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লাই ১, ২০১৯ - ন ৩০, ২০২০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ২ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ২৪, ২০২০

িচপ

উপেজলা অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ ৩ ........................................................................................................... 

াবনা ৪ ............................................................................................................................................................. 

সকশন ১: উপেজলা অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল ৫ ................... 

সকশন ২: উপেজলা অিফেসর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact) ৭ .......................................... 

সকশন ৩: কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ ৮ .............................................. 

সংেযাজনী ১: শসংেপ (Acronyms) ১৮ .............................................................................................................. 

সংেযাজনী ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী দর/সংাসহ এবং পিরমাপ পিত ১৯ .............................................. 

সংেযাজনী ৩: কম সাদন লমাা অজেনর ে অা মণালয়/িবভােগর উপর িনভরশীলতা ২২ ................................... 



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ২৪, ২০২০

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:

সকল াথিমক িবালেয় ল িফিডং কম িচর মােম িশেদর মােঝ িবনাে িবট িবতরেণর কায ম চলমান। উপেজলা িডিজটাল
সার াপন। উপেজলা পিরষদ কমেে পয়:িনাশেনর জ ন িনম াণ। এ উপেজলায় িষ মারী বাবায়ন। এ উপেজলায়
পনশনেভাগীেদর বসার জায়গা (পনশনার শড) িনম াণ। িম অিফেস সবাাথেদর জ শড িনম াণ। নদী ও খাল উার ও খনেনর মােম
পিরেবশ রা। এ উপেজলাধীন অৈবধ হাটবাজার দখলকারীেদর িনকট হেত খাস জিম উার। একাদশ জাতীয় সংসদ ২০১৯ িনব াচন ুভােব
স। জিম আেছ ঘর নাই কের মােম ২৭১ ঘর িনম াণ। বব অ ১৭ গাকাপ টবল ন ােম আেয়াজন। িমহীন পিরবােরর
মে খাস জিম িবতরণ। ইভিজংসহ িবিভ অপরাধ রাধ, ভজাল ও ফরমািলন খাবার/ফল িবয় িনিতকরণ এবং পে পাটজাত
বার বহার িনিতকরণসহ িবিভ িবষেয়র ওপর মাবাইল কাট  পিরচালনা। পাবিলক পরীাসহ প ফােসর জবভােব ু ও
নকল পিরেবেশ আেয়াজন। উয়ন মলা ২০১৮ ও ২০১৯ সফলভােব বাবায়ন। িডিজটাল উাবনী মলা ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯ সফলভােব
বাবায়ন। িবিভ িদবেসর কায ম কীয় কম িচর আেলােক ুভােব বাবায়ন। এ উপেজলায় ফায়ার সািভ স শন াপন। এ
উপেজলায়  পী  িবৎ  সাবেশন  াপন।  এ  উপেজলায়  চরআমখাওয়া  ইউিনয়েন  িলশ  তদ  ক  াপন।  ২০০    পিরবােরর  জ
ােমর ঘর িনম াণ ও উপকারেভাগীেদর মে ুভােব িবতরণ। উপেজলায় শীতকালীন ও ীকালীন খলালার আেয়াজন। বাতেদর
হ িনম াণ বাবদ সহায়তা দান িসেজন চাট ার (সবা দান িতিত) ণয়ন এবং মান ােন দশ ন। গণনানীর মােম
জনসাধারেণর অিভেযাগ সরাসির বণ এবং কায কর বা হণ। হহীন পিরবােরর তািলকা ণয়ন ও রণ। সম উেপজলা িভক
করার জ ৮৫০ জন ত িভক িচিতকরণ ও ৮৫০ জন িভকেক িবিভভােব নব াসন।

সমা এবং চােলসহ:

বািববাহ িনেরাধ। িশায় অনসরতা। দাির িনরসন। আকিক বা বণতা। মাদক ও য়া িন ল। ািতকভােব গ ম অল ও চর
অল। যানজট িনরসন ও অৈবধ দখল্করণ। মৗমী বকার। িষেত উৎপাদন ি লে ষকেদর িশণ দান ও িষেত অিধক
িনভরশীলতা। অৈবধ দখলদারেদর িনকট হেত খাস জিম উার। সামািজক বনায়ন িকরণ।

ভিবৎ পিরকনা:

বা িনয়ণ বাধ। াস সংেযাগ। স িনম াণ। ই-সবা দােনর মােম সকল ের One stop service চাকরণ। অথ ৈনিতক
অল িতা। যনা নদীর শাসন িনত করণ। ৫০০০-৭০০০ আসন িবিশ পরীা ক এবং িনং সার িনম াণ। ৫০০ শা িবিশ চ
হাসপাতাল িনম াণ।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৩০০  হহীন পিরবারেক হ িনম াণ কের নব াসন। কমপে ২০০  িমহীন পিরবারেক নব াসন। এসিডিজ ৪ নং গাল
মানসত  িশা  শতভাগ  বাবায়ন।  উপেজলায়  নপে  ১  মােছর  অভয়াম  িচিত  ও  ঘাষণা  করা।  সামািজক  িবলা
িকারী অপরােধর িবে জনসাধারণেক সেচতন করা এবং সারা বছরাপী ীড়া ও সাংিতক কম কা পিরচালনা। েতক
ইউিনয়েন ামান নাগিরক পিরেসবার িনয়িমত আেয়াজন করা। শখ রােসল িমিন িডয়াম িনম াণ। বাহারাবাদ বালাসী
ফিরসািভ স চা।
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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 ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

উপেজলা িনব াহী অিফসার, দওয়ানগ

এবং

জলা শাসক, জামালর জলা-এর মে ২০১৯ 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, 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 কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

১. উপেজলা পয ােয় সরকাির ও বসরকাির সকল উয়নলক কায সেহর কায কর সময়সাধন
২. মানসত িশা, সংিত ও ীড়ােে উয়ন রািতকরণ
৩. িনব াহী ািজেিসর মােম জনলা ও জনিনরাপা সংহতকরণ
৪. েয াগ বহাপনা, বনায়ন, জলবা পিরবতন ও পিরেবশ সংরণসহ টকসই উয়ন লমাা অজন রািতকরণ
৫. রাজ শাসন ও বহাপনায় গিতশীলতা আনয়ন
৬. জনসেচতনতালক কায েম জনউুকরণ জারদারকরণ
৭. মানবসদ উয়ন ও ািতািনক সমতা িকরণ
৮. সামািজক িনরাপালক কায ম বাবায়ন জারদারকরণ

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

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

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. উপেজলার আ:িবভাগীয় কম কাের সময় এবং মাননীয় ধানমীর িনব াচনী ইশেতহার িতিতর কসহ
বাবায়েন  সময়কারীর  দািয়  পালন
২. সরকার কক িষ, াহেসবা ও জনাহ, পিরবার পিরকনা, নারী ও িশর 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, হহীনেদর েয াগ সহনীয় বাসান িনম াণ 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 িচসহ, িবিভ ক
বাবায়েন সািব ক সহায়তা দান ও কায কর সময় সাধন
৬. উপেজলার রাজ শাসেনর সািব ক িনয়ণ, তাবধান এবং পিরবীণ
৭. িনব াহী ািজেিস সিকত যাবতীয় দািয় পালন, মাবাইল কাট  পিরচালনা, উপেজলার সািব ক আইন-লা
রাব ক জনজীবেন ি আনয়ন এবং িভিভআইিপেদর িনরাপা সংা কায াবিল ও েটাকল বাপনা
৮. জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন এবং অিভেযাগ িনি বহাপনার আওতায় অিভেযাগ িনি
৯. িবিভ সামািজক সমা যমন ইভিজং, যৗন হয়রািন, নারী িনয াতন, মাদক সবন, চারাচালান, যৗক, বািববাহ
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ইতািদ িতেরাধ/িনরসেন কায ম হণ
১০. ানীয় সরকার সংা কায ম
১১.  বাসীেদর ডাটােবইস ত,  িবেদশগামী  িেদর তারণা  ও হয়রািন  িতেরাধ  এবং মানব পাচার  রাধসহ বাসী
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, উপেজলার
ত বাতায়ন হালনাগাদকরণ, সাাল িমিডয়া বহার, এবং িবিভ পয ােয় ত ও যাগােযাগ িসহ অা িবষেয়
িশণ কায ম পিরচালনা ও তদারিক
১৪. ত অিধকার ও ভাা অিধকার আইন বাবায়েনর কায ম হণ
১৫. আমার বািড় আমার খামার ক বাবায়েন সহায়তা
১৬. উপেজলা পিরষেদর কায েম সময়েকর দািয় পালন
১৭. বীর িেযাােদর কােণ দািয় পালন
১৮. কাব ও াউং কায ম সাদন
১৯. িবিভ জাতীয় িদবস উদযাপন



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ২৪, ২০২০

সকশন ২
উপেজলা অিফেসর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
ত অজন
২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২০-২১ ২০২১-২০২২

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ২৪, ২০২০

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



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ২৪, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

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

১৫

[১.১] উপেজলা মািসক সভা
অান

[১.১.১] অিত সভা সমি সংা ৪ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[১.২] উপেজলা মািসক সভার
িসা বাবায়ন

[১.২.১] িসা বাবািয়ত গড় % ২ ৮৫ ৮৮ ৮৪ ৮৩ ৮২ ৮১ ৭০ ৮৯ ৯০

[১.৩] িবিভ উয়নলক
কায ম পিরদশ ন

[১.৩.১] পিরদশ নত
ক

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[১.৪] এনিজও কায ম সময়
িবষয়ক সভা

[১.৪.১] সভা অিত সমি সংা ৩ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬

[১.৫] এনিজও কায ম সময়
িবষয়ক সভার িসা
বাবায়ন

[১.৫.১] িসা বাবািয়ত গড় % ২ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৮৬ ৮৪ ৮৩ ৭৫ ৮৯ ৯০

[১.৬] ঋণ কায ম
পিরদশ ন/দশ ন

[১.৬.১] পিরদশ ন/দশ ন সমি সংা ২ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬

[২] মানসত িশা,
সংিত ও ীড়ােে
উয়ন রািতকরণ

১৪

[২.১] উপেজলা ীড়া সংহার
িনয়িমত কিমর সভা
আেয়াজন

[২.১.১] উপেজলা ীড়া
সংহার িনয়িমত কিমর
সভা আেয়াজন

সমি সংা ২ ২ ২ ৩ ৩ ৪

[২.২] ীড়া সংহার
আওতাধীন িত ীড়া
িতেযািগতার আেয়াজন

[২.২.১] ীড়া সংহার
আওতাধীন িত ীড়া
িতেযািগতার আেয়াজন

সমি সংা ২ ২ ২ ২ ২ ৩

[২.৩] ীড়ািবদেদর জ
িশণ আেয়াজন

[২.৩.১] ীড়ািবদেদর
জ িশণ আেয়াজন

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১ ২

[২.৪] িশকলা একােডিমর
িনয়িমত কিমর সভা
আেয়াজন

[২.৪.১] িশকলা
একােডিমর িনয়িমত
কিমর সভা আেয়াজন

সমি সংা ২

[২.৫] সাংিতক
িতেযািগতার আেয়াজন

[২.৫.১] সাংিতক
িতেযািগতার আেয়াজন

সমি সংা ২ ৬ ৬ ৬ ৬ ৭



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ২৪, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[২.৬] িশা িতান দশ ন ও
পিরদশ ন

[২.৬.১] িশা িতান
দশ ন ও পিরদশ ন

সমি সংা ৩ ১০ ১২ ১২ ১২ ১২

[২.৭] িশক/ অিভভাবকেদর
সােথ মতিবিনময়

[২.৭.১] িশক/
অিভভাবকেদর সােথ
মতিবিনময়

সমি সংা ২ ৫ ৬ ৬ ৬ ৬

[৩] িনব াহী
ািজেিসর মােম
জনলা ও
জনিনরাপা
সংহতকরণ

১২

[৩.১] মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[৩.১.১] মাবাইল কাট 
পিরচালনা

সমি সংা ৪ ২৭ ৯০ ৯৫ ৯৬ ৯৮

[৩.৩] উপেজলা আইন লা
কিমর সভা অান

[৩.৩.১] উপেজলা আইন
লা কিমর সভা
অান

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[৩.৪] উপেজলা আইন লা
কিমর সভার িসা
বাবায়ন

[৩.৪.১] উপেজলা আইন
লা কিমর সভার
িসা বাবায়ন

গড় % ১ ৮৬ ৮৮ ৮৯ ৮৮ ৮৭ ৮৬ ৮৫ ৯২ ৯৫

[৩.৫] মাদকের অপবহার
িনয়েণ জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[৩.৫.১] মাদকের
অপবহার িনয়েণ
জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

সমি সংা ১ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ২৪, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

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

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪

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

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

গড় % ১ ৯২ ৯৪ ৯৬ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯০ ৯৮ ৯৯

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

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

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৫] রাজ শাসন ও
বহাপনায়
গিতশীলতা আনয়ন

৯
[৫.১] উপেজলা িম অিফস
পিরদশ ন

[৫.১.১] উপেজলা িম
অিফস পিরদশ ন

সমি সংা ৩ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬

[৬]
জনসেচতনতালক
কায েম
জনউুকরণ
জারদারকরণ

৮
[৬.১] নারী ও িশ িনয াতন
রােধ জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

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

সমি সংা ২ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ২৪, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৬.২] যৗক িনেরােধর লে
জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[৬.২.১] যৗক িনেরােধর
লে জনসেচতনালক
সভা আেয়াজন

সমি সংা ১ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬

[৬.৩] বািববাহ িনেরােধর
লে জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[৬.৩.১] বািববাহ
িনেরােধর লে
জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

সমি সংা ১ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬

[৬.৪] সাস ও জীবাদ দমেন
জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[৬.৪.১] সাস ও জীবাদ
দমেন জনসেচতনালক
সভা আেয়াজন

সমি সংা ১ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬

[৬.৬] চারাচালান িতেরােধ
জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[৬.৬.১] চারাচালান
িতেরােধ
জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

সমি সংা ০.৫ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬

[৭] মানবসদ
উয়ন ও ািতািনক
সমতা িকরণ

৮

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

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

গড় % ৪ ১৬ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ২৪ ২৫

[৭.২] আইিস সভা [৭.২.১] মািসক সভা গড় % ৪ ৮২ ৮৮ ৯২ ৯০ ৮৮ ৮৬ ৮০ ৯৫ ১০০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ২৪, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৮] সামািজক
িনরাপালক
কায ম বাবায়ন
জারদারকরণ

৪

[৮.১] িেযাােদর সানী
ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিক

[৮.১.১] িেযাােদর
সানী ভাতা িবতরণ
কায ম তদারিক

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৮.২] িতবী ভাতা দান
কায ম তদারিক

[৮.২.১] িতবী ভাতা
দান কায ম তদারিক

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৮.৫] িতবীেদর িশা ও
অা কাণলক কােজ
সহায়তা দান

[৮.৫.১] িতবীেদর
িশা ও অা
কাণলক কােজ
সহায়তা দান

গড় % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ২৪, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৮

[১.১] ই-ফাইিলং পিত
বাবায়ন

[১.১.১] ই-ফাইেল নিথ িনিত সমি % ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.২] সকল শাখায় ই-নিথ বহার সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.২] উাবনী উোগ/
উয়ন ক বাবায়ন

[১.২.১] নতম এক উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ তািরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৩] িপআরএল র ১
মাস েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও 
নগদায়নপ জাির করা

[১.৩.১] িপ আর এল আেদশ জািরত সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৩.২]  নগদায়ন প জািরত সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৪] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[১.৪.১] অিফেসর সকল
তহালনাগাদত

সমি % ২ ১০০ ৯০ ৮০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৫ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ২৪, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৬

[২.১] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

[২.১.১] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা িশণসহ অা
িবষেয় িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ০.৫

[২.১.২] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

সমি % ০.৫

[২.১.৩] ২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির ায়ন িতেবদন
উতন কপের িনকট দািখল

তািরখ তািরখ ০.৫

[২.১.৪] ২০১৯-২০ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ -বািষ ক ায়ন
িতেবদন উতন কপের িনকট
দািখল

তািরখ তািরখ ০.৫

[২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

গড় % ১

[২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে অিভেযাগ
িনিত

সমি % ০.৫

[২.৩.২] অিভেযাগ িনিসংা
মািসক িতেবদন উতন অিফেস
দািখলত

সমি সংা ০.৫

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

সমি % ১

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন উতন অিফেস
দািখলত

সমি সংা ০.৫

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ তািরখ ০.৫



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৬ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ২৪, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা
ণীত

তািরখ তািরখ ১

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সংা ১

[৩.২] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[৩.২.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫

[৩.২.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] ডসীট জবাব িরত % ০.৫

[৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ০.৫

[৩.৪] ইারেনট িবলসহ
ইউিল িবল পিরেশাধ

[৩.৪.১] িবিসিস/িবিসএল-এর
ইারেনট িবল পিরেশািধত

% ১

[৩.৪.২] টিলেফান িবল পিরেশািধত % ০.৫

[৩.৪.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত % ০.৫

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৭ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ২৪, ২০২০

আিম, উপেজলা িনব াহী অিফসার, দওয়ানগ, জলা শাসক, জামালর জলা-এর িনকট অীকার করিছ য এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, জলা শাসক, জামালর জলা িহসােব উপেজলা িনব াহী অিফসার, দওয়ানগ-এর িনকট অীকার করিছ য
এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

উপেজলা িনব াহী অিফসার
দওয়ানগ

তািরখ

জলা শাসক
জামালর জলা

তািরখ



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৮ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ২৪, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এনিজও নন গভণ েম অগ ানাইেজশন

২ িজআর গভণ েম িরিলফ

৩ এসএফ টেম অব ফা

৪ জএম িডিসয়াল িখানা

৫ িসএ কনিফেডিয়াল এিসসেট

৬ এসএ এেট এিকউিজশন

৭ িবিসএস বাংলােদশ িসিভল সািভ স

৮ িভিভআইিপ ভির ভির ইমপরেট পাস ন

৯ এিডিস এিডশনাল ড কিমশনার

১০ িডিডএলিজ ড িডেরর লাকাল গভণ েম

১১ ইউএনও উপেজলা িনব াহী অিফসার

১২ ইউিপ ইউিনয়ন পিরষদ

১৩ ইউিডিস ইউিনয়ন িডিজটাল সার



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৯ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ২৪, ২০২০

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[১.১] উপেজলা মািসক সভা অান [১.১.১] অিত সভা
উপেজলা পয ােয় িনয়িমত মািসক সভা
অান

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
দওয়ানগ, জামালর

হািজরা সভার কায িববরণী

[১.২] উপেজলা মািসক সভার িসা
বাবায়ন

[১.২.১] িসা বাবািয়ত সংি দরসহ
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
দওয়ানগ, জামালর

বাবায়ন অগিত সভার কায িববরণী

[১.৩] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন [১.৩.১] পিরদশ নত ক মাপ অযায়ী
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
দওয়ানগ, জামালর

সংি পিরদশ ন
সংা িতেবদন

পিরদশ ণ িতেবদন

[১.৪] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভা [১.৪.১] সভা অিত উপেজলা পয ােয় িনয়িমত সভা অান
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
দওয়ানগ, জামালর

হািজরা সভার কায িববরণী

[১.৫] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভার
িসা বাবায়ন

[১.৫.১] িসা বাবািয়ত সংি দরসহ
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
দওয়ানগ, জামালর

বাবায়ন অগিত সভার কায িববরণী

[১.৬] ঋণ কায ম পিরদশ ন/দশ ন [১.৬.১] পিরদশ ন/দশ ন সংি দরসহ
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
দওয়ানগ, জামালর

বাবায়ন অগিত সভার কায িববরণী

[২.১] উপেজলা ীড়া সংহার িনয়িমত
কিমর সভা আেয়াজন

[২.১.১] উপেজলা ীড়া সংহার িনয়িমত
কিমর সভা আেয়াজন

উপেজলা পয ােয় িনয়িমত সভা অান
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
দওয়ানগ, জামালর

হািজরা সভার কায িববরণী

[২.২] ীড়া সংহার আওতাধীন িত
ীড়া িতেযািগতার আেয়াজন

[২.২.১] ীড়া সংহার আওতাধীন িত
ীড়া িতেযািগতার আেয়াজন

সংি দরসহ
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
দওয়ানগ, জামালর

বাবায়ন অগিত িতেবদন

[২.৩] ীড়ািবদেদর জ িশণ আেয়াজন
[২.৩.১] ীড়ািবদেদর জ িশণ
আেয়াজন

সংি দরসহ
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
দওয়ানগ, জামালর

বাবায়ন অগিত িতেবদন

[২.৪] িশকলা একােডিমর িনয়িমত কিমর
সভা আেয়াজন

[২.৪.১] িশকলা একােডিমর িনয়িমত
কিমর সভা আেয়াজন

উপেজলা পয ােয় িনয়িমত সভা অান
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
দওয়ানগ, জামালর

হািজরা সভার কায িববরণী

[২.৫] সাংিতক িতেযািগতার আেয়াজন [২.৫.১] সাংিতক িতেযািগতার আেয়াজন সংি দরসহ
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
দওয়ানগ, জামালর

বাবায়ন অগিত িতেবদন

[২.৬] িশা িতান দশ ন ও পিরদশ ন [২.৬.১] িশা িতান দশ ন ও পিরদশ ন মাপ অযায়ী
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
দওয়ানগ, জামালর

পিরদশ ন বিহেত
িলিপবকরণ

পিরদশ ণ িতেবদন

[২.৭] িশক/ অিভভাবকেদর সােথ
মতিবিনময়

[২.৭.১] িশক/ অিভভাবকেদর সােথ
মতিবিনময়

উপেজলা / সংি িশা িতােন িনয়িমত
মতিবিনময় সভা অান

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
দওয়ানগ, জামালর

হািজরা সভার কায িববরণী

[৩.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা [৩.১.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা মাপ অযায়ী
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
দওয়ানগ, জামালর

মাবাইল কাট 
সংা িতেবদন

মাবাইল কাট 
সংা িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 
[৩.৩] উপেজলা আইন লা কিমর সভা
অান

[৩.৩.১] উপেজলা আইন লা কিমর
সভা অান

উপেজলা পয ােয় িনয়িমত মািসক সভা
অান

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
দওয়ানগ, জামালর

হািজরা সভার কায িববরণী

[৩.৪] উপেজলা আইন লা কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[৩.৪.১] উপেজলা আইন লা কিমর
সভার িসা বাবায়ন

সংি দরসহ
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
দওয়ানগ, জামালর

বাবায়ন অগিত সভার কায িববরণী

[৩.৫] মাদকের অপবহার িনয়েণ
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[৩.৫.১] মাদকের অপবহার িনয়েণ
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

উপেজলা পয ােয় িনয়িমত সভা অান
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
দওয়ানগ, জামালর

হািজরা সভার কায িববরণী

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

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

উপেজলা পয ােয় িনয়িমত সভা অান
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
দওয়ানগ, জামালর

হািজরা সভার কায িববরণী

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

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

সংি দরসহ
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
দওয়ানগ, জামালর

বাবায়ন অগিত সভার কায িববরণী

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

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

মাপ অযায়ী
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
দওয়ানগ, জামালর

সংি পিরদশ ন
সংা িতেবদন

পিরদশ ণ িতেবদন

[৫.১] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন [৫.১.১] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন

উপেজলা িম অিফেসর কায ম সেরজিমেন
পরীা করা, িবিভ রকড  ও রিজার পরখ
করা, িম উয়ন কর আদায় িনিত করা
এবং কায ম গিতশীলতার লে েয়াজনীয়
িনেদ শনা দান করা

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
দওয়ানগ, জামালর

পিরদশ ন িতেবদন

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

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

নারী ও িশ িনয াতন সেক সেচতন করা,
নারী ও িশ িনয াতেনর সােথ জিড়ত
িেদর আইেনর আওতায় আনেত জনগেণর
সহেযািগতা চাওয়া এবং িনয ািততেদর আইিন
সহায়ত নবার জ পরামশ  দয়া

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
দওয়ানগ, জামালর

আেয়ািজত সভার
িতেবদন

িতেবদন

[৬.২] যৗক িনেরােধর লে
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[৬.২.১] যৗক িনেরােধর লে
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

যৗক থার ফল সেক জনগণেক
সেচতন করা, এর সােথ জিড়ত িেদর
আইেনর আওতায় আনেত জনগেণর
সহেযািগতা চাওয়া এবং “যৗক িদবনা এবং
যৗক নবনা” বােধ সব সাধারণেক উু
করা

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
দওয়ানগ, জামালর

আেয়ািজত সভার
িতেবদন

িতেবদন

[৬.৩] বািববাহ িনেরােধর লে
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[৬.৩.১] বািববাহ িনেরােধর লে
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

উপেজলা পয ােয় িনয়িমত মািসক সভা
অান

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
দওয়ানগ, জামালর

হািজরা সভার কায িববরণী
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 
[৬.৪] সাস ও জীবাদ দমেন
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[৬.৪.১] সাস ও জীবাদ দমেন
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

উপেজলা পয ােয় িনয়িমত সভা অান
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
দওয়ানগ, জামালর

হািজরা সভার কায িববরণী

[৬.৬] চারাচালান িতেরােধ
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[৬.৬.১] চারাচালান িতেরােধ
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

উপেজলা পয ােয় িনয়িমত মািসক সভা
অান

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
দওয়ানগ, জামালর

হািজরা সভার কায িববরণী

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

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

উপেজলা পয ােয় কম চারীেদর আইিস
িবষয়ক িশণ দান

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
ইসলামর, জামালর

হািজরা
িশণ শেষ দ
সনদ

[৭.২] আইিস সভা [৭.২.১] মািসক সভা
উপেজলা পয ােয় িনয়িমত মািসক সভা
অান

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
দওয়ানগ, জামালর

হািজরা সভার কায িববরণী

[৮.১] িেযাােদর সানী ভাতা িবতরণ
কায ম তদারিক

[৮.১.১] িেযাােদর সানী ভাতা
িবতরণ কায ম তদারিক

উপেজলার তািলকা িেযাােদর
অেল সরকার কক ছাড়ত সানী ভাতা
িনধ ািরত সমেয়র মে সবার িনকট িবতরণ
িনিতকরণ

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
দওয়ানগ, জামালর

িবতরণ সংা
িতেবদন

[৮.২] িতবী ভাতা দান কায ম
তদারিক

[৮.২.১] িতবী ভাতা দান কায ম
তদারিক

উপেজলার তািলকা িতবীেদর অেল
সরকার কক ছাড়ত ভাতা িনধ ািরত
সমেয়র মে সবার িনকট িবতরণ
িনিতকরণ

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
দওয়ানগ, জামালর

িবতরণ সংা
িতেবদন

[৮.৫] িতবীেদর িশা ও অা
কাণলক কােজ সহায়তা দান

[৮.৫.১] িতবীেদর িশা ও অা
কাণলক কােজ সহায়তা দান

উপেজলার তািলকা িবধােভাগীেদর
অেল সরকার কক ছাড়ত ভাতা
িনধ ািরত সমেয়র মে সবার িনকট িবতরণ
িনিতকরণ

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
দওয়ানগ, জামালর

িবতরণ সংা
িতেবদন

িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি
মণালয়/িবভােগর তািশত

সহায়তা
তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

দর / সংা
ানীয় সরকার
েকৗশল অিধদর

িশা িতান দশ ন ও পিরদশ ন
অিফস ভবন ও অা সরকাির
আধাসরকাির ভবন/রাাঘাট এবং
রনােবেণ সহেযািগতা

অিফস ভবন ও অা সরকাির আধাসরকাির
ভবন/রাাঘাট সংার এবং রনােবেণর জ
দািয়া িবভাগ

অিফস ভবন ও অা সরকাির আধাসরকাির
ভবন/রাাঘাট সংার এবং রনােবেণ
সহেযািগতা না পাওয়া পিরেবশ িবিত হেব।

দর / সংা সমাজেসবা অিধদফতর
িতবী ভাতা দান কায ম
তদারিক

সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন
সহেযািগতা

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

সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন সহেযািগতা
না পাওয়া গেল, িবধােভাগীরা সরকাির সবা ও
সহায়তা হেত বিত হেব।

দর / সংা সমাজেসবা অিধদফতর
িেযাােদর সানী ভাতা িবতরণ
কায ম তদারিক

সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন
সহেযািগতা

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

সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন সহেযািগতা
না পাওয়া গেল, িবধােভাগীরা সরকাির সবা ও
সহায়তা হেত বিত হেব।

মণালয় / িবভাগ
রা সবা িবভাগ,
রা মণালয়

উপেজলা আইন লা কিমর
সভার িসা বাবায়ন

িলিশ সহায়তা
আইন লা রা ও মাবাইল কাট  পিরচালনায়
িলিশ সহায়তা অপিরহায 

িলিশ সহায়তা না পাওয়া গেল আইন লা রা
ও মাবাইল কাট  পিরচালনা হত হেব এবং
জনলা িবিত হেব।

মণালয় / িবভাগ
রা সবা িবভাগ,
রা মণালয়

উপেজলা আইন লা কিমর সভা
অান

িলিশ সহায়তা
আইন লা রা ও মাবাইল কাট  পিরচালনায়
িলিশ সহায়তা অপিরহায 

িলিশ সহায়তা না পাওয়া গেল আইন লা রা
ও মাবাইল কাট  পিরচালনা হত হেব এবং
জনলা িবিত হেব।

দর / সংা
মিহলা িবষয়ক
অিধদর

বািববাহ িনেরােধর লে
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

কািত ত দান ও ব করেণ বা
হণ।

উপেজলা শাসেনর সহায়তায় বা িববাহ ব করণ ও
নারী িশ িনয াতেনর িবে সেচতনতা ি।

বা িববাহ অিত হেব এং সমােজ িবলা
দখা িদেব।

দর / সংা
মিহলা িবষয়ক
অিধদর

যৗক িনেরােধর লে
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

কািত ত দান ও ব করেণ বা
হণ।

উপেজলা শাসেনর সহায়তায় বা িববাহ ব করণ ও
নারী িশ িনয াতেনর িবে সেচতনতা ি।

বা িববাহ অিত হেব এং সমােজ িবলা
দখা িদেব।

দর / সংা
মিহলা িবষয়ক
অিধদর

নারী ও িশ িনয াতন রােধ
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

কািত ত দান ও ব করেণ বা
হণ।

উপেজলা শাসেনর সহায়তায় বা িববাহ ব করণ ও
নারী িশ িনয াতেনর িবে সেচতনতা ি।

বা িববাহ অিত হেব এং সমােজ িবলা
দখা িদেব।


