
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, এিল ১৭, ২০২২

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, িশবগ

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, এিল ১৭, ২০২২

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
আইন-লা ও
শাসন এবং জ ও
 িনবন

২১

[১.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা [১.১.১] কাট  পিরচালনা সংা ৮ ৬০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ২৫

[১.২] উপেজলা আইন-লা কিমর
সভা

[১.২.১] অিত সভা সংা ৪ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৩

[১.৩] উপেজলা আইন-লা কিমর
সভার িসা বাবায়ন

[১.৩.১] িসা বাবািয়ত % ৬ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[১.৪] জ িনবন সকরণ
[১.৪.১] উপেজলায় জের ১
বছেরর মে জ িনবেনর
হার

% ২ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৮০

[১.৫]  িনবন সকরণ
[১.৫.১] উপেজলায় র ১
বছেরর মে  িনবেনর
হার

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৫১

২
িজববষ  উপলে
হীত কায ম

১৭

[২.১] িমহীন ও হহীনেদর জ হ
িনম াণ

[২.১.১] হ িনম াণ স সংা ৪ ৪০ ৩০ ৩৫ ৩০ ২৫
কায ম চলমান
রেয়েছ।

[২.২]  েগাীেদর জীবন মান
উয়েনর জ 20  সলাই মিশন
িবতরন

[২.২.১] সলাই মিশন িবতরন
স

সংা ২ ২০ ১৫ ১২ ১০ ০৮
অ উপেজলায়
গেজট কান
 -গাী নই

[২.৩] িমহীনেদর জ খাস জিম
বোব

[২.৩.১] কিলয়তসহ খাস জিম
বোব দান

সংা ৪ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০
কায ম চলমান
রেয়েছ

[২.৪] পিরেবেশর ভারসা রার
জ েরাপন।

[২.৪.১] হীত পদেপ সংা ৪ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০

ইেতােব  
রাপন কায ম
স হেয়েছ
এবং তর মাণক
দওয়া হেয়েছ

[২.৫] িভক ণ বাসন সংা
কায ম

[২.৫.১] হীত পদেপ সংা ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১
২ ণ বাসন
কায ম চলমান
রেয়েছ



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, এিল ১৭, ২০২২

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
 ও
জবাবিদিহতালক
শাসন বা

১৭
[৩.১] ঊপেজলা পিরষেদর মািসক
সাধারণ সভা অান

[৩.১.১] অিত সভা সংা ৪ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৩

[৩.২] ঊপেজলা পিরষেদর মািসক
সাধারণ সভার িসা বাবায়ন

[৩.২.১] িসা বাবািয়ত % ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৩.৩] িবিভ উয়ন লক কায ম
দশ ন ও পিরদশ ন

[৩.৩.১] পিরদশ নত ক সংা ৪ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ১৮

[৩.৪] িশা িতান দশ ন ও
পিরদশ ন

[৩.৪.১] পিরদশ নত িশা
িতান

% ৪ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ৩০

৪ িম বাপনা ১৫

[৪.১] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন [৪.১.১] পিরদশ নত অিফস সংা ৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ২

[৪.২] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [৪.২.১] পিরদশ নত অিফস সংা ৪ ৪৮ ৪৬ ৪৪ ৪০ ৩৬ ১২

[৪.৩] মািসক রাজ সভা [৪.৩.১] অিত সভা সংা ৪ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৩

[৪.৪] হাট বাজার বাপনা [৪.৪.১] বাজার ইজারা দান % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, এিল ১৭, ২০২২

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

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০ ৩

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০ ৩

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ২০০

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১০০

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১০০

*সামিয়ক (provisional) ত


