
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৯, ২০২২

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, রামপাল

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৯, 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
সরকাির ও বসরকাির
সকল উয়নলক
কায েমর কায কর
সময় সাধন।

১৮

[১.১] উপেজলা পিরষদ মািসক সভা অান [১.১.১] অিত সভা সংা ৪ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ৩

[১.২] উপেজলা মািসক সভার িসা বাবায়ন [১.২.১] িসা % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৭০

[১.৩] উপেজলার িবিভ উয়নলক কায ম
দশ ন ও পিরদশ ন

[১.৩.১] পিরদশ ন ত ক সংা ৩ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬

[১.৪] উপেজলার ১০  ইউিনয়ন পিরষেদ উু
বােজট সভা

[১.৪.১] অিত সভা সংা ৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[১.৫] ইউিনয়ন ািং কিমর সভা [১.৫.১] অিত সভা সংা ৩ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১৩০

[১.৬] িনধ ািরত সমেয় চািহত িরেপাট  িরটাণ 
রণ

[১.৬.১] রণত িরেপাট  % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

২
আইনংখলা ও
জনিনরাপা
সংহতকরন।

১৬

[২.১] উপেজলা আইনলা কিমর সভা [২.১.১] অিত সভা সংা ৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[২.২] মাবাইল কাট  পিরচালনা [২.২.১] মাবাইল কাট  সংা ৪ ৫০ ৪৯ ৪৮ ৪০ ৩৫ ১২

[২.৩] াম আদালেতর কায ম দশ ন ও পিরদশ ন [২.৩.১] অিত সভা সংা ৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১২

[২.৪] উপেজলা জাতীয় আইনগত সহায়তা দান
কিমর সভা

[২.৪.১] অিত সভা সংা ৩ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১

৩

মানসত িশা
বা জারদারকরণ,
সাস ও বা িববাহ
রাধ এবং সামািজক
সেচতনতা ি।

১৬

[৩.১] ইংিলশ ােয়জ াব, সাংিতক াব,
িডেবং াব, িবান াব িতার মােম কা
কািরলার দতা ি

[৩.১.১] িশনা িশক সংা ২ ২৫ ২৩ ২১ ২০ ১৮ ১৪৪

[৩.২] িশা িতান দশ ন ও পিরদশ ন
[৩.২.১] পিরদশ ন ত িশা
িতান

সংা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১৮

[৩.৩] ণীকে মািিমিডয়ার মােম াশ
পিরচালনা

[৩.৩.১] মািিমিডয়ার মােম
াশ পিরচালনাত ল

সংা ২ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ১৫

[৩.৪] িশা িতােন িমড ড িমল কম চী চা
[৩.৪.১] িমড ড িমল চাত
িবালয়

সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৩.৫] িশক/অিভভাবকেদর সােথ মতিবনময় [৩.৫.১] মতিবিনময়ত সভা সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৯, 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%

[৩.৬] বা িববাহ রােধ অিভভাবকেদর িনেয়
িবিভ সভা/সিমনার

[৩.৬.১] উপেজলা পয ােয়
িনয়িমত মািসক সভা অান

সংা ২ ৫ ৪ ৪ ৩ ৩ ৩

[৩.৭] বা িববাহ রােধ িবিভ ল কেলেজ সভা
ও সিমনার ও িকেশারী রা কাড  বতন করা।

[৩.৭.১] উপেজলা পয ােয়
িনয়িমত মািসক সভা অান

সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৩

[৩.৮] বা িববাহ রােধ ঈমাম. কাজী,
েরািহতেদর িনেয় সেচতনতালক সভা/সিমনার

[৩.৮.১] উপেজলা পয ােয়
িনয়িমত মািসক সভা অান

সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৩

[৩.৯] সাস ও জীবাদ িতেরােধ িবিভ সভা
সমােবশ

[৩.৯.১] উপেজলা পয ােয়
িনয়িমত মািসক সভা অান

সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৩

[৩.১০] সাস ও জীবাদ িতেরােধ ঈমাম,
েরািহতেদর িনেয় সমােবশ

[৩.১০.১] উপেজলা পয ােয়
িনয়িমত মািসক সভা অান

সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৩

৪

জলবা পিরবতন,
েয াগ বাপনা,
বনায়ন ও পিরেবশ
সংরনসহ টকসই
উয়ন লমাা
অজন তরািত করা।

১০

[৪.১] উপেজলা েয াগ বাপনার সভা [৪.১.১] মািসক সভা সংা ৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৪.২]  রাপেনর মােম পিরেবশ সংরন [৪.২.১]  রাপন সংা ৩ ২০০০০ ১৮০০০ ১৬০০০ ১৪০০০ ১২০০০

[৪.৩] উপেজলা েয াগ বাপনার কিম
সিকত িসা বাবায়ন

[৪.৩.১] মািসক সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ২

[৪.৪] ঔষিধ বাগান জন [৪.৪.১] বাগান জন সংা ২ ৩ ২ ১ ০ ০

৫
ত ি বহােরর
মােম সবা দান।

৭

[৫.১] মািসক ইেনােভশন সভা [৫.১.১] মািসক সভা সংা ৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৫.২] মািসক আইিস সভা [৫.২.১] মািসক সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৫.৩] Facebook এর মােম জনেসবা [৫.৩.১] দানত সবা সংা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৩০

৬
জ িনবন কায ম
জারদারকরণ

২ [৬.১] জ িনবন সকরণ
[৬.১.১] উপেজলায় জের
১বছেরর মে জ িনবেনর
হার

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৪৮ ৮০

৭
 িনবন কায ম
জারদারকরণ

১ [৭.১]  িনবন সকরণ
[৭.১.১] উপেজলায় র ১
বছেরর মে  িনবেনর হার

% ১ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৬০



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৯, 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


