
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ০৬, ২০২৩

জলা শাসেকর কায ালয়, কবাজার

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ০৬, ২০২৩

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 িম বাপনা ১৬

[১.১] হহীনেদর হ িনম াণ (আয়ন ক) [১.১.১] হ িনম ােণর সংা সংা ২ ১৪৯৫ ১৪০০ ১৩৫০ ১৩০০ ১৪৬৩

[১.২] উধ তন কম কতা কক সহকারী কিমশনার
(িম) অিফস ও ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন

[১.২.১] পিরদশ নত অিফস সংা ২ ৩৬ ৩২ ২৯ ২৫ ২৭

[১.৩] এল এ কেসর িনি সংা গণ নািন [১.৩.১] গণ নািনর সংা সংা ২ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ১০

[১.৪] সংার িম উয়ন কর আদােয়র িনিমে
িত ৩ মােস িবেশষ সভা

[১.৪.১] অিত সভা সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ১

[১.৫] সরকাির জিম, নদী,পাহাড়, বনিম, ািতক
জলাশয় রায় বা হণ

[১.৫.১] পিরচািলত উেদ সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৬

[১.৬] িমহীনেদর জ িষ খাস জিম বোব
দান

[১.৬.১] নবািস ত পিরবার সংা ১ ৩৯০ ৩৮৫ ৩৮০ ৩৭০ ১০১

[১.৭] লবণ, িচংিড়,জল মহাল ও বা মহাল ইজারা
দান

[১.৭.১] আদায়ত ইজারা % ১ ৯০ ৮১ ৭২ ৯০

[১.৮] রাজ মামলা িনি [১.৮.১] মামলা িনির হার % ১ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৯২

[১.৯] িম িবেরাধ িবষয়ক মামলার এসএফ িব
আদালেত রণ

[১.৯.১] িরত িরেপাট  % ১ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৯৩

[১.১০] এল এ কেসর গেজট কাশ [১.১০.১] কািশত গেজট % ১ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৮০

[১.১১] এল এ কেসর িতরণ আেবদন িনি [১.১১.১] িনিত আেবদন % ১ ৭৫ ৬৭ ৬০ ৫২ ৭৫

[১.১২] অিপ ত সির িলজ নবায়ন [১.১২.১] নবায়নত িলজ % ২ ৭৫ ৬৭ ৬০ ৫২ ৮০



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ০৬, ২০২৩

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
উয়ন ও
শাসিনক সময়

১৫

[২.১] জলা উয়ন সময় কিমর সভা অান [২.১.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ৩

[২.২] জলা উয়ন সময় কিমর সভার িসা
বাবায়ন

[২.২.১] িসা বাবািয়ত % ২ ৯৫ ৮৫ ৭৬ ৬৬ ৯৫

[২.৩] িবিভ উয়ন কের/কায েমর মান
িনিেত পিরদশ ন

[২.৩.১] পিরদশ নত ক সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] এন িজ ও কয ম সময় িবষয়ক সভা [২.৪.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ৪

[২.৫] এন িজ ও কয ম সময় িবষয়ক সভার
িসা বাবায়ন

[২.৫.১] িসা বাবািয়ত % ১ ৯০ ৮১ ৯০

[২.৬] জলার সমা, সাবনা িনেয় জলা
শাসেনর প থেক িত ৩ মােস মীপিরষদ
িবভােগ াব রণ

[২.৬.১] িরত াব সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ২

[২.৭] কিমউিন িিনক এবং উপেজলা া ও
পিরবার কাণ কসহ কায কর রাখেত পিরদশ ন

[২.৭.১] পিরদশ নত কসহ সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৩

[২.৮] বেদ, জেল, ষক, িহজড়া ও হিরজন,
পিরতাকমসহ সমােজর অনসর িণর সািব ক
উয়ন, বাসান ও েযাগ সিবধা িেত পদেপ

[২.৮.১] হীত পদেপ % ১ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৯০

[২.৯] িে গণহতার িশকার এবং অসহায়
িেযাা পিরবােরর সদেদর যথাযথ সানজনক
জীবনযাার বাকরেণ পদেপ হণ

[২.৯.১] হীত পদেপ % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০

[২.১০] জলার সমা, সাবনা িনেয় জলা
শাসেনর িবেশষ উোগ সিলত কাশনা

[২.১০.১] কাশনা সংা ১ ১ ১

[২.১১] এস িড িজ িবষয়ক জলা কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[২.১১.১] িসা বাবািয়ত % ১ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ১০০



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ০৬, ২০২৩

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

মানবসদ
উয়েন িশা,
সংিত ও
আইিসর অবদান

১৪

[৩.১] িশা িতােন উত পাঠদান তদারিক করার
জ জলা শাসেকর কায ালেয়র কম কতােদর ল
পিরদশ ন

[৩.১.১] িবালয় পিরদশ ন সংা ২ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ৩

[৩.২] গ ম এলাকার (বিদয়া, মেহশখালী,
সইমা ন) িশা িতােনর কায ম িেত
পিরদশ ন ও পদেপ হণ

[৩.২.১] পিরদশ ন ও পদেপ হণ সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[৩.৩] বাঙািল সংিত চচ া ও অসাদািয়কতা
রায় সামািজক ও ধময় সীিত িেত অান
আেয়াজন

[৩.৩.১] আেয়ািজত অান সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[৩.৪] জনশীলতা ও সাংিতক চচ ায় িশাথেদর
অংশহেণ ি ও াধীনতা িবষয়ক উপিত
বৃতা, রচনা িতেযািগতা ও সংগীত িতেযািগতার
আেয়াজন

[৩.৪.১] আেয়ািজত িতেযািগতা সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ৩

[৩.৫] নাগিরকেদর জ খলার মাঠ সংার / পাক
তিরর উোগ হণ

[৩.৫.১] িতেবদন/ পিরদশ ন/বা
হেণর ামাণক

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ১

[৩.৬] িশাথ ও ধীজেনর অংশহেণ
কিব/সািহিতেকর জ-জয়ি উদযাপন

[৩.৬.১] আেয়ািজত অান সংা ২ ২ ১ ১ ১

[৩.৭] উ ি ানস মশি গেড় লেত
িশাথেদর জ রােবা ও াািমং িশণ
আেয়াজন

[৩.৭.১] িশেণর সংা সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[৩.৮] জনসাধারেনর মােঝ িনরাপদ ইারেনট ও
তি বহােরর সেচতনতা িেত সভা
আেয়াজন

[৩.৮.১] আেয়ািজত সভা/ উপিিত সংা ১ ২ ১ ১ ১ ২

[৩.৯] াসেচতনতা িেত িবিভ িদবেস
সভা/সিমনার আেয়াজন

[৩.৯.১] আেয়ািজত সভা/ উপিিত সংা ১ ২ ১ ১ ১ ১



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ০৬, ২০২৩

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 আইনংখলা ১৪
[৪.১] ধময় উবাদ ও জিবাদ মাকােবলায়
সেচতনতালক সভা সিমনার আেয়াজন

[৪.১.১] আেয়ািজত সভা সিমনার সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৩

[৪.২] মাদক সমাজ গঠেন ও চারাচালান রােধ
জনসেচতনতালক সভা

[৪.২.১] সভা আেয়াজন সংা ২ ১২ ৩

[৪.৩] বািববাহ, ইভিজং, খাে ভজাল, নকল
প ইতািদ রাধসহ তফিসল আইেন িনয়িমত
মাবাইল কাট  পিরচালনা

[৪.৩.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  সংা ২ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ২৪০

[৪.৪] নারী ও িশ িনয াতন রােধ
জনসেচতনতালক সভা

[৪.৪.১] সভা আেয়াজন সংা ২ ১২ ৩

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

[৪.৫.১] কায ম তদারিক % ২ ৯৫ ৮৫ ৭৬ ৬৬ ১০০

[৪.৬] িব অিতির জলা ািজেট ও
এিিকউভ ািজেট কােট  মামলা িনি

[৪.৬.১] িনিত মামলার সংা সংা ২ ১৫০০ ১৩৫০ ১২০০ ১০৫০ ৫২৫

[৪.৭] জলা আইন লা সংা সভার িসা
বাবায়ন

[৪.৭.১] িসা বাবািয়ত % ২ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ১০০



া: ৬ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ০৬, ২০২৩

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%

৫
ানীয় সরকার ও
অা কায েমর
সময়/বাপনা

১১

[৫.১] াম আদালেতর কায ম পিরবীণ [৫.১.১] কায ম পিরবীণ % ২ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ১০০

[৫.২] জ িনবন সকরণ
[৫.২.১] জলায় জের ১ বছেরর মে
জ িনবন হার

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৬০

[৫.৩]  িনবন সকরণ
[৫.৩.১] জলায় জের ১ বছেরর মে
 িনবন হার

% ১ ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ২৫

[৫.৪] আায়নেক ও েয াগ িত এলাকা
পিরদশ ন/দশ ন

[৫.৪.১] পিরদশ ন/ দশ ন % ১ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩

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

[৫.৫.১] অিতিথ/পয টকেদরমিনটিরং
কায ম হণ

% ২ ৯০ ১০০

[৫.৬] বীচ বাপনা কিমর সভা আেয়াজন [৫.৬.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ১

[৫.৭] ানীয় সরকার িতােনর কায ম পিরবীণ [৫.৭.১] কায ম পিরবীণ % ১ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ১০০

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

[৫.৮.১] বাবািয়ত ক % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০

[৫.৯] িজ আর, িভিজিড, ট িরিলফ দান
কায ম তদারিক

[৫.৯.১] দানত িজআরিভিজিড, ট
িরিলফ কায ম তদারিক

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০



া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ০৬, ২০২৩
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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 ৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.৫

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.৫

*সামিয়ক (provisional) ত


