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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, লবাড়ী িড়াম

এবং

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২২ - ন ৩০, ২০২৩
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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:

জনগনেক কািত সবা দােনর জ উপেজলা শাসন, লবাড়ী িনরর েচা চািলেয় যাে। উপেজলার উয়ন কম িচ বাবায়ন,
আইন-লা রা, সামািজক িনরাপালক কম িচ বাবায়নসহ সরকােরর সকল নীিত ও কম িচ বাবায়েন উপেজলা শাসন, লবাড়ী
সরকােরর িবিভ দর ও িবভােগর মে সময় সাধন করেছ। এছাড়া উপেজলা শাসন িনজ উোেগ ানীয় জনেগাীেক সােথ িনেয় নানা
সমা সমাধােন য়াস িনেয়েছ। িবগত িতন বছের উপেজলা শাসন সাফজনকভােব সরকাির নীিত ও কম িচ বাবায়ন কেরেছ।
উপেজলা  শাসন,  লবাড়ী-এর  িক  উেখেযা  সাফ-
 জিম আেছ ঘর নাই এমন ৪৩২ জনেক মাননীয় ধানমীর কায ালেয়র আয়ন কের আওতায় ঘর িনম াণ কর দয়া হেয়েছ;
 আর, কািবটা, অিতদিরেদর জ কম জন কের শতভাগ বাবায়ন িনিত কের দির মােষর জীবন-মান উয়েন ইিতবাচক
িমকা পালন;
 D-SET সার, দািসয়ারছড়া থেক িশিত তনেদর তির ান দােনর মােম আ-কম সংান ির েযাগ তির করা
হেয়েছ এবং িশন িয়া চলমান রেয়েছ।
 মাবাইল কাট  পিরচালনা ও জনসেচতনতালক কম িচর মােম লবাড়ী উপেজলায় বািববােহর পিরমান উেখেযা হাের কমােনা
সব হেয়েছ।
 ৬৮ বছর িপিছেয় পরা জনেগাী অনা দািসয়ারছড়াবাসীর জীবনমান উয়েন সখােন ১ িডিজটাল সািভ স ইমিয়েম এ িনং
সার িনম াণ করা হেয়েছ।
  দািসয়ারছড়াবাসীেক  সামািজক  িনরাপালক  িভিজিড,  িভিজএফ,  বয়ভাতা,  িবধবাভাতা,  িতবীভাতা,  মাকািলন  ভাতা  িবিভ
কম চীর অ  করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

কািত কম তৎপরতা স কম চািরর তাজিনত সীমাবতা অিতম কের এবং সরকাির কম িচ বাবায়েন ভাবশালী মহেলর
অৈনিতক ভাব  এিড়েয় সক সমেয় সক কাজ স করা  উপেজলা  শাসেনর অতম চােল।  এছাড়া  চািহদার  িবপরীেত সেদর
তাও এক িবরাট চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

উপেজলায় কম রত সকল দেরর কমিচ বাবায়েন আ:িবভাগীয় সময় িনিত করার মােম সরকাির নীিতর বাবায়েন যথাযথ
পদেপ হণ, আ: িবভাগীয় সময় ঢ়করন এবং সকল কম কােক এসিডিজর সােথ সামণ  করাই হেব আগামী িদেনর সকল
পিরকনার ল উে।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

আয়ন কের আওতায় জিম আেছ ঘর নাই এমন অত: ৪৩২ পিরবােরর জ হ িনম ােনর বা করা;
মাবাইলেকাট  পিরচালনা ও ানীয় জনিতিনিধেদর সহায়তায় বািববাহ ের িদেক িনেয় যাওয়া;
৬৮ বছর িপিছেয় পরা জনেগাী অনা দািসয়ারছড়াবাসীেক ল ধারায় িফিড়েয় আনা;
দািরক কােজ ই-ফাইিলং বাবায়ন।
সাধারণ  জনগণেক  সহেজ  িবচার  দান  ও  উ  আদালেত  মামলার  জট  কমােত  লবাড়ী  উপেজলার  ০৬    াম  আদালতেক
শিশালীকরণ।
দির ও মধাবী িশাথেদর সহায়তার জ িশা সহায়তা তহিবল গঠন।
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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, লবাড়ী িড়াম

এবং

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম-এর মে ২০২২ 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, উয়নসহায়ক এবং জনবাব উপেজলা শাসন।

১.২ অিভল (Mission)
শাসিনক দতাি, ত ির যথাযথ বহার ও সবাদাতােদর িভির পিরবতন এবং উাবনচচ ার মােম সময়াব ও
মানসত সবা িনিত করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ উপেজলা অিফেসর কম সাদেনর 

১. িম বাপনা
২. উয়ন ও শাসিনক সময়
৩. িশা, সংিত ও আইিস
৪. ানীয় সরকার ও অা কায েমর সময়/বাপনা
৫. আইন-লা

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. উপেজলার আ:িবভাগীয় কম কাের সময় এবং ধানমীর িতত কসহসহ উপেজলার ধান উয়ন কম কা
বাবায়েন সময়কারীর দািয় পালন;
২. সরকার কক িষ, ােসবা ও জনা, পিরবার পিরকনা, নারী ও িশ,  -গাীর কাণ, াথিমক ও
গণিশা এবং িশা িবষয়ক হীত সকল নীিতমালা ও কম িচর ু বাবায়ন, তাবধান, পিরবীণ ও সময় সাধন;
৩. েয াগ বহাপনা এবং াণ ও নব াসন কায ম হণ, িজআর, আর, কািবখা, কািবটা, িভিজিড, িভিজএফ, অিত
দিরেদর জ কম জন ইতািদ কায ম বাবায়ন, তাবধান ও পিরবীণ;
৪. -ািতক বিশসহ সংরণসহ পিরেবশ ষেণর ফেল  জলবা পিরবতেনর িবপ ভাব মাকােবলায়
জনসেচতনতা ি, বনায়ন, িবিভ ক হণ ও বাবায়েন সািব ক সহায়তা করা এবং সািব ক সময় সাধন ও পিরবীণ;
৫. সামািজক িনরাপা ও দাির িবেমাচেন িবিভ মণালয়/িবভাগ কক হীত াশনাল সািভ স কম িচ, এক বািড়
এক খামারসহ িবিভ ক বাবায়েন সািব ক সহায়তা দান ও কায কর সময়সাধন;
৬. উপেজলার রাজ শাসেনর সািব ক িনয়ণ, তাবধান এবং পিরবীণ;
৭. িনব াহী ািজেিস সিকত যাবতীয় মতা েয়াগ, মাবাইল কাট  পিরচালনা, উপেজলার সািব ক আইন-লা রা
ব ক জনজীবেন ি আনয়ন
৮. জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন এবং অিভেযাগ িনি বহাপনার আওতায় অিভেযাগ িনিকরণ;
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 ডাটােবইজ 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 িতেরাধ কে কম ে িনধ ারেণ মতামত
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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।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া
ফলাফল/ভাব

কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

িম বাপনা

িষ খাস জিম বোব াব রণ % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উপেজলা িম অিফস, উপেজলা িনব াহী অিফসার অিত সভা

সহকারী কিমশনার (িম) অিফস পিরদশ ন সংা ৩ ৩ ৪ ৪ ৪ উপেজলা িম অিফস, উপেজলা িনব াহী অিফসার িনধািরত পিরদশ ন

খা িনরাপা িনিে পদেপ হন সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২
সকল দর ধান, ইউিনয়ন পিরষদ, উপেজলা িনব াহী
অিফসার

সভা অিত

সরকাির অিফেস সময়মেতা সবা াি
িনিে পদেপ হন

সংা ২ ২ ৪ ৫ ৬
সকল দর ধান, ইউিনয়ন পিরষদ, উপেজলা িনব াহী
অিফসার

কােজ সতা আনয়ন

ঋণ কায ম পিরদশ ন/দশ ন সংা ১০ ১০ ১২ ১২ ১২
সকল দর ধান, ইউিনয়ন পিরষদ, উপেজলা িনব াহী
অিফসার

পিরদশ ন/দশ ন

িম বাপনা

উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন সংা ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ উপেজলা িম অিফস, উপেজলা িনব াহী অিফসার পিরদশ নত অিফস

ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন সংা ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৮ উপেজলা িম অিফস, উপেজলা িনব াহী অিফসার পিরদশ নত অিফস

িষ খাসজিম বোব দান সংা ৪৮ ৪৮ ৫৫ ৬০ ৬০ উপেজলা িম অিফস, উপেজলা িনব াহী অিফসার নব ািসত পিরবার

অিষ খাসজিম বোব দান % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উপেজলা িম অিফস, উপেজলা িনব াহী অিফসার আেবদন িন

িম উয়নকর আদায় তদারিক করা % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উপেজলা িম অিফস, উপেজলা িনব াহী অিফসার আদায়ত িম উয়ন কর

সায়রাত মহাল বোব দান % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উপেজলা িম অিফস, উপেজলা িনব াহী অিফসার আদায়ত ইজারা 

খাসজিম উারকে উেদ াব রণ সংা ২ ২ ২ ২ ২ উপেজলা িম অিফস, উপেজলা িনব াহী অিফসার াবনা রণ

অিপ ত সি ইজারা দান সংা ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ উপেজলা িম অিফস, উপেজলা িনব াহী অিফসার মাট ইজারা দান

িম উয়ন কর িডিজটালাইেজশন বাবায়ন % ৭০ ৮০ ১০০ ১০০ ১০০ উপেজলা িম অিফস, উপেজলা িনব াহী অিফসার মাট সংা

উপেজলা রাজ সভার িসা বাবায়ন % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উপেজলা িম অিফস, উপেজলা িনব াহী অিফসার িসা বাবায়েনর হার
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ড়া
ফলাফল/ভাব

কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

ানীয় সরকার ও
অা কায েমর
সময়/বাপনা

এসিডিজ ানীয়করেন উোগ হন % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উপেজলা িনব াহী অিফসার
টকসই উয়ন
িনিতকরন

ানীয় সরকার িতােন যথাযত উয়ন
পিরকনা হেন সহায়তা ও সময় সাধন

সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২
সকল দর ধান, ইউিনয়ন পিরষদ, উপেজলা িনব াহী
অিফসার

টকসই উয়ন িনিতকরণ

পিরকিত নগরায়ন ও বনায়ন িনিত করা % ২ ২ ৪ ৪ ৪
উপেজলা সামাজেসবা অিধদর, উপেজলা িনব াহী
অিফসার

পিরকনা হন

সামািজক িনরাপা লক কের বাবায়ন
পিরবীণ

সংা ১০ ১০ ১২ ১২ ১২
উপেজলা সামাজেসবা অিধদর, উপেজলা িনব াহী
অিফসার

পিরবীণত ক

জ িনবন কায েমর তদারকী % ৭০ ৭৫ ১০০ ১০০ ১০০ ইউিনয়ন পিরষদ, উপেজলা িনব াহী অিফসার িন ল জ িনবন িনিত

আইন-লা

মাবাইলেকাট  পিরচালনা সংা ২৪ ২৪ ৩৫ ৪০ ৪০ উপেজলা িনব াহী অিফসার পিরচািলত মাবাইল কাট 

সকভােব পাবিলক পরীা পিরচালনা % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা িশা অিফস,
উপেজলা মািমক িশা অিফস

পিরচািলত পাবিলক পরীা

উপেজলা আইনলা কিমর সভা অান সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ উপেজলা িনব াহী অিফসার, িলশ িবভাগ অিত সভা

উপেজলা আইনলা কিমর সভার িসা
বাবায়ন

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উপেজলা িনব াহী অিফসার, িলশ িবভাগ িসা বাবায়েনর হার

মাদু সমাজ গড়েত পদেপ হন সংা ৮ ৮ ১২ ১২ ১২
উপেজলা িনব াহী অিফসার, িলশ িবভাগ, মাদক
িনয়ন অিধদর

পদেপ সংা

িশা, সংিত ও
আইিস

িশা িতােন উত পাঠদান িনিে
পদেপ হন

সংা ২ ২ ৪ ৪ ৪
সকল িশা িতান, উপেজলা মািমক ও াথিমক
িশা অিফসার, উপেজলা িনব াহী অিফসার

িশার নগত মান িনিশত

ীড়া িবদেদর জ িশণ আেয়াজন সংা ০ ৭ ১০ ১০ ১০ উপেজলা িনব াহী অিফসার, ব ও ীড়া মণালয় িশণ া খেলায়াড়

সাংিতক িতেযািগতার আেয়াজন সংা ২ ২ ৫ ৫ ৫
উপেজলা িনব াহী অিফসার, ব ও ীড়া মণালয়,
সংিত িবষয়ক মণালয়

আেয়ািজত িতেযািগতা

জনগেনর মে া সেচতনতা ও িেত
পদেপ হন

সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২
উপেজলা িনব াহী অিফসার, মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয়

আেয়ািজত সভা

উপেজলা নারী ও িশ িনয াতন কিমর
সভার িসা বাবায়ন

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
উপেজলা িনব াহী অিফসার, মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয়

িসা বাবািয়ত

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] িম
বাপনা

২৫

[১.১] উপেজলা পিরষেদর
মািসক সময় কিমর সভা
অান

[১.১.১] অিত সভা সমি সংা ৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.২] উপেজলা পিরষেদর
মািসক সময় কিমর
সভার িসা বাবায়ন

[১.২.১] িসা
বাবািয়ত

সমি % ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[১.৩] িবিভ উয়নল
কায ম পিরদশ ন

[১.৩.১] পিরদশ নত
ক

সমি সংা ৫ ৩৫ ৪০ ৪৮ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৪৮ ৪৮

[১.৪] এনিজ ও কায ম
সময় িবষয়ক সভা

[১.৪.১] সভা অিত সমি সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.৫] এনিজ ও কায ম
সময় িবষয়ক সভার িসা
বাবায়ন

[১.৫.১] িসা
বাবািয়ত

সমি % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[১.৬] এনিজওেদর অেল
ছাড়ত অেথ র পিরবীণ

[১.৬.১] পিরবীণত
এনিজও

সমি সংা ২ ৫ ৬ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৯ ১০

[১.৭] ঋণ কায ম
পিরদশ ন/দশ ন

[১.৭.১] পিরদশ ন/দশ ন সমি সংা ২ ১০ ১০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[২] উয়ন ও
শাসিনক সময়

২০

[২.১] উপেজলা িম অিফস
পিরদশ ন

[২.১.১] পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ২ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৬ ৬

[২.২] ইউিনয়ন িম অিফস
পিরদশ ন

[২.২.১] পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ২ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৭ ৪৫ ৪৮ ৪৮

[২.৩] িষ খাসজিম
বোব দান

[২.৩.১] নব ািসত
পিরবার

সমি সংা ২ ৩৫ ৩৫ ৪৫ ৪০ ৪২ ৩৫ ৫০ ৫৫
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.৪] অিষ খাসজিম
বোব দান

[২.৪.১] আেবদন
িন

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৫] িম উয়নকর আদায়
তদারিক করা

[২.৫.১] আদায়ত
িম উয়ন কর

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৬] সায়রাত মহাল
বোব দান

[২.৬.১] আদায়ত
ইজারা 

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ১০০ ১০০

[২.৭] খাসজিম উারকে
উেদ াব রণ

[২.৭.১] াবনা রণ সমি সংা ২ ১০ ১০ ১৫ ১৪ ১৩ ১৬ ১৮

[২.৮] অিপ ত সি ইজারা
দান

[২.৮.১] মাট ইজারা
দান

সমি সংা ২ ৫ ৫ ৫ ৪ ৩ ৮ ৮

[২.৯] িম উয়ন কর
িডিজটালাইেজশন বাবায়ন

[২.৯.১] মাট সংা সমি % ২ ৬০ ৭০ ১০০ ৯০ ৮৫ ১০০ ১০০

[২.১০] উপেজলা রাজ
সভার িসা বাবায়ন

[২.১০.১] িসা
বাবায়েনর হার

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৩] িশা,
সংিত ও
আইিস

১০

[৩.১] িেযাােদর সানী
ভাতা িবতরণ

[৩.১.১] ভাতা
িবতরণত

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.২] িতবী ভাতা দান
কায ম তদারিক

[৩.২.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.৩] িবধবা ভাতা িবতরণ
কায ম তদারিক

[৩.৩.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০



খসড়া দািখেলর সময়: বার, ন ২৪, ২০২২ ১১:১৭ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩.৪] সামািজক িনরাপা
লক কের বাবায়ন
পিরবীণ

[৩.৪.১] পিরবীণত
ক

সমি সংা ২ ১০ ১০ ১২ ১১ ১০ ৯ ১২ ১২

[৩.৫] িতবীেদর িশা ও
অা কাণলক কােজ
সহায়তা দান

[৩.৫.১] সহায়তা দ সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৪] ানীয় সরকার
ও অা
কায েমর
সময়/বাপনা

৫

[৪.১] েয াগ বাপনা
কিমর সভা অান

[৪.১.১] অিতসভা সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ১২ ১২

[৪.২] েয াগ বাপনা
কিমর সভার িসা

[৪.২.১]
িসাবাবািয়ত

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

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

[৪.৩.১]
পিরদশ ন/দশ নত

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

[৪.৪] িজ আর দান
[৪.৪.১] দানত
িজআর

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[৪.৫] িভিজএফ দান
[৪.৫.১] দানত
িভিজএফ

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[৪.৬] ামীন অবকাঠােমা
িনম ােনর জ কািবখা ক
বাবায়ন

[৪.৬.১] বাবািয়ত
ক

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৫] আইন-লা ৫

[৫.১] মাবাইলেকাট 
পিরচালনা

[৫.১.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ১ ২৪ ২৪ ২৪ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ২৪ ২৪

[৫.২] সকভােব পাবিলক
পরীা পিরচালনা

[৫.২.১] পিরচািলত
পাবিলক পরীা

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০



খসড়া দািখেলর সময়: বার, ন ২৪, ২০২২ ১১:১৭ া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৫.৩] উপেজলা আইনলা
কিমর সভা অান

[৫.৩.১] অিত সভা সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৫.৪] উপেজলা আইনলা
কিমর সভার িসা
বাবায়ন

[৫.৪.১] িসা
বাবায়েনর হার

সমি % ১ ৭৫ ৮০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৫.৫] মাদু সমাজ গড়েত
পদেপ হন

[৫.৫.১] পদেপ
সংা

সমি সংা ১ ৩ ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৮



খসড়া দািখেলর সময়: বার, ন ২৪, ২০২২ ১১:১৭ া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

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 ৫ ৬ ৮ ১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ৭ ৮ ১০ ১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪ ২ ২ 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 ২ ২ ৩ ৩

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: বার, ন ২৪, ২০২২ ১১:১৭ া: ১৫ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, ২০২২

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

আিম, জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম িহসােব উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালয়, লবাড়ী িড়াম-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, লবাড়ী
িড়াম

তািরখ

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম

তািরখ



খসড়া দািখেলর সময়: বার, ন ২৪, ২০২২ ১১:১৭ া: ১৬ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইিস(ICT) ইনফরেমশন এ কিমউিনেকশন টকেনালিজ

২ ইউিডিস ইউিনয়ন িডিজটাল সার

৩ এনিজও(NGO) নন গভণ েমাল অরগানাইেজশন

৪ কািবখা কােজর িবিনমেয় খা

৫ কািবটা কােজর িবিনমেয় টাকা

৬ িজআর (GR) Gratuitous Relief

৭ িভিজএফ ভালনােরবল প িফিডং



খসড়া দািখেলর সময়: বার, ন ২৪, ২০২২ ১১:১৭ া: ১৭ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] উপেজলা পিরষেদর মািসক সময় কিমর সভা অান [১.১.১] অিত সভা িনজ কায ালয়

[১.২] উপেজলা পিরষেদর মািসক সময় কিমর সভার িসা বাবায়ন [১.২.১] িসা বাবািয়ত িনজ কায ালয়

[১.৩] িবিভ উয়নল কায ম পিরদশ ন [১.৩.১] পিরদশ নত ক িনজ কায ালয়

[১.৪] এনিজ ও কায ম সময় িবষয়ক সভা [১.৪.১] সভা অিত িনজ কায ালয়

[১.৫] এনিজ ও কায ম সময় িবষয়ক সভার িসা বাবায়ন [১.৫.১] িসা বাবািয়ত িনজ কায ালয়

[১.৬] এনিজওেদর অেল ছাড়ত অেথ র পিরবীণ [১.৬.১] পিরবীণত এনিজও িনজ কায ালয়

[১.৭] ঋণ কায ম পিরদশ ন/দশ ন [১.৭.১] পিরদশ ন/দশ ন িনজ কায ালয়

[২.১] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন [২.১.১] পিরদশ নত অিফস িনজ কায ালয়

[২.২] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [২.২.১] পিরদশ নত অিফস িনজ কায ালয়

[২.৩] িষ খাসজিম বোব দান [২.৩.১] নব ািসত পিরবার উপেজলা িম অিফস

[২.৪] অিষ খাসজিম বোব দান [২.৪.১] আেবদন িন উপেজলা িম অিফস

[২.৫] িম উয়নকর আদায় তদারিক করা [২.৫.১] আদায়ত িম উয়ন কর উপেজলা িম অিফস

[২.৬] সায়রাত মহাল বোব দান [২.৬.১] আদায়ত ইজারা  উপেজলা িম অিফস

[২.৭] খাসজিম উারকে উেদ াব রণ [২.৭.১] াবনা রণ িনজ কায ালয়

[২.৮] অিপ ত সি ইজারা দান [২.৮.১] মাট ইজারা দান িনজ কায ালয়

[২.৯] িম উয়ন কর িডিজটালাইেজশন বাবায়ন [২.৯.১] মাট সংা িনজ কায ালয়

[২.১০] উপেজলা রাজ সভার িসা বাবায়ন [২.১০.১] িসা বাবায়েনর হার িনজ কায ালয়

[৩.১] িেযাােদর সানী ভাতা িবতরণ [৩.১.১] ভাতা িবতরণত িনজ কায ালয়

[৩.২] িতবী ভাতা দান কায ম তদারিক [৩.২.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত উপেজলা সমাজেসবা কায ালয়

[৩.৩] িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক [৩.৩.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত উপেজলা সমাজেসবা কায ালয়

[৩.৪] সামািজক িনরাপা লক কের বাবায়ন পিরবীণ [৩.৪.১] পিরবীণত ক উপেজলা সমাজেসবা কায ালয়

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

[৪.১] েয াগ বাপনা কিমর সভা অান [৪.১.১] অিতসভা িনজ কায ালয়

[৪.২] েয াগ বাপনা কিমর সভার িসা [৪.২.১] িসাবাবািয়ত িনজ কায ালয়

[৪.৩] েয াগ িত এলাকা তাৎিণক পিরদশ ন/দশ ন [৪.৩.১] পিরদশ ন/দশ নত িনজ কায ালয়
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[৪.৪] িজ আর দান [৪.৪.১] দানত িজআর িনজ কায ালয়

[৪.৫] িভিজএফ দান [৪.৫.১] দানত িভিজএফ িনজ কায ালয়

[৪.৬] ামীন অবকাঠােমা িনম ােনর জ কািবখা ক বাবায়ন [৪.৬.১] বাবািয়ত ক িনজ কায ালয়

[৫.১] মাবাইলেকাট  পিরচালনা [৫.১.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  িনজ কায ালয়

[৫.২] সকভােব পাবিলক পরীা পিরচালনা [৫.২.১] পিরচািলত পাবিলক পরীা িনজ কায ালয়

[৫.৩] উপেজলা আইনলা কিমর সভা অান [৫.৩.১] অিত সভা িনজ কায ালয়

[৫.৪] উপেজলা আইনলা কিমর সভার িসা বাবায়ন [৫.৪.১] িসা বাবায়েনর হার িনজ কায ালয়

[৫.৫] মাদু সমাজ গড়েত পদেপ হন [৫.৫.১] পদেপ সংা িনজ কায ালয়
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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
ামীন অবকাঠােমা িনম ােনর জ কািবখা ক বাবায়ন বাবািয়ত ক েয াগ বাপনা ও াণ মণালয় চা েপ কায ম স করেত যথাসমেয় বরা েয়াজন

িভিজএফ দান দানত িভিজএফ েয াগ বাপনা ও াণ মণালয় চা েপ কায ম স করেত যথাসমেয় বরা েয়াজন

িজ আর দান দানত িজআর েয াগ বাপনা ও াণ মণালয় চা েপ কায ম স করেত যথাসমেয় বরা েয়াজন

েয াগ িত এলাকা তাৎিণক পিরদশ ন/দশ ন পিরদশ ন/দশ নত েয াগ বাপনা ও াণ মণালয় চা েপ কায ম স করেত যথাসমেয় বরা েয়াজন

েয াগ বাপনা কিমর সভার িসা িসাবাবািয়ত েয াগ বাপনা ও াণ মণালয় চা েপ কায ম স করেত যথাসমেয় বরা েয়াজন

েয াগ বাপনা কিমর সভা অান অিতসভা েয াগ বাপনা ও াণ মণালয় চা েপ কায ম স করেত যথাসমেয় বরা েয়াজন

িতবীেদর িশা ও অা কাণলক কােজ সহায়তা
দান

সহায়তা দ সমাজকাণ মণালয় চা েপ কায ম স করেত যথাসমেয় বরা েয়াজন

সামািজক িনরাপা লক কের বাবায়ন পিরবীণ পিরবীণত ক সমাজকাণ মণালয় চা েপ কায ম স করেত যথাসমেয় বরা েয়াজন

িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত সমাজকাণ মণালয় চা েপ কায ম স করেত যথাসমেয় বরা েয়াজন

িতবী ভাতা দান কায ম তদারিক ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত সমাজকাণ মণালয় চা েপ কায ম স করেত যথাসমেয় বরা েয়াজন

িেযাােদর সানী ভাতা িবতরণ ভাতা িবতরণত ি িবষয়ক মণালয় চা েপ কায ম স করেত যথাসমেয় বরা েয়াজন

সাংিতক িতেযািগতার আেয়াজন আেয়ািজত িতেযািগতা সংিত িবষয়ক মণালয় চা েপ কায ম স করেত যথাসমেয় বরা েয়াজন

ীড়া িবদেদর জ িশণ আেয়াজন িশণ া খেলায়াড় ব ও ীড়া মণালয় চা েপ কায ম স করেত যথাসমেয় বরা েয়াজন

িবিভ ীড়া িতেযািগতার আেয়াজন আেয়ািজত ীড়া িতেযািগতা ব ও ীড়া মণালয় চা েপ কায ম স করেত যথাসমেয় বরা েয়াজন

িতবীেদর িশা ও অা কাণলক কােজ সহায়তা
দান

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

সামািজক িনরাপা লক কের বাবায়ন পিরবীণ পিরবীণত ক সমাজেসবা অিধদফতর
সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন সমাজেসবা অিধদেরর িবিভ উপকারেভাগী িনব াচন ,
তািলকাকরণ এবং তােদর অেল তািশত সবা দােনর জ দািয় া।

িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত সমাজেসবা অিধদফতর
সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন সমাজেসবা অিধদেরর িবিভ উপকারেভাগী িনব াচন ,
তািলকাকরণ এবং তােদর অেল তািশত সবা দােনর জ দািয় া।

িতবী ভাতা দান কায ম তদারিক ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত সমাজেসবা অিধদফতর
সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন সমাজেসবা অিধদেরর িবিভ উপকারেভাগী িনব াচন ,
তািলকাকরণ এবং তােদর অেল তািশত সবা দােনর জ দািয় া।

উপেজলা নারী ও িশ িনয াতন কিমর সভার িসা
বাবায়ন

িসা বাবািয়ত মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয় েয়াজনীয় সংকসভা/ সিমনার আেয়াজন

উপেজলা নারী ও িশ িনয াতন িতেরাধ কিমর সভা
আেয়াজন

আেয়ািজত সভা মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয় েয়াজনীয় সংকসভা/ সিমনার আেয়াজন
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কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
মাদু সমাজ গড়েত পদেপ হন পদেপ সংা বাংলােদশ িলশ আইনলা রা ও মাবাইলেকাঠ  পিরচালনায় িলিশ সহায়তা অপিরহায  কায 

উপেজলা আইনলা কিমর সভার িসা বাবায়ন িসা বাবায়েনর হার বাংলােদশ িলশ আইনলা রা ও মাবাইলেকাঠ  পিরচালনায় িলিশ সহায়তা অপিরহায  কায 

উপেজলা আইনলা কিমর সভা অান অিত সভা বাংলােদশ িলশ আইনলা রা ও মাবাইলেকাঠ  পিরচালনায় িলিশ সহায়তা অপিরহায  কায 

সকভােব পাবিলক পরীা পিরচালনা পিরচািলত পাবিলক পরীা বাংলােদশ িলশ আইনলা রা ও মাবাইলেকাঠ  পিরচালনায় িলিশ সহায়তা অপিরহায  কায 

মাবাইলেকাট  পিরচালনা পিরচািলত মাবাইল কাট  বাংলােদশ িলশ আইনলা রা ও মাবাইলেকাঠ  পিরচালনায় িলিশ সহায়তা অপিরহায  কায 
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


