
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ২৪, ২০২১

ওয়াফ শাসেকর কায ালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ২৪, 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

নন ওয়াফ
সি
তািলকািকরণ
এবং তািলকাা
ওয়াফ
সিসহ
রণােবণ ও
পিরচালনা কায ম
জারদারকরণ(া
আেবদেনর
িেত)

২০

[১.১] ৪৭(৫) ধারার িবধান
মাতােবক িতেবদেনর
জ জলা শাসেকর
কায ালেয় রণ

[১.১.১] িরত অেরাধ
প

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫

[১.২] ানীয় তদের জ
ওয়াফ পিরদশ েকর
কায ালেয় রণ

[১.২.১] িরত অেরাধ
প

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫

[১.৩] া
িতেবদনেয়র আেলােক
তািলকাকরণ

[১.৩.১] তািলকা
ওয়াফ এেট

% ৬ ৭৫ ৭২ ৭০ ৬৮ ৬০ ২০

[১.৪] আেবদেনর িভিেত
ওয়াফ এেটসেহর
পিরচালনা কিম
অেমাদন

[১.৪.১] অেমািদত
পিরচালনা কিম

% ৪ ৭৫ ৭২ ৭০ ৬৮ ৬০ ২০

[১.৫] আেবদেনর িভিেত
ওয়াফ এেটসেহর
মাতাওয়াী িনেয়াগ

[১.৫.১] িনেয়াগত
মাতাওয়াী

% ৪ ৭৫ ৭২ ৭০ ৬৮ ৬০ ২০



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ২৪, 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%

২

ওয়াফ চদা
আদায় িকরণ ও
আিথ ক বাপনার
উয়ন

২০

[২.১] ক হাারেদর
উুকরণ, অবিহতকরণ
এবং অিধযাচন রণ

[২.১.১] আদায়ত চদা
ল
টাকা

১০ ৭০০.০০ ৬৯০.০০ ৬৮০.০০ ৬৭০.০০ ৭১০.০০ ৪৭

[২.১.২] আেয়ািজত সভা সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ১

[২.১.৩] দানত নাশ % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫

[২.২] ওয়াফ এেটসহ
িনরীাকরণ এবং ওয়াফ
চদা ণ: িনধ ারন

[২.২.১] িহসাব দািখল সংা ৩ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ২০২

[২.২.২] িনরীীত
ওয়াফ এেট

সংা ৩ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ২০২

[২.২.৩] আয় ি
সােপে ণ: িনধ ারনত
চদা

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

৩

ওয়াফ
এেটসেহর
বাপনার উয়ন
(া আেবদেনর
িেত)

১০

[৩.১] ওয়াফ সির
রকড  সংেশাধন ও অৈবধ
দখলদারেদর উেেদর
বা হণ

[৩.১.১] জলা শাসনেক
িরত প

% ২ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ১৫

[৩.১.২] রকড 
সংেশাধেনর জ হীত
বা

% ২ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ১৫

[৩.২] ওয়াফ এেট
পিরচালনা সংা িবিভ
অিভেযাগ হণ ও
িনিকরণ

[৩.২.১] হীত নানী % ২ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ২০

[৩.২.২] িনিত
অিভেযাগ

% ২ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৩২ ১০

[৩.২.৩] সংি
পগণেক দানত
নাশ

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ২৪, 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

িজব শতবষ 
উদযাপন এবং
কািভড-১৯
িতকার ও
িতেরাধ বাপনা

১০

[৪.১] িজব শতবষ 
উদযাপন উপলে সভা
আেয়াজন

[৪.১.১] আেয়ািজত সভা সংা ৪ ৩ ২ ১ ১

[৪.২] কািভড-১৯
িতেরাধ ও িতকার
কায ম হণ

[৪.২.১] মা ও
ািনটাইজার িবতরন

বার ২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৩

[৪.২.২] জীবানাশক
বাপনা চাকরণ/ থ
াপন

তািরখ ২ ৩১-০৮-২০২১ ১৫-০৯-২০২১ ৩০-০৯-২০২১ ১৪-১০-২০২১ ৩১-১০-২০২১ ৩০-০৮-২০২১

[৪.৩] কািভড-১৯
িতেরােধ অনলাইন
সভা/সিমনার/িশন
আেয়াজন

[৪.৩.১] আেয়ািজত
অনলাইন
সভা/সিমনার/িশণ

সংা ২ ২ ১

৫
ািতািনক
সমতা ি

১০
[৫.১] ওয়াফ ভবেনর
উখী ৬, ৭ম ও ৮ম
তলা িনম ান ক

[৫.১.১] িডিপিপ নয়ন তািরখ ১ ০১-০৩-২০২২ ১০-০৩-২০২২ ২০-০৩-২০২২ ২৭-০৩-২০২২ ৩১-০৩-২০২২

[৫.১.২] সত িনম ান
কাজ

তািরখ ১ ১৩-০৬-২০২২ ১৭-০৬-২০২২ ২২-০৬-২০২২ ২৬-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[৫.২] ওয়াফ এেেটর
ডাটােবইজ হালনাগাদ

[৫.২.১] হালনাগাদত
ডাটােবইজ

% ৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ২৫

[৫.৩] িবষয় িভিক
িশণ আেয়াজন

[৫.৩.১] আেয়ািজত
িশণ

জনঘা ৪ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫



া: ৫ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ২৪, 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

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 ২

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ২

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ .৫০

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ .৫০

*সামিয়ক (provisional) ত


