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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, ফনী ও িসেলািনয়া নদী িবেধৗত সীমাবত জনপদ িহেসেব ফনী সদর উপেজলার িবেশষ এক পিরিচিত রেয়েছ। াচীন জনপদ ও
িের িত িবজিরত ব িনদশ ণ এ উপেজলায় অবিত। মাদক, ইভিজং ও বা িবেয়র িবে ল, কেলজসহ ইউিনয়ন ও ওয়াড 
িভিক সেচতনতালক সভা ও কম শালা আেয়াজন করা হেয়েছ। বা িবেয়র িবে চারণার অংশ িহেসেব ইেতামে এ উপেজলার িত
মািমক ও উ মািমক িশা িতােন ও ণ  ােন সভার আেয়াজন করা হেয়েছ। মািসক পিরদশ েনর মােম কাজী বা িনকা
রিজারেদর কেঠার নজরদািরর আওতায় আনা  হেয়েছ।  এপ পদেেপর কারেণ ইভিজং ও বািবেয়র মেতা  সামািজক অপরাধসহ
বলাংেশ িনয়েণ এেসেছ। এছাড়া মাদক, বািবেয় ও ইভিজং এর িবে সেচতনতালক নাকা দশ েনর বা করা হেয়েছ। ৩৩৩
হট লাইন নাােরর বল চারণার কারেণ িশাথগণ বািবেয়র খবর তাৎিণকভােব উপেজলা শাসনেক জানােনার েযাগ পােন। ফেল
ফনী  সদর  উপেজলায়  বািবেয়র  হার  াস  পাে।  মাদেকর  েকাপ  াস  পেয়েছ।  সামািজক  যাগােযাগ  মাম  Facebook  এ
www.facebook.com/search/top/?q=uno  feni  sadar  াফাইল  নােম  দািরক  আইিড  পিরচালনার  মােম
জনসাধারণ ও সবাহীতােদর অিভেযাগ তাৎিণকভােব আমেল হণ কের সমাধােনর উোগ নয়া হে। ২০২০ সােল মাচ  মাস হেত
কেরানা ভাইরােসর মােম  বিক মহামারী মাকােবলা ও সংমণ রােধ উপেজলা শাসন িনরলসভােব কাজ কের চেলেছ। এছাড়া
মিজববষ  উপলে হহীন ও িমহীন মােষর নব াসনসহ গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানমী কক িনেদ িশত সকল
কম পিরকনা বাবায়ন করার কাজ চলেছ।উপেজলার উয়েনর জ ফনী সদর উপেজলা শাসন িবিভ কম পিরকনা হণ কেরেছ।
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায়ালেয় সােহ ০১  িদন উু গণনানীর আেয়াজন করা হে। জাতীয় ত কের হ লাইন ৩৩৩ ও
হট লাইন নর ১০৯ এর মােম নাগিরক সবা িনিত করণ অাহত রেয়েছ। কম েে দ জনবল গেড় তালা এবং াচার কৗশল,
ত অিধকার আইন ও অিভেযাগ িনি বাপনা জারদার করা হেব। বিক কেরানা পিরিিত মাকােবলায় সরকার কক দ সকল
িনেদ শনা যথাযথভােব পালন করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

ফনী সদর উপেজলা জলা শহর ফনীর সিকেট হওয়ায় পাবত ৮-১০  জলার িছল মােষর িবচরণ  িহেসেব বত হয়। ফেল
া ও সামািজক িবষেয় িবিভ সমা উুত হয়।
coviD-19 মাকােবলায় া রা িনিতকরণ বতমােন এক অতম চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

িশা িতানসহ এ উপেজলােক ইভিজং, মাদক, সাস ও জীবাদ  করার লে লখাপড়ার পাশাপািশ ীড়া ও সংিত চচ া,
সেচতনতালক িশণ ও চারণার উোগ হণ করা হেব। সামািজক িনরাপা বনী কম িচর আওতায় সরকাির িবিভ িবভাগ হেত
া  সবা  ও  উপকারেভাগীেদর  এক তভাার  ত করা  হেব  যন  ত  সবাহীতােদর  িচিত কের  সকল যা উপকারেভাগীেদর
পিরেষবা দান িনিত করা যায়। ি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। উে িবগত বািষ ক
কম সাদন ির লমাা মাতােবক ইেতামে িষ খাস জিমর তভাার ত করা হেয়েছ। এছাড়া ফনী সদর উপেজলার িতন বছর
ময়ািদ অািধকার িভিক কম পিরকনা বাবায়েনর জ িবেশষ উোগ নয়া হেব। এছাড়া িজবেষ  িবিভ কম পিরকনা হণ
বাবায়নসহ অা হীত কায মসহ িনিতকে পদেপ নয়া হেব।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

coviD-19 মাকােবলায় া রা িনিতকরণ। িম বাপনায় ই-নামজাির, রকড  বাপনা ও অা কায ম
িডিজটালাইজড পিতেত চা করার কায ম চলমান আেছ। ফনী উপেজলােক পয ায়েম ১০০% িভক 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, ফনী সদর

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. উপেজলা পয ােয় সরকাির ও বসরকাির সকল উয়নলক কায সেহর কায কর সময়সাধন এবং মানবসদ উয়ন
ও ািতািনক সমতা িকরণ;
২. জলবা পিরবতন ও পিরেবশ সংরণসহ টকসই উয়ন লমাা অজেন েয াগ বহাপনা, বনায়ন,রািতকরণ;
৩. জনলা ও জনিনরাপা সংহতকরণ এবং সামািজক িনরাপালক কায ম বাবায়ন জারদারকরণ এবং
জনসেচতনতালক কায েম জনউুকরণ জারদারকরণ
৪. সবা িয়ায় তির বহার এবং রাজ শাসন ও বহাপনায় গিতশীলতা আনয়ন;
৫.  জনলা  ও  জনিনরাপা  সংহতকরণ  এবং  ািতািনক  সমতা  িকরণ  ও  ব  ও  ীড়া  উয়ন  এবং  সাংিতক
কম কাের িবকাশ সাধন

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. উপেজলার আ:িবভাগীয় কম কাের সময় এবং ধানমীর িতত কসহসহ উপেজলার ধান উয়ন কম কা
বাবায়েন সময়কারীর দািয় পালন;
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. সামািজক িনরাপা ও দাির িবেমাচেন িবিভ মণালয়/িবভাগ কক হীত াশনাল সািভ স কম িচ, এক বাড়ী
এক খামারসহ িবিভ ক বাবায়েন সািব ক সহায়তা দান ও কায কর সময় সাধন;
৫. উপেজলার রাজ শাসেনর সািব ক িনয়ণ, তাবধান এবং পিরবীণ;
৬. এিিকউভ ািজেিস সিকত যাবতীয় মতা েয়াগ, মাবাইল কাট  পিরচালনা, উপেজলার সািব ক আইন-লা
রাব ক জনজীবেন ি আনয়ন এবং িভিভআইিপেদর িনরাপা সংা কায াবিল;
৭. জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন এবং অিভেযাগ িনি বহাপনায় আওতায় অিভেযাগ িনিি;
৮. িবিভ সামািজক সমা যমন যৗন হয়রািন, নারী িনয াতন, মাদক সবন, চারাচালান, যৗক, বািববাহ ইতািদ
িতেরাধ/িনরসেন কায ম হণ;
৯. ানীয় সরকার সংা কায ম সাদন করা;
১০. 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;



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৬, ২০২১

১১. 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
১২. গণনানীর মােম জনগেণর দারেগাড়ায় সবা পৗঁেছ দওয়া;
১৩. বিক কেরানা মহামারী মাকােবলায় উপকারেভাগীর তািলকা ণয়ন াণ িবতরণসহ অা কয াবিল পিরচালনা



ড়া 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
অিত সভা সংা ১২ ১১ ১২ ১২
১২ উপেজলা পিরষদ

সংা ১১ ১২ ১২ ১২ ১২ উপেজলা পিরষদ সভার ছিব

উয়ন কায ম অাহত রাখা বাবািয়ত ক সংা ৩৩০ ৩৪০ ৩৫০ ৩৬০ ৩৭০ এলিজইিড/সংি ইউিপ/িপআইও অিফস িতেবদন

জলবা পিরবতন ও পিরেবশ সংরণসহ টকসই
উয়ন লমাা অজেন েয াগ বহাপনা,
বনায়ন,রািতকরণ;

বাবািয়ত কম কা সহ। সংা ৫.৫ ৬ ৮ ১০ ১২
এলিজইিড/সংি ইউিপ/িপআইও অিফস/
উপেজলা র অিফস

ছিব

সামািজক িনরাপা কায ম অাহত রাখা ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত সংা ২৫ ৩০ ৩৫ ৩৭ ৪০ উপেজলা সমাজেসবা অিফস িতেবদন/ছিব।

রাজ আয় ি সায়রাত মহাল বোব দান % ৯০ ৯০ ৯৫ ৯৭ ৯৯ উপেজলা িম অিফস িতেবদন

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

িতেবদন

অপরাধ িনয়ণ ও জনসেচতনতা ি পিরচািলত মাবাইল কাট  সংা ১০০ ১০০ ৭০ ৭৫ ৮০ থানা িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৬, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদেনর , অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ 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 

[১] উপেজলা পয ােয়
সরকাির ও বসরকাির
সকল উয়নলক
কায সেহর কায কর
সময়সাধন এবং
মানবসদ উয়ন ও
ািতািনক সমতা
িকরণ;

২০

[১.১] উপেজলা পিরষেদর মািসক
সভা অান এবংমািসক সভার
িসা বাবায়ন।

[১.১.১] অিত সভা সমি সংা ৬ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২

[১.২] িবিভ উয়নলক কায ম
পিরদশ ন

[১.২.১] পিরদশ নত
ক

মিত সংা ৪ ২০০ ২১৫ ২৫০ ২২০ ২১০ ২০০ ১৫০ ২৬০ ২৭০

[১.৩] উপেজলা পিরষেদর মািসক
সভার িসা বাবায়ন

[১.৩.১] িসা
বাবািয়ত

গড় % ৩ ৮০ ৯০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৫০ ১১০ ১২০

[১.৪] এনিজও কায ম সময়
িবষয়ক সভা এবং সভার িসা
বাবায়ন

[১.৪.১] িসা
বাবািয়ত

গড় % ২ ৮৫ ৯০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৫০ ১১০ ১২০

[১.৫] উপেজলা শাসেন কম রত
কম চারীেদর জ িশণ আেয়াজন

[১.৫.১] আেয়ািজত
িশণ

সমি সংা ৩ ২০ ২৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৪০ ৫০

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

[১.৬.১] আেয়ািজত
িশণ/ িতেবদন

সমি সংা ২ ২৫ ৩০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ৪০ ৪৫

[২] জলবা পিরবতন ও
পিরেবশ সংরণসহ
টকসই উয়ন লমাা
অজেন েয াগ বহাপনা,
বনায়ন,রািতকরণ;

১৫

[২.১] াণ ও নব াসন এবং েয াগ
বহাপনা সিকত সভা অান
এবং সভার িসা বাবায়ন।

[২.১.১] সভা অিত
এবং সভার িসা
বাবায়ন।

সমি সংা ৪ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২

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

[২.২.১] পিরদশ েনর ছিব
/িতেবদন।

সমি সংা ৪ ২০০ ২১৫ ২৩০ ১৮০ ১৬০ ১৩০ ১১০ ২৪০ ২৫০

[২.৩] েরাপেনর জ জনগণেক
উুকরণ এবং সামািজক বনায়েনর
জ িবিভ কার ের চারা
িবতরণ।

[২.৩.১] ছিব /িতেবদন। সমি সংা ৪ ৫০ ৬০ ৭০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৮০ ৯০

[২.৪] জলবা পিরবতন রােধ হীত
ক বাবায়ন

[২.৪.১] কের ছিব
/িতেবদন।

সমি সংা ৩ ১০ ১৫ ২০ ১৫ ১২ ১০ ৫ ২৫ ৩০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ 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 

[৩] জনলা ও
জনিনরাপা সংহতকরণ
এবং সামািজক
িনরাপালক কায ম
বাবায়ন জারদারকরণ
এবং জনসেচতনতালক
কায েম জনউুকরণ
জারদারকরণ

১৫
[৩.১] িেযাােদর সানী ভাতা
িবতরণ কায ম বাবায়ন।

[৩.১.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত।

সমি সংা ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৩.২] িতবী, বয়, িবধবা ভাতা
দান কায ম তদারিক করা।

[৩.২.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত।

সমি সংা ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৩.৩] িভিজিড কায ম
[৩.৩.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত।

সমি সংা ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৩.৪] সামািজক িনরাপালক
কের বাবায়ন পিরবীণ

[৩.৪.১] কের
িতন।ছিব।

সমি সংা ১ ৫০ ৫০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৫০ ৫০

[৩.৫] আইন লা রায়
জনসেচতনতালক সভা অান ।

[৩.৫.১] অিত সভা
এবং সভার িসা
বাবায়ন।

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ১২ ১২

[৩.৬] এিসেডর অপবহার রাধ
সংা সভা আেয়াজন

[৩.৬.১] অিত সভা
এবং সভার িসা
বাবায়ন।

সমি সংা ১ ০৬ ০৬ ০৬ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০৬ ০৬

[৩.৭] মাদকের অপবহার
িনয়েণ জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[৩.৭.১] অিত সভা
এবং সভার িসা
বাবায়ন।

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ১২ ১২

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

[৩.৮.১] অিত সভা
এবং সভার িসা
বাবায়ন।

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ১২ ১২

[৩.৯] নারী ও িশ পাচার এবং যৗন
হয়রািন িতেরােধ জনসেচতনালক
সভা আেয়াজন

[৩.৯.১] অিত সভা
এবং সভার িসা
বাবায়ন।

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ১২ ১২

[৩.১০] বািববাহ এবং যৗক
িনেরােধর লে জনসেচতনালক
উঠান বঠেকর আেয়াজন।

[৩.১০.১] অিত
বঠক।

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ১২ ১২

[৩.১১] সাস ও জীবাদ দমেন
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[৩.১১.১] অিত সভা
এবং সভার িসা
বাবায়ন।

গড় % ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ১২ ১২

[৩.১২] মাবাইল কাট  পিরচালনা
[৩.১২.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ২ ৪৮ ৬০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৬০ ৬০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ 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] সবা িয়ায়
তির বহার এবং
রাজ শাসন ও
বহাপনায় গিতশীলতা
আনয়ন;

১০

[৪.১] মািসক আইিস ও ইেনােভশন
সভা

[৪.১.১] অিত সভা সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ১২ ১২

[৪.২] অনলাইন জ িনবন কায ম
জারদারকরণ

[৪.২.১] উপেজলায়
জের ১ বছেরর মে
জ িনবেনর হার

সমি % ২ . . ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৮০ ১০০

[৪.৩.১] উপেজলায়
জের ১ বছেরর মে
 িনবেনর হার

সমি % ১ . . ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ৪৫ ৫০

[৪.৪] িভিডও কনফােরিং ও
সাাল িমিডয়ার মােম সবা দান

[৪.৪.১] িভিডও
কনফােরিং ও সাাল
িমিডয়া

সমি সংা ১ ০৩ ১০ ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ০২ ০৮ ১২

[৪.৫] উপেজলা এবং ইউিনয়ন িম
িম অিফস পিরদশ ন

[৪.৫.১] পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ১ ০৬ ০৬ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০৬ ০৬

[৪.৬] জলা রাজ সভার িসা
বাবায়ন

[৪.৬.১] িসা বাবায়ন গড় % ১ ৮০ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৯০ ৯০

[৪.৭] িম উয়ন কেরর সক দাবী
িনধ ারণ

[৪.৭.১] গত বছেরর
আদায় ও চলিত বছেরর
বেকয়ার হার

গড় % ১ ৮০ ৮৫ ৮২ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৮৫

[৪.৮] িম উয়ন কর আদায়
তদারিক করা

[৪.৮.১] আদায়ত িম
উয়ন কর (সাধারণ)

সমি % ১ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০

[৪.৯] সায়রাত মহাল ইজারা দান
[৪.৯.১] আদায়ত
ইজারা

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

[৫] জনলা ও
জনিনরাপা সংহতকরণ
এবং ািতািনক সমতা
িকরণ ও ব ও ীড়া
উয়ন এবং সাংিতক
কম কাের িবকাশ সাধন

১০

[৫.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা
[৫.১.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ২ ৬০ ৬২ ৬৪ ৬০ ৫৬ ৫২ ৪৮ ৬৮ ৭০

[৫.২] ুভােব পাবিলক পরীা
পিরচালনা

[৫.২.১] পিরচািলত
পাবিলক পরীা

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



ড়া 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 

[৫.৩] উপেজলা আইন লা
কিমর সভা অান

[৫.৩.১] অিত সভা সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ১২ ১২

[৫.৪] উপেজলা আইন লা কিমর
সভার িসা বাবায়ন

[৫.৪.১] িসা
বাবায়েনর হার

সমি % ১ ৯০ ৯০ ৯৪ ৯০ ৮৬ ৮২ ৭৮ ৯৬ ৯৮

[৫.৫] উপেজলা পয ােয় ীড়া
িতেযািগতার আেয়াজন

[৫.৫.১] আেয়ািজত ীড়া
িতেযািগতা

সমি সংা ১ ২০ ২০ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২৬ ২৮

[৫.৬] ল-কেলেজর িশাথেদর
ীড়া িশণ দান

[৫.৬.১] িশণ স সমি সংা ১ ০৫ ০৬ ০৮ ০৬ ০৪ ০২ ০১ ০৮ ০৮

[৫.৭] সাধারণ ান িতেযািগতা
আেয়াজন

[৫.৭.১] আেয়ািজত
িতেযািগতা

সমি সংা ১ ১০ ১২ ১৪ ১২ ১০ ০৮ ০৬ ১৬ ১৮

[৫.৮] সংগীত িতেযািগতা আেয়াজন
[৫.৮.১] আেয়ািজত
িতেযািগতা

সমি সংা ১ ০৮ ০৮ ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ০২ ১২ ১৪

[৫.৯] িবতক িতেযািগতা আেয়াজন
[৫.৯.১] আেয়ািজত
িতেযািগতা

সমি সংা ১ ০৮ ০৮ ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ০২ ১০ ১২



ড়া 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%

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



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, ন ১৬, ২০২১

আিম, উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, ফনী সদর, 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, ফনী 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, ফনী সদর

তািরখ

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৫ 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 ইউএনও উপেজলা িনব াহী অিফসার

৪ ইউএলএও ইউিনয়ন া অািসে অিফসার

৫ এলএও া অাইিজশন অিফসার

৬ এিসা এিসা কিমশনার া



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৬ 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] উপেজলা পিরষেদর মািসক সভা অান এবংমািসক সভার
িসা বাবায়ন।

[১.১.১] অিত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায লয় ও সংি দর। সভার কায িববরণী

[১.২] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন [১.২.১] পিরদশ নত ক উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায লয় ও সংি দর। পিরদশ ন িতেবদন এবং ছিব।

[১.৩] উপেজলা পিরষেদর মািসক সভার িসা বাবায়ন [১.৩.১] িসা বাবািয়ত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায লয় ও সংি দর। সংি িতেবদন এবং ির িচ।

[১.৪] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভা এবং সভার িসা
বাবায়ন

[১.৪.১] িসা বাবািয়ত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায লয় ও সংি এনিজও সভার কায িববরণী

[১.৫] উপেজলা শাসেন কম রত কম চারীেদর জ িশণ আেয়াজন [১.৫.১] আেয়ািজত িশণ উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় শিেণর হািজরা কিপ।

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

[১.৬.১] আেয়ািজত িশণ/ িতেবদন উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় িশেণর হািজরা কিপ।

[২.১] াণ ও নব াসন এবং েয াগ বহাপনা সিকত সভা অান
এবং সভার িসা বাবায়ন।

[২.১.১] সভা অিত এবং সভার িসা
বাবায়ন।

উপেজলা িনব াহী অিফসার ও ক বাবায়ন কম কতা সভার কায িববরণী

[২.২] েয াগ িত এলাকা তাৎিণক পিরদশ ন/দশ ন [২.২.১] পিরদশ েনর ছিব /িতেবদন।
উপেজলা িনব াহী অিফসার ও ক বাবায়ন কম কতা এবং ইউিনয়ন
পিরষদ চয়ারান

পিরদশ ন/দশ ন িতেবদন

[২.৩] েরাপেনর জ জনগণেক উুকরণ এবং সামািজক
বনায়েনর জ িবিভ কার ের চারা িবতরণ।

[২.৩.১] ছিব /িতেবদন। উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কাযালয়, িষ িবভাগ, ও বন িবভাগ িতেবদন এবং যাচাই

[২.৪] জলবা পিরবতন রােধ হীত ক বাবায়ন [২.৪.১] কের ছিব /িতেবদন। উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কাযালয়, িষ িবভাগ, ও বন িবভাগ িতেবদন এবং যাচাই

[৩.১] িেযাােদর সানী ভাতা িবতরণ কায ম বাবায়ন। [৩.১.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত।
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও উপেজলা সমাজেসবা
অিফসােরর কায ালয়

িতেবদন এবং যাচাই

[৩.২] িতবী, বয়, িবধবা ভাতা দান কায ম তদারিক করা। [৩.২.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত।
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও উপেজলা সমাজেসবা
অিফসােরর কায ালয়

িতেবদন এবং ছিব।

[৩.৩] িভিজিড কায ম [৩.৩.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত।
উপেজলা িনব াহী অিফসার ও মিহলা িবষয়ক কম কতা এবং ইউিনয়ন
পিরষদ চয়ারান

িতেবদন এবং ছিব।

[৩.৪] সামািজক িনরাপালক কের বাবায়ন পিরবীণ [৩.৪.১] কের িতন।ছিব।
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও উপেজলা সমাজেসবা
অিফসােরর কায ালয় ও সংি দর

িতেবদন এবং ছিব।

[৩.৫] আইন লা রায় জনসেচতনতালক সভা অান ।
[৩.৫.১] অিত সভা এবং সভার িসা
বাবায়ন।

উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সংি দর কায িববরণী

[৩.৬] এিসেডর অপবহার রাধ সংা সভা আেয়াজন
[৩.৬.১] অিত সভা এবং সভার িসা
বাবায়ন।

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও সংি দর
কায িববরণীর আেলােক িসা বাবায়ন
ও ছিব।
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[৩.৭] মাদকের অপবহার িনয়েণ জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[৩.৭.১] অিত সভা এবং সভার িসা
বাবায়ন।

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও সংি দর
কায িববরণীর আেলােক িসা বাবায়ন
ও ছিব।

[৩.৮] নারী ও িশ িনয াতন রােধ জনসেচতনালক সভা আেয়াজন
[৩.৮.১] অিত সভা এবং সভার িসা
বাবায়ন।

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও সংি দর
কায িববরণীর আেলােক িসা বাবায়ন
ও ছিব।

[৩.৯] নারী ও িশ পাচার এবং যৗন হয়রািন িতেরােধ
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[৩.৯.১] অিত সভা এবং সভার িসা
বাবায়ন।

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও সংি দর
কায িববরণীর আেলােক িসা বাবায়ন
ও ছিব।

[৩.১০] বািববাহ এবং যৗক িনেরােধর লে জনসেচতনালক
উঠান বঠেকর আেয়াজন।

[৩.১০.১] অিত বঠক। উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও সংি দর
কায িববরণীর আেলােক িসা বাবায়ন
ও ছিব।

[৩.১১] সাস ও জীবাদ দমেন জনসেচতনালক সভা আেয়াজন
[৩.১১.১] অিত সভা এবং সভার িসা
বাবায়ন।

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও সংি দর
কায িববরণীর আেলােক িসা বাবায়ন
ও ছিব।

[৩.১২] মাবাইল কাট  পিরচালনা [৩.১২.১] পিরচািলত মাবাইল কাট 
উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সহকারী কিমশনার (িম) এবং সংি
দর

িতেবদন এবং যাচাই ও ছিব।

[৪.১] মািসক আইিস ও ইেনােভশন সভা [৪.১.১] অিত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও সংি দর
কায িববরণীর আেলােক িসা বাবায়ন
ও ছিব।

[৪.২] অনলাইন জ িনবন কায ম জারদারকরণ
[৪.২.১] উপেজলায় জের ১ বছেরর মে জ
িনবেনর হার

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও সংি দর অনলাইন িসেম হেত া ত ।

[৪.৩] অনলাইন জ িনবন কায ম জারদারকরণ
[৪.৩.১] উপেজলায় জের ১ বছেরর মে 
িনবেনর হার

উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সহকারী কিমশনার (িম) এবং সংি
দর

পিরদশ ন িতেবদন

[৪.৪] িভিডও কনফােরিং ও সাাল িমিডয়ার মােম সবা দান
[৪.৪.১] িভিডও কনফােরিং ও সাাল
িমিডয়া

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও সংি দর িতেবদন ও ছিব।

[৪.৫] উপেজলা এবং ইউিনয়ন িম িম অিফস পিরদশ ন [৪.৫.১] পিরদশ নত অিফস
উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সহকারী কিমশনার (িম) এবং সংি
দর

পিরদশ ন িতেবদন

[৪.৬] জলা রাজ সভার িসা বাবায়ন [৪.৬.১] িসা বাবায়ন উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও সংি দর
কায িববরণীর আেলােক িসা বাবায়ন
ও ছিব।

[৪.৭] িম উয়ন কেরর সক দাবী িনধ ারণ
[৪.৭.১] গত বছেরর আদায় ও চলিত বছেরর
বেকয়ার হার

উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সহকারী কিমশনার (িম) এবং সংি
দর

িতেবদন এবং যাচাই

[৪.৮] িম উয়ন কর আদায় তদারিক করা [৪.৮.১] আদায়ত িম উয়ন কর (সাধারণ)
উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সহকারী কিমশনার (িম) এবং সংি
দর

িতেবদন এবং যাচাই

[৪.৯] সায়রাত মহাল ইজারা দান [৪.৯.১] আদায়ত ইজারা
উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সহকারী কিমশনার (িম) এবং সংি
দর

িতেবদন এবং যাচাই এবং ছিব।
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৫.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা [৫.১.১] পিরচািলত মাবাইল কাট 
উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সহকারী কিমশনার (িম) এবং সংি
দর

িতেবদন /ছিব।

[৫.২] ুভােব পাবিলক পরীা পিরচালনা [৫.২.১] পিরচািলত পাবিলক পরীা উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সংি দর িতেবদন

[৫.৩] উপেজলা আইন লা কিমর সভা অান [৫.৩.১] অিত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও সংি দর
কায িববরণীর আেলােক িসা বাবায়ন
ও ছিব।

[৫.৪] উপেজলা আইন লা কিমর সভার িসা বাবায়ন [৫.৪.১] িসা বাবায়েনর হার উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সংি দর কায িববরণী

[৫.৫] উপেজলা পয ােয় ীড়া িতেযািগতার আেয়াজন [৫.৫.১] আেয়ািজত ীড়া িতেযািগতা জলা শাসেকর কায ালয় ও সংি দর িতেবদন/ছিব।

[৫.৬] ল-কেলেজর িশাথেদর ীড়া িশণ দান [৫.৬.১] িশণ স জলা শাসেকর কায ালয় ও সংি দর িতেবদন/ছিব।

[৫.৭] সাধারণ ান িতেযািগতা আেয়াজন [৫.৭.১] আেয়ািজত িতেযািগতা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও সংি দর বাবায়ন ও ছিব।

[৫.৮] সংগীত িতেযািগতা আেয়াজন [৫.৮.১] আেয়ািজত িতেযািগতা জলা শাসেকর কায ালয় ও সংি দর বাবায়ন ও ছিব।

[৫.৯] িবতক িতেযািগতা আেয়াজন [৫.৯.১] আেয়ািজত িতেযািগতা জলা শাসেকর কায ালয় ও সংি দর বাবায়ন ও 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

িবতক িতেযািগতা আেয়াজন আেয়ািজত িতেযািগতা জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
জলা শাসেকর কায ালয় এবং জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের
সােথ সময় াপন।

সংগীত িতেযািগতা আেয়াজন আেয়ািজত িতেযািগতা জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
জলা শাসেকর কায ালয় এবং জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের
সােথ সময় াপন।

সাধারণ ান িতেযািগতা আেয়াজন আেয়ািজত িতেযািগতা জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
জলা শাসেকর কায ালয় এবং জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের
সােথ সময় াপন।

ল-কেলেজর িশাথেদর ীড়া িশণ দান িশণ স জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
জলা শাসেকর কায ালয় এবং জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের
সােথ সময় াপন।

উপেজলা পয ােয় ীড়া িতেযািগতার আেয়াজন আেয়ািজত ীড়া িতেযািগতা জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
জলা শাসেকর কায ালয় এবং জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের
সােথ সময় াপন।

উপেজলা আইন লা কিমর সভার িসা বাবায়ন িসা বাবায়েনর হার জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
জলা শাসেকর কায ালয় এবং জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের
সােথ সময় াপন।

উপেজলা আইন লা কিমর সভা অান অিত সভা জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
জলা শাসেকর কায ালয় এবং জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের
সােথ সময় াপন।

ুভােব পাবিলক পরীা পিরচালনা পিরচািলত পাবিলক পরীা জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
জলা শাসেকর কায ালয় এবং জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের
সােথ সময় াপন।

মাবাইল কাট  পিরচালনা পিরচািলত মাবাইল কাট  জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
জলা শাসেকর কায ালয় এবং জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের
সােথ সময় াপন।

সায়রাত মহাল ইজারা দান আদায়ত ইজারা জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
জলা শাসেকর কায ালয় এবং জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের
সােথ সময় াপন।

িম উয়ন কর আদায় তদারিক করা আদায়ত িম উয়ন কর (সাধারণ) জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
জলা শাসেকর কায ালয় এবং জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের
সােথ সময় াপন।

িম উয়ন কেরর সক দাবী িনধ ারণ
গত বছেরর আদায় ও চলিত বছেরর
বেকয়ার হার

জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
জলা শাসেকর কায ালয় এবং জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের
সােথ সময় াপন।

উপেজলা এবং ইউিনয়ন িম িম অিফস পিরদশ ন পিরদশ নত অিফস জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
জলা শাসেকর কায ালয় এবং জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের
সােথ সময় াপন।

িভিডও কনফােরিং ও সাাল িমিডয়ার মােম সবা
দান

িভিডও কনফােরিং ও সাাল
িমিডয়া

জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
জলা শাসেকর কায ালয় এবং জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের
সােথ সময় াপন।
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কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

অনলাইন জ িনবন কায ম জারদারকরণ
উপেজলায় জের ১ বছেরর মে
জ িনবেনর হার

জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
জলা শাসেকর কায ালয় এবং জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের
সােথ সময় াপন।

মািসক আইিস ও ইেনােভশন সভা অিত সভা জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
জলা শাসেকর কায ালয় এবং জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের
সােথ সময় াপন।

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

আেয়ািজত িশণ/ িতেবদন জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
জলা শাসেকর কায ালয় এবং জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের
সােথ সময় াপন।

সাস ও জীবাদ দমেন জনসেচতনালক সভা আেয়াজন
অিত সভা এবং সভার িসা
বাবায়ন।

জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
জলা শাসেকর কায ালয় এবং জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের
সােথ সময় াপন।

বািববাহ এবং যৗক িনেরােধর লে জনসেচতনালক
উঠান বঠেকর আেয়াজন।

অিত বঠক। জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
জলা শাসেকর কায ালয় এবং জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের
সােথ সময় াপন।

নারী ও িশ পাচার এবং যৗন হয়রািন িতেরােধ
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

অিত সভা এবং সভার িসা
বাবায়ন।

জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
জলা শাসেকর কায ালয় এবং জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের
সােথ সময় াপন।

নারী ও িশ িনয াতন রােধ জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

অিত সভা এবং সভার িসা
বাবায়ন।

জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
জলা শাসেকর কায ালয় এবং জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের
সােথ সময় াপন।

এিসেডর অপবহার রাধ সংা সভা আেয়াজন
অিত সভা এবং সভার িসা
বাবায়ন।

জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
জলা শাসেকর কায ালয় এবং জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের
সােথ সময় াপন।

আইন লা রায় জনসেচতনতালক সভা অান ।
অিত সভা এবং সভার িসা
বাবায়ন।

জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
জলা শাসেকর কায ালয় এবং জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের
সােথ সময় াপন।

সামািজক িনরাপালক কের বাবায়ন পিরবীণ কের িতন।ছিব। জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
জলা শাসেকর কায ালয় এবং জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের
সােথ সময় াপন।

িভিজিড কায ম ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত। জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
জলা শাসেকর কায ালয় এবং জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের
সােথ সময় াপন।

িতবী, বয়, িবধবা ভাতা দান কায ম তদারিক করা। ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত। জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
জলা শাসেকর কায ালয় এবং জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের
সােথ সময় াপন।

িেযাােদর সানী ভাতা িবতরণ কায ম বাবায়ন। ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত। জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
জলা শাসেকর কায ালয় এবং জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের
সােথ সময় াপন।

জলবা পিরবতন রােধ হীত ক বাবায়ন কের ছিব /িতেবদন। জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
জলা শাসেকর কায ালয় এবং জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের
সােথ সময় াপন।

েরাপেনর জ জনগণেক উুকরণ এবং সামািজক
বনায়েনর জ িবিভ কার ের চারা িবতরণ।

ছিব /িতেবদন। জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
জলা শাসেকর কায ালয় এবং জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের
সােথ সময় াপন।
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কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
াণ ও নব াসন এবং েয াগ বহাপনা সিকত সভা
অান এবং সভার িসা বাবায়ন।

সভা অিত এবং সভার িসা
বাবায়ন।

জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
জলা শাসেকর কায ালয় এবং জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের
সােথ সময় াপন।

উপেজলা পিরষেদর মািসক সভার িসা বাবায়ন িসা বাবািয়ত জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
জলা শাসেকর কায ালয় এবং জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের
সােথ সময় াপন।

উপেজলা পিরষেদর মািসক সভা অান এবংমািসক সভার
িসা বাবায়ন।

অিত সভা জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
জলা শাসেকর কায ালয় এবং জলা ও উপেজলার অা সরকারী ও বসরকারী দেরের
সােথ সময় াপন।
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ
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          ৪                     

       
৪         ১ ১ ১ ১    

     - - - -  

৩ ২                             দ 

                        

                 

          ৪                     

       
৪         ১ ১ ১ ১    

     - - - -  

৩ ৩   দ                       

                          

           ৪ %                

       
৭৫         ৭৫ ৭৫ ৭৫ ৭৫    

          

৩.৪ সফো গ্রলতোযদয োযথ 

আযরোচনোক্রযভ তোযদয চোলদোয লবলত্তযত 

লফলবন্ন পেওেোয/ এুো োরনোগোদ 

লনলিতকযণ 

       দ   

         

এ     

৪ %                

       
৫০         ৫০ ৫০ ৫০ ৫০    

     - - - -  

৩.৫ উযজরো লযলদ চত্বয ধূভোন 

মুক্তকযণ 

               

       

৪ %                

       
৭৫         ৭৫ ৭৫ ৭৫ ৭৫    

          

           লফ:দ্র:- সকোন ক্রলভযকয কোম যক্রভ প্রযমোজু নো যর তোয কোযণ ভন্তব্য করোযভ উযেখ কযযত যফ। 

 



 

 সংেযাজনী ৫: ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না 

 

 
ম  কায ম  

কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ল মা া ২০২১-২০২২ 
অসাধারণ উ ম চলিত মান 

১০০% ৮০% ৬০% 
০১ [১.১] ই-নিথর বহার ি    [১.১.১] ই-ফাইেল নাট িন ি ত % ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] ত  বাতায়ন 
হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] ত  বাতায়েন সকল সবা 
ব  হালনাগাদ ত 

হালনাগােদর 
সং া 

১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] িবিভ  কাশনা ও ত ািদ 
ত  বাতায়েন কািশত 

হালনাগােদর 
সং া 

৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গভ া  ও উ াবন 
কমপিরক না বা বায়ন  

[৩.১.১] কমপিরক না বা বায়ন 
সং া  িশ ণ আেয়ািজত  

িশ েণর 
সং া 

৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কমপিরক নার বা বায়ন 
অ গিত পযােলাচনা সং া  সভা 
আেয়ািজত 

সভার সং া ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কমপিরক নার অধবািষক 
- ায়ন িতেবদন ঊ তন 

ক পে র িনকট িরত 
তািরখ ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ [৪.১] এক  উ াবনী ধারণা/ সবা 
সহিজকরণ/  উ য়ন কায ম 
বা বায়ন  

[৪.১.১] এক  উ াবনী ধারনা/ সবা 
সহিজকরণ/  উ য়ন কায ম 
বা বািয়ত  

তািরখ  ৫ ২৮/২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 

 



 

সংেযাজনী ৬: অিভেযাগ িতকার ব া সং া  কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

কায েমর   মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 

২০২০-
২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অিত 
উ ম 

উ ম  
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
ািত ািনক 
ব াপনা 

 
 

৫ 
[১.১] অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক) ও 
আিপল কমকতার ত  ওেয়বসাইেট মািসক 
িভি েত হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অিনক ও আিপল 
কমকতার ত  হালনাগাদ ত 
এবং ওেয়বসাইেট আপেলাড ত 

হালনাগােদর 
সং া 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

পিরবী ণ ও 
স মতা ি  

 
২০ 

[২.১] িনিদ  সমেয় অনলাইন/ অফলাইেন া  
অিভেযাগ িন ি  এবং িন ি  সং া  মািসক 

িতেবদন উ তন ক প  বরাবর রণ   
[২.১.১] অিভেযাগ িন ি ত  % 

৮ 
  - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কমকতা/কমচারীেদর অিভেযাগ িতকার 
ব া এবং িজআরএস সফটওয় ার িবষয়ক 
িশ ণ আেয়াজন 

[২.২.১] িশ ণ আেয়ািজত 
িশ েণর 
সং া 

৫ 
 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] মািসক িভি েত পিরবী ণ এবং 
মািসক পিরবী ণ িতেবদন উ তন ক পে র 

িনকট রণ 

[২.৩.১] মািসক িতেবদন 
িরত 

  িতেবদন 
রেণর সং া 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অিভেযাগ িতকার ব াপনা িবষেয় 
কেহা ারগেণর সম েয় অবিহতকরণ সভা  [২.৪.১] সভা অ ি ত সভার সং া ৪ - - ২ ১  - - 

 

 

 

 

 

 



 

সংেযাজনী ৭: সবা দান িত িত বা বায়ন কম-পিরক না, ২০২১-২০২২  

 

কায েমর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক 

 
কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 

২০২০-২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত উ ম উ ম 
চলিত 
মান 

চলিত মােনর 
িনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ািত ািনক 
 
 

১0 

[১.১] সবা দান িত িত 
পিরবী ণ কিম র িস া  বা বায়ন 

[১.১.১] িস া  
বা বািয়ত % 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] সবা দান িত িত 
মািসক িভি েত হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] ওেয়বসাইেট  
িত মািসেক 

হালনাগাদ ত 

হালনাগােদর 
সং া 

 

৫ 
 

- - ৪ ৩  - - 

স মতা অজন 
ও পিরবী ণ 

১5 

[২.১] সবা দান িত িত িবষয়ক  
িশ ণ আেয়াজন  

 
[১.১.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

 
িশ েণর 
সং া 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সবা দান িবষেয় 
কেহা ারগেণর সম েয় 

অবিহতকরণ সভা আেয়াজন 

[১.৩.১]  অবিহতকরণ 
সভা অ ি ত সভার সং া 5 - - ২ ১ - - - 

 

 



 

সংেযাজনী ৮: ত  অিধকার িবষেয় ২০২১-২২ অথবছেরর বািষক কমপিরক না  

 

কমস াদেনর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অিত 
উ ম 

উ ম  
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক ১০ 
[১.১] ত  অিধকার আইন অ যায়ী 
িনধািরত সমেয়র মে  ত  দান 
 

[১.১.১] িনধািরত সমেয়র 
মে  ত  দান ত 

% ১০ 

 
 

 
 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
স মতা ি  

১৫ 

[১.২] েণািদতভােব কাশেযা  ত  
হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট কাশ 

[১.2.১] হালনাগাদ ত ত  
ওেয়বসাইেট কািশত 

তািরখ 
 

০৩   ৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ 

- 

[১.৩] বািষক িতেবদন কাশ  
[১.3.১] বািষক িতেবদন 
কািশত  

তািরখ  ০৩   
১৫-১০-
২০২১ 

১৫-
১১-

২০২১ 

১৫-
১২-

২০২১ 
- - 

[১.৪]  ত  অিধকার আইন, ২০০৯ এর 
৫ ধারা অ সাের যাবতীয় তে র 
ক াটাগির  ও ক াটালগ তির/ 
হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  তে র ক াটাগির  
ও ক াটালগ 

ত ত/হালনাগাদ ত 
তািরখ ০৩   

৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ 

- 

[১.৫] ত  অিধকার আইন ও িবিধিবধান 
স েক জনসেচতনতা ি করণ 

[১.5.১]  চার কায ম 
স  

কায েমর 
সং া 

০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] ত  অিধকার িবষেয় কমকতােদর 
িশ ণ আেয়াজন    

[১.6.১] িশ ণ আেয়ািজত িশ েণর 
সং া  

০৩   ৩ ২ ১ - - 

 


