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বািষ ক কম সাদন ি
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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:

সমা এবং চােলসহ:

ভিবৎ পিরকনা:

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৪:৪৫ া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ২৫, ২০২১

া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, জানগর

এবং

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, পাবনা-এর মে ২০২১ সােলর অোবর মােসর ০৫ 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, গতিশীল, উয়ন সহায়ক এবং জনবাব শাসন।

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

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ উপেজলা অিফেসর কম সাদেনর 

১. ১. উপেজলা পয ােয়র দর সেহর ািতািনক সমতা ির মােম উয়নলক কায মসেহর কায কর সময়
সাধন
২. ২. সামািজক িনরাপা িনিত করা এবং টকসই উয়ন লমাা অজন করা
৩. ৩. উপেজলা আইন-লা কিমর মােম জনলা ও জনিনরাপা সংহতকরণ
৪. িশা মােনায়েন কায কর বা হণ
৫. জনবাব রাজ শাসন ও দ বাপনা িনিতকরণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. উপেজলার উয়ন কম কাের সময় এবং মাননীয় ধানমীর িতত কসহসহ িবিভ িবভােগর 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 চীর ু বাবায়ন, তাবধান, পিরবীন ও সময়সাধন
৩. েয াগ বাপনা এবং াণ ও নব াসন কায ম হণ, িজআর, আর, কািবখা, কািবটা, িভিজিড, িভিজএফ, অিত
দিরেদর জ কম জন ইতািদ কায ম বাাবয়ন, তাবধান ও পিরবীন
৪. -িতক বিশসহ সংরনসহ পিরেবশ ষেণর ফেল  জলবা পিরবতেনর িবপ ভাব মাকােবলায়
সেচতনতা ি, বনায়ন িবিভ ক হণ ও বাবায়েন সািব ক সহায়তা করা এবং সািব ক সময় সাধন ও পিরবীন
৫. সামািজক িনরাপা ও দাির িবেমাচেন িবিভ কম চী, এক বািড় এক খামারসহ িবিভ ক বাবায়েন সািব ক
সহায়তা দান ও কায কর সময়সাধন
৬. িভক করণ সংা িবিভ কম চী হণ বাবায়ন ও পিরবীন
৭. িবিভ সামািজক সমা যমন নারী িনয াতন, বা িববাহ, যৗক হণ ইতািদ িতেরােধ ও িনয়েণ কায ম হণ
৮. এনিজওেদর কায েমর সময় সাধন
৯. সরাসির জনগনেক সবা দােনর লে গননািন হণ এবং সমার সমাধান
১০. জনেসবায় সহেজ কম খরেচ ও হয়রািনভােব দােনর লে হ ড ও অিভেযাগ ব াপন।
১১. বকার ও িভক িেদর ডটােবজ িনম ােণর মােম পয ায়েম বকার  উপেজলা গঠন
১২. সা িফেকট মামলাসহ অনলাইন বাপনার মােম সংি বাদী/খাতেকর TCV ( Time, Cost, Visit)
কমােনা।
১৩. ানীয় সরকার সংা কায ম
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১৪. িশার মােনায়েন েয়াজনীয় পদেপ হণ।
১৫. সরকার কক সমেয় সমেয় িবিভ পিরিিতেত হণত কায াবলী।
১৬. এসিডিজ ও ৭ম পবািষ কী পিরকনা বাবায়েনর ে উপেজলা পয ােয়র সকল িবভােগর কাজ সময় 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
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

সামািজক িনরাপা কায ম জাড়দার করণ

অিষ খাস জিম বোব দান

অা সরকাির সির অৈবধ দখল উার

মানসত িশা বাবায়েন িশকগণেক উুকররণ কম শালা

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৪:৪৫ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ২৫, 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] ১. উপেজলা
পয ােয়র দর
সেহর
ািতািনক
সমতা ির
মােম
উয়নলক
কায মসেহর
কায কর সময়
সাধন

১৫

[১.১] উপেজলা পিরষেদর
সাধারণ সভা অান

[১.১.১] সভা
অিত

মিত সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.২] উপেজলা পিরষেদর
সাধারণ সভার িসা
বাবায়ন

[১.২.১] িসা
বাবািয়ত

গড় % ২ ৮৮ ৯০ ৯২ ৯০ ৮৮ ৮৬ ৮৪ ৯৫ ৯৮

[১.৩] িবিভ উয়নলক
কায ম পিরদশ ন

[১.৩.১] ক
পিরদশ নত

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

[১.৪] এনিজও সময় সভার
িসা বাবায়ন

[১.৪.১] িসা
বাবািয়ত

গড় % ১ ৮০ ৮০ ৮৫ ৮৪ ৮২ ৮০ ৭৮ ৯০ ৯৫

[১.৫] আমার বািড় আমার
খামার ক পিরদশ ন

[১.৫.১] সিমিত
পিরদশ নত

মিত সংা ২ ২০০ ১৫০ ২৫০ ২৪০ ২৩০ ২২০ ২১০ ২৭০ ২৮০

[১.৬] ইউিনয়ন পিরষদ
পিরদশ ন

[১.৬.১] ইউিপ
পিরদশ নত

মিত সংা ১ ৪৮ ৩৬ ৪৮ ৪৬ ৪৪ ৪২ ৪০ ৪৮ ৪৮

[১.৭] ইউিপ া আদায়
জাড়দার

[১.৭.১] লমাার
িবপরীেত
আদায়ত

গড় % ১ ৪০ ৫০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৭০ ৮০

[১.৮] িডিজটাল সারসহ
পিরদশ ন, সিয়করণ ও
সবা িনিতকরণ

[১.৮.১] ইউিডিস
পিরদশ নত

মিত সংা ৩ ৩৬ ৩৮ ৪৮ ৪৬ ৪৪ ৪২ ৪০ ৪৮ ৪৮

[১.৯] জনিতিনিধেদর জ
িশেণর আেয়াজন

[১.৯.১] িশণ
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ১ ০ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৭ ৭

[২] ২. সামািজক
িনরাপা িনিত
করা এবং টকসই
উয়ন লমাা
অজন করা

১৫

[২.১] েয াগ কবিলত
এলাকা পিরদশ ন (েয াগ
হেল)

[২.১.১] ঘটনাল
পিরদশ নত

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

[২.২] কািবখা/ কািবটা
কম িচ বাবায়ন তদারিক

[২.২.১] কম িচ
বাবািয়ত

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

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.৩] আর কম িচ
বাবায়ন তদারিক

[২.৩.১] কম িচ
বাবািয়ত

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

[২.৪] অিতদিরেদর জ
কম জন ক পিরদশ ন

[২.৪.১] ক
পিরদশ নত

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

[২.৫] েরাপণ কম িচ
বাবায়ন

[২.৫.১] রািপত


মিত সংা ২ ৩০০০০ ২৫০০০ ৩০০০০ ২৯০০০ ২৮০০০ ২৭০০০ ২৬০০০ ৩০০০০ ৩২০০০

[২.৬] িমহীন ও হহীন
পিরবােরর জ হ িনম াণ

[২.৬.১] হ
িনিম ত

মিত সংা ৩ ০ ৭৭ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ০ ০

[২.৭] উপেজলায় জের ০১
বছেরর মে জ িনবন
সকরণ

[২.৭.১] িনবিত গড় % ২ ৫৫ ৬০ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৭২ ৮৫ ৯০

[২.৮] উপেজলায় র ০১
বছেরর মে  িনবন
সকরণ

[২.৮.১] িনবিত গড় % ১ ০ ০ ১৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ২০ ২৫



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৪:৪৫ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ২৫, 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] ৩. উপেজলা
আইন-লা
কিমর মােম
জনলা ও
জনিনরাপা
সংহতকরণ

১৫

[৩.১] উপেজলা আইন-
লা কিমর সভা
আেয়াজন

[৩.১.১] সভা
আেয়ািজত

মিত সংা ৪ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৩.২] উপেজলা আইন-
লা কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[৩.২.১] সভার
িসা বাবািয়ত

গড় % ৩ ৯০ ৬৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৮০ ৯০

[৩.৩] মাপ অযায়ী
মাবাইল কাট  পিরচালনা

[৩.৩.১] মাপ
অিজত

গড় % ৪ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৪] ই-কােট র মােম
মাবাইল কােট র নিথ
িনি

[৩.৪.১] ই-কােট 
নিথ িনিত

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

[৩.৫] বািববাহ ও নারী
িনয াতন রােধ
সেচতনতালক উঠান বঠক
আেয়াজন

[৩.৫.১] উঠান
বঠক আেয়ািজত

মিত সংা ২ ২৪ ২০ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২৬ ২৮



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৪:৪৫ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ২৫, 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 

[৪] িশা
মােনায়েন
কায কর বা
হণ

১৫

[৪.১] িশা িতান
পিরদশ ন

[৪.১.১] িশা
িতান
পিরদশ নত

মিত সংা ১ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৬ ৪৪ ৪২ ৪০ ৪৮ ৪৮

[৪.২] িশার মােনায়েনর
লে মতিবিনময় সভা
আেয়াজন

[৪.২.১] সভা
আেয়ািজত

মিত সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ১২ ১২

[৪.৩] িশা িতােনর
অভিরন অিডট স
করণ

[৪.৩.১] অিডট
স

গড় % ১ ৯২ ৯৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.৪] নকল পিরেবেশ
পরীা আেয়াজন

[৪.৪.১] পরীা
আেয়ািজত

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

[৪.৫] াথিমক িবালেয়
ল িফিডং চা

[৪.৫.১] ল
িফিডং চা

মিত সংা ১ ৮০ ৯০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১১০ ১২০

[৪.৬] িশা িতােন
মািিমিডয়ার বহার
িনিতকরণ

[৪.৬.১]
িণকে
মািিমিডয়া
বত

গড় % ২ ৮০ ৯০ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ৯৪ ১০০ ১০০

[৪.৭] পাবিলক পরীার
পের িনরাপা
িনিতকরণ

[৪.৭.১] িনরাপা
িনিতত

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

[৪.৮] াথিমকা িবালেয়
ইংেরিজ ভাস ন চাকরণ

[৪.৮.১] ইংেরিজ
ভাস ন চাত

মিত সংা ১ ০ ০ ৩ ২ ১ ১ ১ ৪ ৫

[৪.৯] মািমক িবালেয়
কািরগির শাখা চাকরণ

[৪.৯.১] কািরগির
শাখা চাত

মিত সংা ১ ০ ০ ৩ ২ ১ ১ ১ ৪ ৫

[৪.১০] শতভাগ াথিমক
িবালেয় কাব দল গঠন

[৪.১০.১] কাব দল
গঠন

মিত সংা ২ ০ ০ ৬২ ৬০ ৫৮ ৫৬ ৫৪ ৬২ ৬২

[৪.১১] শতভাগ মািমক
িবালেয় াউট দল গঠন

[৪.১১.১] াউট
দল গঠন

মিত সংা ১ ০ ০ ৬২ ৬০ ৫৯ ৫৬ ৫৪ ৬২ ৬২



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৪:৪৫ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ২৫, 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 

[৫] জনবাব
রাজ শাসন ও
দ বাপনা
িনিতকরণ

১০

[৫.১] রাজ সংা
সভাসহ আেয়াজন

[৫.১.১] সভা
অিত

মিত সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ১২ ১২

[৫.২] জনােরল সা :
মামলা িনি

[৫.২.১] মলা
িনিত

মিত সংা ২ ১০ ৪৭ ১৫০ ১৩০ ১১০ ১০০ ৯০ ৫০ ৩০

[৫.৩] িম িবেরাধ সংি
আেবদন িনি

[৫.৩.১] আেবদন
িনিত

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

[৫.৪] উপেজলা িম অিফস
পিরদশ ন

[৫.৪.১] অিফস
পিরদশ নত

মিত সংা ১ ৪ ৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬

[৫.৫] ইউিনয়ন িম অিফস
পিরদশ ন

[৫.৫.১] অিফস
পিরদশ নত

মিত সংা ১ ৪৮ ৪২ ৪৮ ৪৬ ৪৪ ৪২ ৪০ ৪৮ ৪৮

[৫.৬] িনক খাসজিম
বোব দান

[৫.৬.১]
িমহীনেদর মােঝ
খাসজিম
বোবত

মিত সংা ১ ৪৮ ৮৪ ৮৬ ৮৪ ৮২ ৮০ ৭৮ ৮৮ ৯০

[৫.৭] িম উয়ন কেরর
দাবী িনধ ারণ যাচাই

[৫.৭.১] িম
উয়ন কেরর দাবী
যাচাইত

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

[৫.৮] িম উয়ন কেরর
দাবী আদায় তদারিক

[৫.৮.১] িম
উয়ন কর
আদায়ত

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

[৫.৯] সায়রাত মহাল ইজারা
দান

[৫.৯.১] ইজারা
দানত

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

[৫.১০] সরকাির সি
অৈবধ দখলকরণ

[৫.১০.১] সি
অৈবধ দখল

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



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১৪:৪৫ া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ২৫, 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%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, জানগর, 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, জানগর-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, জানগর

তািরখ

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, পাবনা

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ GR General Relief

২ PRL Post Retirement Leave

৩ SDG Sustainable Development Goal

৪ TR Text Relief

৫ কািবখা কােজর িবিনমেয় খা
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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] উপেজলা পিরষেদর সাধারণ সভা অান [১.১.১] সভা অিত

[১.২] উপেজলা পিরষেদর সাধারণ সভার িসা বাবায়ন [১.২.১] িসা বাবািয়ত

[১.৩] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন [১.৩.১] ক পিরদশ নত

[১.৪] এনিজও সময় সভার িসা বাবায়ন [১.৪.১] িসা বাবািয়ত

[১.৫] আমার বািড় আমার খামার ক পিরদশ ন [১.৫.১] সিমিত পিরদশ নত

[১.৬] ইউিনয়ন পিরষদ পিরদশ ন [১.৬.১] ইউিপ পিরদশ নত

[১.৭] ইউিপ া আদায় জাড়দার [১.৭.১] লমাার িবপরীেত আদায়ত

[১.৮] িডিজটাল সারসহ পিরদশ ন, সিয়করণ ও সবা িনিতকরণ [১.৮.১] ইউিডিস পিরদশ নত

[১.৯] জনিতিনিধেদর জ িশেণর আেয়াজন [১.৯.১] িশণ আেয়ািজত

[২.১] েয াগ কবিলত এলাকা পিরদশ ন (েয াগ হেল) [২.১.১] ঘটনাল পিরদশ নত

[২.২] কািবখা/ কািবটা কম িচ বাবায়ন তদারিক [২.২.১] কম িচ বাবািয়ত

[২.৩] আর কম িচ বাবায়ন তদারিক [২.৩.১] কম িচ বাবািয়ত

[২.৪] অিতদিরেদর জ কম জন ক পিরদশ ন [২.৪.১] ক পিরদশ নত

[২.৫] েরাপণ কম িচ বাবায়ন [২.৫.১] রািপত 

[২.৬] িমহীন ও হহীন পিরবােরর জ হ িনম াণ [২.৬.১] হ িনিম ত

[২.৭] উপেজলায় জের ০১ বছেরর মে জ িনবন সকরণ [২.৭.১] িনবিত

[২.৮] উপেজলায় র ০১ বছেরর মে  িনবন সকরণ [২.৮.১] িনবিত

[৩.১] উপেজলা আইন-লা কিমর সভা আেয়াজন [৩.১.১] সভা আেয়ািজত

[৩.২] উপেজলা আইন-লা কিমর সভার িসা বাবায়ন [৩.২.১] সভার িসা বাবািয়ত

[৩.৩] মাপ অযায়ী মাবাইল কাট  পিরচালনা [৩.৩.১] মাপ অিজত

[৩.৪] ই-কােট র মােম মাবাইল কােট র নিথ িনি [৩.৪.১] ই-কােট  নিথ িনিত

[৩.৫] বািববাহ ও নারী িনয াতন রােধ সেচতনতালক উঠান বঠক আেয়াজন [৩.৫.১] উঠান বঠক আেয়ািজত

[৪.১] িশা িতান পিরদশ ন [৪.১.১] িশা িতান পিরদশ নত

[৪.২] িশার মােনায়েনর লে মতিবিনময় সভা আেয়াজন [৪.২.১] সভা আেয়ািজত

[৪.৩] িশা িতােনর অভিরন অিডট স করণ [৪.৩.১] অিডট স
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[৪.৪] নকল পিরেবেশ পরীা আেয়াজন [৪.৪.১] পরীা আেয়ািজত

[৪.৫] াথিমক িবালেয় ল িফিডং চা [৪.৫.১] ল িফিডং চা

[৪.৬] িশা িতােন মািিমিডয়ার বহার িনিতকরণ [৪.৬.১] িণকে মািিমিডয়া বত

[৪.৭] পাবিলক পরীার পের িনরাপা িনিতকরণ [৪.৭.১] িনরাপা িনিতত

[৪.৮] াথিমকা িবালেয় ইংেরিজ ভাস ন চাকরণ [৪.৮.১] ইংেরিজ ভাস ন চাত

[৪.৯] মািমক িবালেয় কািরগির শাখা চাকরণ [৪.৯.১] কািরগির শাখা চাত

[৪.১০] শতভাগ াথিমক িবালেয় কাব দল গঠন [৪.১০.১] কাব দল গঠন

[৪.১১] শতভাগ মািমক িবালেয় াউট দল গঠন [৪.১১.১] াউট দল গঠন

[৫.১] রাজ সংা সভাসহ আেয়াজন [৫.১.১] সভা অিত

[৫.২] জনােরল সা : মামলা িনি [৫.২.১] মলা িনিত

[৫.৩] িম িবেরাধ সংি আেবদন িনি [৫.৩.১] আেবদন িনিত

[৫.৪] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন [৫.৪.১] অিফস পিরদশ নত

[৫.৫] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [৫.৫.১] অিফস পিরদশ নত

[৫.৬] িনক খাসজিম বোব দান [৫.৬.১] িমহীনেদর মােঝ খাসজিম বোবত

[৫.৭] িম উয়ন কেরর দাবী িনধ ারণ যাচাই [৫.৭.১] িম উয়ন কেরর দাবী যাচাইত

[৫.৮] িম উয়ন কেরর দাবী আদায় তদারিক [৫.৮.১] িম উয়ন কর আদায়ত

[৫.৯] সায়রাত মহাল ইজারা দান [৫.৯.১] ইজারা দানত

[৫.১০] সরকাির সি অৈবধ দখলকরণ [৫.১০.১] সি অৈবধ দখল
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


