
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, ফয়াির ২৩, ২০২১

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, মারা সদর

ষাািসক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২০-২১



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, ফয়াির ২৩, ২০২১

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

উপেজলা পয ােয়
সরকাির ও বসরকাির
সকল উয়নলক
কায সেহর কায কর
সময়সাধন;

২৫

[১.১] উপেজলা পিরষদ মািসক সভা অান [১.১.১] অিত সভা সংা ৫ ১২ ১১ ৬

[১.২] উপেজলা পিরষদ মািসক সভার িসা
বাবায়ন

[১.২.১] িসা
বাবািয়ত

% ৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৭৫ ১০০

[১.৩] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন
[১.৩.১] পিরদশ নত
ক

সংা ৩ ২৪ ২৩ ২২ ৯

[১.৪] তণ ব সমাজেক দ জনশিেত পার ও
কম সংান/ ণিতর িবে িজেরা টলাের নীিত
হণ/িনরাপদ খা িনিতকরণ/ মঘা েজসহ
ৃত বাবায়ন/গণত ও আইেনর শাসন ঢ়করণ/
িবৎ ও ালািন িনরাপা িনিতকল

[১.৪.১] সভা অিত সংা ৩ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১৪ ১৫

[১.৫] মতিবিণময় সভার িসা বাবায়ন
[১.৫.১] িসা
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮৫ ৭৫ ১০০

[১.৬] বািষ ক উয়ন কম চী(এিডিপ) ক
বাবায়ন ও িত াম আিনক টকসই নগর
িবধা সসারণ এবং ানীয় সরকারেক
শিশালীকরণ, শাি য় িবচার িনিশতকরণ

[১.৬.১] ক
বাবািয়ত

সংা ৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১০

[১.৭] এক বািড় এক খামার ক পিরদশ ন
[১.৭.১] পিরদশ নত
কাযম

সংা ২ ২৪ ২৩ ২২ ৪



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, ফয়াির ২৩, ২০২১

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

সামািজক
িনরাপালক কায ম
বাবায়ন জারদার
করণ;

১০

[২.১] িেযাােদর সানী ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিক

[২.১.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত

% ৩ ১০০ ৯৯ ৯৮ ১০০

[২.২] িতবী ভাতা দান কায ম তদারিক
[২.২.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত

% ২ ১০০ ৯৯ ৯৮ ১০০

[২.৩] িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক
[২.৩.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত

% ২ ১০০ ৯৮ ৯৫ ১০০

[২.৪] িবণ, অজম, িতবীেদর িশা ও অা
কাণলক কােজ সহায়তা দান ও দাির
িন ল,দা ি িনিতকরণ

[২.৪.১] সহায়তা দ সংা ৩ ২০ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫

৩
রাজ শাসন ও
বহাপনায়
গিতশীলতা আনয়ন;

১০

[৩.১] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন
[৩.১.১] পিরদশ নত
অিফস

সংা ১ ০৬ ০৫ ৪

[৩.২] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন
[৩.২.১] পিরদশ নত
অিফস

সংা ১ ৪৮ ৪৭ ৪৬ ২৪

[৩.৩] িম উয়ন কেরর সক দাবী িনধ ারণ
[৩.৩.১] গত বছেরর
আদায় ও চলিত বছেরর
বেকয়ার হার

% ০.৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৬০ ১০০

[৩.৪] িম উয়ন কর আদায় তদারিক করা
[৩.৪.১] আদায়ত
িম উয়ন কর

টাকা(কা) ০.৫ ১.৫০ ১.৪০ ১.৩৫ ৩৭.০৪

[৩.৫] সায়রাত মহাল বোব দান
[৩.৫.১] হাটবাজার
ইজারা

সংা ৩ ৩৯ ৩৮ ৩৭ ৩৬ ৭৮

[৩.৬] উপেজলা রাজ সভার আেয়াজন
[৩.৬.১] আেয়াজনত
সভা

সংা ১ ১২ ১১ ৬

[৩.৭] আয়ণ/আবাসন/াম ক পিরদশ ন [৩.৭.১] পিরদশ ন সংা ৩ ১২ ১১ ৬



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, ফয়াির ২৩, ২০২১

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪

েয াগ
বহাপনা,বনায়ন,
জলবা পিরবতন ও
পিরেবশ সংরণ সহ
টকসই উয়ন
লমাা অজন
রািত করণ;

১০

[৪.১] েযাগ িত এলাকা তাৎিণক
পিরদশ ন/দশ ন

[৪.১.১] পিরদশ ন/
দশ নত

% ২ ১০০ ৯৯ ৯৮ ১০০

[৪.২] িভিজএফ দান
[৪.২.১] দানত
িভিজএফ

ম টন ২ ১২০ ১০৫

[৪.৩] ট িরিলফ দান
[৪.৩.১] দানত
িরিলফ

টাকা (কা) ১ ১.৫০ ১.০০ ১.৬২৬

[৪.৪] ামীন অবকাঠােমা িনম ােণর জ
কািবখা/কািবটা ক বাবায়ন

[৪.৪.১] িনম াণত
রাা

িকিম ১ ৬০ ৫০ ৪০ ৩৫ ২৮.২১৯

[৪.৫] জাতীয় িদবসসহ অা িদবস উদযাপন [৪.৫.১] িদবস উদযাপন সংা ৪ ১৩ ১২ ১১ ১০ ৭

৫
জনসেচতনতালক
কায েম জনউুকরণ
জারদার করণ;

৭

[৫.১] িভক ন বাসন ও তদারিক কাযম
[৫.১.১] কাযম
বাবািয়ত

সংা ২ ৩৫০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ৭৬৯

[৫.২] মানসত ােসবা িনিতকরণ
[৫.২.১] কাযম
বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১০০

[৫.৩] বািববাহ রােধ কম পিরকনা বাবায়ন
[৫.৩.১] কম পিরকনা
বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১০০

[৫.৪] বািববাহ িনেরােধর লে জনসেচতনা
কাযম তদারিক

[৫.৪.১] আেয়ািজত
সভা

সংা ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬

[৫.৫] সাস ও জীবাদ দমেন জনসেচতনালক
সভা আেয়াজন

[৫.৫.১] আেয়ািজত
সভা

সংা ১ ৪ ৩ ৬

[৫.৬] নারীর মতায়ন, িলসমতা, িশ কাণ,
নারী ও িশ পাচার রােধ জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[৫.৬.১] আেয়ািজত
সভা

সংা ১ ১২ ১১ ৬



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, ফয়াির ২৩, ২০২১

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৬

উপেজলা ািজেিসর
মােম জনলা ও
জনিনরাপা সংহত
করণ;

৭

[৬.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা
[৬.১.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সংা ১ ৮০ ৭০ ৬৫ ২৪

[৬.২] ুভােব পাবিলক পরীা পিরচালনা
[৬.২.১] পিরচািলত
পাবিলক পরীা

সংা ১ ০৮ ০৭ ১

[৬.৩] সাস,সাদািয়কতা,জিবাদ ও মাদকিন ল
ও উপেজলা আইন লা কিমর সভার মােম
জনবাব আইনলা, ানীয় সরকারেক
শিশালীকরণ, শাি ও য় িবচার িনিতকরণ
অান

[৬.৩.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ৬

[৬.৪] উপেজলা আইন লা কিমর সভার িসা
বাবায়ন

[৬.৪.১] িসা
বাবায়েনর হার

% ২ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১০০

[৬.৫] পািক গাপনীয় িতেবদন রণ
[৬.৫.১] িরত
িতেবদন

িদন (িত
মােস)

১ ২ ২ ২ ১২

৭ িশা কাযম; ২

[৭.১] সকল ের িশার মান িকে উপেজলা
মানসত িশা কিমর সভা

[৭.১.১] অিত সভা সংা ০.৫ ১২ ১১ ৬

[৭.২] মানসত িশা কাযম [৭.২.১] বাবািয়ত % ০.৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১০০

[৭.৩] উপেজলা আইিস কিমর সভা [৭.৩.১] অিত সভা সংা ০.৫ ১২ ১১ ৬

[৭.৪] িমড-ড- িমল কায ম [৭.৪.১] বাবািয়ত % ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০

৮
ীড়া, সংিত ও নারী
উয়ন রািত করণ।

২

[৮.১] উপেজলা পয ােয় ীড়া িতেযািগতার
আেয়াজন

[৮.১.১] আেয়ািজত
ীড়া িতেযািগতা

সংা ১ ৩ ২ ১ ৬

[৮.২] বব ও বমাতা গাকাপ টবল
ণ ােম আেয়াজন

[৮.২.১] আেয়ািজত
ীড়া িতেয়ািগতা

সংা ১ ২ ২



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, ফয়াির ২৩, ২০২১

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৯
মানবসদ উয়ন ও
ািতািনক সমতা
ি করণ;

২

[৯.১] সরকাির ও বসরকাির িবিনেয়াগ ি,
কম সংান, উাবন, উত অবকাঠােমা
ণয়ন,িডিজটাল ির অিধকতর বহার, দ ও
সবালক জনশাসন গড়ার লে িশণ
আেয়াজন

[৯.১.১] িশণকাল িদন ১ ৩ ২ ৬

[৯.২] উপেজলা শাসেন কম রত কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৯.২.১] িশণাথ িদন ১ ৩ ২ ৬



া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, ফয়াির ২৩, ২০২১

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
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 ৩

[এম.১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৬

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ২

[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



া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, ফয়াির ২৩, ২০২১

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
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 ৫০ ২০০

[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 ১৫-০২-২০২১

[এম.২.৩] কম চারীেদর
িশণ দান

[এম.২.৩.১] েতক কম চািরর
জ িশণ আেয়ািজত

জনঘা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ২০

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

জনঘা ১ ৫ ৪ ৩.১৫

[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 ২

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 ৮০ ২০০

[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 ৮০ ২০০

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] অিডট আপি
িনিত

% ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ২০০

[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 ১৫-১২-২০২০

*সামিয়ক (provisional) ত


