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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

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

এবং

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, বারবান-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২০ - ন ৩০, ২০২১
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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:

১. ই-ফাইিলং এর মােম অিফেসর দনিন কায ম চলমান রেয়েছ।
২. উপেজলার সকল দেরর সমেয় স ওেয়ব পাট াল তরী ও িনয়িমত মািসক সভার বা হণ করা হেয়েছ।
৩. হহীনেদর মােঝ েয াগ সহনীয় ঘর িনম াণ।
৪. এনিজওেদর মােম  ঋণ দাণ, েদর মােঝ শীত ব িবতরণ করা হেয়েছ।
৫.  উপেজলা  শাসন কেঠার  অবােন  থাকার  কারেণ  এ  উপেজলায়  বা িববাহ,  য়া  খলা,  ইভিজং ও মাদক ের েকাপ কেমেছ,
আইন-ংখলা সত রেয়েছ।
৬. িশার মােনায়েন ইতঃমে নানািবধ কম চী হণ করা হেয়েছ এবং খলালা ও সাংিতক কম কােক উৎসািহত করেত সকল িশা
িতােন খলালার সামী িবতরণ করা হেয়েছ।
৭. উপেজলা িডিজটাল সার চার মােম জনগণেক সবা দান করা হে।

সমা এবং চােলসহ:

১. ২০২১ সােলর মে িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার লে কম চারীেদর ত ও িগত ােনর অভাব রেয়েছ।
২. অিফেস পয া লাকবেলর অভাব রেয়েছ, ৩য় িণর ২ পেদর িবপরীেত কম রত রেয়েছ মা ১ জন। চথ  িণর কম চারীেদর মেও
ষেণ অ কম রত।
৩. িনরিবি িবৎ সবার অভাব।
৪. অিফেস হাই িড ইারেনট সংেযাগ থাকেলও তা অেকেজা।
৫. আইিস িবষেয় অিফস সহকারীেদর দতা কম।
৬. আলীকদম উপেজলার ৪ ইউিনয়েনর মে ৩ ইউিনয়েনর িনজ ভবন নই।
৭. ইউিনয়নসেহ যাগােযাগ সময় সােপে এবং য়বল।

ভিবৎ পিরকনা:

১. ত ও যাগােযাগ ির মােম জনেসবা িনিতকরণ।
২. সহকারী াামার এর মােম এ কায ালেয় কম রত সকল কম চারীগণেক অিফস বাপনা ও দতা ি, াশনাল পাট াল ও ই-
ফাইিলং ইতািদ িশণ দােনর পিরকনা রেয়েছ।
৩. আলীকদম উপেজলা পিরষেদর নন ভবন িনম াণ।
৪. জিম আেছ ঘর নাই এমন লােকর জ হ িনম ােণর উোগ হণ।
৫. িশিত বকার-বতীেদর িবিভ িশেণর মােম আ-কম সংােনর উোগ হণ।
৬. সরকােরর ল ও উে অজেন এবং এসিডিজর লমাা বাবায়েন সময় সাধন।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িবিভ উয়নলক কায ম বাবায়ন, পয েবণ ও পিরদশ ন ব ক কােজর নগত মান িনিতকরণ।
উাবন কােজ উৎসাহ দােনর উেে সবা উাবকেক উপেজলা পয ােয় সাননা দান।
বািববাহ রােধ সেচতনতালক কায ম জারদারকরণ।
বকার বক-বতীেদর িশেণর মােম দ জনশিেত পিরণতকরণ।
েতক িশা িতােন মািিমিডয়া বহার কের িণ কে পাঠদান িনিতকরণ।
মাদেকর িবে িজেরা টলাের নীিত বাবায়ন।
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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, আলীকদম

এবং

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, বারবান-এর মে ২০২০ 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), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

দ, , কায কর, গিতশীল এবং জনবাব শাসন।

১.২ অিভল (Mission)
ত ও যাগােযাগ ির বহার উাবন চচ া ও ািতািনক সমতা ির মােম এক দ, সবাখী ও মানসত এবং
সমেয়াপেযাগী জনবাব শাসন গেড় তালা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

১. সরকাির ও বসরকাির সকল উয়নলক কায ম সেহর কায কর সময় সাধন
২. আইন-লা রা করণ এবং সাস ও জিবাদ িন লকরণ
৩. িম বাপনা ও রাজ বাপনায় তা ও জবাবিদিহতা িনিতকরণ
৪. সবা দােন ত ির বহার
৫. বা িববাহ িতেরাধ
৬. মানসত িশা বা জারদারকরণ এবং সামািজক সেচতনতা ি
৭. েয াগ বাপনা, বনায়ন, জলবা পিরবতন ও পিরেবশ সংরণসহ টকসই উয়ন লমাা অজন রািতকরণ
৮. সামািজক িনরাপালক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. উপেজলা উয়ন কম কাের সময় এবং ধানমী িতত কসহসহ উপেজলার উয়ন কম কা বাবায়েনর
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 সময় সাধন।
৩. েয াগ বাপনা এবং াণ ও ণ বাসন কায ম হণ, িজআর, আর, কািবখা, কািবটা িভিজিড, িভিজএফ,
অিতদিরের জ কম জন ইতািদ কায ম বাবায়ন, তাবধান ও পিরবীণ।
৪. -ািতক বিশসহ সংরনসহ পিরেবশ ষেনর ফেল  জলবা পিরবতন িবপ ভাব মাকােবলায়
জনসেচতনতা  ি,  বনায়ন,  িবিভ  ক  হণ  ও  বাবায়ন,  তাবধান  ও  পিরবীণ।
৫. সামািজক িনরাপা ও দাির িবেমাচেন িবিভ মণালয়/িবভাগ কক হীত াশনাল সািভ স কম িচ, আমার বািড়
আমার খামারসহ িবিভ ক বাবায়েন সহায়তা দান ও কায কর পিরবীণ ও সময় সাধন।
৬. উপেজলার রাজ শাসেন তা আনয়েনর লে সািব ক িনয়ণ, তাবধান এবং পিরবীণ।
৭. জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন এবং অিভেযাগ িনি বাপনার আওতায় অিভেযাগ িনি।
৮. িবিভ সামািজক সমা, যমন: যৗন হয়রািন, নারী িনয াতন, মাদক সবন, যৗক, বািববাহ ইতািদ
িতেরাধ/িনরসেন কায ম হণ।
৯. ানীয় সরকার সংা কায ম।
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১০. এনিজওেদর কায েমর সময় সাধন ও তা িনিতকরেণর বা হণ।
১১. উপেজলা ীড়া সংার সভাপিত িহসােব িবিভ ীড়া িতেযািগতার আেয়াজন করা।
১২. উপেজলার িবিভ কম কতা/কম চারী ছাড়াও যেকান াি বা িতােনর িবে আিনত অিভেযােগর তদ কায 
পিরচালনা।
১৩. উপেজলা িনব াহী অিফসার িহেসেব অিপ ত সি বাপনা তদারিক ডাটােবজ তির এবং ইজারা সংা কায ম
পিরচালনা করা।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

জনংখলা-জনিনরাপা অপরাধ কেম যাওয়া % ৭০ ৮০ ৫০ ৪৫ ৪০ জনিনরাপা িবভাগ

ইনফরেমশন কিমউিনেকশন টকেনালিজ (আইিস) ও
ইনফরেমশন টকেনালিজ (আই) এর সেব াম বহার

িডিজটাল পিতেত সবা
দান

% ৫০ ৬০ ৭০ ৭৫ ৮০ আইিস অিধদর

েয াগ বাপনা, বনায়ন ও পিরেবশ সংরণ েয াগ মাকািবলা % ৭৫ ৮০ ৮৫ ৯০ ৯৫ েয াগ বাপনা ও াণ মণালয়

মানসত িশা বা জারদারকরণ, সামািজক সেচতনতা ি
ও মানব সদ উয়ন

বকার াস % ৩০ ৩৫ ৫০ ৬০ ৭০ িশা মণালয়

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ফয়াির ২৫, ২০২১ ১৯:৪৮ া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ২৫, ২০২১

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



খসড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ফয়াির ২৫, ২০২১ ১৯:৪৮ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ২৫, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[১] সরকাির ও
বসরকাির সকল
উয়নলক
কায ম সেহর
কায কর সময়
সাধন

১০

[১.১] মািসক সাধারণ সভার
িসা বাবায়ন

[১.১.১] বাবািয়ত
িসা

গড় % ৫ ৯৫ ৯৬ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[১.২] িবিভ উয়নলক
কায ম দশ ন ও পিরদশ ন

[১.২.১]
পিরদশ নত ক

মিত সংা ৫ ২৪ ২৪ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২৫ ২৬

[২] আইন-লা
রা করণ এবং
সাস ও জিবাদ
িন লকরণ

১০
[২.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা

[২.১.১] কাট 
পিরচালনা

মিত সংা ৫ ২৫ ৩০ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ৩৫ ৪০

[২.২] উপেজলা আইন-লা
কিমর সভার িসা বাবায়ন

[২.২.১] বাবািয়ত
িসা

গড় % ৫ ৯০ ৯৬ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[৩] িম
বাপনা ও
রাজ
বাপনায়
তা ও
জবাবিদিহতা
িনিতকরণ

১০

[৩.১] িম িবেরাধ িনি
[৩.১.১]
গণনানীর বা
হণ

মিত সংা ৫ ০৩ ০৪ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০৩ ০৭ ০৮

[৩.২] িম উয়ন কর এর দািব
সকভােব িনধ ারণ

[৩.২.১] িবগত
বছেরর আদায় ও
চলিত বছেরর
বেকয়ার হার

গড় % ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[৪] সবা দােন
ত ির
বহার

১০

[৪.১] সকল কম কতা ও
কম চারীেদর কিউটার দতা
িনিতকরণ

[৪.১.১] িশণ মিত সংা ৩ ০ ০ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০৬ ০৬

[৪.২] ণল পয ােয় জনগণেক
ইেলকিনক পিতেত সবা
দান

[৪.২.১] সামািজক
যাগােযাগ মােম
দ সবা

মিত সংা ৩ ০ ৫ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২

[৪.৩] উপেজলা ত বাতায়ন
সংরণ ও িনয়িমত
হালনাগাদকরণ

[৪.৩.১]
হালনাগাদত ত
বাতায়ন

মিত সংা ৪ ২ ৩ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২



খসড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ফয়াির ২৫, ২০২১ ১৯:৪৮ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ২৫, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৫] বা িববাহ
িতেরাধ

১০

[৫.১] অিনবিত িববাহ
সাদনকারী িবেগ র
ডাটােবজ তরী

[৫.১.১] তিরত
ডাটােবজ

মিত সংা ৪ ০ ০ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০০ ০৫ ০৬

[৫.২] বািববাহ িতেরােধ
ল কেলেজ কিম গঠন

[৫.২.১] কিম
গঠন

মিত সংা ৩ ০১ ০১ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০২ ০৫ ০৬

[৫.৩] অিনবিত িববাহ
সাদনকারীগণেক বা িববাহ
সাদন করা থেক িবরত রাখা

[৫.৩.১]
বািববাহ পড়ান
থেক িবরত থাকা

গড় % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[৬] মানসত
িশা বা
জারদারকরণ
এবং সামািজক
সেচতনতা ি

১০

[৬.১] িবিভ সরকাির ও
বসরকাির িবালেয় ু ভিত
পরীা হণ তাবধান

[৬.১.১] ু ভিত
িয়া

গড় % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[৬.২] ণীকে মািিমিডয়ার
মােম াস পিরচালনা
িনিতকরণ

[৬.২.১]
পিরচালনাত াস

মিত সংা ২ ২৪ ২৪ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২৫ ২৬

[৬.৩] Note-Books
(Prohibition) Act,
১৯৮০ অযায়ী পা বইেয়র
নাট বই/গাইড বই ণ, কাশ
ও িবির িবে মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[৬.৩.১]
পিরচালনাত
মাবাইল কাট 

মিত সংা ২ ০ ০ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০০ ০৪ ০৪

[৬.৪] পাবিলক পরীাসহ
নকল ও নিত পিরেবেশ
ুভােব সাদন

[৬.৪.১]
সাদনত
পরীা

গড় % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

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

১০

[৭.১] েয াগ িত এলাকায়
েয ােগার তাৎিণক াণকায 
পিরচালনা

[৭.১.১]
পিরচালনাত
াণকায 

গড় % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[৭.২] পিরেবশ সংরেণ িবিভ
িশা িতােন ের চারা
িবতরণ

[৭.২.১]
িবতরণত চারা

সমি সংা ৩ ২০০০ ২০০০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৫০০ ১৪০০ ২২০০ ২৫০০

[৭.৩] আলীকদেম িবমান
পয টন টেলার নািনক
সৗয  বজায় রাখাসহ পিরেবশ
সংরেণর মােম পয টক ি

[৭.৩.১] আগত
পয টক

সমি সংা ৪ ১০০০ ২০০০ ২০০০ ১৫০০ ১০০০ ৮০০ ৭০০ ৩০০০ ৫০০০

[৮] সামািজক
িনরাপালক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৫

[৮.১] িবিভ সামািজক সমা
যমন- যৗন হয়রানী, নারী
িনয াতন, মাদক সবন, যৗক,
বািববাহ ইতািদ িনরসেন
সামািজক সেচতনতা ির
লে জনসাধারণেক উুকরণ

[৮.১.১] সামািজক
সেচতনতা ি

গড় % ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১১

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

[১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[১.৩.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট
রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৮

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[২.২] উাবনী / উয়ন
উোগ বাবায়ন

[২.২.১] নতম এক
উাবনী / উয়ন
উোগ চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] কম চারীেদর িশণ
দান

[২.৩.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০

[২.৩.২] ১০ম ড ও
ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৪] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৪.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

সমি % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] অিডট
আপি িনিত

সমি % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১
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*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, আলীকদম, জলা শাসক, জলা শাসেকর
কায ালয়, বারবান-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, বারবান িহসােব উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালয়, আলীকদম-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, আলীকদম

তািরখ

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, বারবান

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ইউ.এন.ও উপেজলা িনব াহী অিফসার

২ এিস া এিসা কিমশনার া

৩ িপ.আই.ও েজ ইমিেমেশন অিফসার

৪ .আর ট িরিলফ

৫ িব.িস.এস বাংলােদশ িসিভল সািভ স

৬ এস.আর সািভ স িরটান 

৭ ইউ.এইচ.এফ.িপ.ও উপেজলা হলথ এ ফািমিল ািনং অিফসার

৮ ইউ.ই.ও উপেজলা এেকশন অিফসার
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা দ মাণক উপা 

[১.১] মািসক সাধারণ সভার িসা বাবায়ন [১.১.১] বাবািয়ত িসা সংি দরসহ
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, আলীকদম,
বারবান পাব ত জলা

বাবায়ন অগিত সভার কায িববরণী

[১.২] িবিভ উয়নলক কায ম দশ ন ও পিরদশ ন [১.২.১] পিরদশ নত ক মাপ অযায়ী
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, আলীকদম,
বারবান পাব ত জলা

পিরদশ ন বিহেত
িলিপবকরণ

পিরদশ ন িতেবদন

[২.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা [২.১.১] কাট  পিরচালনা মাপ অযায়ী
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, আলীকদম,
বারবান পাব ত জলা

সংা মামলার নিথ

[২.২] উপেজলা আইন-লা কিমর সভার িসা বাবায়ন [২.২.১] বাবািয়ত িসা িনয়িমত সভা অান
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, আলীকদম,
বারবান পাব ত জলা

বাবায়ন অগিত সভার কায িববরণী

[৩.১] িম িবেরাধ িনি [৩.১.১] গণনানীর বা হণ
গণনানীর মােম িম
িবেরাধ িনি

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, আলীকদম,
বারবান পাব ত জলা

সংা মামলার নিথ

[৩.২] িম উয়ন কর এর দািব সকভােব িনধ ারণ
[৩.২.১] িবগত বছেরর আদায় ও
চলিত বছেরর বেকয়ার হার

জলা শাসক কক চািহত
মািসক িরেপাট  িরটান 

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, আলীকদম,
বারবান পাব ত জলা

সািভ স িরটান  (এস,
আর)

িতেবদন

[৪.১] সকল কম কতা ও কম চারীেদর কিউটার দতা
িনিতকরণ

[৪.১.১] িশণ আেয়ািজত িশণ
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, আলীকদম,
বারবান পাব ত জলা

সংা িতেবদন

[৪.২] ণল পয ােয় জনগণেক ইেলকিনক পিতেত সবা
দান

[৪.২.১] সামািজক যাগােযাগ
মােম দ সবা

দানত সবা
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, আলীকদম,
বারবান পাব ত জলা

সংা িতেবদন

[৪.৩] উপেজলা ত বাতায়ন সংরণ ও িনয়িমত
হালনাগাদকরণ

[৪.৩.১] হালনাগাদত ত
বাতায়ন

উপেজলা পয ােয় িনয়িমত
হালনাগাদকরণ

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, আলীকদম,
বারবান পাব ত জলা

অনলাইেন
আপেলাডত ত

িতেবদন

[৫.১] অিনবিত িববাহ সাদনকারী িবেগ র ডাটােবজ
তরী

[৫.১.১] তিরত ডাটােবজ মাপ অযায়ী
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, আলীকদম,
বারবান পাব ত জলা

বাবায়ন অগিত িতেবদন

[৫.২] বািববাহ িতেরােধ ল কেলেজ কিম গঠন [৫.২.১] কিম গঠন অিত সভা
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, আলীকদম,
বারবান পাব ত জলা

সংা সভার কায িববরণী

[৫.৩] অিনবিত িববাহ সাদনকারীগণেক বা িববাহ
সাদন করা থেক িবরত রাখা

[৫.৩.১] বািববাহ পড়ান থেক
িবরত থাকা

সেচতনতালক সভা অান
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, আলীকদম,
বারবান পাব ত জলা

সংা সভার কায িববরণী

[৬.১] িবিভ সরকাির ও বসরকাির িবালেয় ু ভিত পরীা
হণ তাবধান

[৬.১.১] ু ভিত িয়া ু ভিত িয়া আেয়াজন
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, আলীকদম,
বারবান পাব ত জলা

পিরদশ ন িতেবদন

[৬.২] ণীকে মািিমিডয়ার মােম াস পিরচালনা
িনিতকরণ

[৬.২.১] পিরচালনাত াস অিত াশ
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, আলীকদম,
বারবান পাব ত জলা

পিরদশ ন িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা দ মাণক উপা 
[৬.৩] Note-Books (Prohibition) Act, ১৯৮০
অযায়ী পা বইেয়র নাট বই/গাইড বই ণ, কাশ ও
িবির িবে মাবাইল কাট  পিরচালনা

[৬.৩.১] পিরচালনাত
মাবাইল কাট 

মাবাইল কাট  পিরচালনা
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, আলীকদম,
বারবান পাব ত জলা

সংা মামলার নিথ

[৬.৪] পাবিলক পরীাসহ নকল ও নিত পিরেবেশ
ুভােব সাদন

[৬.৪.১] সাদনত পরীা
ুভােব পাবিলক পরীা
সাদন

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, আলীকদম,
বারবান পাব ত জলা

পিরদশ ন িতেবদন

[৭.১] েয াগ িত এলাকায় েয ােগার তাৎিণক াণকায 
পিরচালনা

[৭.১.১] পিরচালনাত াণকায 
েয াগ িত এলাকায়
তাৎিণক াণকায  পিরচালনা

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, আলীকদম,
বারবান পাব ত জলা

পিরদশ ন িতেবদন

[৭.২] পিরেবশ সংরেণ িবিভ িশা িতােন ের চারা
িবতরণ

[৭.২.১] িবতরণত চারা
িবিভ িশা িতােন ের
চারা িবতরণ

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, আলীকদম,
বারবান পাব ত জলা

সংা িতেবদন

[৭.৩] আলীকদেম িবমান পয টন টেলার নািনক সৗয 
বজায় রাখাসহ পিরেবশ সংরেণর মােম পয টক ি

[৭.৩.১] আগত পয টক পয টেকর সংা বাড়ােনা
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, আলীকদম,
বারবান পাব ত জলা

সংা িতেবদন

[৮.১] িবিভ সামািজক সমা যমন- যৗন হয়রানী, নারী
িনয াতন, মাদক সবন, যৗক, বািববাহ ইতািদ িনরসেন
সামািজক সেচতনতা ির লে জনসাধারণেক উুকরণ

[৮.১.১] সামািজক সেচতনতা
ি

সেচতনতালক সভা অান
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, আলীকদম,
বারবান পাব ত জলা

সংা সভার কায িববরণী
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

অা আলীকদম থানা বাবািয়ত িসা িলিশ সহায়তা
আইন লা রা ও মাবাইল কাট  পিরচালনায় িলিশ
সহায়তা অপিরহায 

উপেজলার আইন লা পিরিিতর অবনিত

অা িবৎ িবভাগ কাট  পিরচালনা িনরবি িবৎ সরবরােহ সহেযািগতা
িনরবি িবৎ সরবরাহ দনিন দািরক কাজ
সাদেনর জ অপিরহায 

জলার আইন লা রার অবনিত ও
সামািজক অরাজকতা ি

অা সমাজেসবা অিধদর সামািজক সেচতনতা ি
সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন
সহেযািগতা

সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন সমাজেসবা
অিধেরর িবিভ উপকারেভাগী িনব াচন, তািলকাকরণ এবং
তােদর অেল তািশত সবা দােনর জ দািয়া

সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন
সহেযািগতা না পাওয়া গেল, িবধােভাগীরা
সরকারী সবা ও সহায়তা হেত বিত হেবন

অা
েয াগ বাপনা ও াণ
মণালয়

পিরচালনাত াণকায 
যথাসমেয় কািবখা/কািবটা/আর/ িজ
আর/িভিজএফ বরা

চােপ কায সাদন করেত যথাসমেয় বরা েয়াজন ক হণ ও বাবায়ন হ হেয় পড়েব

অা
েয াগ বাপনা ও াণ
মণালয়

পিরচালনাত মাবাইল
কাট 

যথাসমেয় কািবখা/কািবটা/আর/ িজ
আর/িভিজএফ বরা

চােপ কায সাদন করেত যথাসমেয় বরা েয়াজন ক হণ ও বাবায়ন হ হেয় পড়েব

অা ব ও ীড়া মণালয় বাবািয়ত িসা ীড়া িতেযািগতা আেয়াজেন বরা েয়াজন ীড়া িতেযািগতা আেয়াজেন বরা েয়াজন
পয া বরা দান করা না হেল ীড়া
িতেযািগতা আেয়াজন করা সব হেব না


