
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ০৩, ২০২২

জলা শাসেকর কায ালয়, িমা

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ০৩, 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
সরকাির ও
বসরকাির সকল
উয়নলক
কায মসেহর
কায কর
সময়সাধন;

২৫

[১.১] জলা উয়ন সময় কিমর সভা
অান

[১.১.১] সভা অিত সংা ২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৩

[১.২] জলা উয়ন সময় সভার িসা
বাবায়ন

[১.২.১] িসা বাবািয়ত % ১ ৯৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯৫

[১.৩] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন [১.৩.১] ক পিরদশ নত সংা ১ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৪৮

[১.৪] এনিজও সময় সভা আেয়াজন [১.৪.১] সভা অিত সংা ১ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৩

[১.৫] এনিজও সময় সভার িসা বাবায়ন [১.৫.১] িসা বাবািয়ত % ১ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৮৫

[১.৬] িজববষ  উপলে ীড়া িতেযািগতার
আেয়াজন

[১.৬.১] আেয়ািজত ীড়া
িতেযািগতা

সংা ১ ১ ০ ০ ০ ০ ৩৪

[১.৭] িজববষ  উপলে  রাপন কম চী [১.৭.১]  রাপন % ১ ১ ০ ০ ০ ০ ১৫০০০০

[১.৮] আমার বািড় আমার খামার ক
পিরদশ ন

[১.৮.১] সিমিত
পিরদশ নত

সংা ১ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৪৮

[১.৯] িশা িতান পিরদশ ন
[১.৯.১] িশা িতান
পিরদশ নত

সংা ০.৫ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১৩০ ৩৮

[১.১০] িশার মােনায়েনর লে
মতিবিনময় সভা আেয়াজন

[১.১০.১] সভা আেয়ািজত সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৫

[১.১১] িশকেদর জ িশণ আেয়াজন
তদারিক

[১.১১.১] িশণ স % ০.৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৮০



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ০৩, 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%

[১.১২] নকল পিরেবেশ পরীা আেয়াজন [১.১২.১] পরীা আেয়ািজত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[১.১৩] াথিমক িবালেয় িমডেড িমল চা
[১.১৩.১] িমডেড িমল
চাত

সংা ১ ২৫০০ ২২০০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ২১৫০

[১.১৪] িশা িতােন মািিমিডয়ার বহার
িনিতকরণ

[১.১৪.১] িণকে
মািিমিডয়া বত

% ১ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০

[১.১৫] পাবিলক পরীার পের িনরাপা
িনিতকরণ

[১.১৫.১] িনরাপা
িনিতত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[১.১৬] ইউিনয়ন পিরষদ পিরদশ ন
[১.১৬.১] ইউিপ
পিরদশ নত

সংা ১ ১১৫ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ৪৮

[১.১৭] ইউিপ সিচবেদর ডাটােবজ তরী
[১.১৭.১] ডাটােবজ
তরীত

% ১ ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১০০

[১.১৮] িডিজটাল সারসহ পিরদশ ন,
সিয়করণ ও সবা িনিতকরণ

[১.১৮.১] ইউিডিস
পিরদশ নত

% ১ ১১০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[১.১৯] জনিতিনিধ ও কম চািরেদর জ
িশেণর আেয়াজন

[১.১৯.১] িশণ
আেয়ািজত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ১ ১ ১

[১.২০] াম িলশেদর পাশাক সরবরাহকরণ
ও হািজরা িনিতকরণ

[১.২০.১] পাশাক
সরবরাহত ও হািজরা
িনিতত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[১.২১] িভককরেণ কায কর বা হণ [১.২১.১] িভক নব ািসত সংা ০.৫ ৩০০০ ২৫০০ ২০০০ ১৫০০ ১০০০ ১৬০

[১.২২] ইউিনয়ন া ও পিরবার কাণ
ক পিরদশ ন

[১.২২.১] পিরদশ নত সংা ১ ১১০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৪৮



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ০৩, 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%

[১.২৩] িশানিবস কম কতােদর জ
কম কালীন িশণ আেয়াজন

[১.২৩.১] িশণ স % ১ ১২০ ১১০ ১০০ ৯৫ ৯০ ১০০

[১.২৪] কম চািরেদর জ বছের ৬০ ঘা
িশণ আেয়াজন

[১.২৪.১] িশণ
আেয়ািজত

ঘা ১ ৬০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৬০

[১.২৫] বাসীেদর সমা সমাধােন কায কর
বা হণ

[১.২৫.১] আেবদন
িনিত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[১.২৬] বাসীেদর ববািহক সনদ দান [১.২৬.১] সনদ দানত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[১.২৭] বােস ত ির িতরেণ
সহেযািগতা দান

[১.২৭.১] সহেযািগতা
দানত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[১.২৮] বােস ত ির লাশ হেণ
সহেযািগতা দান

[১.২৮.১] সহেযািগতা
দানত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

২

সামািজক
িনরাপালক
কায ম বাবায়ন
জারদারকরণ;

১৫

[২.১] জলা কণ ধার কিম এবং জলা েয াগ
বাপনা কিমর সভা আেয়াজন

[২.১.১] সভা অিত সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

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

[২.২.১] িসা বাবািয়ত % ১ ৯৫ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯০

[২.৩] েয াগ কবিলত এলাকা পিরদশ ন
(েয াগ হেল)

[২.৩.১] ঘটনাল
পিরদশ নত

% ১ ৯৫ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০

[২.৪] কািবখা/ কািবটা কম িচ বাবায়ন
তদারিক

[২.৪.১] কম িচ বাবািয়ত % ১ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫

[২.৫] আর কম িচ বাবায়ন তদারিক [২.৫.১] কম িচ বাবািয়ত % ১ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ০৩, 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%

[২.৬] অিতদিরেদর জ কম জন ক
পিরদশ ন

[২.৬.১] ক পিরদশ নত % ১ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৮০ ৯৫

[২.৭] কেরানায় িতেদর াণ িবতরণ [২.৭.১] কম িচ বাবািয়ত সংা ২ ২৫০০০ ২০০০০ ১৫০০০ ১২০০০ ১০০০০

[২.৮] মাননীয় ধানমীর াণ তহিবেলর অথ 
দােনর জ তািলকা ণয়ন

[২.৮.১] কম িচ বাবািয়ত % ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ১০০

[২.৯] জলা পিরেবশ ও বন উয়ন কিমর
সভা আেয়াজন

[২.৯.১] সভা আেয়ািজত সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ২

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

[২.১০.১] িসা বাবািয়ত % ১ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৮৫

[২.১১] েরাপণ কম িচ বাবায়ন
[২.১১.১] কম িচ
বাবািয়ত

সংা ১ ২৫০০০০ ২০০০০০ ১৫০০০০ ১০০০০০ ৫০০০০

[২.১২] েমলার আেয়াজন
[২.১২.১] েমলা
আেয়ািজত

সংা ১ ১ ১ ১ ১ ০

[২.১৩] সরকাির সি অৈবধ দখলকরণ
[২.১৩.১] সি অৈবধ
দখল

% ১ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫

৩
রাজ বাপনায়
গিতশীলতা আনয়ন;

১৫

[৩.১] রাজ সংা সভাসহ আেয়াজন [৩.১.১] সভা অিত সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৩.২] এল.এ মামলা িনি [৩.২.১] মামলা িনিত % ১ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৮৫

[৩.৩] রকড েমর আেবদন িনি
[৩.৩.১] আেবদন
িনিত

% ১ ৯৮ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ০৩, 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%

[৩.৪] রাজ শাসেনর কম বাপনা
[৩.৪.১] আেবদন
িনিত

% ১ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৫

[৩.৫] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন
[৩.৫.১] অিফস
পিরদশ নত

সংা ১ ৭২ ৬২ ৫৬ ৫০ ৪৪ ৬

[৩.৬] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন
[৩.৬.১] অিফস
পিরদশ নত

সংা ১ ৭২ ৬২ ৫৬ ৫০ ৪৪ ৯

[৩.৭] িমর রকড  হালনাগাদকরণ
[৩.৭.১] রকড 
হালনাগাদত

% ১ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৭০

[৩.৮] িনক খাসজিম থাকা সােপে
বোব দান

[৩.৮.১] িমহীনেদর মােঝ
খাসজিম বোবত

পিরবার
সংা

১ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ৮৯০

[৩.৯] িম উয়ন কেরর দাবী িনধ ারণ
[৩.৯.১] িম উয়ন কেরর
দাবী িনধ ািরত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[৩.১০] িম উয়ন কেরর দাবী আদায়
তদারিক

[৩.১০.১] িম উয়ন কর
আদায়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[৩.১১] সায়রাত মহাল ইজারা দান [৩.১১.১] ইজারা দানত % ০.৫ ৯২ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৫

[৩.১২] রাজ মামলা িনি তদারিক
[৩.১২.১] মামলা
িনিত

% ০.৫ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৮৫

[৩.১৩] িম সংা মামলার এসএফ
আদালেত রণ ও তদারিক

[৩.১৩.১] এসএফ িরত % ১ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৮

[৩.১৪] দওয়ানী মামলায় সরকার পে রায়
ঘািষত সি রা

[৩.১৪.১] রায় ঘািষত
সি দখলত

% ১ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫

[৩.১৫] র সা িফেকট মামলা িনি
তদারিক

[৩.১৫.১] মামলা
িনিত

% ১ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯০

[৩.১৬] সরকাির সি অৈবধ দখলকরণ
[৩.১৬.১] সি অৈবধ
দখল

% ১ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯০



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ০৩, 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

জলা ািজেিসর
মােম জনলা,
জনিনরাপা
সংহতকরণ ও
জনসেচতনতালক
কায ম;

১০

[৪.১] জলা আইন-লা কিমর সভা
আেয়াজন

[৪.১.১] সভা আেয়ািজত সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৪.২] জলা আইন-লা কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[৪.২.১] সভার িসা
বাবািয়ত

% ২ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫

[৪.৩] মাপ অযায়ী মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[৪.৩.১] মাপ অিজত % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[৪.৪] ই-কােট র মােম মাবাইল কােট র
নিথ িনি

[৪.৪.১] ই-কােট  নিথ
িনিত

% ১ ৮৫ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০

[৪.৫] ফৗজদারী কায িবিধর আওতায় মামলা
িনি

[৪.৫.১] মাপ অিজত % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[৪.৬] চারাচালান রােধ সেচতনতালক সভা
আেয়াজন

[৪.৬.১] সভা আেয়ািজত সংা ১ ২১০ ১৮০ ১৫০ ১১০ ১০০ ১৮

[৪.৭] বািববাহ রােধ সেচতনতালক সভা
আেয়াজন

[৪.৭.১] সভা আেয়ািজত
সভা আেয়ািজত

সংা ১ ২১০ ১৮০ ১৫০ ১১০ ১০০ ৫৪

৫
ই- গভেন  কায ম
বাবায়ন।

১০

[৫.১] েড এর মােম সকল প হণ
িনিতকরণ

[৫.১.১] েডের মােম
প হীত

% ১ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫

[৫.২] ই-নিথর মােম িসা হণ ও
পজাির

[৫.২.১] ই-নিথেত িসা
হীত ও পজািরত

% ২ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫



া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ০৩, 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%

[৫.৩] অনলাইেন সকল কার আেবদন হণ ও
সবা দান

[৫.৩.১] অনলাইেন আেবদন
হীত

% ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯০

[৫.৪] সামািজক যাগােযাগ মােমর সমা
সমাধান

[৫.৪.১] া সমা
সমাধানত

% ১ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৮৫

[৫.৫] District Development
Hub এর মােম বকারেদর আেয়র েযাগ
িকরণ

[৫.৫.১] িশণ দান সংা ২ ৬০ ৫০ ৪০ ৩৫ ৩০

[৫.৬] কেরানাকালীন েয ােগর সময়
অনলাইেন প য়িবেয়র বাকরণ

[৫.৬.১] পর ত দান সংা ২ ২৫০০০ ২০০০০ ১৫০০০ ১০০০০ ৮০০০০ ১২০০০



া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ০৩, 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

দািরক
কম কাে তা
ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১১

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন।

[এম.১.১.১] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

সংা ২ ৪

[এম.১.১.২] এিপএ েমর মািসক
সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১

[এম.১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২

[এম.১.৫] ত বাতায়ন হালনাগাদ
সংা মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩



া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ০৩, 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.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও সবার
মান ি

৮

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট
িনিত

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.২.২] উাবনী / উয়ন
উোগ বাবায়ন

[এম.২.২.১] নতম এক উাবনী
/ উয়ন উোগ চাত

জনঘা ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৩.১] েতক কম চািরর
জ িশণ আেয়ািজত

জনঘা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০

[এম.২.৩.২] ১০ম ড ও ত
েতক কম চারীেক এিপএ িবষেয়
দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪

[এম.২.৪] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৪.১] নতম এক
আওতাধীন দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ বাবায়েনর
জ েনাদনা দানত

সংা ১ ১

এম.৩
আিথ ক ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা
অযায়ী য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ)/বােজট বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] অিডট আপি
িনিত

% ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর
সির তািলকা তত এবং
হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


