
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ০৩, ২০২২

জলা শাসেকর কায ালয়, িমা

২০২১-২২



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ০৩, ২০২২

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
রাজ শাসন ও
বাপনায়
গিতশীলতা আনয়ন

২০

[১.১] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন
[১.১.১] পিরদশ নত িম অিফস সংা ১ ২৪ ২৩ ২২ ২১ ২০ ১১

[১.১.২] পিরদশ েনর িসা বাবায়নত % ১ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৯১.৮৮

[১.২] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন
[১.২.১] পিরদশ নত িম অিফস সংা ১ ৭২ ৭০ ৬৮ ৬৬ ৬৪ ৩১

[১.২.২] পিরদশ েনর িসা বাবায়নত % ১ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৯০.৮৮

[১.৩] িষ খাস জিম বোব দান [১.৩.১] িমহীন ্নব ািসত সংা ২ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৯৫০ ৮০০ ২৩৪

[১.৪] িম রাজ আদায়

[১.৪.১] আদায়ত িম উয়ন কর
(সাধারণ)

% ২ ১০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ৪৫.২৪

[১.৪.২] নবায়নত অিপ ত সির
লীজ মািন আদায়

% ১ ৯০ ৮৮ ৮৫ ৮৩ ৮০ ২৩.৯৫

[১.৪.৩] দানেযা হািং হেত
আদায়ত িম উয়ন কর

% ১ ৯০ ৮৮ ৮৫ ৮৩ ৮০ ১৯.১১

[১.৫] র সা িফেকট কইস িনি
[১.৫.১] সহকারী কিমশনার (িম) কক
র সা িফেকট কইস িনিত

% ১ ৯০ ৮৮ ৮৫ ৮৩ ৮০ ৭৭.৪৬

[১.৬] রাজ আদালত
[১.৬.১] অিতির জলাশাসকগণ
কক িমস কইস িনিত

% ১ ৬০ ৫৫ ৫২ ৫০ ৪৫ ২৫.৮২



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ০৩, ২০২২

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[১.৭] জনােরল সা িফেকট মামলা
পিরচালনা করা

[১.৭.১] িনিত মামলা % ২ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১২ ৪০.৭৫

[১.৮] সায়রাত মহাল বোব দান

[১.৮.১] হাটবাজারসহ হেত আদায়ত
ইজারা

% ১ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৮ ৮৫ ৯৩.০৫

[১.৮.২] জলমহালসহ হেত আদায়ত
ইজারা

% ১ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৮ ৮৫ ৯০.১৩

[১.৮.৩] বামহালসহ হেত আদায়ত
ইজারা

% ১ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৮ ৮৫

[১.৯] অিডট আপি িনির লে
ডশীট জবাব রণ

[১.৯.১] অিডট আপির ডশীট জবাব
িরত

% ১ ৯০ ৮৮ ৮৫ ৮৩ ৮২ ৯৮.৩৩

[১.১০] অনলাইন সফটওয়াের হািং
ডাটা এি করণ

[১.১০.১] অনলাইন সফটওয়াের হািং
ডাটা এিত

% ১ ৫০ ৪৮ ৪৬ ৪৫ ৪০ ৯৫.৮

[১.১১] আরিজর কিপ াির ৩০ িদেনর
মে এস.এফ. রণ

[১.১১.১] রণত এস.এফ. % ১ ৭০ ৬৮ ৬৫ ৬২ ৬০ ২০০

২

সামািজক
িনরাপালক
কায ম
বাবায়ন,মানব
সদ উয়ন ও
ািতািনক
সমতা িকরণ
এবং

২০

[২.১] জলার উ িবালয় সেহ ীড়া
সামী িবতরণ

[২.১.১] ীড়াসামী িবতরণত % ২ ২৫ ২৩ ২২ ২১ ২০ ১৭

[২.২] িবান চচ ায় উুকরেণর লে
জলার সকল মািমক িবালেয় িবান
িবষয়ক ইজ িতেযািগতা, সিমনার ও
বহািরক দশ নীর আেয়াজন

[২.২.১] ইজ ও সিমনার আেয়ািজত সংা ২ ৪ ৩ ২ ০০ ০০ ৩

[২.২.২] বহািরক দশ নী অিত সংা ২ ৫ ৫ ৪ ০০ ০০ ৫



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ০৩, ২০২২

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[২.৩] ািতািনক সমতা িকে
িশণ আেয়াজন

[২.৩.১] কম কতােদর জ আেয়ািজত
িশণ

ঘা ২ ৬০ ৫৫ ৫০ ০০ ০০ ৭.৫

[২.৩.২] কম চারীেদর জ আেয়ািজত
িশণ

ঘা ২ ৬০ ৫৫ ৫০ ০০ ০০

[২.৪] িশা িতান পিরদশ ন
[২.৪.১] পিরদশ নত িশা িতান সংা ২ ৬০ ৫৮ ৫৬ ৫৫ ৫০ ৫৩

[২.৪.২] পািরশ বাবািয়ত % ২ ৭৫ ৭২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯৫

[২.৫] চথ  িশ িবব িবষয়ক িশণ/
সিমনার আেয়াজন

[২.৫.১] আেয়ািজত িশণ/ সিমনার সংা ২ ৪ ৩ ২ ০০ ০০ ১

[২.৬] নারী কম কতােদর ািনেটশন ও
হাইিজন িনিত করেত ওয়াশম িনম াণ

[২.৬.১] ওয়াশম িনিম ত সংা ২ ১ ০০ ০০ ০০ ০০ ১

[২.৭] কম কতােদর তা িনিত করেত
িফটেনস সার িনম াণ

[২.৭.১] িফটেনস সার িনিম ত সংা ২ ১ ০০ ০০ ০০ ০০

৩

জলা পয ােয়র
দরসেহর
উয়নলক
কায সেহর
কায কর
সময়সাধন

১০

[৩.১] জলা উয়ন সময় সভার িসা
বাবায়ন

[৩.১.১] বাবািয়ত িসা % ১ ৮৫ ৩ ৮০ ৭৮ ৭৫ ১৭৫

[৩.২] িবিভ উয়নলক কায ম
পিরদশ ন

[৩.২.১] পিরদশ নত ক % ২ ২৫ ২৪ ২৩ ২২ ২০ ৫৬

[৩.৩] জলায় ০১ (এক) বছেরর মে
জহণকারী িশেদর জ ও ত
িেদর  িনবন করা

[৩.৩.১] জ িনবিত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ১২৪.৯৭



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ০৩, ২০২২

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৩.৩] জলায় ০১ (এক) বছেরর মে
জহণকারী িশেদর জ ও ত
িেদর  িনবন করা

[৩.৩.২]  িনবিত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ১৩৫.৫৬

[৩.৪] ানীয় সরকার িতানসহ
পিরদশ ন ও িসা বাবায়ন

[৩.৪.১] পিরদশ নত িতান সংা ১ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ১১৭

[৩.৪.২] িতান পিরদশ েনর িসা
বাবািয়ত

% ১ ৮৫ ৮৩ ৮২ ৮০ ৭৫ ২০০

[৩.৫] ানীয় সরকার িতানসহ কক
হীত ক সহ পিরদশ ন

[৩.৫.১] পিরদশ নত ক সংা ১ ২৫ ২৪ ২৩ ২২ ২০ ৯০

[৩.৬] াম আদালেত দােয়রত
মামলাসহ িনিকরণ

[৩.৬.১] পিরচািলত াম আদালত সংা ১ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ২৬২৯

[৩.৭] ানীয় সরকার িতানসেহর
হািং া আদায় করা

[৩.৭.১] আদায়ত হািং া % ১ ৭৫ ৭৪ ৭৩ ৭২ ৭১ ৫৪.০৬

৪

েয াগ বহাপনা,
বনায়ন, জলবা
পিরবতন ও
পিরেবশ সংরণসহ
টকসই উয়ন
লমাা অজন
রািতকরণ

১০

[৪.১] জলা কণ ধার কিম এবং েয াগ
বাপনা কিমর সভার িসা
বাবায়ন

[৪.১.১] কণ ধার কিমর বাবািয়ত
িসা

% ১ ৯০ ৮৮ ৮৭ ৮৫ ৮০ ১৯০

[৪.১.২] জলা েয াগ কিমর
বাবািয়ত িসা

% ১ ৯০ ৮৮ ৮৭ ৮৫ ৮০ ১৯০

[৪.২] আর/কািবখা/ কািবটা ও
ইিজিপিপ কম িচ বাবায়ন তদারিক

[৪.২.১] বাবািয়ত আর কম িচ % ১ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৮ ৮৬ ১৬০

[৪.২.২] বাবািয়ত কািবখা কম িচ % ১ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৮ ৮৬ ১৬০



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ০৩, ২০২২

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৪.২] আর/কািবখা/ কািবটা ও
ইিজিপিপ কম িচ বাবায়ন তদারিক

[৪.২.৩] বাবািয়ত কািবটা কম িচ % ১ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৮ ৮৬ ১৬০

[৪.২.৪] বাবািয়ত ইিজিপিপ কম িচ % ১ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৮ ৮৬ ৭০

[৪.৩] েরাপণ কম িচ [৪.৩.১] রািপত  সংা ২ ২০০০০ ১৯৫০০ ১৯০০০ ১৮৫০০ ১৮০০০ ৯০০০০

[৪.৪] জলা পিরেবশ ও বন উয়ন
কিমর সভার িসা বাবায়ন

[৪.৪.১] বাবািয়ত িসা % ১ ৯০ ৮৮ ৮৭ ৮৫ ৮০ ৮০

[৪.৫] জলাশাসেকর কায ালেয় আগত
সবা াথেদর বসার ান িনম াণ ও
সৗয বধ ণ

[৪.৫.১] িনিম ত বসার ান ও হীত
সৗয বধ ণ কায ম

সংা ১ ১ ০০ ০০ ০০ ০০ ২

৫
জনলা ও
জনিনরাপা
সংহতকরণ

১০

[৫.১] জলা আইন-লা কিমর িসা
বাবায়ন

[৫.১.১] িসা বাবািয়ত % ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ৬০ ২০০

[৫.২] চারাচালান রােধ সেচতনতালক
চারণা

[৫.২.১] চারণা কায ম পিরচািলত সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ০ ২

[৫.৩] ভাা অিধকার আইন, ২০০৯
অযায়ী কায ম হণ

[৫.৩.১] সেচতন করেত পিরচািলত
চারণা

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ০০ ৩

[৫.৩.২] পিরচািলত মাবাইল কাট  সংা ২ ২১৬ ২১০ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১১৫

[৫.৪] মাবাইল কাট  পিরচালনা [৫.৪.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  সংা ২ ২০০০ ১৯৫০ ১৯০০ ১৮৫০ ১৮০০ ১৬৭৪



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ০৩, ২০২২
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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 ৭.০৮

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ৭.১৪

[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 ০.৭৫

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.৯

*সামিয়ক (provisional) ত


