
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১৯, ২০২২

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, ফিরদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১৯, 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

উপেজলা পয ােয়র সকল
দেরর উয়নলক
কায মসেহর কায কর
সময় সাধন;

২০

[১.১] উপেজলা উয়ন সময় কিমর
সভা অান

[১.১.১] অিত সভার
সংা

সংা ৫ ১২ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ২

[১.২] িনধ ািরত সমেয় িবিভ িরেপ াট
িরটাণ  রণ

[১.২.১] িরেপ াট িরটাণ 
রণ সংা

সংা ৩ ৭২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ২৪

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

[১.৩.১] দশ ন/পিরদশ ন
সংা

সংা ১০ ১২৫ ১১৫ ১০৫ ১০০ ৯৫ ৩৬

[১.৪] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক
সভা

[১.৪.১] সভার সংা সংা ২ ১২ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ৩

২
সামািজক িনরাপালক
কায ম বাবায়ন;

১৫

[২.১] ঃ ও িপিছেয় থাকা জনগেণর
মে ভাতা িবতরণ

[২.১.১] জনসংার
অপােত মাট ভাতা া
ির শতকরা হার

% ৮ ৩ ২.৯ ২.৮ ২.৭ ২.৬

[২.২] িবিভ ভাতা াগেনর তািলকার
ডাটােবস তরী সংেশাধন ও িতাপন

[২.২.১] ভাতােভাগী তািলকা
সংেশাধন সংা

সংা ৭ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

৩
রাজ শাসন ও িম
বহাপনায় গিতশীলতা
আনয়ন;

১২

[৩.১] মািসক রাজ সেলন অান [৩.১.১] অিত সভা সংা ৫ ১২ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ৩

[৩.২] সায়রাত মহাল বাপনা [৩.২.১] আদায়ত রাজ টাকা ৫ ৯০০০০০ ৮০০০০০ ৭০০০০০ ৬০০০০০ ৫৫০০০০ ৪৫১০০০

[৩.৩] উপেজলা/ইউিনয়ন িম অিফস
দশ ন/পিরদশ েন উিিখত পািরশ
বাবায়ন

[৩.৩.১] দশ ন/পিরদশ ন
সংা

সংা ২ ৩৬ ৩৩ ৩০ ২৭ ২৪ ৭

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] সভার সংা সংা ৫ ৬ ৫.৫ ৫ ৪ ১

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

[৪.২.১] দশ ন/পিরদ শন
সংা

সংা ৫ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১৯, 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%

[৪.৩] বপােতর িঁক মাকােবলায়
তালবীজ বপন

[৪.৩.১] তালবীজ বপন
সংা

সংা ২ ২০০০০ ১৮০০০ ১৬০০০ ১৪০০০ ১২০০০

[৪.৪] পিরেবশ ষেণর িবে অিভযান
পিরচালনা

[৪.৪.১] অিভযান সংা সংা ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১

৫
আইন-ংখলা
সংহতকরণ ও জন
িনরাপা িনিতকরণ;

১০

[৫.১] উপেজলা আইন লা কিমর
সভা অান

[৫.১.১] সভা সংা সংা ৩ ১২ ১০ ০৮ ০৭ ০৬ ২

[৫.২] মাবাইল কাট  পিরচলানা [৫.২.১] অিভযান সংা সংা ৪ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৮

[৫.৩] 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

[৫.৩.১] সভা / অান
সংা

সংা ৩ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩০

৬
জ িনবন কায ম
জারদারকরণ

২ [৬.১] জ িনবন সকরণ
[৬.১.১] উপেজলায় জের
১ বছেরর মে িনবেনর
হার

% ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৮৬

৭
 িনবন কায ম
জারদারকরণ

১ [৭.১]  িনবন স করণ
[৭.১.১] উপেজলায় র ১
বছেরর মে িনবেনর হার

% ১ ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১৯, 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 ৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২

*সামিয়ক (provisional) ত


