
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, ম ২৩, ২০২১

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, নবীগ

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, ম ২৩, 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 ােয়
সরকাির, বসরকাির ও
ানীয় সরকার
িতানসহ
শিশািলকরণ এবং
অবকাঠােমাগত উয়ন
ও েযাগ িবধা
িকরণ;

২০

[১.১] উপেজলা উয়ন সময় কিমর সভা
অান

[১.১.১] সভা অিত সংা ৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[১.২] উপেজলা উয়ন সময় কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[১.২.১] িসা বাবািয়ত % ২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ১০০

[১.৩] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন [১.৩.১] ক পিরদশ নত সংা ২ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২

[১.৪] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভা [১.৪.১] সভা অিত সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[১.৫] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভার
িসা বাবায়ন

[১.৫.১] িসা বাবািয়ত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০

[১.৬] ঋণ কায ম পিরদশ ন/দশ ন; [১.৬.১] কায ম পিরদশ নত সংা ২ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬

[১.৭] পৗরসভা/ইউিনয়ন পিরষদ
দশ ন/পিরদশ ন

[১.৭.১] দশ ন/পিরদশ নত সংা ৩ ১২ ১০ ৯ ৮ ৬ ৫

[১.৮] ইউিডিস দশ ন/পিরদশ ন [১.৮.১] দশ ন/পিরদশ নত সংা ২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৬ ৫

[১.৯] ইউিডিস সহেক সরকাির সবা াির
কায কর আউটেলট িহসাব চাকরণ

[১.৯.১] কায কর ইউিডিস চাত % ১ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭৫ ১০০

[১.১০] কচা-পাকা রাাসহ, কালভাট  উয়েনর
কায ম পয েবণ করা

[১.১০.১] উয়েনর কায ম
পয েবণত

% ৩ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০

২

উপেজলা ািজেিসর
মােম জনলা,
জনিনরাপা ও রাজ
শাসন এবং অিফস
বাপনায় গিতশীলতা
আনয়ন;

২০

[২.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা [২.১.১] মাবাইল কাট  পিরচািলত সংা ১ ৪৮ ৪৫ ৪২ ৩৯ ৩৬ ১২

[২.২] পাহাড় কাটা ও অৈবধ বা উোলন
রােধ মাবাইল কাট  পিরচালনা

[২.২.১] পিরচািলত মাবাইল
কাট 

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[২.৩] উপেজলা আইন লা কিমর সভা
অান

[২.৩.১] সভা অিত সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[২.৪] উপেজলা আইন লা কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[২.৪.১] িসা বাবায়েনর হার % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ১০০

[২.৫] চাকর ও লামহষ  ঘটনা
অবিহতকরণ

[২.৫.১] ২৪ ঘার মে গাচের
আনীত এবং িতেবদন পশত

% ২ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[২.৬] নারী ও িশ িনয াতন রাধ, যৗক ও
বািববাহ িনেরাধ, যৗন হয়রািন িতেরাধ,
নারী ও িশ পাচার রাধ ইতািদ িবষয়ক
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[২.৬.১] সভা আেয়ািজত সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[২.৭] মাদকের অপবহার িনয়েণ
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[২.৭.১] সভা আেয়ািজত সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[২.৮] সাস ও জীবাদ দমেন
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[২.৮.১] সভা আেয়ািজত সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[২.৯] উপেজলা িম অিফস দশ ন ও পিরদশ ন
[২.৯.১] অিফস দশ ন ও
পিরদশ নত

সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৫

[২.১০] ইউিনয়ন িম অিফস দশ ন ও পিরদশ ন
[২.১০.১] অিফস দশ ন ও
পিরদশ নত

সংা ১ ৪৮ ৪৫ ৪২ ৩৯ ৩৬ ৫

[২.১১] িষ খাস জিম বোব দান [২.১১.১] পিরবার নব ািসত সংা ১ ৪৮ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৬

[২.১২] িম উয়ন কেরর সক দাবী িনধ ারণ
[২.১২.১] সাধারন দািব
িনধ ারনত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯০

[২.১৩] সরকাির সির অৈবধ দখল উার [২.১৩.১] উারত িম একর ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.১৪] সায়রাত মহাল বোব দান [২.১৪.১] সায়রাত বোব দ % ১ ৮০ ৭৫ ৭২ ৭০ ৬৫

[২.১৫] রাজ মামলা িনি [২.১৫.১] মামলা িনির হার % ১ ৬০ ৫৫ ৫২ ৫০ ৪৮

[২.১৬] অিপ ত সির লীজ নবায়ন [২.১৬.১] লীজ নবায়ন থেক আয় % ১ ৫৫ ৫০ ৪৮ ৪৫ ৪০



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, ম ২৩, 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

েয াগ বহাপনা,
বনায়ন, জলবা
পিরবতন ও সামািজক
িনরাপালক এবং
জনসেচতনতালক
কায েম জনউুকরণ
জারদারকরণ;

১৮

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

[৩.১.১] সভা অিত সংা ২ ১০ ৯ ৭ ৬ ৫ ৩

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

[৩.২.১] িসা বাবািয়ত % ২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০

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

[৩.৩.১] পিরদশ ন/ দশ নত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ১০০

[৩.৪] অনাবাদী জিম বহার
[৩.৪.১] চােষর আওতায়
আনয়নত জিম

একর ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫] েরাপেনর জ জনগণেক উুকরণ
মলা আেয়াজন

[৩.৫.১] মলা আেয়ািজত সংা ২ ২ ১

[৩.৬] সামািজক বনায়েনর জ িবিভ কার
ের চারা িবতরণ

[৩.৬.১] চারা িবতরণত সংা(হাজার) ১ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২

[৩.৭] সরকাির দর ও লসহ ছাদিষর
আওতায় আনয়ন

[৩.৭.১] ছাদিষর আওতায়
আনয়নত দালােনর সংা

সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[৩.৮] িেযাােদর সানী ভাতা িবতরণ
কায ম তদারিক

[৩.৮.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

% ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০

[৩.৯] িতবী ভাতা দান কায ম তদারিক
[৩.৯.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

% ১ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০

[৩.১০] িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক
[৩.১০.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

% ১ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০

[৩.১১] সামািজক িনরাপালক কের
বাবায়ন পিরবীণ

[৩.১১.১] ক পিরবীণত সংা ২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৫

[৩.১২] িতবীেদর িশা ও অান¨
কাণলক কােজ সহায়তা দান

[৩.১২.১] দ সহায়তা দানত % ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, ম ২৩, 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

িশার নগত মান এবং
মানবসদ উয়ন ও
ািতািনক সমতা
ি এবং ীড়া, সংিত
ও নারী উয়ন
রািতকরণ;

১২

[৪.১] উপেজলা শাসন কক িশা িতান
দশ ন/ পিরদশ ন

[৪.১.১] িশা িতান দশ ন/
পিরদশ নত

সংা ১ ৪৮ ৪৫ ৪২ ৩৯ ৩৬ ৫

[৪.২] মািমক পরীায় পােশর হার ি [৪.২.১] পােশর হার উীত % ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০

[৪.৩] ুভােব পাবিলক পরীা পিরচালনা
[৪.৩.১] পাবিলক পরীার
িনরাপা িনিতত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৪.৪] মােয়র হােতর খাবার িহেসেব াথিমক
ও মািমক িবালেয় িমড-ড িমল পিরেবশন

[৪.৪.১] িমড-ড িমল চাত % ১ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১৪

[৪.৫] মািিমিডয়া াসম চাকরণ
[৪.৫.১] িনবনত িতােনর
মে মািিমিডয়া াসম
চাত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৪.৬] াক াথিমেক শতভাগ ভিত
িনিতকরণ এবং াথিমক ের ঝেড় পড়ার
(পআউট) হার াস

[৪.৬.১] ছা-ছাী ভিতত এবং
পআউট হার াসত

সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[৪.৭] অনলাইন ােসর মােনায়েন িডিজটাল
িডও াপন

[৪.৭.১] িডিজটাল িডও
াপনত

সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৩

[৪.৮] মানবসদ উয়েনর জ িবিভ
কািরগির িশেণর বা হন

[৪.৮.১] িবিভ কািরগির
িশেণর বা হনত

সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২

[৪.৯] ীড়া সংহার আওতাধীন িত ীড়া
িতেযািগতার আেয়াজন

[৪.৯.১] ীড়া িতেযািগতা
আেয়ািজত

সংা ১ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪

[৪.১০] িবিভ িদবস ও অা উপলে
সাংিতক অােনর আেয়াজন

[৪.১০.১] সাংিতক এবং
িশকলা একােডিম কক
সাংিতক অান আেয়ািজত

সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৩

[৪.১১] বা িববাহ ও নারী িনয াতন রােধ
সেচতনতালক সভা আেয়াজন

[৪.১১.১] সভা আেয়ািজত সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩



া: ৫ ণ তািরখ: রিববার, ম ২৩, 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

জনেসবায় আেরা
গিতশীলতা আনয়ন এবং
বিক মহামারী রাগ
সংমন িতেরােধ
কায কর িমকা পালন ও
ানীয় িচিকৎসা বার
উিত সাধন করা;

৫

[৫.১] িনয়িমত আইিস ও ইেনােভশন কিমর
সভা আহবান

[৫.১.১] সভা আহবানত সংা ১ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪

[৫.২] িডিজটাল হািজরা ি চাকরণ [৫.২.১] চলমান % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৫.৩] ইেনােভশন কায ম দশ ন/পিরদশ ন [৫.৩.১] কায ম দশ ন/পিরদশ ন সংা ১ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪

[৫.৪] কেরানা মহামারী সংমন িতেরােধ
সামািজক সেচতনতা ি এবং াপক চােরর
বার জ কিম ও সভা আহবান

[৫.৪.১] কিম ও সভা
আহবানত

সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৫.৫] বিক মহামারী রাগ সংমন
িতেরােধ িচিকৎসা বার উিত সাধন এবং
হাম কেরাইন ও ািতািনক কেরাইেনর
বা করা

[৫.৫.১] িতেরােধ িচিকৎসা
বার উিতকরণ

% ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ১০০



া: ৬ ণ তািরখ: রিববার, ম ২৩, 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%

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 ২

[এম.১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ১

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

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

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ 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 ২



া: ৭ ণ তািরখ: রিববার, ম ২৩, 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%

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 ১

[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 ৩১-০৫-২০২১

[এম.২.৩] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৩.১] েতক কম চািরর
জ িশণ আেয়ািজত

জনঘা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ১

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

জনঘা ১ ৫ ৪

[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

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 ১

[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 ২

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] অিডট আপি
িনিত

% ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ১

[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

*সামিয়ক (provisional) ত


