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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

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

এবং

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, রংর-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:

ব তমান সরকারের পক-২০২১ বাবায়েন দ,  ও তি নিভ র জনবাব উপজেলা শাসন গেড় তালার লে বিগত তিন বছর
যাবত উপজেলা শাসন, পীরগ নানািখ কাযম হণ কের যা। পীরগ উপেজলার সাধারন জনগন যােত ত সমেয় , কম খরেচ
মানসত সেবা পায় স লে উপজেলা নিব াহী অফিসারের কাযালেয় ডে াপন, বিভি সেবার তালিকা নয়ন, বিভি অফিসের
আবেদন ফরম বিনাে সরবরাহ এবং ৩য় জের নাগরিক সনদ নয়ন করা হয়েছ।অ কাযালেয় One Stop Service এর
মােম ত সেবা দান করা হ।◌ এেত কের অ উপজেলা শাসেন আগত সেবা তাশীগণের সেবার মান ি পা। জিব শতবষ  এবং
াধীনতার বন জয়ী উপলে এবং পীরগ উপজেলার আইন-লা পরিিিত াভাবিক রাখেত নিয়মিত ামান আদালত পরিচালনা
করা  হ।  পাশাপািশ  কেরানা  ভাইরাসের  তিেরাধ  ও  কেরানাকালীন  সমেয়  করণীয়  সকিত  লিফলেট  বিতরণ,  মা  বিতরণ,  হা
ানাইজার ও পিপিই বিতরণ এবং হাত ধায়ার জ ওয়াশবেসিন াপন করা হয়েছ। ব তমান কেরানা সংমণ ও এর পরব তী খা সংকট
চালে মাকাবেলায় িষ মৎ ও াণিসদেক অাধিকার দিেয় কাজ করা হ।

সমা এবং চােলসহ:

কম কতা ও কম চারীেদর িশেণর তা, উপেজলা/ইউিনয়ন িম অিফেস িশত জনবল , অনলাইনিভিক নাগিরক সবা দােনর
ে কম চারীেদর িশেণর অভাব এবং িনরবি িবৎ বা ডা ইারেনট সংেযাগ না থাকায় অনলাইনিভিক সবা কায ম
পিরণ ভােব সফল করা সব হেনা ।

ভিবৎ পিরকনা:

িজববষ  উপলে মাননীয় ধানমীর িসাের আেলােক শতভাগ মাষেক সামািজক িনরাপা বনীর আওতায় আনা, উপেজলােক
বািববাহ ও মাদক করা, সবার জ বাসান িনিত করা, উপেজলােক িভক করা, িশা িতানেলােক মাদককরণ,
াথিমক িবালেয় শতভাগ ভিত িনিতকরণ, সকল াথিমক িবালেয় কাব দল গঠন, িমড-ড িমল চাকরণ, িবষ সবিজ চােষর
সসারণ, বকার াম তির, সকল সরকাির দরেক সাাল িমিডয়ার (ফসক েপ) অ ি, িমেসবা সহিজকরেণর উেে
িত ইউিনয়ন িম অিফেস হেড চা এবং  -গাির আথ -সামািজক উয়েন িবিভ পিরকনা হণ।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

উপেজলা শাসন কক সবা দান সহিজকরেণর ল কায িভিক নাগিরক সবা দান সহিজকরেণর ল ৩য় জের নাগিরক
সনদ নয়ন
বািববাহ ও িভক উপেজলা গঠেনর লে কায ম হণ
কেরানা ভাইরাস সংমণ িতেরােধ সেচতনতা ি, মা, হা ািনটাইজার িবতরণ, হাত ধায়ার জ ওয়াশ বিসন াপন এবং
িবলেবাড  াপন।
উয়নলক কায ম পয েবণ ও পিরদশ েনর মােম কােজর নগত মান িনিত করণ
িশার নগতমান ির লে নন নন িশা িতােন িডিজটাল াসম, িডিজটাল হািজরা,  পাঠাগার ও িমডেড িমল চা
করা
িত ইি জিম বহােরর তেয় এবং ভিবৎ খা সংকট মাকােবলায় িষ,  মৎ ও ািণসদ অািধকার িভিক ক
হণ ও বাবায়ন
দির মধাবী ছা-ছাীেদর জ ির বা হণ
 -গাীর বকার তন তনীেদর কম সংান ির লে সলাই িশণ কায ম হণ
উপেজলা ও ইউিনয়ন ভ‚িম অিফেস িসেজন চাট ার নয়ণ, নামজারী সংা নীিতমালা ও িফ মানভােব টাােনা



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ৩০, ২০২১ ১৯:৩০ া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৩, ২০২২

া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, পীরগ

এবং

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, রংর-এর মে ২০২১ 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 শাসন।

১.২ অিভল (Mission)
শাসিনক দতা ি, তির যথাযথ বহার ও সবাদাতােদর িভির পিরবতন এবং উাবন চচ ার মােম সময়াব ও
মানসত সবা িনিত করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ উপেজলা অিফেসর কম সাদেনর 

১. উপেজলা পয ােয় সরকাির ও বসরকাির সকল উয়নলক কায মসেহর কায কর সময় সাধন
২. েয াগ বহাপনা, বনায়ন, জলবা পিরবতন ও পিরেবশ সংরণসহ টকসই উয়ন লমাা অজন রািতকরণ
৩. সামািজক িনরাপালক কায ম বাবায়ন জারদারকরণ
৪. উপেজলা রাজ শাসন ও বাপনায় গিতশীলতা আনয়ন
৫. উপেজলা ািজেিসর মােম জনলা ও জনিনরাপা সংহতকরণ
৬. জনসেচতনতালক কায েম জনউু জারদারকরণ
৭. জ ও  িনবন কায ম জারদারকরণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. উপেজলা 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,  -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 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 এক বাড়ী এক খামারসহ িবিভ ক
বাবায়েন সািব ক সহায়তা দান ও কায কর সময় সাধন
৬. উপেজলা রাজ শাসেনর সািব ক িনয়ণ, তাবধান এবং পিরবীণ
৭. উপেজলা ািজেিস ও িনব াহী ািজেিস সিকত যাবতীয় মতা েয়াগ, মাবাইল কাট  পিরচালনা, উপেজলা
সািব ক আইন-লা রাব ক জনজীবেন ি আনয়ন এবং িভআইিপেদর ি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
১১.  বাসীেদর  ডাটােবস  ত,  িবেদশগামী  িেদর  তারণা  ও  হয়রািন  িতেরাধ  এবং  মানব  পাচার  রাধসহ  বাসী
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কােণ যাবতীয় কায ম হণ
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, উপেজলা
ত বাতায়ন হালনাগাদকরণ, সাাল িমিডয়া বহার, এবং িবিভ পয ােয় ত ও যাগােযাগ িসহ অা িবষেয়
িশণ কায ম পিরচালনা ও তদারিক



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ৩০, ২০২১ ১৯:৩০ া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৩, ২০২২

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

২০২২-২৩ ২০২৩-২০২৪

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ৩০, ২০২১ ১৯:৩০ া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৩, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ৩০, ২০২১ ১৯:৩০ া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৩, ২০২২

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
২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] উপেজলা পয ােয়
সরকাির ও
বসরকাির সকল
উয়নলক
কায মসেহর
কায কর সময়
সাধন

২০

[১.১] উপেজলা পিরষদ সভা
অান

[১.১.১] অিত
সভা

সমি সংা ৪ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.২] উপেজলা পিরষদ সভার
িসা বাবায়ন

[১.২.১] িসা
বাবািয়ত

সমি % ৪ ৭৫ ৮০ ৮৫ ৮৪ ৮১ ৮০ ৫০ ৮৫ ৯০

[১.৩] িবিভ উয়নলক
কায ম পিরদশ ন

[১.৩.১]
পিরদশ নত ক

সমি সংা ৩ ৫০ ৬০ ৬০ ৪৮ ৩৬ ২৪ ১২ ৭২ ৭২

[১.৪] এনিজও কায ম সময়
িবষয়ক সভা

[১.৪.১] সভা
অিত

সমি সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.৫] এনিজও কায ম সময়
িবষয়ক সভার িসা
বাবায়ন

[১.৫.১] িসা
বাবািয়ত

সমি % ৩ ৭০ ৮০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৮৫ ৯০

[১.৬] এনিজওেদর অেল
ছাড়ত অেথ র পিরবীণ

[১.৬.১]
পিরবীণত
এনিজও

সমি সংা ২ ৩৫ ৪০ ৪০ ৩৬ ৩০ ২৫ ২০ ৪০ ৪৫

[১.৭] ঋণ কায ম
পিরদশ ন/দশ ন

[১.৭.১] পিরদশ ন/
দশ ন

সমি সংা ১ ৫০ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪২ ৪০ ৩৬ ৫০ ৬০

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

১৫

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

[২.১.১] অিত
সভা

সমি সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

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

[২.২.১] িসা
বাবািয়ত

গড় % ২ ৮০ ৮৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

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

[২.৩.১] পিরদশ ন/
দশ নত

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৫ ১২ ১৬

[২.৪] িজআর দান
[২.৪.১] দানত
িজআর

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ৩০, ২০২১ ১৯:৩০ া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৩, ২০২২

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
২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.৫] িভিজএফ দান
[২.৫.১] দানত
িভিজএফ

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৬] ট িরিলফ দান
[২.৬.১] দানত
িরিলফ

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৭] ামীন অবকাঠােমা
িনম ােনর জ কািবখা ক
বাবায়ন

[২.৭.১] রাা গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৮] ামীন অবকাঠােমা
িনম ােনর জ কািবটা ক
বাবায়ন

[২.৮.১] িনম াণত
রাা

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

[২.৯] অিতদিরেদর জ
কম সংহান কম িচ

[২.৯.১] িনেয়ািজত
িমক

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

[২.১০] েরাপেনর জ
জনগণেক উুকরণ সভার
আেয়াজন

[২.১০.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ১ ১ ২ ৩ ২ ১ ১ ১ ৪ ৪

[২.১১] সামািজক বনায়েনর
জ িবিভ কার ের চারা
িবতরণ

[২.১১.১] িবতরণত
চারা

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.১২] উপেজলা পিরেবশ
কিমর সভা আেয়াজন

[২.১২.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ০.৫ ৬ ৬ ৬ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৬

[২.১৩] উপেজলা পিরেবশ
কিমর সভার িসা
বাবায়ন

[২.১৩.১] বাবািয়ত
িসা

সমি % ০.৫ ৭৫ ৮০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.১৪] জলবা পিরবতন
রােধ হীত ক বাবায়ন

[২.১৪.১] বাবািয়ত
ক

সমি % ০.৫ ৭৫ ৮০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ৩০, ২০২১ ১৯:৩০ া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৩, ২০২২

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
২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] সামািজক
িনরাপালক
কায ম বাবায়ন
জারদারকরণ

১০
[৩.১] িেযাােদর সানী
ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিক

[৩.১.১] ভাতা
িবতরণ কায ম
তদারকত

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.২] িতবী ভাতা দান
কায ম তদারিক

[৩.২.১] ভাতা
িবতরণ কায ম
তদারকত

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৩] িবধবা ভাতা িবতরণ
কায ম তদারিক

[৩.৩.১] ভাতা
িবতরণ কায ম
তদারকত

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৪] সামািজক
িনরাপালক কের
বাবায়ন পিরবীণ

[৩.৪.১]
পিরবীণত ক

সমি সংা ২ ১২ ১৫ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১০ ১৬ ১৮

[৩.৫] িতবীেদর িশা ও
অা কাণলক কােজ
সহায়তা দান

[৩.৫.১] দ
সহায়তা

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ৩০, ২০২১ ১৯:৩০ া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৩, ২০২২

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
২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] উপেজলা রাজ
শাসন ও
বাপনায়
গিতশীলতা আনয়ন

১০

[৪.১] উপেজলা িম অিফস
পিরদশ ন

[৪.১.১]
পিরদশ নত অিফস

সমি সংা ১ ৪ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬

[৪.২] ইউিনয়ন িম অিফস
পিরদশ ন

[৪.২.১]
পিরদশ নত অিফস

সমি সংা ২ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৬ ৪৪ ৪২ ৪০ ৪৮ ৪৮

[৪.৩] িম রকড 
হালনাগাদকরণ

[৪.৩.১]
হালনাগাদত
খিতয়ান

সমি সংা ১ ৮২৫৬ ৭৬৬২ ৪৫০০ ৪৪০০ ৪৩০০ ৪২০০ ৪০০০ ৪৬০০ ৪৭০০

[৪.৪] িষ খাস জিম বোব
দান

[৪.৪.১] নব ািসত
পিরবার

সমি সংা ১ ০২ ৩১ ৫২ ৫০ ৪৮ ৪৫ ৪০ ৫০ ৫২

[৪.৫] অিষ খাস জিম
বোব দান

[৪.৫.১] বোব
দানত জিম

সমি একর ১ ০.০৭ ০.০৬ ০.০৮ ০.০৭ ০.০৬ ০.০৫ ০.০৪ ০.০৯ ০.১০

[৪.৬] িম উয়ন কেরর
সক দাবী িনধ ারণ

[৪.৬.১] গত বছেরর
আদায় ও চলিত
বছেরর বেকয়ার হার

গড় % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯২ ৯০ ১০০ ১০০

[৪.৭] িম উয়ন কর আদায়
তদারিক করা

[৪.৭.১] আদায়ত
িম উয়ন কর

গড় % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯২ ৯০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ৩০, ২০২১ ১৯:৩০ া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৩, ২০২২

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
২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪.৮] সায়রাত মহাল বোব
দান

[৪.৮.১] আদায়ত
ইজারা

গড় % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯২ ৯০ ১০০ ১০০

[৪.৯] রাজ মামলা িনি
[৪.৯.১] মামলার
িনির হার

গড় % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯২ ৯০ ১০০ ১০০

[৪.১০] িম িবেরাধ িবষয়ক
মামলার এসএফ িব

[৪.১০.১] রেনর
সময়

সমি িদন ০.৫ ৪৫ ৪৫ ৪৫ ৫০ ৫৫ ৬০ ৬৫ ৪০ ৩৮

[৪.১১] দওয়ানী মামলা
িনি

[৪.১১.১] সরকােরর
িবপে মামলার
একতরফা রায়

সমি সংা ০.৫ ০ ০ ০ ১ ২ ৩ ৪ ০ ০

[৪.১২] র সা িফেকট
মামলা িনি

[৪.১২.১]
িনিত মামলা

গড় % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.১৩] ১নং খিতয়ান
সরকাির সির অৈবধ দখল
উার

[৪.১৩.১] উারত
িম

গড় % ০.২৫ ২০ ৪০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ০৫ ৫০ ৬০

[৪.১৪] অা সরকাির
সির অৈবধ দখল উার

[৪.১৪.১] উারত
িম

গড় % ০.২৫ ১০ ২০ ২০ ২০ ১৫ ১০ ০৫ ৩০ ৩৫

[৫] উপেজলা
ািজেিসর
মােম জনলা ও
জনিনরাপা
সংহতকরণ

৫

[৫.১] মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[৫.১.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ২ ৪৮ ৫০ ৫০ ৪৮ ৪৫ ৪০ ৩৬ ৫৫ ৬০

[৫.২] ুভােব পাবিলক
পরীা পিরচালনা

[৫.২.১] পাবিলক
পরীার পের
িনরাপা িনিতত

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৫.৩] উপেজলা আইন লা
কিমর সভা অান

[৫.৩.১] অিত
সভা

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৫.৪] উপেজলা আইন লা
কিমর সভার িসা
বাবায়ন

[৫.৪.১] িসা
বাবায়েনর হার

গড় % ১ ৮০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ৩০, ২০২১ ১৯:৩০ া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৩, ২০২২

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
২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৫.৫] চাকর ও লামহষ 
ঘটনা অবিহতকরণ

[৫.৫.১] ৪ ঘার
মে গাচের আনীত

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৫.৫.২] ২৪ ঘার
মে িতেবদন
পশত

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৫.৬] পািক গাপনীয়
িতেবদন রণ

[৫.৬.১] িরত
িতেবদন

গড় সংা ১ ২৪ ২৪ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২৪ ২৪

[৬]
জনসেচতনতালক
কায েম জনউু
জারদারকরণ

৫

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

[৬.১.১] আইিস
বহারকারী

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৬.২] এিসেডর অপবহার
রাধ সংা সভা আেয়াজন

[৬.২.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২

[৬.৩] মাদকের
অপবহার িনয়েণ
জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[৬.৩.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২

[৬.৪] বািববাহ রােধ
কম পিরকনা ণয়ন

[৬.৪.১]
কম পিরকনা ণীত

সমি সংা ০.৫ ০ ১ ১ ১ ১ ০ ০ ১ ১

[৬.৫] বািববাহ িনেরােধর
লে জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[৬.৫.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ৩০, ২০২১ ১৯:৩০ া: ১৫ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৩, ২০২২

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
২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৭] জ ও 
িনবন কায ম
জারদারকরণ

৫

[৭.১] জ িনবন সকরণ

[৭.১.১] উপেজলায়
জের একবছেরর
মে জ িনবেনর
হার

গড় % ২.৫ ৭৯৮০ ৭১৮২ ৬৩৮৪ ৫৫৮৬ ৪৭৮৮ ৮০ ১০০

[৭.২]  িনবন সকরণ

[৭.২.১] উপেজলায়
র এক বছেরর
মে জ িনবেনর
হার

গড় % ২.৫ ২২০৮ ১৯৮৭ ১৭৬৬ ১৫৪৬ ১৩২৫ ৪৫ ৫০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ৩০, ২০২১ ১৯:৩০ া: ১৬ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৩, ২০২২

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
২০২২-২৩

ে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: ধবার, ন ৩০, ২০২১ ১৯:৩০ া: ১৭ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৩, ২০২২

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

আিম, জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, রংর িহসােব উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালয়, পীরগ-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, পীরগ

তািরখ

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, রংর

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ৩০, ২০২১ ১৯:৩০ া: ১৮ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৩, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আয়ণ আবাসন, াম, সবার জ বাসান, যার জিম আেছ ঘর নাই

২ ইউ এন ও উপেজলা িনব াহী অিফসার

৩ এনিজও নন-গভেম অরগানাইেজশন

৪ এিস া সহকারী কিমশনার(িম)

৫ সায়রাত মহাল জলমহাল, বামহাল, পাথরমহাল, লবনমহাল ইতািদ



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ৩০, ২০২১ ১৯:৩০ া: ১৯ ণ তািরখ: মলবার, সের ১৩, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

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

মাণক
[১.১] উপেজলা পিরষদ সভা অান [১.১.১] অিত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসার সভার কায িববরনী

[১.২] উপেজলা পিরষদ সভার িসা বাবায়ন [১.২.১] িসা বাবািয়ত উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সংি দর
সংি িতেবদন ও
সেরজিমন যাচাই

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

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

[১.৫] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভার িসা বাবায়ন [১.৫.১] িসা বাবািয়ত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও সংি এনিজও
িতেবদন সেরজিমেন
যাচাই

[১.৬] এনিজওেদর অেল ছাড়ত অেথ র পিরবীণ [১.৬.১] পিরবীণত এনিজও উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও সংি এনিজও
অিডট িনি সেরজিমেন
যাচাই

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

[২.১] াণ ও নব াসন এবং েয াগ বহাপনা সিকত সভা [২.১.১] অিত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসার, ক বাবায়ন কম কতা কায িববরণী

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

[২.২.১] িসা বাবািয়ত উপেজলা িনব াহী অিফসার, ক বাবায়ন কম কতা এবং সংি সকল িতেবদন যাচাই

[২.৩] েয াগ িত এলাকা তাৎিণক পিরদশ ন/দশ ন [২.৩.১] পিরদশ ন/ দশ নত উপেজলা িনব াহী অিফসার, ক বাবায়ন কম কতা পিরদশ ন/দশ ন িতেবদন

[২.৪] িজআর দান [২.৪.১] দানত িজআর উপেজলা িনব াহী অিফসার ও ক বাবায়ন কম কতা যাচাই

[২.৫] িভিজএফ দান [২.৫.১] দানত িভিজএফ উপেজলা িনব াহী অিফসার ও ক বাবায়ন কম কতা যাচাই

[২.৬] ট িরিলফ দান [২.৬.১] দানত িরিলফ উপেজলা িনব াহী অিফসার ও ক বাবায়ন কম কতা যাচাই

[২.৭] ামীন অবকাঠােমা িনম ােনর জ কািবখা ক বাবায়ন [২.৭.১] রাা উপেজলা িনব াহী অিফসার সংি দর যাচাই

[২.৮] ামীন অবকাঠােমা িনম ােনর জ কািবটা ক বাবায়ন [২.৮.১] িনম াণত রাা উপেজলা িনব াহী অিফসার সংি দর যাচাই

[২.৯] অিতদিরেদর জ কম সংহান কম িচ [২.৯.১] িনেয়ািজত িমক উপেজলা িনব াহী অিফসার যাচাই

[২.১০] েরাপেনর জ জনগণেক উুকরণ সভার আেয়াজন [২.১০.১] আেয়ািজত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও উপেজলা িষ িবভাগ অংশহণ

[২.১১] সামািজক বনায়েনর জ িবিভ কার ের চারা িবতরণ [২.১১.১] িবতরণত চারা উপেজলা িনব াহী অিফসার ও উপেজলা বন কম কতা পিরদশ ন

[২.১২] উপেজলা পিরেবশ কিমর সভা আেয়াজন [২.১২.১] আেয়ািজত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসার ও উপেজলা সমাজেসবা কম কতা যাচাই

[২.১৩] উপেজলা পিরেবশ কিমর সভার িসা বাবায়ন [২.১৩.১] বাবািয়ত িসা সংি দর যাচাই

[২.১৪] জলবা পিরবতন রােধ হীত ক বাবায়ন [২.১৪.১] বাবািয়ত ক উপেজলা িনব াহী অিফসার, পিরেবশ অিধদর ও সংি দর যাচাই
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর

মাণক
[৩.১] িেযাােদর সানী ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক [৩.১.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত উপেজলা িনব াহী অিফসার ও উপেজলা সমাজেসবা কম কতা যাচাই

[৩.২] িতবী ভাতা দান কায ম তদারিক [৩.২.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা সমাজেসবা কম কতা যাচাই

[৩.৩] িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক [৩.৩.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা সমাজেসবা কম কতা যাচাই

[৩.৪] সামািজক িনরাপালক কের বাবায়ন পিরবীণ [৩.৪.১] পিরবীণত ক উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও উপেজলা সমাজেসবা কম কতা যাচাই

[৩.৫] িতবীেদর িশা ও অা কাণলক কােজ সহায়তা দান [৩.৫.১] দ সহায়তা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ও উপেজলা সমাজেসবা কায ালয় যাচাই

[৪.১] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন [৪.১.১] পিরদশ নত অিফস উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সহকারী কিমশনার (িম) পিরদশ  িতেবদন

[৪.২] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [৪.২.১] পিরদশ নত অিফস উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সহকারী কিমশনার (িম) পিরদশ ন িতেবদন

[৪.৩] িম রকড  হালনাগাদকরণ [৪.৩.১] হালনাগাদত খিতয়ান উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সহকারী কিমশনার (িম) যাচাই

[৪.৪] িষ খাস জিম বোব দান [৪.৪.১] নব ািসত পিরবার উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সহকারী কিমশনার (িম) যাচাই

[৪.৫] অিষ খাস জিম বোব দান [৪.৫.১] বোব দানত জিম উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সহকারী কিমশনার (িম) যাচাই

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

সহকারী কিমশনার (িম) যাচাই

[৪.৭] িম উয়ন কর আদায় তদারিক করা [৪.৭.১] আদায়ত িম উয়ন কর সহকারী কিমশনার ( িম) যাচাই

[৪.৮] সায়রাত মহাল বোব দান [৪.৮.১] আদায়ত ইজারা সহকারী কিমশনার ( িম) যাচাই

[৪.৯] রাজ মামলা িনি [৪.৯.১] মামলার িনির হার সহকারী কিমশনার ( িম) যাচাই

[৪.১০] িম িবেরাধ িবষয়ক মামলার এসএফ িব [৪.১০.১] রেনর সময় সহকারী কিমশনার ( িম) যাচাই

[৪.১১] দওয়ানী মামলা িনি [৪.১১.১] সরকােরর িবপে মামলার একতরফা রায় সহকারী কিমশনার ( িম) যাচাই

[৪.১২] র সা িফেকট মামলা িনি [৪.১২.১] িনিত মামলা সহকারী কিমশনার ( িম) যাচাই

[৪.১৩] ১নং খিতয়ান সরকাির সির অৈবধ দখল উার [৪.১৩.১] উারত িম সহকারী কিমশনার ( িম) যাচাই

[৪.১৪] অা সরকাির সির অৈবধ দখল উার [৪.১৪.১] উারত িম সহকারী কিমশনার ( িম) যাচাই

[৫.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা [৫.১.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  উপেজলা িনব াহী অিফসার / সংি দর যাচাই

[৫.২] ুভােব পাবিলক পরীা পিরচালনা
[৫.২.১] পাবিলক পরীার পের িনরাপা
িনিতত

উপেজলা িনব াহী অিফসার / সংি দর যাচাই

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

[৫.৪] উপেজলা আইন লা কিমর সভার িসা বাবায়ন [৫.৪.১] িসা বাবায়েনর হার উপেজলা িনব াহী অিফসার /সংি দর যাচাই

[৫.৫] চাকর ও লামহষ  ঘটনা অবিহতকরণ
[৫.৫.১] ৪ ঘার মে গাচের আনীত উপেজলা িনব াহী অিফসার /সংি দর যাচাই

[৫.৫.২] ২৪ ঘার মে িতেবদন পশত উপেজলা িনব াহী অিফসার/সংি দর িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর

মাণক
[৫.৬] পািক গাপনীয় িতেবদন রণ [৫.৬.১] িরত িতেবদন উপেজলা িনব াহী অিফসার/সংি দর িতেবদন

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

[৬.১.১] আইিস বহারকারী উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সহকারী োাামার(আইিস অিধদর) যাচাই

[৬.২] এিসেডর অপবহার রাধ সংা সভা আেয়াজন [৬.২.১] আেয়ািজত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসার/সংি দর িতেবদন

[৬.৩] মাদকের অপবহার িনয়েণ জনসেচতনালক সভা আেয়াজন [৬.৩.১] আেয়ািজত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসার/সংি দর কায িববরনী

[৬.৪] বািববাহ রােধ কম পিরকনা ণয়ন [৬.৪.১] কম পিরকনা ণীত উপেজলা িনব াহী অিফসার/সংি দর যাচাই

[৬.৫] বািববাহ িনেরােধর লে জনসেচতনালক সভা আেয়াজন [৬.৫.১] আেয়ািজত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসার/সংি দর কায িববরণী

[৭.১] জ িনবন সকরণ
[৭.১.১] উপেজলায় জের একবছেরর মে জ
িনবেনর হার

উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সংি দর িতেবদন

[৭.২]  িনবন সকরণ
[৭.২.১] উপেজলায় র এক বছেরর মে জ
িনবেনর হার

উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সংি দর যাচাই
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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
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


