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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

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

এবং

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, বােগরহাট-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:

বােগরহাট জলাধীন  ফিকরহাট উপেজলা  শাসন ত ও ি উাবনী  শিেক কােজ লািগেয় এক দ, গিতশীল,  উয়ন সহায়ক ও
জনবাব শাসন গড়েত সব দা বপিরকর। পক ২০২১ বাবায়েনর মােম িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম াণ এবং সম পবািষ কী
পিরকনাসহ সরকােরর অা জাতীয় পিরকনা ও SDG বাবায়েনর মােম ২০৪১ সােলর মে উত স বাংলােদশ গড়ার ল
অজেন উপেজলা শাসন, ফিকরহাট, বােগরহাট িনরলসভােব কাজ কের যাে। িজববষ  উপলে ফিকরহাট উপেজলায় ১৩০  িমহীন ও
হহীন পিরবারেক হ িনম াণ কের দয়া হেয়েছ।
উপেজলা পিরষেদর শহীদ িমনার নন আিেক নঃ সংার ও উপেজলা পিরষদ অভের অবিত িশ পাক বহার উপেযাগী করা
হেয়েছ। কম রত সকল NGO-দর ত সিলত ডাটােবজ তরী করা হেয়েছ। মাদক ও ইভিজং িতেরােধ িবিভ িশা িতােন
সভা করা হেয়েছ। িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণ ওেয়ব পাট াল বতন এবং উপেজলা পয ােয় সকল কম কতােদর সমেয় ফসক পজ
তরী  ও ফিকরহাট  উপেজলায় খাবার  পািনর  সংকট িনরসেনর জ ২ পািন  িবকরণ িফার াপন করা  হেয়েছ।  বতাগা  ইউিনয়েন
অগ ািনক পিতেত সবিজ ও ফল উৎপাদন চলমান রেয়েছ। সকল িশা িতােন িডিজটাল হািজরা ও িডিজটাল কাাস চা করা হেয়েছ।
নন জেক িের চতনায় ির লে সকল িশা িতােন বব কণ ার ও ি কণ ার াপন, বকার রীকরেণ ি
ািং িনং াাম চাকরণ ও সমিত ফল বাগান উোা তরী, িশাথেদর িবধােথ  ১১  মািমক িবালেয় বেয়াঃসিকালীন
চম াপন, ০২  ইউিনয়েন পাবিলক লাইেির াপন। ফিকরহাট উপেজলার ৭২  ওয়ােড  ওয়াড  সভা স করা হেয়েছ। এছাড়া
ফিকরহাট উপেজলার সকল ইউিনয়েনর ২০২১-২০২২ অথ  বছেরর বােজট সভা স করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

সামিক বােজট তা, ত ি ান স জনবেলর সংকট এবং কেরানা মহামারীর কারেণ সভা সমােবশ এর মােম অবিহতকরণ
সভা আেয়াজন বতমান সমেয়র জ ধান সমা ও চােল। এছাড়া শাসিনক কায ম িনিব  করার ে কম গিতস ইারেনট
এবং উপেজলাধীন চরােলর সােথ যাগােযাগ াবা অতম ধান সমা ও চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

ইেনােভশেনর মােম নাগিরক সবা সহিজকরণ এবং অনলাইেনর মােম নাগিরক সবা, িবেশষভােব িমেসবা ি করা। শতভাগ িশা
িতােন াউট দল গঠন করা।বািববাহ ও িভক উপেজলা গঠনসহ নিতক ফিকরহাট িতার কায মেক এিগেয়
নয়া।িজববেষ  উপেজলাধীন ০৮ ইউিনয়েনর ০৮ ােম “আমার াম, আমার শহর” আদশ  বাবায়নেক সেব া অািধকার দয়া।
িশার মােনায়েন াপক কম িচ হণ করা। িবিভ মািমক িবালেয় িবান, গিণত, সাধারণ ান, অিলিয়াড  চা করা। িবিভ
িশা িতােন িতেযািগতালক অােনর আেয়াজন করা।
সকল দের ই-নিথ কায ম চাকরণ। ত ি ানস জনবল তরী। উপেজলা পিরষেদর সবাসহজীকরণ, হয়রানী েগাপেযাগী
বাপনার উীতকরণ। সরকােরর ল ও উে অজেন,
িভশন-২০২১ বাবায়ন এবং টকসই উয়নলক (SDG) বাবায়েন েয়াজনীয় িশণ দান ও আ:িবভাগীয় সময় সাধন।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

ি-ািং িনং াাম কায ম অাহত রাখা ।
য সকল ইউিনয়েন পাবিলক লাইেরী াপন করা হয়িন স সকল ইউিনয়েন পাবিলক লাইেরী াপন ।
অিধকতর মািমক িবালয়সেহ বেয়া:সিকালীন চম াপন।
েতক ইউিনয়েন অগ ািনক সবিজ ও ফল চাষ এবং বাজারজাতকরণ।
গণসেচতনতালক কায েমর মােম মাদক িন ল করা।
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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, ফিকরহাট

এবং

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, বােগরহাট-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ২১ 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 উাবনী চচ ার মােম সময়াব ও
মানসত সবা িনিত করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ উপেজলা অিফেসর কম সাদেনর 

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. জলবা পিরবতন, েয াগ বাপনা, পিরেবশ সংরেণ বনায়নসহ টকসই উয়ন অভী বাবায়ন কায ম
তরািতকরণ;
৫. াধীনতার বণ  জয়ীেক িবেশষ  িদেয় জনকাণ ও সামািজক িনরাপালক কায ম বাবায়ন;

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. উপেজলা উয়ন কম কাের সময় এবং মাননীয় ধানমীর িতত কসহসহ উপেজলার উয়ন কম কা ও
িজববেষ র িবেশষ উোগ বাবায়ন ও সময়কারীর দািয় পালন;
২. সরকার কক িষ, ােসবা ও জনা, পিরবার পিরকনা, নারী ও িশ,  -গাীর কাণ, াথিমক ও
গণিশা এবং িশা িবষয়ক িহত সকল নীিতমালা ও কম িচর ু বাবায়ন, তাবধান, পিরবীণ ও সময় সাধন;
৩. েয াগ বাপনা এবং াণ ও নব াসন কায ম হণ, িজআর, আর, কািবখা ,কািবটা, িভিজিড, িভিজএফ, অিত
দিরের জ কম জন ইতািদ কায ম বাবায়ন, তাবধান, পিরবীণ;
৪. -ািতক বিশসহ সংরণসহ পিরেবশ ষেণর ফেল  জলবা পিরবতন িবেপ ভাব মাকােবলায়
জনসেচতনা  ি,  বনায়ন,  িবিভ  ক  হণ  ও  বাবায়ন,  তাবধান,  পিরবীণ;
৫. সামািজক িনরাপা ও দাির িবেমাচন িবিভ মণালয়/িবভাগ কক হীত াশনাল সািভ স কম িচ, আমার বািড়
আমার খামারসহ িবিভ ক বাবায়েন সহায়তা দান, কায কর পিরবীণ ও সময় সাধন;
৬. উপেজলার রাজ শাসেনর সািব ক িনয়ণ, তাবধান এবং পিরবীণ;
৭. জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন এবং অিভেযাগ িনি বাপনার আওতায় অিভেযাগ িনি;
৮. িবিভ সামািজক সমা যমন যৗন হয়রািন, নারী িনয া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 যেকান ি বা িতােনর িবে আিনত অিভেযােগর তদ কায 
পিরচালনা;
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১৩. কিতপয় িশা িতান ও অিফেসর কম চারী িনেয়াগ িয়া পিরচালনা;
১৪. উপেজলা িনব াহী অিফসার িহেসেব অিপ ত সি বাপনা তদারিক ইজারা সংা কায ম পিরচালনা;
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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

 ও জনবাব শাসন
িনিতকরণ

সবা দান িতিত অযায়ী সবা দান
িনিতকরণ

% ৯০ ৯০ 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

% ৯৫ ৯৫ 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

% ৯৫ ৯৫ 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 % ৯৫ ৯৫ ১০০ ১০০ ১০০
উপেজলা িম অিফস ও ইউিনয়ন িম
অিফসসহ

মািসক িতেবদন,
দশ ন/পিরদশ ন, সংি নিথ

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

মািসক িতেবদন, সংি
রিজার

যথাযথ িয়ায় সায়রাত মহাল বাপনা
িনিতকরণ

% ৯০ ৯০ ৯৫ ১০০ ১০০
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 ৫১ ৫১ ৪৮ ৫৪ ৫৪ ি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 ৩৫ ৩৫ ৪০ ৬০ ৬০

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
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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 াে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 ১৪ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.২] উপেজলা মািসক
সাধারণ সভার িসা
বাবায়ন সময় সাধন

[১.২.১] বাবািয়ত
িসা

গড় % ৪ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০

[১.৩] িনধ ািরত সমেয় িবিভ
িরেপ াট িরটাণ  রণ

[১.৩.১] রণত
িরেপ াট

গড় % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ 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 ৮০ ৮০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৫] এনিজও কায ম
সময় িবষয়ক সভা

[১.৫.১] অিত
সভা

সমি সংা ২ ১২ ১১ ১২ ১২ ১০ ১২ ১২

[১.৬] এনিজও কায ম
সময় িবষয়ক সভার িসা
বাবায়ন

[১.৬.১] বাবািয়ত
িসা

গড় % ১ ৯০ ৯৫ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৮৫ ৮৫

[১.৭] জ িনবন
সকরণ

[১.৭.১] উপেজলায়
জের ১ বছেরর
মে জ িনবেনর
হার

গড় % ২ ০ ০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৮০ ১০০

[১.৮]  িনবন
সকরণ

[১.৮.১] উপেজলায়
র ১ বছেরর
মে  িনবেনর
হার

গড় % ১ ০ ০ ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ৪৫ ৫০
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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] 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 ১২ ১২

[২.২] উপেজলা আইন লা
কিমর সভার িসা
বাবায়ন

[২.২.১] বাবািয়ত
িসা

গড় % ৪ ৯৯ ৯৯ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯০ ৯০

[২.৩] মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[২.৩.১] মামলার
সংা

সমি সংা ৪ ৫১ ৫৬ ৪৮ ৪৫ ৪২ ৪০ ৫২ ৫৪

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

[২.৪.১]
আপেলাডত
মামলা

সমি % ৩ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০

[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 ৩০ ২০ ২৪ ২২ ২১ ২০ ১৮ ৩৬ ৩৬

[২.৬] াম আদালেতর
কায ম দশ ন/পিরদশ ন

[২.৬.১]
দশ ন/পিরদশ ন

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৫ ১২ ১২

[৩] রাজ শাসন
ও িম
বহাপনায়
গিতশীলতা
আনয়ন;

১০
[৩.১] মািসক রাজ সেলন
অান

[৩.১.১] অিত
সেলন

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৫ ১২ ১২
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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 

[৩.২] মািসক রাজ
সেলেনর িসা বাবায়ন

[৩.২.১] বাবািয়ত
িসা

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.৩] সায়রাত মহাল
বাপনা

[৩.৩.১] জলমহাল
ইজারা দান

সমি সংা ১ ১০ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০

[৩.৩.২] হাট-বাজার
ইজারা দান

সমি সংা ১ ৭ ৭ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৭ ৭

[৩.৪] উপেজলা/ইউিনয়ন
িম অিফস দশ ন/পিরদশ েন
উিিখত পািরশ বাবায়ন

[৩.৪.১] বাবািয়ত
িসা

গড় % ১ ৭৭ ৭৭ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০ ৮৫

[৩.৫] িম রাজ আদায়

[৩.৫.১] িম উয়ন
কর আদায়
তদারিককরণ

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.৫.২] অিপ ত
সির লীজ
নবায়ন থেক রাজ
আদায়

সমি
টাকা
(ল)

১ ৮,০২,৬৮৩ ১২,২০,৭০০ ১২.০০ ১১.৫০ ১১.০০ ১০.৫ ১০.০০ ১৬.০০ ১৮.০০

[৩.৬] িম রকড 
হালনাগাদকরণ

[৩.৬.১]
হালনাগাদত
খিতয়ান

সমি সংা ১ ১০৬৩ ১৭২৫ ২২০০ ২১৫০ ২১০০ ২০৫০ ২০০০ ২৩০০ ২৪০০
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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] জলবা
পিরবতন, ে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 ৯৫ ৯৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫ ৯৫

[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 % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.৬] -আর দান
[৪.৬.১] িবতরণত
আর

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

[৪.৭] বপােতর িঁক
মাকােবলায় তালবীজ বপন

[৪.৭.১] বপনত
তালবীজ

সমি সংা ২ ২২০ ০০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৬০০ ৭০০

[৫] াধীনতার
বণ  জয়ীেক
িবেশষ  িদেয়
জনকাণ ও
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
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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 

[৫.২] 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 % ১ ১০০ ১০০ ১০০ 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

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

[৫.৯] হহীনেদর জ হ
িনম াণ কায ম তদারিক ও
বাবায়ন

[৫.৯.১] া বরা
হেত দ সহায়তা

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ 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%

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

আিম, জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, বােগরহাট িহসােব উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালয়, ফিকরহাট-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, ফিকরহাট

তািরখ

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, বােগরহাট

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ SDG Sustainable Development Goal

২ এনিজও নন গভান েম অরগানাইেজশন

৩ কািবখা কােজর িবিনময় খা

৪ কািবটা কােজর িবিনময় টাকা

৫ িজআর াইটাস িরিলফ

৬  আর ট িরিলফ

৭ িভিজএফ ভালনােরবল প িফিডং

৮ িভিজিড ভালনােরবল প ডভলপেম
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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 মািসক সাধারণ সভা অান [১.১.১] অিত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ফিকরহাট, বােগরহাট। সভার কায িববরণীসহ ও হািজরা

[১.২] উপেজলা মািসক সাধারণ সভার িসা বাবায়ন সময় সাধন [১.২.১] বাবািয়ত িসা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ফিকরহাট, বােগরহাট। বাবায়ন অগিতর িতেবদন

[১.৩] িনধ ািরত সমেয় িবিভ িরেপ াট িরটাণ  রণ [১.৩.১] রণত িরেপ াট উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ফিকরহাট, বােগরহাট। বাবায়ন অগিতর িতেবদন

[১.৪] সকল ধরেণর উয়ন কায ম দশ ন/পিরদশ ন [১.৪.১] দশ ন/পিরদশ ন উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ফিকরহাট, বােগরহাট। রণত িরেপ াটসহ

[১.৫] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভা [১.৫.১] অিত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ফিকরহাট, বােগরহাট।
পিরদশ ন িতেবদন, পিরদশ ন রিজাের
িলিপবকরণ

[১.৬] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভার িসা বাবায়ন [১.৬.১] বাবািয়ত িসা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ফিকরহাট, বােগরহাট।
সভার কায িববরণীসহ হািজরা ও
বাবায়ন অগিত

[১.৭] জ িনবন সকরণ
[১.৭.১] উপেজলায় জের ১ বছেরর মে জ
িনবেনর হার

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ফিকরহাট, বােগরহাট। জ িনবেনর িতেবদন

[১.৮]  িনবন সকরণ
[১.৮.১] উপেজলায় র ১ বছেরর মে 
িনবেনর হার

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ফিকরহাট, বােগরহাট।  িনবেনর িতেবদন

[২.১] উপেজলা আইন লা কিমর সভা অান [২.১.১] অিত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ফিকরহাট, বােগরহাট। সভার কায িববরণীসহ ও হািজরা

[২.২] উপেজলা আইন লা কিমর সভার িসা বাবায়ন [২.২.১] বাবািয়ত িসা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ফিকরহাট, বােগরহাট। বাবায়ন অগিতর িতেবদন

[২.৩] মাবাইল কাট  পিরচালনা [২.৩.১] মামলার সংা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ফিকরহাট, বােগরহাট। িতেবদন, িডিসআর বিহ

[২.৪] e-mobile court system এ মামলার ত upload [২.৪.১] আপেলাডত মামলা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ফিকরহাট, বােগরহাট। িতেবদন

[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 সংি দর হািজরা ও বাবায়ন অগিতর িতেবদন

[২.৬] াম আদালেতর কায ম দশ ন/পিরদশ ন [২.৬.১] দশ ন/পিরদশ ন উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ফিকরহাট, বােগরহাট। পিরদশ ন বিহেত িলিপবকরণ

[৩.১] মািসক রাজ সেলন অান [৩.১.১] অিত সেলন উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ফিকরহাট, বােগরহাট। সভার কায িববরণীসহ ও হািজরা

[৩.২] মািসক রাজ সেলেনর িসা বাবায়ন [৩.২.১] বাবািয়ত িসা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ফিকরহাট, বােগরহাট। বাবায়ন অগিত

[৩.৩] সায়রাত মহাল বাপনা
[৩.৩.১] জলমহাল ইজারা দান উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ফিকরহাট, বােগরহাট। িতেবদন

[৩.৩.২] হাট-বাজার ইজারা দান উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ফিকরহাট, বােগরহাট। িতেবদন

[৩.৪] উপেজলা/ইউিনয়ন িম অিফস দশ ন/পিরদশ েন উিিখত পািরশ
বাবায়ন

[৩.৪.১] বাবািয়ত িসা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ফিকরহাট, বােগরহাট। পিরদশ ন বিহেত িলিপবকরণ



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২৯, ২০২১ ১২:৪৩ া: ১৮ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৯, ২০২১

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

[৩.৫] িম রাজ আদায়
[৩.৫.১] িম উয়ন কর আদায় তদারিককরণ উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ফিকরহাট, বােগরহাট। িতেবদন

[৩.৫.২] অিপ ত সির লীজ নবায়ন থেক রাজ
আদায়

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ফিকরহাট, বােগরহাট। িতেবদন

[৩.৬] িম রকড  হালনাগাদকরণ [৩.৬.১] হালনাগাদত খিতয়ান উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ফিকরহাট, বােগরহাট। িরত জবাব

[৪.১] াণ ও নব াসন এবং েয াগ বাপনা কিমর সভা অান [৪.১.১] অিত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ফিকরহাট, বােগরহাট। সভার কায িববরণীসহ ও হািজরা

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

[৪.২.১] বাবািয়ত িসা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ফিকরহাট, বােগরহাট। বাবায়ন অগিত

[৪.৩] েয াগ িত এলাকা তাৎিণক দশ ন/পিরদ শন [৪.৩.১] দশ ন/পিরদ শন উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ফিকরহাট, বােগরহাট। পিরদশ ন িতেবদন

[৪.৪] িজআর দান [৪.৪.১] িবতরণত িজআর উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ফিকরহাট, বােগরহাট। িতেবদন

[৪.৫] িভিজএফ দান [৪.৫.১] িবতরণত িভিজএফ উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ফিকরহাট, বােগরহাট। িতেবদন

[৪.৬] -আর দান [৪.৬.১] িবতরণত আর উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ফিকরহাট, বােগরহাট। িতেবদন

[৪.৭] বপােতর িঁক মাকােবলায় তালবীজ বপন [৪.৭.১] বপনত তালবীজ উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ফিকরহাট, বােগরহাট। িতেবদন, ির িচ

[৫.১] িতবী ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক [৫.১.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারিককরণ উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ফিকরহাট, বােগরহাট। িতেবদন

[৫.২] বয় ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক [৫.২.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারিককরণ উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ফিকরহাট, বােগরহাট। িতেবদন

[৫.৩] িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক [৫.৩.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারিককরণ উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ফিকরহাট, বােগরহাট। িতেবদন

[৫.৪] বীর িেযাাগেণর সানী ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক [৫.৪.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারিককরণ উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ফিকরহাট, বােগরহাট। িতেবদন

[৫.৫] মাকাল ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক [৫.৫.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারিককরণ উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ফিকরহাট, বােগরহাট। িতেবদন

[৫.৬] কম জীবী াকেটং মাদার ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক [৫.৬.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারিককরণ উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ফিকরহাট, বােগরহাট। িতেবদন

[৫.৭] িভিজিড কায ম তদারিক [৫.৭.১] িবতরণ কায ম তদারিককরণ উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ফিকরহাট, বােগরহাট। িতেবদন

[৫.৮] িতবীেদর িশা ও অা কাণলক কােজ সহায়তা দান [৫.৮.১] া বরা হেত দ সহায়তা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ফিকরহাট, বােগরহাট। িতেবদন

[৫.৯] হহীনেদর জ হ িনম াণ কায ম তদারিক ও বাবায়ন [৫.৯.১] া বরা হেত দ সহায়তা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ফিকরহাট, বােগরহাট। িতেবদন, ির িচ
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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
হহীনেদর জ হ িনম াণ কায ম তদারিক ও
বাবায়ন

া বরা হেত দ সহায়তা
সমাজেসবা অিধদর (উপেজলা
সমাজেসবা কম কতার কায ালয়)

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

িতবীেদর িশা ও অা কাণলক কােজ
সহায়তা দান

া বরা হেত দ সহায়তা
সমাজেসবা অিধদর (উপেজলা
সমাজেসবা কম কতার কায ালয়)

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

িভিজিড কায ম তদারিক িবতরণ কায ম তদারিককরণ
সমাজেসবা অিধদর (উপেজলা
সমাজেসবা কম কতার কায ালয়)

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

কম জীবী াকেটং মাদার ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিক

ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিককরণ

সমাজেসবা অিধদর (উপেজলা
সমাজেসবা কম কতার কায ালয়)

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

মাকাল ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক
ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিককরণ

সমাজেসবা অিধদর (উপেজলা
সমাজেসবা কম কতার কায ালয়)

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

বীর িেযাাগেণর সানী ভাতা িবতরণ
কায ম তদারিক

ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিককরণ

সমাজেসবা অিধদর (উপেজলা
সমাজেসবা কম কতার কায ালয়)

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

িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক
ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিককরণ

সমাজেসবা অিধদর (উপেজলা
সমাজেসবা কম কতার কায ালয়)

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

বয় ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক
ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিককরণ

সমাজেসবা অিধদর (উপেজলা
সমাজেসবা কম কতার কায ালয়)

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

িতবী ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক
ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিককরণ

সমাজেসবা অিধদর (উপেজলা
সমাজেসবা কম কতার কায ালয়)

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

বপােতর িঁক মাকােবলায় তালবীজ বপন বপনত তালবীজ
িষ মণালয় (উপেজলা িষ
অিফসােরর কায ালয়)

সরকািরভােব খাশ সংহ ও েণাদনা দােনর ে ত ষক বাছাই এবং তােদর
েণাদনা/িবধা াি িনিতকরেণর জ দািয়া।

সামািজক বনায়েনর জ িবিভ কার চারা
রাপন/িবতরণ

রাপন/িবতরণত চারা
িষ মণালয় (উপেজলা িষ
অিফসােরর কায ালয়)

সরকািরভােব খাশ সংহ ও েণাদনা দােনর ে ত ষক বাছাই এবং তােদর
েণাদনা/িবধা াি িনিতকরেণর জ দািয়া।

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

অিত সভা িলশ িবভাগ (সংি থানা)
উপেজলার আইন-লার সািব ক উয়ন,যথাসমেয় েয়াজনীয় সংক িলশ ফাস  িনেয়ািজত করা হেল
মাবাইল কাট  পিরচালনা অিধক ফল হেব।

e-mobile court system এ মামলার
ত upload

আপেলাডত মামলা িলশ িবভাগ (সংি থানা)
উপেজলার আইন-লার সািব ক উয়ন,যথাসমেয় েয়াজনীয় সংক িলশ ফাস  িনেয়ািজত করা হেল
মাবাইল কাট  পিরচালনা অিধক ফল হেব।



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২৯, ২০২১ ১২:৪৩ া: ২০ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৯, ২০২১

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

মাবাইল কাট  পিরচালনা মামলার সংা িলশ িবভাগ (সংি থানা)
উপেজলার আইন-লার সািব ক উয়ন,যথাসমেয় েয়াজনীয় সংক িলশ ফাস  িনেয়ািজত করা হেল
মাবাইল কাট  পিরচালনা অিধক ফল হেব।

উপেজলা আইন লা কিমর সভার িসা
বাবায়ন

বাবািয়ত িসা িলশ িবভাগ (সংি থানা)
উপেজলার আইন-লার সািব ক উয়ন,যথাসমেয় েয়াজনীয় সংক িলশ ফাস  িনেয়ািজত করা হেল
মাবাইল কাট  পিরচালনা অিধক ফল হেব।

উপেজলা আইন লা কিমর সভা অান অিত সভা িলশ িবভাগ (সংি থানা)
উপেজলার আইন-লার সািব ক উয়ন,যথাসমেয় েয়াজনীয় সংক িলশ ফাস  িনেয়ািজত করা হেল
মাবাইল কাট  পিরচালনা অিধক ফল হেব।



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২৯, ২০২১ ১২:৪৩ া: ২১ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৯, ২০২১

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



 

সংেযাজনী ৪: 

 আ�িলক/মাঠ পয �ােয়র কায �ালেয়র জাতীয়��াচার �কৗশলকম �-পিরক�না, ২০২১-২০২২  
 

          আ�িলক/মাঠ পয �ােয়র কায �ালেয়র নাম: উপেজলা িনব �াহী অিফসার, ফিকরহাট, বােগরহাট  

কায ��েমর নাম কম �স�াদন �চক 
 

�চেকর
মান 

একক 
 

বা�বায়েনর
দািয়� 

�া��ি� 
/পদ 

২০২১-২০২২ 
অথ � বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২১-২০২২  ম�� 

ল��মা�া/ 
অজ�ন 

১ম 
�কায়াট �ার 

২য় 
�কায়াট �ার 

৩য় 
�কায়াট �ার 

৪থ � 
�কায়াট �ার 

�মাটঅ
জ�ন 

অিজ�ত
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
১. �ািত�ািনক �ব�া 

১.১ �নিতকতা কিম� সভা আেয়াজন সভা আেয়ািজত ৪ সং�া উপেজলা 
িনব �াহী 
অিফসার 

৪ ল��মা�া ১ ১ ১ ১    

অজ�ন      

১.২ �নিতকতা কিম�র সভার িস�া� 
বা�বায়ন 

বা�বািয়ত িস�া� ৬ % উপেজলা 
িনব �াহী 
অিফসার 

১০০% ল��মা�া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজ�ন      

১.৩ �শাসন �িত�ার িনিম� অংশীজেনর 
(stakeholders) অংশ �হেণসভা 

অ�ি�ত সভা ৪ সং�া উপেজলা 
িনব �াহী 
অিফসার 

২ ল��মা�া - ১ - ১    
অজ�ন      

১.৪ ��াচার সং�া� �িশ�ণ আেয়াজন  �িশ�ণ আেয়ািজত ২ সং�া উপেজলা 
িনব �াহী 
অিফসার 

২ ল��মা�া 
 

- ১ - ১  
 

  

অজ�ন      

১.৫ কম �-পিরেবশউ�য়ন (�া��িবিধ 
অ�সরণ/�ওএ�ই �� অেকেজা 
মালামাল িবন�করণ/পির�ার-পির��তা 
�ি� ইত�ািদ 

উ�ত কম �-পিরেবশ ৩ সং�া ও 
তািরখ 

উপেজলা 
িনব �াহী 
অিফসার  

৪ ল��মা�া 
 

১ 
২২/০৯/২১ 

১ 
২২/১২/২১ 

১ 
২২/০৩/২২ 

১ 
২০/০৬/২২ 

   

অজ�ন      

অজ�ন      



কায ��েমর নাম কম �স�াদন �চক 
 

�চেকর
মান 

একক 
 

বা�বায়েনর
দািয়� 

�া��ি� 
/পদ 

২০২১-২০২২ 
অথ � বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২১-২০২২  ম�� 

ল��মা�া/ 
অজ�ন 

১ম 
�কায়াট �ার 

২য় 
�কায়াট �ার 

৩য় 
�কায়াট �ার 

৪থ � 
�কায়াট �ার 

�মাটঅ
জ�ন 

অিজ�ত
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
১.৬ জাতীয় ��াচার �কৗশলকম�-
পিরক�না, ২০২১-২২ ও ��মািসক 
পিরবী�ণ �িতেবদন দ�র/সং�ায় 
দািখল ও � � ওেয়বসাইেট আপেলাড 
করণ 

কম �-পিরক�না  ও 
��মািসক�িতেবদন
দািখল�ত ও 
আপেলাড�ত 

৪ তািরখ উপেজলা 
িনব �াহী 
অিফসার ও 
সহকারী 
��া�াম 

৪ ল��মা�া ২৭/০৯/২১ ২৭/১২/২১ ২৭/০৩/২২ ২৭/০৬/২২    

অজ�ন      

অজ�ন      

১.৭ ��াচার �র�ার �দান এবং 
�র�ার �া�েদর তািলকা ওেয়বসাইেট 
�কাশ 

�দ� �র�ার ৩ তািরখ উপেজলা 
িনব �াহী 
অিফসার ও 
সহকারী 
��া�াম 

১  - - - ২০/০৬/২০
২২ 

   

২.  �েয়র ��ে� ��াচার ........................................................................৪ 
২.১ ২০২১-২২ অথ �বছেরর�য়-পিরক�না 
ওেয়ব সাইেট �কাশ 

�য়-পিরক�না 
ওেয়ব সাইেট 

�কািশত 

৪ তািরখ উপেজলা 
িনব �াহী 
অিফসার 

২ ল��মা�া ২০/০৮/২১ - ২০/০৩/২২ -    

 
অজ�ন 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

৩. ��াচার সংি�� এবং �ন�িত �িতেরােধ সহায়ক অ�া� কায ��ম……………..২০ (অ�ািধকার িভি�েত ��নতম প�চ� কায ��ম) 
৩.১ কম �কত�া/কম �চারীর সময় মত 
অিফেস আসা িনি�তকরণ 

িনয়িমত হািজরা 
খাতা পয �েব�ণ 

৪ % উপেজলা িনব �াহী 
অিফসার 

১০০% ল��মা�া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজ�ন      
৩.২��াচার বা�বােয়েন �হ�েড� �াপন �হ� �ড� �াপন ৪ সং�া উপেজলা িনব �াহী 

অিফসার 
১ ল��মা�া - ১ - -    

অজ�ন      
৩.৩�ন�িত �িতেরােধ সেচতনতা �লক 
িলফেলট িবতরণ 

িলফেলট িবতরেণর 
সং�া 

৪ সং�া উপেজলা িনব �াহী 
অিফসার 

১০০০ ল��মা�া ২৫০ ২৫০ ২৫০ ২৫০    
অজ�ন      

৩.৪মিহলা/ �� / ��েদর জ� অ�ািক 
ধার�লক �সবা�দান 

�সবা�দান ৪ % উপেজলা িনব �াহী 
অিফসার 

১০০% ল��মা�া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজ�ন      
৩.৫িব��ৎ, পািন ও �ালানীর সা�য়ী / 
সেব �া�ম �বহার িনি�তকরন 

সেব �া�ম �বহার 
িনি�তকরন 

৪ % উপেজলা িনব �াহী 
অিফসার 

১০০% ল��মা�া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজ�ন      



 

 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 - - 
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