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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:

 সকল পাবিলক পরীার কেলা িসিসিভর আওতায় িনেয় আসা।
 বা িববাহ িতেরােধ মাবাইল এিেকশন চাকরণ।
 Uno manirampur নােম ফসক পইজ তরীর মােম জনগেণর সমার িভিেত সমাধােনর জ েয়াজনীয় পদেপ হণ।
 কেরানা কালীন সমেয় ণ সভা সহ Zoom Cloud Meeting Software এর মােম স করা।
 উপেজলা ওেয়ব পাট াল হালনাগাদ করণও উপেজলা পয ােয় আিনক িডিজটাল সার াপন।
 উপেজলা পিরষদ ভবেন িসিস কােমরা াপন। সকল দের বাংলায় িসেজন চাট ার ণয়ন।
 উপেজলার সকল সরকাির দের ডা ইারেনট কােনিিভ ও নটওয়াক াপন।
 বা িববাহ িনেরাধ আইন, ১৯২৯; দিবিধ ৫০৯ এবং মাদক িনয়ণ আইন ১৯৯০ এ পয া সংক মাবাইল কাট  পিরচািলত।

সমা এবং চােলসহ:

 অেমািদত জনবেলর িবপরীেত পদ  থাকায় াভািবক সবা দান করা যাে না;
 বােজেটর তা রেয়েছ;
 েয াগ বণ এলাকা হওয়ায় রাাঘাট এবং যানবাহন সংকট রেয়েছ;
 ত ি ানস জনবেলর সংকট রেয়েছ;
 িগত কােজর ে ইারেনট ীড কম। ডা সংেযাগ বসরকাির পয ােয় না যাওয়া;
 নাগিরক সনদ অযায়ী সবা দােন থ তা।

ভিবৎ পিরকনা:

  ,  জবাবিদিহতালক  ও  জনবাব  উপেজলা  শাসন  বাপনা  গেড়  তালা;  নাগিরক  সনদ  অযায়ী  সবা  তাশী  জনগেণর  সবা
িনিত করা;
 মািমক পয ােয় মিণরামের অনলাইন ল চা করা।
 ত ি ান স জনবল তরী; উপেজলা পিরষেদর সবা সহজীকরণ; হয়রানী েগাপেযাগী বাপনার উীতকরণ;
 মিণরামর উপেজলা িডিজটালাইেজশন করার লে িত দের অনলাইন িডিজটাল হািজরা চা করা হেব।
 সরকােরর ল ও উে অজেন িভশন-২০২১ বাবায়েন ৭ম পবািষ ক কম পিরকনা বাবায়েন এবং টকসই উয়ন লমাা
(SDG) বাবায়েন েয়াজনীয় িশণ দান ও আ: িবভাগীয় সময় সাধন;
 সেব াপির মিণরামর উপেজলা শাসনেক দ মানবসদ িভিক, ত ি িনভর জনবাব সবাখী শাসেন পিরণত করা
মিণরামর  উপেজলা  শাসন  এর  ভিবৎ  পিরকনা।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

 সকল পাবিলক পরীার কেলা িসিসিভর আওতায় িনেয় আসা।
 উপেজলার িবিভ কার সভা, সিমনার ও িশণ কায ম চাভােব স করার জ শাসিনক ভবন সভাক এবং
উপেজলা  কমে  অিডেটািরয়ােম  সাউ  ও  কনফাের  িসেম  াপন।  নাগিরক  সবা  সহজীকরেণ  উপেজলা  পিরষদ  চের
িসেজন চাট ার াপন করা হেয়েছ।
 িশা িতােন আইিস িশা সােরর লে ১৭ িতােন শখ রােসল িডিজটাল াব াপন করা হেয়েছ।
 িবিভ িমং অনলাইন Zoom Cloud Meeting Software এর মােম স করা।
 ২০১৬ সােল  হওয়া ই-মাবাইল কােট র মােম মামলা িনি 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, মিণরামর

এবং

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, যেশার-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ২৪ 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)

তির বহার, উাবনচচ া ও ািতািনক সমতা ির মােম এক দ, সবাখী ও মানসত জনবাব শাসন বা
গেড় তালা।

১.২ অিভল (Mission)
শাসিনক দতা ি, তির যথাযথ বহার ও সবাদাতােদর িভির পিরবতন এবং উাবন চচ ার মােম সময়াব ও
মানসত সবা িনিত করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ উপেজলা অিফেসর কম সাদেনর 

১. েয াগ বাপনা, বনায়ন, জলবা পিরবতন ও পিরেবশ সংরণসহ টকসই উয়ন লমাা অজন রািতকরন।
২. মানসত িশা বাবায়ন, িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণমানব সদ গঠন এবং সবা দােন ত ির বহার
িনিতকরণ
৩. জন লা, জন িনরাপা, সাস, নাশকতা ও বািববাহেরােধ সেচতনতালক কায ম
৪. উপেজলা পয ােয় সকল উয়নলক কায ম সেহর কায কর সময়সাধন ও সামািজক িনরাপালক কায ম
বাবায়ন  জারদারকরণ
৫. রাজ শাসন ও বাপনায় গিতশীলতা আনয়ন।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. েয াগবাপনা এবং াণ ও নব াসন কায ম হণ, িজআর, আর, কািবখা, কািবটা (সাধারণ/ িবেশষ), িভিজিড,
িভিজএফ, অিতদিরেদর জ কম জন কম চী ইতািদ কায ম কায করভােব বাাবয়ন, তাবধান ও পিরবীণ।
২. সরকার কক িষ, ােসবা ও জনা, পিরবার পিরকনা, নারী ও িশ, াথিমক ও গণিশা এবং িশা িবষয়ক
হীত সকল নীিতমালা ও কম চীর ু বাবায়ন, তাবধান, পিরবীন ও সময়সাধন।
৩. -িতক বিশসহ সংরনসহ পিরেবশষেণর ফেল  জলবা পিরবতেনর িবপ ভাব মাকােবলায়
জনসেচতনতা ি, বনায়ন সিকত িবিভ ক হণ ও বাবায়েন সািব ক সহায়তা করা এবং সািব ক সময়সাধন ও
পিরবীণ।
৪. সামািজক িনরাপা ও দাির িবেমাচেন িবিভ কম চী, এক বািড় এক খামারসহ িবিভ ক বাবায়েন সািব ক
সহায়তা দান ও কায কর সময় সাধন।
৫. িভক করণ সংা িবিভ কম চী হণ বাবায়ন ও পিরবীণ।
৬. িবিভ সামািজক সমা যমন: নারী ও িশ িনয াতন, বািববাহ, যৗকহণ, মাদক, মানব পাচার ইতািদ িতেরােধ
ও িনয়েণ যথাযথ কায ম হণ ও বাবায়ন।
৭. এনিজওেদর কায েমর সময় সাধন,েযাজ ােন আরও াজ সািকট কােমরা াপন।
৮. উপেজলার সকল উয়নলক কম কাের সময় এবং মাননীয় ধানমীর িতত কসহসহ িবিভ িবভােগর
উয়নলক কম কা বাবায়েন সময়কারীর দািয় পালন।
৯. সরাসির জনগনেক সবা দােনর লে গননািন হণ এবং সমার সমাধান
১০. জনেসবা সহেজ, কমখরেচ কম সমেয়, কম যাতায়ােত ও হয়রািনভােব দােনর লে হেড এবং অিভেযাগ ব
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াপন।
১১. িবিভ উয়নলক কায ম কায করীভােব বাবায়ন, পয েবণ ও পিরদশ ন।
১২.  মািমক  েরর  িশাথেদর    িতভা  িবকােশর  িনিম  িডেবং  াব  গঠন  ও  উৎসািহতকরেণর  লে
অনাািনকপ রণ। মািিমিডয়া াসেমর ডাশেবাড  হালনাগাদকরণ, িডিজটাল িসেজন চাট ার াপন ।
১৩. িভক ও বািববাহ উপেজলা ঘাষণার ে েয়াজনীয় পদেপ হণ ও সেচতনতালক কায ম
জারদারকরণ।
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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 পয ােয়র দর
সেহর উয়ন লক
কায সেহর কায কর
সময় সাধন

.উপেজলা পিরষদ মািসক সভা অান সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ উপেজলা পিরষদ
নাশ জাির, উপিিত
হািজরা ও কায িববরণী ত

.উপেজলা মািসক সভার িসা বাবায়ন % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উপেজলা পিরষদ
সংি কপ কক
িসা বাবায়ন

.উপেজলার িবিভ উয়ন লক কায ম দশ ন ও
পিরদশ ন

সংা ১৪০ ১৫০ ১৬০ ১৬০ ১৭০ উপেজলা শাসন পিরদশ ন িতেবদন

িতবীেদর িশা ও অা কাণলক কােজ
সহায়তা দান

সংা ৯০ ৯০ ৯৫ ১০০ ১১০ উপেজলা সমাজেসবা অিধদফতর
সংি কপ কক
িসা বাবায়ন

িেযাােদর সানীভাতা, িতবী ভাতা ও িবধবা
ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উপেজলা শাসন সেরজিমেন পিরদশ ন

েয াগ বহাপনা,
বনায়ন, জলবা
পিরবতন ও পিরেবশ
সংরণসহ টকসই
উয়ন লমাা অজন
রািতকরণ

উপেজলা েয াগ বাপনা সভা সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২
উপেজলা ক বাবায়ন কম কতার
কায ালয়

সংি কপ কক
বাবায়ন

পিরকিত েরাপেনর মােম পিরেবশ সংরণ % ৮৫ ৯০ ১০০ ১০০ ১০০ উপেজলা বন িবভাগ
সংি কপ কক
বাবায়ন

েয াগ িত এলাকা তাৎিনক পিরদশ ন/দশ ন সংা ৭০ ৮০ ৯০ ৯০ ১০০ উপেজলা শাসন সেরজিমেন পিরদশ ন

ামীণ অবকাঠােমা িনম ােণর জ কািবখা ও কািবটা
ক বাবায়ন

িক.িম ১০.০০ ১২.০০ ১৪.০০ ১৬.০০ ১৮.০০ উপেজলা ক বাবায়ন কম কতা
সংি কপ কক
বাবায়ন

৫.অিত দিরেদর জ কম সংান কম িচ
সংা
(ল)

০.০৬৬ ০.০৩৩ ০.০৭৭ ০.০৮০ ০.০৮৮ উপেজলা ক বাবায়ন কম কতা
সংি কপ কক
বাবায়ন

সামািজক বনায়েনর জ িবিভ কার ের চারা
িবতরণ

সংা ৫০০ ১৫০০ ৪০০০ ৫০০০ ৬০০০ উপেজলা বন িবভাগ
সংি কপ কক
বাবায়ন



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৭, ২০২১

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

রাজ শাসন ও
বাপনায় গিতশীলতা
আনয়ন।

উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন িতেবদেন উেিখত
পািরশ বাবায়ন

সংা ৮ ১০ ১১ ১২ ১২ উপেজলা িনব াহী অিফস
সংি কপ কক
বাবায়ন

উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন িতেবদেন উেিখত
পািরশ বাবায়ন

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উপেজলা িনব াহী অিফস
সংি কপ কক
বাবায়ন

িম উয়ন কর আদায় তদারিক করা
টাকা
(কা)

১.৪২ ২.৫৬ ৩.০০ ৩.০০ ৩.২৫ সহকারী কিমশনার(িম)
সংি কপ কক
বাবায়ন

িজব বষ  উপেলে াম ও আয়নক সংা ২ ২ ২ ২ ২
সহকারী কিমশনার(িম) ও
সমবায়অিফস

সংি কপ কক
বাবায়ন

র সা িফেকট মামলা িনি % ৮৫ ৯০ ৯৫ ১০০ ১০০ সহকারী কিমশনার(িম)
সংি কপ কক
বাবায়ন



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৭, ২০২১

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

জন লা, জন
িনরাপা, সাস,
নাশকতা ও
বািববাহেরােধ
সেচতনতালক কায ম

১.উপেজলা আইন-লা কিমর সভা সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ উপেজলা িনব াহী অিফসার
নাশ জাির, উপিিত
হািজরা ও কায িববরণী ত

২.মাবাইল কাট  পিরচালনা সংা ১১০ ১৩০ ১৪০ ১৫০ ১৬০
উপেজলা িনব াহী অিফসার ও
সহকারী কিমশনার (িম)

সংি কপ কক
বাবায়ন

৩.াম আদালেতর কায ম দশ ন ও পিরদশ ন সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ উপেজলা িনব াহী অিফসার
সংি কপ কক
বাবায়ন

৪.উপেজলা নারী ও িশ িনয াতন িতেরাধ কিমর
সভা

সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতা
সংি কপ কক
বাবায়ন

৫.যৗক িনেরােধর লে জনসেচতনতা লক সভা
আেয়াজন

সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতা
সংি কপ কক
বাবায়ন

৬.বা িববাহ রােধ অিভভাবকেদর িনেয় িবিভ
সভা/সিমনার

সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতা
সংি কপ কক
বাবায়ন

৭.বা িববাহ রােধ িবিভ ল কেলেজ সভা ও
সিমনার

সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কম কতা
সংি কপ কক
বাবায়ন

৮.মাদক ও বা িববাহ রােধ ইমাম, কাজী,
েরািহতেদর িনেয় সেচতনতালক সভা/সিমনার

সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২
উপেজলা শাসন, উপেজলা মিহলা
িবষয়ক কম কতা

সংি কপ কক
বাবায়ন

৯.সাস, জীবাদ ও মাদক িতেরােধ িবিভ িশা
িতােন সভা সমােবশ

সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২
উপেজলা শাসন, অিফসার-ইন-
চাজ

সংি কপ কক
বাবায়ন

১০. অনলাইন জিনবন সংা - - ১০০০ ১৩০০ ১৫০০ উপেজলা শাসন
সংি কপ কক
বাবায়ন

১১.অনলাইন িনবন সংা - - ২০০ ৫০০ ৬০০ উপেজলা শাসন
সংি কপ কক
বাবায়ন



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৭, ২০২১

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

মানসত িশা
বাবায়ন, িডিজটাল
বাংলােদশ
িবিনম ােণমানব সদ
গঠন এবং সবা দােন
ত ির বহার
িনিতকরণ

১.কিউটার াব/ াব িতার মােম
িশকেদর দতা ি

সংা ১৭ ১৭ ২০ ৩০ ৪০
মািমক িশা অিফসার, সহকারী
াামার

সংি কপ কক
বাবায়ন

২.িশা িতান দশ ন ও পিরদশ ন সংা ১৫০ ১৮০ ২০০ ২৫০ ৩০০
উপেজলা শাসন, মািমক িশা
অিফসার

পিরদশ ন িতেবদন

৩.ণীকে মািিমিডয়ার মােম াস পিরচালনা সংা ২০০ ৩০০ ৩৫০ ৪০০ ৪৫০
মািমক িশা অিফসার, সহকারী
াামার

সংি কপ কক
বাবায়ন

৪.িশক/অিভভাবকেদর সােথ মতিবিনময় সংা ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ মািমক িশা অিফসার
সংি কপ কক
বাবায়ন

৫. মািস আইিস সভা আেয়াজন, িডিজটাল সার
ও ফসেকর মােম জন সবা দান

সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ সহকারী াামার
সংি কপ কক
বাবায়ন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৭, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদেনর , অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৭, 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] েয াগ
বাপনা,
বনায়ন, জলবা
পিরবতন ও
পিরেবশ
সংরণসহ
টকসই উয়ন
লমাা অজন
রািতকরন।

১৫

[১.১] 1. উপেজলা েয াগ বাপনা সভা
[১.১.১]
অিত সভা

সমি সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.২] ২. পিরকিত েরাপেনর মােম পিরেবশ
সংরণ

[১.২.১]
িসা
বাবািয়ত

গড় % ২ ৮৫ ৯০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৩] ৩. েয াগ িত এলাকা তাৎিনক
পিরদশ ন/দশ ন

[১.৩.১]
পিরদশ ন/
দশ নত

সমি সংা ৩ ৭০ ৮০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০ ৯০

[১.৪] ৪. ামীণ অবকাঠােমা িনম ােণর জ কািবখা
ও কািবটা ক বাবায়ন

[১.৪.১]
িনম াণত
রাা

সমি িক.িম ২ ১০.০০ ১২.০০ ১২.০০ ১০.০০ ৯.০০ ৮.০০ ৬.০০ ১৬.০০ ১৮.০০

[১.৫] ৫.অিতদিরেদরজকম সংানকম িচ
[১.৫.১]
িনেয়ািজত
িমক

সমি
সংা
(ল)

৩ ০.০৬৬ ০.০৩৩ ০.০৩৩ ০.০৩০ ০.০২৭ ০.০২৫ ০.০২০ ০.০৮০ ০.০৮৮

[১.৬] ৬.
সামািজকবনায়েনরজিবিভকারেরচারািবতরণ

[১.৬.১]
িবতরণত
চারা

সমি সংা ২ ৫০০ ১৫০০ ৩০০০ ২৫০০ ২০০০ ১৫০০ ১০০০ ৪০০০ ৫০০০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৭, 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 

[২] মানসত
িশা বাবায়ন,
িডিজটাল
বাংলােদশ
িবিনম ােণমানব
সদ গঠন
এবং সবা
দােন ত
ির বহার
িনিতকরণ

১৫

[২.১] ১.কিউটার াব/ াব িতার মােম
িশকেদর দতা ি

[২.১.১]
িশণা
িশক

সমি সংা ৩ ১৭ ১৭ ১৭ ১৬ ১৫ ১৪ ১০ ৩০ ৪০

[২.২] ২.িশা িতান দশ ন ও পিরদশ ন

[২.২.১]
পিরদশ নত
িশা
িতান

সমি সংা ৩ ১৫০ ১৮০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫০ ১২০ ২৫০ ৩০০

[২.৩] ৩.ণীকে মািিমিডয়ার মােম াস
পিরচালনা

[২.৩.১]
মািিমিডয়ার
মােম াস
পিরচালনাত
ল

সমি সংা ৩ ২০০ ৩০০ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৭০ ২৪০ ৪০০ ৪৫০

[২.৪] ৪.িশক/অিভভাবকেদর সােথ মতিবিনময়
[২.৪.১] মত
িবিনময় ত
সভা

সমি সংা ৩ ০২ ০৩ ০৩ ০২ ০১ ০৫ ০৬

[২.৫] ৫. মািসক ইেনােভশন ও আইিস সভা
আেয়াজন, িডিজটাল সার ও ফসেকর মােম
জন সবা দান

[২.৫.১]
ইেনােভশন ও
আইিস সভা
আেয়াজন
এবং
িডিজটাল
সার ও
ফসেকর
মােম জন
সবা

সমি সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৩] জন লা,
জন িনরাপা,
সাস, নাশকতা
ও
বািববাহেরােধ
সেচতনতালক
কায ম

১৪

[৩.১] ১.উপেজলা আইন-লা কিমর সভা
[৩.১.১]
অিত সভা

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৩.২] ২.মাবাইল কাট  পিরচালনা
[৩.২.১]
মাবাইল
কাট 

সমি সংা ২ ১১০ ১৩০ ১৩০ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ১৫০ ১৬০

[৩.৩] ৩.াম আদালেতর কায ম দশ ন ও পিরদশ ন
[৩.৩.১]
অিত সভা

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ১২ ১২

[৩.৪] ৪.উপেজলা নারী ও িশ িনয াতন িতেরাধ
কিমর সভা

[৩.৪.১]
অিত সভা

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৩.৫] ৫.যৗক িনেরােধর লে জনসেচতনতা
লক সভা আেয়াজন

[৩.৫.১]
অিত সভা

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ১২ ১২

[৩.৬] ৬.বা িববাহ রােধ অিভভাবকেদর িনেয়
িবিভ সভা/সিমনার

[৩.৬.১]
অিত
সভা/সিমনার

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৩.৭] ৭.বা িববাহ রােধ িবিভ ল কেলেজ সভা
ও সিমনার

[৩.৭.১]
সিমনার

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২

[৩.৮] ৮.মাদক ও বা িববাহ রােধ ইমাম, কাজী,
েরািহতেদর িনেয় সেচতনতালক সভা/সিমনার

[৩.৮.১]
অিত
সভা/সিমনার

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২

[৩.৯] ৯.সাস, জীবাদ ও মাদক িতেরােধ িবিভ
িশা িতােন সভা সমােবশ

[৩.৯.১]
অিত সভা
সমােবশ

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৭, 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] উপেজলা
পয ােয় সকল
উয়নলক
কায ম সেহর
কায কর
সময়সাধন ও
সামািজক
িনরাপালক
কায ম
বাবায়ন
জারদারকরণ

১৩

[৪.১] 1.উপেজলা পিরষদ মািসক সভা অান
[৪.১.১]
অিত সভা

সমি সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৪.২] 2.উপেজলা মািসক সভার িসা বাবায়ন
[৪.২.১]
িসা
বাবািয়ত

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৬ ৯২ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৪.৩] 3.উপেজলার িবিভ উয়ন লক কায ম
দশ ন ও পিরদশ ন

[৪.৩.১]
পিরদশ নত
ক

সমি সংা ৩ ১৪০ ১৫০ ১৫০ ১৩৫ ১২০ ১০৫ ৯০ ১৬০ ১৭০

[৪.৪] ৪. িতবীেদর িশা ও অা কাণলক
কােজ সহায়তা দান

[৪.৪.১] িশা
ও অা
কাণলক
কােজ
সহায়তা

সমি সংা ৩ ৯০ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৫ ১০০

[৪.৫] ৫. িেযাােদর সানীভাতা, িতবী ভাতা
ও িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক

[৪.৫.১] ভাতা
িবতরণ
কায ম
তদারকত

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৫ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৭, 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] রাজ
শাসন ও
বাপনায়
গিতশীলতা
আনয়ন।

১৩

[৫.১] ১. উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন িতেবদেন
উেিখত পািরশ বাবায়ন

[৫.১.১]
িসা
বাবািয়ত

গড় % ২ ০৮ ১০ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ১২ ১২

[৫.২] ২. িষ খাস জিম বোব দান
[৫.২.১]
নব ািসত
পিরবার

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৫.৩] ৩. িম উয়ন কর আদায় তদারিক করা

[৫.৩.১]
আদায়ত
িম উয়ন
কর

সমি
টাকা
(কা)

২ ১.৪২ ২.৫৬ ২.৫৬ ২.৫০ ২.৪০ ২.৩০ ২.২৫ ৩.০০ ৩.২৫

[৫.৪] ৪. িজব বষ  উপেলে াম ও আয়ন
ক

[৫.৪.১]
িমহীন
পিরবার
নব াসন

সমি সংা ২ ২ ২ ২ ২ ২

[৫.৫] ৫. র সা িফেকট মামলা িনি
[৫.৫.১]
িনিত
মামলা

গড় % ২ ৮৫ ৯০ ৯০ ৮৫ ৭৭ ৭৩ ৭০ ১০০ ১০০

[৫.৬] ৬. অনলাইন জিনবন
[৫.৬.১]
অনলাইন
জিনবন

সমি সংা ২ ১৩০০ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ১৩০০ ১৪০০

[৫.৭] ৭.অনলাইন িনবন
[৫.৭.১]
.অনলাইন
িনবন

সমি সংা ১ ৫০০ ৪০০ ৩০০ ২০০ ৫০০ ৬০০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৬ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৭, 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 ১০ ২২ ২৫ ৩০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ৫ ১৭ ২৫ ৩০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪ ১০ ১৫ ২৫ ৩০

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা
দান িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ১৫ ২৫ ৪৫ ৫০

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ১০ ২৫ ৩৫ ৪৫

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৭ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৭, ২০২১

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

আিম, জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, যেশার িহসােব উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালয়, মিণরামর-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, মিণরামর

তািরখ

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, যেশার

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ OOOI One Office One Idea

২ OSMS Online School Management System

৩ UNO Upazila Nirbahi Officer

৪ এনিজও নন গভাণ েম অরগানাইেজশন।
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সংেযাজনী ২: কম সাদন চেকর পিরমাপ পিত

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

মাণক
[১.১] 1. উপেজলা েয াগ বাপনা সভা [১.১.১] অিত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসার ও িপআইও সভার নাশ ও হািজরা

[১.২] ২. পিরকিত েরাপেনর মােম পিরেবশ সংরণ [১.২.১] িসা বাবািয়ত উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সংি দর িতেবদন

[১.৩] ৩. েয াগ িত এলাকা তাৎিনক পিরদশ ন/দশ ন [১.৩.১] পিরদশ ন/ দশ নত উপেজলা িনব াহী অিফসার ও িপআইও পিরদশ ন িতেবদন

[১.৪] ৪. ামীণ অবকাঠােমা িনম ােণর জ কািবখা ও কািবটা ক বাবায়ন [১.৪.১] িনম াণত রাা উপেজলা িনব াহী অিফসার ও িপআইও সমা িতেবদন যাচাই

[১.৫] ৫.অিতদিরেদরজকম সংানকম িচ [১.৫.১] িনেয়ািজত িমক উপেজলা িনব াহী অিফসার ও িপআইও সমা িতেবদন যাচাই

[১.৬] ৬. সামািজকবনায়েনরজিবিভকারেরচারািবতরণ [১.৬.১] িবতরণত চারা উপেজলা িনব াহী অিফসার ,িপআইও এবং সংি দর িতেবদন

[২.১] ১.কিউটার াব/ াব িতার মােম িশকেদর দতা ি [২.১.১] িশণা িশক উপেজলা িনব াহী অিফসার ও মািমক িশা অিফসার িশেণর হািজরা

[২.২] ২.িশা িতান দশ ন ও পিরদশ ন [২.২.১] পিরদশ নত িশা িতান উপেজলা িনব াহী অিফসার ও মািমক িশা অিফসার পিরদশ ন িতেবদন

[২.৩] ৩.ণীকে মািিমিডয়ার মােম াস পিরচালনা
[২.৩.১] মািিমিডয়ার মােম াস
পিরচালনাত ল

উপেজলা িনব াহী অিফসার ও মািমক িশা অিফসার াস ন ও পাঠ পিরকনা

[২.৪] ৪.িশক/অিভভাবকেদর সােথ মতিবিনময় [২.৪.১] মত িবিনময় ত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসার ও মািমক িশা অিফসার সভার নাশ ও হািজরা

[২.৫] ৫. মািসক ইেনােভশন ও আইিস সভা আেয়াজন, িডিজটাল সার ও ফসেকর মােম জন
সবা দান

[২.৫.১] ইেনােভশন ও আইিস সভা
আেয়াজন এবং িডিজটাল সার ও
ফসেকর মােম জন সবা

উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সহকারী াামার সভার নাশ ও রেলশন

[৩.১] ১.উপেজলা আইন-লা কিমর সভা [৩.১.১] অিত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসার সভার নাশ ও হািজরা

[৩.২] ২.মাবাইল কাট  পিরচালনা [৩.২.১] মাবাইল কাট  উপেজলা িনব াহী অিফসার মাবাইল কাট  রিজার

[৩.৩] ৩.াম আদালেতর কায ম দশ ন ও পিরদশ ন [৩.৩.১] অিত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসার এবং সংি দর সভার নাশ ও হািজরা

[৩.৪] ৪.উপেজলা নারী ও িশ িনয াতন িতেরাধ কিমর সভা [৩.৪.১] অিত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসার ও মিহলা িবষয়ক কম কতা সভার নাশ ও হািজরা

[৩.৫] ৫.যৗক িনেরােধর লে জনসেচতনতা লক সভা আেয়াজন [৩.৫.১] অিত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসার ও মিহলা িবষয়ক কম কতা সভার নাশ ও হািজরা

[৩.৬] ৬.বা িববাহ রােধ অিভভাবকেদর িনেয় িবিভ সভা/সিমনার [৩.৬.১] অিত সভা/সিমনার উপেজলা িনব াহী অিফসার ও মিহলা িবষয়ক কম কতা সভার নাশ ও হািজরা

[৩.৭] ৭.বা িববাহ রােধ িবিভ ল কেলেজ সভা ও সিমনার [৩.৭.১] সিমনার উপেজলা িনব াহী অিফসার ও মিহলা িবষয়ক কম কতা সভার নাশ ও হািজরা

[৩.৮] ৮.মাদক ও বা িববাহ রােধ ইমাম, কাজী, েরািহতেদর িনেয় সেচতনতালক সভা/সিমনার [৩.৮.১] অিত সভা/সিমনার
উপেজলা িনব াহী অিফসার ও মিহলা িবষয়ক কম কতা
এবং সংি দর

সভার নাশ ও হািজরা

[৩.৯] ৯.সাস, জীবাদ ও মাদক িতেরােধ িবিভ িশা িতােন সভা সমােবশ [৩.৯.১] অিত সভা সমােবশ
উপেজলা িনব াহী অিফসার ও মিহলা িবষয়ক কম কতা
এবং সংি দর

সভার নাশ ও হািজরা

[৪.১] 1.উপেজলা পিরষদ মািসক সভা অান [৪.১.১] অিত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসার ও উপেজলা চয়ারান সভার নাশ ও হািজরা
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর

মাণক
[৪.২] 2.উপেজলা মািসক সভার িসা বাবায়ন [৪.২.১] িসা বাবািয়ত উপেজলা িনব াহী অিফসার ও উপেজলা চয়ারান হািজরা ও রেলশন

[৪.৩] 3.উপেজলার িবিভ উয়ন লক কায ম দশ ন ও পিরদশ ন [৪.৩.১] পিরদশ নত ক উপেজলা িনব াহী অিফসার পিরদশ ন িতেবদন

[৪.৪] ৪. িতবীেদর িশা ও অা কাণলক কােজ সহায়তা দান
[৪.৪.১] িশা ও অা কাণলক
কােজ সহায়তা

উপেজলা িনব াহী অিফসার িতেবদন

[৪.৫] ৫. িেযাােদর সানীভাতা, িতবী ভাতা ও িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক
[৪.৫.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

উপেজলা িনব াহী অিফসার ও উপেজলা সমাজেসবা
অিফসার

িতেবদন

[৫.১] ১. উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন িতেবদেন উেিখত পািরশ বাবায়ন [৫.১.১] িসা বাবািয়ত উপেজলা িনব াহী অিফসার দশ ন/ পিরদশ ন িতেবদন

[৫.২] ২. িষ খাস জিম বোব দান [৫.২.১] নব ািসত পিরবার উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সহকারী কিমশনার িম িতেবদন

[৫.৩] ৩. িম উয়ন কর আদায় তদারিক করা [৫.৩.১] আদায়ত িম উয়ন কর উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সহকারী কিমশনার িম রিজার

[৫.৪] ৪. িজব বষ  উপেলে াম ও আয়ন ক [৫.৪.১] িমহীন পিরবার নব াসন উপেজলা িনব াহী অিফসার ও িপআইও িতেবদন

[৫.৫] ৫. র সা িফেকট মামলা িনি [৫.৫.১] িনিত মামলা উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সহকারী কিমশনার িম রিজার

[৫.৬] ৬. অনলাইন জিনবন [৫.৬.১] অনলাইন জিনবন উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সি ইউিনয়ন পিরষদ মািসক িতেবদন/ রিজঃ

[৫.৭] ৭.অনলাইন িনবন [৫.৭.১] .অনলাইন িনবন উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সি ইউিনয়ন পিরষদ মািসক িতেবদন/ রিজঃ
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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
৭.অনলাইন িনবন .অনলাইন িনবন ইউিনয়ন পিরষদ সেচতনালক চার, ঊঠা ন বঠক, সভা এবং অনলাইন অেমাদন

৬. অনলাইন জিনবন অনলাইন জিনবন ইউিনয়ন পিরষদ সেচতনালক চার, ঊঠা ন বঠক, সভা এবং অনলাইন অেমাদন

৫. িেযাােদর সানীভাতা, িতবী ভাতা ও িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিক

ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

উপেজলা সমাজেসবা অিফসােরর
কায ালয়

যৗথ পিরদশ ন,সেচতনালক চার,

৪. িতবীেদর িশা ও অা কাণলক কােজ সহায়তা দান
িশা ও অা কাণলক
কােজ সহায়তা

উপেজলা সমাজেসবা অিফসােরর
কায ালয়

যৗথ পিরদশ ন,সেচতনালক চার,

3.উপেজলার িবিভ উয়ন লক কায ম দশ ন ও পিরদশ ন পিরদশ নত ক উপেজলা পিরষদ
পিরষেদ  িবভাগ সেহর সােথ সময় সাধন এবং ব বত সভার
িসাসেহর অগিত পয ােলাচনা

2.উপেজলা মািসক সভার িসা বাবায়ন িসা বাবািয়ত উপেজলা পিরষদ
পিরষেদ  িবভাগ সেহর সােথ সময় সাধন এবং ব বত সভার
িসাসেহর অগিত পয ােলাচনা

1.উপেজলা পিরষদ মািসক সভা অান অিত সভা উপেজলা পিরষদ
পিরষেদ  িবভাগ সেহর সােথ সময় সাধন এবং ব বত সভার
িসাসেহর অগিত পয ােলাচনা

৫.অিতদিরেদরজকম সংানকম িচ িনেয়ািজত িমক ক বাবায়ন কম কতার কায ালয়
পিরদশ ন চীর সােথ সময় সাধন যৗথ পিরদশ ন মাার রাল যাচাই এবং
াগ অিফসােরর মােম িবতরণ কায ম তদারিক

৪. ামীণ অবকাঠােমা িনম ােণর জ কািবখা ও কািবটা ক বাবায়ন িনম াণত রাা ক বাবায়ন কম কতার কায ালয়
পিরদশ ন চীর সােথ সময় সাধন যৗথ পিরদশ ন মাার রাল যাচাই এবং
াগ অিফসােরর মােম িবতরণ কায ম তদারিক

৩. েয াগ িত এলাকা তাৎিনক পিরদশ ন/দশ ন পিরদশ ন/ দশ নত ক বাবায়ন কম কতার কায ালয়
পিরদশ ন চীর সােথ সময় সাধন যৗথ পিরদশ ন মাার রাল যাচাই এবং
াগ অিফসােরর মােম িবতরণ কায ম তদারিক

1. উপেজলা েয াগ বাপনা সভা অিত সভা ক বাবায়ন কম কতার কায ালয়
পিরদশ ন চীর সােথ সময় সাধন যৗথ পিরদশ ন মাার রাল যাচাই এবং
াগ অিফসােরর মােম িবতরণ কায ম তদারিক

৯.সাস, জীবাদ ও মাদক িতেরােধ িবিভ িশা িতােন সভা সমােবশ অিত সভা সমােবশ মিহলা িবষয়ক কম কতার কায ালয় সেচতনালক চার, ঊঠান বঠক, সভা এবং অনলাইন অেমাদন

৮.মাদক ও বা িববাহ রােধ ইমাম, কাজী, েরািহতেদর িনেয় সেচতনতালক
সভা/সিমনার

অিত সভা/সিমনার মিহলা িবষয়ক কম কতার কায ালয় সেচতনালক চার, ঊঠান বঠক, সভা এবং অনলাইন অেমাদন

৭.বা িববাহ রােধ িবিভ ল কেলেজ সভা ও সিমনার সিমনার মিহলা িবষয়ক কম কতার কায ালয় সেচতনালক চার, ঊঠান বঠক, সভা এবং অনলাইন অেমাদন

৬.বা িববাহ রােধ অিভভাবকেদর িনেয় িবিভ সভা/সিমনার অিত সভা/সিমনার মিহলা িবষয়ক কম কতার কায ালয় সেচতনালক চার, ঊঠান বঠক, সভা এবং অনলাইন অেমাদন

৫.যৗক িনেরােধর লে জনসেচতনতা লক সভা আেয়াজন অিত সভা মিহলা িবষয়ক কম কতার কায ালয় সেচতনালক চার, ঊঠান বঠক, সভা এবং অনলাইন অেমাদন

৪.উপেজলা নারী ও িশ িনয াতন িতেরাধ কিমর সভা অিত সভা মিহলা িবষয়ক কম কতার কায ালয় সেচতনালক চার, ঊঠান বঠক, সভা এবং অনলাইন অেমাদন
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কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

৫. মািসক ইেনােভশন ও আইিস সভা আেয়াজন, িডিজটাল সার ও
ফসেকর মােম জন সবা দান

ইেনােভশন ও আইিস সভা
আেয়াজন এবং িডিজটাল সার
ও ফসেকর মােম জন সবা

মািমক িশা অিফসােরর কায ালয় ছা িশক ও অিভভাবকেদর সােথ সভা আেয়াজন সভা অান ও পালাপ

৪.িশক/অিভভাবকেদর সােথ মতিবিনময় মত িবিনময় ত সভা মািমক িশা অিফসােরর কায ালয় ছা িশক ও অিভভাবকেদর সােথ সভা আেয়াজন সভা অান ও পালাপ

৩.ণীকে মািিমিডয়ার মােম াস পিরচালনা
মািিমিডয়ার মােম াস
পিরচালনাত ল

মািমক িশা অিফসােরর কায ালয় ছা িশক ও অিভভাবকেদর সােথ সভা আেয়াজন সভা অান ও পালাপ

২.িশা িতান দশ ন ও পিরদশ ন পিরদশ নত িশা িতান মািমক িশা অিফসােরর কায ালয় ছা িশক ও অিভভাবকেদর সােথ সভা আেয়াজন সভা অান ও পালাপ

১.কিউটার াব/ াব িতার মােম িশকেদর দতা ি িশণা িশক মািমক িশা অিফসােরর কায ালয় ছা িশক ও অিভভাবকেদর সােথ সভা আেয়াজন সভা অান ও পালাপ

৫. র সা িফেকট মামলা িনি িনিত মামলা সহকারী কিমশনােরর কায ালয়(িম) সভা অান ও পালাপ পিরদশ ন

৩. িম উয়ন কর আদায় তদারিক করা আদায়ত িম উয়ন কর সহকারী কিমশনােরর কায ালয়(িম) সভা অান ও পালাপ পিরদশ ন

২. িষ খাস জিম বোব দান নব ািসত পিরবার সহকারী কিমশনােরর কায ালয়(িম) সভা অান ও পালাপ পিরদশ ন

৮.মাদক ও বা িববাহ রােধ ইমাম, কাজী, েরািহতেদর িনেয় সেচতনতালক
সভা/সিমনার

অিত সভা/সিমনার সহকারী কিমশনােরর কায ালয়(িম) সভা অান ও পালাপ পিরদশ ন

২.মাবাইল কাট  পিরচালনা মাবাইল কাট  সহকারী কিমশনােরর কায ালয়(িম) সভা অান ও পালাপ পিরদশ ন

১.উপেজলা আইন-লা কিমর সভা অিত সভা সহকারী কিমশনােরর কায ালয়(িম) সভা অান ও পালাপ পিরদশ ন
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


