
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, লাই ১৯, ২০২২

জলা শাসেকর কায ালয়, কবাজার

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, লাই 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

জলা পয ােয়
সািব ক
সময়সাধন ও
সবার মান
উয়ন ।

২৭

[১.১] জলা উয়ন সময় কিমর সভা অান [১.১.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ৩

[১.২] জলা উয়ন সময় কিমর সভার িসা
বাবায়ন

[১.২.১] িসা বাবািয়ত % ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯০

[১.৩] কেরানা ভাইরাস সংমণ িতেরাধ
কিমর সভা

[১.৩.১] সভা অান সংা ২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ৩

[১.৪] কেরানা ভাইরাস সংমণ িতেরাধ কিমর
সভার িসা বাবায়ন

[১.৪.১] িসা বাবািয়ত % ২ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[১.৫] িজব বষ  উপলে বাািল সংিত চচ া,
নন জের কােছ েল ধরার িনিম িবিভ
অান আেয়াজন

[১.৫.১] আেয়ািজত অােনর সংা সংা ২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৬

[১.৬] এনিজও অদান কায ম পিরবীেণর
িনিম এনিজও কক হীত কসেহর ানীয়
জনেগাির উয়েনর জ বরাত অেথ র
যথাযথ বহার িনিতকরণ

[১.৬.১] িসা বাবািয়ত % ২ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯২ ১০০

[১.৭] াধীনতার বণ জয়ী উপলে সরকােরর
অিজত উয়ন কম কাসহ িবিভ অােনর
মােম জনগণেক অবিহত করা

[১.৭.১] িবিভ অান/সভা আেয়াজেনর
সংা

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ১

[১.৮] কবাজার স সকত পিরার পিরন
রাখা

[১.৮.১] বাবািয়ত িসা % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

[১.৯] সমা ন ীপ পিরার পির রাখাসহ
জীব বিচ সংরণ

[১.৯.১] বাবািয়ত িসা % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

[১.১০] কবাজার-টকনাফ মিরন াইভ সড়েক
সৗবধ ন কায ম

[১.১০.১] সৗবধ ন কায ম
বাবায়েন হীত উোেগ সংা

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

[১.১১] বীচ বাপনা কিমর সভা আেয়াজন [১.১১.১] আেয়ািজত সভা সংা ২ ৪ ৩ ৩ ৩ ১

[১.১২] িকটকট, বীচ বাইক, জটী ও
ফেটাাফার বাপনা

[১.১২.১] আেবদনত লাইেস
যথাসমেয় দান/নবায়ন

% ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০

[১.১৩] কিবতা চর সংাের কায ম হণ [১.১৩.১] হীত কায ম % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, লাই 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%

[১.১৪] হােটল-মােটল গ হাউেজ
অিতিথ/পয টকেদর আগমন ও ান মিনটিরং
কায ম হণ

[১.১৪.১] অিতিথ/পয টকেদরমিনটিরং
কায ম হণ

% ১ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০

[১.১৫] গণ নানী আেয়াজন [১.১৫.১] গণ নানীর সংা সংা ১ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৪১

২

রাজ শাসন
ও বাপনায়
গিতশীলতা
িকরণ এবং
সবার
মােনায়ন

১৫

[২.১] িজববষ  উপলে হহীনেদর হ িনম াণ
(আয়ন ক)

[২.১.১] হ িনম ােণর সংা সংা ২ ১৪৮০ ১৪০০ ১৩৫০ ১৩০০ ৩৭২

[২.২] নন অিধহণত িমর িতরণ দােন
জনসেচতনতা িেত চার (িলফেলট, পাার
িবতরণ, সাইনেবাড  াপন)

[২.২.১] িলফেলট/পাার িবতরণ সংা ২ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৫০০ ৫০০

[২.৩] িম উয়ন কর আদায় তদারিক [২.৩.১] আদায়ত িম উয়ন কর টাকা(ক) ২ ৬.৫০ ৬.০০ ৫.৫০ ৫.০০ ৪.৮৮

[২.৪] অৈবধভােব বা উোলন ও পাহাড় কাটার
িবে বা হণ

[২.৪.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  সংা ২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ৯

[২.৫] িষ ও অিষ খাস জিম বোব দান [২.৫.১] নবািস ত পিরবার সংা ১ ৩৮৪ ৩৫০ ৩৪০ ৩৩০ ২৯০

[২.৬] সায়রাত মহাল বোব দান [২.৬.১] আদায়ত ইজারা % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭৫

[২.৭] রাজ মামলা িনি [২.৭.১] মামলা িনির হার % ১ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬২ ৯৮

[২.৮] ১ নং খিতয়ান সরকাির সির অৈবধ
দখল উার

[২.৮.১] অিভযান সংা ১ ২০ ১৯ ১৮ ৯

[২.৯] রাজ িবভােগ মহামা হাইেকাট  িবভােগর
রীট/িসিভল িরিভশন মামলার ডাটােবইজ তির
কায ম হণ

[২.৯.১] মামলার ডাটােবইজ তিরর
তািরখ

তািরখ ১ ৩০-০৯-২০২১ ৩০-১০-২০২১ ৩০-১১-২০২১ ৩০-১২-২০২১

[২.১০] িম িবেরাধ িবষয়ক মামলার এসএফ িব
আদালেত রণ

[২.১০.১] িরত িরেপাট  % ১ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬২ ১১০.৭২

[২.১১] শতভা ই-নামজারী [২.১১.১] –ই-নামজারীত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, লাই 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

েয াগ
বাপন,
জলবা
পিরবতন
মাকােবল ও
টকসই উয়ন

১৩

[৩.১] াণ ও নব াসন এবং েয াগ বহাপনা
সিকত সভা অান

[৩.১.১] অিত সভা সংা ২ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ১

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

[৩.২.১] িসা বাবািয়ত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১০০

[৩.৩] ৫.৩ েয াগ িত এলাকা তাৎিণক
পিরদশ ন/দশ ন

[৩.৩.১] পিরদশ ন/ দশ ন % ১ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[৩.৪] সা িণ ঝড় মাকােবলায় মধাবী
িশাথ ও ােসবীেদর িশণ দান

[৩.৪.১] িশণাথর সংা সংা ১ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৫০ ২০০

[৩.৫] স তীরবত এলাকায় বধ রােথ 
ঝাউগাছ/ানোভ বনির কায ম হণ

[৩.৫.১] িসা বাবায়ন % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০

[৩.৬] িছল পথিশ নব াসন [৩.৬.১] া িশ নবাস ন % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০

[৩.৭] সরকাির অিফস ভবন ােন নাম ফলকসহ
েরাপন

[৩.৭.১] পিরমাণ সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩

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

[৩.৮.১] বাবািয়ত ক % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১০০

[৩.৯] িজ আর, িভিজিড, ট িরিলফ দান
[৩.৯.১] দানত িজআর, িভিজিড,
ট িরিলফ

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১০০

[৩.১০] িেযাােদর কাণােথ  িবিভ
সবালক কায ম বাবায়ন

[৩.১০.১] কায ম হণ % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১০০

[৩.১১] িতবী/িবধবা/ বয় ভাতা দান
কায ম তদারিক

[৩.১১.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১০০

[৩.১২] অিতদিরেদর জ কম সংান কম চী [৩.১২.১] বাবািয়ত ক % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৭৬

৪

মানবসদ
উয়ন ও
ািতািনক
সমতা
িকরণ।

৯
[৪.১] কম কতােদর সমতা ির জ ািড
সােকল ও ক িরিভউ আেয়াজন

[৪.১.১] আেয়াজেনর সংা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ৫



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, লাই 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%

[৪.২] মধাবী িশাথেদর অংশহেণ অনলাইন
াটফেম  তারদী িজববষ  সংলাপ, কািভড
১৯ সহ িবিভ িবষেয় সেচতনতালক িবতক,
উপিত বৃতা এবং সাংিতক অান ইতািদ
আেয়াজন

[৪.২.১] আেয়ািজত অান সংা ২ ১২ ১০ ০৮ ০৬ ৪

[৪.৩] মধাবী িশাথেদর অনলাইন াটফম 
িতা

[৪.৩.১] াট ফম  িতা তািরখ ১ ১৫-০৯-২০২১ ৩০-০৯-২০২১ ১৫-১০-২০২১ ৩০-১২-২০২১ ০৪-০৭-২০২১

[৪.৪] অনলাইন াটফেম  িশাথেদর অংশহেণ
কিব সািহিতকেদর জ জয়ি উদযাপন

[৪.৪.১] আেয়ািজত অান সংা ১ ১২ ১০ ০৮ ০৬ ১

[৪.৫] কম কতা-কম চারীেদর িচ-িবেনাদেন
অিফসাস  াব িনম াণ

[৪.৫.১] িবেনাদন ক িনম াণ সংা ১ ০১ ০১ ০১ ০১ ১

[৪.৬] জ িনবন সকরণ
[৪.৬.১] জলায় জের ১ বছেরর মে
জ িনবন হার

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৬০

[৪.৭]  িনবন সকরণ
[৪.৭.১] জলায় র ১ বছেরর মে
 িনবন হার

% ১ ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ৩৫

৫

জলা
ািজেিসর
মােম
জনলা ও
জনিনরাপা
সংহতকরণ।

৬

[৫.১] কেরানা সংমণ, বাজার মিনটিরং ও
সািব ক আইনংখলা রায় মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[৫.১.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  সংা ২ ১২৫০ ১২০০ ১১৫০ ১১০০ ৩২৯

[৫.২] মাদেকর অপবহার িনয়েণ
জনসেচতনতালক সভা

[৫.২.১] সভা আেয়াজন সংা ১ ১২ ১১ ১০ ০৯ ৩

[৫.৩] নারী ও িশ িনয াতন রােধ
জনসেচতনতালক

[৫.৩.১] সভা আেয়াজন সংা ১ ১২ ১১ ১০ ০৯ ৩

[৫.৪] বলেয়ােগ বা্াত িময়ানমার
নাগিরকেদর আয় ক/রািহা কা এর
সািব ক কায কম তদারিক

[৫.৪.১] কায ম তদারিক % ১ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০

[৫.৫] জনসেচতনতায় সরকাির িবিভ
আইনসেহর সেচতনতা ির লে সভা অান

[৫.৫.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ৩



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, লাই 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


