
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ২৫, ২০২২

উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়, লাকসাম

বািষ ক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২১-২২



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ২৫, ২০২২

ি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

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
রাজ বাপনায়
গিতশীলতা
আনয়ন।

২০

[১.১] রাজ সংা সভা সহ আেয়াজন [১.১.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ৯.৩ ০ ০

[১.২] রাজ সংা সভার িসা
বাবায়ন

[১.২.১] িসা বাবািয়ত % ১ ৮০ ৭৮ ৭৫ ৭২ ৭০ ৮৭.৩৩ ১০০ ১

[১.৩] জনােরল সা িফেকট মামলা
িনি তদারিক

[১.৩.১] মামলা িনিত % ২ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১০ ৬৪ ১০০ ২

[১.৪] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন [১.৪.১] অিফস পিরদশ নত সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ১০০ ২

[১.৫] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [১.৫.১] অিফস পিরদশ নত সংা ১ ৪৮ ৪৭ ৪৬ ৪৫ ৪৪ ৪৪ ৬০ ০.৬

[১.৬] সায়রাত মহাল ইজারা দান [১.৬.১] ইজারা দানত % ২ ৭০ ৬৭ ৬৪ ৬০ ৫৫ ১৪২ ১০০ ২

[১.৭] িম িবেরাধ সংি আেবদন
িনি

[১.৭.১] আেবদন
িনিত

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৫৫ ১০০ ১০০ ১

[১.৮] িমহীনেদর মােঝ িজব শতবেষ 
খাস জিম বোব ও ঘর িনম াণ

[১.৮.১] িমবোব ও ঘর
িনম াণ

সংা ৩ ৩৪ ৩৩ ৩২ ৩১ ৩০ ৩৮ ১০০ ৩

[১.৯] অিপ ত সি বাপনা ও
লীজমািন আদায় তদারিক

[১.৯.১] লীজমািন
আদায়ত

% ২ ৮০ ৭৯ ৭৮ ৭৫ ৭০ ৮৫ ১০০ ২

[১.১০] সরকাির সি অৈবধ
দখলকরণ

[১.১০.১] সি অৈবধ
দখল

% ২ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৫ ৩০ ৪১.৬৭ ১০০ ২

[১.১১] নদী রা কিমর সভা আেয়াজন [১.১১.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১২ ১০০ ১

[১.১২] নদী রা কিমর সভার িসা
বাবায়ন

[১.১২.১] িসা বাবািয়ত % ১ ৭৫ ৭২ ৬৮ ৬৫ ৬০ ৮১ ১০০ ১

২

উপেজলা পয ােয়
সরকাির ও
বসরকাির সকল
উয়নলক
কায মসেহর
কায কর সময়
সাধন।

১৫

[২.১] উপেজলা উয়ন সময় কিমর
সভা অান

[২.১.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১২ ১০০ ২

[২.২] উপেজলা উয়ন সময় কিমর
সভার িসা

[২.২.১] িসা বাবািয়ত % ১ ৮০ ৭৮ ৭৫ ৭২ ৭০ ৮৭.৫ ১০০ ১

[২.৩] িবিভ উয়নলক কায ম
পিরদশ ন

[২.৩.১] ক পিরদশ নত % ২ ২৫ ২৪ ২৩ ২২ ২০ ২৫ ১০০ ২

[২.৪] এনিজও সময় সভা আেয়াজন [২.৪.১] সভা অিত সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৬ ১০০ ১

[২.৫] আমার বািড় আমার খামার ক
পিরদশ ন

[২.৫.১] সিমিত
পিরদশ নত

সংা ১ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৭ ৯০ ০.৯

[২.৬] াথিমক িবালেয় িমডেড িমল
চা

[২.৬.১] িমডেড িমল
চাত

% ১ ৯৫ ৯০ ৮৮ ৮৫ ৮০ ২০০ ১০০ ১

[২.৭] িশা িতােন মাি িমিডয়া ও
িডিজটাল হািজরা বহার

[২.৭.১] মাি িমিডয়া ও
িডিজটাল হািজরা চাকরণ

% ১ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৭৮.৩৩ ১০০ ১

[২.৮] বােস ত ির িতরেণ
সহেযািগতা দান

[২.৮.১] তয়ন দান % ২ ১০০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৫ ১০০ ১০০ ২

[২.৯] অনলাইন খা সংহ বাপনা
িসেম’এর মােম সরাসির ষেকর
িনকট হেত ধান সংহ

[২.৯.১] ধান সংহেতর
পিরমাণ

% ২ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৮ ০ ০

[২.১০] িশা িতােন াউং কায ম
চাকরণ

[২.১০.১] চাত াউং
কায ম

% ১ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০ ১



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ২৫, ২০২২

ি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

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[২.১১] উপেজলার সকল মািমক ও উ
মািমক িবালেয়র িবান িভিক
সিমনার/ইজ িতেযািগতা/ বহািরক
দশ নীর আেয়াজন

[২.১১.১] আেয়াজনত
সিমনার /ইজ
িতেযািগতা/ বহািরক
দশ নী

সংা ১ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ২০০ ১০০ ১

৩

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

১৫

[৩.১] কািবখা/কািবটা কম িচ বাবায়ন
তদারিক

[৩.১.১] কম িচ
তদারকত

% ১ ৫০ ৪৯ ৪৮ ৪৭ ৪৫ ৫০.৬৭ ১০০ ১

[৩.২] আর কম িচ বাবায়ন তদারিক
[৩.২.১] কম িচ
তদারকত

% ১ ৫০ ৪৯ ৪৮ ৪৭ ৪৫ ৪৭ ৭০ ০.৭

[৩.৩] অিতদিরেদর জ কম জন
ক পিরদশ ন

[৩.৩.১] ক পিরদশ নত % ১ ৫০ ৪৯ ৪৮ ৪৭ ৪৫ ৪৯.৩৩ ৯৩ ০.৯৩

[৩.৪] কেরানায় িতেদর জ াণ
িবতরণ

[৩.৪.১] াণ সামী/ নগদ
অথ  িবতরণত

সংা ১ ২০০০০ ১৯০০০ ১৮০০০ ১৭০০০ ১৬০০০ ১৮০০০ ৮০ ০.৮

[৩.৫] কেরানা িবার রােধ
িতেরাধলক বা হণ

[৩.৫.১] া উপকরণ
িবতরণ

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৭৫ ০ ০

[৩.৬] মাননীয় ধানমীর াণ
তহিবেলর অথ  দােনর জ তািলকা
ণয়ন

[৩.৬.১] তািলকা ণীত % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ০ ০

[৩.৭] উপেজলা পিরেবশ ও বন উয়ন
কিমর সভা আেয়াজন

[৩.৭.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৫ ৯০ ০.৯

[৩.৮] উপেজলা পিরেবশ ও বন উয়ন
কিমর সভার িসা বাবায়ন

[৩.৮.১] িসা বাবািয়ত % ১ ৯০ ৮৮ ৮৪ ৮০ ৭৫ ৮১.২৫ ৭৩ ০.৭৩

[৩.৯] েরাপণ কম িচ [৩.৯.১] কম িচ বাবািয়ত সংা ২ ৫০০০ ৪৮০০ ৪৫০০ ৪২০০ ৪০০০ ১০৪৪৫ ১০০ ২

[৩.১০] আেস িনক বণ এলাকায় গভীর
নলেপর মােম িনরাপদ পািন সরবরাহ

[৩.১০.১] গভীর নলপ
াপনত

সংা ২ ৮০০ ৭৭৫ ৭৫০ ৭০০ ৬৫০ ৭০০ ৭০ ১.৪

[৩.১১] কিমউিন ও পাবিলক টয়েলট
াপন

[৩.১১.১] টয়েলট ািপত সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৪ ০ ০



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ২৫, ২০২২

ি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

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪

ািজেিসর
মােম জনলা
ও জনিনরাপা
সংহতকরণ।

১০

[৪.১] উপেজলা আইন-লা কিমর
সভা আেয়াজন

[৪.১.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১২ ১০০ ১

[৪.২] উপেজলা আইন-লা কিমর
সভার িসা বাবায়ন

[৪.২.১] সভার িসা
বাবািয়ত

% ২ ৮০ ৭৮ ৭৫ ৭২ ৭০ ৮২.৫ ১০০ ২

[৪.৩] মাপ অযায়ী মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[৪.৩.১] মাপ অিজত % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৩৭৫ ১০০ ২

[৪.৪] জনণ  িবেবচনায় ভাা
অিধকার সংরণ আইন, ২০০৯ িনয়িমত
বাবায়ন

[৪.৪.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩৪ ১০০ ২

[৪.৫] ই-কােট র মােম মাবাইল
কােট র নিথ িনি

[৪.৫.১] ই-কােট  নিথ
িনিত

% ২ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ১০০ ১০০ ২

[৪.৬] বািববাহ রােধ সেচতনতালক
কায ম হণ

[৪.৬.১] সভা আেয়াজন সংা ১ ১২ ১১ ১২ ১০০ ১

৫

ানীয় সরকার
িতােনর
কায ম মিনটিরং
ও ায়ন।

১০

[৫.১] ইউিনয়ন পিরষদ পিরদশ ন
[৫.১.১] ইউিনয়ন পিরষদ
পিরদশ নত

সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ১৩ ১০০ ১

[৫.২] জিনবন কায ম জারদারকরণ
[৫.২.১] জ িনবন
সকরণ

% ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৭৯.৫ ১০০ ২

[৫.৩]  িনবন কায ম
জারদারকরণ

[৫.৩.১]  িনবন
সকরণ

% ১ ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ৯৯.৫ ১০০ ১

[৫.৪] ইউিনয়ন ও উপেজলা িডিজটাল
সােরর মােম িশাথ ও তণেদর
কিউটার িশণ আেয়াজন

[৫.৪.১] িশিত
িশনাথ

সংা ১ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ০০ ০০ ২০০ ১০০ ১



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ২৫, ২০২২

ি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

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৫.৫] াম আদালত কায ম
জারদারকরণ

[৫.৫.১] িনিত
মামলার হার

% ১ ২৫ ২৩ ২২ ২১ ২০ ৬৭.৫ ১০০ ১

[৫.৬] উয়ন কায ম তদারিক ও
পিরদশ ন

[৫.৬.১] ক পিরদশ নত % ১ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৬৪.২৫ ৯৯ ০.৯৯

[৫.৭] ইিপআই কম িচর অধীন কাদান
কম িচ তদারিক

[৫.৭.১] জ হােরর
িবপরীেত দানত

% ১ ১০০ ৯৮ ৯৪ ৯০ ৮৫ ৯৯.২৫ ৯৬ ০.৯৬

[৫.৮] ইউিপ া আদায় কায ম
জারদারকরণ

[৫.৮.১] লমাার
িবপরীেত আদায়ত

% ২ ৭৫ ৭২ ৭০ ৬৮ ৬৫ ৯২.৭৫ ১০০ ২



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ২৫, ২০২২

ি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

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

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 ৮.৮ ১০০ ১০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০ ৯.৫৫ ১০০ ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ৩.৮০ ১০০ ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২.৬৪ ১০০ ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২.৪০ ১০০ ৩

মাট সং ার: ৮৮.৯১

*সামিয়ক (provisional) ত


