


া: ১ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১৬, ২০২২

জলা শাসেকর কায ালয়, মৗলভীবাজার

বািষ ক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২১-২২



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১৬, ২০২২

ি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

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

জলা
ািজেিসর
মােম
জনলা ও
জনিনরাপা
সংহতকরণ।

২০

[১.১] মাদক  পাচার ও
সবন িতেরােধ মাবাইল
কাট  পিরচালনা

[১.১.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সংা ৩ ৪৮ ৩৬ ৩০ ২৫ ২০ ৫৩ ১০০ ৩ ৩

[১.২] ুভােব পাবিলক
পরীা পিরচালনা।

[১.২.১] পিরচািলত
পাবিলক পরীা

সংা ১ ০২ ০১ ০ ০ ০ ৫ ১০০ ১ ১

[১.৩] এিিকউভ
ািজেেটর আদালত
পিরদশ ন

[১.৩.১] পিরদশ নত
আদালত

সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১৪ ১০০ ২ ২

[১.৩.২] পািরশ
বাবায়ন

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ ১ ১

[১.৪] জলখানা পিরদশ ন।
[১.৪.১] পিরদশ নত
জলখানা

সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১০০ ১ ১

[১.৫] থানা পিরদশ ন।
[১.৫.১] পিরদশ নত
থানা

সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১০০ ১ ১

[১.৬] জলা আইন লা
কিমর সভা অান।

[১.৬.১] অিত সভা সংা ৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ১২ ১২ ১০০ ৩ ৩

[১.৬.২] িসা
বাবায়েনর হার

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ ২ ২

[১.৭] চাকর ও লামহষ ক
ঘটনা অবিহতকরণ।

[১.৭.১] ৪ ঘার মে
গাচের আনীত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০ ০.৫ ০.৫

[১.৭.২] ২৪ ঘার মে
িতেবদন পশত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০ ০.৫ ০.৫

[১.৮] পািক গাপনীয়
িতেবদন রণ

[১.৮.১] িরত
িতেবদন

সংা ১ ২৪ ২৩ ২১ ১৮ ১৬ ২৪ ১০০ ১ ১



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১৬, ২০২২

ি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

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[১.৯] এিিকউভ
ািজেটেদর িনেয় সভা
আহবান।

[১.৯.১] আহবানত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১০০ ২ ২

[১.১০] মৗলভীবাজার জলা
চারাচালান িতেরাধ
টােফাস  কিমর সভা
আেয়াজন

[১.১০.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১০০ ২ ২

২

জলা পয ােয়
সরকাির ও
বসরকাির সকল
দরসেহর
উয়নলক
কায েমর
সময়সাধন।

১৫

[২.১] জলা উয়ন সময়
কিমর সভা অান

[২.১.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১০০ ২ ২

[২.১.২] বাবািয়ত
িসা

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০ ১০০ ১ ১

[২.২] ‘িজব বষ ’ উপলে
জলার সকল সরকাির
াথিমক িবালয় ােন
শিহদ িমনার াপন

[২.২.১] াপনত শিহদ
িমনার

সংা ১ ৫০০ ৪০০ ৩০০ ২৫০ ২৭০ ২৬৫ ৭৩ ০.৭৩ ০

[২.৩] মাননীয় ধানমীর
অািধকার ক (আমার
বািড় আমার খামার) দশ ন

[২.৩.১] দশ নত ক
(আমার বািড় আমার
খামার)

সংা ২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১৩ ১০০ ২ ২

[২.৪] উয়ন ক দশ ন
[২.৪.১] দশ নত উয়ন
ক

সংা ২ ২৪ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৪১ ১০০ ২ ২

[২.৫] ইউিনয়ন পিরষদ
পিরদশ ন

[২.৫.১] পিরদশ নত
ইউিনয়ন

সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩৫ ১০০ ২ ২

[২.৬] এনিজও কায ম
সময় িবষয়ক সভা।

[২.৬.১] সভা অিত সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১০০ ১ ১

[২.৬.২] সভার িসা
বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ ১ ১

[২.৭] ঋণ কায ম
দশ ন/পিরদশ ন

[২.৭.১] পিরদশ ন/দশ ন সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১০০ ১ ১



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১৬, ২০২২

ি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

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[২.৮] জ িনবন কায ম
জারদারকরণ

[২.৮.১] জলায় জের ১
বছেরর মে জ
িনবেনর হার

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৫০.৮৪ ১০০ ১ ০.৬

[২.৯]  িনবন কায ম
জারদারকরণ

[২.৯.১] জলায় র ১
বছেরর মে 
িনবেনর হার

% ১ ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ২৬.৯৬ ১০০ ১ ১

৩

রাজ শাসন ও
বহাপনায়
গিতশীলতা
আনয়ন।

১৫

[৩.১] িম অিফস পিরদশ ন।

[৩.১.১] পিরদশ নত
উপেজলা িম অিফস

সংা ৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১৪ ১০০ ৩ ৩

[৩.১.২] পিরদশ নত
ইউিনয়ন িম অিফস

সংা ৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩০ ১০০ ৩ ৩

[৩.২] িম রকড 
হালনাগাদকরণ।

[৩.২.১] হালনাগাদত
খিতয়ান

সংা ১ ২৩০০০ ২২৪৫০ ২১৮০০ ২০৫০০ ২০০০০ ২৪৮৭৫ ১০০ ১ ১

[৩.৩] িষ খাস জিম
বোব দান।

[৩.৩.১] নব ািসত
পিরবার

সংা ২ ৩৫০ ৩৪০ ৩৩০ ৩২০ ৩০০ ১০৫৯ ১০০ ২ ২

[৩.৪] িম উয়ন কর আদায়
তদারিক করা ।

[৩.৪.১] আদায়ত িম
উয়ন কর

টাকা
(কা)

৩ ৫ ৪.৬৭ ৪ ৩.৭৯ ৩ ৬.২১ ১০০ ৩ ৩

[৩.৫] সায়রাত মহাল
বোব দান।

[৩.৫.১] আদায়ত
ইজারা

টাকা
(কা)

১ ৫ ৪.৫ ৪ ৩.৫ ৩ ৬.৮৬ ১০০ ১ ১

[৩.৬] িম িবেরাধ িবষয়ক
মামলার এসএফ িব
আদালেত রণ।

[৩.৬.১] রেণর সংা % ১ ১০০ ৮০ ৬০ ৪০ ২০ ১০৯.৮১ ১০০ ১ ০.৯

[৩.৭] দওয়ানী মামলা
িনি।

[৩.৭.১] মামলা িনির
হার

% ১ ১০ ৮ ৬ ৫ ৩ ২৫.৫ ১০০ ১ ০



া: ৫ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১৬, ২০২২

ি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

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪

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

১০
[৪.১] াণ ও নব াসন এবং
েয াগ বহাপনা সিকত
সভা অান।

[৪.১.১] অিত সভা সংা ৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১০০ ৩ ৩

[৪.১] াণ ও নব াসন এবং
েয াগ বহাপনা সিকত
সভা অান।

[৪.১.২] সভার িসা
বাবািয়ত

% ২ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০ ২ ২

[৪.২]  রাপেণর জ
জনগণেক উুকরণ মলা
আেয়াজন।

[৪.২.১] আেয়ািজত মলা সংা ১ ১ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[৪.৩] সামািজক বনায়েনর
জ িবিভ কার ের
চারা িবতরণ।

[৪.৩.১] িবতরণত চারা
সংা
(হাজার)

১ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১১৭৫০০ ১০০ ১ ১

[৪.৪] জলা পিরেবশ কিমর
সভা আেয়াজন।

[৪.৪.১] আেয়ািজত সভা সংা ২ ৬ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ১০০ ২ ২

[৪.৪.২] সভার িসা
বাবায়ন

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০ ১ ১



া: ৬ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১৬, ২০২২

ি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

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৫

সামািজক
িনরাপালক
কায ম
বাবায়ন
জারদারকরণ।

১০

[৫.১] িেযাা দর সানী
ভাতা িবতরণ কায ম

[৫.১.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ ১ ১

[৫.২] িতবী ভাতা দান
কায ম তদারিক

[৫.২.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০৩.১১ ১০০ ১ ১

[৫.৩] িবধবা ভাতা িবতরণ
কায ম তদারিক

[৫.৩.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০৩.৯২ ১০০ ১ ১

[৫.৪] িজিপ পিতেত ভাতা
দান (বয়ভাতা, িবধবাভাতা
ও িতবী ভাতা)

[৫.৪.১] িজিপ পিতেত
ভাতাা ভাতােভাগীর
শতকরা হার

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০৩.৫৯ ১০০ ১ ১

[৫.৫] জলা পয ােয় ীড়া
িতেযািগতার আেয়াজন।

[৫.৫.১] আেয়ািজত ীড়া
িতেযািগতা

সংা ১ ৬ ৪ ৩ ২ ১ ১১ ১০০ ১ ১

[৫.৬] সাংিতক
িতেযািগতার আেয়াজন।

[৫.৬.১] আেয়ািজত
িতেযািগতা

সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ১০০ ১ ১

[৫.৭] সাংিতক ে
িবিভ িশণ আেয়াজন

[৫.৭.১] আেয়ািজত
িশণ

সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ১০০ ১ ১

[৫.৮] জলা নারী ও িশ
িনয াতন িতেরাধ কিমর
সভা আেয়াজন।

[৫.৮.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১০০ ১ ১

[৫.৮.২] িসা
বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ ১ ১

[৫.৯] জলা পয ােয়
জিয়তােদর সংবধ না অান।

[৫.৯.১] আেয়ািজত
সংবধ না

সংা ১ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১০০ ১ ১



া: ৭ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১৬, ২০২২

ি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

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

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 ১০ ১০০ ১০ ৮.৮

[এম.১.২] ই-গভা/
উাবন কম পিরকনা
বাবায়ন

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

া নর ১০ ৯.০৪ ১০০ ১০ ৫.৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ
িতকার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ৪ ৩.৮০ ১০০ ৪ ২.৯৪

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ৩ ৩ ১০০ ৩ ২.৮৮

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ৩ ১০০ ৩ ১.৩৭

মাট সং ার: ৯৮.৭৩ ৮৭.৯৯

*সামিয়ক (provisional) ত


