
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, এিল ১১, ২০২২

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, রংর সদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, এিল ১১, 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
দরসেহর উয়নলক
কায ম সেহরর
কায কর সময় সাধন

২০

[১.১] উপেজলা পিরষদ সভা অান [১.১.১] অিত সভা সংা ৪ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[১.২] উপেজলা পিরষদ সভার িসা বাবায়ন [১.২.১] িসা বাবািয়ত % ৪ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৮৫

[১.৩] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন [১.৩.১] পিরদশ নত ক সংা ৩ ৭২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪০ ১৮

[১.৪] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভা [১.৪.১] সভা অিত সংা ৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[১.৫] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভার
িসা বাবায়ন

[১.৫.১] িসা বাবািয়ত % ৩ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৮৫

[১.৬] এনিজওেদর অেল ছাড়ত অেথ র
পিরবীণ

[১.৬.১] পিরবীণত এনিজও সংা ২ ৪০ ৩৬ ৩০ ২৫ ২০ ১০

[১.৭] ঋণ কায ম পিরদশ ন/দশ ন [১.৭.১] পিরদশ ন/দশ ন সংা ১ ৫০ ৪৫ ৪২ ৪০ ৩৬ ১২

২

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

১৫

[২.১] াণ ও নব াসন এবং েয াগ বহাপনা
সিকত সভা অান

[২.১.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[২.২] াণ ও নব াসন এবং েয াগ বহাপনা
সিকত সভার িসা বাবায়ন

[২.২.১] িসা বাবািয়ত % ২ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৮৫

[২.৩] েরাপেণর জ জনগণেক উুকরণ [২.৩.১] রািপত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৯০ ১০০

[২.৪] িজআর দান [২.৪.১] দানত িজআর % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[২.৫] িভিজএফ দান [২.৫.১] দানত িভিজএফ % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[২.৬] ট িরিলফ দান [২.৬.১] দানত িরিলফ % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[২.৭] ামীণ অবকাঠােমা িনম ােণর জ কািবখা
ক বাবায়ন

[২.৭.১] বাবািয়ত ক % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[২.৮] অিতদিরেদর জ কম সংহান কম িচ [২.৮.১] িনেয়ািজত িমক % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[২.৯] ামীণ অবকাঠােমা িনম ােণর জ কািবটা
ক বাবায়ন

[২.৯.১] বাবািয়ত ক % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, এিল ১১, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ
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নর
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উে
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মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
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উম

উম
চলিত
মান
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১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩
িজববষ  উযাপন ও
কেরানাভাইরাস সংমণ
িতেরাধ

১৫

[৩.১] টবল ন ােম-২০২১ আেয়াজন [৩.১.১] অিত সংা ২ ১ ১ ১ ১০০

[৩.২] িভক নব াসন এবং িবক কম সংান
ি

[৩.২.১] িসা বাবািয়ত সংা ৩ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ২০

[৩.৩] কেরানা ভাইরাস সংমণ িতেরাধ
মাবাইল কাট  পিরচালনা

[৩.৩.১] মাবাইল কাট  সংা ৩ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ৬

[৩.৪] সেচতনতালক কায েমর অংশ িহেসেব
মা িবতরণ

[৩.৪.১] িবতরণত সংা ৩ ২০০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ১৫০০ ৫০০

[৩.৫] হহীন ও িমহীনেদর ঘর দান
[৩.৫.১] হহীন ও িমহীনেদর
ঘর দানত

সংা ৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

৪

সামািজক িনরাপা,
নারীর মতায়ন, িল
সমতা ও িশ কাণ
িনিতকরতণ এবং
দাির িন লকরণ

১০ [৪.১] অিত দিরেদর ডাটােবজ ত [৪.১.১] ডাটােবজ তত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৪.২] িেযাােদর সানী ভাতা িবতরণ [৪.২.১] ভাতা িবতরণত % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৪.৩] নারী ও িশ িনয াতনেরােধ
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[৪.৩.১] আেয়ািজত সভা সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৪.৪] িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক
[৪.৪.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৪.৫] যৗক িনেরােধর লে
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[৪.৫.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৪.৬] িতবীেদর িশা ও অা কাণলক
কােজ সহায়তা দান

[৪.৬.১] দ সহায়তা % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৪.৭] নারী ও িশ পাচার রােধ
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[৪.৭.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, এিল ১১, 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
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চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৫

রাজ শাসেন
গিতশীলতা আনয়ন,
মানবসদ উয়ন ও
ািতািনক সমতা
িকরণ

৫

[৫.১] উপেজলা শাসেন কম রত কম কতা-
কম চারীেদর আইিস িবষয়ক িশণ আেয়াজন

[৫.১.১] আেয়ািজত িশণ % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ১০০

[৫.২] রাজ সভা আেয়াজন [৫.২.১] সভা আেয়াজন সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৫.৩] রাজ সভার িসা বাবায়ন [৫.৩.১] সভার িসা বাবায়ন % ১ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৮৫

[৫.৪] হাট-বাজােরর ইজারা দান [৫.৪.১] ইজারা দান % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

৬
জ ও  িনবন
কায ম জারদারকরণ

৫ [৬.১] জ িনবন কায ম বাবায়ন
[৬.১.১] উপেজলায় জের ১
বছেরর মে জ িনবেনর হার

% ২.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৮০

[৬.২]  িনবন কায ম বাবায়ন
[৬.২.১] উপেজলায় ১ বছেরর
মে  িনবেনর হার

% ২.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৮০

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



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, এিল ১১, ২০২২

*সামিয়ক (provisional) ত


