
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, িডেসর ৩০, ২০২১

জলা শাসেকর কায ালয়, িসেলট

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, িডেসর ৩০, ২০২১

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
িের
চতনার িবকাশ

১৮

[১.১] িেযাােদর এমআইএস বাবায়ন
তদারিক

[১.১.১] এিত ডাটা % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৬০ ৫০ ১০০

[১.২] বীেরর েখ বীর গাথা [১.২.১] ত বীর গাথা সংা ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৫০ ২৩

[১.৩] িবালয়সেহ ি, গণত ও
শাসনিভিক শট  িফ দশ ন

[১.৩.১] দশ নী সংা ১ ১০০ ৮০ ৫০ ২০ ১০ ৮৯

[১.৪] িবিভ অােন াধীনতা ও ি
সৃকরণ

[১.৪.১] আেয়ািজত সিমনার/
আেলাচনাসভা

সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ২

[১.৪.২] আেয়ািজত রচনা/ িচান/
উপিত বৃতা িতেযািগতা

সংা ২ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ৮ ৩

[১.৪.৩] উপহার িহেসেব বব এবং
িিভিক বই িবতরণ

অান
সংা

২ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ৮ ৩

[১.৪.৪] আেয়ািজত সাংিতক অান সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ২

[১.৪.৫] আেয়ািজত অনলাইন ইজ
িতেযািগতা

সংা ১ ৪ ৪ ৩ ২ ১

[১.৪.৬] আেয়ািজত রািল সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[১.৫] িশা িতান পিরদশ নকােল
িশাথেদর উেে িের াপট ও
ইিতহাস বণ না

[১.৫.১] পিরদশ ন সংা ২ ১৫ ১২ ৯ ৭ ৫ ২৩

[১.৬] উপেজলাসেহর েবশাের “চতনায়
ি” তারণ িনম াণ

[১.৬.১] িনিম ত তারণ সংা ৩ ৬ ৫ ৪ ৩ ২



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, িডেসর ৩০, ২০২১

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
বাপনায়
গিতশীলতা
আনয়ন

১৬

[২.১] িম অিফস পিরদশ ন

[২.১.১] পিরদশ নত উপেজলা িম
অিফস

সংা ২ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ৮

[২.১.২] পিরদশ নত ইউিনয়ন িম
অিফস

সংা ২ ২৬ ২৫ ২৪ ১৫

[২.২] অনলাইেন পচ ার আেবদন [২.২.১] িনিত আেবদন % ২ ১০০ ৯০ ১০০

[২.৩] িষ খাস জিম বোব দান [২.৩.১] নব ািসত পিরবার সংা ২ ২৭৫ ২৭০ ২৬৫ ২৬০ ২২০ ১৯৮

[২.৪] িম উয়ন কর আদায় [২.৪.১] আদায়ত িম উয়ন কর % ২ ১০০ ২১

[২.৫] সরকাির সি সংরেণ এসএ ও
আরএস রকড  যাচাই

[২.৫.১] যাচাইত মৗজা সংা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[২.৬] িমহীন ও হহীন পিরবারেক হ
দােনর মােম নব াসন

[২.৬.১] হীত কসেহর অগিত % ৩ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২৫

[২.৭] সরকাির সির অৈবধ দখল উাের
অিভযান

[২.৭.১] পিরচািলত অিভযােনর হার % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৬০ ৫০ ১০০

৩

টকসই
উয়েনর লে
কায কর
সময়সাধন

১৪

[৩.১] জলা উয়ন সময় কিমর সভা
অান

[৩.১.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ৩

[৩.২] উয়নলক কায ম পিরদশ ন [৩.২.১] পিরদশ ন সংা ৩ ৪২ ৪০ ৩৮ ৩৬ ১০

[৩.৩] িভক নব াসন [৩.৩.১] নব ািসত িভক সংা ৩ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ২০ ৩৩

[৩.৪] জ িনবন সকরণ
[৩.৪.১] জলায় জের ১ বছেরর মে
জ িনবেনর হার

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৫০

[৩.৫]  িনবন সকরণ
[৩.৫.১] জলায় র ১ বছেরর মে
 িনবেনর হার

% ১ ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ২৫

[৩.৬] মািমক পয ােয়র িবালয় ও
মাাসায় ওয়াশ ক িনম াণ

[৩.৬.১] ক বাবায়েনর হার % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৬০ ৫০ ১০০

[৩.৭] িত পে এবং খােম জলা ািং
লােগা বহার

[৩.৭.১] বত প এবং খাম % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৫০ ১০০



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, িডেসর ৩০, ২০২১

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
জনলা ও
জনিনরাপা
সংহতকরণ

১২

[৪.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা [৪.১.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  সংা ২ ৩৭৫ ৩৭০ ৩৬৫ ৩৬০ ৩২০ ৬৭৩

[৪.২] এিিকউভ ািজেেটর আদালত
পিরদশ ন

[৪.২.১] পিরদশ নত আদালত সংা ২ ২৪ ২০ ১৮ ১৬ ১২ ৩

[৪.৩] জলখানা পিরদশ ন [৪.৩.১] পিরদশ নত জলখানা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৪.৪] থানা পিরদশ ন [৪.৪.১] পিরদশ নত থানা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৪.৫] জলা আইনলা কিমর সভা
অান

[৪.৫.১] অিত সভা সংা ১ ১২ ৩

[৪.৬] চারাচালান টােফাস  অিভযান [৪.৬.১] পিরচািলত অিভযান সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১০

[৪.৭] জনিনরাপা সংা
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[৪.৭.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ১২ ১১

৫
েয াগ
বাপনা

১০

[৫.১] েয াগ বাপনা কিমর সভা অান [৫.১.১] অিত সভা সংা ২ ৪ ৩ ১

[৫.২] েয াগ িত এলাকা তাৎিণক
পিরদশ ন

[৫.২.১] পিরদশ ন % ২ ১০০ ৯০ ১০০

[৫.৩] কািভড ১৯ িতেরােধ া রা
[৫.৩.১] িবতরণত মা সংা ৩ ৫০০০ ৪০০০ ৩০০০ ২০০০ ১০০০ ২৭৩০

[৫.৩.২] িমিডয়ায় সেচতনতালক
বাতা চার

সংা ৩ ১৫ ১৩ ১২ ১১ ৬ ২২



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, িডেসর ৩০, ২০২১

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


