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গণজাতী বাংলােদশ সরকার
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এবং

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, জামালর-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:

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  ২০১৯ সফলভােব বাবায়ন।
িবিভ িদবেসর কায ম কীয় কম িচর আেলােক ুভােব বাবায়ন। 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। মােছর উৎপাদন ির জ ০১  মােছর অভয়াম াপন করা হেয়েছ।

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। া সবার মান ির জ হাসপাতালেক আিনকীকরণ।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

২০০  হহীন পিরবারেক হ িনম াণ কের নব াসন। কমপে ৩০০  ি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। কেরানা ভাইরাস মাকািবলায় হাসপাতাল আিনকীকরণ।
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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, দওয়ানগ

এবং

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, জামালর-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ২৪ 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. আইন-লা ও জনিনরাপা সংহতকরণ ও মাবাইল কােট র মােম অপরাধ িতেরাধ ও সামািজক ায়িবচার
িতা
২. মানসত িশা বা জারদারকরণ এবং ীড়া, সংিত ও নারী উয়ন রািতকরণ
৩. ানীয় সরকার িতানসহ শিশািলকরণ ওরাজ শাসন বহাপনায় গিতশীলতা আনয়ন
৪. উপেজলা পয ােয়র দরসেহর উয়নলক কায সেহর কায কর সময়সাধন
৫. েয াগ বাপনা ও সামািজক িনরাপা সিকত কায ম বাবায়ন জারদারকরণ

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 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
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
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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, 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: হিতবার, ন ২৪, 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

তা ও জবাবিদিহতালক শাসন বা আেয়ািজত গণনানী সংা ১৮০ ২৪০ ২৬০ ২৮০ ৩০০ উপেজলা িনব াহী অিফসার

সেচতনতা ও আইেনর িত াশীল মেনাভাব পিরচািলত মাবাইল কাট  সংা সংা ৮৪ ৯৫ ৯০ ১২০ ১২০ উপেজলা িনব াহী অিফসার

াণ ও নব াসন এবং েয াগ বহাপনা এবং
সামািজক িনরাপালক কের বাবায়ন

েয াগ িত এলাকা তাৎিণক
পিরদশ ন/দশ ন

% ৯৩% ৯৫% ৯৫% ১০০% ১০০% উপেজলা িনব াহী অিফসার

িের ইিতহাস ও ভিবত জের মে চতনার
িবকাশ

উপহার িহেসেব বব ি িভিক
বই িবতরণ

সংা ৫০ ৬০ ৬০ ৮০ ১০০ উপেজলা িনব াহী অিফসার

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, 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] আইন-লা
ও জনিনরাপা
সংহতকরণ ও
মাবাইল কােট র
মােম অপরাধ
িতেরাধ ও
সামািজক
ায়িবচার িতা

২০

[১.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা [১.১.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা সমি সংা ৪ ৯০ ৯০ ৫০ ৪৮ ৪৬ ৪৫ ৪৪ ৬০ ৬২

[১.২] ুভােব পাবিলক পরীা
পিরচালনা

[১.২.১] পাবিলক পরীার
পের িনরাপা
িনিততপিরচািলত পাবিলক
পরীা

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[১.৩] উপেজলা আইন লা
কিমর সভা অান

[১.৩.১] উপেজলা আইন লা
কিমর সভা অান

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[১.৪] উপেজলা আইন লা
কিমর সভার িসা বাবায়ন

[১.৪.১] উপেজলা আইন লা
কিমর সভার িসা বাবায়ন

গড় % ২ ৮৮ ৮৯ ৮৯ ৮৮ ৮৭ ৮৬ ৮৫ ৯২ ৯৫

[১.৫] মাদকের অপবহার
িনয়েণ জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[১.৫.১] মাদকের অপবহার
িনয়েণ জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

সমি সংা ১ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬

[১.৬] চাকর ও লামহষ  ঘটনা
অবিহতকরণ

[১.৬.১] 2৪ ঘার মে গাচের
আনীত

সমি % ১ ৫০% ৮০% ১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ৯০% ১০০%

[১.৬.২] ২৪ ঘার মে
িতেবদন পশত

সমি % ১ ২০% ৩০% ৮০% ৭০% ৬০% ৫০% ৪৫% ৫০% ৭০%

[১.৭] নারী ও িশ িনয াতন রাধ,
যৗক ও বা িববাহ িনেরাধ,
যৗন হয়রািন িতেরাধ, নারী ও
িশ পাচার রাধ ইতািদ িবষয়ক
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[১.৭.১] সভা আেয়ািজত সমি সংা ২ ৬ ১০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.৮] িস.িস িভ কােমরা চার
মােম িনরাপা িনিতকরণ

[১.৮.১] অিফেস িসিসিভ
কােমরা চাত

সমি সময় ২ ৫০% ৮০% ১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ৯০% ১০০%

[১.৮.২] তবণ  িতানসহ
ও বাজারহােট িসিসিভ কােমরা
চাত

সমি সময় ২ ২০% ৩০% ৮০% ৭০% ৬০% ৫০% ৪৫% ৫০% ৭০%

[১.৯] মাবাইল কােট র ত
ওেয়ব সাইেট কাশ

[১.৯.১] কািশত সমি % ১ ৮০ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০

[১.১০] পািক গাপনীয়
িতেবদন রণ

[১.১০.১] িতেবদন িরত সমি সংা ১ ২৪ ২৪ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২৪ ২৪



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, 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 

[২] মানসত
িশা বা
জারদারকরণ এবং
ীড়া, সংিত ও
নারী উয়ন
রািতকরণ

১৫

[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 ২ ১ 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 ১ ২ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ৩

[২.৫] সাংিতক িতেযািগতার
আেয়াজন

[২.৫.১] সাংিতক িতেযািগতার
আেয়াজন

সমি সংা ২ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৭

[২.৬] িশা িতান দশ ন ও
পিরদশ ন

[২.৬.১] িশা িতান দশ ন ও
পিরদশ ন

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১০ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২

[২.৭] িশক/ অিভভাবকেদর
সােথ মতিবিনময়

[২.৭.১] িশক/ অিভভাবকেদর
সােথ মতিবিনময়

সমি সংা ১ ৬ ৭ ৭ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬

[২.৮] মািিমিডয়া াসম
চাকরণ

[২.৮.১] িনবণত িতােনর
মে াসম চাত

সমি % ১ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭৫% ৬০% ১০০% ১০০%

[২.৯] বা িববাহ ও নারী িনয াতন
রােধ সেচতনতালক সভা
আেয়াজন

[২.৯.১] সভা আেয়ািজত সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৭ ৬ ১২ ১২

[২.১০] িবিভ িদবস ও অা
উপলে সাংিতক অােনর
আেয়াজন

[২.১০.১] সাংিতক অান
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, 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] ানীয় সরকার
িতানসহ
শিশািলকরণ
ওরাজ শাসন
বহাপনায়
গিতশীলতা আনয়ন

১৫

[৩.১] জ িনবন সকরণ
[৩.১.১] উপেজলায় জের ১
বছেরর মে জ িনবেনর হার

সমি % ২ ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৮০ ১০০

[৩.২]  িনবন সকরণ
[৩.২.১] উপেজলায় জের ১
বছেরর মে জ িনবেনর হার

সমি % ১ ১ ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ৪৫ ৫০

[৩.৩] পৗরসভা/ ইউিনয়ন পিরষদ
দশ ন/ পিরদশ ন

[৩.৩.১] দশ ন/ পিরদশ নত সমি সংা ২ ৪৮ ৬০ ৯৬ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯৬ ১০০

[৩.৪] ইউিডিস দশ ন/পিরদশ ন [৩.৪.১] দশ ন/ পিরদশ নত সমি সংা ১ ৪৮ ৫০ ৪৮ ৪৮ ৩৬ ৩০ ২৪ ৬০ ৮০

[৩.৫] ইউিডিস সহেক সরকাির
সবা াির কায কর আউটেলট
িহেসেব চাকরণ

[৩.৫.১] কায কর ইউিডিস
চাত

সমি % ১ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭৫% ৭০% ১০০% ১০০%

[৩.৬] উপেজলা ও ইউিনয়ন িম
অিফস দশ ন ও পিরদশ ন

[৩.৬.১] অিফস দশ ন ও
পিরদশ নত

সমি সংা ২ ১২ ১২ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ১০ ১২ ২০

[৩.৭] িম রকড  হালনাগাদকরণ [৩.৭.১] খিতয়ান হালনাগাদত সমি সংা ২ ২৪০০০ ২৫০০০ ২৬০০০ ২৫৫০০ ২৫৩০০ ২৫১০০ ২৫০০০ ২৫৫০০ ২৬০০০

[৩.৮] িষ খাস জিম বোব
দান

[৩.৮.১] পিরবার নব ািসত সমি সংা ১ ৪৮ ৬০ ৬০ ৫৮ ৪৬ ৫৪ ৫০ ৬০ ৬০

[৩.৯] অিষ খাস জিম বোব
দান

[৩.৯.১] জিম বোব দানত সমি একর ০.৫ ৪ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৬ ৮

[৩.১০] িম উয়ন কেরর সক
দাবী িনধ ারণ

[৩.১০.১] সাধারণ দািব
িনধ ারণত

সমি % ০.৫ ৭৫% ৮০% ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭৩% ৭২% ৮৫% ৯৫%

[৩.১১] িম উয়ন কর আদায়
[৩.১১.১] িম উয়ন কর আদায়
(সংা)

সমি
টাকা
(কা)

০.৫ ৭ ৭.২৫ ৭.৫০ ৭.২৫ ৭.২০ ৭.১৫ ৭.১০ - ৭.৫০

[৩.১২] সায়রাত মহাল বোব
দান

[৩.১২.১] সায়রাত বোব দ সমি
টাকা
(কা)

০.৫ ৬ ৬ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১৫ ১০ ১২

[৩.১৩] অিপ ত সির লীজ
নবায়ন

[৩.১৩.১] লীজ নবায়ন থেক আয় সমি
টাকা
(ল)

০.৫ ২৫ ৩০ ২০.০০ ১৯.৫০ ১৯.০০ ১৮.৫০ ১৮.০০ ৩৫ ৩৫

[৩.১৪] রাজ মামলা িনি [৩.১৪.১] মামলা িনির হার সমি % ০.৫ ৩০ ৩৫ ৪০% ৩৫% ৩৩% ৩২% ৩০% ৪০ ৪০
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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 

[৪] উপেজলা
পয ােয়র
দরসেহর
উয়নলক
কায সেহর
কায কর
সময়সাধন

১০

[৪.১] উপেজলা মািসক সভা
অান

[৪.১.১] অিত সভা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২

[৪.২] উপেজলা মািসক সভার
িসা বাবায়ন

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

[৪.৩] িবিভ উয়নলক কায ম
পিরদশ ন

[৪.৩.১] পিরদশ নত ক সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[৪.৪] এনিজও কায ম সময়
িবষয়ক সভা

[৪.৪.১] সভা অিত সমি সংা ১ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬

[৪.৫] এনিজও কায ম সময়
িবষয়ক সভার িসা বাবায়ন

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

[৪.৬] ঋণ কায ম
পিরদশ ন/দশ ন

[৪.৬.১] পিরদশ ন/দশ ন সমি সংা ১ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬

[৫] েয াগ
বাপনা ও
সামািজক িনরাপা
সিকত কায ম
বাবায়ন
জারদারকরণ

১০

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

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

সমি সংা ১ ৪ ৪ ৬ ৫ ৪ ৭ ৭

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

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

গড় % ১ ৯৪ ৯৪ ৯৬ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯০ ৯৮ ৯৯

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

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

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৫.৪] িজআর দান [৫.৪.১] দানত িজআর গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৫.৫] িভিজএফ দান [৫.৫.১] দানত িভিজএফ গড় % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৫.৬] ট িরিলফ দান [৫.৬.১] দানত িরিলফ গড় % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৫.৭] ামীন অবকাঠােমা িনম ােনর
জ কািবখা ক বাবায়ন

[৫.৭.১] িনিম ত রাা গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৫.৮] িেযাােদর সানী
ভাতা, িতবী ভাতা ও িবধবা
ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক

[৫.৮.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

সমি % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০
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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%

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 ১০ ১০ ১০ ১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ৮ ৯ ১০ ১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪ ৪ ৪ ৪ ৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ৩ ৩ ৩ ৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ৩ ৩ ৩ ৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জলা শাসক, জলা
শাসেকর কায ালয়, জামালর-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, জামালর িহসােব উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ-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, দওয়ানগ

তািরখ

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, জামালর

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইিস ইনফরেমশন এ কিমউিনেকশন টকেনালিজ

২ ইউএনও উপেজলা িনব াহী অিফসার

৩ ইউিডিস ইউিনয়ন িডিজটাল সার

৪ ইউিপ ইউিনয়ন পিরষদ

৫ এিডিস এিডশনাল ড কিমশনার

৬ এনিজও নন গভণ েম অগ ানাইেজশন

৭ এসএ এেট এিকউিজশন

৮ এসএফ টেম অব ফা

৯ িজআর গভণ েম িরিলফ

১০ জএম িডিসয়াল িখানা

১১ িডিডএলিজ ড িডেরর লাকাল গভণ েম

১২ িবিসএস বাংলােদশ িসিভল সািভ স

১৩ িভিভআইিপ ভির ভির ইমপরেট পাস ন

১৪ সায়রাত মহাল জলমহাল, বামহাল, পাথরমহাল ইতািদ

১৫ িসএ কনিফেডিয়াল এিসসেট

১৬ িসিডআই (CDI) কাঅিড েনেটড ডভলাপেম ইিনিশেয়ভ
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

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

[১.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা [১.১.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর
মাবাইল কাট  সংা
িতেবদন

[১.২] ুভােব পাবিলক পরীা পিরচালনা
[১.২.১] পাবিলক পরীার পের িনরাপা
িনিততপিরচািলত পাবিলক পরীা

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর
সংি পাবিলক পিরার
বািষ ক িতেবদন

[১.৩] উপেজলা আইন লা কিমর সভা অান [১.৩.১] উপেজলা আইন লা কিমর সভা অান উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর হািজরা

[১.৪] উপেজলা আইন লা কিমর সভার িসা বাবায়ন [১.৪.১] উপেজলা আইন লা কিমর সভার িসা বাবায়ন উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর বাবায়ন অগিত

[১.৫] মাদকের অপবহার িনয়েণ জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[১.৫.১] মাদকের অপবহার িনয়েণ জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর হািজরা

[১.৬] চাকর ও লামহষ  ঘটনা অবিহতকরণ
[১.৬.১] 2৪ ঘার মে গাচের আনীত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর িতেবদন

[১.৬.২] ২৪ ঘার মে িতেবদন পশত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর িতেবদন

[১.৭] নারী ও িশ িনয াতন রাধ, যৗক ও বা িববাহ িনেরাধ, যৗন
হয়রািন িতেরাধ, নারী ও িশ পাচার রাধ ইতািদ িবষয়ক
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[১.৭.১] সভা আেয়ািজত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর হািজরা

[১.৮] িস.িস িভ কােমরা চার মােম িনরাপা িনিতকরণ
[১.৮.১] অিফেস িসিসিভ কােমরা চাত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর বাবায়ন অগিত

[১.৮.২] তবণ  িতানসহ ও বাজারহােট িসিসিভ
কােমরা চাত

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর বাবায়ন অগিত

[১.৯] মাবাইল কােট র ত ওেয়ব সাইেট কাশ [১.৯.১] কািশত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর কািশত ওেয়বসাইট

[১.১০] পািক গাপনীয় িতেবদন রণ [১.১০.১] িতেবদন িরত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর িতেবদন

[২.১] উপেজলা ীড়া সংহার িনয়িমত কিমর সভা আেয়াজন [২.১.১] উপেজলা ীড়া সংহার িনয়িমত কিমর সভা আেয়াজন উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর হািজরা

[২.২] ীড়া সংহার আওতাধীন িত ীড়া িতেযািগতার
আেয়াজন

[২.২.১] ীড়া সংহার আওতাধীন িত ীড়া িতেযািগতার
আেয়াজন

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর বাবায়ন অগিত

[২.৩] ীড়ািবদেদর জ িশণ আেয়াজন [২.৩.১] ীড়ািবদেদর জ িশণ আেয়াজন উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর বাবায়ন অগিত

[২.৪] িশকলা একােডিমর িনয়িমত কিমর সভা আেয়াজন [২.৪.১] িশকলা একােডিমর িনয়িমত কিমর সভা আেয়াজন উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর হািজরা

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

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

[২.৭] িশক/ অিভভাবকেদর সােথ মতিবিনময় [২.৭.১] িশক/ অিভভাবকেদর সােথ মতিবিনময় উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর হািজরা

[২.৮] মািিমিডয়া াসম চাকরণ [২.৮.১] িনবণত িতােনর মে াসম চাত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর বাবায়ন অগিত
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[২.৯] বা িববাহ ও নারী িনয াতন রােধ সেচতনতালক সভা
আেয়াজন

[২.৯.১] সভা আেয়ািজত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর হািজরা

[২.১০] িবিভ িদবস ও অা উপলে সাংিতক অােনর
আেয়াজন

[২.১০.১] সাংিতক অান আেয়ািজত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর িতেবদন

[৩.১] জ িনবন সকরণ [৩.১.১] উপেজলায় জের ১ বছেরর মে জ িনবেনর হার উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর বাবায়ন অগিত

[৩.২]  িনবন সকরণ [৩.২.১] উপেজলায় জের ১ বছেরর মে জ িনবেনর হার উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর বাবায়ন অগিত

[৩.৩] পৗরসভা/ ইউিনয়ন পিরষদ দশ ন/ পিরদশ ন [৩.৩.১] দশ ন/ পিরদশ নত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর বাবায়ন অগিত

[৩.৪] ইউিডিস দশ ন/পিরদশ ন [৩.৪.১] দশ ন/ পিরদশ নত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর বাবায়ন অগিত

[৩.৫] ইউিডিস সহেক সরকাির সবা াির কায কর আউটেলট
িহেসেব চাকরণ

[৩.৫.১] কায কর ইউিডিস চাত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর বাবায়ন অগিত

[৩.৬] উপেজলা ও ইউিনয়ন িম অিফস দশ ন ও পিরদশ ন [৩.৬.১] অিফস দশ ন ও পিরদশ নত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর বাবায়ন অগিত

[৩.৭] িম রকড  হালনাগাদকরণ [৩.৭.১] খিতয়ান হালনাগাদত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর িতেবদন

[৩.৮] িষ খাস জিম বোব দান [৩.৮.১] পিরবার নব ািসত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর িতেবদন

[৩.৯] অিষ খাস জিম বোব দান [৩.৯.১] জিম বোব দানত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর িতেবদন

[৩.১০] িম উয়ন কেরর সক দাবী িনধ ারণ [৩.১০.১] সাধারণ দািব িনধ ারণত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর িতেবদন

[৩.১১] িম উয়ন কর আদায় [৩.১১.১] িম উয়ন কর আদায় (সংা) উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর িতেবদন

[৩.১২] সায়রাত মহাল বোব দান [৩.১২.১] সায়রাত বোব দ উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর িতেবদন

[৩.১৩] অিপ ত সির লীজ নবায়ন [৩.১৩.১] লীজ নবায়ন থেক আয় উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর িতেবদন

[৩.১৪] রাজ মামলা িনি [৩.১৪.১] মামলা িনির হার উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর িতেবদন

[৪.১] উপেজলা মািসক সভা অান [৪.১.১] অিত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর হািজরা

[৪.২] উপেজলা মািসক সভার িসা বাবায়ন [৪.২.১] িসা বাবািয়ত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর বাবায়ন অগিত

[৪.৩] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন [৪.৩.১] পিরদশ নত ক উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর
সংি পিরদশ ন সংা
িতেবদন

[৪.৪] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভা [৪.৪.১] সভা অিত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর হািজরা

[৪.৫] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভার িসা বাবায়ন [৪.৫.১] িসা বাবািয়ত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর বাবায়ন অগিত

[৪.৬] ঋণ কায ম পিরদশ ন/দশ ন [৪.৬.১] পিরদশ ন/দশ ন উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর বাবায়ন অগিত

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

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর হািজরা
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[৫.২] াণ ও নব াসন এবং েয াগ বহাপনা সিকত সভার
িসা বাবায়ন

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

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর বাবায়ন অগিত

[৫.৩] েয াগ িত এলাকা তাৎিণক পিরদশ ন/দশ ন [৫.৩.১] েয াগ িত এলাকা তাৎিণক পিরদশ ন/দশ ন উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর
সংি পিরদশ ন সংা
িতেবদন

[৫.৪] িজআর দান [৫.৪.১] দানত িজআর উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর বাবায়ন অগিত

[৫.৫] িভিজএফ দান [৫.৫.১] দানত িভিজএফ উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর বাবায়ন অগিত

[৫.৬] ট িরিলফ দান [৫.৬.১] দানত িরিলফ উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর বাবায়ন অগিত

[৫.৭] ামীন অবকাঠােমা িনম ােনর জ কািবখা ক বাবায়ন [৫.৭.১] িনিম ত রাা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর বাবায়ন অগিত

[৫.৮] িেযাােদর সানী ভাতা, িতবী ভাতা ও িবধবা ভাতা
িবতরণ কায ম তদারিক

[৫.৮.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, দওয়ানগ, জামালর বাবায়ন অগিত



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৯ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, ২০২১

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

িশা িতান দশ ন ও পিরদশ ন িশা িতান দশ ন ও পিরদশ ন ানীয় সরকার েকৗশল অিধদর
অিফস ভবন ও অা সরকাির আধাসরকাির ভবন/রাাঘাট এবং
রণােবেণ সহেযািগতা

উপেজলা আইন লা কিমর সভার িসা বাবায়ন উপেজলা আইন লা কিমর সভার িসা বাবায়ন রা সবা িবভাগ, রা মণালয় িলিশ সহায়তা

উপেজলা আইন লা কিমর সভা অান উপেজলা আইন লা কিমর সভা অান রা সবা িবভাগ, রা মণালয় িলিশ সহায়তা



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ২০ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, ২০২১

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



সংয োজনী ৪: 

                     আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিযের                       -       , ২০২১-২০২২  

আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিযের    :                                ,         ,        । 

                          

 

      

    

এ   

 

         

         

   /   

২০২1-২০২2 

         

        

                     , ২০২1-২০২2      

       / 

     

১  

          

২  

          

৩  

          

৪   

          

     

     

      

    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.               ……………………………….....২৬ 

১.১                  আযেোজন             ৪             

        

       

4         1 1 1 1    

          

১.২             র            

        

               ৬ %        

        

       

100         100 100 100 100    

          

১.৩                             

(stakeholders)              

          ৪             

        

       

4         1 1 1 1    

          

১.৪ শুদ্ধোচোর সংক্রোন্ত প্রলিক্ষণ আযেোজন  প্রলিক্ষণ 

আযেোলজত 

২ সংখ্যো        

        

       

2         1 0 1 0    

          

১.৫    -            (         

     /  এ            

               /      -        

উন্নত কম য-

পলরযেি 

৩        

      

       

        

4   ১৩/০৮/২১ 

১২/১২/২১ 

১৩/০২/২২ 

        

 

1   

১৩/০৮/২১ 

1   

১২/১২/২১ 

1   

১১/০২/২২ 

1   

১১/০৫/২২ 

   



                          

 

      

    

এ   

 

         

         

   /   

২০২1-২০২2 

         

        

                     , ২০২1-২০২2      

       / 

     

১  

          

২  

          

৩  

          

৪   

          

     

     

      

    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

                  ১১/০৫/২২           

১.৬                       -

       , ২০২১-২২           

                দপ্তর/সংস্থোে 

      ও স্ব স্ব ওযেেসোইয  

আপযিোডকরণ 

   -           

        

        

          

         

৪              

        

         

       

         

৩০/০৬/২২         ২৯/০৮/২১ ৩০/১১/২১ 28/০২/২২ ৩০/০৪/২২ 4   

          

১.৭ শুদ্ধোচোর পুরস্কোর প্রদোন এেং 

পুরস্কোরপ্রোপ্তযদর তোলিকো ওযেেসোইয  

প্রকোি 

প্রদত্ত পুরস্কোর ৩ তোলরখ      

      

                      

    

          

২.  ক্রযের ক্ষক্ষযে শুদ্ধোচোর ........................................................................৪ 

২.১ ২০২১-২২             -

                        

  -        

          

       

৪              

        

         

       

         

৩০/০৯/২১ 

৩০/১২/২১ 

০৩/০২/২২ 

৩০/০৪/২২ 

        ২৮/০৯/২১ ৩০/১২/২১ ০৫/০২/২২ ৩০/০৪/২২    

অজযন      

৩.               এ                                   ……………..২০ (অগ্রোলিকোর লিলত্তযত ন্যুনতম পাঁচটি কো যক্রম) 

৩.১                            

১৫                    

        

        

৪ %        

        

       

১০০         ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

          

৩.২                                    ৪ %        ১০০         ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    



                          

 

      

    

এ   

 

         

         

   /   

২০২1-২০২2 

         

        

                     , ২০২1-২০২2      

       / 

     

১  

          

২  

          

৩  

          

৪   

          

     

     

      

    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

                                

       

          

৩.৩                            

            

      

          

৪ % 

 

       

        

       

95         95 95 95 95    

          

৩.৪                         

                         

             

প্রলিক্ষণ 

আযেোলজত 

৪      

 

       

        

       

৬         ২ 1 ২ 1    

          

৩.৫                         

                 

         

          

৪ %        

        

       

৯০         8০ 85 88 90    

          

লে:দ্র:- ক্ষকোন ক্রলমযকর কো যক্রম প্রয োজু নো হযি তোর কোরণ মন্তব্য কিোযম উযেখ করযত হযে। 

২২ 



 

 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 - - 

 


