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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:

উপেজলা শাসন, লাখাই বাংলােদশ সরকােরর পক ২০২২ বাবায়েনর লে অিপ ত সকল দািয় ুভােব পালন কের যাে। এরই
অংশ িহেসেব উপেজলার আইন-ংখলা রা, পাবিলক পরীা পিরচালনা, িম বাপনা, দির জনেগাীর কম সংােনর েযাগ ি,
সামািজক িনরাপা কায ম বাবায়ন, সমাজকাণ ও উয়ন কম কাসহ সব েে উপেজলা শাসন অণী িমকা পালন করেছ।
সামািজক িনরাপা কম চীর আওতায় ায় ৮৩৫৮ পিরবারেক ণব াসন করা হেয়েছ। জনেসবার পাশাপািশ উয়নলক কাজ- তে
উপেজলা পিরষেদর অভের পাকা রাা িনম াণ, িেযাা কেলেজর হলম ও পাকা রাা িনম াণ, ১ েল িবান য সরাম দওয়া
হেয়েছ এবং ১১ হাই েল ও ২ মাাসায় এবং ১ কেলেজ সততা ার ও িেযাা কণ ার াপন করা হেয়েছ। কালাউক উ
িবালেয় আইিস লািন ং সাের ২১ াপটপ িদেয় ািন ং সার াপন করা হেয়েছ। অথ ায়েন SESIP। এলিজএসিপ কের
আওতায় নারী উয়ন ফারােমর মােম ল কেলেজ অয়নরত মেয় িশাথেদর মােঝ ািনটারী াপিকনসহ া রার উপকরণ
িবতরণ করা হেয়েছ।
জনকাণলক কাজঃ গত এক বছের সবা দানকােল অতঃ ৯৮৫ অিভেযাগ িনি করা হেয়েছ। এর মে জিম িনেয় িবেরাধ, সরকারী
সি উার িনেরাধ,  পাওনা  টাকা  আদায় িনেয় িবেরাধ,  অৈবধ দখলদার হেত িনরীহ িনপীিড়তেদর জিম উার,  পািরবািরক কলহ, দনা
পাওনা িনি, নারী-িশেদর া অিধকার দানসহ অসং জনকাণলক কাজ করা হেয়েছ।
সািভ স ইেনােভশনঃ লাখাই উপেজলা এক দাা বণ এলাকা হওয়ায় ‘‘দাা লাখাই’’ িশেরানােম এক ইেনােভভ কাজ হােত নয়া
হয়। এই ইেনােভশন ২০১৬ সােল িসেলট িবভােগর  ইেনােভশেনর ময াদা লাভ কের।

সমা এবং চােলসহ:

উপেজলা শাসেন িক সীমাবতা রেয়েছ। সাব িণক ও তগিতর ইারেনট সবা তা, ইউিনয়ন িম অিফসসেহ বহারেযা ভৗত
অবকাঠােমা ও জনবেলর তা রেয়েছ। যার ফেল িম িবষয়ক সবা দােন দীঘ  িতার ি হে।

ভিবৎ পিরকনা:

(ক) দ মানবসদ উয়েন উপেজলা শাসেনর কম কতা ও কম চারীেদর ডাটােবইজ তরী করা; (খ) ইেকানিমক জান িতা করা;
(গ) সকল াথিমক, মািমক ও কেলজসেহ মািিমিডয়া াসম শতভাগ চা করেণর িনিম মিনটিরং কায ম জারদার করা;
(ঘ) One Stop Service চা করার মােম িম শাসনেক অিধকতর সহজ ও জনবাব কের গেড় তালা;
(ঙ) সফটওয়ার বহার কের নামজাির সহজীকরণ, িডিজটাল পিতেত শতভাগ িম উয়ন কর দাবী িনধ ারেণর কায ম হণ করা হে।
(চ) ই-ফাইিলং কােমর ারা সরকােরর কাজেক ত স করা হে। (ছ) িমড-ড িমল ১০০%করার বা হণ করা হে।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

ায় ২০০০ জন অিতদিরের জ কম সংান কম িচ নওয়া হেব।
সামািজক বনায়েনর জ িবিভ কার ের ায় ৩০০০ চারা িবতরণ করা হেব।
িবিভ পিরবােরর মে ায় ৮.০০ একর িষ খাসজিম বোব দান করা হেব।
িম উয়ন করখাত হেত মাট ৩৩,১০,০০০/- ল টাকা আদায় করা হেব;
সরকাির ও বসরকাির সহেযািগতায় সকল িবালেয় মািিমিডয়া াসম াপন করা হেব।
মাবাইল কাট েক কায কর ও গিতশীল কের সমােজ আইন ংখলা িতায় মাবাইল কাট  পিরচালনা ৪৮  ত উীত করা হেব।
৪০  সা িফেকট মাকমার আমািনক ৩,০০,০০০/- টাকা আদায় করা হেব।
সামািজক িিতশীলতা িতায় সােহর িত ধবার গণনানী অােনর কম িচ চলমান রেয়েছ।
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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, লাখাই

এবং

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, হিবগ-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)

১.১ পক (Vision) :
দ, গিতশীল, উয়ন সহায়ক এবং জনবাব শাসন।

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

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ উপেজলা অিফেসর কম সাদেনর 

১. সামািজক িনরাপালক কায ম বাবায়ন, মানবসদ উয়ন ও ািতািনক সমতা িকরণ;
২. রাজ শাসন ও বাপনা গিতশীলতা আনয়ন
৩. জনলা ও জনিনরাপা সংহতকরণ
৪. উপেজলা পয ােয় সরকাির ও বসরকাির সকল উয়নলক কায সেহর কায কর সময়সাধন
৫. েয াগ বাপনা, বনায়ন, জলবা পিরবতন ও পিরেবশ সংরণসহ টকসই উয়ন লমাা অজন রািতকরণ
৬. জিনবন সংা কায ম জারদারকরণ
৭. িনবন সংা কায ম জারদারকরণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. উপেজলার আ:িবভাগীয় কম কাের সময় এবং ধানমীর িতত কসহ সহ উপেজলার ধান উয়ন কম কা
বাবায়েন সময়কারীর দািয় পালন;
২. ে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 বাবায়ন, তাবধান ও পিরবীণ;
৩. উপেজলার রাজ শাসেনর সািব ক িনয়ণ, তাবধান এবং পিরবীণ;
৪. িবিভ সামািজক সমা, যমন যৗন হয়রািন, নারী িনয াতন, মাদক সবন, চারাচালান, যৗক, বািববাহ ইতািদ
িতেরাধ/িনরসেন কায ম হণ;
৫. ানীয় সরকার সংা কায ম;
৬. উপেজলার রাজ শাসেনর সািব ক িনয়ণ, তাবধান এবং পিরবীণ;
৭. উপেজলা ািজেিস ও িনব াহী ািজেিস সিকত যাবতীয় মতা েয়াগ, মাবাইল কাট  পিরচালনা, উপেজলার
সািব ক আইন-লা রাব ক জনজীবেন ি আনয়ন এবং িভিভআইিপেদর িনরাপা সংা কায াবিল;
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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

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদেনর , অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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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] সামািজক
িনরাপালক
কায ম বাবায়ন,
মানবসদ উয়ন
ও ািতািনক
সমতা িকরণ;

১৫

[১.১] সামািজক
িনরাপালক কের
বাবায়ন পিরবীণ

[১.১.১] পিরবীণত
ক

সমি সংা ২ ১০ ১১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১১ ১২

[১.২] াক-াথিমেক
শতভাগ ভিত িনিতকরণ

[১.২.১] ছাছাী
ভিতত

গড় % ২ ৯৯.৫ ৯৯.৬ ৯৯.৭ ৯৯.৬৫ ৯৯.৬ ৯৯.৫৫ ৯৯.৫ ৯৯.৬৫ ৯৯.৭

[১.৩] াথিমক ের ঝের
পড়ার (পআউট) হার াস

[১.৩.১] পআউট হার
াস

গড় % ২ ৮.৭৫ ৮.৫ ৮.২৫ ৮.৫ ৮.৭৫ ৯ ৯.৫ ৮.৫ ৮.৭৫

[১.৪] ল পিরদশ ন [১.৪.১] পিরদশ নত ল সমি সংা ৩ ১৬ ১৮ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১৮ ২০

[১.৫] অনলাইন ােসর
সংা ও মােনায়ন

[১.৫.১] অনলাইন ােসর
সংা

সমি সংা ২ ৯০০০ ১২০০০ ১০০০০ ৯০০০ ৭০০০ ৬০০০ ৮০০০ ১০০০০

[১.৫.২] অনলাইস ােসর
মােনায়েন িশকেদর
িশণ আেয়ািজত

সমি সংা ২ ১ ২ ১ ১ ২

[১.৬] অিতদিরেদর জ
কম জন কের আওতায়
কম সংান ি

[১.৬.১] কম সংান
িজত

সমি সংা ২ ১২০০ ১৪০০ ১৬০০ ১৫০০ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ১৫০০ ১৬০০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, ম ২৩, 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] রাজ শাসন
ও বাপনা
গিতশীলতা আনয়ন

১৫

[২.১] িষ খাস জিম
বোব দান

[২.১.১] নব ািসত
পিরবার

সমি সংা ২ ৩৭০ ৩৮০ ৪০০ ৩৯০ ৩৮০ ৩৭৫ ৩৭০ ৩৮০ ৩৯০

[২.২] িম উয়ন কেরর
সক দাবী িনধ ারণ

[২.২.১] দাবী িনধ ারনত তািরখ তািরখ ২ ৩১.০৮.২১ ০৩.০৯.২১ ৩১.০৮.২১ ০৩.০৯.২১ ০৭.০৯.২১ ১০.০৯.২১ ১৫.০৯.২১ ৩১.০৮.২১ ০৩.০৯.২১

[২.৩] িম উয়ন কর
আদায় তদারিক

[২.৩.১] আদায়ত িম
উয়ন কর (সাধারণ)

গড় % ১ ৮৫ ৯০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৩.২] আদায়ত িম
উয়ন কর (সংা)

গড় % ১ ৩৪ ৩৬ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৩৬ ৩৮

[২.৪] অিডট আপি
িনিকরণ

[২.৪.১] িনিত
অিডট আপি

গড় % ১ ৯০ ৯৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯৫ ১০০

[২.৫] রাজ মামলা িনি
[২.৫.১] িনিত
মামলা

গড় % ১ ৭ ৮ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৮ ৯

[২.৬]  মামলার এস এফ
রণ

[২.৬.১] িরত এস এফ
মামলা

সমি সংা ১ ৪৫ ৫০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৫৫ ৬০

[২.৭] খাস জিমর অৈবধ
দখল উার

[২.৭.১] উারত খাস
জিম

সমি একর ১ ৭.৫ ৮ ৯ ৮.৫ ৮ ৭.৫ ৭ ৮ ৮.৫

[২.৮] িভিপ িলজ
নবায়নকরণ

[২.৮.১] নবায়নত িলজ সমি সংা ১ ৩৫ ৪০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৪০ ৪৫

[২.৯] এলএ িতরণ
মামলা িনিকরণ

[২.৯.১] িনিত
িতরণ মামলা

সমি সংা ১ ৩০ ৩২ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৩০ ২৮ ৩৪ ৩৬

[২.১০] রকড ম হেত
খিতয়ান সরবরাহকরণ

[২.১০.১] সরবরাহত
খিতয়ান

সমি সংা ১ ১২০০ ১৩০০ ১৫০০ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ১১০০ ১৩০০ ১৪০০

[২.১১] ইউিনয়ন িম অিফস
পিরদশ ন

[২.১১.১] পিরদশ নত
অিফস

সমি সংা ১ ২০ ২২ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২২ ২৪

[২.১২] ১ম, ২য় ও ৩য়
িণর কম কতা/কম চারী
িশণ

[২.১২.১] িশণা
কম কতা/কম চারী

সমি সংা ১ ৪ ৫ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৫ ৬



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, ম ২৩, 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] জনলা ও
জনিনরাপা
সংহতকরণ

১৫

[৩.১] উপেজলা আইনলা
কিমর সভা অান

[৩.১.১] অিত সভা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৩.১.২] বাবািয়ত
পািরশ

গড় % ২ ৮০ ৮৫ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৮০ ৮৫

[৩.২] মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[৩.২.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ২ ৪৪ ৪৬ ৪৮ ৪৬ ৪৪ ৪২ ৪০ ৪৬ ৪৮

[৩.৩] চারাচালান
িতেরােধ জনসেচতনালক
সভা আেয়াজন

[৩.৩.১] চারাচালান
িতেরােধ
জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৩.৪] মাদক িনয়ণ
কিমর সভা আেয়াজন

[৩.৪.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৩.৫] মানবপাচার রােধ
সভা আেয়াজন

[৩.৫.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৩.৬] মাবাইল কােট র
ব সহকারীগেণর মাবাইল
কাট  িবষয়ক িশণ
আেয়াজন

[৩.৬.১] আেয়ািজত
িশণ কম শালা

সমি সংা ১ ১ ২ ১ ২ ২

[৩.৭] ভাা অিধকার
সংরণ আইেন মাবাইল
কাট  পিরচালনা

[৩.৭.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ২ ২০ ১৮ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২২ ২৪

[৪] উপেজলা
পয ােয় সরকাির ও
বসরকাির সকল
উয়নলক
কায সেহর
কায কর
সময়সাধন

১২

[৪.১] উপেজলা উয়ন
সময় কিমর সভা অান

[৪.১.১] অিত সভা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৪.১.২] িসা
বাবািয়ত

গড় % ২ ৮০ ৮২ ৮৫ ৮২ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৮২ ৮৫

[৪.২] িবিভ উয়নলক
কায ম পিরদশ ন

[৪.২.১] পিরদশ নত সমি সংা ২ ৩৫ ৪০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ৪০ ৪৫

[৪.২.২] বাবািয়ত
পািরশ

গড় % ২ ৮০ ৮২ ৮৫ ৮২ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৮২ ৮০

[৪.৩] এনিজও কায ম
সময় িবষয়ক সভা

[৪.৩.১] অিত সভা সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৪.৩.২] িসা
বাবািয়ত

গড় % ২ ৮০ ৮২ ৮৫ ৮২ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৮২ ৮৫



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, ম ২৩, 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] েয াগ
বাপনা, বনায়ন,
জলবা পিরবতন
ও পিরেবশ
সংরণসহ
টকসই উয়ন
লমাা অজন
রািতকরণ

১০

[৫.১] ামীন অবকাঠােমা
িনম াণ ক পিরদশ ন

[৫.১.১]
পিরদশ ন/দশ নত

সমি সংা ২ ১১ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১১ ১২

[৫.২] পাহাড় কাটা ও অৈবধ
বা উোলন রােধ মাবাইল
কাট  পিরচালনা

[৫.২.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ২ ১১ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১১ ১২

[৫.৩] সরকাির দর ও
লসহ ছাদিষর আওতায়
আনয়ন

[৫.৩.১] ছাদিষর
আওতায় আনয়নত
দালােনর সংা

সমি সংা ২ ৪ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১৪ ১৬

[৫.৪] সামািজক বনায়েনর
জ িবিভ কার ের
চারা িবতরণ

[৫.৪.১] িবতরণত চারা সমি সংা ১ ২০০০ ২৫০০ ৩০০০ ২৫০০ ২০০০ ১৫০০ ১০০০ ২০০০ ২৫০০

[৫.৫] উপেজলা পিরেবশ
কিমর সভা আেয়াজন

[৫.৫.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ১ ১ ২ ৪ ৩ ২ ১ ৩ ৪

[৫.৬] খামান ও ি
িবষেয় সেচতনতা ি

[৫.৬.১] িজববষ 
উপলে ািপত
পািরবািরক সবিজ ও ি
বাগান

সমি সংা ১ ২৫০ ৪৫০ ৪২০ ৪০০ ৩৮০ ৩৬০ ৪২০ ৪৫০

[৫.৭] িষ যপািত সংহ
ও সহজলভতা ি

[৫.৭.১] উয়ন সহায়তা
সরবরাহত িষ
যপািত

সমি সংা ১ ২০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৩৫ ৪০

[৬] জিনবন
সংা কায ম
জারদারকরণ

২
[৬.১] জ িনবন
সকরণ

[৬.১.১] উপেজলায়
জের ১ বছেরর মে
জ িনবেনর হার

মিত % ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৮০ ১০০

[৭] িনবন
সংা কায ম
জারদারকরণ

১
[৭.১]  িনবন
সকরণ

[৭.১.১] উপেজলায় র
১ বছেরর মে 
িনবেনর হার

মিত % ১ 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%

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] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৪] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৪.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৫] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৫.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, লাখাই, জলা শাসক, জলা শাসেকর
কায ালয়, হিবগ-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, হিবগ িহসােব উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালয়, লাখাই-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, লাখাই

তািরখ

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, হিবগ

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইিস ইনফরেমশন এ কিমউিনেকশন টকেনালিজ

২ উিডিসিস উপেজলা উয়ন সময় কিম

৩ উিনঅ উপেজলা িনব াহী অিফসার

৪ এনিজও নন গভনেম অগ ানাইেজশন

৫ এসএফ টা অব ফাস

৬ কািবখা কােজর িবিনমেয় খা

৭ িজআর সাস া

৮ আর ট িরিলফ

৯ িবিসএস বাংলােদশ িসিভল সািভ স

১০ িভআইিপ ভির ইমপরা পাস ন

১১ িভিজএফ ভালনােরবল প িফিডং

১২ সায়রাত মহল জলমহাল, বামহাল, পাথরমহাল, লবণমহাল, িচংিড়মহাল ইতািদ
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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] সামািজক িনরাপালক কের বাবায়ন পিরবীণ [১.১.১] পিরবীণত ক হািরত শাখা পিরদশ ন িতেবদন রণ

[১.২] াক-াথিমেক শতভাগ ভিত িনিতকরণ [১.২.১] ছাছাী ভিতত উপেজলা িনব াহী অিফসার কায ম তদারিক

[১.৩] াথিমক ের ঝের পড়ার (পআউট) হার াস [১.৩.১] পআউট হার াস উপেজলা িনব াহী অিফসার কায ম তদারিক

[১.৪] ল পিরদশ ন [১.৪.১] পিরদশ নত ল হািরত শাখা পিরদশ ন িতেবদন ত ও রণ

[১.৫] অনলাইন ােসর সংা ও মােনায়ন
[১.৫.১] অনলাইন ােসর সংা হািরত শাখা িতেবদন রণ

[১.৫.২] অনলাইস ােসর মােনায়েন িশকেদর িশণ আেয়ািজত হািরত শাখা আেয়ািজত িশণ

[১.৬] অিতদিরেদর জ কম জন কের আওতায় কম সংান ি [১.৬.১] কম সংান িজত হািরত শাখা বাবায়ন

[২.১] িষ খাস জিম বোব দান [২.১.১] নব ািসত পিরবার সহকারী কিমশনার (িম) কায ম তদারিক

[২.২] িম উয়ন কেরর সক দাবী িনধ ারণ [২.২.১] দাবী িনধ ারনত সহকারী কিমশনার (িম) কায ম তদারিক

[২.৩] িম উয়ন কর আদায় তদারিক
[২.৩.১] আদায়ত িম উয়ন কর (সাধারণ) সহকারী কিমশনার (িম) কায ম তদারিক

[২.৩.২] আদায়ত িম উয়ন কর (সংা) সহকারী কিমশনার (িম) কায ম তদারিক

[২.৪] অিডট আপি িনিকরণ [২.৪.১] িনিত অিডট আপি সহকারী কিমশনার (িম) কায ম তদারিক

[২.৫] রাজ মামলা িনি [২.৫.১] িনিত মামলা সহকারী কিমশনার (িম) কায ম তদারিক

[২.৬]  মামলার এস এফ রণ [২.৬.১] িরত এস এফ মামলা সহকারী কিমশনার (িম) কায ম তদারিক

[২.৭] খাস জিমর অৈবধ দখল উার [২.৭.১] উারত খাস জিম সহকারী কিমশনার (িম) কায ম তদারিক

[২.৮] িভিপ িলজ নবায়নকরণ [২.৮.১] নবায়নত িলজ সহকারী কিমশনার (িম) কায ম তদারিক

[২.৯] এলএ িতরণ মামলা িনিকরণ [২.৯.১] িনিত িতরণ মামলা

[২.১০] রকড ম হেত খিতয়ান সরবরাহকরণ [২.১০.১] সরবরাহত খিতয়ান সহকারী কিমশনার (িম) কায ম তদারিক

[২.১১] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [২.১১.১] পিরদশ নত অিফস সহকারী কিমশনার (িম) কায ম তদারিক

[২.১২] ১ম, ২য় ও ৩য় িণর কম কতা/কম চারী িশণ [২.১২.১] িশণা কম কতা/কম চারী সহকারী কিমশনার (িম) কায ম তদারিক

[৩.১] উপেজলা আইনলা কিমর সভা অান
[৩.১.১] অিত সভা হািরত শাখা সভার কায িববরণী ত ও বন

[৩.১.২] বাবািয়ত পািরশ হািরত শাখা িসা বাবািয়ত

[৩.২] মাবাইল কাট  পিরচালনা [৩.২.১] পিরচািলত মাবাইল কাট 

[৩.৩] চারাচালান িতেরােধ জনসেচতনালক সভা আেয়াজন [৩.৩.১] চারাচালান িতেরােধ জনসেচতনালক সভা আেয়াজন গাপনীয় শাখা সভার কায িববরণী ত ও বন

[৩.৪] মাদক িনয়ণ কিমর সভা আেয়াজন [৩.৪.১] আেয়ািজত সভা
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৩.৫] মানবপাচার রােধ সভা আেয়াজন [৩.৫.১] আেয়ািজত সভা গাপনীয় শাখা সভার কায িববরণী ত ও বন

[৩.৬] মাবাইল কােট র ব সহকারীগেণর মাবাইল কাট  িবষয়ক িশণ
আেয়াজন

[৩.৬.১] আেয়ািজত িশণ কম শালা হািরত শাখা আেয়ািজত িশণ

[৩.৭] ভাা অিধকার সংরণ আইেন মাবাইল কাট  পিরচালনা [৩.৭.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  হািরত শাখা
মাবাইল কাট  িতেবদন ত ও
রণ

[৪.১] উপেজলা উয়ন সময় কিমর সভা অান
[৪.১.১] অিত সভা

[৪.১.২] িসা বাবািয়ত হািরত শাখা সভার কায িববরণী ত ও বন

[৪.২] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন
[৪.২.১] পিরদশ নত হািরত শাখা পিরদশ ন িতেবদন রণ

[৪.২.২] বাবািয়ত পািরশ হািরত শাখা বাবািয়ত পািরশ

[৪.৩] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভা
[৪.৩.১] অিত সভা হািরত শাখা সভার কায িববরণী ত ও বন

[৪.৩.২] িসা বাবািয়ত হািরত শাখা সভার কায িববরণী ত ও বন

[৫.১] ামীন অবকাঠােমা িনম াণ ক পিরদশ ন [৫.১.১] পিরদশ ন/দশ নত

[৫.২] পাহাড় কাটা ও অৈবধ বা উোলন রােধ মাবাইল কাট  পিরচালনা [৫.২.১] পিরচািলত মাবাইল কাট 

[৫.৩] সরকাির দর ও লসহ ছাদিষর আওতায় আনয়ন [৫.৩.১] ছাদিষর আওতায় আনয়নত দালােনর সংা

[৫.৪] সামািজক বনায়েনর জ িবিভ কার ের চারা িবতরণ [৫.৪.১] িবতরণত চারা উপেজলা িনব াহী অিফসার িতেবদন রণ

[৫.৫] উপেজলা পিরেবশ কিমর সভা আেয়াজন [৫.৫.১] আেয়ািজত সভা হািরত শাখা সভার কায িববরণী ত ও বন

[৫.৬] খামান ও ি িবষেয় সেচতনতা ি [৫.৬.১] িজববষ  উপলে ািপত পািরবািরক সবিজ ও ি বাগান উপেজলা িনব াহী অিফসার িতেবদন রণ

[৫.৭] িষ যপািত সংহ ও সহজলভতা ি [৫.৭.১] উয়ন সহায়তা সরবরাহত িষ যপািত উপেজলা িনব াহী অিফসার িতেবদন রণ

[৬.১] জ িনবন সকরণ [৬.১.১] উপেজলায় জের ১ বছেরর মে জ িনবেনর হার

[৭.১]  িনবন সকরণ [৭.১.১] উপেজলায় র ১ বছেরর মে  িনবেনর হার
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সােথ সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
পাহাড় কাটা ও অৈবধ বা উোলন রােধ মাবাইল কাট 
পিরচালনা

পিরচািলত মাবাইল কাট  লাখাই থানা েয়াজনীয় িলশ ফাস  রণ ও িসা বাবায়েন কায ম হণ

মানবপাচার রােধ সভা আেয়াজন আেয়ািজত সভা লাখাই থানা েয়াজনীয় িলশ ফাস  রণ ও িসা বাবায়েন কায ম হণ

মাদক িনয়ণ কিমর সভা আেয়াজন আেয়ািজত সভা লাখাই থানা েয়াজনীয় িলশ ফাস  রণ ও িসা বাবায়েন কায ম হণ

চারাচালান িতেরােধ জনসেচতনালক সভা আেয়াজন
চারাচালান িতেরােধ জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

লাখাই থানা েয়াজনীয় িলশ ফাস  রণ ও িসা বাবায়েন কায ম হণ

মাবাইল কাট  পিরচালনা পিরচািলত মাবাইল কাট  লাখাই থানা েয়াজনীয় িলশ ফাস  রণ ও িসা বাবায়েন কায ম হণ

সরকাির দর ও লসহ ছাদিষর আওতায় আনয়ন
ছাদিষর আওতায় আনয়নত দালােনর
সংা

এলিজইিড, সকল দেরর কম কতা, জনিতিনিধ িসা অযায়ী কায ম হণ

ামীন অবকাঠােমা িনম াণ ক পিরদশ ন পিরদশ ন/দশ নত এলিজইিড, সকল দেরর কম কতা, জনিতিনিধ িসা অযায়ী কায ম হণ

িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন পিরদশ নত এলিজইিড, সকল দেরর কম কতা, জনিতিনিধ িসা অযায়ী কায ম হণ

িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন বাবািয়ত পািরশ এলিজইিড, সকল দেরর কম কতা, জনিতিনিধ িসা অযায়ী কায ম হণ

উপেজলা উয়ন সময় কিমর সভা অান অিত সভা এলিজইিড, সকল দেরর কম কতা, জনিতিনিধ িসা অযায়ী কায ম হণ

উপেজলা উয়ন সময় কিমর সভা অান িসা বাবািয়ত এলিজইিড, সকল দেরর কম কতা, জনিতিনিধ িসা অযায়ী কায ম হণ
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


