
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ০৭, ২০২২

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, িহজলা

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ০৭, 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
জনকাণ ও উয়নখী
উপেজলা শাসন
বাবায়ন

২৫

[১.১] উপজেলা পরিষদ মািসক সভা অান (বােজট
সভাসহ)

[১.১.১] অিত সভা সংা ৬ ১২ ১১ ১০ ৩

[১.২] উপেজলা মািসক সভার িসা বাবায়ন [১.২.১] িসা বাবািয়ত % ৫ ১০০ ৯০ ৮০ ২৫

[১.৩] উপেজলার িবিভ উয়ন লক কায ম দশ ন
ও পিরদশ ন

[১.৩.১] পিরদশ নত ক সংা ৪ ৩৬ ৩২ ২৮ ৯

[১.৪] উপেজলা ৬  ইউিনয়ন পিরষদ ও ১
পৗরসভায় উু বােজট সভা

[১.৪.১] অিত সভা সংা ৪ ৬ ৫ ৪ ২

[১.৫] উপেজলা পিরষদ ািং কিমর সভা [১.৫.১] অিত সভা সংা ৩ ৪ ৩ ২ ১

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

২
আইন-লা ও
জনিনরাপা সংহতকরন

১৫

[২.১] উপেজলা আইন-লা কিমর সভা [২.১.১] অিত সভা সংা ৫ ১২ ১১ ১০ ৩

[২.২] মাবাইল কাট  পিরচালনা [২.২.১] মাবাইল কাট  সংা ৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৭০ ৬০ ২৫

[২.৩] াম আদালেতর কায ম দশ ন ও পিরদশ ন [২.৩.১] অিত সভা সংা ৩ ৪ ৩ ২ ১ ০ ১

[২.৪] উপেজলা জাতীয় আইনগত সহায়তা দান
কিমর সভা

[২.৪.১] অিত সভা সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ০ ১

৩
িশার সািব ক উয়ন ও
ত ির িবকাশ
সাধন

১০ [৩.১] িশা িতান দশ ন ও পিরদশ ন
[৩.১.১] পিরদশ নত িশা
িতান

সংা ২ ২৪ ২২ ২০ ১৬ ১৪ ৬



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ০৭, 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%

[৩.২] মািিমিডয়া াসম চলেন িশক ও
িশাথেদর উুকরণ

[৩.২.১] আেয়ািজত সভা সংা ২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৫

[৩.৩] জ িনবন কার্যম জারদারকরণ
[৩.৩.১] জলায় জের ১
বছেরর মে জ িনবেনর
হার

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ১২.৫

[৩.৪]  িনবন কার্যম জারদারকরণ
[৩.৪.১]  িনবন
সকরণ

% ১ ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ৭

[৩.৫] মািসক ইেনােভশন সভা [৩.৫.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৩

[৩.৬] মািসক আইিস সভা [৩.৬.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৩

৪

সামািজক িনরাপা
িনিত করণ এবং
সাস ও বা
িববাহেরােধ
সেচতনতালক কায ম

১০

[৪.১] িভকেদর নব াসেন িত ইউিনয়েন তািলকা
ণয়ন ও িভকেদর জীিবকার জ কম িচ
আেয়াজন

[৪.১.১] আেয়ািজত কম িচ সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ২

[৪.২] বা িববাহ রােধ অিভভাবক,িবিভ ল
কেলেজর ছা –ছাীেদর মে সভা ও সিমনার

[৪.২.১] আেয়ািজত সিমনার সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ২

[৪.৩] বা িববাহ রােধ ঈমাম. কাজী,
েরািহতেদর িনেয় সেচতনতালক সভা/সিমনার

[৪.৩.১] আেয়ািজত
সভা/সিমনার

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[৪.৪] সাস ও জীবাদ িতেরােধ িবিভ সভা
সমােবশ

[৪.৪.১] আেয়ািজত সভা সংা ২ ৩ ২ ১ ১

[৪.৫] সাস ও জীবাদ িতেরােধ ঈমাম,
েরািহতেদর িনেয় সমােবশ

[৪.৫.১] আেয়ািজত সমােবশ সংা ২ ২ ১ ০.৫

৫

কম কতা ও কম চারীেদর
দতার উয়ন এবং
 সমেয়, অ েয় ও
কম যাতায়ােত
মানসত সবাদান

১০
[৫.১] কম কতা ও কম চারীেদর তি ও অিফস
বাপনা িবষয়ক িশণ দান

[৫.১.১] িশণ কাস  সংা ৫ ৩ ২ ১ ০ ১



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ০৭, 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%

[৫.২] েডে আেবদন হণ ও সবা দান [৫.২.১] হীত আেবদন % ৩ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ২২

[৫.৩] গণনানী এবং সমা সমাধান [৫.৩.১] গণনানী সংা ২ ১৫০ ১৩৫ ১২০ ১০০ ৯০ ৩৮

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 ২.৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ২.৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১

*সামিয়ক (provisional) ত


