
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১৮, ২০২২

জলা শাসেকর কায ালয়, িসেলট

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, অোবর 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
বাপনায়
গিতশীলতা
আনয়ন

১৮

[১.১] িম অিফস পিরদশ ন

[১.১.১] পিরদশ নত উপেজলা িম
অিফস

সংা ২ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ৯

[১.১.২] পিরদশ নত ইউিনয়ন িম
অিফস

সংা ২ ২৬ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬

[১.২] সায়রাত মহাল ইজারা দান
[১.২.১] বা মহাল ইজারা দানত সংা ১ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ২

[১.২.২] জলমহাল ইজারা দানত সংা ১ ১৫ ১৩ ১১ ৯ ৭ ১৫

[১.৩] িম রাজ সংা মামলা িনিকরণ [১.৩.১] িনিত মামলা সংা ২ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ৩১

[১.৪] অিপ ত সি িলজ নবায়ন [১.৪.১] িলজ নবায়নত সংা ২ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ১২৬

[১.৫] িষ খাস জিম বোব দান [১.৫.১] পিরবার সংা সংা ২ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ৬৫

[১.৬] এল. এ কেসর গেজট কাশ [১.৬.১] গেজট কািশত সংা ১ ২ ১

[১.৭] এল. এ কেসর িতরেণর আেবদন িনি [১.৭.১] িনিত কস সংা ১ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২২

[১.৮] জনােরল সা িফেকট মামলা িনিত [১.৮.১] িনিত মামলা সংা ১ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৯

[১.৯] দওয়ানী মামলার এসএফ রণ [১.৯.১] রণত এসএফ % ১ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ৮০

[১.১০] িমহীন ও হহীন পিরবারেক হ িনম ােণর
মােম নব াসন

[১.১০.১] নব ািসত পিরবার সংা ২ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৬৫



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, অোবর 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
টকসই উয়ন
ও শাসিনক
সময় সাধন

১৫

[২.১] জলা উয়ন সময় কিমর সভা আেয়াজন
[২.১.১] অিত সভা সংা ১ ১২ ১০ ৩

[২.১.২] িসা বাবায়ন % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৬০

[২.২] উয়নলক কায ম পিরদশ ন [২.২.১] পিরদশ ন সংা ২ ৪৮ ৪৪ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৭

[২.৩] শাসন িতায় জবাবিদিহতা িনিতকরেণ
গণনানী

[২.৩.১] আেয়ািজত গণনানী সংা ২ ৬ ৪ ৩ ২ ১

[২.৪] খা িনরাপা িনিেত পদেপ হণ
[২.৪.১] খা বাব কম িচ ও খা শ
সংহ কায ম তদারিক

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[২.৫] কিমউিন িিনক এবং উপেজলা া ও
পিরবার কাণ কসহ কায কর রাখেত কায ম
হণ

[২.৫.১] কিমউিন িিনক পিরদশ ন সংা ২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৬

[২.৫.২] জলা া ও পিরবার
পিরকনা কিমর সভা আেয়াজন

সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৩

[২.৬] িডিলং লাইেস কায ম

[২.৬.১] আেবদেনর িেত নন িডিলং
লাইেস দান

% ২ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[২.৬.২] আেবদেনর িেত নন
িডিলং লাইেস নবায়ন

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ১০০

[২.৭] জলা শাসেনর কম রত কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[২.৭.১] িশণাথ সংা ২ ১৪০ ১২০ ১০০ ৮০ ৭০ ১৫১



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, অোবর 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%

৩
আইনলা ও
জনিনরাপা
সংহতকরণ

১৪

[৩.১] বািববাহ, ইভিজং, খাে ভজাল, নকল
প ইতািদ রােধ িনয়িমত মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[৩.১.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  সংা ২ ৭২০ ৬৪৮ ৫৭৬ ৪৩২ ৩৬০ ২৪৪

[৩.২] এিিকউভ ািজেেটর আদালত
পিরদশ ন

[৩.২.১] পিরদশ নত আদালত সংা ২ ২৪ ২০ ১৮ ১৬ ১২ ৯

[৩.৩] জলখানা পিরদশ ন [৩.৩.১] পিরদশ নত জলখানা সংা ২ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ৬

[৩.৪] থানা পিরদশ ন [৩.৪.১] পিরদশ নত থানা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৩.৫] জলা আইনলা কিমর সভা অান
[৩.৫.১] অিত সভা সংা ১ ১২ ১০ ৩

[৩.৫.২] হীত িসা বাবায়ন % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৯৪.৮৭

[৩.৬] চারাচালান টােফাস  অিভযান [৩.৬.১] পিরচািলত অিভযান সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৬

[৩.৭] সামািজক যাগােযাগ মােমর অপবহার
রাধকে বা হণ

[৩.৭.১] অিত সভা সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

৪

ানীয় সরকার
ও অা
কায েমর
সময় সাধন
ও বাপনা

১৩
[৪.১] পয টেনর িবকাশ

[৪.১.১] জলা পয টন উয়ন কিমর সভা
আেয়াজন

সংা ১ ৩ ২ ১

[৪.১.২] হীত িসা বাবায়ন % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৪.২] উপেজলা পিরষদ পিরদশ ন [৪.২.১] পিরদশ নত উপেজলা পিরষদ সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৩



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, অোবর 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%

[৪.৩] পৗরসভা পিরদশ ন [৪.৩.১] পিরদশ নত পৗরসভা সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৪

[৪.৪] ইউিনয়ন পিরষদ পিরদশ ন [৪.৪.১] পিরদশ নত ইউিনয়ন পিরষদ সংা ১ ৪৮ ৪৪ ৪০ ৩৬ ৩২ ১২

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

[৪.৫.১] পিরদশ ন/দশ নত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ১০০

[৪.৬] জ িনবন সকরণ
[৪.৬.১] জলায় জের ১ বছেরর মে
জ িনবেনর হার

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ১১৩.৬৯

[৪.৭]  িনবন সকরণ
[৪.৭.১] জলায় র ১ বছেরর মে
 িনবেনর হার

% ২ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৯৮

[৪.৮] সামািজক িনরাপা কম িচেত
অসহায়/:/িবধাবিতেদর িবধা াি িনিেত
বা হণ

[৪.৮.১] পিরদশ নত/দশ নত সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১

[৪.৯] াম আদালেতর কায ম পিরবীণ [৪.৯.১] পিরদশ ন সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৩

[৪.১০] িত পে এবং খােম জলা ািং লােগা
বহার

[৪.১০.১] বত প এবং খাম % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

৫

িশা, সংিত
ও আইিস
িবধা িবকােশ
কায কর সময়
সাধন

১০

[৫.১] িশা িতােন পাঠদান িনিেত পদেপ
হণ

[৫.১.১] পিরদশ ন সংা ২ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ১৯

[৫.১.২] শখ রােসল িডিজটাল ােবর
সক বহার িনিতকরেণ পিরদশ ন

সংা ২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ১৫

[৫.২] জনশীলতার চচ া, সাংিতক চচ া ও ীড়া
িবধা িেত পদেপ হণ

[৫.২.১] আেয়ািজত িবতক িতেযািগতা/
উপিত বৃতা িতেযািগতা

সংা ২ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ৮ ৭



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, অোবর 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%

[৫.২] জনশীলতার চচ া, সাংিতক চচ া ও ীড়া
িবধা িেত পদেপ হণ

[৫.২.২] আেয়ািজত অনলাইন ইজ
িতেযািগতা

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ৫

[৫.৩] জনসাধারেণর মােঝ িনরাপদ ইারেনট ও
ত ি বহার িনিেত পদেপ হণ

[৫.৩.১] পােঠর মােম িডিজটাল
িনরাপার িবষেয় িশণ হণ

সংা ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৭

[৫.৪] মািমক পয ােয়র িশাথেদর কিউটার
িবষেয় িশেণর আওতায় আনয়ন

[৫.৪.১] মািমক পয ােয়র িশাথেদর
কিউটার িবষেয় িশেণর আওতায়
আনয়নত

সংা ২ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ১০০

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

[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

[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


