
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

জলা শাসেকর কায ালয়, বিরশাল

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

জনকাণ ও
উয়নখী শাসন
িবিনম াণ, তা ও
জবাবিদিহতা
িনিতকরণ এবং
াচার কৗশল
বাবায়ন

২৯.৫

[১.১] জলা উয়ন সময় কিমর মািসক সভা আেয়াজন [১.১.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ১২ ৩

[১.২] জলা উয়ন সময় সভায় হীত িসা বাবায়ন [১.২.১] বাবায়েনর হার % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ১০০

[১.৩] িবিভ উয়নলক কায ম পিরদশ ন [১.৩.১] পিরদশ েনর সংা সংা ১ ১২ ৪৮

[১.৪] এনিজও িবষয়ক সময় সভা [১.৪.১] অিত সভা সংা ১ ১২ ৩

[১.৫] এনিজও িবষয়ক সময় সভায় হীত িসা
বাবায়ন

[১.৫.১] বাবায়েনর হার % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ১০০

[১.৬] জনকাণখী ারকিলিপ বাবায়েন উোগ [১.৬.১] অায়েনর হার % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৭৩

[১.৭] অসহায়,  ও িবধাবিতেদর সহায়তা [১.৭.১] বাবায়েনর হার % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৭৮

[১.৮] ধানমীর াণ তহিবল হেত া  ও
অসহায়েদর মে চক িবতরণ

[১.৮.১] িবতরেণর হার % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৪

[১.৯] বনায়ন িবেশষত রাার ইপােশ ও চরােল
েরাপণ

[১.৯.১] রািপত  সংা ২ ৫০০০০ ৪০০০০ ৩৫০০০ ৩০০০০ ২৫০০০ ১০০০০০

[১.১০] সামািজক যাগােযাগ মােমর বহার
[১.১০.১] সবা দােনর হার % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৬৮

[১.১০.২] তরীত পইজ/প সংা ১ ১ ১

[১.১১] লাইেস ও িনবন সনদ াির আেবদন িনি
করা

[১.১১.১] বাবায়েনর হার % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ১০০

[১.১২] নিত ও অিনয়েমর অিভেযাগ যথাসমেয় িনি
করা

[১.১২.১] িনির হার % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৮৭

[১.১৩] ত অিধকার আইন-২০০৯ দািখলত যথাসমেয়
আেবদেনর িনি

[১.১৩.১] িনির হার % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ১০০

[১.১৪] নাগিরকেদর অিভেযাগ িনি [১.১৪.১] িনির হার % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৭৫

[১.১৫] াচার কৗশল বাবায়েনর কম শালা আেয়াজন [১.১৫.১] আেয়ািজত কম শালা সংা ১ ১

[১.১৬] াচার রার দান
[১.১৬.১] রার দােনর
আেয়ািজত অান

সংা ১ ১

[১.১৭] েডে আেবদন হণ [১.১৭.১] হীত আেবদেনর হার % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[১.১৮] আেবদেনর িনধ ািরত সমেয়র মে জিমর খিতয়ান
সরবরাহ করার বা হণ করা

[১.১৮.১] সরবরােহর হার % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৯৩

[১.১৯] গণনানী আেয়াজন [১.১৯.১] গণনানী িদবেসর সংা িদন ১ ৫২ ১২



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

িশা খােতর সািব ক
উয়ন এবং ত ও
ির সেব া
বহার িনিতকরণ

১৪

[২.১] দির মধাবী িশাথেদর মােঝ সরাকাির সহায়তা
ুভােব িবতরণ

[২.১.১] িবতরেণর হার % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ১০০

[২.২] িশা িতােন াউং িবষয়ক জারদারত
কায ম

[২.২.১] বাবায়েনর সংা সংা ১ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫

[২.৩] ল-কেলেজর ছাছাীেদর অংশহেণ ইজ
িতেযািগতা আেয়াজন

[২.৩.১] িতেযািগতার সংা সংা ১ ১ ১

[২.৪] িশক, িশাথ ও অিভভাবকেদর অংশহেণ
সিমনার আেয়াজন

[২.৪.১] সিমনােরর সংা সংা ১ ১

[২.৫] িবান ও ি মলার আেয়াজন [২.৫.১] আেয়ািজত মলার সংা সংা ১ ১

[২.৬] িশা িতান পিরদশ ন [২.৬.১] পিরদশ েনর সংা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮

[২.৭] নাগিরক সবায় উাবন িবষয়ক কম শালা [২.৭.১] আেয়ািজত কম শালা সংা ১ ১ ১

[২.৮] িভিডও কনফােরিং [২.৮.১] বাবায়েনর হার % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১০০

[২.৯] িডিজটাল মলার আেয়াজন [২.৯.১] আেয়ািজত মলার সংা সংা ১ ১

[২.১০] কম কতা ও কম চারীেদর তি ও অিফস
বাপনা িবষয়ক িশণ দান

[২.১০.১] িশেণর সংা সংা ১ ২ ১

[২.১১] ই-িমউেটশন িবষয়ক িশণ দান [২.১১.১] িশেণর সংা সংা ১ ২ ১

[২.১২] ই-ফাইিলং িবষেয় িশণ [২.১২.১] িশেণর সংা সংা ১ ২ ১ ১

[২.১৩] মািিমিডয়া াসম পিরদশ ন [২.১৩.১] পিরদশ েনর সংা সংা ১ ২৪ ২০ ১৮ ১৬ ১৪



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

সামািজক িনরাপা
িনিতকরণসহ
ুভােব েয াগ ও াণ
বাপনা

১২

[৩.১] িভকেদর নব াসেন িত উপেজলায় তািলকা
ণয়ন ও িভকেদর জীিবকার জ কম িচ আেয়াজন

[৩.১.১] আেয়ািজত কম িচ সংা ৩ ১২ ১০ ৮ ৭ ৬

[৩.২] সামািজক িনরাপা কম িচর আওতায় া অথ 
ুভােব উপকারেভাগীর িনকট হার

[৩.২.১] বাবায়েনর হার % ৩ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[৩.৩] েয াগ বাপনা ও াণ সংা কায ম
[৩.৩.১] ঘািষত কম িচ
বাবায়েনর হার

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ১০০

[৩.৪] .আর বরা িবতরণ [৩.৪.১] বাবায়েনর হার % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ১০০

[৩.৫] জলা কণ ধার কিমর সভা আেয়াজন [৩.৫.১] সভার সংা সংা ১ ১২ ৩

[৩.৬] জলা কণ ধার কিমর মািসক সভায় হীত িসা
বাবায়ন

[৩.৬.১] বাবায়েনর হার % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ১০০

৪
ু িম বাপনা ও
সবাদান সহজীকরণ

৭

[৪.১] ই-িমউেটশন স [৪.১.১] িনির হার % ২ ১০০ ২৭

[৪.২] িম উয়ন কর আদায় [৪.২.১] আদােয়র পিরমাণ
কা
টাকা

২ ৬.৫ ৬.০ ৫.৫ ৫.০ ৪.৫ ১৮১০০০০০

[৪.৩] অিপ ত সির লীজ আদায় [৪.৩.১] আদােয়র পিরমাণ ল টাকা ২ ৬২ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৫৩০০০০০

[৪.৪] জলা রাজ সভা আেয়াজন [৪.৪.১] সভার সংা সংা ১ ১২ ৩

৫

ীড়া, সংিত ও নারী
উয়নসহ সরকার
ঘািষত জাতীয়
িদবসসহ অা িদবস
যথাযথভােব িতপালন
এবং ু েটাকল
বাপনা

৬.৫

[৫.১] জলা পয ােয় বািষ ক ীড়া অান আেয়াজন [৫.১.১] আেয়াজেনর সংা সংা ১.৫ ১

[৫.২] জলা পয ােয় জিয়তােদর সংবধ না [৫.২.১] আেয়াজেনর সংা সংা ১ ১

[৫.৩] ঘািষত িদবস বাবায়েনর হার [৫.৩.১] িনির হার % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[৫.৪] ুভােব রাাচার (েটাকল) বাবায়ন [৫.৪.১] বাবায়েনর হার % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৬

জনলা ও
জনিনরাপা বজায়
রাখেত েয়াজনীয়
বা হণ

৬

[৬.১] সািব ক আইন-লা রায় জলা কার কিমর
সভা িনয়িমত আেয়াজন করা

[৬.১.১] সভা আেয়াজন সংা ২ ১২ ৩

[৬.২] িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা [৬.২.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  সংা ২ ৭২০ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ১৯২

[৬.৩] িনব াহী আদালেতর মােনায়েন এিিকউভ
ািজেটেদর িনয়িমত িশণ দান

[৬.৩.১] আেয়ািজত কম শালা সংা ১ ২ ১

[৬.৪] াম আদালত সিয়করেণর জ উোগ হণ,
সাধারণ মােষর মে চার এবং ইউিপ চয়ারানেদর
িশণ দান

[৬.৪.১] িশেণর সংা সংা ১ ২ ১

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে তা
ি ও জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১১

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন ি
(এিপএ) বাবায়ন।

[এম.১.১.১] এিপএ’র সকল মািসক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ২ ৪

[এম.১.১.২] এিপএ েমর মািসক সভা
অিত

সংা ১ ১২ ১১

[এম.১.২] াচার/উম চচ ার িবষেয়
অংশীজনেদর সে মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা অিত সংা ২ ৪ ৩ ২

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার বা
িবষেয় সবাহীতা /অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২

[এম.১.৫] ত বাতায়ন হালনাগাদ
সংা মািসক িতেবদন উতন
কপের িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও সবার
মান ি

৮

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট
িনিত

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.২.২] উাবনী / উয়ন
উোগ বাবায়ন

[এম.২.২.১] নতম এক উাবনী
/ উয়ন উোগ চাত

জনঘা ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৩.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০

[এম.২.৩.২] ১০ম ড ও ত
েতক কম চারীেক এিপএ িবষেয়
দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪

[এম.২.৪] এিপএ বাবায়েন েনাদনা
দান

[এম.২.৪.১] নতম এক আওতাধীন
দর/ একজন কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ েনাদনা দানত

সংা ১ ১



া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩
আিথ ক ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ)/বােজট বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] অিডট আপি
িনিত

% ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর সির
তািলকা ত ও হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর
সির তািলকা তত এবং
হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


