
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৭, ২০২৩

িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, িসেলট

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৭, ২০২৩

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 ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৭, ২০২৩

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

উয়ন ও
িবভাগীয়
কায মসেহর
শাসিনক
সময়

১৮

[১.১] মাননীয় ধানমীর
অািধকার কসহ উয়ন
কের/কায েমর মান িনিেত
িনয়িমত পিরদশ ন

[১.১.১] দশ ন/পিরদশ নত
ক/কায ম

সংা ২ ৩৬ ৩৫ ৩৪ ১১

[১.২] িবভাগীয় উয়ন ও সময়
সভার িসা বাবায়ন

[১.২.১] আেয়ািজত
সভা/বাবািয়ত িসাের হার

% ২ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৮২.৯৬

[১.৩] শাসিনক সমেয়র জ
জলা শাসকেদর সােথ সময়
সভার িসা বাবায়ন

[১.৩.১] আেয়ািজত
সভা/বাবািয়ত িসাের হার

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯৬.৫৫

[১.৪] িসেলট িবভােগর অনাবাদী
জিমেক চােষর আওতায় আনার
পদেপ

[১.৪.১] আেয়ািজত
সভা/কম শালা/হীত কায ম

সংা ২ ২ ১ ১

[১.৫] খা িনরাপা িনিেত
হাওর অেলর আগাম বায়
ফসল রা কায ম তদারিক

[১.৫.১] হীত কায েমর
সংা (সভা/পিরদশ ন)

সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৬] জনােরল সা িফেকট
মামলার িনি তদারিককরণ

[১.৬.১] পিরদশ নত কায ালয় সংা ১ ৬ ৫ ৪ ২

[১.৭]  -গাী ও িবেশষ
এলাকার উয়ন সহায়তা সংা
িসা বাবায়ন

[১.৭.১] আেয়ািজত
সভা/বাবায়ন অগিত
িতেবদন

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[১.৮] সামািজক িনরাপা সংা
কায ম তদারিক ও সময়

[১.৮.১] আেয়ািজত সভা/হীত
কায ম

সংা ১ ৬ ৫ ৪ ১

[১.৯] উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালেয়র পিরদশ ন

[১.৯.১] পিরদশ নত কায ালয় সংা ১ ১২ ১০ ৯ ৬

[১.১০] উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালেয়র পিরদশ ন
পািরশ বাবায়ন

[১.১০.১] বাবািয়ত পািরশ % ১ ৮০ ৭৫ ৬৫ ৬০ ১০০

[১.১১] িবভাগীয় িনব াচনী বােড র
িসা বাবায়ন

[১.১১.১] বাবািয়ত িসাের
হার

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৭, ২০২৩

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] এ কায ালেয়র মািসক
াফ সভার িসা বাবায়ন

[১.১২.১] বাবািয়ত িসাের
হার

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯১.৪৯

[১.১৩] জলবা পিরবতেনর িবপ
ভাব মাকােবলায় তালগাছ
রাপন

[১.১৩.১] রাপনত গােছর
সংা

সংা ২ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ১৫০০



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৭, ২০২৩

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 িম বাপনা ১৬

[২.১] ই-নামজাির বাবায়ন
িনিতকরণ

[২.১.১] ই-নামজাির
বাবায়েনর হার

% ১ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯৯.৮৮

[২.২] িবভাগীয় রাজ সভার
িসা বাবায়ন

[২.২.১] িসা বাবায়েনর হার % ২ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯৩.৫৪

[২.৩] চা বাগান তদারিক [২.৩.১] পিরদশ ন সংা সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩

[২.৪] িমহীন ও হহীন
পিরবােরর জ
হািরত/িনম াণাধীন হ
পিরদশ ন/দশ ন/তদারিক

[২.৪.১] দশ ন/পিরদশ ন
িতেবদন/হীত কায ম

সংা ২ ১২ ১০ ৯ ৬

[২.৫] জলা শাসেকর
কায ালেয়র এসএ, এলএ ও
রকড ম শাখা পিরদশ ন

[২.৫.১] পিরদশ নত শাখা সংা ১ ৮ ৭ ৬ ৩

[২.৬] জলা শাসেকর
কায ালেয়র এসএ, এলএ ও
রকড ম শাখা পিরদশ ন পািরশ
বাবায়ন

[২.৬.১] বাবািয়ত পািরশ % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮৯.৮১

[২.৭] উপেজলা িম অিফস
পিরদশ ন/দশ ন

[২.৭.১] পিরদশ নত কায ালয় সংা ১ ১২ ১০ ৯ ৬

[২.৮] উপেজলা িম অিফস
পিরদশ ন/দশ ন পািরশ বাবায়ন

[২.৮.১] বাবািয়ত পািরশ % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৭৩.৮৫

[২.৯] ইউিনয়ন িম অিফস
পিরদশ ন/দশ ন

[২.৯.১] পিরদশ নত কায ালয় সংা ১ ১২ ১০ ৯ ৮ ৪



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৭, ২০২৩

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%

[২.১০] ইউিনয়ন িম অিফস
পিরদশ ন/দশ ন পািরশ বাবায়ন

[২.১০.১] বাবািয়ত পািরশ % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

[২.১১] রাজ আিপল মামলার
িনি

[২.১১.১] মামলা িনির হার % ২ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৮.০২
মিতভােব
মামলা িনির
হার ১২%

[২.১২] িম উয়ন কেরর সাধারণ
দািব আদায় িনিতকরণ

[২.১২.১] আদােয়র হার % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৫০.১৬

[২.১৩] অনলাইন িম উয়ন কর
পিরেশাধ কায ম

[২.১৩.১] হািং ডাটােবইজ
িনবন

% ১ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৪.২১



া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৭, ২০২৩

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 ১২

[৩.১] িবভাগীয় আইন-লা
পিরিিতর সময় সাধন

[৩.১.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ৬ ৫ ৪ ১

[৩.২] িবভাগীয় আইন-লা
কিমর সভার িসা বাবায়ন

[৩.২.১] িসা বাবায়েনর
হার

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯৫.৯২

[৩.৩] চারাচালান িতেরাধ
কায ম সময় সাধন

[৩.৩.১] অিত চারাচালান
িতেরাধ আিলক টােফাস 
কিমর সভা

সংা ১ ৬ ৫ ৪ ১

[৩.৪] চারাচালান িতেরাধ
আিলক টােফাস  কিমর
সভার িসা বাবায়ন

[৩.৪.১] িসা বাবায়েনর
হার

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯৬

[৩.৫] বা িববাহ, ইভিজংসহ
মাবাইল কােট র কায ম
তদারিক

[৩.৫.১] মাপ অজন/িরত
িতেবদন

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ১০০

[৩.৬] মাদক, ধময় উবাদ,
জিবাদ, ধময় সীিত ও
সামািজক অপরাধ িতেরােধ
উুকরণ কম িচ হণ

[৩.৬.১] আেয়ািজত
অান/উুকরণ কম িচ

সংা ২ ৪ ৩ ২

[৩.৭] পািক গাপনীয় িতেবদন
রণ

[৩.৭.১] িরত িতেবদন সংা ২ ২৪ ২২ ২০ ৬

[৩.৮] অিতির জলা ািজেট
ও এিিকউভ ািজেট
আদালত দশ ন/ পিরদশ ন

[৩.৮.১] পিরদশ নত আদালত সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৬

[৩.৯] অিতির জলা ািজেট
ও এিিকউভ ািজেট
আদালত দশ ন/ পিরদশ ন পািরশ
বাবায়ন

[৩.৯.১] পািরশ বাবািয়ত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০



া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৭, ২০২৩

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
িশা, সংিত
ও আইিস

১২

[৪.১] জনশীলতা, সাংিতক চচ া
ও ীড়া িবধা িেত তদারিক

[৪.১.১] আেয়ািজত
সভা/পিরদশ ন/দশ ন/হীত
কায ম

সংা ২ ৪ ৩ ২ ৩

[৪.২] িবভাগীয় ীড়া সংার সভা
আেয়াজন ও িসা বাবায়ন

[৪.২.১] আেয়ািজত সভা/
িসা বাবায়েনর হার

সংা ১ ২ ১ ১

[৪.৩] িবভাগীয় বািষ ক ীড়া
িতেযািগতা আেয়াজন

[৪.৩.১] অিত িতেযািগতা তািরখ ১ ৩০-০৩-২০২৩ ২৪-০৪-২০২৩ ১৮-০৫-২০২৩ ৩০-০৩-২০২৩

আগামী ৩০ মাচ 
২০২৩ তািরখ
পয  লমাা
অজেনর জ
ধায  রেযেছ।

[৪.৪] িশা িতান পিরদশ ন
[৪.৪.১] দশ নত/ পিরদশ নত
িতান

সংা ২ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ৬

[৪.৫] িবভাগীয় পয ােয় জিয়তােদর
সংবধ না অান

[৪.৫.১] আেয়ািজত অান তািরখ ১ ৩০-০৩-২০২৩ ২৪-০৪-২০২৩ ১৮-০৫-২০২৩ ৩০-০৩-২০২৩

আগামী ৩০ মাচ 
২০২৩ তািরখ
পয  লমাা
অজেনর জ
ধায  রেয়েছ।

[৪.৬] কম চারীেদর দতা উয়েন
অভরীন িশণ আেয়াজন

[৪.৬.১] িশন আেয়ািজত সংা ২ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯১

[৪.৭] ইউিনয়ন িডিজটাল
সােরর কায ম তদারিক

[৪.৭.১] দশ নত িডিজটাল
সার

সংা ২ ২৪ ২৩ ২২ ২১ ৯

[৪.৮] উ ি ান স
মশি গেড় লেত কািরগির
িতান দশ ন/পিরদশ ন/তদারিক

[৪.৮.১] দশ ন/ পিরদশ ন/ সভা/
িহত কায ম

সংা ১ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ২

৫
ানীয় সরকার
ও অা
কায ম সময়

১২
[৫.১] জলা পিরষদসেহর
কায ম সময়

[৫.১.১] আেয়ািজত সভা সংা ২ ৪ ৩ ২ ১



া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৭, ২০২৩

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%

[৫.২] উপেজলা পিরষদ কায ম
পিরদশ ন

[৫.২.১] পিরদশ নত কায ালয় সংা ২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৫

[৫.৩] ইউিনয়ন পিরষদ কায ম
পিরদশ ন

[৫.৩.১] পিরদশ নত কায ালয় সংা ২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৫

[৫.৪] জলা পিরষদ কায ম
পিরদশ ন

[৫.৪.১] পিরদশ নত অিফস সংা ২ ৬ ৫ ৪ ২

[৫.৫] িসেলট িবভােগর পয টন
িশ উয়েন সময়
সাধন/তদারিক

[৫.৫.১] পিরদশ ন/সভা/হীত
কায ম

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ১

[৫.৬] জ- িনবন
টােফােস র মািসক সভা
আেয়াজন ও িসা বাবায়ন

[৫.৬.১] আেয়ািজত সভা/
িসা বাবায়ন

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ১

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%



া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৭, ২০২৩

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 ২.১২

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ৩.১৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ০.৭১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.৭২

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.৫৬

*সামিয়ক (provisional) ত


