
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, িডেসর ১৩, ২০২১

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, নলিছ

বািষ ক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২০-২১



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, িডেসর ১৩, ২০২১

ি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

বািষ ক
অজন

খসড়া ার
ওেয়েটড

ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

উপেজলা পয ােয়
সরকাির ও
বসরকাির সকল
উয়নলক
কায ম সেহর
কায কর
সময়সাধন

২৫

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

[১.১.১] অিত সভা সংা ৬ ১২ ১১ ১০ ০ ০ ১২ ১০০ ৬

[১.২] উপেজলা মািসক সভার
সিা বাবায়ন

[১.২.১] িসা বাবািয়ত % ৫ ১০০ ৯০ ৮০ ০ ০ ১০০ ১০০ ৫

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

[১.৩.১] পিরদশ নত
ক

সংা ৪ ২৪ ২৩ ২২ ০ ০ ২৪ ১০০ ৪

[১.৪] উপেজলা ১০  ইউিনয়ন
পিরষদ ও ১ পৗরসভায় উু
বােজট সভা

[১.৪.১] অিত সভা সংা ৪ ১০ ৯ ৮ ০ ০ ৪ ৭৫ ৩

[১.৫] উপেজলা পিরষদ ািং
কিমর সভা

[১.৫.১] অিত সভা সংা ৩ ৬ ৫ ৪ ০ ০ ৪ ৮০ ২.৪

[১.৬] িনধ ািরত সমেয় িবিভ
িরেপাট  িরটান  রণ

[১.৬.১] রণত িরেপাট  % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ ৩

২
আইন-লা ও
জনিনরাপা
সংহতকরন

১০

[২.১] উপেজলা আইন-লা
কিমর সভা

[২.১.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ০ ০ ০ ০ ১২ ১০০ ২

[২.২] মাবাইল কাট  পিরচালনা [২.২.১] মাবাইল কাট  সংা ৩ ৫০ ৪৯ ৪৮ ০ ০ ৪০ ৭৮.৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩৩ ২.৩৫

[২.৩] াম আদালেতর কায ম
দশ ন ও পিরদশ ন

[২.৩.১] অিত সভা সংা ৩ ৬ ৫ ৪ ০ ০ ৬ ১০০ ৩

[২.৪] উপেজলা জাতীয় আইনগত
সহায়তা দান কিমর সভা

[২.৪.১] অিত সভা সংা ২ ৬ ৫ ৪ ০ ০ ৪ ৮০ ১.৬

৩

মানসত িশা
বা
জারদারকরণ এবং
সামািজক
সেচতনতা ি

১০
[৩.১] াংেয়জ াব িতার
মােম িশকেদর ইংেরজী দতা
ি

[৩.১.১] শিণ া
শিক

সংা ৩ ২৫ ২৩ ২১ ২০ ১৮ ৪০ ১০০ ৩



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, িডেসর ১৩, ২০২১

ি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

বািষ ক
অজন

খসড়া ার
ওেয়েটড

ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৩.২] িশা িতান দশ ন ও
পিরদশ ন

[৩.২.১] পিরদশ নত
িশা িতান

সংা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২০ ০ ০

[৩.৩] ণীকে মািিমিডয়ার
মােম াশ পিরচালনা

[৩.৩.১] মািিমিডয়ার
মােম াস
পিরচালনাত ল

সংা ২ ২৫ ২২ ২০ ০ ০ ২০ ৮০ ১.৬

[৩.৪] িশা িতােন িমড-ড িমল
কম চী চা

[৩.৪.১] িমড-ড িমল
চাত িবালয়

সংা ২ ৫ ৪ ৩ ০ ০ ৪ ৯০ ১.৮

[৩.৫] িশক/অিভভাবকেদর সােথ
মতিবিনময়

[৩.৫.১] মতিবিনময়ত
সভা

সংা ১ ৫ ৪ ৩ ০ ০ ২০ ১০০ ১

৪

সাস ও বা
িববাহেরােধ
সেচতনতালক
কায ম

১০

[৪.১] বা িববাহ রােধ
অিভভাবকেদর িনেয় িবিভ
সভা/সিমনার

[৪.১.১] বা িববাহ রােধ
অিভভাবকেদর িনেয়
িবিভ সভা/সিমনার

সংা ২ ৫ ৪ ৩ ০ ০ ৪ ৯০ ১.৮

[৪.২] বা িববাহ রােধ িবিভ ল
কেলেজ সভা ও সিমনার

[৪.২.১] বা িববাহ রােধ
িবিভ ল কেলেজ সভা
ও সিমনার

সংা ২ ৫ ৪ ৩ ০ ০ ৪ ৯০ ১.৮

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

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

সংা ২ ৪ ৩ ২ ০ ০ ৪ ১০০ ২

[৪.৪] সাস ও জীবাদ িতেরােধ
িবিভ সভা সমােবশ

[৪.৪.১] সাস ও জীবাদ
িতেরােধ িবিভ সভা
সমােবশ

সংা ২ ২ ১ ০ ০ ০ ৪ ১০০ ২

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

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

সংা ২ ২ ১ ০ ০ ০ ৪ ১০০ ২



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, িডেসর ১৩, ২০২১

ি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

বািষ ক
অজন

খসড়া ার
ওেয়েটড

ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৫
ত ি
বহােরর মােম
সবা দান

১০
[৫.১] মািসক ইেনােভশন সভা

[৫.১.১] মািসক
ইেনােভশন সভা

সংা ৩ ১২ ১১ ১০ ০ ০ ৪ ৭৪ ২.২২

[৫.২] মািসক আইিস সভা
[৫.২.১] মািসক আইিস
সভা

সংা ৩ ১২ ১১ ১০ ০ ০ ৪ ৭৪ ২.২২

[৫.৩] মািমিডিয়া াস ম
সংা সভা

[৫.৩.১] মািমিডিয়া
াস ম সংা সভা

সংা ২ ১২ ১১ ১০ ০ ০ ৪ ৭৪ ১.৪৮

[৫.৪] ত ি এর মােম
জনেসবা

[৫.৪.১] ত ি এর
মােম জনেসবা

সংা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ০ ০ ৪ ৭১ ১.৪২

৬

জলবা পরিব তন
মাকােবলা  েযাগ
বাপনা বনায়ন
ও পরিবেশ
সংরণসহ
টেকশই উয়ন
লমাা অজন
তরািত করা

১০

[৬.১] উপজেলা  েযাগ বাপনা
কিমর সভা

[৬.১.১] উপজেলা  েযাগ
বাপনা কিমর সভা

সংা ৩ ১২ ১১ ১০ ০ ০ ৮ ৭৮ ২.৩৪

[৬.২]  রাপনের মােম
পরিবেশ সংরেণ উুকরন।

[৬.২.১]  রাপনের
মােম পরিবেশ
সংরেণ উুকরন।

সংা ২ ১২ ১১ ১০ ০ ০ ১২ ১০০ ২

[৬.৩] উপেজলা েয াগ বাপনার
কিম সিকত িসা বাবায়ন

[৬.৩.১] উপেজলা েয াগ
বাপনার কিম
সিকত িসা
বাবায়ন

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ০ ০ ৪ ৭০.৫ ১.৪১

[৬.৪] িব পিরেবশ িদবেস
ছা/ছাীেদর মে গােছর চারা
িবতরণ

[৬.৪.১] িব পিরেবশ
িদবেস ছা/ছাীেদর মে
গােছর চারা িবতরণ

সংা ৩ ৩০০ ২০০ ১০০ ০ ০ ৪০০ ১০০ ৩



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, িডেসর ১৩, ২০২১

ি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

বািষ ক অজন
খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

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 ৪ ১০০ ২

[এম.১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৪ ০ ০

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ৪ ১০০ ২

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

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ৪ ১০০ ২

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ৪ ১০০ 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 ৪ ১০০ ২



া: ৬ ণ তািরখ: সামবার, িডেসর ১৩, ২০২১

ি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

বািষ ক অজন
খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

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 ৬০ ৮০ ১.৬

[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 ০২-০৫-২০২১ ৭৪.৫ ১.৪৯

[এম.২.৩] কম চারীেদর
িশণ দান

[এম.২.৩.১] েতক
কম চািরর জ িশণ
আেয়ািজত

জনঘা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৪০ ১০০ ২

[এম.২.৩.২] ১০ম ড ও
ত েতক কম চারীেক
এিপএ িবষেয় দ
িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪ ২ ০ ০

[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 ০



া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, িডেসর ১৩, ২০২১

ি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

বািষ ক অজন
খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

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 ৮০ ৮০ ০.৮

[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 ৮০ ৮০ ১.৬

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] অিডট
আপি িনিত

% ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ১০০ ১০০ ২

[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 ৩০-০৬-২০২১ ০ ০

মাট সং ার: ৮৪.৯৩

*সামিয়ক (provisional) ত


