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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, িসেলট সদর

এবং

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, িসেলট-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:

২০২১ বাবায়ন এবং জনগেণর দারগড়ায় সবা পৗেছ দয়ার মানেস িসেলট সদর উপেজলা শাসন িনরলসভােব কাজ কের যাে । ২০২০-
২০২১ অথ বছের জনগেনর চািহত সবা দান িনিতকরণ এবং জবাবিদিহতা িকে িডিজটাল হািজরা াপন করা হেয়েছ এবং সকল
দের বাংলায় িসেজন চাট ার ণয়ন করা হেয়েছ। এই অথ বছের িসেল ট সদর উপেজলার এ.িড.িপ, রাজ তহিবল ও াবর সি হার
কর তহিবেলর অথ ায়েন রাাঘােটর াপক উয়ন সাধন ও িজ কালভাট  িনম াণ করা হেয়েছ । সাস, নাশকতা, জীবাদ ও মাদক
সমাজ গঠেন এবং ইভিজং িতেরােধ িবিভ িশা িতােন উকরণ সভার আেয়াজন করা হেয়েছ । িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণ
বিতত ওেয়বেপাট াল হালনাগাদকরণ ও শখ রােসল িডিজটাল ােব আইিস াব কায কর করা হেয়েছ । সরকাির িনেদ শনা চার,
বাবায়ন, জনগেণর অনলাইনিভিক অিভেযাগ িনিসহ সব সাধারেণর সােথ যাগােযােগর জ “Uno Sylhet Sadar” নােম
ফইসক আইিড তরী করা হেয়েছ । িতবী, অিক ও িপিছেয় থাকা জনেগাীর কােণ িবিভ পদেপ হণ করা হেয়েছ । ২০২০
সােলর মাচ  মাস হেত সারা দেশর ায় িসেলট সদর উপেজলায়ও কািভড- ১৯ এর সংমেনর ফেল সাধারন  চলাকালীন সমেয় কম হীন
হেয়  পড়া  ১৪৩২৩  জন  অসহায়  মােষর  মােঝ  িজ  আর  কাশ  ও  িভিজএফ এর  মােম  মানিবক  সহায়তা  পৗেছ  দয়া  হেয়েছ।  সংমন
িতেরােধ জনসেচতনতা ি এবং সংিমতেদর হামেকায়ােরাইন িনিত কের এ উপেজলার কেরানা সংমেনর হার এখেনা সহনশীল
মাায় রাখা হেয়েছ। িজববষ  ও াধীনতার বন  জয়ি উপলে িত দের িবেশষ সবা সাহ উদযাপেনর উোগ হণ করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

িবভাগীয় সদর উপেজলা হওয়ায় ঘনবসিতন  এলাকা িশার হার অেনক কম।অ জলা থেক আগত ভাসমান জনেগাী এই উপেজলার
ধান  চােল।কািভড-১৯ বা  অ কান  মহামাির  সংমন কােল  এই ভাসমান  জনেগাীর  জীিবকা  চলমান  রাখা  এবং  রােগর  সংমন
িনয়েণ  রাখা  এক  চােল।  সই  সােথ  উপেজলা  পিরষেদর  অবান  সদরউ  পেজলার  শষাে  হওয়ােত  আগত  সবাহীতার  সংাও
নগ। থাগত চাকরীর িবপরীেত উোা িহেসেব িনেজেক গেড় তালার বণতার হার এখােন অেনক কম।

ভিবৎ পিরকনা:

সদর উপেজলােক মেডল উপেজলায় পািরত করার য়ােস তি ানস জনবল তরী । উপেজলা পিরষেদর সবা সহজীকরণ,
হয়রানী, েগাপেযাগী বাপনার উীতকরণ । সরকােরর ল ও উে অজেন, পক -২০৪১ বাবায়েন ৭ম পবািষ ক
কম পিরকনা বাবায়েন এবং টকসই উয়নলক (SDG) বাবায়েন েয়াজনীয় িশণ দান ও আ:িবভাগীয় সময় সাধন।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১।সবা দােনর সকল ে ািবিধ অসরণ করা।
২।এসিডিজ ২০৩০ এর কািত ল অজন।
৩।িজববেষ র িতত সবা দান এবং িজববষ  উপলে পিরকিতভােব ২০,০০০ ফলজ ও ঔষিধ েরাপন।
৪। াথিমক ও মািমক িবালয়সেহর ণগত মান ি।
৫। জাতীয় াচার কৗশল অসরণ।
৬।িভক করেণর লে কায ম জারদার করা।
৮।নদীসহ অা সরকাির িমেত অৈবধ দখলদার উেদ কায ম জারদারকরণ।
৭।িসেলট সদর উপেজলার বজবাপনা জারদার কের পিরেবশ ষণ রাধ করা।
৮। িসেলট সদর উপেজলার েবশাের িের চতনা সিলত গইট বা তারন াপন
৯।সকল অনাবািদ জিম চােষর আওতায় আনা এবং লাকতন এবং ানাশােরর কারেন পিরেবশ িবপযয় রােধ কায কর িমকা
পালন।
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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, িসেলট সদর

এবং

জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, িসেলট-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, সবাখী ও মানসত জনখী শাসন ।

১.২ অিভল (Mission)
তির বহার, উাবনচচ া ও শাসিনক 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. রাজ শাসন ও বাপনায় গিতশীলতা আনয়ন।
২. িের চতনা বাবায়ন ও াচার চচ া।
৩. আইনংখলা ও জনিনরাপা সংহতকরণ।
৪. উপেজলা পয ােয়রদরসেহর উয়নলক কায সেহর কায কর সময়সাধন ও এসিডিজ লমাা অজন।
৫. েয াগ বাপনা, বনায়ন, জলবা পিরবতন ও পিরেবশ সংরণসহ টকসই উয়ন।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. উপেজলার উয়ন কম কাের সময় এবং মাননীয় ধানমীর িতত কসহসহ উপেজলার িবিভ িবভােগর ধান
কম কা বাবায়েন সময়কারীর দািয় পালন।
২. তা ও জবাবিদিহতা িনিতকরণ এবং নিত সমাজ গঠেন কায কর িমকা পালন।
৩. সরকার কক হীত সকল নীিতমালা ও কম চীর ু বাবায়ন, তাবধান, পিরবীন ও সময় সাধন।
৪. েয াগ বাপনা এবং াণ ও নব াসন কায ম হণ, িজআর, আর, কািবখা, কািবটা, িভিজিড, িভিজএফ, অিত
দিরেদর জ কম জন ইতািদ কায ম বাাবয়ন, তাবধান ও পিরবীন।
৫. -িতক বিশসহ সংরনসহ পিরেবশ ষেণর ফেল  জলবা পিরবতেনর িবপ ভাব মাকােবলায়
জনসেচতনতা ি, বনায়ন িবিভ ক হণ ও বাবায়েন সািব ক সহায়তা করা এবং সািব ক সময় সাধন ও পিরবীন।
৬. সামািজক িনরাপ।া ও দাির িবেমাচেন িবিভ কম চী, আমার বািড় আমার খামারসহ িবিভ ক বাবায়েন সািব ক
সহায়তা দান ও কায কর সময়সাধন।
৭. িভক নব াসন সংা িবিভ কম চী হণ বাবায়ন ও পিরবীন।
৮. িবিভ সামািজক সমা যমন নারী িনয াতন, বা িববাহ, যৗক হণ ইতািদ িতেরােধ ও িনয়েণ কায ম হণ।
৯. এনিজওেদর কায েমর সময় সাধন।
১০. সরাসির জনগণেক সবা দােনর লে গণনািন হণ এবং সমার সমাধান।
১১. িবেদশগামী িেদর তারণা ও হয়রািন িতেরাধ এবং মানব পাচার রােধ সেচতনতা িসহবাসী কােণ যাবতীয়
কায ম হণ।
১২. সাস, জীবাদ ও মাদেকর িবে কায করী জনসেচতনতা ি করা ও এ সংা কিমেলা উীিবত করার
মােম এসব সমা র করা।
১৩. িম ও রাজ বাপনায় গিতশীলতা আনয়ন
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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

২০২২-২৩ ২০২৩-২০২৪

িশার নগত মান ি

[১.১]মািিমিডয়া াসম ও আপেলাড
কায ম তদারিক

% ৮৪ ৯০ ৯৫ ৯৫ ৯৫
১. উপেজলা াথিমক িশা অিধদর ২.
উপেজলা মািমক িশা অিধদর

পিরদশ ন/দশ ন

[১.২]মেয় িশাথেদর ঝের পড়া রােধ গাল স
ফািসিলজ ম াপন

সংা ২ ৮ ১০ ১২ ১২
১. উপেজলা াথিমক িশা অিধদর ২.
উপেজলা মািমক িশা অিধদর ৩.
উপেজলা পিরষদ ৪. ইউিনয়ন পিরষদ

জলা শাসক মেহাদেয়র
উাবনী উোগ

মানবসদ উয়ন ও
ািতািনক সমতা ি

[২.১] উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালেয়
ই-ফাইিলং কায করকরণ

% ৮০ ৯০ ১০০ ১০০ ১০০ উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
মিপিরষদ িবভােগর
িনেদ শনা

[২.২] উপেজলা শাসেন কম রত কম কতা-
কম চারীেদর আইিস বহার িনিত করা

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
ডাক, টিলেযাগােযাগ ও
আইিস মণালেয়র
িনেদ শনা

হহীনেদরেক আবাসন
াবা িনিতকরন

[৩.১] বাসহ িনম াণ সংা ৯৬ ১১০ ১২০ ১২৫ ১০০ উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় ধানমীর কায ালেয়র বরা

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১০:৪২ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, ম ০৯, ২০২২

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
২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] রাজ শাসন ও
বাপনায়
গিতশীলতা আনয়ন।

১৫

[১.১] সা িফেকট মামলা িনি
জারদারকরণ

[১.১.১] িনিত
সা িফেকট মামলা

সমি সংা ২ ১২ ১৫ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ৮ ১৮ ১৮

[১.২] উপেজলা িম অিফস ও
ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন

[১.২.১] পিরদশ নত অিফস সমি সংা ২ ৪৮ ৪৮ ৫৪ ৫২ ৫০ ৪০ ৪০ ৫৪ ৫৪

[১.৩] িম রকড  হালনাগাদ
তদারকীকরণ

[১.৩.১] হালনাগাদত
খিতয়ান

গড় % ২ ৮৮ ৯০ ৮৯ ৮৮ ৮৭ ৮৫ ৭০ ৯১ ৯২

[১.৪] িম উয়ন কেরর সক দাবী
িনধ ারণ ও িম উয়ন কর আদায়
তদারিক করা

[১.৪.১] গত বছেরর আদায়
ও চলিত বছেরর বেকয়ার
হার

গড় % ৩ ৮৫ ৮৭ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৭ ৭০ ৯৫ ৯৫

[১.৫] সায়রাত মহাল বোব
দান

[১.৫.১] আদায়ত
ইজারা

মিত
টাকা
(ল

২ ১.০৭ ১.০৮ ১.০৮ ১.০৭ ১.০৬ ১.০৫ ১.০৪ ১.২০ ১.২০

[১.৬] রাজ মামলা িনি ও িম
িবেরাধ িবষয়ক মামলার এসএফ
জলা শাসক বরাবর রণ

[১.৬.১] মামলা িনি ও
এসএফ রেণর হার

গড় % ২ ৯৬ ৯৭ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯০ ১০০ ১০০

[১.৭] ১ নং খিতয়ান সরকাির
সির অৈবধ দখল উার

[১.৭.১] উারত িম গড় % ২ ৬৫ ৭০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৫৫ ৯০ ৯০

[২] িের চতনা
বাবায়ন ও াচার
চচ া।

১৫

[২.১] িসেলট সদর উপেজলার
েবশাের িের চতনা
সিলত গইট বা তারন াপন

[২.১.১] গইট াপন সমি সংা ১ ০ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ২ ২

[২.২] জািতর জনক বব শখ
িজর রহমােনর রাল াপন

[২.২.১] রাল সমি সংা ১ ২ ৩ ৩ ২ ১ ০ ০ ১০ ১২

[২.৩] ইউিনয়ন পিরষদ ও
িশািতােন ি কন ার
াপন

[২.৩.১] ি কণ ার সমি সংা ২ ১৫ ১৮ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ১৪ ৩০ ৩৫

[২.৪] জািতর িপতা বব শখ
িজর রহমান এর আদশ  ও
চতনায় জনগণেক উুকরণ

[২.৪.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ৪ ৮ ৮ ১৪ ১২ ১০ ৮ ৭ ১৪ ১৪

[২.৫] জাতীয় িদবেস বীর
িেযাােদর সংবধ না

[২.৫.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ০ ২ ২



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১০:৪২ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, ম ০৯, ২০২২

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
২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.৬] িবিভ অােন াধীনতা ও
িের সৃকরণ

[২.৬.১] আেয়ািজত রচনা
িতেযািগতা

সমি সংা ১ ২ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৮ ১০

[২.৭] অনলাইন ও সরাসির া
অিভেযাগ ত িনিকরণ

[২.৭.১] গননািন সমি সংা ২ ৫০ ৫২ ৫২ ৫০ ৪৮ ৪৭ ৪৬ ৫৪ ৫৪

[২.৭.২] আেয়ািজত অনলাইন
ইজ িতেযািগতা

সমি সংা ১ ০ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ১ ৮ ৮

[২.৭.৩] রার িহেসেব
বব ওি িভিক
বই দান

সমি সংা ১ ২০ ২৫ ২৫ ২৪ ২৩ ২২ ২১ ৩৫ ৩৫

[৩] আইনংখলা ও
জনিনরাপা
সংহতকরণ।

১৪

[৩.১] উপেজলা আইনলা
কিমর সভা

[৩.১.১] সভা অান সমি সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১২ ১২

[৩.২] উপেজলা আইন লা
কিমর সভার িসা বাবায়ন

[৩.২.১] িসা বাবায়েনর
হার

গড় % ২ ৮৪ ৮৫ ৯২ ৯০ ৮৮ ৮৫ ৭৫ ৯৫ ৯৫

[৩.৩] মাবাইল কাট 
[৩.৩.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ২ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৩০ ৪৮ ৪৮

[৩.৪] ুভােব পাবিলক পরীা
পিরচালনা

[৩.৪.১] পাবিলক পরীার
পের িনরাপা িনিত
করা

গড় % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ১০০ ১০০

[৩.৫] সাস নাশকতা ও জিবাদ
িতেরােধ জনসেচতনতা িলক
সভা

[৩.৫.১] সেচতনতালক
সভা

সমি সংা ২ ৮ ১০ ১৮ ১৫ ১২ ১০ ৮ ১৮ ১৮

[৩.৬] নারী িনয াতন, বািববাহ ও
ইভিজং িতেরােধ জনসেচতনতা
ি

[৩.৬.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ২ ৮ ১০ ১৮ ১৫ ১২ ১০ ৮ ১৮ ১৮



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১০:৪২ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, ম ০৯, ২০২২

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
২০২২-২৩

ে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 ােয়রদরসেহর
উয়নলক
কায সেহর কায কর
সময়সাধন ও
এসিডিজ লমাা
অজন।

১৩

[৪.১] উপেজলা পিরষদ মািসক
সভার িসা বাবায়ন

[৪.১.১] িসা বাবািয়ত গড় % ১ ৮৫ ৯০ ৯৬ ৯৪ ৯২ ৯০ ৮০ ৯২ ৯২

[৪.২] িবিভ উয়নলক কায ম
পিরদশ ন

[৪.২.১] পিরদশ নত ক সমি সংা ১ ৬০ ৭২ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭২ ৫৫ ৯০ ৯০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১০:৪২ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, ম ০৯, ২০২২

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
২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪.২.২] দশ নত ক সমি সংা ১ ৫০ ৬০ ৭০ ৬৫ ৬২ ৬০ ৪৫ ৭৫ ৭৫

[৪.৩] এনিজও কায ম সময়
িবষয়ক সভার িসা বাবায়ন

[৪.৩.১] িসা বাবািয়ত গড় % ১ ৬৫ ৭০ ৬৫ ৭৪ ৭২ ৭০ ৬০ ৮০ ৮০

[৪.৪] িজববষ  উপলে িবিভ
এনিজও’র হীত কায াবলী
বাবায়ন তদারিক

[৪.৪.১] বাবায়েনর হার গড় % ১ ৯০ ৮৯ ৮৮ ৮৭ ৮৬ ৯৫ ১০০

[৪.৫] িশার নগত মান ির
লে কম চী

[৪.৫.১] মেয় িশাথেদর
ঝের পড়া রােধ গাল স
ফািসিলজ ম াপন

সমি সংা ১ ০ ০ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৯ ১০

[৪.৫.২] মািিমিডয়া
াসম ওআপেলাড কায ম
তদারিক

সমি % ১ ৮৪ ৮৫ ৯২ ৯০ ৮৭ ৮৫ ৭৫ ৯৫ ৯৫

[৪.৬] িেযাােদর সানীভাতা
শতভাগ G2P পিতেত িবতরণ
কায ম তদারিক

[৪.৬.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত

গড় % ১ ৯০ ৯২ ৯০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮২ ৯৫ ৯৫

[৪.৭] সামািজক িনরাপা বনীর
আওয়ায় িভক নব াসন

[৪.৭.১] িভক নব াসন সমি সংা ১ ৩৫ ৪০ ৫০ ৪৮ ৪৫ ৪২ ৪১ ৫৫ ৬০

[৪.৮] িজববষ  উপলে সারােদেশ
১ কা েরাপন কায ম
বাবায়ন

[৪.৮.১] বাবািয়ত কায ম সমি % ১ ২০ ২৫ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০ ১০০

[৪.৯] জ িনবন সকরণ
[৪.৯.১] উপেজলায় জের
এক বছেরর মে জ
িনবেনর হার

গড় % ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৮০ ১০০

[৪.১০]  িনবন সকরণ
[৪.১০.১] উপেজলায় র
এক বছেরর মে 
িনবেনর হার

গড় % 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
২০২২-২৩

ে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।

১৩

[৫.১] াণ ও নব াসন এবং েয াগ
বহাপনা সিকত সভার িসা
বাবায়ন

[৫.১.১] িসা বাবািয়ত গড় % ১ ৯৩ ৯৫ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ৮৫ ৯৮ ৯৮

[৫.২] েয াগিত এলাকাতা
ৎিণক পিরদশ ন/দশ ন ও াণ
িবতরণ

[৫.২.১] পিরদশ ন/দশ নত সমি সংা ১ ৫৫ ৫৮ ৬৫ ৬২ ৬০ ৫৮ ৪০ ৬৫ ৬৫

[৫.৩] েয ােগ িতেদর মােঝ
মানিবক সহায়তা াি িনিতকরন

[৫.৩.১] মানিবক সহায়তা
িবতরণ

সমি সংা ৩ ৮৫ ৮৭ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৭ ৮৫ ৯৫ ৯৫

[৫.৪] িজ আর ও িভিজএফ কায ম
তদারিক

[৫.৪.১] যাচাই-বাছাই সভা
আহবান (বরা াি
ােপে েয াগকালীন
সমেয়) ও াগ অিফসার
িনেয়াগ

সমি সংা ২ ১৫ ১৮ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১২ ৩৫ ৩৫

[৫.৫] আর, ও কািবখা/কািবটা
ক বাবায়ন তদারিক

[৫.৫.১] সভা আহবান,
যাচাই-বাছাইেম ক
অেমাদন ( বরা াি
ােপ) ও াগ অিফসার
িনেয়াগ

সমি সংা ২ ৫৭ ৬০ ৬০ ৫৫ ৫৪ ৫৩ ৫০ ৭৫ ৭৫

[৫.৬] সবার জ পিরেবশসত
বাসহ িনিত করেণর আওতায়
হহীনেদর জ েয াগ সনীয়
বাসহ িনম াণ

[৫.৬.১] বাসহ িনম াণ সমি সংা ২ ১৩ ২০ ২০ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ২৫ ৩০

[৫.৭] অিতদিরেদর জ
কম সংহান কম িচ

[৫.৭.১] বাবািয়ত ক মিত % ২ ৯০ ৯০ ৯৬ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৫ ৯৫ ৯৫
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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
২০২২-২৩

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

আিম, জলা শাসক, জলা শাসেকর কায ালয়, িসেলট িহসােব উপেজলা িনব াহী অিফসার, উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালয়, িসেলট সদর-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, িসেলট সদর

তািরখ

জলা শাসক
জলা শাসেকর কায ালয়, িসেলট

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইিস ইনফরেমশন এ কিমউিনেকশন টকেনালিজ

২ এনিজও নন গভনেমাল অরগানাইেজশন

৩ এস এফ এস এফ াটেম অব ফা

৪ িজআর িজআর সাস িরিলফ

৫ িপআরএল পা িরটায়ারেম িলভ

৬ িবিসএস বাংলােদশ িসিভল সািভ স

৭ িভিজএফ ভালনােরবল প িফিডং

৮ িভিজিড ভালনােরবল প ডভলাপেম

৯ িভিভআইিপ ভির ভির ইমপেট  পারসন

১০ সায়রাত মহাল জলমহাল, বামহাল, পথরমহাল ইতািদ

১১ িসএ কনিফেডনিশয়াল এিসসেট

১২ িসিডআই (CDI) কাঅিড েনেটড ডভলাপেম ইিনিশেয়ভ
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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] সা িফেকট মামলা িনি জারদারকরণ [১.১.১] িনিত সা িফেকট মামলা উপেজলা িনব াহী অিফসার িতেবদন

[১.২] উপেজলা িম অিফস ও ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [১.২.১] পিরদশ নত অিফস উপেজলা িনব াহী অিফসার পিরদশ ন িতেবদন

[১.৩] িম রকড  হালনাগাদ তদারকীকরণ [১.৩.১] হালনাগাদত খিতয়ান উপেজলা িনব াহী অিফসার ◌্মািসক িতেবদন

[১.৪] িম উয়ন কেরর সক দাবী িনধ ারণ ও িম উয়ন কর আদায় তদারিক
করা

[১.৪.১] গত বছেরর আদায় ও চলিত বছেরর বেকয়ার হার উপেজলা িনব াহী অিফসার আদায় িতেবদন

[১.৫] সায়রাত মহাল বোব দান [১.৫.১] আদায়ত ইজারা উপেজলা িনব াহী অিফসার সংি চালােনর কিপ

[১.৬] রাজ মামলা িনি ও িম িবেরাধ িবষয়ক মামলার এসএফ জলা
শাসক বরাবর রণ

[১.৬.১] মামলা িনি ও এসএফ রেণর হার উপেজলা িনব াহী অিফসার িতেবদন

[১.৭] ১ নং খিতয়ান সরকাির সির অৈবধ দখল উার [১.৭.১] উারত িম উপেজলা িনব াহী অিফসার উারত িমর িতেবদন

[২.১] িসেলট সদর উপেজলার েবশাের িের চতনা সিলত গইট বা
তারন াপন

[২.১.১] গইট াপন উপেজলা পিরষদ াপনত গইট

[২.২] জািতর জনক বব শখ িজর রহমােনর রাল াপন [২.২.১] রাল উপেজলা িনব াহী অিফসার াপনত রাল

[২.৩] ইউিনয়ন পিরষদ ও িশািতােন ি কন ার াপন [২.৩.১] ি কণ ার উপেজলা িনব াহী অিফসার াপনত বব কন ার

[২.৪] জািতর িপতা বব শখ িজর রহমান এর আদশ  ও চতনায় জনগণেক
উুকরণ

[২.৪.১] আেয়ািজত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসার সভার ছিব

[২.৫] জাতীয় িদবেস বীর িেযাােদর সংবধ না [২.৫.১] আেয়ািজত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসার সভার ছিব

[২.৬] িবিভ অােন াধীনতা ও িের সৃকরণ [২.৬.১] আেয়ািজত রচনা িতেযািগতা উপেজলা িনব াহী অিফসার রার িবতরেনর ছিব

[২.৭] অনলাইন ও সরাসির া অিভেযাগ ত িনিকরণ

[২.৭.১] গননািন উপেজলা িনব াহী অিফসার গননানী িতেবদন

[২.৭.২] আেয়ািজত অনলাইন ইজ িতেযািগতা উপেজলা িনব াহী অিফসার িতেযািগতার ছিব

[২.৭.৩] রার িহেসেব বব ওি িভিক বই দান উপেজলা িনব াহী অিফসার রার িবতরেনর ছিব

[৩.১] উপেজলা আইনলা কিমর সভা [৩.১.১] সভা অান উপেজলা িনব াহী অিফসার সভার কায িববরনী

[৩.২] উপেজলা আইন লা কিমর সভার িসা বাবায়ন [৩.২.১] িসা বাবায়েনর হার উপেজলা িনব াহী অিফসার সভার কায িববরিন

[৩.৩] মাবাইল কাট  [৩.৩.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  উপেজলা িনব াহী অিফসার িতেবদন

[৩.৪] ুভােব পাবিলক পরীা পিরচালনা [৩.৪.১] পাবিলক পরীার পের িনরাপা িনিত করা উপেজলা িনব াহী অিফসার িতেবদন

[৩.৫] সাস নাশকতা ও জিবাদ িতেরােধ জনসেচতনতা িলক সভা [৩.৫.১] সেচতনতালক সভা উপেজলা িনব াহী অিফসার সভার ছিব

[৩.৬] নারী িনয াতন, বািববাহ ও ইভিজং িতেরােধ জনসেচতনতা ি [৩.৬.১] আেয়ািজত সভা উপেজলা িনব াহী অিফসার সভার ছিব
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[৪.১] উপেজলা পিরষদ মািসক সভার িসা বাবায়ন [৪.১.১] িসা বাবািয়ত সংি কম কতা সভার কায িববরনী

[৪.২] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন [৪.২.১] পিরদশ নত ক উপেজলা িনব াহী অিফসার পিরদশ ন িতেবদন

[৪.২] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন [৪.২.২] দশ নত ক উপেজলা িনব াহী অিফসার দশ েনর ছিব

[৪.৩] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভার িসা বাবায়ন [৪.৩.১] িসা বাবািয়ত উপেজলা িনব াহী অিফসার সভার কায িববরনী

[৪.৪] িজববষ  উপলে িবিভ এনিজও’র হীত কায াবলী বাবায়ন তদারিক [৪.৪.১] বাবায়েনর হার উপেজলা িনব াহী অিফসার িতেবদন

[৪.৫] িশার নগত মান ির লে কম চী
[৪.৫.১] মেয় িশাথেদর ঝের পড়া রােধ গাল স ফািসিলজ
ম াপন

উপেজলা িনব াহী অিফসার াপনত গাল স ফািসিলজ ম

[৪.৫.২] মািিমিডয়া াসম ওআপেলাড কায ম তদারিক উপেজলা িনব াহী অিফসার ােসর িতেবদন

[৪.৬] িেযাােদর সানীভাতা শতভাগ G2P পিতেত িবতরণ কায ম
তদারিক

[৪.৬.১] ভাতা িবতরণ কায ম তদারকত উপেজলা িনব াহী অিফসার ভাতা িবতরেনর সংা

[৪.৭] সামািজক িনরাপা বনীর আওয়ায় িভক নব াসন [৪.৭.১] িভক নব াসন উপেজলা িনব াহী অিফসার িতেবদন

[৪.৮] িজববষ  উপলে সারােদেশ ১ কা েরাপন কায ম বাবায়ন [৪.৮.১] বাবািয়ত কায ম উপেজলা িনব াহী অিফসার িতেবদন

[৪.৯] জ িনবন সকরণ [৪.৯.১] উপেজলায় জের এক বছেরর মে জ িনবেনর হার ইউিনয়ন পিরষদ চয়ারান িনবেনর সংা

[৪.১০]  িনবন সকরণ
[৪.১০.১] উপেজলায় র এক বছেরর মে  িনবেনর
হার

ইউিনয়ন পিরষদ চয়ারান িনবেনর সংা

[৫.১] াণ ও নব াসন এবং েয াগ বহাপনা সিকত সভার িসা বাবায়ন [৫.১.১] িসা বাবািয়ত উপেজলা িনব াহী অিফসার িতেবদন

[৫.২] েয াগিত এলাকাতা ৎিণক পিরদশ ন/দশ ন ও াণ িবতরণ [৫.২.১] পিরদশ ন/দশ নত উপেজলা িনব াহী অিফসার পিরদশ েনর ছিব

[৫.৩] েয ােগ িতেদর মােঝ মানিবক সহায়তা াি িনিতকরন [৫.৩.১] মানিবক সহায়তা িবতরণ ইউিনয়ন পিরষদ চয়ারান সংা

[৫.৪] িজ আর ও িভিজএফ কায ম তদারিক
[৫.৪.১] যাচাই-বাছাই সভা আহবান (বরা াি ােপে
েয াগকালীন সমেয়) ও াগ অিফসার িনেয়াগ

উপেজলা িনব াহী অিফসার সভার কায িববরনী

[৫.৫] আর, ও কািবখা/কািবটা ক বাবায়ন তদারিক
[৫.৫.১] সভা আহবান, যাচাই-বাছাইেম ক অেমাদন (
বরা াি ােপ) ও াগ অিফসার িনেয়াগ

উপেজলা িনব াহী অিফসার সভার কায িববরনী

[৫.৬] সবার জ পিরেবশসত বাসহ িনিত করেণর আওতায় হহীনেদর জ
েয াগ সনীয় বাসহ িনম াণ

[৫.৬.১] বাসহ িনম াণ উপেজলা িনব াহী অিফসার বাসেহর সংা

[৫.৭] অিতদিরেদর জ কম সংহান কম িচ [৫.৭.১] বাবািয়ত ক উপেজলা িনব াহী অিফসার কের সংা
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

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


