
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ০৯, ২০২১

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, লতলা

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ০৯, 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

সরকারী ও বসরকারী
সকল দর সেহর
উয়ন লক কায ম
সেহর কায কর
সময় সাধন

১০

[১.১] মািসক সাধারন সভা অান [১.১.১] অিত সভা সংা ৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ৭ ৩

[১.২] মািসক সাধারন সভার িসা বাবায়ন [১.২.১] িসা বাবািয়ত % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫

[১.৩] িবিভ উয়নলক কায ম দশ ন ও পিরদশ ন [১.৩.১] পিরদশ নত ক সংা ৩ ১৭০ ১৫০ ১২০ ৮০ ৫০ ৬০

[১.৪] িনধ ািরত সমেয় িবিভ িরেপাট  িরটান  রণ। [১.৪.১] রণত িরেপাট  % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫

২
আইন-লা
সংহতকরণ ও সাস,
জংিগবাদ িন লকরণ

১০

[২.১] মাবাইলেকাট  পিরচালনা [২.১.১] কাট  পিরচালনা সংা ২ ১০০ ৯৫ ৮৫ ৭৫ ৬৫ ২৫

[২.২] সাস ও জিবাদ িন লকরেণ জনসাধারেণর
সােথ মতিবিনময় সভা

[২.২.১] মতিবিনময়সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৭ ৩

[২.৩] উপেজলা আইনলা কিমর সভা [২.৩.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৭ ৩

[২.৪] উপেজলা আইন লা কিমর সভার িসা
বাবায়ন

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

[২.৫] সাস ও জংিগবাদ িন লকরেণ ল/কেলেজ
মতিবিনময় সভা

[২.৫.১] মতিবিনময় সভা সংা ২ ২৪ ২২ ১৬ ১২ ১০ ৬

৩
িম বাপনা ও
রাজ সংা

১০
[৩.১] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন [৩.১.১] পিরদশ নত অিফস সংা ৩ ১২ ১০ ০৮ ৫ ৪ ২

[৩.২] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [৩.২.১] পিরদশ নত অিফস সংা ৩ ৩৫ ৩০ ২৭ ২৫ ১৫ ২

[৩.৩] মািসক রাজ সভা [৩.৩.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৭ ৩

[৩.৪] িম উয়ন কেরর দাবী সকভােব িনধ ারণ
[৩.৪.১] িবগত বছেরর আদায় ও
চলিত বছেরর বেকয়া হার

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ০৯, 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
বা জারদারকরণ
এবং সামািজক
সেচতনতা ি

১০

[৪.১] িশা িতান দশ ন ও পিরদশ ন
[৪.১.১] পিরদশ নত
িশািতান

সংা ৩ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৫৫ ১৫

[৪.২] িণ কে মাি িমিডয়া মােম াস
পিরচালনা

[৪.২.১] মািিমিডয়ার মােম
াস পিরচালনাত ল

সংা ৩ ৬২ ৫৫ ৫২ ৪৭ ৪৫ ১৫

[৪.৩] িশা িতােন িমড-ড িমল কম িচ
[৪.৩.১] িমড-ড িমল চাত
িবালয় মতিবিনময়ত সভা
ি দান

সংা ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৭ ৫৫ ১৫

[৪.৪] িশক/ অিভভাবকেদর সােথ মতিবিনময় [৪.৪.১] মতিবিনময়ত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ০৯ ৭ ৩

[৪.৫] মধাবীছা/ ছাীেদর মে ি দান [৪.৫.১] ি দান সংা ২

৫

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

১০

[৫.১] াণ ও নব াসন এবং েয াগ াণ ও নব াসন
এবং েয াগ বাপনা কিমর সভা অান

[৫.১.১] অিত সভা সংা ৩ ১২ ১১ ১০ ৮ ৬ ৩

[৫.২] াণ ও নব াসন এবং েয াগ বাপনা
কিমর সভার িসা বাবায়ন

[৫.২.১] অিত সভা % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫

[৫.৩] েয াগ িত এলাকা দশ ন/পিরদশ ন [৫.৩.১] দশ ন/পিরদশ ন % ১ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ২০

[৫.৪] উপেজলা বন ও পিরেবশ কিমর সভা
আেয়াজন

[৫.৪.১] অিত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৮ ৬ ৩

[৫.৫] উপেজলা বন ও পিরেবশ কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[৫.৫.১] বাবািয়ত িসা % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫

[৫.৬] পিরেবশ সংরেণ  মলার আেয়াজন [৫.৬.১] আেয়ািজত মলা সংা ১ ১ ১ ১

[৫.৭] উপকারেভাগী ও িবিভ িশা িতােন ের
চারা িবতরণ

[৫.৭.১] িবতরনত চারা সংা ১ ৫০০০ ৪০০০ ৩০০০ ২৫০০ ২০০০ ২০০০



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ০৯, 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%

৬

সামািজক
িনরাপালক
কায েমর বাবায়ন
জারদারকরণ

১০

[৬.১] িবধবাভাতা িবতরণ কায ম তদারিক
[৬.১.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিকত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫

[৬.২] িতবী ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক
[৬.২.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিকত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫

[৬.৩] বয়ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক
[৬.৩.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিকত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫

[৬.৪] িেযাা সানী ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিক

[৬.৪.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিকত

% ২ ১০০ ২৫

[৬.৫] সামািজক িনরাপালক কের বাবায়ন
পিরবীণ

[৬.৫.১] পিরবীণত ক সংা ১ ৪৫ ৪২ ৪০ ৩৮ ৩৬ ১০

[৬.৬] িভিজিড কায ম [৬.৬.১] ভাতা িবতরণ কায ম % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫

[৬.৭] িতবীেদর িশা ও অা কাণলক
কােজ সহায়তা দান

[৬.৭.১] সহায়তা দ % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২৫

৭

সবা দােন
তির বহার
ও অনলাইন জ ও
 িনবন

৫ [৭.১] জ ও  িনবন [৭.১.১] তদারিকত % ২ ১০০ ৯০ ৮৫ ৭০ ৬০ ৩০

[৭.২] মািসক ইেনােভশন সভা [৭.২.১] অিত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৭ ৩

[৭.৩] আইিস কিমর মািসক সভা [৭.৩.১] অিত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৭ ৩

[৭.৪] সবা িয়ার তির সফল
বহারকারীেকসংবধ না দা

[৭.৪.১] আেয়ািজত অান সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ০৯, 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%

৮ বািববাহ িতেরাধ ৫

[৮.১] বািববাহ িতেরােধ কাজী,িববাহ
রিজার,েরািহতেদর সােথ মতিবিনময়

[৮.১.১] মতিবিনময় সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৭ ৩

[৮.২] বািববাহ িতেরােধ ল/কেলেজ কিম
গঠন

[৮.২.১] কিম গঠন সংা ১ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ১০

[৮.৩] নারী উয়ন ফারােমর উোেগ ল/কেলেজ
সেচতনালক সভাকরণ

[৮.৩.১] সেচতনালক সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৭ ৩

[৮.৪] ইউিনয়ন পয ােয় িকেশার/ িকেশারী ফারাম
গঠন

[৮.৪.১] কিম গঠন সংা ১ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ১০

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


