
া: ১ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৫, ২০২২

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, চাটেমাহর

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৫, 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 ােয়
সরকাির ও
বসরকাির সকল
উয়নলক
কায ম সেহর
কায কর সময়
সাধন।

২৫

[১.১] উপেজলা পিরষদ মািসক সভা
অান

[১.১.১] অিত সভা সংা ৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[১.২] উপেজলা মািসক সভার িসা
বাবায়ন

[১.২.১] িসা বাবািয়ত % ৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

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

[১.৩.১] পিরদশ নত ক সংা ৩ ৫০ ৪৬ ৪২ ৩৮ ৩৪ ২২

[১.৪] উপেজলার ১১  ইউিনয়ন পিরষেদর
উু বােজট সভা

[১.৪.১] অিত সভা সংা ৪ ১১ ১০ ৯

[১.৫] উপেজলার ১১ ইউিনয়েনর ািং
কিমর সভা

[১.৫.১] অিত সভা সংা ৪ ৬৬ ৫৯ ৫৩ ৪৬ ৩৯ ২২

[১.৬] িনধ ািরত সমেয় িবিভ িরেপাট 
িরটাণ  রণ

[১.৬.১] রণত িরেপাট  % ৪ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

২

আইনলা ও
জনিনরাপা
সংহতকরণ ও
জ- িনবন

২০

[২.১] উপেজলা আইন-লা কিমর সভা
অান

[২.১.১] অিত সভা সংা ৪ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[২.২] মাবাইল কাট  পিরচালনা
[২.২.১] পিরচািলত মাবাইল
কাট 

সংা ৩ ৪৮ ৪৪ ৩৯ ৩৪ ২৯ ৪

[২.৩] াম আদালেতর কায ম দশ ন ও
পিরদশ ন

[২.৩.১] পিরদশ নত ক সংা ৩ ২৪ ২১ ১৮ ১১

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

[২.৪.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[২.৫] মাদকের অপবহার িনয়েণ
জনসেচতনতালক সভার িসা বাবায়ন

[২.৫.১] িসা বাবায়নের হার % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০

[২.৬] যৗক িনেরােধর লে
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[২.৬.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[২.৭] জ ও  িনবন সংা [২.৭.১] িনবেনর হার % ৫ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ৯৮



া: ৩ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৫, 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
রাজ শাসন ও
বাপনায়
গিতশীলতা আনয়ন

১৫

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

[৩.২] উপেজলা/ইউিনয়ন িম অিফস
পিরদশ ন/দশ ন

[৩.২.১] পিরদশ ন/দশ ন সংা ৪ ৫৪ ৪৮ ৪৩ ৩৭ ৩২ ১৬

[৩.৩] িম উয়ন কর আদায় তদারিক
করা

[৩.৩.১] আদায়ত িম উয়ন
কর

টাকা(কা) ২ ০.২৫ ০.২২৫ ০.২ ০.১৭৫ ০.১৫ ০.৩৫৯৪৩৮

[৩.৪] সায়রাত মহাল বাপনা [৩.৪.১] আদায়ত ইজারা সংা ২ ২.২ ১.৯৮ ১.৭৬ ১.৫৪ ১.৩২ ২.৫৮৮৮৭৮১

[৩.৫] ইজারাত হাটবাজার
[৩.৫.১] ইজারাত হাট-
বাজােরর সংা

সংা ১ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২

[৩.৬] খাস জিম বোব দান
[৩.৬.১] বোব দানত
জিম

সংা ১ ০.১ ০.০৯ ০.০৮ ০.০৭ ০.০৬

[৩.৭] িনিত নামজাির ও
জমাখািরেজর আেবদন

[৩.৭.১] নামজাির ও
জমাখািরেজর হার

% ২ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ১০০

৪

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

১০

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

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

[৪.২] িজআর দান
[৪.২.১] দানত িজআর এর
হার

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০



া: ৪ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৫, 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] িভিজএফ দান
[৪.৩.১] দানত িভিজএফ এর
হার

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

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

[৪.৪.১] ক বাবায়েনর হার % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৪.৫] অিতদািরেদর জ কম সংান
কম িচ

[৪.৫.১] িনয়িজত িমক সংা(ল) ১ ০.১ ০.১ ০.১

[৪.৬] সামািজক বনায়েনর জ িবিভ
কার ের চারা িবতরণ

[৪.৬.১] িবতরণত চারা সংা ১ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ৪৫০

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 ১০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


