
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২১, ২০২২

জলা শাসেকর কায ালয়, বারবান পাব ত জলা

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২১, 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

েয াগ বহাপনা,
মহামারী (কািভড-১৯),
িনয়ণ, বনায়ন, জলা
শাসেনর িবিভ
দািরক কায েম
গিতশীলতা আনয়ন ও
অা দেরর
কায মসেহর সােথ
কায কর সময় সাধন;

১৬

[১.১] ই-ফাইিলং এর মােম দািরক নিথ
িনিকরণ

[১.১.১] ই-ফাইেল িনিত
নিথ গড়

% ৩ ৯০ ৮৮ ৮৬ ৮৫ ৭৫ ৯০

[১.২] জলার িবিভ সরকাির-বসরকাির
িতােনর উয়নলক কায মসেহর সময়
সাধন

[১.২.১] বাবায়নত সমিত
কম িচ গড়

% ৩ ১০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৫ ১০০

[১.৩] িম রকড  হালনাগাদকরণ
[১.৩.১] হালনাগাদত রকড 
গঢ়

% ৩ ৮০ ৮৯ ৭৮ ৭৭ ৭০ ৯১.৮৫

[১.৪] জনােরল সা িফেকট মামলা িনিকরণ
[১.৪.১] িনিত মামলা
সমি

সংা ৩ ২৭৫ ২৭০ ২৬৫ ২৬০ ২৫০ ১০৯

[১.৫] উপেজলা িম অিফস, হডান অিফস
দশ ন/পিরদশ ন

[১.৫.১] দশ ন/পিরদশ নত
অিফস সমি

সংা ২ ৪৮ ৪৬ ৪৫ ৪৪ ৪০ ১২

[১.৬] ঋণ কায ম মিনটিরং ও দশ ন/পিরদশ ন [১.৬.১] পিরদশ ন/ দশ ন সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১০ ৩

২

আইনলা রা ও
অপরাধ িতেরাধ
কায ম বাবায়েন
কায কর পদেপ হণ;

১৫

[২.১] আইন লা রা ও অপরাধ িতেরাধ
কায ম বাবায়েনর উেে মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[২.১.১] পিরচািলত মাবাইল
কাট 

সংা ৪ ৪৫০ ৪৪৫ ৪৪০ ৪৩৫ ৩৫০ ১০৯

[২.২]  িিতশীল রাখা ও ভাা অিধকার
সংরেণ েয়াজনীয় পদেপ হণ

[২.২.১] পিরচািলত মাবাইল
কাট 

সংা ৩ ৬০ ৫৮ ৫৬ ৫৫ ৪০ ৪৬

[২.৩] এিিকউভ ািজেট আদালত
দশ ন/পিরদশ ন

[২.৩.১] দশ ন/ পিরদশ ন সংা ২ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ১৫ ৬

[২.৪] জলা আইন-লা, চারাচালান, মাদক
িনয়ণ ও পিরেবশ কিমর িনয়িমত সভা
আেয়াজন ও সভার িসা বাবায়ন

[২.৪.১] অিত সভা সংা ১ ১২ ১০ ০৮ ০৫ ০৪ ৩

[২.৪.২] িসা বাবায়ন % ১ ৯৫ ৯৪ ৯২ ৯০ ৮৫ ৯৬.৮৮



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২১, 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%

[২.৫] জলখানা ও থানা পিরদশ ন [২.৫.১] দশ ন/পিরদশ ন সংা ২ ২১ ২০ ১৯ ১৮ ১২ ৬

[২.৬] নারী ও িশ িনয াতন, নারী ও িশ পাচার ও
যৗক িনেরােধর লে আেয়ািজত সভার িসা
বাবায়ন

[২.৬.১] িসা বাবায়ন % ২ ৯০ ৮৮ ৮৭ ৮৫ ৮০ ১০০

৩

িজববষ  উদযাপেন
িবিভ কম িচ
বাবায়ন, িডিজটাল
বাংলােদশ িবিনম াণ ও
জ  িনবন
কায ম জারদারকরণ;

১৪

[৩.১] িজববেষ  জলা শাসন কক হীত
িবিভ কায ম বাবায়ন

[৩.১.১] বাবািয়ত কায ম % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ১০০

[৩.২] িজববষ  উপলে কীয়ভােব হীত
কায মসহ বাবায়ন

[৩.২.১] বাবািয়ত কায ম % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ১০০

[৩.৩] জলা শাসেন কম রত কম কতা-
কম চারীেদর আইিস বহার িনিত করা

[৩.৩.১] আইিস বহারকারী
কম কতা-কম চারী

% ৩ ৯৬ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯০ ১০০

[৩.৪] ত ও যাগােযাগ ি বহার কের
িভিডও কনফােরিং এর মােম সভা ও সিমনার
আেয়াজন

[৩.৪.১] আেয়ািজত সভা ও
সিমনার

সংা ৩ ৩২ ৩০ ২৯ ২৮ ২০ ৩৭

[৩.৫] জ িনবন কায ম সকরণ
[৩.৫.১] জলায় নের ০১
বছেরর মে জ িনবেনর
হার

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৬৭

[৩.৬]  িনবন কায ম স করণ
[৩.৬.১] জলায় র ০১
বছেরর মে  িনবেনর
হার

% ১ ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ৪৮



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২১, 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

পয টন িশের িবকাশ,
 -গাীর ি ও
ঐিতহ সংরণ,
িশার মান
রািতকরণ,
মানবসদ উয়ন ও
ািতািনক সমতা
িকরণ;

১৩

[৪.১] ১১ (এগার)   -গাীর ি, সংিত
ও ঐিতহ সংরেণর লে তািক জাঘর
িনম াণ

[৪.১.১] িনিম ত জাঘর % ৩ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ২০

[৪.২] পয টন ক সেহর মান উয়েন হীত
কের বাবায়ন

[৪.২.১] বাবািয়ত ক % ২ ৯০ ৮৮ ৮৭ ৮৫ ৮০ ১০০

[৪.৩] ইেকা িরজন ও কিমউিন িরজেমর
মােম কম সংান ির লে র গাইডেদর
িশণ, সভা আেয়াজন ও সভার িসা বাবায়ন

[৪.৩.১] আেয়ািজত িশণ সংা ১ ৪ ৩ ৩ ২ ২

[৪.৩] ইেকা িরজন ও কিমউিন িরজেমর
মােম কম সংান ির লে র গাইডেদর
িশণ, সভা আেয়াজন ও সভার িসা বাবায়ন

[৪.৩.২] সভার িসা
বাবায়ন

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ০

[৪.৪] সামািজক িনরাপালক কের বাবায়ন
পিরবীণ

[৪.৪.১] পিরবীণত ক সংা ২ ২৭ ২৬ ২৫ ২৪ ২০ ১১

[৪.৫] িবিসএস (শাসন) কাডােরর িশানিবশ
কম কতােদর ইন-সািভ স িশণ আেয়াজন

[৪.৫.১] িশিত কম কতা % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ১০০

[৪.৬] জলা শাসেন কম রত কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৪.৬.১] িশিত কম চারী % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ১০০



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২১, 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%

৫

েয াগ বহাপনা,
সামািজক িনরাপা
িনিতকরণ, সংামক
ািধ (কািভড-১৯)
িনয়ণ, জলবা
পিরবতেনর ভাব
মাকােবলা ও পিরেবশ
সংরণসহ অা
টকসই উয়ন
লমাা অজন
রািতকরণ।

১২

[৫.১] েয াগ বাপনা এবং াণ ও নব াসন
সিকত সভা আেয়াজন ও সভার িসাসহ
বাবায়ন

[৫.১.১] অিত সভা সংা ১ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১৩ ২

[৫.১.২] বাবািয়ত িসা % ১ ৯০ ৯০ ৮৯ ৮৯ ৮২ ১০০

[৫.২] িজআর, িভিজএফ, আর ও সরকার দ
অা সাহা দান

[৫.২.১] দ িজআর/আর/
িভিজএফ

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯২ ১০০

[৫.৩] ামীন অবকাঠােমা িনম ােনর জ কািবখা
ও কািবটা ক বাবায়ন

[৫.৩.১] বাবািয়ত ক % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৭০ ১০০

[৫.৪] অিত দিরেদর জ কম সংান কম িচ
বাবায়ন

[৫.৪.১] বাবািয়ত ক % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ১০০

[৫.৫] কািভড-১৯ এর সংমণ রােধ ািবিধ
মেন চলা, সামািজক র ও হাম কায়ােরাইন
িনিতকরেণ পিরচািলত মাবাইল কাট 

[৫.৫.১] পিরচািলত মাবাইল
কাট 

সংা ২ ৩৭০ ৩৬০ ৩৫০ ৩৪৩ ৩০০ ১৩

[৫.৬] কািভড-১৯ া ভােবর কারেণ কম হীন
জনগণেক নগদ অথ  ও খা সহায়তা দান

[৫.৬.১] উপকারেভাগী কম হীন
ও িত জনগণ

সংা
(হাজার)

২ ১২৫ ১২৪ ১২২ ১২০ ১০০

[৫.৭] জলবা পিরব তেনর ভাব মাকােবলা ও
পিরেবশ সংরেণ েরাপন ও অা হীত
কায ম বাবায়ন

[৫.৭.১] বাবািয়ত িসা % ১ ৮৮ ৮৭ ৮৬ ৮৫ ৭০ ১০০



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২১, 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 ৯.২

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ৭.৩

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.৬৮

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২.২৮

*সামিয়ক (provisional) ত


