
া: ১ ণ তািরখ: বার, অোবর ১৪, ২০২২

জলা শাসেকর কায ালয়, িয়া

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: বার, অোবর ১৪, 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 বাপনা ২০

[১.১] সহকারী কিমশনার (িম) অিফস পিরদশ ন
[১.১.১] পিরদশ নত অিফস সংা ২ ১২ ১১ ১০ ১২ ৮ ৩

[১.১.২] পিরদশ ন িতেবদেনর
পািরশ বাবািয়ত

% ১ ৭০ ৬০ ৫০ ১৫

[১.২] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন
[১.২.১] পিরদশ নত অিফস সংা ২ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ৬

[১.২.২] পিরদশ ন িতেবদেনর
পািরশ বাবািয়ত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ১৬

[১.৩] সায়রাত মহাল বোব দান [১.৩.১] আদায়ত ইজারা
টাকা
(কা)

১ ২.৮০ ২.৭৯ ২.৭৮ ০.৩২

[১.৪] এল এ কেসর গেজট কাশ
[১.৪.১] গেজট কােশর জ ত
রণ

% ২ ৬০ ৫৫ ৫০ ১২

[১.৫] এল এ কেসর িতরণ আেবদন িনি [১.৫.১] িনিত আেবদন % ১ ৭০ ৬০ ৫০ ১০

[১.৬] িম উয়ন কর বা িডিজটাইেজশন
[১.৬.১] অনলাইন হািং এিব ক
অেমাদন

% ১ ৮৫ ৮৪ ৮২ ৮০ ৭৫ ২৫

[১.৭] জনােরল সা িফেকট মামলা িনিত [১.৭.১] িনিত মামলা % ২ ৭০ ৬০ ৫০ ১৩

[১.৮] িম রাজ সংা মামলা িনিত [১.৮.১] িনিত মামলা % ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ২০

[১.৯] হহীনেদর জ হিনম ান করা
[১.৯.১] বরাােদর জ ঘর
িনম াণ

% ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ১৫

[১.১০] িমহীনেদর জ িষ খাসজিম বোব [১.১০.১] বোবত পিরবার সংা ২ ১২০ ১১০ ১০০ ৮১ ৭৫ ২৩১

[১.১১] দওয়ািন মামলার এসএফ রণ
[১.১১.১] দওয়ািন মামলার এসএফ
রণ

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ২৫



া: ৩ ণ তািরখ: বার, অোবর ১৪, 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
উয়ন ও
শাসিনক সময়

১৫

[২.১] জলার সকল সরকাির দেরর কায কর
সময় সাধেন জলা সময় কিমর সভা

[২.১.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১১ ৩

[২.১.২] িসা বাবািয়ত % ২ ৯২ ৯০ ৮৭ ৮৫ ৭৫ ২২

[২.২] উয়ন কের/কায েমর মান িনিেত
িনয়িমত পিরদশ ন করা

[২.২.১] পিরদশ নত ক সংা ২ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৫ ৯০ ২৭

[২.৩] কিমউিন িিনক এবং া ও পিরবার
কাণেক কায কর রাখেত বা হণ

[২.৩.১] পিরদশ েনর সংা সংা ১ ৬ ৫ ৪ ২

[২.৪] বাজার  িিতশীল রাখেত পদেপ
হণ

[২.৪.১] বাজার মিনটিরং সংা ১ ৩৬ ৩০ ২৪ ১১

[২.৫] সরকাির অিফেস সময়মেতা সবা াি
িনিেত পদেপ হণ

[২.৫.১] সবা দান % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ২৩

[২.৬] খা িনরাপা িনিেত পদেপ হণ
[২.৬.১] ষক ও সংি কপের
সােথ অিত সভা

সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২

[২.৭] সরকাির দের গণনািনর সংা [২.৭.১] অিত গণনািন সংা ১ ৫০ ৫০ ৫০ ৪৫ ১২

[২.৮] িতবী ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিককরণ

[২.৮.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিকর হার

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ২৪

[২.৯] গণকবর ও ে িচিতকরণ ও
সংরেণর উোগ হণ

[২.৯.১] িেযাােদর িত
সংরণ

সংা ১ ৩ ২ ১ ১

[২.১০] এসিডিজ িবষয়ক জলা কিমর সভার
িসা

[২.১০.১] িসা বাবায়ন % ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ২০



া: ৪ ণ তািরখ: বার, অোবর ১৪, 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 আইন-লা ১৫

[৩.১] সামািজক যাগােযাগ মােমর অপবহার
রাধকে সভা আেয়াজন

[৩.১.১] আেয়ািজত সভা সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[৩.২] ধময় উবাদ ও জীবাদ মাকােবলায়
বা হণ

[৩.২.১] সেচতনতালক সভা সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[৩.৩] মাদক সমাজ গঠেন ও চারাচালান
রােধ পদেপ হণ

[৩.৩.১] সেচতনতালক সভা সংা ২ ৬ ৫ ৪ ২

[৩.৪] জলা আইন-লা সংা সভার িসা
বাবায়ন

[৩.৪.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১২ ৮ ৩

[৩.৪.২] িসা বাবািয়ত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ১৯

[৩.৫] বা িববাহ, ইভিজং, খাে ভজাল,
নকল প ইতািদ রােধ িনয়িমত মাবাইল
কাট  পিরচালনা

[৩.৫.১] মাবাইল কােট র সংা সংা ২ ৬৫০ ৬৪০ ৬২০ ৬০০ ৫৫০ ১৮৭

[৩.৬] মামলা িনি জারদারকরণ [৩.৬.১] িনিত মামলা % ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ১৬

[৩.৭] জলখানা পিরদশ ন [৩.৭.১] পিরদশ েনর সংা সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১১ ৩

৪
িশা, সংিত ও
আইিস

১০
[৪.১] িবালেয়র িশাথ ঝের পড়ার হার
াসকরণ

[৪.১.১] মিনটিরং সংা ২ ২১০ ২০৮ ২০৫ ২০০ ১৯৫ ৫১



া: ৫ ণ তািরখ: বার, অোবর ১৪, 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%

[৪.২] াার পয ােয় ১০ সরকাির াথিমক
িবালেয় িমিন িবানাগার াপন

[৪.২.১] কায ম তদারিক সংা ১ ১৩ ১২ ১১ ১০ ৮ ৩

[৪.৩] জলা পয ােয় সকল সরকাির অিফেস ই-
নিথ চাকরণ

[৪.৩.১] চাত অিফেসর সংা সংা ২ ৫৫ ৫৪ ৫৩ ৫২ ৫০ ৪০

[৪.৪] জনসাধারেণর া সেচতনতা িেত
পদেপ হণ

[৪.৪.১] হীত পদেপ সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[৪.৫] জলা িশা কিমর সভার িসা
বাবায়ন

[৪.৫.১] বাবািয়ত িসা % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ১৫

[৪.৬] উ ি ানস মশি গেড়
লেত িশণ দান

[৪.৬.১] আেয়ািজত িশণ সংা ১ ৪ ৩ ২ ২

[৪.৭] জনশীলতার চচ া, সাংিতক চচ া ও
ীড়া িবধা ির পদেপ হণ

[৪.৭.১] আেয়ািজত িতেযািগতা সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

৫
ানীয় সরকার ও
অা কায েমর
সময়/বাপনা

১০

[৫.১] এসিডিজ ানীয়করেণ উোগ হণ [৫.১.১] অিত সভা ও সিমনার সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[৫.২] জলার িনজ ঐিতহ ও সংিত রা
এবং জলার িবাত পসেহর চার ও
িবপণেন উোগ হণ

[৫.২.১] জলা ািং সংা
আেয়ািজত সভা

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[৫.২.২] অনলাইেন উোা
সংকরণ

সংা ১ ১২ ১১ ১০

[৫.৩] পিরকিত নগরায়ন ও বনায়ন িনিত
করা

[৫.৩.১] বনায়েনর জ চারা িবতরণ সংা ১ ৫০০০ ৪০০০ ৩০০০ ৩০০০

[৫.৪] েয ােগ িত এলাকা তাৎিনক
পিরদশ ন/দশ ন

[৫.৪.১] পিরদশ ন/দশ নত % ১ ৯৫ ৯৩ ৯২ ৯০ ৮৫ ২৩



া: ৬ ণ তািরখ: বার, অোবর ১৪, 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%

[৫.৫] সামািজক িনরাপা কম চীেত
অসহায়/ঃ/ িবধা বিতেদর িবধা াি
িনিেত বা হণ

[৫.৫.১] দানত িভিজএফ % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ২৪

[৫.৬] জ িনবন কায ম তদারিক
[৫.৬.১] জলায় জের ১ বছেরর
মে জ িনবেনর হার

% ১ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ১২

[৫.৭] াম আদালেতর কায ম পিরবীণ [৫.৭.১] পিরবীণত াম আদালত সংা ১ ৬ ৫ ৪ ২

[৫.৮] ানীয় সরকার িতােনর কায ম
পিরবীণ

[৫.৮.১] পিরবীণত ানীয়
সরকার িতান

সংা ১ ৬ ৪ ৩ ২

[৫.৯] িজ আর দান [৫.৯.১] দানত িজ আর % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ২৩

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 ২.৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ২

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১

*সামিয়ক (provisional) ত


