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গণজাতী বাংলােদশ সরকার
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এবং

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী-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:

রী, কয়া ও িসেলািনয়া নদী িবেধৗত সীমাবত জনপদ লগাজী উপেজলার পয টন িবকােশ লে লগাজী সরকারী কেলজ িদঘী
সংার করা হেয়েছ। বা িবেয়র িবে চারণার অংশ িহেসেব ইেতামে এ উপেজলার িত ল, কেলজ ও ণ  সড়েকর মােড়
উপেজলা শাসেনর ণ  দািরক যাগােযাগ নরসহ িবেশষত ইউএনও , এিস (া), ওিস ও উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতার
মাবাইল নরসহ িপিভিস বােড  ছািপেয় দশ েনর বা করা হেয়েছ। কাজী বা িনকা রিজার নন িক িবেয় পড়ান এমন ২৫০ জেনর
এক ত ভাার  তরী  করা  হেয়েছ।  ইমাম  বাতায়েন  ১২০  জন  িশিত ইমামেক  িনবিত  করা  হেয়েছ।  এছাড়া  মাদক,  বািবেয়  ও
ইভিজং এর িবে সেচতনতালক সভা ও কম শালা আেয়াজন ও সেচতনতালক নাকা দশ েনর বা করা হেয়েছ। এ কায ম
হেণর ফেল িশাথগণ বািবেয়র খবর তাৎিণকভােব উপেজলা শাসনেক জানােনার েযাগ পােন। ফেল লগাজীেত বািবেয়র হার
ও মাদেকর েকাপ াস পেয়েছ। এই িবেশষ উোেগর জ ইেতামে চাম িবভাগীয় কিমশনার মেহাদয় কক লগাজী উপেজলা
চাম িবভােগর য়তর উপেজলা িহেসেব ীিত ও রার লাভ কেরেছ। Facebook এ Uno Fulgazi নােম দািরক আইিড
পিরচালনার মােম জনসাধারণ ও সবাহীতােদর অিভেযাগ তাৎিণকভােব আমেল হণ কের সমাধােনর উোগ নয়া হে। িষ খাস
জিমর তভাার ত করা হেয়েছ। ২০১৯ সােল াথিমক িশায় অবদােনর ীিত প‘জলা পয ােয়  উপেজলা িনব াহী অিফসার’
িহেসেব রত করা হেয়েছ। িশােে এ উপেজলার সকল াথিমক িবালেয় কাব াউট চা করা হেয়েছ। উপেজলােক িভক 
করার লে ২০২০ সােল ১১ জন িভকেক াবলী করার জ উত মােনর ১১ ভানগাড়ী িবতরন করা হয়।

সমা এবং চােলসহ:

রী নদীর ভােনর ফেল িত বছর বা হয়। রী নদীর তীের ায়ীভােব নদী ভান রােধ বড়ীবধ িনম ােণ েয়াজনীয় অথ  বরা
পাওয়া যাে না। উপেজলার িতন িদেক দীঘ  সীমা থাকায় সীমা িদেয় মাদক ও চারাচালান িতেরােধ এক বড় চােল। এলাকার
অিধকাংশ লাকজন কম লখাপড়া কের দেশর বাইের কাজ করেত যায়। বতমােন ইউএনও অিফেস অেমািদত জনবেলর অেনক পদ 
থাকায় জনগণেক াভািবক সবা দােন সমার ি হে। এ ছাড়া কম রত কম চারীেদর মে ত িগত ান ও দতার অভাব
রেয়েছ । এছাড়া বতমােন কািভড-১৯ মাকােবলা এক বড় চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

জলা শাসেনর িবেশষ উোগ ’ফিনউিরজম’ এর মােম ফনীর ইিতহাস, ঐিতহ ও দশ নীয় ানসহ িশাথেদর অবিহত করা হেব।
উপেজলােক ইভিজং, মাদক, সাস ও জীবাদ  করার লে লখাপড়ার পাশাপািশ ীড়া ও সংিত চচ া, সেচতনতালক িশণ ও
চারণার উোগ হণ করা হেব। উপেজলােক ১০০% িভক করা হেব। ইউএনও অিফস হেত দ সবাসহ হয়রানী করার লে
এ অিফসেক িসিস িভর আওতায় িনেয় আসা হেব। িসেজন চাট ার আেরা নািনক ও সহজেবা উপােয় দশ েনর বা করা হেব। িম
শাসেনর আওতায় অিষ খাসজিম, অিপ ত সি, দেবার সি ও ওয়াকফ সির ডাটােবজ ত করা হেব। এছাড়া লগাজী
উপেজলার িতন বছর ময়ািদ অািধকার িভিক কম পিরকনা বাবায়েনর জ িবেশষ উোগ নয়া হেব। খাস জিমেত হহীনেদর জ
হ িনম ান করা হেব।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

যাগােযাগ মােম িসেজন জান ািলজম প (Feni Citizen Voice) এ  হেয় উপেজলার আওতাধীন সমার
তাৎিনক সমাধান ও সাবনাসহ িনেয় িবেশষ উোগ হণ করা হে। ইউএনও অিফেস সােহ ০১  িদন উু গণনানীর
আেয়াজন  করা  হে।  জাতীয়  ত কের  হ  লাইন  ৩৩৩ ও  হট  লাইন  নর  ৯৯৯  এর  মােম  নাগিরক  সবা  িনিত করণ
অাহত রেয়েছ।। জের ০১ বছেরর মে সকল িশর জ িনবন িনিত করার উোগ হণ করা হেয়েছ। কম েে দ
জনবল গেড় তালা এবং াচার কৗশল, ত অিধকার আইন ও অিভেযাগ িনি বাপনা জারদার করা হেব।
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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, লগাজী

এবং

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ২২ 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 শাসন গেড় তালা।

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. সামািজক িনরাপালক কায ম বাবায়ন জারদারকরণ এবং িম রাজ বহাপনায় গিতশীলতা আনয়ন;
২. জনলা ও জনিনরাপা সংহতকরণ এবং জনসেচতনতালক কায েম জনউুকরণ জারদারকরণ;
৩. উপেজলা পয ােয় সরকাির ও বসরকাির সকল উয়নলক কায সেহর কায কর সময়সাধন;
৪. েয াগ বহাপনা, বনায়ন, জলবা পিরবতন ও পিরেবশ সংরণসহ টকসই উয়ন লমাা অজন রািতকরণ;
৫. মানবসদ উয়ন, ব, ীড়া ও সংিতক কম কাের িবকাশ সাধন এবং সবা িয়ায় ত ির বহার ও
িশার ণগত মান িনিতকরণ

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, াহেসবা ও জনাহ, পিরবার পিরকনা, নারী ও িশ 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 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 সািব ক সময় সাধন ও পিরবীণ;
৫. সামািজক িনরাপা ও দাির িবেমাচেন িবিভ মণালয়/িবভাগ কক হীত াশনাল সািভ স কম িচ, 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. এিিকউভ ািজেিস সিকত যাবতীয় মতা েয়াগ, মাবাইল কাট  পিরচালনা, উপেজলার সািব ক আইন-লা
রাব ক জনজীবেন ি আনয়ন এবং িভিভআইিপেদর িনরাপা সংা কায াবিল;
৮. জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন এবং অিভেযাগ িনি বহাপনায় আওতায় অিভেযাগ িনিি;
৯. িবিভ সামািজক সমা যমন যৗন হয়রািন, নারী িনয াতন, মাদক সবন, চারাচালান, যৗক, বািববাহ ইতািদ
িতেরাধ/িনরসেন কায ম হণ;
১০. ানীয় সরকার সংা কায ম সাদন করা;
১১.  বাসীেদর  ডাটােবস  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 িতেরােধ 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, জলা ত
বাতায়ন হালনাগাদকরণ, সাাল িমিডয়া বহার, এবং িবিভ পয ােয় ত ও যাগােযাগ িসহ অা িবষেয়
িশণ কায ম পিরচালনা ও তদারিক;
১৪. গণনানীর মােম জনগেণর দারেগাড়ায় সবা পৗঁেছ দওয়া;



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৬, ২০২১

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

সভায় হীত িসাসহ বাবায়ন িসা বাবািয়ত গড় ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উপেজলা পিরষদ সভার ছিব/িতেবদন

উয়ন কায ম অাহত রাখা বাবািয়ত ক সংা ২১৫ ২২০ ২৩০ ২৪০ ২৪০ এলিজইিড/সংি ইউিপ/িপআইও অিফস িতেবদন

জলবা পিরবতন এবং পিরেবশ রা িবতরণত চারা (হাজার) সংা ৫.৫ ২০ ০৬ ৫.৬ ০৬ উপেজলা র অিফস চারা িবতরেণর ছিব

সামািজক িনরাপা কায ম অাহত রাখা ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত সংা ২৫ ২৫ ৩২ ৩৫ ৩৫ উপেজলা সমাজেসবা অিফস িতেবদন

রাজ আয় ি সায়রাত মহাল বোব দান % ৯০ ৯০ ৯০ ৯২ ৯৫ উপেজলা িম অিফস িতেবদন

পরীার ু পিরেবশ িনিতকরণ অিত পাবিলক পরীা % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উপেজলা িশা/মািমক িশা অিফস/থানা িতেবদন

যৗক িনেরাধ আেয়ািজত সভা সংা ১২ ১৬ ১২ ১২ ১২ উপেজলা মিহলা িবষয়ক অিফস িতেবদন

অপরাধ িনয়ণ ও জনসেচতনতা ি পিরচািলত মাবাইল কাট  সংা ৬৫ ৭০ ৬৭ ৬৮ ৭০ থানা িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদেনর , অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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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] সামািজক
িনরাপালক
কায ম বাবায়ন
জারদারকরণ এবং
িম রাজ
বহাপনায়
গিতশীলতা আনয়ন;

২১

[১.১] িেযাােদর
সানী ভাতা িবতরণ
কায ম তদারিক

[১.১.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[১.২] িতবী ভাতা দান
কায ম তদারিক

[১.২.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[১.৩] িবধবা ভাতা িবতরণ
কায ম তদারিক

[১.৩.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[১.৪] বয়ভাতা িবতারণ
কায ম

[১.৪.১] ভাতা িবতারণ
কায ম তদারকত

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[১.৫] িভিজিড কায ম
[১.৫.১] ভাতা
িবতারণ কায ম
তদারকত

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[১.৬] সামািজক
িনরাপালক কের
বাবায়ন পিরবীণ

[১.৬.১]
পিরবীণত ক

সমি সংা ২ ২২ ২৩ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩২ ৩৫

[১.৭] উপেজলা িম অিফস
পিরদশ ন

[১.৭.১] পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ২ ০৭ ০৭ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ০৪ ০৮ ০৯

[১.৮] ইউিনয়ন িম অিফস
পিরদশ ন

[১.৮.১] পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ২ ৪৪ ৪২ ৪২ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৪২ ৪২

[১.৯] জলা রাজ সভার
িসা বাবায়ন

[১.৯.১] িসা
বাবায়ন

গড় % ২ ৯০ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮২ ৮০ ৭৫ ৯২ ৯৫

[১.১০] ১ নং খাস
খিতয়ান সরকাির
সির অৈবধ দখল উার

[১.১০.১] উারত
িম

গড় % ১ ৯০ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮২ ৮০ ৭৫ ৯০ ৯২

[১.১১] সায়রাত মহাল
ইজারা দান

[১.১১.১] আদায়ত
ইজারা

গড় % ২ ৯০ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮২ ৮০ ৭৫ ৯২ ৯৫
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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] জনলা ও
জনিনরাপা
সংহতকরণ এবং
জনসেচতনতালক
কায েম
জনউুকরণ
জারদারকরণ;

১৯

[২.১] মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[২.১.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ৪ ৬৫ ৭০ ৬৭ ৬৫ ৬৩ ৬২ ৫৮ ৬৮ ৭০

[২.২] ুভােব পাবিলক
পরীা পিরচালনা

[২.২.১] পিরচািলত
পাবিলক পরীা

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[২.৩] উপেজলা আইন
লা কিমর সভা
অান

[২.৩.১] অিত সভা সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১২ ১২

[২.৪] উপেজলা আইন
লা কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[২.৪.১] িসা
বাবায়েনর হার

গড় % ২ ৯০ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮২ ৮০ ৭৫ ৯২ ৯৫

[২.৫] আইন লা রায়
জনসেচতনতালক সভা
অান

[২.৫.১] অিত সভা সমি সংা ১ ১৩ ১৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ০৮ ১২ ১২

[২.৬] মাদকের
অপবহার িনয়ণ, নারী ও
িশ িনয াতন রাধ, নারী ও
িশ পাচার রাধ, যৗন
হয়রানী িতেরাধ, যৗক
িনেরােধর লে
জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[২.৬.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ৫ ১২ ১৬ ১২ ১১ ১০ ০৮ ১২ ১২

[২.৭] জের অনিধক ০১
বছেরর মে িনবন

[২.৭.১] িনবিত িশ গড় % ২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০ ৯০

[২.৮] র অনিধক ০১
বছেরর মে িনবন

[২.৮.১] িনবিত ত
ি

গড় % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০ ৯০

[২.৯] সামািজক
সমাসহ সমাধােন
হানীয়ভােব ক হণ

[২.৯.১] হীত ক সমি সংা ১ ১০ ১০ ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ০৩ 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 

[৩] উপেজলা পয ােয়
সরকাির ও
বসরকাির সকল
উয়নলক
কায সেহর
কায কর
সময়সাধন;

১০

[৩.১] উপেজলা পিরষেদর
মািসক সভা অান

[৩.১.১] অিত সভা সমি সংা ৩ ১১ ১২ ১২ ১১ ১২ ১২

[৩.২] উপেজলা পিরষেদর
মািসক সভার িসা
বাবায়ন

[৩.২.১] িসা
বাবািয়ত

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.৩] িনধ ািরত সমেয়
িরেপাট  িরটান  রণ

[৩.৩.১] রণত
িরেপাট 

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.৪] িবিভ উয়নলক
কায ম পিরদশ ন

[৩.৪.১] পিরদশ নত
ক

সমি সংা ১ ২১৫ ২২০ ২২৫ ২১৫ ২১০ ২০০ ১৮০ ২৩০ ২৫০

[৩.৫] এনিজও কায ম
সময় িবষয়ক সভা

[৩.৫.১] সভা অিত সমি সংা ০.৫ ১০ ১০ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৩.৬] এনিজও কায ম
সময় িবষয়ক সভার
িসা বাবায়ন

[৩.৬.১] িসা
বাবািয়ত

গড় % ০.৫ ৯৫ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭৩ ৯৬ ৯৮

[৩.৭] ঋণ কায ম
পিরদশ ন/দশ ন

[৩.৭.১]
পিরদশ ন/দশ ন

সমি সংা ১ ১৩ ১৬ ১৬ ১৫ ১৩ ১১ ১০ ১৭ ১৮



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৬, 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] েয াগ
বহাপনা, বনায়ন,
জলবা পিরবতন ও
পিরেবশ সংরণসহ
টকসই উয়ন
লমাা অজন
রািতকরণ;

১০

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

[৪.১.১] অিত সভা সমি সংা ২ ১০ ১০ ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ০৩ ১০ ১২

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

[৪.২.১] িসা
বাবািয়ত

গড় % ২ ৯৮ ৯৮ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ৯০ ৯৮ ৯৯

[৪.৩] েয াগ িত
এলাকা তাৎিণক
পিরদশ ন/দশ ন ও ান
িবতরন

[৪.৩.১]
পিরদশ ন/দশ নত
িত এলাকা

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৪.৪] সামািজক বনায়েনর
জ িবিভ কার ের
চারা িবতরণ

[৪.৪.১] িবতরণত
চারা

সমি
সংা
(হাজার)

২ ৫.৫ ২০ ৬ ৫ ৫.৬ ০৬

[৪.৫] উপেজলা পিরেবশ
কিমর সভা আেয়াজন

[৪.৫.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ০.৫ ০৪ ০৪ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০৫ ০৬

[৪.৬] উপেজলা পিরেবশ
কিমর সভার িসা
বাবায়ন

[৪.৬.১] বাবািয়ত
িসা

গড় % ০.৫ ৯০ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮২ ৮০ ৯২ ৯৫

[৪.৭] জলবা পিরবতন
রােধ হীত ক
বাবায়ন

[৪.৭.১] বাবািয়ত
ক

সমি সংা ১ ০৭ ০৭ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ০৪ ০৮ ০৯



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৬, 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 

[৫] মানবসদ
উয়ন, ব, ীড়া ও
সংিতক
কম কাের িবকাশ
সাধন এবং সবা
িয়ায় ত
ির বহার ও
িশার ণগত মান
িনিতকরণ

১০

[৫.১] উপেজলা শাসেন
কম রত কম কতা-
কম চারীেদর আইিস
বহার িনিত করা

[৫.১.১] আইিস
বহারকারী

গড় % ২ ৯৫ ৯৫ ৯৫ ৯৩ ৯২ ৯০ ৮৫ ৯৮ ১০০

[৫.২] উপেজলা পয ােয়
ীড়া িতেযািগতার
আেয়াজন

[৫.২.১] আেয়ািজত
ীড়া িতেযািগতা

সমি সংা ১ ০৯ ০৮ ০৬ ০৫ ০৪ ০৬ ০৬

[৫.৩] সাংিতক
িতেযািগতা আেয়াজন

[৫.৩.১] আেয়ািজত
িতেযািগতা

সমি সংা ১ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০৬ ০৬

[৫.৪] আইিস সভা
আেয়াজন

[৫.৪.১] অিত সভা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১২ ১২

[৫.৫] িভিডও কনফােরিং
ও সাাল িমিডয়ার
মােম সবা দান

[৫.৫.১] িভিডও
কনফােরিং ও
সাাল িমিডয়া

সমি সংা ১ ০৬ ০৬ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০৮ ১০

[৫.৬] িশার ণগত মান
িনিতকরেণ সভা
আেয়াজন

[৫.৬.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ১২ ১২

[৫.৭] িশার ণগত মান
িনিতকরেণ আেয়ািজত
সভার িসা বাবায়ন

[৫.৭.১] িসা
বাবািয়ত

গড় % ২ ৯০ ৯৫ ৯৫ ৯০ ৮৮ ৮৫ ৮০ ৯৬ ৯৮



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৬, 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

[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



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৫ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৬, ২০২১

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

আিম, জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী িহসােব উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালয়, লগাজী-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, লগাজী

তািরখ

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী

তািরখ



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৬ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৬, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ অ:জ:: অিতির জলা শাসক

২ আরিডিস রিভিনউ ড কােলর

৩ ইউএলএও ইউিনয়ন া অািসে অিফসার

৪ ইউএসএলএও ইউিনয়ন া সাব-অািসে অিফসার

৫ উিনঅ উপেজলা িনব াহী অিফসার

৬ এনিডিস নজারত ড কােলর

৭ এলএও া অাইিজশান অিফসার

৮ এসএ ট অাইিজশান

৯ এিসা এিসা কিমশনার া

১০ িপআইও ক বাবায়ন কম কতা

১১ সেবা িম সংার বাড 



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৭ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৬, ২০২১

সংেযাজনী- ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

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

[১.১] িেযাােদর সানী ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক [১.১.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও উপেজলা সমাজেসবা অিফসােরর
কায ালয়

সংি িতেবদন

[১.২] িতবী ভাতা দান কায ম তদারিক [১.২.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও উপেজলা সমাজেসবা অিফসােরর
কায ালয়

সংি িতেবদন

[১.৩] িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক [১.৩.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও উপেজলা সমাজেসবা অিফসােরর
কায ালয়

সংি িতেবদন

[১.৪] বয়ভাতা িবতারণ কায ম [১.৪.১] ভাতা িবতারণ কায ম তদারকত
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও উপেজলা সমাজেসবা অিফসােরর
কায ালয়

সংি িতেবদন

[১.৫] িভিজিড কায ম [১.৫.১] ভাতা িবতারণ কায ম তদারকত
উপেজলা িনব াহী অিফসার ও মিহলা িবষয়ক কম কতা এবং ইউিনয়ন পিরষদ
চয়ারান

িবতরণ িতেবদন

[১.৬] সামািজক িনরাপালক কের বাবায়ন পিরবীণ [১.৬.১] পিরবীণত ক
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও উপেজলা সমাজেসবা অিফসােরর
কায ালয় ও সংি দর

পিরদশ েনর ছিব

[১.৭] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন [১.৭.১] পিরদশ নত অিফস উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সহকারী কিমশনার (িম) পিরদশ ন িতেবদন

[১.৮] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [১.৮.১] পিরদশ নত অিফস উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সহকারী কিমশনার (িম) এবং ইউএলএও পিরদশ ন িতেবদন

[১.৯] জলা রাজ সভার িসা বাবায়ন [১.৯.১] িসা বাবায়ন অ.জ. (রাজ), উপেজলা িম অিফস ও ইউিনয়ন িম অিফস িতেবদন

[১.১০] ১ নং খাস খিতয়ান সরকাির সির অৈবধ দখল উার [১.১০.১] উারত িম উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সহকারী কিমশনার (িম) এবং সংি দর িতেবদন

[১.১১] সায়রাত মহাল ইজারা দান [১.১১.১] আদায়ত ইজারা উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সহকারী কিমশনার (িম) এবং সংি দর িতেবদন

[২.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা [২.১.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সহকারী কিমশনার (িম) এবং সংি দর িতেবদন

[২.২] ুভােব পাবিলক পরীা পিরচালনা [২.২.১] পিরচািলত পাবিলক পরীা উপেজলা িনব াহী অিফসার, িশা অিফস ও থানা িতেবদন

[২.৩] উপেজলা আইন লা কিমর সভা অান [২.৩.১] অিত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সংি দর কায িববরণী

[২.৪] উপেজলা আইন লা কিমর সভার িসা বাবায়ন [২.৪.১] িসা বাবায়েনর হার উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সংি দর কায িববরণী

[২.৫] আইন লা রায় জনসেচতনতালক সভা অান [২.৫.১] অিত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও সংি দর সভা অােনর ছিব

[২.৬] মাদকের অপবহার িনয়ণ, নারী ও িশ িনয াতন রাধ, নারী
ও িশ পাচার রাধ, যৗন হয়রানী িতেরাধ, যৗক িনেরােধর লে
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[২.৬.১] আেয়ািজত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও সংি দর সভা অােনর ছিব

[২.৭] জের অনিধক ০১ বছেরর মে িনবন [২.৭.১] িনবিত িশ উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, ইউিনয়ন পিরষদ িতেবদন

[২.৮] র অনিধক ০১ বছেরর মে িনবন [২.৮.১] িনবিত ত ি উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, ইউিনয়ন পিরষদ িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[২.৯] সামািজক সমাসহ সমাধােন হানীয়ভােব ক হণ [২.৯.১] হীত ক উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও সংি দর ক বাবায়ন িতেবদন

[৩.১] উপেজলা পিরষেদর মািসক সভা অান [৩.১.১] অিত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসার সভার কায িববরণী

[৩.২] উপেজলা পিরষেদর মািসক সভার িসা বাবায়ন [৩.২.১] িসা বাবািয়ত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায লয় সংি িতেবদন

[৩.৩] িনধ ািরত সমেয় িরেপাট  িরটান  রণ [৩.৩.১] রণত িরেপাট  উপেজলা িনব াহী অিফসার সংি িতেবদন

[৩.৪] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন [৩.৪.১] পিরদশ নত ক উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায লয় সংি িতেবদন

[৩.৫] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভা [৩.৫.১] সভা অিত উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সংি এনিজও সভার কায িববরণী

[৩.৬] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভার িসা বাবায়ন [৩.৬.১] িসা বাবািয়ত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও সংি এনিজও পিরদশ ন িতেবদন

[৩.৭] ঋণ কায ম পিরদশ ন/দশ ন [৩.৭.১] পিরদশ ন/দশ ন উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সংি দর পিরদশ ন িতেবদন

[৪.১] াণ ও নব াসন এবং েয াগ বহাপনা সিকত সভা অান [৪.১.১] অিত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসার ও ক বাবায়ন কম কতা সভার কায িববরণী

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

[৪.২.১] িসা বাবািয়ত উপেজলা িনব াহী অিফসার ও ক বাবায়ন কম কতা এবং সংি দর পিরদশ ন িতেবদন

[৪.৩] েয াগ িত এলাকা তাৎিণক পিরদশ ন/দশ ন ও ান িবতরন [৪.৩.১] পিরদশ ন/দশ নত িত এলাকা
উপেজলা িনব াহী অিফসার ও ক বাবায়ন কম কতা এবং ইউিনয়ন
পিরষদ চয়ারান

পিরদশ ন/দশ ন িতেবদন

[৪.৪] সামািজক বনায়েনর জ িবিভ কার ের চারা িবতরণ [৪.৪.১] িবতরণত চারা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কাযালয়, িষ িবভাগ, ও বন িবভাগ চারা িবতরণ কায েমর ছিব

[৪.৫] উপেজলা পিরেবশ কিমর সভা আেয়াজন [৪.৫.১] আেয়ািজত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কাযালয়, িষ িবভাগ, ও বন িবভাগ সভার কায িববরণী

[৪.৬] উপেজলা পিরেবশ কিমর সভার িসা বাবায়ন [৪.৬.১] বাবািয়ত িসা সংি দর িতেবদন

[৪.৭] জলবা পিরবতন রােধ হীত ক বাবায়ন [৪.৭.১] বাবািয়ত ক উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কাযালয়, িষ িবভাগ, ও বন িবভাগ সংি িতেবদন

[৫.১] উপেজলা শাসেন কম রত কম কতা- কম চারীেদর আইিস বহার
িনিত করা

[৫.১.১] আইিস বহারকারী উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় িতেবদন ও ছিব

[৫.২] উপেজলা পয ােয় ীড়া িতেযািগতার আেয়াজন [৫.২.১] আেয়ািজত ীড়া িতেযািগতা
জলা শাসেকর কায ালয়, উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও সংি
দর

িতেবদন/ ছিব

[৫.৩] সাংিতক িতেযািগতা আেয়াজন [৫.৩.১] আেয়ািজত িতেযািগতা
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, উপেজলা িশা অিফস, িশকলা
একােডিম

িতেবদন/ ছিব

[৫.৪] আইিস সভা আেয়াজন [৫.৪.১] অিত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, আইিস অিধদর কায িববরনী/ছিব

[৫.৫] িভিডও কনফােরিং ও সাাল িমিডয়ার মােম সবা দান
[৫.৫.১] িভিডও কনফােরিং ও সাাল
িমিডয়া

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় িতেবদন/ ছিব

[৫.৬] িশার ণগত মান িনিতকরেণ সভা আেয়াজন [৫.৬.১] আেয়ািজত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, িশা অিফস কায িববরনী/ছিব

[৫.৭] িশার ণগত মান িনিতকরেণ আেয়ািজত সভার িসা
বাবায়ন

[৫.৭.১] িসা বাবািয়ত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, িশা অিফস কায িববরণী / ছিব
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সােথ সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
িশার ণগত মান িনিতকরেণ আেয়ািজত সভার িসা বাবায়ন িসা বাবািয়ত উপেজলা পিরষদ জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের সােথ সময় াপন।

িশার ণগত মান িনিতকরেণ সভা আেয়াজন আেয়ািজত সভা উপেজলা পিরষদ জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের সােথ সময় াপন।

উপেজলা পিরষেদর মািসক সভা অান অিত সভা উপেজলা পিরষদ জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের সােথ সময় াপন।

সামািজক সমাসহ সমাধােন হানীয়ভােব ক হণ হীত ক উপেজলা পিরষদ জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের সােথ সময় াপন।

মাদকের অপবহার িনয়ণ, নারী ও িশ িনয াতন রাধ, নারী ও
িশ পাচার রাধ, যৗন হয়রানী িতেরাধ, যৗক িনেরােধর লে
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

আেয়ািজত সভা উপেজলা পিরষদ জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের সােথ সময় াপন।

আইন লা রায় জনসেচতনতালক সভা অান অিত সভা উপেজলা পিরষদ জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের সােথ সময় াপন।

উপেজলা আইন লা কিমর সভার িসা বাবায়ন িসা বাবায়েনর হার উপেজলা পিরষদ জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের সােথ সময় াপন।

উপেজলা আইন লা কিমর সভা অান অিত সভা উপেজলা পিরষদ জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের সােথ সময় াপন।

িনধ ািরত সমেয় িরেপাট  িরটান  রণ রণত িরেপাট  ইউিনয়ন পিরষদ জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের সােথ সময় াপন।

উপেজলা পিরষেদর মািসক সভার িসা বাবায়ন িসা বাবািয়ত ইউিনয়ন পিরষদ জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের সােথ সময় াপন।

উপেজলা পিরষেদর মািসক সভা অান অিত সভা ইউিনয়ন পিরষদ জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের সােথ সময় াপন।

সামািজক সমাসহ সমাধােন হানীয়ভােব ক হণ হীত ক ইউিনয়ন পিরষদ জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের সােথ সময় াপন।

র অনিধক ০১ বছেরর মে িনবন িনবিত ত ি ইউিনয়ন পিরষদ জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের সােথ সময় াপন।

জের অনিধক ০১ বছেরর মে িনবন িনবিত িশ ইউিনয়ন পিরষদ জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের সােথ সময় াপন।

মাদকের অপবহার িনয়ণ, নারী ও িশ িনয াতন রাধ, নারী ও
িশ পাচার রাধ, যৗন হয়রানী িতেরাধ, যৗক িনেরােধর লে
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

আেয়ািজত সভা ইউিনয়ন পিরষদ জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের সােথ সময় াপন।

সামািজক িনরাপালক কের বাবায়ন পিরবীণ পিরবীণত ক ইউিনয়ন পিরষদ জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের সােথ সময় াপন।

িভিজিড কায ম ভাতা িবতারণ কায ম তদারকত ইউিনয়ন পিরষদ জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের সােথ সময় াপন।

বয়ভাতা িবতারণ কায ম ভাতা িবতারণ কায ম তদারকত ইউিনয়ন পিরষদ জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের সােথ সময় াপন।

িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত ইউিনয়ন পিরষদ জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের সােথ সময় াপন।

িতবী ভাতা দান কায ম তদারিক ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত ইউিনয়ন পিরষদ জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের সােথ সময় াপন।

জলবা পিরবতন রােধ হীত ক বাবায়ন বাবািয়ত ক উপেজলা র অিফস উপেজলা র অিফস এর সােথ িনয়িমত যাগােযাগ ও সময় সাধন

উপেজলা পিরেবশ কিমর সভার িসা বাবায়ন বাবািয়ত িসা উপেজলা র অিফস উপেজলা র অিফস এর সােথ িনয়িমত যাগােযাগ ও সময় সাধন
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কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
উপেজলা পিরেবশ কিমর সভা আেয়াজন আেয়ািজত সভা উপেজলা র অিফস উপেজলা র অিফস এর সােথ িনয়িমত যাগােযাগ ও সময় সাধন

সামািজক বনায়েনর জ িবিভ কার ের চারা িবতরণ িবতরণত চারা উপেজলা র অিফস উপেজলা র অিফস এর সােথ িনয়িমত যাগােযাগ ও সময় সাধন

সামািজক সমাসহ সমাধােন হানীয়ভােব ক হণ হীত ক উপেজলা সমাজেসবা অিফস উপেজলা সমাজেসবা অিফেসর সােথ যাগােযাগ ও সমেয়র মােম

সামািজক িনরাপালক কের বাবায়ন পিরবীণ পিরবীণত ক উপেজলা সমাজেসবা অিফস উপেজলা সমাজেসবা অিফেসর সােথ যাগােযাগ ও সমেয়র মােম

বয়ভাতা িবতারণ কায ম ভাতা িবতারণ কায ম তদারকত উপেজলা সমাজেসবা অিফস উপেজলা সমাজেসবা অিফেসর সােথ যাগােযাগ ও সমেয়র মােম

িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত উপেজলা সমাজেসবা অিফস উপেজলা সমাজেসবা অিফেসর সােথ যাগােযাগ ও সমেয়র মােম

িতবী ভাতা দান কায ম তদারিক ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত উপেজলা সমাজেসবা অিফস উপেজলা সমাজেসবা অিফেসর সােথ যাগােযাগ ও সমেয়র মােম

িেযাােদর সানী ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত উপেজলা সমাজেসবা অিফস উপেজলা সমাজেসবা অিফেসর সােথ যাগােযাগ ও সমেয়র মােম

েয াগ িত এলাকা তাৎিণক পিরদশ ন/দশ ন ও ান িবতরন পিরদশ ন/দশ নত িত এলাকা
এলিজইিড/সংি ইউিপ/িপআইও
অিফস

এলিজইিড/সংি ইউিপ/িপআইও অিফেসর সােথ যাগােযাগ ও সমেয়র মােম

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

িসা বাবািয়ত
এলিজইিড/সংি ইউিপ/িপআইও
অিফস

এলিজইিড/সংি ইউিপ/িপআইও অিফেসর সােথ যাগােযাগ ও সমেয়র মােম

াণ ও নব াসন এবং েয াগ বহাপনা সিকত সভা অান অিত সভা
এলিজইিড/সংি ইউিপ/িপআইও
অিফস

এলিজইিড/সংি ইউিপ/িপআইও অিফেসর সােথ যাগােযাগ ও সমেয়র মােম

িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন পিরদশ নত ক
এলিজইিড/সংি ইউিপ/িপআইও
অিফস

এলিজইিড/সংি ইউিপ/িপআইও অিফেসর সােথ যাগােযাগ ও সমেয়র মােম

উপেজলা আইন লা কিমর সভার িসা বাবায়ন িসা বাবায়েনর হার উপেজলা িম অিফস উপেজলা িম অিফেসর সােথ যাগােযাগ ও সমেয়র মােম

উপেজলা আইন লা কিমর সভা অান অিত সভা উপেজলা িম অিফস উপেজলা িম অিফেসর সােথ যাগােযাগ ও সমেয়র মােম

ুভােব পাবিলক পরীা পিরচালনা পিরচািলত পাবিলক পরীা উপেজলা িম অিফস উপেজলা িম অিফেসর সােথ যাগােযাগ ও সমেয়র মােম

মাবাইল কাট  পিরচালনা পিরচািলত মাবাইল কাট  উপেজলা িম অিফস উপেজলা িম অিফেসর সােথ যাগােযাগ ও সমেয়র মােম

সায়রাত মহাল ইজারা দান আদায়ত ইজারা উপেজলা িম অিফস উপেজলা িম অিফেসর সােথ যাগােযাগ ও সমেয়র মােম

১ নং খাস খিতয়ান সরকাির সির অৈবধ দখল উার উারত িম উপেজলা িম অিফস উপেজলা িম অিফেসর সােথ যাগােযাগ ও সমেয়র মােম

জলা রাজ সভার িসা বাবায়ন িসা বাবায়ন উপেজলা িম অিফস উপেজলা িম অিফেসর সােথ যাগােযাগ ও সমেয়র মােম

ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন পিরদশ নত অিফস উপেজলা িম অিফস উপেজলা িম অিফেসর সােথ যাগােযাগ ও সমেয়র মােম

উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন পিরদশ নত অিফস উপেজলা িম অিফস উপেজলা িম অিফেসর সােথ যাগােযাগ ও সমেয়র মােম

মাদকের অপবহার িনয়ণ, নারী ও িশ িনয াতন রাধ, নারী ও
িশ পাচার রাধ, যৗন হয়রানী িতেরাধ, যৗক িনেরােধর লে
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

আেয়ািজত সভা থানা থানার সােথ যাগােযাগ ও সমেয়র মােম

আইন লা রায় জনসেচতনতালক সভা অান অিত সভা থানা থানার সােথ যাগােযাগ ও সমেয়র মােম
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কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
উপেজলা আইন লা কিমর সভার িসা বাবায়ন িসা বাবায়েনর হার থানা থানার সােথ যাগােযাগ ও সমেয়র মােম

উপেজলা আইন লা কিমর সভা অান অিত সভা থানা থানার সােথ যাগােযাগ ও সমেয়র মােম

ুভােব পাবিলক পরীা পিরচালনা পিরচািলত পাবিলক পরীা থানা থানার সােথ যাগােযাগ ও সমেয়র মােম

মাবাইল কাট  পিরচালনা পিরচািলত মাবাইল কাট  থানা থানার সােথ যাগােযাগ ও সমেয়র মােম

মাদকের অপবহার িনয়ণ, নারী ও িশ িনয াতন রাধ, নারী ও
িশ পাচার রাধ, যৗন হয়রানী িতেরাধ, যৗক িনেরােধর লে
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

আেয়ািজত সভা উপেজলা মিহলা িবষয়ক অিফস উপেজলা মিহলা িবষয়ক অিফেসর সােথ যাগােযাগ ও সমেয়র মােম

সামািজক িনরাপালক কের বাবায়ন পিরবীণ পিরবীণত ক উপেজলা মিহলা িবষয়ক অিফস উপেজলা মিহলা িবষয়ক অিফেসর সােথ যাগােযাগ ও সমেয়র মােম

িভিজিড কায ম ভাতা িবতারণ কায ম তদারকত উপেজলা মিহলা িবষয়ক অিফস উপেজলা মিহলা িবষয়ক অিফেসর সােথ যাগােযাগ ও সমেয়র মােম

িশার ণগত মান িনিতকরেণ আেয়ািজত সভার িসা বাবায়ন িসা বাবািয়ত উপেজলা িশা/মািমক িশা অিফস উপেজলা িশা অিফেসর সােথ যাগােযাগ ও সমেয়র মােম

িশার ণগত মান িনিতকরেণ সভা আেয়াজন আেয়ািজত সভা উপেজলা িশা/মািমক িশা অিফস উপেজলা িশা অিফেসর সােথ যাগােযাগ ও সমেয়র মােম

সাংিতক িতেযািগতা আেয়াজন আেয়ািজত িতেযািগতা উপেজলা িশা/মািমক িশা অিফস উপেজলা িশা অিফেসর সােথ যাগােযাগ ও সমেয়র মােম

উপেজলা পয ােয় ীড়া িতেযািগতার আেয়াজন আেয়ািজত ীড়া িতেযািগতা উপেজলা িশা/মািমক িশা অিফস উপেজলা িশা অিফেসর সােথ যাগােযাগ ও সমেয়র মােম

মাদকের অপবহার িনয়ণ, নারী ও িশ িনয াতন রাধ, নারী ও
িশ পাচার রাধ, যৗন হয়রানী িতেরাধ, যৗক িনেরােধর লে
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

আেয়ািজত সভা উপেজলা িশা/মািমক িশা অিফস উপেজলা িশা অিফেসর সােথ যাগােযাগ ও সমেয়র মােম

উপেজলা আইন লা কিমর সভার িসা বাবায়ন িসা বাবায়েনর হার উপেজলা িশা/মািমক িশা অিফস উপেজলা িশা অিফেসর সােথ যাগােযাগ ও সমেয়র মােম

িভিডও কনফােরিং ও সাাল িমিডয়ার মােম সবা দান
িভিডও কনফােরিং ও সাাল
িমিডয়া

উপেজলা ত ও যাগােযাগ ি
অিধদর

উপেজলা ত ও যাগােযাগ ি অিফেসর সােথ যাগােযাগ ও সমেয়র
মােম

আইিস সভা আেয়াজন অিত সভা
উপেজলা ত ও যাগােযাগ ি
অিধদর

উপেজলা ত ও যাগােযাগ ি অিফেসর সােথ যাগােযাগ ও সমেয়র
মােম

উপেজলা শাসেন কম রত কম কতা- কম চারীেদর আইিস বহার
িনিত করা

আইিস বহারকারী
উপেজলা ত ও যাগােযাগ ি
অিধদর

উপেজলা ত ও যাগােযাগ ি অিফেসর সােথ যাগােযাগ ও সমেয়র
মােম
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