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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

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

এবং

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, বড়া-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:

সািতক বছরসেহর (০৩ বছর) ধান অজনসহ :
দীঘ  ায় আড়াই হাজার বছেরর গৗরেবাল ইিতহােস বাালী ও যনা িবেধৗত সািরয়াকাি উপেজলা। সািরয়াকাি উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালয়েক আিনক গিতশীল জনবাব সবা দানকারী িতান িহেসেব গেড় তালার জ নানা খী কায ম হণ করা
হেয়েছ। িনতপের বাজার িিতশীল রাখেত ভাার অিধকার সংরেণ, মহাসড়েক ভটভ, নিসমন, াটারী চািলত এবং লাইেসিবহীন
যানবাহন িনয়েণ, মাদক িনয়েণ এবং অা তফশীল আইেন িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা করা হে। অিত দিরেদর
কম চীর আওতায় হতদিরেদর ামীণ বকার িমেকর কম সংান িনিতকরেণর বা নওয়া হেয়েছ। গণনানীর মােম জনগেণর
নানাখী অিভেযাগ িনি করা হেয়েছ। মাদক ও ইভিজং িতেরােধ িবিভ িশা িতােন উুকরণ সভা করা হেয়েছ। িডিজটাল
বাংলােদশ িবিনম ােণ ওেয়বেপাট াল বতন এবং উপেজলা পয ােয় সকল কম কতােদর সমেয় ফসক প তরী করা হেয়েছ। ইমাম, বাসী,
হহীন ও িভকেদর ত সিলত ডাটােবজ তরী করা হেয়েছ। ইউিনয়ন িম অিফেসর কায ম অিধকতর ত সাদেনর জ
কিউটার সট দান করা হেয়েছ। সা িফেকট মামলার বাপনা সহজীকরেণর লে এক অনলাইন িসেম িনম াণ করার উোগ
হণ করা হেয়েছ। এই অনলাইন িসেেমর মােম মামলার সংা সকভােব িনপন করা যােব এবং মামলার সব েশষ অবা সংি
সকল ওেয়ব সাইট থেক জানেত সম হেবন। সািরয়াকাি উপেজলার ১২  ইউিনয়ন পিরষেদ কম রত সকল াম িলশেদর যাতায়ােতর
িবধােথ  বাই সাইেকল এবং বািববাহসহ আইন-লাসংা যেকান িবষেয় ত ত দােনর লে কেপ ােরট িসমসহ মাবাইল সট
দান করা হেয়েছ। পাশাপািশ সব ািধক ত দানকারী াম িলশেক মািসক রার দােনর বা করা হেয়েছ। িশা িতােন িমডেড
িমল সংিত গেড় তালার লে উপেজলা পিরষদ হেত িফন ব দান কায ম অাহত রেয়েছ। বািববাহ িনেরাধ কে িববাহ
সাদনকারী  ও িববাহ িনবকেদর িশণ দান করা  হেয়েছ। এআই এর উোেগ জলা  শাসেনর সহেযািগতায় উপেজলা শাসেনর
তাবধােন ইউিডিস এখন জনগেণর ব। সািরয়াকাি উপেজলা অিচেরই মেডল উপেজলা িহেসেব পিরগিণত হেব বেল আশা করা যায়।

সমা এবং চােলসহ:

বােজট তা, িবৎ এর অলতা, িশার অভাব, জনসেচতনতার অভাব, িশিত জনেগাীর অভাব, ত ি ান স জনবেলর
সংকট। æত গিতর ইারেনট াির অিবধা এবং মৗলবাদ আমােদর অজনেক বার বার বাধা করেছ।

ভিবৎ পিরকনা:

বািববাহ উপেজলা গঠেনর লে কায ম হণ। ত ি ান স জনবল তরী। উপেজলা পিরষেদর সবা সহজীকরণ,
হয়রািন েগাপেযাগী বাপনার উীতকরণ। সরকােরর ল ও উে অজেন, িভশন-২০২১ বাবায়েন, ৭ম পবািষ ক কম পিরকনা
বাবায়েন এবং টকসই উয়ন লমাা (ঝউএ) বাবায়েন েয়াজনীয় িশণ দান ও আঃিবভাগীয় সময় সাধন।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

০১। িবিভ উয়নলক কায ম বাবায়ন, পয েবণ ও পিরদশ ন।
০২। িভকেদর তিরত ডাটােবজ অযািয় পয ায়েম তােদর নব াসেনর বা হণ।
০৩। উপেজলার াথিমক ও মািমক িবালেয় ওেয়বসাইট ত এবং মািিমিডয়া াসম কায কর ভােব চা করা।
০৪। বা িববাহেরােধ এক মিনটিরং সল গঠন।
০৫। িশাথেদর মানসত িশা িনিত করার লে ৭ম হেত ১০ম িণর থম, িতীয় এবং তীয় ান অজনকারী
িশাথেদর িডও লটার দান কের উৎসািহত
করা।
০৬। সা িফেকট মামলাসহ অনলাইন বাপনার মােম সংি বাদী /খাতেকর TCV (Time, Cost, Visit) কমােনা।
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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, সািরয়াকাি

এবং

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, বড়া-এর মে ২০২১ 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, , কায কর, গিতশীল 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. উপেজলা পয ােয় সরকাির ও বসরকাির সকল উয়নলক কায মসেহর কায কর সময় সাধন।
২. আইন-লা ও জনিনরাপা সংহতকরণ।
৩. ত ি বহােরর মােম সবা দান।
৪. বা িববাহেরাধ, মানসত িশা বা এবং সামািজক িনরাপালক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ
৫. িম বাপনা ও রাজ সংা

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িবিভ উয়নলক কায ম বাবায়ন, পয েবণ ও পিরদশ ন।
২. িভকেদর তিরত ডাটােবজ অযািয় পয ায়েম তােদর নব াসেনর বা হণ।
৩. িভক করেণ সহেযািগতা দানসহ সেচতনতালক কায ম জারদারকরণ।
৪. মািমক েরর িশাথর সমেয় িডেবং াব গঠন।
৫. উপেজলার াথিমক ও মািমক িবালেয় ওেয়বসাইট ত এবং মািিমিডয়া াসরম কায কর ভােব চা করা।
৬. ইমাম বাতায়েন অম  ইমামেদর িশণ দান।
৭. বা িববাহেরােধ এক মিনটিরং সল গঠন।
৮.  গরীব/মধাবী  িশাথেদর  উ  িশা  হেণ  উৎসািহত  করার  ল  এসএসিস  এ+,  গােন  এ+,  দািখল  এ+
িশাথেদর  ি  দান  করা।
৯. িশাথেদর মানসত িশা িনিত করার ল ৭ম হেত ১০ম িণর থম, িতীয় এবং তীয় ান অজনকারী
িশাথেদর িডও লটার দান কের উৎসািহত করা।
১০. ষকেদর জ াে সার সরবরাহ িনিত করা।
১১. সা িফেকট মামলাসহ অনলাইন বাপনার মােম সংিশ বাদী /খাতেকর TCV (Time, Cost, Visit)
কমােনা।
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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

উপেজলা পিরষেদর মািসক সাধারণ সভা অান অিত সভা সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ উপেজলা পিরষদ সভার কায িববরণী

উপেজলা মািসক সাধারণ সভার িসা বাবায়ন িসা বাবািয়ত সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ উপেজলা পিরষদ সভার কায িববরণী

উপেজলার িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন পিরদশ ন-ত ক সংা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০
উপেজলা েকৗশলী ও উপেজলা
ক বাবায়ন অিফস

পিরদশ ন িতেবদন

উপেজলার ১২  ইউিনয়ন পিরষদ ও ০১ 
পৗরসভায় উু বােজট সভা

অিত সভা সংা ১৩ ১৩ ১৩ ১৩ ১৩ ইউিনয়ন পিরষদ সভার কায িববরণী

িনধ ািরত সমেয় িবিভ িরেপাট  িরটান  রণ রণত িরেপাট  % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ সংি দর সািভ স িরট ান

উপেজলা আইন- লা কিমর সভা অিত সভা সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ থানা ও ইউিনয়ন পিরষদ সভার কায িববরণী

মাবাইল কাট  পিরচালনা মাবাইল কাট  সংা ৫০ ৫৫ ৬২ ৭০ ৭৮ সংি দর িরেপাট 

াম আদালেতর কায ম দশ ন ও পিরদশ ন দিশ ত/
পিরদিশ ত

াম আদালত সংা সংা ১৫ ১৭ ২০ ২০ ৩০ ইউিনয়ন পিরষদ পিরদশ ন িতেবদন

উপেজলা জাতীয় আইনগত সহায়তা দান কিমর
সভা

অিত সভা সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২
উপেজলা মিহলা িবষয়ক ও সংি
এনিজও

সভার কায িববরণী

সাস ও জীবাদ িন ল করেণ ল/কেলেজ মত
িবিনময় সভা

মতিবিনময় সভা সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ মািমক ও াথিমক িশা অিফস সভার কায িববরণী

ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন সংা ৬ ৭ ৮ ১০ ১০ উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন িতেবদন

মািসক রাজ সভা মািসক রাজ সভা সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ উপেজলা িম অিফস সভার কায িববরণী

িম উয়ন কেরর দািব সকভােব িনধ ারণ
িম উয়ন কেরর দািব
সকভােব িনধ ারণ

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উপেজলা িম অিফস িনধ ারেণর মাণক

মািসক ইেনােভশন সভা মািসক সভা সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ সংি দর সভার কায িববরণী

মািসক আইিস সভা মািসক সভা সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ আইিস অিধদর সভার কায িববরণী

মািিমিডয়া সভা মািসক সভা সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ মািমক ও াথিমক িশা অিফস সভার কায িববরণী



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ৩০, ২০২১ ১২:০৪ া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ০৭, ২০২২

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

Facebook/ Email–এ া ত/
অিভেযােগর িভিেত জনেসবা

দানত সবা সংা ১৫ ২০ ২৫ ৩০ ৫০ সংি দর মাণক

বকার জনেগাীর তািলকা, িভক তািলকা, সবার
জ বাসান কায ম

তািদ পাট ােল সংকরণ % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ইউিনয়ন পিরষদ ওেয়বেপাট ােলর মাণক

বািববাহ রােধ অিভভাবকেদর িনেয় িবিভ
সভা/সিমনার

বাবািববাহ রােধ িবিভ
সভা/সিমনার

সংা ৫ ৬ ৮ ১০ ১২ উপেজলা মিহলা িবষয়ক সভার কায িববরণী

বা িববাহেরােধ িবিভ ল/ কেলেজ সভা/সিমনার
বািববাহ রােধ ল/ কেলেজ
সভা/সিমনার

সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ উপেজলা মিহলা িবষয়ক সভার কায িববরণী

বা িববাহ রােধ ইমাম, কাজী, েরািহতেদর িনেয়
সেচতনতালক সভা/ সিমনার

বািববাহ রােধ ঈমাম,কাজী,
েরািহতেদর িনেয়
সভা/সিমনার

সংা ৫ ৬ ১০ ১২ ১২
উপেজলা মিহলা িবষয়ক ও
ইসলািমক ফাউেশন

সভার কায িববরণী

বা িববাহ িতেরােধর লে ল/কেলেজ রচনা
িতেযািগতা

বািববাহ রােধ রচনা
িতেযািগতা

সংা ১ ০ ৩ ৪ ৫ িশা িতান ধান মাণক

বা িববাহ িতেরােধ জনিতিনিধেদর সৃ
করার লে সব ািধক বািববাহ িতেরাধকারী
জনিতিনিধেক ষাািসক রার

ষাািসক রার দান সংা ০ ০ ১ ৫ ১০ ইউিনয়ন পিরষদ মাণক

*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

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] উপেজলা
পয ােয় সরকাির ও
বসরকাির সকল
উয়নলক
কায মসেহর
কায কর সময়
সাধন।

২০

[১.১] উপেজলা পিরষেদর
মািসক সাধারণ সভা অান

[১.১.১] অিত
সভা

সমি সংা ৪ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[১.২] উপেজলা মািসক
সাধারণ সভার িসা
বাবায়ন

[১.২.১] িসা
বাবািয়ত

সমি % ৪ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ৯০ ১০০ ১০০

[১.৩] উপেজলার িবিভ
উয়নলক কায ম পিরদশ ন

[১.৩.১] পিরদশ ন-
ত ক

সমি সংা ৪ ৫০ ৫০ ৭০ ৫০ ৫০ ৮০ ৮০ ৯০ ৯০

[১.৪] উপেজলার ১২ 
ইউিনয়ন পিরষদ ও ০১ 
পৗরসভায় উু বােজট সভা

[১.৪.১] অিত
সভা

সমি সংা ৪ ১৩ ১৩ ১৩ ১৩ ১৩ ১৩ ১৩ ১৩ ১৩

[১.৫] িনধ ািরত সমেয় িবিভ
িরেপাট  িরটান  রণ

[১.৫.১] রণত
িরেপাট 

সমি % ৪ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ ১০০

[২] আইন-লা
ও জনিনরাপা
সংহতকরণ।

১৫

[২.১] উপেজলা আইন- লা
কিমর সভা

[২.১.১] অিত
সভা

সমি সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[২.২] মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[২.২.১] মাবাইল
কাট 

সমি সংা ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ৯০ ৯০ ৯০

[২.৩] াম আদালেতর
কায ম দশ ন ও পিরদশ ন

[২.৩.১] দিশ ত/
পিরদিশ ত াম
আদালত

সমি সংা ৩ ১০ ৫০ ৫০ ৭০ ৫০ ৫০ ৫০ ৪৯ ৫০

[২.৪] উপেজলা জাতীয়
আইনগত সহায়তা দান
কিমর সভা

[২.৪.১] অিত
সভা

সমি সংা ৩ ১২ ১৩ ১৩ ১৩ ১৩ ১২ ১২ ১২ ১৩

[২.৫] সাস ও জীবাদ
িন ল করেণ ল/কেলেজ মত
িবিনময় সভা

[২.৫.১]
মতিবিনময় সভা

সমি সংা ৩ ১২ ১০০ ১০০ ১০০ ৮০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০
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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 

[৩] ত ি
বহােরর মােম
সবা দান।

১৫ [৩.১] মািসক ইেনােভশন সভা
[৩.১.১] মািসক
সভা

সমি সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১২ ১২

[৩.২] মািসক আইিস সভা
[৩.২.১] মািসক
সভা

সমি সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২ ১২

[৩.৩] মািিমিডয়া সভা
[৩.৩.১] মািসক
সভা

সমি সংা ৩ ১০ ৫০ ৫০ ৭০ ৫০ ৫০ ৫০ ৪৯ ৮০

[৩.৪] Facebook/
Email–এ া ত/
অিভেযােগর িভিেত জনেসবা

[৩.৪.১] দানত
সবা

সমি সংা ৩ ১২ ১৩ ১৩ ১৩ ১৩ ১৩ ১৩ ১৪ ১৫

[৩.৫] বকার জনেগাীর
তািলকা, িভক তািলকা,
সবার জ বাসান কায ম,
ন বািসত িেদর তািলকা
ইতািদর তািদ উপেজলা
পাট ােল সং করা

[৩.৫.১] তািদ
পাট ােল
সংকরণ

সমি % ৩ ১০০ ১০০ ৮০ ৯০ ১০০ ৬০ ৭০ ১০০ ১০০
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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 

[৪] বা
িববাহেরাধ,
মানসত িশা
বা এবং
সামািজক
িনরাপালক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

১০

[৪.১] বািববাহ রােধ
অিভভাবকেদর িনেয় িবিভ
সভা/সিমনার

[৪.১.১] বািববাহ
রােধ অিভভাকেদর
িনেয় িবিভ
সভা/সিমনার

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১২ ১২

[৪.২] বা িববাহেরােধ িবিভ
ল/ কেলেজ সভা/সিমনার

[৪.২.১] বািববাহ
রােধ ল/ কেলেজ
সভা/সিমনার

সমি সংা ২ ১২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[৪.৩] বা িববাহ রােধ
ইমাম, কাজী, েরািহতেদর
িনেয় সেচতনতালক সভা/
সিমনার

[৪.৩.১] বািববাহ
রােধ ঈমাম,কাজী,
েরািহতেদর িনেয়
সভা/সিমনার

সমি সংা ২ ১০ ৫০ ৫০ ৭০ ৫০ ৫০ ৪৯ ৬০ ৮০

[৪.৪] বা িববাহ িতেরােধর
লে ল/কেলেজ রচনা
িতেযািগতা

[৪.৪.১] বািববাহ
রােধ রচনা
িতেযািগতা

সমি সংা ২ ১২ ১৩ ১২ ১৩ ১২ ১২ ১৩ ১৩ ১৩

[৪.৫] বা িববাহ িতেরােধ
জনিতিনিধেদর সৃ করার
লে সব ািধক বািববাহ
িতেরাধকারী জনিতিনিধেক
ষাািসক রার

[৪.৫.১] ষাািসক
রার দান

সমি সংা ২ ০১ ০১ ০১ ০১ ০২ ০১ ০০ ০৩ ০৩

[৫] িম
বাপনা ও
রাজ সংা

১০

[৫.১] উপেজলা িম অিফস
পিরদশ ন

[৫.১.১]
পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১২ ১২

[৫.২] ইউিনয়ন িম অিফস
পিরদশ ন

[৫.২.১]
পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ৩ ১২ ১০০ ৯০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৯০ ৯০
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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 

[৫.৩] মািসক রাজ সভা
[৫.৩.১] অিত
সভা

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[৫.৪] িম উয়ন কেরর দািব
সকভােব িনধ ারণ

[৫.৪.১] িবগত
বছেরর আদায় ও
চলিত বছেরর
বেকয়া হার

সমি % ২ ৬০ ৭০ ৮০ ৮০ ৭০ 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%

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, সািরয়াকাি, জলা শাসক, জলা
শাসেকর কায ালয়, বড়া-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, বড়া িহসােব উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালয়, সািরয়াকাি-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, সািরয়াকাি

তািরখ

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, বড়া

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ SDG Sustainable Development Goals

২ TCV Time, Cost, Visit

৩ ইউিডিস উপেজলা/ইউিনয়ন িডিজটাল সার

৪ উিনঅ উপেজলা িনব াহী অিফসার

৫ এআই একেসস  ইনফরেমশন

৬ এনিজও নন গভন েম অগ ানাইেজশন

৭ কািবখা কােজর িবিনমেয় খা

৮ কািবটা কােজর িবিনমেয় টাকা

৯ িজআর জনােরল িরিলফ

১০ আর ট িরিলফ

১১ িপআইও ক বাবায়ন কম কতা

১২ িভিজএফ মানিবক সহায়তা কম িচ

১৩ িভিজিড মানিবক সহায়তা কম িচ (হ িনম াণ)
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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 মািসক সাধারণ সভা অান [১.১.১] অিত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, সািরয়াকাি, বড়া। সভার কায িববরণী

[১.২] উপেজলা মািসক সাধারণ সভার িসা বাবায়ন [১.২.১] িসা বাবািয়ত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় সািরয়াকাি, বড়া। সভার কায িববরিণ

[১.৩] উপেজলার িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন [১.৩.১] পিরদশ ন-ত ক উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, সািরয়াকাি, বড়া পিরদশ ন িতেবদন

[১.৪] উপেজলার ১২  ইউিনয়ন পিরষদ ও ০১  পৗরসভায় উু বােজট সভা [১.৪.১] অিত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় সািরয়াকাি, বড়া। সভার কায িববরিণ

[১.৫] িনধ ািরত সমেয় িবিভ িরেপাট  িরটান  রণ [১.৫.১] রণত িরেপাট  উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় সািরয়াকাি, বড়া। া িতেবদেনর আেলােক

[২.১] উপেজলা আইন- লা কিমর সভা [২.১.১] অিত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় সািরয়াকাি, বড়া। সভার কায িববরিণ

[২.২] মাবাইল কাট  পিরচালনা [২.২.১] মাবাইল কাট  উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় সািরয়াকাি, বড়া। সভার কায িববরিণ

[২.৩] াম আদালেতর কায ম দশ ন ও পিরদশ ন [২.৩.১] দিশ ত/ পিরদিশ ত াম আদালত উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় সািরয়াকাি, বড়া। পিরদশ ন িতেবদন

[২.৪] উপেজলা জাতীয় আইনগত সহায়তা দান কিমর সভা [২.৪.১] অিত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় সািরয়াকাি, বড়া। সভার কায িববরিণ

[২.৫] সাস ও জীবাদ িন ল করেণ ল/কেলেজ মত িবিনময় সভা [২.৫.১] মতিবিনময় সভা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় সািরয়াকাি, বড়া। সভার কায িববরিণ

[৩.১] মািসক ইেনােভশন সভা [৩.১.১] মািসক সভা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় সািরয়াকাি, বড়া। সভার কায িববরিণ

[৩.২] মািসক আইিস সভা [৩.২.১] মািসক সভা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় সািরয়াকাি, বড়া। সভার কায িববরিণ

[৩.৩] মািিমিডয়া সভা [৩.৩.১] মািসক সভা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় সািরয়াকাি, বড়া। সভার কায িববরিণ

[৩.৪] Facebook/ Email–এ া ত/ অিভেযােগর িভিেত জনেসবা [৩.৪.১] দানত সবা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় সািরয়াকাি, বড়া। মািসক িতেবদনসহ

[৩.৫] বকার জনেগাীর তািলকা, িভক তািলকা, সবার জ বাসান কায ম,
ন বািসত িেদর তািলকা ইতািদর তািদ উপেজলা পাট ােল সং করা

[৩.৫.১] তািদ পাট ােল সংকরণ উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় সািরয়াকাি, বড়া। িতেবদন

[৪.১] বািববাহ রােধ অিভভাবকেদর িনেয় িবিভ সভা/সিমনার
[৪.১.১] বািববাহ রােধ অিভভাকেদর িনেয় িবিভ
সভা/সিমনার

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় সািরয়াকাি, বড়া। সভার কায িববরিণ

[৪.২] বা িববাহেরােধ িবিভ ল/ কেলেজ সভা/সিমনার
[৪.২.১] বািববাহ রােধ ল/ কেলেজ
সভা/সিমনার

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় সািরয়াকাি, বড়া। সভার কায িববরিণ

[৪.৩] বা িববাহ রােধ ইমাম, কাজী, েরািহতেদর িনেয় সেচতনতালক সভা/
সিমনার

[৪.৩.১] বািববাহ রােধ ঈমাম,কাজী,
েরািহতেদর িনেয় সভা/সিমনার

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় সািরয়াকাি, বড়া। সভার কায িববরিণ

[৪.৪] বা িববাহ িতেরােধর লে ল/কেলেজ রচনা িতেযািগতা [৪.৪.১] বািববাহ রােধ রচনা িতেযািগতা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় সািরয়াকাি, বড়া। িতেযািগতার ফলাফল

[৪.৫] বা িববাহ িতেরােধ জনিতিনিধেদর সৃ করার লে সব ািধক
বািববাহ িতেরাধকারী জনিতিনিধেক ষাািসক রার

[৪.৫.১] ষাািসক রার দান উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় সািরয়াকাি, বড়া। দানত রার

[৫.১] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন [৫.১.১] পিরদশ নত অিফস উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, সািরয়াকাি, বড়া পিরদশ ন িতেবদন

[৫.২] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [৫.২.১] পিরদশ নত অিফস উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় সািরয়াকাি, বড়া। পিরদশ ন িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[৫.৩] মািসক রাজ সভা [৫.৩.১] অিত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় সািরয়াকাি, বড়া। সভার কায িববরণী

[৫.৪] িম উয়ন কেরর দািব সকভােব িনধ ারণ
[৫.৪.১] িবগত বছেরর আদায় ও চলিত বছেরর
বেকয়া হার

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় সািরয়াকাি, বড়া। কেরর হার
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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
উপেজলার িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন পিরদশ ন-ত ক উপেজলা েকৗশল ও ক বাবায়ন অিফস মাপ অযায়ী

উপেজলা মািসক সাধারণ সভার িসা বাবায়ন িসা বাবািয়ত উপেজলা পিরষদ ও সংি সকল দর সংি দরসহ

উপেজলার ১২  ইউিনয়ন পিরষদ ও ০১  পৗরসভায় উু বােজট সভা অিত সভা ইউিনয়ন পিরষদ িনয়িমত সভা অান

িনধ ািরত সমেয় িবিভ িরেপাট  িরটান  রণ রণত িরেপাট  সংি দর জলা শাসক কক চািহত মািসক িরেপাট  িরটান 

উপেজলা আইন- লা কিমর সভা অিত সভা থানা ও ইউিনয়ন পিরষদ উপেজলা পয ােয় িনয়িমত মািসক সভা অান

াম আদালেতর কায ম দশ ন ও পিরদশ ন দিশ ত/ পিরদিশ ত াম আদালত ইউিনয়ন পিরষদ িনয়িমত পিরদশ ন িতেবদন রণ

উপেজলা জাতীয় আইনগত সহায়তা দান কিমর সভা অিত সভা
উপেজলা মিহলা িবষয়ক অিফস ও সংি
এনিজও

উপেজলা পয ােয় িনয়িমত মািসক সভা অান

সাস ও জীবাদ িন ল করেণ ল/কেলেজ মত িবিনময় সভা মতিবিনময় সভা থানা ও ইউিনয়ন পিরষদ উপেজলা পয ােয় িনয়িমত মািসক সভা অান

মািসক ইেনােভশন সভা মািসক সভা সংি দর উপেজলা পয ােয় িনয়িমত মািসক সভা অান

মািসক আইিস সভা মািসক সভা সংি দর উপেজলা পয ােয় িনয়িমত মািসক সভা অান

মািিমিডয়া সভা মািসক সভা মািমক ও াথিমক িশা অিফস সভার কায িববরণী

Facebook/ Email–এ া ত/ অিভেযােগর িভিেত জনেসবা দানত সবা সংি দর অনলাইেন দানত সবা

বকার জনেগাীর তািলকা, িভক তািলকা, সবার জ বাসান কায ম,
ন বািসত িেদর তািলকা ইতািদর তািদ উপেজলা পাট ােল সং করা

তািদ পাট ােল সংকরণ
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
সািরয়াকাি

ওেয়ব পাট াল হালনাগাদকরণ

বািববাহ রােধ অিভভাবকেদর িনেয় িবিভ সভা/সিমনার
বািববাহ রােধ অিভভাকেদর িনেয়
িবিভ সভা/সিমনার

উপেজলা মিহলা মিহলা িবষয়ক অিফস উপেজলা পয ােয় িনয়িমত মািসক সভা অান

বা িববাহেরােধ িবিভ ল/ কেলেজ সভা/সিমনার
বািববাহ রােধ ল/ কেলেজ
সভা/সিমনার

উপেজলা মিহলা মিহলা িবষয়ক অিফস, মািমক
ও াথিমক িশা অিফস

উপেজলা পয ােয় িনয়িমত মািসক সভা অান

বা িববাহ রােধ ইমাম, কাজী, েরািহতেদর িনেয় সেচতনতালক সভা/
সিমনার

বািববাহ রােধ ঈমাম,কাজী,
েরািহতেদর িনেয় সভা/সিমনার

উপেজলা মিহলা মিহলা িবষয়ক অিফস উপেজলা পয ােয় িনয়িমত মািসক সভা অান

বা িববাহ িতেরােধর লে ল/কেলেজ রচনা িতেযািগতা বািববাহ রােধ রচনা িতেযািগতা উপেজলা মািমক ও াথিমক িশা অিফস রচনা িতেযািগতার ফলাফল

বা িববাহ িতেরােধ জনিতিনিধেদর সৃ করার লে সব ািধক বািববাহ
িতেরাধকারী জনিতিনিধেক ষাািসক রার

ষাািসক রার দান
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়,
সািরয়াকাি

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


