
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, লাই ১৪, ২০২১

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, আটঘিরয়া

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, লাই ১৪, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

উপেজলা পয ােয়
সকল উয়নলক
কায ম সউপেজলা
পয ােয় সরকাির ও
বসরকাির সকল
উয়নলক কায ম
সেহর কায কর
সময় সাধন;

২১

[১.১] উপেজলা পিরষদ মািসক সভা অান [১.১.১] অিত সভা সংা ৪ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৪

[১.২] উপেজলা মািসক সভার িসা বাবায়ন [১.২.১] িসা বাবািয়ত % ৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৪

[১.৩] উপেজলার িবিভ উয়নলক কায ম
দশ ন ও পিরদশ ন

[১.৩.১] পিরদশ নত ক সংা ৩ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ১২

[১.৪] উপেজলা ০৫  ইউিনয়ন পিরষদ উু
বােজট সভা

[১.৪.১] অিত সভা সংা ৪ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ২

[১.৫] ইউিনয়েনর ািং কিমর সভা [১.৫.১] অিত সভা সংা ৩ ৪৮ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ১২

[১.৬] িনধ ািরত সমেয় িবিভ িরেপাট  িরটাণ  রণ [১.৬.১] রণত িরেপাট  % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫

২
আইনংখলা ও
জনিনরাপা
সংহতকরণ;

২০

[২.১] উপেজলা আইন-লা কিমর সভা
অান

[২.১.১] অিত সভা সংা ৪ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[২.২] মাবাইলেকাট  পিরচালনা
[২.২.১] পিরচািলত মাবাইল
কাট 

সংা ৩ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ১৫

[২.৩] াম আদালেতর কায ম দশ ন ও পিরদশ ন [২.৩.১] পিরদশ নত ক সংা ৪ ২৪ ২০ ১৮ ১৫ ১০ ৬

[২.৪] উপেজলা নারী ও িশ িনয াতন িতেরাধ
কিমর সভা

[২.৪.১] অিত সভা সংা ৩ ১২ ১০ ৮ ০ ০ ৩

[২.৫] বািববাহ রােধ কম পিরকনা বাবায়ন [২.৫.১] বাবায়ন িতেবদন সংা ৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫

[২.৬] মাদকের অপবহার িনয়েণ
জনসেচতনালক সভার িসা বাবায়ন

[২.৬.১] িসা বাবায়েনর
হার

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ২০

[২.৭] যৗক িনেরােধর লে জনসেচতনালক
সভা আেয়াজন

[২.৭.১] আেয়ািজত সভা সংা ২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৩



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, লাই ১৪, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

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

১৭

[৩.১] াণ ও নব াসন এবং েয াগ বাপনা
সিকত সভা

[৩.১.১] বাবািয়ত িসা সংা ৪ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৩.২] েয াগ িত এলাকা তাৎিণক
পিরদশ ন/ দশ ন

[৩.২.১] পিরদশ ন/ দশ নত % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫

[৩.৩] িজআর দান বাবায়ন [৩.৩.১] দানত িজআর % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২৫

[৩.৪] িভিজএফ দান বাবায়ন [৩.৪.১] দানত িভিজএফ % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২৫

[৩.৫] ামীণ অবকাঠােমা িনম ােণর জ কািবখা
ও কািবটা ক বাবায়ন

[৩.৫.১] িনম াণত রাা % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫

[৩.৬] অিতদিরেদর জ কম সংহান কম িচ
বাবায়ন

[৩.৬.১] বাবািয়ত কম সংান % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫

[৩.৭] সামািজক বনায়েনর জ িবিভ কার
ের চারা িবতরণ

[৩.৭.১] িবতরণত চারা সংা ২ ৯৫০০ ৯৪০০ ৯৩০০ ৯২০০ ৯১০০ ২২৫০



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, লাই ১৪, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪
রাজ শাসন ও
বাপনায়
গিতশীলতা আনয়ন

১৭

[৪.১] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন িতেবদেন
উেিখত পািরশ বাবায়ন

[৪.১.১] িসা বাবািয়ত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০

[৪.২] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন িতেবদেন
উেিখত পািরশ বাবায়ন

[৪.২.১] িসা বাবািয়ত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০

[৪.৩] িম রকড  হালনাগাদকরণ
[৪.৩.১] হালনাগাদত
খিতয়ান

সংা ২ ৭৫০ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ ১৭৫

[৪.৪] ই-নামজাির বাবায়ন [৪.৪.১] বাবািয়ত ই-নামজাির % ৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২৫

[৪.৫] সায়রাত মহাল বাপনা [৪.৫.১] আদায়ত ইজারা
টাকা
(ল)

১ ৬.৩ ৬.০ ৫.৫ ৫.০ ৪.৫ ৫.৫

[৪.৬] িম উয়ন কর আদায় তদারিক করা
[৪.৬.১] আদায়ত িম উয়ন
কর

% ৩ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২২.৫

[৪.৭] রাজ মামলা িনি [৪.৭.১] মামলা িনির হার % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ২০

[৪.৮] িম িবেরাধ িবষয়ক মামলার এসএফ িব
আদালেত রণ

[৪.৮.১] রেণর সময় িদন ২ ১৫ ১৭ ২০ ২৩ ২৬ ৫

[৪.৯] ১নং খিতয়ান সরকাির সির অৈবধ
দখল উার

[৪.৯.১] উারত িম একর ১ ০.৫ ০.৪ ০.৩ ০.২ ০.১ ০.১২৫



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, লাই ১৪, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১১

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ২ ৪ ১

[এম.১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৫

[এম.১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা মািসক
িতেবদন উতন কপের
িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, লাই ১৪, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান ি

৮

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট
িনিত

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ২০

[এম.২.২] উাবনী / উয়ন
উোগ বাবায়ন

[এম.২.২.১] নতম এক
উাবনী / উয়ন উোগ
চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ১৫-০৬-২০২১

[এম.২.৩] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৩.১] েতক কম চািরর
জ িশণ আেয়ািজত

জনঘা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ১৪

[এম.২.৩.২] ১০ম ড ও ত
েতক কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪

[এম.২.৪] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৪.১] নতম এক
আওতাধীন দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ বাবায়েনর
জ েনাদনা দানত

সংা ১ ১

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা
অযায়ী য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ২৫

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] অিডট আপি
িনিত

% ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ১০

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর
সির তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৬-২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


