
া: ১ ণ তািরখ: বার, এিল ২৯, ২০২২

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, আৈগলঝাড়া

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: বার, এিল ২৯, 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 ;

২০

[১.১] সময় সভার অান [১.১.১] অিত সভা সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১০ ৯

[১.২] সময় সভায় হীত িসা বাবায়ন [১.২.১] বাবায়েনর হার % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৭৫

[১.৩] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন [১.৩.১] সংা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১০

[১.৪] এনিজও িবষয়ক সময় সভা [১.৪.১] সংা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ৯

[১.৫] এনিজও িবষয়ক সময় সভায় হীত িসা
বাবায়ন

[১.৫.১] বাবায়েনর হার % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৭৫

[১.৬] জনকাণখী ারকিলিপ [১.৬.১] অায়েনর হার % ১ ১০০ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৭০

[১.৭] আয়ণ ও াম ক বাবায়ন [১.৭.১] বাবায়েনর হার % ৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৮০

[১.৮] হাট বাজার ইজারা দান এবং অিপ ত সির
ইজারা নবায়ন ;

[১.৮.১] বাবায়েনর হার % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[১.৯] বনায়ন িবেশষত রাার ইপােশ ও চরােল
েরাপণ

[১.৯.১] রািপত  সংা ১ ৫০০০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৫০০ ৩৫০০

[১.১০] জ িনবন সকরণ
[১.১০.১] উপেজলায় জের ১
বছেরর মে জ িনবেনর
হার

% ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ২৮

[১.১১]  িনবন সকরণ
[১.১১.১] উপেজলায় র ১
বছেরর মে  িনবেনর
হার

% ১ ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ৩৯

[১.১২] উপেজলা পয ােয় জিয়তােদর সংবধ না [১.১২.১] আেয়াজেনর সংা সংা ১ ১ ১ ১ ১

[১.১৩] ঘািষত িদবস বাবায়েনর হার [১.১৩.১] িনির হার % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০



া: ৩ ণ তািরখ: বার, এিল ২৯, 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%

২

েয াগ ও াণ
বাপনা এবং
সামািজক
িনরাপা
িনিতকরণ ;

১৮

[২.১] িভকেদর নব াসেন উপেজলায় তািলকা ণয়ন ও
িভকেদর জীিবকার জ কম িচ আেয়াজন

[২.১.১] বাবায়েনর হার % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[২.২] সামািজক িনরাপা কম িচর আওতায় া অথ 
ুভােব উপকারেভাগীর িনকট হার

[২.২.১] বাবায়েনর হার % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[২.৩] অসহায়,  ও িবধাবিতেদর সহায়তা [২.৩.১] বাবায়েনর হার % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[২.৪] েয াগ বাপনা ও াণ সংা কায ম [২.৪.১] বাবায়েনর হার % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[২.৫] .আর ,কািবখা,কািবটা,ইিজিপিপ বরাের বাবায়ন
কায ম পিরবীণ ও ায়ন িবতরণ

[২.৫.১] বাবায়েনর হার % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[২.৬] উপেজলা কণ ধার কিমর সভা আেয়াজন [২.৬.১] আেয়ািজত কম চী সংা ২ ১২ ৯

[২.৭] কণ ধার কিমর সভা বাবায়ন [২.৭.১] বাবায়েনর হার % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৭৫

৩

িশার সািব ক
উয়ন ও ত
ির িবকাশ
সাধন এবং
বহার
িনিতকরণ ;

১২

[৩.১] িশক, িশাথ ও অিভভাবকেদর অংশহেণ
সিমনার আেয়াজন

[৩.১.১] সিমনােরর সংা সংা ১ ১

[৩.২] িবান ও ি মলার আেয়াজন [৩.২.১] মলার সংা সংা ১ ১



া: ৪ ণ তািরখ: বার, এিল ২৯, 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%

[৩.৩] িশা িতান পিরদশ ন [৩.৩.১] পিরদশ েনর সংা সংা ১ ১

[৩.৪] ই-ফাইিলং ও ওেয়ব পাট াল িনয়িমত
হালনাগাদকরণ িবষেয় িশণ

[৩.৪.১] িশেণর সংা সংা ২ ২

[৩.৫] মািিমিডয়া াসম পিরদশ ন [৩.৫.১] পিরদশ েনর সংা সংা ১ ১

[৩.৬] সামািজক যাগােযাগ মােমর বহার [৩.৬.১] বাবায়েনর হার % ১ ১

[৩.৭] নাগিরক সবায় উাবন িবষয়ক কম শালা [৩.৭.১] কম শালার সংা সংা ১ ১

[৩.৮] িভিডও কনফােরিং [৩.৮.১] সংা সংা ১ ১

[৩.৯] িডিজটাল মলার আেয়াজন [৩.৯.১] মলার সংা সংা ১ ১

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

[৩.১০.১] সংা সংা ২ ২

৪

 সমেয়, অ
েয় ও কম
যাতায়ােত
মানসত
সবাদান ;

১০

[৪.১] েডে আেবদন হণ [৪.১.১] বাবায়েনর হার % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৭৫

[৪.২] িষ , খাসজিম ও িভিপ জিম বোবদান [৪.২.১] বাবায়েনর হার % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৭৫

[৪.৩] গণনানী আেয়াজন [৪.৩.১] বাবায়েনর হার % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৪.৪] অা সবা [৪.৪.১] বাবায়েনর হার % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

৫

আইনলা
পিরিিত
াভািবক এবং
জনলা ও
জনিনরাপা
বজায় রাখেত
বা হণ ।

১০

[৫.১] সািব ক আইন-লা রায় উপেজলা কিমর সভা
িনয়িমত আেয়াজন করা

[৫.১.১] আেয়ািজন সভা সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১২ ১০ ৯

[৫.২] িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা [৫.২.১] সংা সংা ৪ ৩৬ ৩৬ ৩৬ ৩৬ ৩০ ৪০

[৫.৩] াম আদালত সিয়করেণর জ উোগ হণ,
সাধারণ মােষর মে চার এবং ইউিপ চয়ারানেদর
িশণ দান

[৫.৩.১] সংা সংা ৩ ৪ ৪ ৪ ৪ ৩ ৩



া: ৫ ণ তািরখ: বার, এিল ২৯, 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 ৭

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ৮

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ৩

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২

*সামিয়ক (provisional) ত


