
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৭, ২০২৩

জলা শাসেকর কায ালয়, চাম

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৭, 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

উয়নলক
কায মসেহর
কায কর সময়
সাধন

২০

[১.১] জলা উয়ন সময় সভা অান
[১.১.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ৩

[১.১.২] িসা বাবািয়ত % ২ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০

[১.২] িবভাগীয় কিমশনার মেহাদেয়র
সােথ জলা শাসকগেণর সময় সভার
িসা বাবায়ন

[১.২.১] িসা বাবািয়ত % ২ ৯০ ৮৮ ৮৫ ৮২ ৮০ ১০০

[১.৩] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক
সভা অান

[১.৩.১] অিত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ৩

[১.৩.২] িসা বাবািয়ত % ১ ৯৫ ৯৩ ৯০ ৮৭ ৮৫ ১০০

[১.৪] পািক গাপনীয় িতেবদন রণ [১.৪.১] িরত িতেবদন সংা ১ ২৪ - - - - ৬

[১.৫] উপেজলা িনব াহী অিফসােরর
কায ালয় পিরদশ ন

[১.৫.১] পিরদশ নত কায ালয় সংা ২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ৩

[১.৫.২] পিরদশ ন িতেবদেনর পািরশ
বাবািয়ত

% ২ ৯০ ৮৮ ৮৬ ৮৪ ৮২ ৯৬

[১.৬] িবিভ কার অিভেযাগ (রাজ ও
কম কতা/কম চারীর অিভেযাগ তীত)
িনি

[১.৬.১] িনিত অিভেযাগ % ১ ৯২ ৯০ ৮৯ ৮৮ ৮৭ ১০০

[১.৭] মাননীয় ধানমীর অািধকার
ক/ উয়ন ক (আমার বািড় আমার
খামার কসহ) দশ ন

[১.৭.১] পিরদশ নত মাননীয়
ধানমীর অািধকার ক/ উয়ন
ক (এক বািড় এক খামার
কসহ)

সংা ২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ৩

[১.৮] িনজ অিফস পিরদশ ন [১.৮.১] পিরদশ নত শাখা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[১.৮] িনজ অিফস পিরদশ ন
[১.৮.২] পিরদশ ন িতেবদেনর পািরশ
বাবািয়ত

% ১ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৬

[১.৯] এনিজওেদর তয়ন প াির
আেবদন িনিকরণ

[১.৯.১] িনিত আেবদন % ১ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ৯৫



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৭, 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
টকসই উয়ন
িনিতকরণ

১৮

[২.১] কারাগার পিরদশ ন [২.১.১] কারাগার পিরদশ ন সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[২.২] িডিলং লাইেস ু বাপনা
[২.২.১] িডিলং লাইেস দান সংা ২ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ২১৮

[২.২.২] িডিলং লাইেস নবায়ন সংা ১.৫ ৭৫০ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ ২৯

[২.৩] জলা িষ ঋণ কিমর সভা
আেয়াজন

[২.৩.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ৩

[২.৪] িশা িতান পিরদশ ন [২.৪.১] দশ নত িশা িতান সংা ১.৫ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ৩

[২.৫] জ ও  িনবন সকরণ

[২.৫.১] জলায় জের ১ বছেরর মে
জ িনবেনর হার

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১১০

[২.৫.২] জলায় র ১ বছেরর মে
 িনবেনর হার

% ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৬

[২.৬] পাহাড় বাপনা কিমর সভা
অান

[২.৬.১] অিত সভা সংা ২ ০৩ ০২ ০১ ১

[২.৬.২] িসা বাবািয়ত % ১ ৯২ ৯০ ৮৮ ৮৬ ৮৪ ১০০

[২.৭] ানীয় সরকার িতানসহ
পিরদশ ন

[২.৭.১] পিরদশ নত কায ালয় সংা ১ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ১৫

[২.৭.২] পািরশ বাবািয়ত % ১ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৮৫.৩৮

[২.৮] হােটল লাইেস ু বাপনা
[২.৮.১] হােটল লাইেস দান সংা ১ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ৪

[২.৮.২] হােটল লাইেস নবায়ন সংা ১ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ১৬



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৭, 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
 িম রাজ
বাপনা
িনিতকরণ

১৫

[৩.১] জলা রাজ সময় সভা অান
[৩.১.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ৩

[৩.১.২] িসা বাবািয়ত % ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০

[৩.২] ১নং খাস খিতয়ান সরকাির
সির অৈবধ দখল উাের অিভযান
পিরচালনা

[৩.২.১] পিরচািলত অিভযান সংা ১ ১২ ১০ ০৯ ০৮ ০৬ ৭

[৩.৩] খিতয়ান হালনাগাদকরণ
[৩.৩.১] জলা রকড  েম
হালনাগাদত খিতয়ান

% ১ ৭৩ ৭০ ৬৮ ৬৬ ৬৪ ৮৬.৩৬

[৩.৪] জিমর খিতয়ান বা পচ ার নকল
উোলেনর জ আেবদন িনি

[৩.৪.১] িনিত আেবদন % ১.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯৯.৯৭

[৩.৫] িম রাজ আদায়
[৩.৫.১] িম উয়ন কর আদায়

টাকা
(কা)

১.৫ ৬০ ৫৫ ৫২ ৫০ ৪৮ ৩৪.৩৩

[৩.৫.২] অিপ ত সির লীজ নবায়ন
থেক আয়

টাকা
(ল)

১ ৮১ ৮০.৫ ৮০ ৭৯.৫ ৭৯ ৫৩.৫৬

[৩.৬] িষ খাস জিম বোব দান [৩.৬.১] নব ািসত পিরবার জন ১ ১২৫ ১২৪ ১২২ ১২০ ১১৮ ২৩৬

[৩.৭] জলায় ই-িমউেটশন সাদন
[৩.৭.১] ই-িমউেটশেনর মােম
িনিত নামজাির ও জমাখািরেজর
আেবদন

% ১ ৮৪ ৮২ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৯৩.৬৮

[৩.৮] র সা িফেকট মামলা িনি [৩.৮.১] িনিত মামলা % ১ ৭৯ ৭৮ ৭৭ ৭৬ ৭৫ ২৫

[৩.৯] িম িবেরাধ িনি

[৩.৯.১] অিতির জলা শাসক
(রাজ) কক িমসেকস িনিত

% ১ ৭০ ৬৮ ৬৭ ৬৫ ৬২ ১০০

[৩.৯.২] অিতির জলা শাসক
(রাজ) কক দওয়ািন মামলার
এসএফ িরত

% ১ ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯২ ৯০ ৯৮



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৭, 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

জলা
ািজেিসর
মােম জনলা
ও জনিনরাপা
সংহতকরণ

৯

[৪.১] জলা আইন-লা সভা অান
[৪.১.১] অিত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ৩

[৪.১.২] িসা বাবািয়ত % ১ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯০.৯৯

[৪.২] মাবাইল কাট  পিরচালনা [৪.২.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  সংা ১ ১৭৫০ ১৬৫০ ১৬০০ ১৫৫০ ১৫০০ ১৭৩৩

[৪.৩] এিিকউভ ািজেেটর
আদালত পিরদশ ন

[৪.৩.১] পিরদশ নত আদালত সংা ১ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ৬

[৪.৪] আেয়া লাইেস ু বাপনা
[৪.৪.১] আেয়া লাইেসের আেবদন
িনিকরণ

% ১ ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯২ ৯০ ৯১.০৭

[৪.৪.২] আেয়া লাইেস নবায়ন % ১ ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯২ ৯০ ১০০

[৪.৫] জলা মাদক িনয়ণ ও চারণা
কিমর সভা অান

[৪.৫.১] অিত সভা সংা ১ ০৩ ০২ ০১ - - ৩

[৪.৬] জলা চারাচালান িনেরাধ সময়
কিম এর সভা অান

[৪.৬.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ৩

৫
েয াগ ও াণ
বাপনা

৮

[৫.১] েয াগ বাপনা ও াণ সংা
কায ম বাবায়ন

[৫.১.১] েয াগ বাপনা ও াণ
সংা সািদত কায ম

% ২ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০

[৫.২] .আর. বরা িবতরণ [৫.২.১] কম সাদেনর হার % ২ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০

[৫.৩] জলা কণ ধার কিমর সভা
অান

[৫.৩.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ৩

[৫.৩.২] িসা বাবািয়ত % ২ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৭, 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%

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


