
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ১৪, ২০২১

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, িসরাজিদখান

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ১৪, ২০২১

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 ােয়র
দরসেহর উয়নলক
কায মসেহর কায কর
সময়সাধন ও
বাবায়ন

২০

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

[১.২] উপেজলা মািসক সভার িসা বাবায়ন [১.২.১] িসা বাবািয়ত % ৪ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ৮০

[১.৩] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ণ [১.৩.১] পিরদশ নত ক সংা ৪ ২৪ ২১ ১৮ ১৫ ১২ ৬

[১.৪] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভা
অান ও সভার িসা বাবায়ন

[১.৪.১] সভা অিত ও
িসা বাবািয়ত

সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৬

[১.৫] এনিজওেদর অেল ছাড়ত অেথ র
পিরবীণ

[১.৫.১] পিরবীণত
এনিজও

সংা ১ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ১

[১.৬] ইউিনয়ন পিরষদ ও ইউিনয়ন িডিজটাল
সারসহ পিরদশ ন, সিয়করণ ও সবা
িনিতকরণ

[১.৬.১] িসা বাবায়ন % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫

[১.৭] ঋণ কায ম পিরদশ ন/দশ ন; [১.৭.১] পিরদশ ন/দশ ন সংা ১ ১২ ১০ ০৮ ০৬ ০৩ ২

[১.৮] আমার বািড় আমার খামােরর সদেদর
সােথ উঠান বঠক

[১.৮.১] উঠান বঠক সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ২

২
রাজ শাসন ও
বাপনায় গিতশীলতা
আনয়ন

১৭

[২.১] উপেজলা মািসক রাজ সভা অান [২.১.১] অিত সভা সংা ৩ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৩

[২.২] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন [২.২.১] পিরদশ েণর পিরমাণ সংা ৩ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ২

[২.৩] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [২.৩.১] পিরদশ ণত অিফস সংা ৩ ৪৮ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১০

[২.৪] িষ খাস জিম বোব দান
[২.৪.১] বোবত
নব ািসত পিরবার

সংা ৪ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১০

[২.৫] সায়রাত মহাল বোব দান
[২.৫.১] বোবত
সায়রাত মহাল

সংা ৪ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ০৮ ৩



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ১৪, ২০২১

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
আইন-লা ও
জনিনরাপা
সংহতকরণ;

১৫

[৩.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা
[৩.১.১] পিরচািলত মাবাইল
কাট 

সংা ৩ ৪৮ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১২

[৩.২] ুভােব পাবিলক পরীা পিরচালনা
[৩.২.১] পের িনরাপা
িনিতকরণ ও পরীা
পিরচালনা

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০
কেরানার
জ হয়িন

[৩.৩] উপেজলা আইন লা কিমর সভা
অান

[৩.৩.১] অিত সভা সংা ৩ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৩

[৩.৪] উপেজলা আইন লা কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[৩.৪.১] িসা বাবায়ন % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৭০

[৩.৫] নারী ও িশ িনয াতন িতেরাধ কিমর
সভা

[৩.৫.১] অিত সভা সংা ১ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৩

[৩.৬] উপেজলা সাস ও নাশকতা কিমর
সভা অান

[৩.৬.১] অিত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ৩

[৩.৭] জ িনবন সকরণ
[৩.৭.১] উপেজলায় জের ১
বছেরর মে জ িনবেনর
হার

% ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২০

[৩.৮]  িনবন সকরণ
[৩.৮.১] উপেজলায় র ১
বছেরর মে  িনবেনর
হার

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৮



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ১৪, ২০২১

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

মানসত িশা
িনিতকরণ,ীড়া,
সংিত ও নারী উয়ন
রািতকরণ এবং
সামািজক
িনরাপালক কায ম
বাবায়ন
জারদারকরণ;

১৩
[৪.১] িশা িতান দশ ন ও পিরদশ ন
কায ম

[৪.১.১] পিরদশ নত
িশািতান

সংা ১ ২৪ ২১ ১৮ ১৫ ১২ ৬



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ১৪, ২০২১

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%

[৪.২] অনলাইন াটফেম র াস পিরচালনা
িনিত করণ

[৪.২.১] অনলাইন াটফেম 
াস পিরচালনাত ল

সংা ১ ১৬৭ ১৫০ ১৪০ ১২০ ১০০ ১৫০

[৪.৩] িশা িতােন িফন বের মােম
িমড-ড িমল বাবায়ন

[৪.৩.১] িমড-ড িমল
চাত িবালয়

সংা ১ ১২৮ ১১৫ ১০২ ৯০ ৭৭
কেরানার
জ হয়িন

[৪.৪] িশক/অিভভাবকেদর সােথ মতিবিনময় [৪.৪.১] মতিবিনময়ত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ৩

[৪.৫] িশকেদর ICT ও িবষয় িভিক
িশণ আেয়াজন

[৪.৫.১] িশণ া
িশেকর সংা

সংা ১ ১২০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ২০

[৪.৬] মাদক, বা িববাহ, জিবাদ ও
নারী িনয াতন িতেরাধ ও সেচতনতালক সভা

[৪.৬.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ৩

[৪.৭] বীর িেযাা, িতবী , িবধবা, বয়,
ামী পিরতা ও অা ভাতা দান
কায ম তদারিক

[৪.৭.১] ভাতােভাগীর সংা সংা ১ ১৭০০০ ১৫৩০০ ১৩৬০০ ১১৯০০ ১০২০০ ১৬৫৪৩

[৪.৮] িমহীন ও হহীন পিরবােরর জ হ
িনম াণ

[৪.৮.১] হ িনিম ত সংা ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০
িয়া
চলমান

[৪.৯] নারী দতা উয়েন িবিভ েড
িশণ দান

[৪.৯.১] িশণাথেদর
সংা

সংা ১ ২২০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ৪৫

[৪.১০] উপেজলা পয ােয় ীড়া িতেযািগতার
আেয়াজন

[৪.১০.১] আেয়ািজত ীড়া
িতেযািগতা

সংা ১ ৪ ৪ ৩ ৩ ২
কেরানার
জ হয়িন

[৪.১১] িচাংকন, কিবতা আি ও অা
সাংিতক িতেযািগতার আেয়াজন

[৪.১১.১] আেয়ািজত
িতেযািগতা

সংা ১ ৬ ৫ ৫ ৪ ৪ ২

৫

েয াগ বাপনায়,
বনায়ন ও পিরেবশ
সংরণসহ টকসই
উয়ন লমাা অজন
রািতকরণ;

৫
[৫.১] াণ ও নব াসন এবং েয াগ বহাপনা
সিকত সভা অান

[৫.১.১] অিত সভা সংা ১ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ১



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ১৪, ২০২১

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

[৫.২.১] িসা বাবায়েনর
হার

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯০

[৫.৩] েয াগ িত এলাকা তাৎিণক
পিরদশ ন/দশ ন

[৫.৩.১] পিরদশ ণ/ দশ ণত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৮০

[৫.৪] েরাপেনর জ জনগণেক উুকরণ
মলা আেয়াজন

[৫.৪.১] আেয়ািজত মলা সংা ১ ২ ২ ১ ১ ১
কেরানার
জ হয়িন

[৫.৫] উপেজলা পিরেবশ কিমর সভা
আেয়াজন

[৫.৫.১] অিত সভা সংা ১ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ১

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

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


