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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

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

এবং

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

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২০ - ন ৩০, ২০২১
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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:

পক ২০২১ বাবায়েনর মােম িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম াণ এবং ২০৪১ সােলর মে উত বাংলােদেশ উীেতর লমাা অজেন
উপেজলা  শাসন,  ভাড়া,  পাবনা  িনরলস  কাজ  কের  যাে।  এরই  ধারাবািহকতায়  Online  School  Management
System এর মােম সকল াথিমক িবালেয়র িশক ও ছা- ছাীেদর উপিিত তদারিক করা হে। িনতপের বাজার িিতশীল
রেখ ভাা অিধকার সংরণ, মাদক িনয়ণ, তফশীল আইেন মাবাইল কাট  পিরচালনা উপেজলার সািব ক আইন-লা
পিরিিত সতকরেণ কায কর িমকা পালন কেরেছ। অিত দিরের কম িচর আওতায় গত িতন বছের ায় ১৬০০০ (ষাল হাজার) এর
অিধক হতদিরের কম সংান িনিতকরেণর বা নওয়া হেয়েছ। ৫০০ (পচশত) অিধক গণনানীর মােম জনগেণর নানাখী অিভেযাগ
িনি করা হেয়েছ। িবালয় েলােত িকেশার-িকেশারীেদর উপিিতর হার বাড়ােত াপন করা হেয়েছ হাইিজন কণ ার। বপাত িনেরােধর
লে  ৪০,০০০  (চিশ  হাজার)  তালবীজ বপন  করা  হেয়েছ।  পিরেবশ  সংরেণর  লে  িবগত িতন  বছের  ায়  ৫০,০০০  (পাশ  হাজার)
গােছর চারা িবতরণ/রাপন করা হেয়েছ। যা এক সমেয় িনম ল বাংলােদশ িবিনম ােন সহায়তা হেব। সিত কেরানা ভাইরােস িত ায়
১২,০০০ (বার হাজার) পিরবারেক িজআর এর আওতায় খা সহায়তা দান করা হেয়েছ। িশেদর মনািক িবকােশর জ িনম াণ করা
হেয়েছ উপেজলা পিরষদ িশ পাক।

সমা এবং চােলসহ:

িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােন উপেজলা শাসন িনরলসভােব কাজ কের যাে। অনলাইেনর মােম জনসাধারেণর দারেগাড়ায় সবা
পৗঁছােনার ধান মাম হল ইারেনট। উপেজলা পয ােয় বরাত ইারেনট াউইথ বতমান সমেয়র জ যেথ নয়। সমেয়র পিরমায়
উপেজলা শাসেনর কােজর াপকতা অযায়ী কম রত কম কতা ও কম চারীর সংার অলতা রেয়েছ। এেত অেনক সময় কাজ চাভােব
করা সব হয় না। ভাড়া উপেজলা বা কবিলত এলাকা এবং ত অল হওয়ায় সাব িণক িব বাহ সচল থােক না এবং
ইারেনেটর  গিত  কম  থাকায়  জির  িচ  প  অেনক  সময়  ইেলকিনক  পিতেত  আদান  দােন  সমার  ি  হয়।

ভিবৎ পিরকনা:

o বােয়ােমিক এেটনেড এর মােম অিফেস কম কতা ও কম চারীেদর ই-হািজরা িনিত করা। ইেনােভশেনর মােম নাগিরক সবা
সহিজকরণ এবং অনলাইেনর মােম নাগিরক সবা ি করা। শতভাগ িশা িতােন াউট দল গঠন করা;
o বািববাহ ও িভক উপেজলা গঠনসহ নিতক ভাড়া িতার কায মেক এিগেয় নয়া;
o িজববষ  উপলে মািমক পয ােয়র সকল িবালেয় হাইিজন কণ ার াপন করা;
o িজববষ  উপলে পিরেবশ সংরণ ও পািখেদর আবাসেলর জ সরকাির সকল জলাশেয়র চারপােশর বনায়েনর উোগ;

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

o িজববষ  উপলে পিরেবশ সংরেণ ও পািখেদর আবাসেলর জ ২৫,০০০ (িচশ হাজার) গােছর চারা িবতরণ/রাপন;
o উু পিতেত সকল ধরেণর ভাতােভাগীেদর বাছাইকরণ;
o িজববষ  উপলে মািমক পয ােয়র সকল িবালেয়র হাইিজন কণ ার াপন;
o আর, কািবখা, কািবটাসহ িবিভ কম জন কের মােম ায় ৮০০০ জন ঃ ও হতদিরেক সামািজক িনরাপা বনীর
আনয়ন;
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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, ভাড়া

এবং

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, পাবনা-এর মে ২০২০ 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, , কায কর, গিতশীল এবং জনবাব শাসন।

১.২ অিভল (Mission)
তি বহার, উাবনচচ া ও িতািনক সমতা ির মােম এক দ, সবাখী ও মানসত এবং সমেয়াপেযাগী
জনখী শাসন গেড় তালা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

১. উপেজলা পয ােয়র সকল দেরর উয়নলক কায মসেহর কায কর সময় সাধন
২. আইন-ংখলা সংহতকরণ ও জন িনরাপা িনিতকরণ
৩. রাজ শাসন ও িম বহাপনায় গিতশীলতা আনয়ন
৪. েয াগ বাপনা, পিরেবশ সংরেণ বনায়নসহ টকসই উয়ন অভী বাবায়ন কায ম তরািতকরণ
৫. সামািজক িনরাপালক কায ম বাবায়ন

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

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

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. উপেজলা উয়ন কম কাের সময় এবং ধানমী িতত কসহসহ উপেজলার উয়নকম কা বাবায়েনর
সময়কারীর  দািয়পালন
২. সরকার কক িষ, ােসবা ও জনা, পিরবার পিরকনা, নারী ও িশ,  -গাীরকাণ, াথিমক ও
গণিশা এবং িশা িবষয়ক িহত সকল নীিতমালা ও কম িচর ু বাবায়ন,তাবধান, পিরবীণ ও সময়সাধন
৩. েয াগ বাপনা এবং াণ ও ণ বাসন কায ম হণ, িজআর, আর, কািবখা ,কািবটা িভিজিড, িভিজএফ, অিত
দিরের জ কম জন ঈতািদ কায ম বাবায়ন, তাবধান, পিরবীণ
৪. - ািতক বিশ সহ সংরনসহ পিরেবশ ষেনর ফেল জলবা পিরবতন িবেপ ভাব মাকােবলায় জন
সেচতনা ি, বনায়ন, িবিভ ক হণ ও বাবায়ন, তাবধান, পিরবীণ;
৫. সামািজক িনরাপা ও দাির িবেমাচনিব িভ মণালয়/িবভাগ কক হীত াশনাল সািভ স কম িচ, এক বাড়ী
এক খামারসহ িবিভ ক বাবায়েন সহায়তা দানও কায করপিরবীণ ও সময়সাধন
৬. উপেজলার রাজ শাসেনর সািব ক িনয়ণ, তাবধান এবং পিরবীণ
৭. জাতীয় াচার কৗশলবাবায়ন এবংঅিভেযাগ িনিব াপনার আওতায় অিভেযাগ িনি
৮. িবিভ সামািজক সমা যমন যৗন হয়রািন, নারীিনয াতন, মাদকেসবন, যৗক, বা িববাহ ইতািদ িতেরাধ/
িনরসেন কায ম হণ
৯. ানীয় সরকার সংা কায ম
১০. এনিজওেদর কায েমর সময় সাধন
১১. উপেজলা ীড়া সংার সভাপিত িহসােব িবিভ ীড়া িতেযাগীতার আেয়াজন করা
১২. উপেজলার িবিভ কম কতা কম চারী ছাড়াও যেকন াি বা িতােনর িবে আিনত অিভেযােগর তদ কায 
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পিরচালনা
১৩. কিতপয় িশা িতান ও অিফেসর কম চারী িনেয়াগ িয়া পিরচালনা করা
১৪. উপেজলা িনব াহী অিফসার িহেসেব অিপ ত সি বাপনা তদারিক ডাটােবজ তির এবং ইজারা সংা কায ম
পিরচালনা করা
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

 ও জনবাব শাসন
িনিতকরণ

সবা দান িতিত অযায়ী সবা দান
িনিতকরণ

% ৭০ ৮০ ৯০ ১০০ ১০০ উপেজলা পিরষেদর সকল সরকাির দরসহ
িসেজন চাট ার, িবিভ দর
আকিক দশ ন/পিরদশ ন,
উপেজলা মািসক সাধারণ সভা

িবিভ দর কক বাবািয়ত উয়ন
কায ম তদারিককরণ

% ৮০ ৯০ ৯৫ ১০০ ১০০
ানীয় সরকার েকৗশল অিধদর, েয াগ
বাপনা শাখা, জনা েকৗশল অিধদর

দশ ন/পিরদশন

সামািজক িনরাপা কম িচর আওতায়
উপকারেভাগী বাছাইেয়র ে তা
আনয়ন

% ৮০ ৮৫ ৯৫ ১০০ ১০০
উপেজলা সমাজেসবা কায ালয়, উপেজলা
মিহলা িবষয়ক কম কতার কায ালয়, ইউিনয়ন
পিরষদসহ

বাছাই িয়া, ণয়নত
উপকারেভাগীেদর তািলকা

রাজ শাসেন
গিতশীলতা আনয়ন

ই-িমউেটশন বাবায়ন সংা - ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
উপেজলা িম অিফস ও ইউিনয়ন িম
অিফসসহ

মািসক িতেবদন,
দশ ন/পিরদশ ন, সংি নিথ

িম রাজ আদায় সংা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
উপেজলা িম অিফস ও ইউিনয়ন িম
অিফসসহ

মািসক িতেবদন, সংি
রিজার

যথাযথ িয়ায় সায়রাত মহাল বাপনা
িনিতকরণ

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
উপেজলা িম অিফস ও ইউিনয়ন িম
অিফসসহ

মািসক িতেবদন, সংি
রিজার

জনলা ও
জনিনরাপা সংহতকরণ
এবং অপরাধ িতেরাধ
কায ম রািতকরণ

মাবাইল কােট র মােম অপরাধ
িতেরাধকরণ

সংা ৩২ ৩৬ ৪০ ৪৫ ৫০ িলশ িবভাগ, সংি িশিকউং এেজী িতেবদন, সংি রিজার

িবিভ দেরর আেয়াজেন সাস ও জিবাদ
িন ল, মাদক অপবহার িনয়ণ, নারী
ও িশ িনয াতন িতেরাধ, বািববাহ রাধ
এবং যৗক িনেরােধর লে িবিভ উঠান
বঠকসহ জনসেচতনতালক মতিবিনময়
সভা অান

সংা ৪০ ৫০ ৬০ ৭০ ৮০

উপেজলা সমাজেসবা কায ালয়, উপেজলা ব
উয়ন কম কতার কায ালয়, উপেজলা মিহলা
িবষয়ক কম কতার কায ালয়, আমার বাড়ী
আমার খামার, উপেজলা ত ক

মািসক িতেবদন, কায িববরণী

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ১০, ২০২০ ১৪:০৭ া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

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



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ১০, ২০২০ ১৪:০৭ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[১] উপেজলা
পয ােয়র সকল
দেরর
উয়নলক
কায মসেহর
কায কর সময়
সাধন

২০

[১.১] উপেজলা মািসক
সাধারণ সভা অান

[১.১.১] অিত সভা সমি সংা ৪ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.২] উপেজলা মািসক
সাধারণ সভার িসা
বাবায়ন সময় সাধন

[১.২.১] বাবািয়ত িসা গড় % ৪ ৯৭ ৯৭ ৯৭ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৭ ৯৭

[১.৩] িনধ ািরত সমেয় িবিভ
িরেপ াট িরটাণ  রণ

[১.৩.১] রণত িরেপ াট গড় % ৪ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[১.৪] সকল ধরেণর উয়ন
কায ম দশ ন/পিরদশ ন

[১.৪.১] দশ ন/পিরদশ ন সমি সংা ৩ ৪০ ৪৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩০ ৩০ ৫০ ৬০

[১.৫] এনিজও কায ম
সময় িবষয়ক সভা

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

[১.৬] এনিজও কায ম
সময় িবষয়ক সভার িসা
বাবায়ন

[১.৬.১] বাবািয়ত িসা গড় % ২ ৮০ ৮৫ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৮৫ ৮৫



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ১০, ২০২০ ১৪:০৭ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[২] আইন-
ংখলা
সংহতকরণ ও
জন িনরাপা
িনিতকরণ

২০

[২.১] উপেজলা আইন লা
কিমর সভা অান

[২.১.১] অিত সভা সমি সংা ৪ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[২.২] উপেজলা আইন
লা কিমর সভার িসা
বাবায়ন

[২.২.১] বাবািয়ত িসা গড় % ৪ ৮০ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯০ ৯০

[২.৩] মাবাইল কাট 
পিরচলানা

[২.৩.১] মাবাইল কােট র
সংা

সমি সংা ৪ ৩২ ২৪ ২৬ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ২৬ ২৮

[২.৪] e-mobile
court system এ
মামলার ত upload

[২.৪.১] আপেলাডত
মামলা

সমি % ৩ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৫] সাস ও জিবাদ
িন ল, মাদক অপবহার
িনয়ণ, নারী ও িশ
িনয াতন িতেরাধ,
বািববাহ রাধ এবং যৗক
িনেরােধর লে িবিভ
উঠান বঠকসহ
জনসেচতনতালক
মতিবিনময় সভা অান

[২.৫.১] অিত সভা সমি সংা ৩ ২৪ ২৪ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২৪ ২৪

[২.৬] াম আদালেতর
কায ম দশ ন/পিরদশ ন

[২.৬.১] দশ ন/পিরদশ ন সমি সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ১০, ২০২০ ১৪:০৭ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৩] রাজ
শাসন ও িম
বহাপনায়
গিতশীলতা
আনয়ন

১৫

[৩.১] মািসক রাজ
সেলন অান

[৩.১.১] অিত সেলন সমি সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৩.২] মািসক রাজ
সেলেনর িসা বাবায়ন

[৩.২.১] বাবািয়ত িসা গড় % ৩ ৮৫ ৮৫ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৮৫ ৮৫

[৩.৩] সায়রাত মহাল
বাপনা

[৩.৩.১] হাট-বাজার
ইজারা দান

সমি সংা ৩ ৪ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫

[৩.৪] িম রাজ আদায়
[৩.৪.১] িম উয়ন কর
আদায় তদারিককরণ

গড় % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৫] অিডট আপি
িনির লে ডিশট
জবাব রণ

[৩.৫.১] অিডট আপির
ডিশট জবাব িরত

গড় % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪] েয াগ
বাপনা,
পিরেবশ
সংরেণ
বনায়নসহ
টকসই উয়ন
অভী বাবায়ন
কায ম
তরািতকরণ

১০

[৪.১] াণ ও নব াসন এবং
েয াগ বাপনা কিমর
সভা অান

[৪.১.১] অিত সভা সমি সংা ১ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬

[৪.২] াণ ও নব াসন এবং
েয াগ বাপনা কিমর
সভার িসা বাবায়ন

[৪.২.১] বাবািয়ত িসা গড় % ১ ৮৫ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯০ ৯০

[৪.৩] েয াগ িত
এলাকা তাৎিণক
দশ ন/পিরদ শন

[৪.৩.১] দশ ন/পিরদ শন গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.৪] িজআর দান
[৪.৪.১] িবতরণত
িজআর

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

[৪.৫] িভিজএফ দান
[৪.৫.১] িবতরণত
িভিজএফ

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



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ১০, ২০২০ ১৪:০৭ া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

উপেজলা অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৪.৬] সামািজক বনায়েনর
জ িবিভ কার চারা
রাপন/িবতরণ

[৪.৬.১]
রাপনত/িবতরণত
চারা

সমি সংা ২ ৮০০০ ৯০০০ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ১০০০০ ১০০০০

[৪.৭] িজববষ  উপলে
বপােতর িঁক মাকােবলায়
তালবীজ বপন

[৪.৭.১] বপনত তালবীজ সমি সংা ২ ৪০০০০ ৩৬০০০ ৩২০০০ ২৮০০০ ২৪০০০ ৪০০০০

[৫] সামািজক
িনরাপালক
কায ম
বাবায়ন

১০

[৫.১] িতবী ভাতা িবতরণ
কায ম তদারিক

[৫.১.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারিককরণ

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

[৫.২] বয় ভাতা িবতরণ
কায ম তদারিক

[৫.২.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারিককরণ

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

[৫.৩] িবধবা ভাতা িবতরণ
কায ম তদারিক

[৫.৩.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারিককরণ

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

[৫.৪] বীর িেযাাগেণর
সানী ভাতা িবতরণ
কায ম তদারিক

[৫.৪.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারিককরণ

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

[৫.৫] মাকাল ভাতা
িবতরণ কায ম তদারিক

[৫.৫.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারিককরণ

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

[৫.৬] কম জীবী াকেটং
মাদার ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিক

[৫.৬.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারিককরণ

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

[৫.৭] িভিজিড কায ম
তদারিক

[৫.৭.১] িবতরণ কায ম
তদারিককরণ

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

[৫.৮] িতবীেদর িশা ও
অা কাণলক কােজ
সহায়তা দান

[৫.৮.১] া বরা হেত
দ সহায়তা কায ম
তদারিককরণ

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



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ১০, ২০২০ ১৪:০৭ া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১১

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

[১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[১.৩.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট
রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ১০, ২০২০ ১৪:০৭ া: ১৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৮

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[২.২] উাবনী / উয়ন
উোগ বাবায়ন

[২.২.১] নতম এক
উাবনী / উয়ন
উোগ চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] কম চারীেদর িশণ
দান

[২.৩.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০

[২.৩.২] ১০ম ড ও
ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৪] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৪.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

সমি % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] অিডট
আপি িনিত

সমি % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ১০, ২০২০ ১৪:০৭ া: ১৫ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ১০, ২০২০ ১৪:০৭ া: ১৬ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

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

আিম, জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, পাবনা িহসােব উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালয়, ভাড়া-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, ভাড়া

তািরখ

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, পাবনা

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ১০, ২০২০ ১৪:০৭ া: ১৭ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এনিজও নন গভাণ েম অরগানাইেজশন

২ কািবখা কােজর িবিনমেয় খা

৩ িজআর জনােরল িরিলফ

৪ িভিজএফ ভালনােরবল প িফিডং

৫ িভিজিড ভালনােরবল প ডেভলপেম



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ১০, ২০২০ ১৪:০৭ া: ১৮ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.১] উপেজলা মািসক সাধারণ সভা অান [১.১.১] অিত সভা
চয়ারান, উপেজলা পিরষদ, ভাড়া, পাবনা’র
সভাপিতে উপেজলার সকল দেরর ধানসহ সংি
কিমর সদেদর িনেয় সভা অান

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
ভাড়া, পাবনা

সভার কায িববরণীসহ ও
হািজরা

সভা আেয়াজেনর
নাশ, সািভ স
িরট াণ, সংি নিথ

[১.২] উপেজলা মািসক সাধারণ সভার িসা
বাবায়ন সময় সাধন

[১.২.১] বাবািয়ত িসা
চয়ারান, উপেজলা পিরষদ, ভাড়া, পাবনা’র
সভাপিতে অিত সভায় ব বত সভার িসাসহ
পয ােলাচনা ও বাবায়ন ায়ন

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
ভাড়া, পাবনা

বাবায়ন অগিতর
িতেবদন

সংি নিথ

[১.৩] িনধ ািরত সমেয় িবিভ িরেপ াট িরটাণ 
রণ

[১.৩.১] রণত িরেপ াট িনধ ািরত সমেয় িরেপ াট তরী ও রণ
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
ভাড়া, পাবনা

রণত িরেপ াটসহ সংি নিথ

[১.৪] সকল ধরেণর উয়ন কায ম
দশ ন/পিরদশ ন

[১.৪.১] দশ ন/পিরদশ ন
উপেজলার সকল ধরেণর উয়ন কায ম
দশ ন/পিরদশ ন

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
ভাড়া, পাবনা

পিরদশ ন িতেবদন,
পিরদশ ন রিজাের
িলিপবকরণ

পিরদশ ন রিজার

[১.৫] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভা [১.৫.১] অিত সভা
উপেজলার সকল এনিজও কক িহত িবিভ ক
এবং উয়নলক কায ম সময়, ায়ন ও
তয়নপ দান

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
ভাড়া, পাবনা

সভার কায িববরণীসহ
হািজরা ও বাবায়ন
অগিত

সভা আেয়াজেনর
নাশ, সংি নিথ

[১.৬] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক
সভার িসা বাবায়ন

[১.৬.১] বাবািয়ত িসা
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর সভাপিতে অিত
সভায় ব বত সভার িসাসহ পয ােলাচনা ও
বাবায়ন ায়ন

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
ভাড়া, পাবনা

বাবায়ন অগিতর
িতেবদন

সংি নিথ

[২.১] উপেজলা আইন লা কিমর সভা
অান

[২.১.১] অিত সভা
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর সভাপিতে উ কিমর
সকল সদের উপিিতেত সভা পিরচালনা

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
ভাড়া, পাবনা

সভার কায িববরণীসহ ও
হািজরা

সভা আেয়াজেনর
নাশ, সংি নিথ

[২.২] উপেজলা আইন লা কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[২.২.১] বাবািয়ত িসা
উপেজলা িনব াহী অিফসার, ভাড়া, পাবনা’র
সভাপিতে অিত সভায় ব বত সভার িসাসহ
পয ােলাচনা ও বাবায়ন ায়ন

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
ভাড়া, পাবনা

বাবায়ন অগিতর
িতেবদন

সংি নিথ

[২.৩] মাবাইল কাট  পিরচলানা [২.৩.১] মাবাইল কােট র সংা
মাবাইল কাট  আইন ২০০৯ অসরণব ক
তফসীল আইন েয়ােগর মােম মাবাইল কাট 
পিরচালনা।

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
ভাড়া, পাবনা

িতেবদন, িডিসআর বিহ সংি নিথ

[২.৪] e-mobile court system
এ মামলার ত upload

[২.৪.১] আপেলাডত মামলা
e-mobile court system এ মামলার
িনয়িমত ত upload করা হয়

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
ভাড়া, পাবনা

িতেবদন সংি নিথ
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[২.৫] সাস ও জিবাদ িন ল, মাদক
অপবহার িনয়ণ, নারী ও িশ িনয াতন
িতেরাধ, বািববাহ রাধ এবং যৗক
িনেরােধর লে িবিভ উঠান বঠকসহ
জনসেচতনতালক মতিবিনময় সভা অান

[২.৫.১] অিত সভা
এ সংা িনধ ািরত কিমর সভা সহ সকল উঠান
বঠেক সামািজক এ িধ সহ িতেরােধ
জনসেচতনতালক সভা অান

উপেজলা সমাজেসবা কায ালয়, উপেজলা
ব উয়ন কম কতার কায ালয়, উপেজলা
মিহলা িবষয়ক কম কতার কায ালয়,
আমার বাড়ী আমার খামার, উপেজলা
ত ক

সভার নাশ, ির িচ সংি নিথ

[২.৬] াম আদালেতর কায ম
দশ ন/পিরদশ ন

[২.৬.১] দশ ন/পিরদশ ন
উপেজলার সকল ইউিনয়েন পিরচািলত াম
আদালেতর কায ম দশ ন/পিরদশ ন

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
ভাড়া, পাবনা

পিরদশ ন বিহেত
িলিপবকরণ

পিরদশ ন িতেবদন

[৩.১] মািসক রাজ সেলন অান [৩.১.১] অিত সেলন
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর সভাপিতে উ কিমর
সকল সদের উপিিতেত সভা পিরচালনা

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
ভাড়া, পাবনা

সভার কায িববরণীসহ ও
হািজরা

সভা আেয়াজেনর
নাশ, সংি নিথ

[৩.২] মািসক রাজ সেলেনর িসা
বাবায়ন

[৩.২.১] বাবািয়ত িসা
উপেজলা িনব াহী অিফসার, ভাড়া, পাবনা’র
সভাপিতে অিত সভায় ব বত সভার িসাসহ
পয ােলাচনা ও বাবায়ন ায়ন

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
ভাড়া, পাবনা

বাবায়ন অগিতর
িতেবদন

সংি নিথ

[৩.৩] সায়রাত মহাল বাপনা [৩.৩.১] হাট-বাজার ইজারা দান হাট-বাজার ইজারা দান তদারিককরণ
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
ভাড়া, পাবনা

িতেবদন, ইজারা িবি সংি নিথ

[৩.৪] িম রাজ আদায়
[৩.৪.১] িম উয়ন কর আদায়
তদারিককরণ

বহার িভিক িম উয়ন কর িনধ ারেণ
তদারিককরণ

উপেজলা িম অিফস ভাড়া, পাবনা িতেবদন সংি নিথ

[৩.৫] অিডট আপি িনির লে ডিশট
জবাব রণ

[৩.৫.১] অিডট আপির ডিশট
জবাব িরত

অিডট আপির ডিশট জবাব িরত উপেজলা িম অিফস ভাড়া, পাবনা
িরত জবাব সিলত
িতেবদন

সংি নিথ

[৪.১] াণ ও নব াসন এবং েয াগ
বাপনা কিমর সভা অান

[৪.১.১] অিত সভা
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর সভাপিতে কিমর
সকল সদের উপিিতেত সভা পিরচালনা

েয াগ বাপনা শাখা ভাড়া, পাবনা
সভার কায িববরণীসহ ও
হািজরা

সভা আেয়াজেনর
নাশ, সংি নিথ

[৪.২] াণ ও নব াসন এবং েয াগ
বাপনা কিমর সভার িসা বাবায়ন

[৪.২.১] বাবািয়ত িসা
উপেজলা িনব াহী অিফসার, ভাড়া, পাবনা’র
সভাপিতে অিত সভায় ব বত সভার িসাসহ
পয ােলাচনা ও বাবায়ন ায়ন

েয াগ বাপনা শাখা ভাড়া, পাবনা
বাবায়ন অগিতর
িতেবদন

সংি নিথ

[৪.৩] েয াগ িত এলাকা তাৎিণক
দশ ন/পিরদ শন

[৪.৩.১] দশ ন/পিরদ শন েয াগ িত এলাকা তাৎিণক দশ ন/পিরদ শন েয াগ বাপনা শাখা ভাড়া, পাবনা পিরদশ ন িতেবদন সংি নিথ

[৪.৪] িজআর দান [৪.৪.১] িবতরণত িজআর উপকারেভাগীেদর িনকট িজআর দােন তদারিককরণ েয াগ বাপনা শাখা ভাড়া, পাবনা িতেবদন
বরাপ, সংি
নিথ

[৪.৫] িভিজএফ দান [৪.৫.১] িবতরণত িভিজএফ
উপকারেভাগীেদর িনকট িভিজএফ দােন
তদারিককরণ

েয াগ বাপনা শাখা ভাড়া, পাবনা িতেবদন
বরাপ, সংি
নিথ
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৪.৬] সামািজক বনায়েনর জ িবিভ
কার চারা রাপন/িবতরণ

[৪.৬.১] রাপনত/িবতরণত চারা
সামািজক বনায়েনর জ িবিভ কার চারা
রাপন/িবতরণ

উপেজলা বন িবভাগ ভাড়া, পাবনা িতেবদন সংি নিথ

[৪.৭] িজববষ  উপলে বপােতর িঁক
মাকােবলায় তালবীজ বপন

[৪.৭.১] বপনত তালবীজ
িজববষ  উপলে বপােতর িঁক মাকােবলায়
তালবীজ বপন

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
ভাড়া, পাবনা

িতেবদন, ির িচ
বরাপ, সংি
নিথ

[৫.১] িতবী ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিক

[৫.১.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিককরণ

িতবী ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক
উপেজলা সমাজেসবা কায ালয় ভাড়া,
পাবনা

িতেবদন
বরাপ, সংি
নিথ

[৫.২] বয় ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক
[৫.২.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিককরণ

বয় ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক
উপেজলা সমাজেসবা কায ালয় ভাড়া,
পাবনা

িতেবদন
বরাপ, সংি
নিথ

[৫.৩] িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক
[৫.৩.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিককরণ

িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক
উপেজলা সমাজেসবা কায ালয় ভাড়া,
পাবনা

িতেবদন
বরাপ, সংি
নিথ

[৫.৪] বীর িেযাাগেণর সানী ভাতা
িবতরণ কায ম তদারিক

[৫.৪.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিককরণ

বীর িেযাাগেণর সানী ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিক

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
ভাড়া, পাবনা

িতেবদন
বরাপ, সংি
নিথ

[৫.৫] মাকাল ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিক

[৫.৫.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিককরণ

মাকাল ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতার
কায ালয় ভাড়া, পাবনা

িতেবদন
বরাপ, সংি
নিথ

[৫.৬] কম জীবী াকেটং মাদার ভাতা
িবতরণ কায ম তদারিক

[৫.৬.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিককরণ

কম জীবী াকেটং মাদার ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিক

উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতার
কায ালয় ভাড়া, পাবনা

িতেবদন
বরাপ, সংি
নিথ

[৫.৭] িভিজিড কায ম তদারিক
[৫.৭.১] িবতরণ কায ম
তদারিককরণ

িভিজিড কায ম তদারিক
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতার
কায ালয় ভাড়া, পাবনা

িতেবদন
বরাপ, সংি
নিথ

[৫.৮] িতবীেদর িশা ও অা
কাণলক কােজ সহায়তা দান

[৫.৮.১] া বরা হেত দ
সহায়তা কায ম তদারিককরণ

িতবীেদর িশা ও অা কাণলক কােজ
সহায়তা দান

উপেজলা সমাজেসবা কায ালয় ভাড়া,
পাবনা

িতেবদন
বরাপ, সংি
নিথ
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট

চািহদা/তাশা
চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

দর / সংা বাংলােদশ িলশ মাবাইল কােট র সংা
েয়াজেনর িনিরেখ সািব ক
সহেযািগতা দান

উপেজলা আইন-লার সািব ক উয়ন উপেজলা আইন লা পিরিিতর অবনিত

দর / সংা বাংলােদশ িলশ বাবািয়ত িসা
েয়াজেনর িনিরেখ সািব ক
সহেযািগতা দান

উপেজলা আইন-লার সািব ক উয়ন উপেজলা আইন লা পিরিিতর অবনিত

দর / সংা
মিহলা িবষয়ক
অিধদর

িবতরণ কায ম তদারিককরণ
সামািজক িনরাপা কম িচ
বাবায়েন সহেযািগতা

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

সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন সহেযািগতা না
পাওয়া গেল ত িবধােভাগী বাছাই হেব না এবং
সরকাির সবা ও সহায়তা হেত ত িবধােভাগীগণ
বিত হেব

দর / সংা
মিহলা িবষয়ক
অিধদর

ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিককরণ

সামািজক িনরাপা কম িচ
বাবায়েন সহেযািগতা

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

সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন সহেযািগতা না
পাওয়া গেল ত িবধােভাগী বাছাই হেব না এবং
সরকাির সবা ও সহায়তা হেত ত িবধােভাগীগণ
বিত হেব

দর / সংা
মিহলা িবষয়ক
অিধদর

ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিককরণ

সামািজক িনরাপা কম িচ
বাবায়েন সহেযািগতা

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

সামািজক িনরাপা বনী বাবায়েন সহেযািগতা না
পাওয়া গেল ত িবধােভাগী বাছাই হেব না এবং
সরকাির সবা ও সহায়তা হেত ত িবধােভাগীগণ
বিত হেব

দর / সংা
সমাজেসবা
অিধদফতর

া বরা হেত দ সহায়তা
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 ত িবধােভাগী বাছাই হেব না এবং
সরকাির সবা ও সহায়তা হেত ত িবধােভাগীগণ
বিত হেব

দর / সংা
সমাজেসবা
অিধদফতর

ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিককরণ

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 ত িবধােভাগী বাছাই হেব না এবং
সরকাির সবা ও সহায়তা হেত ত িবধােভাগীগণ
বিত হেব

দর / সংা
সমাজেসবা
অিধদফতর

ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিককরণ

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 ত িবধােভাগী বাছাই হেব না এবং
সরকাির সবা ও সহায়তা হেত ত িবধােভাগীগণ
বিত হেব



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ১০, ২০২০ ১৪:০৭ া: ২২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট

চািহদা/তাশা
চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

দর / সংা
সমাজেসবা
অিধদফতর

ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিককরণ

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 ত িবধােভাগী বাছাই হেব না এবং
সরকাির সবা ও সহায়তা হেত ত িবধােভাগীগণ
বিত হেব

দর / সংা
সমাজেসবা
অিধদফতর

ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিককরণ

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 ত িবধােভাগী বাছাই হেব না এবং
সরকাির সবা ও সহায়তা হেত ত িবধােভাগীগণ
বিত হেব

দর / সংা বন অিধদর বপনত তালবীজ সািব ক সহেযািগতা দান
সংি দর সািব ক সহেযািগতা দান করেল সামািজক
বনায়েনর মােম পিরেবশ রায় কায কর িমকা রাখা সব
হেব

সামািজক বনায়েনর মােম পিরেবশ রায় কায কর
িমকা রাখা রহ হেব

দর / সংা বন অিধদর রাপনত/িবতরণত চারা সািব ক সহেযািগতা দান
সংি দর সািব ক সহেযািগতা দান করেল সামািজক
বনায়েনর মােম পিরেবশ রায় কায কর িমকা রাখা সব
হেব

সামািজক বনায়েনর মােম পিরেবশ রায় কায কর
িমকা রাখা রহ হেব


