
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৮, ২০২১

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, ভাড়া

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৮, 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 ােয়র
সকল দেরর
উয়নলক
কায মসেহর
কায কর সময়
সাধন

২০

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

[১.২] উপেজলা মািসক সাধারণ সভার িসা
বাবায়ন সময় সাধন

[১.২.১] বাবািয়ত িসা % ৪ ৯৭ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫

[১.৩] িনধ ািরত সমেয় িবিভ িরেপ াট িরটাণ 
রণ

[১.৩.১] রণত িরেপ াট % ৪ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[১.৪] সকল ধরেণর উয়ন কায ম
দশ ন/পিরদশ ন

[১.৪.১] দশ ন/পিরদশ ন সংা ৩ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩০ ৩০

[১.৫] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভা [১.৫.১] অিত সভা সংা ৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮

[১.৬] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভার
িসা বাবায়ন

[১.৬.১] বাবািয়ত িসা % ২ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫

২

আইন-ংখলা
সংহতকরণ ও জন
িনরাপা
িনিতকরণ

২০

[২.১] উপেজলা আইন লা কিমর সভা
অান

[২.১.১] অিত সভা সংা ৪ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮

[২.২] উপেজলা আইন লা কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[২.২.১] বাবািয়ত িসা % ৪ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০

[২.৩] মাবাইল কাট  পিরচলানা [২.৩.১] মাবাইল কােট র সংা সংা ৪ ২৬ ২৪ ২২ ২০ ১৮

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

[২.৪.১] আপেলাডত মামলা % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[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 সংা ৩ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬

[২.৬] াম আদালেতর কায ম
দশ ন/পিরদশ ন

[২.৬.১] দশ ন/পিরদশ ন সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৮, 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
রাজ শাসন ও
িম বহাপনায়
গিতশীলতা আনয়ন

১৫

[৩.১] মািসক রাজ সেলন অান [৩.১.১] অিত সেলন সংা ৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮

[৩.২] মািসক রাজ সেলেনর িসা
বাবায়ন

[৩.২.১] বাবািয়ত িসা % ৩ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫

[৩.৩] সায়রাত মহাল বাপনা [৩.৩.১] হাট-বাজার ইজারা দান সংা ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৩.৪] িম রাজ আদায়
[৩.৪.১] িম উয়ন কর আদায়
তদারিককরণ

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৩.৫] অিডট আপি িনির লে ডিশট
জবাব রণ

[৩.৫.১] অিডট আপির ডিশট
জবাব িরত

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

৪

ে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 সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২

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

[৪.২.১] বাবািয়ত িসা % ১ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০

[৪.৩] েয াগ িত এলাকা তাৎিণক
দশ ন/পিরদ শন

[৪.৩.১] দশ ন/পিরদ শন % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৪.৪] িজআর দান [৪.৪.১] িবতরণত িজআর % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৪.৫] িভিজএফ দান [৪.৫.১] িবতরণত িভিজএফ % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৪.৬] সামািজক বনায়েনর জ িবিভ কার
চারা রাপন/িবতরণ

[৪.৬.১] রাপনত/িবতরণত চারা সংা ২ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০

[৪.৭] িজববষ  উপলে বপােতর িঁক
মাকােবলায় তালবীজ বপন

[৪.৭.১] বপনত তালবীজ সংা ২ ৪০০০০ ৩৬০০০ ৩২০০০ ২৮০০০ ২৪০০০



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৮, 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%

৫
সামািজক
িনরাপালক
কায ম বাবায়ন

১০

[৫.১] িতবী ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিক

[৫.১.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিককরণ

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৫.২] বয় ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক
[৫.২.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিককরণ

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৫.৩] িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক
[৫.৩.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিককরণ

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৫.৪] বীর িেযাাগেণর সানী ভাতা
িবতরণ কায ম তদারিক

[৫.৪.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিককরণ

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৫.৫] মাকাল ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিক

[৫.৫.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিককরণ

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৫.৬] কম জীবী াকেটং মাদার ভাতা
িবতরণ কায ম তদারিক

[৫.৬.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিককরণ

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৫.৭] িভিজিড কায ম তদারিক
[৫.৭.১] িবতরণ কায ম
তদারিককরণ

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৫.৮] িতবীেদর িশা ও অা
কাণলক কােজ সহায়তা দান

[৫.৮.১] া বরা হেত দ
সহায়তা কায ম তদারিককরণ

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৮, 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

[এম.১.১.২] এিপএ েমর মািসক
সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২

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

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২

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

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩



া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৮, 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

[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

[এম.২.৩] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৩.১] েতক কম চািরর
জ িশণ আেয়ািজত

জনঘা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০

[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

[এম.৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] অিডট আপি
িনিত

% ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[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

*সামিয়ক (provisional) ত


