
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৮, ২০২২

জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৮, 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

িম শাসন ও
সায়রাত মহল
বাপনা
শিশালীকরণ

২০

[১.১] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন [১.১.১] পিরদশ ন িতেবদন সংা ৩ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৫

[১.২] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [১.২.১] .পিরদশ ন িতেবদন সংা ২ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ২০

[১.৩] িষ খাসজিম বোব দান
[১.৩.১] আেবদেনর িেত
বোব দােনর িতেবদন

একর ২ ৩ ২.৫ ২ ১.৫ ১ ০.৭৫

[১.৪] সায়রাত মহাল ইজারা দান( বা
মহাল)

[১.৪.১] আেবদেনর িেত
বোব দােনর িতেবদন

% ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৫

[১.৫] িম উয়ন কর আদায় তদারিক [১.৫.১] িতেবদন % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১৪.১৮

[১.৬] রাজ মামলা িনি [১.৬.১] মামলা িনির হার % ২ ৭৫ ৭২ ৬৭ ৬৫ ৬০ ৮.৪৭

[১.৭] র সা িফেকট মামলা িনি
[১.৭.১] িনিত মামলার
ত

% ২ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৭২ ৭০ ১৫

[১.৮] খাস খিতয়ান  সরকাির সির
অৈবধ দখল উার

[১.৮.১] উারত িমর ত একর ২ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ০৩ ০.১৫

[১.৯] এসএফ রণ [১.৯.১] িরত িতেবদন সংা ২ ৩৬০ ৩২৪ ২৮৮ ২৫২ ২১৬ ১০০

২

জলা ািজেিসর
মােম আইন-
লা পিরিিতর
উয়ন ও
জনিনরাপা
সংহতকরণ

১৫

[২.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা।
[২.১.১] পিরচািলত মাবাইল
কাট 

সংা ৫ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৪০১

[২.২] এিিকউভ ািজেেটর আদালত
পিরদশ ন

[২.২.১] পিরদশ নত
আদালত

সংা ২ ১২ ১০ ৮ ৭ ৬ ২



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৮, 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%

[২.৩] কারাগার পিরদশ ন [২.৩.১] পিরদশ ন িতেবদন সংা ২ ১২ ১০ ৮ ৭ ৬ ১

[২.৪] থানা পিরদশ ন [২.৪.১] পিরদশ ন িতেবদন সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৭ ৬ ১

[২.৫] জলা আইন-লা কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[২.৫.১] িসা বাবায়েনর
িতেবদন

% ২ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ৮ ৩

[২.৬] বা িববাহ ও ইভিজং রােধ
মাবাইল কাট  পিরচালনা

[২.৬.১] পিরচািলত মাবাইল
কাট  িতেবদন

সংা ২ ২৪ ২০ ১৬ ১২ ৮ ৩

[২.৭] মাদকের অপবহার িনয়েণ
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[২.৭.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৭ ৬ ৩

৩

জলবা পিরবতেনর
িেত পািনসদ
বাপনা, খা ও
সামািজক িনরাপা
এবং ািতক
েয াগ মাকােবলায়
সমতা অজন

১৫

[৩.১] জলবা পিরবতন রােধ হীত ক
বাবায়ন তদারিক

[৩.১.১] িতেবদন % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৩.২] েয ােগ িত এলাকা তাৎিণক
পিরদশ ন/দশ ন

[৩.২.১] পিরদশ ন/ দশ নত
িতেবদন

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫

[৩.৩] িজআর দান
[৩.৩.১] ভাতা িবতরণ
কায েমর িতেবদন

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫

[৩.৪] িভিজএফ দান [৩.৪.১] দানত িভিজএফ % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৭

[৩.৫] ট িরিলফ দান
[৩.৫.১] কায েমর
িতেবদন

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৮

[৩.৬] কািবখা ক
[৩.৬.১] কায েমর
িতেবদন

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫

[৩.৭] কািবটা ক [৩.৭.১] কায েমর িতেবদন % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫

[৩.৮] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক
সভা অান

[৩.৮.১] অিত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৮, 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

ির সেব াম
বহার
িনিতকরেণর
মােম সবা
সহজীকরণ

১০

[৪.১] ইেনােভশন ও আইিসর সভার
িসা বাবায়ন

[৪.১.১] িতেবদন বা
কায িববরনী

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৩০

[৪.২] জাতীয় ত বাতায়ন হালনাগােদ
সহায়তা/িশণ

[৪.২.১] িতেবদন সংা ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৪.৩] ই-নিথর মােম দািরক কায ম
পিরচালনা

[৪.৩.১] িতেবদন % ২ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৭০

[৪.৪] ই-কােট র মােম মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[৪.৪.১] িতেবদন % ২ ৯২ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৪৬৩

[৪.৫] অনলাইন জ ও  িনবন
কায ম জারদারকরণ

[৪.৫.১] জের ও র ১
বছেরর মে জর
িনবেনর হার

% ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৩০

[৪.৬] পািক গাপনীয় িতেবদন রণ [৪.৬.১] িরত িতেবদন সংা ১ ২৪ ২০ ১৬ ১৪ ১২ ৬

৫

মানবসদ উয়েন
কায কর বা হণ
এবং ীড়া, সংিত
ও নারী উয়ন
তরািতকরণ

১০

[৫.১] জলা উয়ন সময় সভা অান [৫.১.১] অিত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৫.২] জলা শাসেনর কম কতা/
কম চারীেদর জ িশণ আেয়াজন

[৫.২.১] িশণ িতেবদন সংা ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১৮০

[৫.৩] জলার অা দেরর কম কতা/
কম চারীেদর অিফস বাপনা িবষেয়র
উপর িশন দান।

[৫.৩.১] িশণ িতেবদন সংা ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৮, 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%

[৫.৪] উপেজলা িনব াহী অিফসােরর
কায ালয় পিরদশ ন

[৫.৪.১] পিরদশ নত কায ালয় সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৫.৫] িনজ কায ালয় পিরদশ ন [৫.৫.১] পিরদশ নত শাখা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৫.৬] জলা িষ ঋণ কিমর সভা
আেয়াজন

[৫.৬.১] অিত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৫.৭] িশা িতান পিরদশ ন
[৫.৭.১] পিরদশ নত িশা
িতান

সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৫.৮] ানীয় সরকার িতানসহ
পিরদশ ন

[৫.৮.১] পিরদশ নত
কায ালয়

সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৩

[৫.৯] জলা পয ােয় িবান ও ি মলা
আেয়াজন

[৫.৯.১] অিত মলা সংা ১ ১ ১

[৫.১০] িডিজটাল বাংলােদশ িদবস
উদযাপন

[৫.১০.১] িদবস উদযািপত তািরখ ১ ১২-১২-২০২১ ০১-০১-২০২২ ৩১-০১-২০২২



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৮, 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 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 ৩

[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


