
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ২৭, ২০২২

জলা শাসেকর কায ালয়, িড়াম

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ২৭, 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 বাপনা ২০

[১.১] সহকারী কিমশনার (িম) অিফস পিরদশ ন [১.১.১] (িম) অিফস পিরদশ ন সংা ৩ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৫

[১.২] সহকারী কিমশনার (িম) অিফস পিরদশ ন
পািরশ বাবায়ন তদারিক

[১.২.১] (িম) অিফস বাবায়নত
পািরশ

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৮০

[১.৩] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [১.৩.১] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন সংা ৩ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৬

[১.৪] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন পািরশ
বাবায়ন তদারিক

[১.৪.১] িম অিফস বাবািয়ত পািরশ % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৮০

[১.৫] সায়রাত মহাল ইজারা দান [১.৫.১] ইজারা দােনর পিরমান সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ২৭

[১.৬] এল এ কেসর গেজট কাশ [১.৬.১] কেসর গেজট কাশ % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[১.৭] এল এ কেসর িতরণ আেবেদন িনি
[১.৭.১] কেসর িতরণ আেবেদন
িনি

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০

[১.৮] িম উয়ন কর বাপনা িডিজটাইেজশন [১.৮.১] িডিজটাল পিতেত কর সংহ % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১৭.১৯

[১.৯] জনােরল সা িফেকট মামলা িনিত [১.৯.১] সা িফেকট মামলা িনিত সংা ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ১২৯

[১.১০] িম রাজ সংা মামলা িনিত [১.১০.১] রাজ িনিত মামলা % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৩৩.৩৩

[১.১১] অিপ ত সির িলজ নবায়ন [১.১১.১] সির িলজ নবায়ন % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১২] হহীনেদর জ হিনম াণ করা [১.১২.১] হিনম াণ সংা ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৯০

[১.১৩] িমহীনেদর জ িষ খাসজিম বোব [১.১৩.১] বোবকরন সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৩৮৭

[১.১৪] সরকাির জিম. নদী, পাহাড়, বনিম,
ািতক জলাশয় রায় পদেপ হণ

[১.১৪.১] িহত পদেপ সংা ১ ১ ৩

[১.১৫] দওয়ািন মামলার এস এফ রণ [১.১৫.১] মামলার রীত এস এফ সংা ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৭১



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ২৭, 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 আইন-লা ১৫

[২.১] সামািজক যাগােযাগ মােমর অপবহার
রাধকে বা হণ

[২.১.১] সভা, সিমনার আেয়াজন সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৩

[২.২] ধময় উবাদ ও জীবাদ মাকােবলায় বা
হণ

[২.২.১] সভা, সিমনার আেয়াজন % ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৩

[২.৩] মাদকা সমাজ গঠেন ও চারাচালান রােধ
পদেপ হণ

[২.৩.১] মাবাইল কাট পিরচালনা % ২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৬

[২.৪] নারী ও িশর িত সিহংসতা, িনপীড়ন ও
বষলক আচরণ বে পদেপ হণ

[২.৪.১] সেচতন বা % ২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৫

[২.৫] বািববাহ, ইভিজং, খাে ভজাল, নকল
প ইতািদ রােধ িনয়িমত মাবাইল কা্ট 
পিরচালনা

[২.৫.১] বািববাহ, ইভিজং, ইতািদ
রােধ িনয়িমত মাবাইল কা্ট  পিরচািলত

সংা ৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০৬

[২.৬] মামলা িনি জারদারকরণ [২.৬.১] মামলা িনিকরণ % ২ ১৫ ১২ ১০ ৯ ৮ ৩

[২.৭] জলা আইন লা সংা সভার িসা
বাবায়ন

[২.৭.১] আইন লা সংা সভার
িসা বাবািয়ত

% ৪ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ৮০



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ২৭, 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
িশা, সংিত ও
আইিস

১৫

[৩.১] িশা িতােন উত পাঠদান িনিেত
পদেপ হণ

[৩.১.১] পিরদশ ন সংা ৩ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৭

[৩.২] গ ম এলাকার িশা িতােনর কায ম
িেত পদেপ হণ

[৩.২.১] িশা িতান পিরদশ ন সংা ৩ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৩

[৩.৩] ধময় ও সামািজক সীিত ও
অসদািয়কতা রায় বা হণ

[৩.৩.১] সিমনার সংা ১ ৩ ২ ১ ২

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

[৩.৪.১] ীড়া িতেযািগতার আেয়াজন সংা ০.৫ ১ ১

[৩.৫] নাগিরকেদর জ পাক, খলার মাঠ
সংরণ/উয়ন/নন তরীর উোগ হণ

[৩.৫.১] পাক, খলার মা ঠ
সংরণ/উয়ন কায ম

সংা ০.৫ ১ ১

[৩.৬] উ ি ানস মশি গেড় লেত
পদেপ হণ

[৩.৬.১] িশণ আেয়াজন সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ২

[৩.৭] জনসাধারেণর মােঝ িনরাপদ ইারেনট ও
তি বহার িনিেত পদেপ হণ

[৩.৭.১] হীত িশণ সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ২

[৩.৮] জনগেণর মে া সেচতনতা িেত
পদেপ হণ

[৩.৮.১] া সেচতনতা িেত
সহায়তাকরণ

সংা ১ ২ ১ ২

[৩.৯] জলা িশা কিমর সভার িসা বাবায়ন [৩.৯.১] বাবািয়ত সভা % ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১০০

৪
উয়ন ও
শাসিনক সময়

১০
[৪.১] জলার সকল সরকাির দেরর কায েমর
যথাযথ সময় সাধন

[৪.১.১] সময় সভার আেযাজন সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৩

[৪.২] জলা উয়ন সভার িসা বাবায়ন [৪.২.১] উয়ন সভার িসা বাবািয়ত সংা ১ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১০



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ২৭, 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] উয়ন কের/কায েমর মান িনিেত
িনয়িমত পিরদশ ন করা

[৪.৩.১] পিরদশ েনর সংা সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৮

[৪.৪] খা িনরাপা িনিেত পদেপ হণ [৪.৪.১] মাবাইল কাট পিরচালনা সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ২

[৪.৫] বাজার  িিতশীল রাখেত পদেপ হণ;
বাজার মিনটিরং ি

[৪.৫.১] মাবাইল কাট পিরচালনা সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ১

[৪.৬] সরকাির অিফেস সময়মেতা সবা াি
িনিেত পদেপ হণ

[৪.৬.১] সবা দান % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ১৫

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

[৪.৭.১] কিমউিন িিনক কায ম
মিনটিরং

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ২০

[৪.৮] সমােজর অনসর িণ বেদ, জেল, ষক,
িহজরা (ােজার) ও হিরজন, পিরতাকমসহ
যারা এেকবাের সমােজর অনসসর িণ তােদর
সািব ক উয়ন, বাসান ও েযাগ-িবধা িেত
পদেপ হণ

[৪.৮.১] সহয়তা দান সংা ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৬০

[৪.৯] িে গণহতার িশকার এবং অসহায়
িেযাা পিরবােরর সদেদর যথাযথ সানজনক
জীবন-যাার বাকরেণ পদেপ হণ

[৪.৯.১] নিথ িনিকরণ % ১ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ১০০

[৪.১০] এস িড িজ িবষয়ক জলা কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[৪.১০.১] িসা বাবায়ন % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৫

৫

ানীয় সরকার ও
অা
কায েমর
সময়/বাপনা

১০

[৫.১] এসিডিজ াীয়করেণ উোগ হণ [৫.১.১] সিমনার আেয়াজন সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ২

[৫.২] ানীয় সরকার িতােন যথাযথ উয়ন
পিরকনা হেণ সহায়তা ও সময় সাধন

[৫.২.১] পিরদশ ন সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১০

[৫.৩] জলার িনজ ঐিতহ ও সংিত রা এবং
জলার িবাত পসেহর চার ও িবপণেন উোগ
হণ (জলা ািং)

[৫.৩.১] জলা ািং সভা আেয়াজন সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ২



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ২৭, 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%

[৫.৪] পিরকিত নগরায়ন ও বনায়ন িনিত করা [৫.৪.১] সেচতনতালক কায ম হণ সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৩

[৫.৫] পয টেনর িবকাশ, পয টন েটর রণােবন
ও নন পয টন ট গেড় লেত পদেপ হণ

[৫.৫.১] সিমনার আেয়াজন সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪

[৫.৬] সামািজক িনরাপা কম চীেত
অসহায়/ঃ/িবধাবিতেদর িবধাাি িনিেত
বা হণ

[৫.৬.১] অসহায়/ঃ/িবধাবিতেদর
িবধাাি িনিেত বা হণ

% ১ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪৫

[৫.৭] জ িনবন কায েমর তদারিক [৫.৭.১] জ িনবেনর হার % ১ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ১০০

[৫.৮] াম আদা্লেতর কায ম পিরবীণ
[৫.৮.১] াম আদা্লেতর মামলা
িনিকরণ

% ১ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪৫

[৫.৯] ানীয় সরকার িতােনর কায ম পিরবীণ
[৫.৯.১] ানীয় সরকার িতােনর
পিরদশ ন

সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১০

[৫.১০] ানীয় সরকার িতােনর সমতা িেত
উোগ হণ

[৫.১০.১] হীত কের অগিত % ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৪৫



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ২৭, 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


