
া: ১ ণ তািরখ: বার, এিল ১৫, ২০২২

জলা শাসেকর কায ালয়, নামগ

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: বার, এিল ১৫, 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

জলা পয ােয় সরকাির ও
বসরকাির সকল
উয়নলক
কায মসেহর কায কর
সময়সাধন

১৬

[১.১] জলা উয়ন সময় কিমর
সভা অান

[১.১.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[১.১.২] িসা বাবািয়ত % ২ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ৮৫

[১.২] িবিভ উয়নলক কায ম
পিরদশ ন

[১.২.১] পিরদশ নত ক সংা ২ ৩৬ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ৬

[১.২.২] পিরদশ ন িতেবদেনর
পািরশ বাবািয়ত

% ২ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ৯০

[১.৩] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক
সভা

[১.৩.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[১.৩.২] িসা বাবািয়ত % ২ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ৮৫

[১.৪] ঋণ কায ম পিরদশ ন/দশ ন
[১.৪.১] পিরদশ ন/দশ ন সংা ১ ২৪ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ৩

[১.৪.২] পিরদশ ন িতেবদেনর
পািরশ বাবািয়ত

% ১ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ৯০

[১.৫] জ িনবন সকরণ
[১.৫.১] জলায় জের ১ বছেরর
মে জ িনবেনর হার

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ১৫

[১.৬]  িনবন সকরণ
[১.৬.১] জলায় র ১ বছেরর
মে  িনবেনর হার

% ১ ৩০ ২৫ ২৪ ২০ ১৫ ১৫

২
রাজ শাসন ও
বাপনায় গিতশীলতা
আনয়ন

১৫ [২.১] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন [২.১.১] পিরদশ নত অিফস সংা ২ ২৪ ২০ ১৬ ১২ ১০ ৬



া: ৩ ণ তািরখ: বার, এিল ১৫, 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%

[২.১] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন
[২.১.২] পিরদশ ন িতেবদেনর
পািরশ বাবািয়ত

% ১ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৫

[২.২] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন
[২.২.১] পিরদশ নত অিফস সংা ২ ৭২ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৬

[২.২.২] পিরদশ ন িতেবদেনর
পািরশ বাবািয়ত

% ১ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০

[২.৩] িষ খাস জিম বোব দান [২.৩.১] নব ািসত পিরবার সংা ২ ৫৫০ ৪৯৫ ৪৪০ ৩৮৫ ৩৩০ ৪৫২

[২.৪] িম রকড  হালনাগাদকরণ [২.৪.১] হালনাগাদত খিতয়ান সংা ২ ৬৫০০ ৫৮৫০ ৫২০০ ৪৫৫০ ৩৯০০ ৩৯০১

[২.৫] সায়রাত মহাল বোব দান [২.৫.১] আদায়ত ইজারা
টাকা
(কা)

১ ৩৫ ৩২ ২৮ ২৪ ২১ ৩৪.৯

[২.৬] সা িফেকট মামলা িনি [২.৬.১] িনিত মামলা সংা ১ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৩০৪

[২.৭] িম উয়ন কর আদায় তদারিক
করণ

[২.৭.১] আদায়ত ইজারা
টাকা
(কা)

১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১.৯১

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

[২.৮.১] হীত কসেহর অগিত % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৬০

৩

জনলা ও
জনিনরাপা সংহতকরণ,
সামািজক িনরাপালক
কায ম বাবায়ন
জারদারকরণ এবং
মানবসদ উয়ন ও
ািতািনক সমতা
িকরণ

১৫

[৩.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা [৩.১.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  সংা ৩ ৫৪০ ৪৮০ ৪৪০ ৪০০ ৩৬০ ২৩৯

[৩.২] জলা আইন লা কিমর
সভা অান

[৩.২.১] অিত সভা সংা ৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩



া: ৪ ণ তািরখ: বার, এিল ১৫, 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%

[৩.২] জলা আইন লা কিমর
সভা অান

[৩.২.২] িসা বাবািয়ত % ১ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫

[৩.৩] চাকর ও লামহষ ক ঘটনা
অবিহতকরণ

[৩.৩.১] ৪ ঘার মে গাচের
আনীত

% ২ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫

[৩.৩.২] ২৪ ঘার মে িতেবদন
পশত

% ১ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫

[৩.৪] িেযাােদর সানী ভাতা
িবতরণ কায ম তদারিককরণ

[৩.৪.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

% ১ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯০

[৩.৫] িতবী ভাতা দান কায ম
তদারিককরণ

[৩.৫.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

% ১ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯০

[৩.৬] িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিককরণ

[৩.৬.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

% ১ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯০

[৩.৭] জলা শাসেন কম রত
কম চারীেদর জ িশেণর আেয়াজন

[৩.৭.১] িশণাথী সংা ২ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০

৪
জনসেচতনতালক
কায েম জনউুকরণ
জারদারকরণ

১৪

[৪.১] মাদকের অপবহার িনয়েণ
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[৪.১.১] আেয়ািজত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৪.১.২] িসা বাবািয়ত % ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৬

[৪.২] নারী ও িশ িনয াতন রােধ
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[৪.২.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৪.২.২] িসা বাবািয়ত % ১ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৯



া: ৫ ণ তািরখ: বার, এিল ১৫, 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] সাস ও জীবাদ দমেন
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[৪.৩.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৪.৩.২] িসা বাবািয়ত % ১ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৯

[৪.৪] নারী ও িশ পাচার রােধ
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[৪.৪.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৪.৪.২] িসা বাবািয়ত % ১ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৮৫

[৪.৫] কািভড ১৯ িতেরােধ া
রা িনিতকরণ

[৪.৫.১] িবতরণত মা সংা ২ ৫০০০ ৪০০০ ৩০০০ ২০০০ ১০০০ ১০০০

[৪.৫.২] িমিডয়ায় সেচতনতালক
বাতা চার

সংা ২ ১৫ ১৩ ১২ ১১ ৬ ৩

৫

েয াগ বাপনা,
বনায়ন, জলবা
পিরবতন ও পিরেবশ
সংরণসহ টকসই
উয়ন লমাা অজন
রািতকরণ

১০

[৫.১] াণ ও নব াসন এবং েয াগ
বাপনা সিকত সভা অান

[৫.১.১] আেয়ািজত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৫.১.২] সভার িসা বাবায়েনর
হার

% ১ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯০

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

[৫.২.১] পিরদশ ন/দশ নত সংা ২ ২০ ১৮ ১৫ ১৪ ১৩

[৫.৩] িজআর দান [৫.৩.১] দানত িজআর বরাের % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৫০

[৫.৪] িভিজএফ দান [৫.৪.১] দানত িভিজএফ বরাের % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ০

[৫.৫] েরাপেনর জ চারা িবতরণ [৫.৫.১] িবতরণত চারা
সংা
(হাজার)

১ ৪০ ৩০ ২০ ১৫ ১০



া: ৬ ণ তািরখ: বার, এিল ১৫, 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 ২.৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ২.৫

[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


