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গণজাতী বাংলােদশ সরকার
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এবং

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম-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:

জনেসবায় িনেবিদত উপেজলা শাসন গেড় তালার লে এবং জনগণেক One Stop Service দােনর লে সবাবাব িসেজন
চাট ার াপন করা হেয়েছ। ামারী উপেজলােক বািববাহ উপেজলা িহেসেব গেড় তালার লে উপেজলা শাসন কক এক
ক হণ করা হেয়েছ। িবগত িতন বছের উপেজলার সািব ক আইন লা পিরিিত াভািবক অবায় রেয়েছ। ধানমীর কায ালেয়র
আয়ণ-২ কের মােম িমহীন ও হহীন (ক-িণ) পিরবােরর নব াসেনর জ ৩৩০  জিমসহ হ দান করা হেয়েছ। এছাড়াও
ইেনােভশন কায ম, জনবাব অভথ না ও সবা ক িতা, ামারী িশ পাক উয়ন স করা হেয়েছ। উপেজলা শাসেনর সািব ক
মিনটিরং, মাবাইল কাট  িতর মােম সািতক সমেয় বা িববাহ িনেরাধ উেখেযা সাফ অিজত হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

দ জনশির তা কম সাদেনর ে ামারী উপেজলার এক ধান সমা। তাছাড়া িতবছর বা, নদীভান ইতািদ
ািতক েয াগসহ সেদর সীমাবতা িতিনয়তই কম সাদেন িতবকতা তির করেছ। ামারী উপেজলায় িবেতর ত ীড
না থাকায় ও ইারেনট সমার কারেণ িডিজটাল বাংলােদশ বাবায়েন অেনক বধার সুখীন হেত হে। অপয া জনশি ও সীিমত
সদ িনেয় পাৎপদ ামারী উপেজলার িবল জনেগাীর মে কািত সবা পৗঁছােনাই উপেজলা শাসেনর জ এ সমেয়র সবেচেয়
বড় চােল। সািতক সমেয় কেরানা ভাইরাস িতেরাধ ও শমেনর জ সকল নাগিরকেক মা পিরধান, সামািজক র িনিতকরণ ও
া িবিধ মেন চলার জ সেচতন কের গেড় তালা নন চােল িহেসেব দখা িদেয়েছ।

ভিবৎ পিরকনা:

১। েয়াজনীয় িশেণর মােম িবমান অদ জনশিেক দ জনশিেত পিরনত করার জ উপ বা হণ;
২। পিরেবশ রায় সেচতনতা ির পাশাপািশ বাটািনকাল গােড ন গেড় লেত উোগ হণ;
৩। বা িববাহ  উপেজলা গেড় তালা। মানসত িশা িনিত করা;
৪। উপেজলা পয ােয় সকল সরকাির অিফস কক েদয় সবা সেক মাষেক ধারনা দয়া/ সেচতনতা ির জ িসেজন চাট ার দশ ন
িনিত করা এবং One Stop Service চা কের জনেসবার মান বাড়ােনার চা করা;
৫। মানব সদ উয়েন ামারী উপেজলার ১০  (সকল) ইউিনয়ন পিরষেদ লাইেির াপন করা;
৬। অনা িছটমহেলর উয়নেক অািধকার িদেয় মাননীয় ধানমী কক দ িতিত/কসহ বাবায়েন েয়াজনীয় উোগ ও
কায কর পদেপ হণ করা;
৭। িড়াম জলার ামারী অেলর ঐিতহবাহী ভাওয়াইয়া গান সংহ, সংকলন ও সংরেণর কায কর পদেপ হণ করা;
৬। মহামারী কেরানা ভাইরাস িতেরােধ শতভাগ জনসেচতনতা িকরেণ েয়াজনীয় পদেপ হণ করা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

উপ িশণ দান ও ানচচ ায় উুকরেণর মােম উপেজলা শাসেনর কম কতা/কম চািরেদর ত ও দ জনেসবক
িহেসেব গেড় তালা।
সাধারণ  জনগণেক  সহেজ  িবচার  দান  ও  মামলার  জট  কমােত  ামারী  উপেজলার  ১০    ইউিনয়েন  াম  আদালতেক
শিশালীকরণ।
২০২৩ সােলর িডেসর মােসর মে ামারী উপেজলায় শতভাগ াউং িনিত করার লে েয়াজনীয় পদেপ হণ।
কেরানা  ভাইরাস  িতেরােধ  এ  উপেজলার  জনগণেক  ািবিধ,  মা  পিরধান,  সামািজক  র  িনিতকে  নানািবধ
গণসেচতনতালক বা 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, ামারী

এবং

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম-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)
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. িম বাপনা
২. উয়ন ও শাসিনক সময়
৩. িশা, সংিত ও আইিস
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 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 বহাপনা 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 পরিবীণ;
৪. -ািতক বিশসহ সংরণসহ পরিবেশ ষেণর ফেল  জলবা পিরবতেনর িবপ ভাব মাকাবেলায়
জনসচেতনতা  বনায়ন, িবিভ ক হণ ও বাবায়েন সািব ক সহায়তা করা এবং সািব ক সময় সাধন ও পরিবীণ;
৫. সামািজক িনরাপা দাির িবেমাচেন িবিভ মণালয়/িবভাগ কক হীত আমার বাড়ী আমার খামারসহ িবিভ ক
বাবায়েন সািব ক সহায়তা দান ও কায কর সময় সাধন;
৬. উপজেলার রাজ শাসেনর সািব ক িনয়ন, তাবধান এবং পিরিবণ;
৭. এিিকউভ ািজেিস সিকত যাবতীয় মতা েয়াগ, মাবাইল কাট পিরচালনা, উপেজলার সািব ক আইন-লা
রা বক জনজীবেন ি আনয়ন এবং িভআইিপেদর িনরাপা সংা কায াবলী;
৮. এিিকউভ াজেিস সিকত যাবতীয় মতা েয়াগ, জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন এবং অিভেযাগ িনি
বহাপনার আওতায় অিভেযাগ িনিকরণ;
৯. িবিভ সমা যমন যৗন হয়রািন নারী িন য াতন, মাদক সবন, চারাচালান, যৗক, বািববাহ ইতািদ
িতেরাধ/িনরসেন কায ম হণ;
১০. ানীয় সরকার সংা কায ম ;
১১.  বাসীদের ডাটাবেইজ ত, িবেদশগামী  িেদর তারণা  ও হয়রািন িতেরাধ এবং মানব পাচার রাধসহ বাসী
কােণ যাবতীয় কায ম হণ;
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১২. এনিজওেদর কায ম তদারিক ও সময়, এনিজও কায েমর ওভারািপং িতেরাধকে  িনধ ারেণ মতামত
দান এবং এনিজওেদর ছাড়ত অেথ র পিরবীণ ঋণসহ অা কায ম পরিদ শন/দ শন;
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

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

িম বাপনা

িষ খাস জিম বোব াব রণ সংা ২০০ ১৩০ ৪০ ৫০ ৬০
সহকারী কিমশনার (িম), ামারী, উপেজলা
িনব াহী অিফসার, ামারী

িমহীন
উপেজলা ঘাষণা

সহকারী কিমশনার (িম) অিফস পিরদশ ন সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ উপেজলা িনব াহী অিফসার, ামারী িনধ ািরত পিরদশ ন

পিরদশ েনর পািরশ বাবায়ন তদারিক সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২
সহকারী কিমশনার (িম), উপেজলা িনব াহী
অিফসার

পিরদশ ন িতেবদন

ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন সংা ২৪ ২৮ ৩০ ৩২ ৩২
সহকারী কিমশনার (িম), উপেজলা িনব াহী
অিফসার, ামারী

িনধ ািরত পিরদশ ন

ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ েনর পািরশ বাবায়ন
তদারিক

সংা ২২ ২৮ ৩০ ৩২ ৩২
সহকারী কিমশনার (িম) ও উপেজলা িনব াহী
অিফসার, ামারী

পিরদশ ন িতেবদন

সায়রাত মহাল ইজারা দান সংা ১২ ১১ ১১ ১২ ১২ উপেজলা িম অিফস ও জলা শাসক
িনবিত জেলেদর
কম সংান ি

খাসজিম উারকে উেদ াব রণ সংা ২ ১ ৫ ৫ ৫
সহকারী কিমশনার (িম) ও উপেজলা িনব াহী
অিফসার

দখল (িনক)

অিপ ত সিত ইজারা দান সংা ৫ ৫ ৫ ৫ ৫
সহকারী কিমশনার (িম) ও উপেজলা িনব াহী
অিফসার

িলজ দান

িম উয়ন কর বাপনা িডিজটালাইেজশন
বাবায়ন

শতকরা
হার (%)

৭০ ৯০ ১০০ ৯০ ১০০
ইউিনয়ন িম সহকারী কম কতা, সহকারী কিমশনার
(িম) ও উপেজলা িনব াহী অিফসার

িডিজটাল পিতেত
খাজনা আদায়

হহীনেদর জ হিনম ান করা সংা ২০০ ১৩০ ৩০ ২০ ১০
ইউিনয়ন িম সহকারী কম কতা, সহকারী কিমশনার
(িম) ও উপেজলা িনব াহী অিফসার

হহীন  করা

সরকাির জিম, নদী, পাহাড়, বনিম, ািতক রায়
পদেপ হণ

সংা ১ ১ ১ ১ ১
ইউিনয়ন িম সহকারী কম কতা, সহকারী কিমশনার
(িম) ও উপেজলা িনব াহী অিফসার

সেদর সক
বহার

উপেজলা রাজ সভার িসা বাবায়ন সংা ৬ ১২ ১২ ১২ ১২
ইউিনয়ন িম সহকারী কম কতা, সহকারী কিমশনার
(িম) ও উপেজলা িনব াহী অিফসার

তা আনায়ন
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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

উয়ন ও
শাসিনক সময়

উপেজলার সকল দর/িতােনর কায েমর যথাযথ
সময় সাধান

সংা ১৫ ১৫ ১৮ ২০ ২০
ইউিনয়ন পিরষদ, সকল দর ধান, উপেজলা িনব াহ
অিফসার

কােজ তা
আনয়ন

উপেজলা উয়ন সময় কিমর সভার িসা
বাবায়ন

সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২
সকল দর ধান, ইউিনয়ন পিরষদ, উপেজলা িনব াহ
অিফসার

কােজর নগত মান
িনিত

উয়ন কের/কায েমর মান িনিেত িনয়িমত
পিরদশ ন করা

সংা ২০ ২২ ২৫ ২৫ ২৮
সকল দর ধান, ইউিনয়ন পিরষদ, উপেজলা িনব াহ
অিফসার

কােজর তা
আনয়ন

খা িনরাপা িনিেত পদেপ হণ সংা ৫ ৫ ৬ ৬ ৮
িষ িবভাগ, খা িবভাগ, সহকারী কিমশনার (িম)
ও উপেজলা িনব াহ অিফসার

িনরাপদ খা

বাজার  িিতশীল রাখেত পদেপ হণ; বাজার
মিনটিরং ি

সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২
বিনক সিমিত, িমল মািলক সিমিত, খা বসায়ী,
িনরাপদ খা িনরাপদ খা কপ, সহহকারী
কিমশনার (িম) ও উপেজলা িনব াহী অিফসার

বাজার মিনটিরং

সরকাির অিফেস সময়মেতা সবা াি িনিেত
পদেপ হণ

সংা ৫ ৫ ৫ ৫ ৫
সকল দর ধান, ইউিনয়ন পিরষদ, উপেজলা িনব াহ
অিফসার

কােজর তা
আনয়ন

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

সংা ৪ ৫ ৫ ৫ ৫
কিমউিন হথ াভাইডার, উপেজলা া ও
পিরবার পিরকনা অিফসার ও উপেজলা িনব াহী
অিফসার

জনগেনর দাড়
গাড়ায়  সবা

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

সংা ২ ২ ৩ ৩ ৩
উপেজলা সমাজ সবা অিফসার, সহকারী কিমশনার
(িম) ও উপেজলা িনব াহী অিফসার

সামািজক িনরাপা

িে গণহতার িশকার এবং অসহায় িেযাা
পিরবােরর সদেদর যথাযথ সাণজনক জীবণ-যাার
বাকরেণ পদেপ হণ

সংা ২০ ৩০ ৩৫ ৪০ ৪০
বীর িেযাা, উপেজলা ক বাবায়ন কম কতা,
উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, বাপক, সানালী
াংক ও উপেজলা িনব াহী অিফসার

িেযাা সানী

গণকবর ও ে িচিতকরণ ও সংরেনর উোগ
হণ

সংা ১ ১ ১ ১ ১
বীর িেযাা, ইউিনয়ন পিরষদ, উপেজলা িনব াহী
অিফসার

গণকবর ও ি
 িচিতকরণ

এসিডিজ িবষয়ক উপেজলা কিমর সভার িসা
বাবায়ন

সংা ২ ৪ ৫ ৮ ১০
ইউিনয়ন পিরষদ, সকল দর ধান, ও উপেজলা
িনব াহী অিফসার

টকশই উয়ন



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৩, ২০২২

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

আইন-লা

মািসক আইন-লা সংা সভার িসা বাবায়ন
এবং ইউিনয়ন আইন-লা কিমর কায ম
মিনটিরং

সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২
চয়ারান, ইউিনয়ন পিরষদ, অিফসার ইনচাজ,
সহকারী কিমশনার (িম) ও উপেজলা িনব াহী
অিফসার

আইনলা
পিরিিত াভািবক

সামািজক যাগােযাগ মােমর অপবহার রাধকে
বা হণ

সংা ২ ৫ ৫ ৬ ৮
সহকারী াামার, অিফসার ইনচাজ , সহকারী
কিমশনার (িম) ও উপেজলা িনব াহী অিফসার

জব িতহত

ধময় উবাদ ও জীবাদ মাকােবলায় বা হণ সংা ২ ২ ২ ৩ ৩
ইসলািমক ফাউেশন, অিফসার ইনচাজ, সহকারী
কিমশনার (িম) ও উপেজলা িনব াহী অিফসার

জব িতহত

মাদক সমাজ গঠেন পদেপ হণ সংা ৩ ৫ ৫ ৫ ৫
মদক িনয়ণ অিধদর, অিফসার ইনচাজ,
সহকারী কিমশনার (িম) ও উপেজলা িনব াহী
অিফসার

মাদক  সমাজ
গঠন

নারী ও িশর িত সিহংসতা, িনপীড়ন ও বষলক
আচরন বে পদেপ হণ

সংা ৮ ১০ ১০ ১০ ১০
ইউিনয়ন পিরষদ, উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতা
অিফসার ইনচাজ, সহকারী কিমশনার (িম) ও
উপেজলা িনব াহী অিফসার

নারী িনয াতন

বা িববাহ, ইভিজং, খাে ভজাল, নকল প
ইতািদ রােধ িনয়মিমত মাবাইল কাট  পিরচালনা

সংা ৫০ ৫৫ ৬০ ৭০ ৭০
মাদক িনয়ণ অিধদর, অিফসার ইনচাজ,
সহকারী কিমশনার (িম) ও উপেজলা িনব াহী
অিফসার

অিভযান
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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

িশা, সংিত ও
আইিস

িশা িতােন উত পাঠদান িনিেত পদেপ হণ সংা ২৫ ২৮ ৩২ ৩২ ৩২
সংি িশা িতান, উপেজলা াথিমক িশা ও
মািমক িশা অিফস, চয়ারান, ইউিনয়ন
পিরষদ, উপেজলা িনব াহী অিফসার

িশার নগত মান
িনিত

গ ম এলাকার িশা িতােনর কায ম িেত
পদেপ হণ

সংা ২ ৩ ৩ ৩ ৩
সংি িশা িতান, উপেজলা াথিমক িশা ও
মািমক িশা অিফস, চয়ারান, ইউিনয়ন
পিরষদ, উপেজলা িনব াহী অিফসার

িশার নগত মান
িনিত

জনশীলতার চচ া, সাংিতক চচ া ও ীড়া িবধা
িেত পদেপ হণ

সংা ২ ৩ ৩ ৩ ৩
সংি িশা িতান, উপেজলা াথিমক িশা ও
মািমক িশা অিফস, চয়ারান, ইউিনয়ন
পিরষদ, উপেজলা িনব াহী অিফসার

িশার নগত মান
িনিত

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

সংা ১ ২ ১ ১ ১
সংি িশা িতান, উপেজলা াথিমক িশা ও
মািমক িশা অিফস, চয়ারান, ইউিনয়ন
পিরষদ, উপেজলা িনব াহী অিফসার

খলালার সার

উ ি ানস মশি গেড় লেত পদেপ
হণ

সংা ২ ৩ ৪ ৪ ৪
সংি িশা িতান, উপেজলা াথিমক িশা ও
মািমক িশা অিফস, চয়ারান, ইউিনয়ন
পিরষদ, উপেজলা িনব াহী অিফসার

দ জনবল

জনসাধারেণর মােঝ িনরাপদ ইারেনট ও তি
বহার িনিেত পদেপ হণ

সংা ৩ ৪ ৪ ৫ ৫
সহকারী াামার, অিফসার ইনচাজ, সহকারী
কিমশনার (িম) উপেজলা িনব াহী অিফসার

জব িতহত

জনসাধারেণর মােঝ া সেচতনতা িেত পদেপ
হণ

সংা ৩ ১০ ১২ ১২ ১২
কিমউিন হথ াভাইডার, উপেজলা া ও
পিরবার পিরকনা কম কতা ও উপেজলা িনব াহী
অিফসার

া সেচতনতা

ধময় ও সামািজক সীিত ও অসাদািয়কতা রায়
বা হণ

সংা ১ ৫ ৫ ৫ ৫
ইসলািমক ফাইেশন, চয়ারান, ইউিনয়ন পিরষদ,
অিফসার ইনচাজ ও উপেজলা িনব াহী অিফসার

জব িতহত
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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

ানীয় সরকার ও
অা কায েমর
সময়/বাপনা

এসিডিজ ানীয়করেণ উোগ হণ সংা ৪ ৬ ৬ ৮ ১০
ইউিনয়ন পিরষদ, উপেজলা পিরষদ, সকল দর
ধান, উপেজলা িনব াহী অিফসার

টকশই উয়ন
িনিতকরণ

ানীয় সরকার িতােন যথাযথ উয়ন পিরকনা
হেণ সহায়তা ও সময় সাধন

সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২
ইউিনয়ন পিরষদ, উপেজলা পিরষদ, সকল দর
ধান, উপেজলা িনব াহী অিফসার

টকশই উয়ন
িনিতকরণ

উপেজলার িনজ ঐিতহ ও সংিত রা এবং
উপেজলার িবাত পসেহর চার ও িবপণেন
উোগ হণ

সংা ৪ ৬ ৬ ৬ ৬
ইউিনয়ন পিরষদ, উপেজলা পিরষদ, সকল দর
ধান, উপেজলা িনব াহী অিফসার

ানীয়  ােমাট

পিরকিত নগরায়ন ও বনায়ন িনিত করা সংা ২ ৫ ৫ ৫ ৫
ইউিনয়ন পিরষদ, উপেজলা পিরষদ, সকল দর
ধান, উপেজলা িনব াহী অিফসার

পিরেবশ রা

পয টেনর িবকাশ, পয টন েটর রণােবন ও নন
পয টন ট গেড় লেত পদেপ হণ

সংা ২ ২ ২ ২ ২
ইউিনয়ন পিরষদ, উপেজলা পিরষদ, সকল দর
ধান, উপেজলা িনব াহী অিফসার

ানীয় া ােমাট

সামািজক িনরাপা কম িচেত
অসহায়/ঃ/িবধাবিতেদর িবধাাি িনিেত
বা হণ

সংা ২২০০ ২৩১০ ২৫০০ ২৮০০ ২৯০০
ইউিনয়ন পিরষদ, উপেজলা পিরষদ, সকল দর
ধান, উপেজলা িনব াহী অিফসার

সামািজক িনরাপা

জ িনবন কায ম তদারিক সংা ১০০ ২০০ ৩০০ ৫০০ ৫০০
ইউিনয়ন পিরষদ, া ও পিরবার পিরকনা
ককা ও উপেজলা িনব াহী অিফসার

িন ল জ ও 
িনবন িনিত

এনিজও কায ম সময় সংা ২০ ২৫ ৩০ ৩০ ৩০
ইউিনয়ন পিরষদ, উপেজলা পিরষদ, সংি দর
ধান ও উপেজলা িনব াহী অিফসার

তা আনায়ন

ানীয় সরকার িতােনর সমতা িেত উোগ
হণ

সংা ২ ২ ২ ৩ ৪
ইউিনয়ন পিরষদ, উপেজলা পিরষদ, সকল দর
ধান, উপেজলা িনব াহী অিফসার

সমতা ি

ানীয় সরকার িতােনর কায ম পিরবীণ সংা ৪০ ৪৬ ৪৮ ৫০ ৫০
চয়ারান, ইউিনয়ন পিরষদ ও উপেজলা িনব াহী
অিফসার

তা আনয়ন

*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 

[১] িম
বাপনা

২৫

[১.১] িষ খাস জিম বোব দান
[১.১.১] অিত
সভা

সমি সংা ৩ ২০০ ১৩০ ৩০ ২৫ ২০ ১০ ৫ ৩ ৩

[১.২] সহকারী কিমশনার (িম) অিফস
পিরদশ ন

[১.২.১]
িনধ ািরত
পিরদশ ন

সমি সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৬ ৬

[১.৩] পিরদশ েনর পািরশ বাবায়ন
তদারিক

[১.৩.১] সংা সমি সংা ২ ৩ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৪ ৬ ৬

[১.৪] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন
[১.৪.১]
িনধ ািরত
পিরদশ ন

সমি সংা ২ ২৪ ২৮ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ৩২ ৩২

[১.৫] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ েনর
পািরশ বাবায়ন তদারিক

[১.৫.১] সংা সমি সংা ২ ২২ ২৮ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২ ৩২ ৩২

[১.৬] সায়রাত মহাল বোব দান [১.৬.১] সংা সমি সংা ৩ ১২ ১১ ১১ ১০ ৮ ৬ ৪ ১৪ ১৪

[১.৭] খাসজিম উারকে উেদ াব
রণ

[১.৭.১] অিত
সভা

সমি সংা ২ ২ ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ২ ২

[১.৮] অিপ ত সিত ইজারা দান [১.৮.১] সংা সমি সংা ১ ৫ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫

[১.৯] িম উয়ন কর বাপনা
িডিজটালাইেজশন বাবায়ন

[১.৯.১]
শতকরা হার
(%)

গড় % ১ ৭০ ৯০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০

[১.১০] হহীনেদর জ হিনম ন করা [১.১০.১] সংা সমি সংা ৩ ২০০ ১৩০ ৩০ ২৫ ২০ ১০ ৫ ৩০ ০

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

[১.১১.১]
অিত সভা

সমি সংা ১ ১ ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১ ১

[১.১২] উপেজলা রাজ সাভার িসা
বাবায়ন

[১.১২.১] সংা সমি সংা ২ ৬ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৩, 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] উয়ন ও
শাসিনক সময়

২০

[২.১] উপেজলার সকল
দর/িতােনর কায েমর যথাযথ
সময় সাধান

[২.১.১] সময়
সাধন

সমি সংা ২ ১৫ ১৫ ১৫ ১০ ৮ ৬ ৪ ৩ ৩৩

[২.২] উপেজলা উয়ন সময় কিমর
সভার িসা বাবায়ন

[২.২.১] সংা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২

[২.৩] উয়ন কের/কায েমর মান
িনিেত িনয়িমত পিরদশ ন করা

[২.৩.১] সংা সমি সংা ২ ২০ ২২ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ১০ ২৫ ২৮
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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 

[২.৪] খা িনরাপা িনিেত পদেপ
হণ

[২.৪.১] সংা সমি সংা ২ ৫ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৮

[২.৫] বাজার  িিতশীল রাখেত
পদেপ হণ; বাজার মিনটিরং ি

[২.৫.১] সংা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৮ ৮

[২.৬] সরকাির অিফেস সময়মেতা সবা
াি িনিেত পদেপ হণ

[২.৬.১] সংা সমি সংা ২ ৫ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫

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

[২.৭.১] সংা সমি সংা ২ ৪ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৬

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

[২.৮.১] সংা সমি সংা ১ ২ ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৩ ৩

[২.৯] িে গণহতার িশকার এবং
অসহায় িেযাা পিরবােরর
সদেদর যথাযথ সাণজনক জীবণ-
যাার বাকরেণ পদেপ হণ

[২.৯.১] সংা সমি সংা ২ ২০ ৩০ ৩০ ২৬ ২২ ১৮ ১০ ৫০ ৬০

[২.১০] গণকবর ও ে
িচিতকরণ ও সংকষেণর উোগ হণ

[২.১০.১] সংা সমি সংা ১ ১ ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ২ ৩

[২.১১] এসিডিজ িবষয়ক উপেজলা
কিমর সভার িসা বাবায়ন

[২.১১.১] সংা সমি সংা ২ ২ ৪ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৬



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৬ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৩, 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] িশা,
সংিত ও
আইিস

১৫

[৩.১] িশা িতােন উত পাঠদান
িনিেত পদেপ হণ

[৩.১.১] সংা সমি সংা ৩ ২৫ ২৮ ৩০ ২৮ ২২ ১৮ ১০ ৩২ ৩২

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

[৩.২.১] সংা সমি সংা ৩ ২ ৩ ৬ ৫ ৩ ২ ১ ৩ ৩

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

[৩.৩.১] সংা সমি সংা ৩ ২ ২ ৮ ৬ ৫ ৩ ২ ৩ ৩

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

[৩.৪.১] সংা সমি সংা ২ ১ ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১ ১

[৩.৫] উ ি ানস মশি
গেড় লেত পদেপ হণ

[৩.৫.১] সংা সমি সংা ১ ২ ৩ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ২ ২

[৩.৬] জনসাধারেণর মােঝ িনরাপদ
ইারেনট ও তি বহার
িনিেত পদেপ হণ

[৩.৬.১] সংা সমি সংা ১ ৩ ৪ ৭ ৬ ৪ ২ ১ ২ ২

[৩.৭] জনসাধারেণর মােঝ া
সেচতনতা িেত পদেপ হণ

[৩.৭.১] সংা সমি সংা ১ ৩ ১০ ১০ ১৮ ৬ ৪ ২ ১২ ১২

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

[৩.৮.১] সংা সমি সংা ১ ১ ৫ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৩ ৩



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৭ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৩, 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 ৫

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

[৪.১.১] সংা সমি সংা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২

[৪.২] সামািজক যাগােযাগ মােমর
অপবহার রাধকে বা হণ

[৪.২.১] সংা সমি সংা ০.৫ ২ ৫ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৩ ৩

[৪.৩] ধময় উবাদ ও জীবাদ
মাকােবলায় বা হণ

[৪.৩.১] সংা সমি সংা ০.৫ ২ ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ২ ৩

[৪.৪] মাদক সমাজ গঠেন পদেপ
হণ

[৪.৪.১] সংা সমি সংা ০.৫ ৩ ৫ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

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

[৪.৫.১] সংা সমি সংা ১ ৮ ১০ ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ১ ২

[৪.৬] বা িববাহ, ইভিজং, খাে
ভজাল, নকল প ইতািদ রােধ
িনয়মিমত মাবাইল কাট  পিরচানা

[৪.৬.১] সংা সমি সংা ২ ৫০ ৫৫ ৬০ ৪০ ২০ ১০ ৫ ৬০ ৬০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৮ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৩, 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 

[৫] ানীয়
সরকার ও
অা
কায েমর
সময়/বাপনা

৫

[৫.১] এসিডিজ ানীয়করেণ উোগ
হণ

[৫.১.১] সংা সমি সংা ০.৫ ৪ ৬ ৮ ৬ ৪ ২ ১ ৩ ৪

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

[৫.২.১] সংা সমি সংা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২

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

[৫.৩.১] সংা সমি সংা ০.৫ ৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ২ ২

[৫.৪] পিরকিত নগরায়ন ও বনায়ন
িনিত করা

[৫.৪.১] সংা সমি সংা ০.৫ ২ ৫ ৬ ৪ ৩ ১ ১ ২ ২

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

[৫.৫.১] সংা সমি সংা ০.৫ ২ ২ ৬ ৪ ৩ ২ ১ ২ ২

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

[৫.৬.১] সংা সমি সংা ০.৫ ২২০০ ২৩১০ ২৫০০ ১০০০ ৫০০ ২০০ ১০০ ২৫০০ ৩০০০

[৫.৭] জ িনবন কায ম তদািরিক [৫.৭.১] সংা সমি সংা ০.৫ ১০০ ২০০ ১০০ ৫০ ৪০ ২০ ১০ ৩০০ ৩০০

[৫.৮] এনিজও কায ম সময় [৫.৮.১] সংা সমি সংা ০.৫ ২০ ২৫ ২৫ ১৫ ১০ ৮ ৪ ২৫ ২৫

[৫.৯] ানীয় সরকার িতােনর
সমতা িেত উোগ হণ

[৫.৯.১] সংা সমি সংা ০.৫ ২ ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৬

[৫.১০] ানীয় সরকার িতােনর
কায ম পিরবীণ

[৫.১০.১] সংা সমি সংা ০.৫ ৪০ ৪৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫০ ৫০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৯ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৩, 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%

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 ১৫ ২০ ২৫ ৩০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ২০ ২৫ ৩০ ৩৫

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪ ২৪ ২৬ ৩০ ৩৫

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ২৫ ২৮ ৩০ ৩৫

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ২৮ ৩০ ৩০ ৩৫

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ২০ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৩, ২০২২

আিম, উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, ামারী, জলা শাসক, জলা
শাসেকর কায ালয়, িড়াম-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম িহসােব উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালয়, ামারী-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, ামারী

তািরখ

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম

তািরখ



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ২১ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৩, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ a2i Access to Information

২ CS Cadastral Survey

৩ ELRS Electronic Land Record System

৪ RS Revisional Survey

৫ SA State Acquisition

৬ আইিস (ICT) ইনফরেমশন এ কিমউিনেকশন টকেনালিজ

৭ এনিজও (NGO) নন গভণ েমাল অরগানাইেজশন

৮ এসএফ টেম অব ফাস

৯ কািবখা কােজর িবিনমেয় খা

১০ কািবটা কােজর িবিনমেয় টাকা

১১ িজআর (GR) Gratuitous Relief

১২ নস (NESS) াশনাল ই-সািভ স িসেম

১৩ িবিজিব বড ার গাড , বাংলােদশ

১৪ িবিসএস বাংলােদশ িসিভল সািভ স

১৫ িভিজএফ ভালনােরবল প িফিডং

১৬ িভিভআইিপ ভির ভির ইমপরা পারসন



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ২২ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৩, ২০২২

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 দান [১.১.১] অিত সভা ইউিনয়ন িম অিফস, উপেজলা িম অিফস মামলার নিথ

[১.২] সহকারী কিমশনার (িম) অিফস পিরদশ ন [১.২.১] িনধ ািরত পিরদশ ন উপেজলা িনব াহী অিফস পিরদশ ন িতেবদন

[১.৩] পিরদশ েনর পািরশ বাবায়ন তদারিক [১.৩.১] সংা সংি দর িতেবদন

[১.৪] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [১.৪.১] িনধ ািরত পিরদশ ন উপেজলা িম অিফস ও উপেজলা িনব াহী অিফস পিরদশ ন িতেবদন

[১.৫] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ েনর পািরশ বাবায়ন তদারিক [১.৫.১] সংা উপেজলা িম অিফস িতেবদন

[১.৬] সায়রাত মহাল বোব দান [১.৬.১] সংা ইউিনয়ন িম অিফস ও উপেজলা িম অিফস িতেবদন

[১.৭] খাসজিম উারকে উেদ াব রণ [১.৭.১] অিত সভা ইউিনয়ন িম অিফস ও উপেজলা িম অিফস িতেবদন

[১.৮] অিপ ত সিত ইজারা দান [১.৮.১] সংা উপেজলা িম অিফস িতেবদন

[১.৯] িম উয়ন কর বাপনা িডিজটালাইেজশন বাবায়ন [১.৯.১] শতকরা হার (%) ইউিনয়ন িম অিফস ও উপেজলা িম অিফস িতেবদন

[১.১০] হহীনেদর জ হিনম ন করা [১.১০.১] সংা ইউিনয়ন িম অিফস ও উপেজলা িম অিফস িতেবদন

[১.১১] সরকাির জিম, নদী, পাহাড়, বনিম, ািতক জলাশয় রায় পদেপ হণ [১.১১.১] অিত সভা
ইউিনয়ন িম অিফস, উপেজলা িম অিফস ও উপেজলা িনব াহী
অিফস

সভার কায িববরণী

[১.১২] উপেজলা রাজ সাভার িসা বাবায়ন [১.১২.১] সংা
ইউিনয়ন িম অিফস, উপেজলা িম অিফস ও উপেজলা িনব াহী
অিফস

িতেবদন

[২.১] উপেজলার সকল দর/িতােনর কায েমর যথাযথ সময় সাধান [২.১.১] সময় সাধন সংি দর িতেবদন

[২.২] উপেজলা উয়ন সময় কিমর সভার িসা বাবায়ন [২.২.১] সংা সংি দর িতেবদন

[২.৩] উয়ন কের/কায েমর মান িনিেত িনয়িমত পিরদশ ন করা [২.৩.১] সংা
ইউিনয়ন পিরষদ, ক বাবায়ন অিফস, উপেজলা িম অিফস ও
উপেজলা িনব াহী অিফস

িতেবদন

[২.৪] খা িনরাপা িনিেত পদেপ হণ [২.৪.১] সংা
িনরাপদ খা কপ, উপেজলা িষ অিফস, উপেজলা িম অিফস
ও উপেজলা িনব াহী

িতেবদন

[২.৫] বাজার  িিতশীল রাখেত পদেপ হণ; বাজার মিনটিরং ি [২.৫.১] সংা বসায়ী সিমিত, উপেজলা িম অিফস, ও উপেজলা িনব াহী অিফস িতেবদন

[২.৬] সরকাির অিফেস সময়মেতা সবা াি িনিেত পদেপ হণ [২.৬.১] সংা উপেজলা িম অিফস ও উপেজলা িনব াহী অিফস িতেবদন

[২.৭] কিমউিন িিনক এবং উপেজলা া ও পিরবার কাণ কসহ কায কর রাখেত কায ম হণ [২.৭.১] সংা উপেজলা া কমে িতেবদন

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

[২.৮.১] সংা
ইউিনয়ন পিরষদ, সমাজেসবা অিফস, উপেজলা িম অিফস ও
উপেজলা িনব াহী অিফস

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

মাণক
[২.৯] িে গণহতার িশকার এবং অসহায় িেযাা পিরবােরর সদেদর যথাযথ সাণজনক জীবণ-
যাার বাকরেণ পদেপ হণ

[২.৯.১] সংা
িেযাা কমা কাউিল, ইউিনয়ন পিরষদ, সমাজেসবা অিফস,
উপেজলা িম অিফস ও উপেজলা িনব াহী অিফস

িতেবদন

[২.১০] গণকবর ও ে িচিতকরণ ও সংকষেণর উোগ হণ [২.১০.১] সংা
িেযাা কমা কাউিল, ইউিনয়ন পিরষদ, সমাজেসবা অিফস,
উপেজলা িম অিফস ও উপেজলা িনব াহী অিফস

িতেবদন

[২.১১] এসিডিজ িবষয়ক উপেজলা কিমর সভার িসা বাবায়ন [২.১১.১] সংা সংি দর িতেবদন

[৩.১] িশা িতােন উত পাঠদান িনিেত পদেপ হণ [৩.১.১] সংা াথিমক িশা অিফস ও মািমক িশা অিফস িতেবদন

[৩.২] গ ম এলাকার িশা িতােনর কায ম িেত পদেপ হণ [৩.২.১] সংা াথিমক িশা অিফস ও মািমক িশা অিফস িতেবদন

[৩.৩] জনশীলতার চচ া, সাংিতক চচ া ও ীড়া িবধা িেত পদেপ হণ [৩.৩.১] সংা উপেজলা ব উয়ন অিফস, উপেজলা িশকলা ও ীড়া সংা িতেবদন

[৩.৪] নাগিরকেদর জ পাক, খলার মাঠ সংরণ/উয়ন/নন তিরর উোগ হণ [৩.৪.১] সংা উপেজলা ব উয়ন অিফস, উপেজলা িশকলা ও ীড়া সংা িতেবদন

[৩.৫] উ ি ানস মশি গেড় লেত পদেপ হণ [৩.৫.১] সংা উপেজলা ব উয়ন অিফস ও সংি দর িতেবদন

[৩.৬] জনসাধারেণর মােঝ িনরাপদ ইারেনট ও তি বহার িনিেত পদেপ হণ [৩.৬.১] সংা আইিস অিধদর, উপেজলা ব উয়ন অিফস িতেবদন

[৩.৭] জনসাধারেণর মােঝ া সেচতনতা িেত পদেপ হণ [৩.৭.১] সংা উপেজলা া িবভাগসহ সংি দর িতেবদন

[৩.৮] ধময় ও সামািজক সীিত ও অসাদািয়কতা রায় বা হণ [৩.৮.১] সংা উপেজলা শাসন ও িলশ িবভাগ িতেবদন

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

[৪.১.১] সংা উপেজলা শাসন ও িলশ িবভাগ িতেবদন

[৪.২] সামািজক যাগােযাগ মােমর অপবহার রাধকে বা হণ [৪.২.১] সংা িলশ িবভাগ ও উপেজলা িনব াহী অিফস িতেবদন

[৪.৩] ধময় উবাদ ও জীবাদ মাকােবলায় বা হণ [৪.৩.১] সংা িলশ িবভাগ ও উপেজলা িনব াহী অিফস িতেবদন

[৪.৪] মাদক সমাজ গঠেন পদেপ হণ [৪.৪.১] সংা িলশ িবভাগ ও উপেজলা িনব াহী অিফস িতেবদন

[৪.৫] নারী ও িশর িত সিহংসতা, িনপীড়ন ও বষলক আচরন বে পদেপ হণ [৪.৫.১] সংা িলশ িবভাগ ও উপেজলা িনব াহী অিফস িতেবদন

[৪.৬] বা িববাহ, ইভিজং, খাে ভজাল, নকল প ইতািদ রােধ িনয়মিমত মাবাইল কাট  পিরচানা [৪.৬.১] সংা িলশ িবভাগ ও উপেজলা িনব াহী অিফস িতেবদন

[৫.১] এসিডিজ ানীয়করেণ উোগ হণ [৫.১.১] সংা সংি দর িতেবদন

[৫.২] ানীয় সরকার িতােন যথাযথ উয়ন পিরকনা হেণ সহায়তা ও সময় সাধন [৫.২.১] সংা সংি দর িতেবদন

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

[৫.৩.১] সংা সংি সকল িতেবদন

[৫.৪] পিরকিত নগরায়ন ও বনায়ন িনিত করা [৫.৪.১] সংা এলিজইিড, উপেজলা িনব াহী অিফস িতেবদন

[৫.৫] পয টেনর িবকাশ, পয টন েটর রণােবন ও নন পয টন ট গেড় লেত পদেপ হণ [৫.৫.১] সংা সংি দর ও উপেজলা িনব াহী অিফস িতেবদন

[৫.৬] সামািজক িনরাপা কম িচেত অসহায়/ঃ/িবধাবিতেদর িবধাাি িনিেত বা হণ [৫.৬.১] সংা
সমাজ সবা অিফস, উপেজলা ক বাবায়ন অিফস ও উপেজলা
িনব াহী অিফস

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

মাণক
[৫.৭] জ িনবন কায ম তদািরিক [৫.৭.১] সংা ইউিনয়ন পিরষদ, উপেজলা া কমে ও উপেজলা শাসন িতেবদন

[৫.৮] এনিজও কায ম সময় [৫.৮.১] সংা ইউিনয়ন পিরষদ, উপেজলা পিরষদ ও উপেজলা শাসন িতেবদন

[৫.৯] ানীয় সরকার িতােনর সমতা িেত উোগ হণ [৫.৯.১] সংা ইউিনয়ন পিরষদ, উপেজলা পিরষদ ও উপেজলা শাসন িতেবদন

[৫.১০] ানীয় সরকার িতােনর কায ম পিরবীণ [৫.১০.১] সংা উপেজলা িনব াহী অিফস িতেবদন
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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
িষ খাস জিম বোব দান অিত সভা সহকারী কিমশনার (িম) কািরগির সহায়তা

সহকারী কিমশনার (িম) অিফস পিরদশ ন িনধ ািরত পিরদশ ন উপেজলা িম অিফস কািরগির সহায়তা

উপেজলা রাজ সাভার িসা বাবায়ন সংা উপেজলা িম অিফস কািরগির সহায়তা

সরকাির জিম, নদী, পাহাড়, বনিম, ািতক জলাশয় রায় পদেপ হণ অিত সভা উপেজলা িম অিফস কািরগির সহায়তা

হহীনেদর জ হিনম ন করা সংা উপেজলা িম অিফস কািরগির সহায়তা

িম উয়ন কর বাপনা িডিজটালাইেজশন বাবায়ন শতকরা হার (%) উপেজলা িম অিফস কািরগির সহায়তা

অিপ ত সিত ইজারা দান সংা উপেজলা িম অিফস কািরগির সহায়তা

খাসজিম উারকে উেদ াব রণ অিত সভা উপেজলা িম অিফস কািরগির সহায়তা

সায়রাত মহাল বোব দান সংা উপেজলা িম অিফস কািরগির সহায়তা

ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ েনর পািরশ বাবায়ন তদারিক সংা উপেজলা িম অিফস কািরগির সহায়তা

ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন িনধ ািরত পিরদশ ন উপেজলা িম অিফস কািরগির সহায়তা

পিরদশ েনর পািরশ বাবায়ন তদারিক সংা উপেজলা িম অিফস কািরগির সহায়তা

বা িববাহ, ইভিজং, খাে ভজাল, নকল প ইতািদ রােধ িনয়মিমত মাবাইল কাট  পিরচানা সংা রা সবা িবভাগ, রা মণালয় িলিশ সহায়তা

নারী ও িশর িত সিহংসতা, িনপীড়ন ও বষলক আচরন বে পদেপ হণ সংা রা সবা িবভাগ, রা মণালয় িলিশ সহায়তা

মাদক সমাজ গঠেন পদেপ হণ সংা রা সবা িবভাগ, রা মণালয় িলিশ সহায়তা

ধময় উবাদ ও জীবাদ মাকােবলায় বা হণ সংা রা সবা িবভাগ, রা মণালয় িলিশ সহায়তা

সামািজক যাগােযাগ মােমর অপবহার রাধকে বা হণ সংা রা সবা িবভাগ, রা মণালয় িলিশ সহায়তা

মািসক আইন-লা সংা সভার িসা বাবায়ন এবং ইউিনয়ন আইন-লা কিমর কায ম
মিনটিরং

সংা রা সবা িবভাগ, রা মণালয় িলিশ সহায়তা

ধময় ও সামািজক সীিত ও অসাদািয়কতা রায় বা হণ সংা রা সবা িবভাগ, রা মণালয় িলিশ সহায়তা

জনসাধারেণর মােঝ িনরাপদ ইারেনট ও তি বহার িনিেত পদেপ হণ সংা রা সবা িবভাগ, রা মণালয় িলিশ সহায়তা

বাজার  িিতশীল রাখেত পদেপ হণ; বাজার মিনটিরং ি সংা রা সবা িবভাগ, রা মণালয় িলিশ সহায়তা

সামািজক িনরাপা কম িচেত অসহায়/ঃ/িবধাবিতেদর িবধাাি িনিেত বা হণ সংা েয াগ বাপনা ও াণ মণালয়
সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন
সহেযাগীতা
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কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম

সমেয়র কৗশল

গণকবর ও ে িচিতকরণ ও সংকষেণর উোগ হণ সংা েয াগ বাপনা ও াণ মণালয়
সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন
সহেযাগীতা

িে গণহতার িশকার এবং অসহায় িেযাা পিরবােরর সদেদর যথাযথ সাণজনক জীবণ-যাার
বাকরেণ পদেপ হণ

সংা েয াগ বাপনা ও াণ মণালয়
সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন
সহেযাগীতা

খা িনরাপা িনিেত পদেপ হণ সংা েয াগ বাপনা ও াণ মণালয়
সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন
সহেযাগীতা

ধময় ও সামািজক সীিত ও অসাদািয়কতা রায় বা হণ সংা িশ মণালয় কািরগির সহায়তা

জনসাধারেণর মােঝ া সেচতনতা িেত পদেপ হণ সংা িশ মণালয় কািরগির সহায়তা

জনসাধারেণর মােঝ িনরাপদ ইারেনট ও তি বহার িনিেত পদেপ হণ সংা িশ মণালয় কািরগির সহায়তা

উ ি ানস মশি গেড় লেত পদেপ হণ সংা িশ মণালয় কািরগির সহায়তা

নাগিরকেদর জ পাক, খলার মাঠ সংরণ/উয়ন/নন তিরর উোগ হণ সংা িশ মণালয় কািরগির সহায়তা

জনশীলতার চচ া, সাংিতক চচ া ও ীড়া িবধা িেত পদেপ হণ সংা িশ মণালয় কািরগির সহায়তা

গ ম এলাকার িশা িতােনর কায ম িেত পদেপ হণ সংা িশ মণালয় কািরগির সহায়তা

িশা িতােন উত পাঠদান িনিেত পদেপ হণ সংা িশ মণালয় কািরগির সহায়তা

জ িনবন কায ম তদািরিক সংা া সবা িবভাগ, া ও পিরবার কাণ মণালয় কািরগরী সহায়তা

এসিডিজ ানীয়করেণ উোগ হণ সংা া সবা িবভাগ, া ও পিরবার কাণ মণালয় কািরগরী সহায়তা

মািসক আইন-লা সংা সভার িসা বাবায়ন এবং ইউিনয়ন আইন-লা কিমর কায ম
মিনটিরং

সংা া সবা িবভাগ, া ও পিরবার কাণ মণালয় কািরগরী সহায়তা

কিমউিন িিনক এবং উপেজলা া ও পিরবার কাণ কসহ কায কর রাখেত কায ম হণ সংা া সবা িবভাগ, া ও পিরবার কাণ মণালয় কািরগরী সহায়তা

পয টেনর িবকাশ, পয টন েটর রণােবন ও নন পয টন ট গেড় লেত পদেপ হণ সংা ব ও ীড়া মণালয়
ীড়া িতেযাগীতার আেয়াজন ও খলালার
পিরেবশ ি

উ ি ানস মশি গেড় লেত পদেপ হণ সংা ব ও ীড়া মণালয়
ীড়া িতেযাগীতার আেয়াজন ও খলালার
পিরেবশ ি

নাগিরকেদর জ পাক, খলার মাঠ সংরণ/উয়ন/নন তিরর উোগ হণ সংা ব ও ীড়া মণালয়
ীড়া িতেযাগীতার আেয়াজন ও খলালার
পিরেবশ ি

জনশীলতার চচ া, সাংিতক চচ া ও ীড়া িবধা িেত পদেপ হণ সংা ব ও ীড়া মণালয়
ীড়া িতেযাগীতার আেয়াজন ও খলালার
পিরেবশ ি
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কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম

সমেয়র কৗশল

ধময় উবাদ ও জীবাদ মাকােবলায় বা হণ সংা
ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ: ডাক, টিলেযাগােযাগ
ও তি মণালয়

কািরগির সহায়তা

সামািজক যাগােযাগ মােমর অপবহার রাধকে বা হণ সংা
ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ: ডাক, টিলেযাগােযাগ
ও তি মণালয়

কািরগির সহায়তা

উ ি ানস মশি গেড় লেত পদেপ হণ সংা
ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ: ডাক, টিলেযাগােযাগ
ও তি মণালয়

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