
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, ম ০৯, ২০২২

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, িসেলট সদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, ম ০৯, 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
রাজ শাসন ও
বাপনায় গিতশীলতা
আনয়ন।

১৫

[১.১] সা িফেকট মামলা িনি
জারদারকরণ

[১.১.১] িনিত সা িফেকট
মামলা

সংা ২ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ৮

[১.২] উপেজলা িম অিফস ও ইউিনয়ন
িম অিফস পিরদশ ন

[১.২.১] পিরদশ নত অিফস সংা ২ ৫৪ ৫২ ৫০ ৪০ ৪০

[১.৩] িম রকড  হালনাগাদ তদারকীকরণ [১.৩.১] হালনাগাদত খিতয়ান % ২ ৮৯ ৮৮ ৮৭ ৮৫ ৭০ ৬৭৩

[১.৪] িম উয়ন কেরর সক দাবী
িনধ ারণ ও িম উয়ন কর আদায়
তদারিক করা

[১.৪.১] গত বছেরর আদায় ও চলিত
বছেরর বেকয়ার হার

% ৩ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৭ ৭০ ২৭৩৩৪১০

[১.৫] সায়রাত মহাল বোব দান [১.৫.১] আদায়ত ইজারা
টাকা
(ল

২ ১.০৮ ১.০৭ ১.০৬ ১.০৫ ১.০৪ ১১১৯০৪

[১.৬] রাজ মামলা িনি ও িম
িবেরাধ িবষয়ক মামলার এসএফ জলা
শাসক বরাবর রণ

[১.৬.১] মামলা িনি ও এসএফ
রেণর হার

% ২ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯০ ০

[১.৭] ১ নং খিতয়ান সরকাির
সির অৈবধ দখল উার

[১.৭.১] উারত িম % ২ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৫৫ ০

২
িের চতনা
বাবায়ন ও াচার
চচ া।

১৫

[২.১] িসেলট সদর উপেজলার েবশাের
িের চতনা সিলত গইট বা
তারন াপন

[২.১.১] গইট াপন সংা ১ ১ ০ ০ ০ ০

[২.২] জািতর জনক বব শখ িজর
রহমােনর রাল াপন

[২.২.১] রাল সংা ১ ৩ ২ ১ ০ ০ ১

[২.৩] ইউিনয়ন পিরষদ ও িশািতােন
ি কন ার াপন

[২.৩.১] ি কণ ার সংা ২ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ১৪ ৩

[২.৪] জািতর িপতা বব শখ িজর
রহমান এর আদশ  ও চতনায় জনগণেক
উুকরণ

[২.৪.১] আেয়ািজত সভা সংা ৪ ১৪ ১২ ১০ ৮ ৭ ১



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, ম ০৯, 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%

[২.৫] জাতীয় িদবেস বীর িেযাােদর
সংবধ না

[২.৫.১] আেয়ািজত সভা সংা ২ ২ ২ ২ ২ ০

[২.৬] িবিভ অােন াধীনতা ও
িের সৃকরণ

[২.৬.১] আেয়ািজত রচনা
িতেযািগতা

সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২

[২.৭] অনলাইন ও সরাসির া অিভেযাগ
ত িনিকরণ

[২.৭.১] গননািন সংা ২ ৫২ ৫০ ৪৮ ৪৭ ৪৬ ৩

[২.৭.২] আেয়ািজত অনলাইন ইজ
িতেযািগতা

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ১ ১

[২.৭.৩] রার িহেসেব বব
ওি িভিক বই দান

সংা ১ ২৫ ২৪ ২৩ ২২ ২১ ৩৮

৩
আইনংখলা ও
জনিনরাপা
সংহতকরণ।

১৪

[৩.১] উপেজলা আইনলা কিমর সভা [৩.১.১] সভা অান সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১২ ১১

[৩.২] উপেজলা আইন লা কিমর
সভার িসা বাবায়ন

[৩.২.১] িসা বাবায়েনর হার % ২ ৯২ ৯০ ৮৮ ৮৫ ৭৫ ০

[৩.৩] মাবাইল কাট  [৩.৩.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  সংা ২ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৩০ ৫

[৩.৪] ুভােব পাবিলক পরীা
পিরচালনা

[৩.৪.১] পাবিলক পরীার পের
িনরাপা িনিত করা

% ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ০

[৩.৫] সাস নাশকতা ও জিবাদ
িতেরােধ জনসেচতনতা িলক সভা

[৩.৫.১] সেচতনতালক সভা সংা ২ ১৮ ১৫ ১২ ১০ ৮ ১

[৩.৬] নারী িনয াতন, বািববাহ ও
ইভিজং িতেরােধ জনসেচতনতা ি

[৩.৬.১] আেয়ািজত সভা সংা ২ ১৮ ১৫ ১২ ১০ ৮ ১



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, ম ০৯, 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%

৪

উপেজলা
পয ােয়রদরসেহর
উয়নলক
কায সেহর কায কর
সময়সাধন ও
এসিডিজ লমাা
অজন।

১৩

[৪.১] উপেজলা পিরষদ মািসক সভার
িসা বাবায়ন

[৪.১.১] িসা বাবািয়ত % ১ ৯৬ ৯৪ ৯২ ৯০ ৮০ ১০০

[৪.২] িবিভ উয়নলক কায ম
পিরদশ ন

[৪.২.১] পিরদশ নত ক সংা ১ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭২ ৫৫ ১

[৪.২.২] দশ নত ক সংা ১ ৭০ ৬৫ ৬২ ৬০ ৪৫

[৪.৩] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক
সভার িসা বাবায়ন

[৪.৩.১] িসা বাবািয়ত % ১ ৬৫ ৭৪ ৭২ ৭০ ৬০ ০

[৪.৪] িজববষ  উপলে িবিভ
এনিজও’র হীত কায াবলী বাবায়ন
তদারিক

[৪.৪.১] বাবায়েনর হার % ১ ৯০ ৮৯ ৮৮ ৮৭ ৮৬

[৪.৫] িশার নগত মান ির লে
কম চী

[৪.৫.১] মেয় িশাথেদর ঝের পড়া
রােধ গাল স ফািসিলজ ম াপন

সংা ১ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ২

[৪.৫.২] মািিমিডয়া াসম
ওআপেলাড কায ম তদারিক

% ১ ৯২ ৯০ ৮৭ ৮৫ ৭৫ ৪০

[৪.৬] িেযাােদর সানীভাতা শতভাগ
G2P পিতেত িবতরণ কায ম
তদারিক

[৪.৬.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

% ১ ৯০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮২ ১০০

[৪.৭] সামািজক িনরাপা বনীর
আওয়ায় িভক নব াসন

[৪.৭.১] িভক নব াসন সংা ১ ৫০ ৪৮ ৪৫ ৪২ ৪১

[৪.৮] িজববষ  উপলে সারােদেশ ১
কা েরাপন কায ম বাবায়ন

[৪.৮.১] বাবািয়ত কায ম % ১ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২

[৪.৯] জ িনবন সকরণ
[৪.৯.১] উপেজলায় জের এক
বছেরর মে জ িনবেনর হার

% ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ২৫

[৪.১০]  িনবন সকরণ
[৪.১০.১] উপেজলায় র এক
বছেরর মে  িনবেনর হার

% ১ ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ৮০



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, ম ০৯, 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%

৫

েয াগ বাপনা,
বনায়ন, জলবা
পিরবতন ও পিরেবশ
সংরণসহ টকসই
উয়ন।

১৩

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

[৫.১.১] িসা বাবািয়ত % ১ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ৮৫

[৫.২] েয াগিত এলাকাতা ৎিণক
পিরদশ ন/দশ ন ও াণ িবতরণ

[৫.২.১] পিরদশ ন/দশ নত সংা ১ ৬৫ ৬২ ৬০ ৫৮ ৪০ ২০০০

[৫.৩] েয ােগ িতেদর মােঝ
মানিবক সহায়তা াি িনিতকরন

[৫.৩.১] মানিবক সহায়তা িবতরণ সংা ৩ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৭ ৮৫

[৫.৪] িজ আর ও িভিজএফ কায ম
তদারিক

[৫.৪.১] যাচাই-বাছাই সভা আহবান
(বরা াি ােপে েয াগকালীন
সমেয়) ও াগ অিফসার িনেয়াগ

সংা ২ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১২ ১০২৩২

[৫.৫] আর, ও কািবখা/কািবটা ক
বাবায়ন তদারিক

[৫.৫.১] সভা আহবান, যাচাই-
বাছাইেম ক অেমাদন ( বরা
াি ােপ) ও াগ অিফসার
িনেয়াগ

সংা ২ ৬০ ৫৫ ৫৪ ৫৩ ৫০

[৫.৬] সবার জ পিরেবশসত বাসহ
িনিত করেণর আওতায় হহীনেদর জ
েয াগ সনীয় বাসহ িনম াণ

[৫.৬.১] বাসহ িনম াণ সংা ২ ২০ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫

[৫.৭] অিতদিরেদর জ কম সংহান
কম িচ

[৫.৭.১] বাবািয়ত ক % ২ ৯৬ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৫



া: ৬ ণ তািরখ: সামবার, ম ০৯, 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

[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


