািগতা উপেজলা িনব াহী অিফসার আেয়ািজত অান সংা

[৭.২] সাংিতক িতেযািগতার আেয়াজন [৭.২.১] আেয়ািজত িতেযািগতা উপেজলা িনব াহী অিফসার আেয়ািজত অান সংা

[৭.৩] উপেজলা নারী ও িশ িনয াতন িতেরাধ কিমর সভা আেয়াজন [৭.৩.১] আেয়ািজত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসার সভার কায িববরণী

[৭.৪] উপেজলা নারী ও িশ িনয াতন কিমর সভার িসা বাবায়ন [৭.৪.১] িসা বাবািয়ত উপেজলা িনব াহী অিফসার হীত পদেপ

[৮.১] জ িনবন সকরণ
[৮.১.১] উেপেজলায় জের ১ বছরের মধ্েয জ িনবেনর
হার

উপেজলা িনব াহী অিফসার জ িনবন সংখ্যা

[৯.১] ত্ িনবন সকরণ
[৯.১.১] উেপেজলায় ত্র ১ বছরের মধ্েয ত্ িনবেনর
হার

উপেজলা িনব াহী অিফসার ত্ িনবন সংখ্যা
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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
ামীন অবকাঠােমা িনম ােনর জ কািবটা ক
বাবায়ন

বাবািয়ত ক েয াগ বাপনা ও াণ মণালয় চােপ কায ম স করেত যথাসমেয় বরা েয়াজন

ামীন অবকাঠােমা িনম ােনর জ কািবখা ক
বাবায়ন

বাবািয়ত ক েয াগ বাপনা ও াণ মণালয় চােপ কায ম স করেত যথাসমেয় বরা েয়াজন

ট িরিলফ দান দানত িরিলফ েয াগ বাপনা ও াণ মণালয় চােপ কায ম স করেত যথাসমেয় বরা েয়াজন

িভিজএফ দান দানত িভিজএফ েয াগ বাপনা ও াণ মণালয় চােপ কায ম স করেত যথাসমেয় বরা েয়াজন

িজআর দান দানত িজআর েয াগ বাপনা ও াণ মণালয় চােপ কায ম স করেত যথাসমেয় বরা েয়াজন

েয াগ িত এলাকা তাৎিণক পিরদশ ন/দশ ন পিরদশ ন/দশ নত েয াগ বাপনা ও াণ মণালয় চােপ কায ম স করেত যথাসমেয় বরা েয়াজন

ীড়া সংহার আওতাধীন িত ীড়া িতেযািগতার
আেয়াজন

আেয়ািজত ীড়া িতেযািগতা ব ও ীড়া মণালয় পয া বরা পাওয়া গেল ীড়া িতেযািগতা আেয়াজন সব হেব

সাংিতক িতেযািগতার আেয়াজন আেয়ািজত িতেযািগতা সংিত িবষয়ক মণালয় সাংিতক িতেযািগতা আেয়াজেন পয া বরা েয়াজন

িতবীেদর িশা ও অা কাণলক কােজ
সহায়তা দান

সহায়তা দ সমাজকাণ মণালয়
সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন সমাজেসবা অিধদেরর িবিভ উপকারেভাগী িনব াচন ,
তািলকাকরণ এবং তােদর অেল তািশত সবা দােনর জ দািয়া।

সামািজক িনরাপালক কের বাবায়ন পিরবীণ পিরবীণত ক সমাজকাণ মণালয়
সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন সমাজেসবা অিধদেরর িবিভ উপকারেভাগী িনব াচন ,
তািলকাকরণ এবং তােদর অেল তািশত সবা দােনর জ দািয়া।

িতবী ভাতা দান কায ম তদারিক ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত সমাজকাণ মণালয়
সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন সমাজেসবা অিধদেরর িবিভ উপকারেভাগী িনব াচন ,
তািলকাকরণ এবং তােদর অেল তািশত সবা দােনর জ দািয়া।

িেযাােদর সানী ভাতা িবতরণ ভাতা িবতরণত সমাজকাণ মণালয়
সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন সমাজেসবা অিধদেরর িবিভ উপকারেভাগী িনব াচন ,
তািলকাকরণ এবং তােদর অেল তািশত সবা দােনর জ দািয়া।

উপেজলা আইন লা কিমর সভার িসা বাবায়ন িসা বাবায়েনর হার জনিনরাপা িবভাগ, রা মণালয় আইন লা রায় িলিশ সহায়তা অপিরহায 

ুভােব পাবিলক পরীা পিরচালনা পিরচািলত পাবিলক পরীা জনিনরাপা িবভাগ, রা মণালয় আইন লা রায় িলিশ সহায়তা অপিরহায 

মাবাইল কাট  পিরচালনা পিরচািলত মাবাইল কাট  জনিনরাপা িবভাগ, রা মণালয় আইন লা রায় িলিশ সহায়তা অপিরহায 
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


