
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২০, ২০২১

জলা শাসেকর কায ালয়, ভালা

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২০, 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

টকসই উয়ন
িনিতকরেণর
মােম জীবনযাার
মান ি;

১৪

[১.১] িবিভ উয়নলক কায ম
পিরদশ ন/দশ ন

[১.১.১] পিরদশ ন/দশ নত ক সংা ২ ১৬০ ১৪০ ১২০ ১০০ ৮০ ১১৪

[১.২] নগত িশা িনিত করেণ িশা
িতান পিরদশ ন/দশ ন

[১.২.১] পিরদশ ন/দশ নত িশা
িতান

সংা ২ ১৪০ ১২০ ১০০ ৮০ ৬০ ৫

[১.৩] িত ঘের ১০০% িবৎ িনিতকরণ [১.৩.১] তদারিক % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[১.৪] িসত ও িনরাপদ খাের িনয়তা
িবধােন িভিজএফ ও িভিজিড কায ম পিরদশ ন

[১.৪.১] পিরদশ নত সংা ২ ১৩০ ১১০ ৯০ ৭০ ৫০ ১৩১

[১.৫] জনা িনিত করেণ কিমউিন
িিনক ও া ক পিরদশ ন/দশ ন

[১.৫.১] পিরদশ ন/দশ নত সংা ২ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৭

[১.৬] রাা ও যাগােযাগ বার উয়ন
[১.৬.১] উয়ন কাজ
পিরদশ ন/দশ নত

সংা ২ ১৮৫ ১৬৫ ১৪৫ ১২৫ ১০০ ৩০০

[১.৭] জনসেচতনাতালক সভা/সিমনার/র্যািল
আেয়াজন

[১.৭.১] আেয়ািজত সভা/
সিমনার/র্যািল

সংা ১ ৫৫ ৪৫ ৩৫ ২৫ ১৫ ২০৫

[১.৮] াইভার ও হলপারেদর িশেণর বা [১.৮.১] আেয়ািজত িশণ সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫

২

দ জনবল তির,
কম সংান ি এবং
দাির িন লকরেণর
মােম সি অজন;

১০

[২.১] কম খী িশেণর আেয়াজন [২.১.১] আেয়ািজত িশণ সংা ১ ৯৫ ৭৫ ৫৫ ৩৫ ১৫ ১০

[২.২] িবেদশগামীেদর জ িশণ আেয়াজন [২.২.১] আেয়ািজত িশণ সংা ১ ২০ ১৫ ১০ ৫ ০ ৬

[২.৩] আউটেসািস ং কােজ জিড়তেদর
িশেণর আেয়াজন

[২.৩.১] আেয়ািজত িশণ সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[২.৪] বকার ব-বােদর ঋণ িবতরণ [২.৪.১] কায ম পয ােলাচনাত % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৭৩

[২.৫] িভকসহ অসহায় ও অল মাষেদর
নব াসন

[২.৫.১] নব ািসত (েব সহ মাট
নব ািসত)

সংা ২ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ৯৫

[২.৬] ট িরিলফ দান [২.৬.১] সময়মত দানত িরিলফ
টাকা
(ল)

১ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ১৭৯.২

[২.৭] ামীণ অবকাঠােমা িনম ােনর জ কািবখা
ক পিরদশ ন/দশ ন

[২.৭.১] পিরদশ ন/দশ নত ক সংা ১ ২০০ ১৫০ ১০০ ৫০ ২৫ ৩০০



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২০, 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%

৩

গণত, আইেনর
শাসন ও ানীয়
সরকার
শিশালীকরণ

১০

[৩.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা [৩.১.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  সংা ২ ১৮০০ ১৪০০ ১০০০ ৬০০ ২০০ ৬১৪

[৩.২] ুভােব পাবিলক পরীা পিরচালনা
[৩.২.১] পিরচািলত পাবিলক
পরীা

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৩.৩] জলা আইন-লা কিমর সভা
অান

[৩.৩.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৩

[৩.৪] জলা আইন-লা সভার িসা
বাবায়ন

[৩.৪.১] বাবায়ন অগিত
পয ােলাচনাত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৩.৫] জলা কার কিমর সভা
[৩.৫.১] েয়াজন অযায়ী অিত
সভা

সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৬

[৩.৬] ইউিনয়ন পিরষদ, পৗরসভা ও উপেজলা
পিরষেদর দািয় পালেন সহায়তাকরণ

[৩.৬.১] েয়াজন অযায়ী হীত
কায ম

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৩.৭] এলিজএসিপ সভা আেয়াজন [৩.৭.১] অিত সভা সংা ১ ৩ ২ ১ ০ ০ ১

[৩.৮] ইউিনয়ন পিরষদ পিরদশ ন [৩.৮.১] পিরদশ ন সংা ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৪

৪

সামািজক িনরাপা
বিন কায েমর
সময়াব বাবায়ন
ও জীবেনর িনরাপা
িনিতকরণ;

৮

[৪.১] বীন, িতবি ও অজম মাষেক
সহায়তা করণ

[৪.১.১] সময়মত সহায়তা করণ
কায ম িনিতকরণ

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৪.২] িতবী ভাতা দান কায ম তদারিক
[৪.২.১] সময়মত ভাতা িবতরণ
কায ম িনিতকরণ

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৪.৩] িবধবা ভাতা দান কায ম তদারিক
[৪.৩.১] সময়মত ভাতা িবতরণ
কায ম িনিতকরণ

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৪.৪] বয় ভাতা দান কায ম তদারিক
[৪.৪.১] সময়মত ভাতা িবতরণ
কায ম িনিতকরণ

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২০, 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%

৫
রাজ শাসন ও
বাপনায়
গিতশীলতা আনয়ন;

৮

[৫.১] িম রকড  হালনাগাদকরণ [৫.১.১] হালনাগাদত খিতয়ান % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯০

[৫.২] রাজ মামলা িনি [৫.২.১] মামলা িনির হার % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৮০

[৫.৩] িম িবেরাধ িবষয়ক মামলার এসএফ
িব আদালেত রণ

[৫.৩.১] ধায  সমেয়র মে
রণত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯০

[৫.৪] অিডট আপি িনি [৫.৪.১] ডিশট জবাব িরত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৫.৫] নিত িতেরাধকরণ [৫.৫.১] িতেরাধত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৫.৬] িসেজনস চাট ার বাবায়ন [৫.৬.১] বাবািয়ত % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৫.৭] ৩০ িদেনর মে এলএ কস আেবদেনর
িনিকরণ

[৫.৭.১] িনিত আেবদন % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

৬

সাস,
সাদািয়কতা,
জিবাদ ও মাদক
িন লকরণ

৮

[৬.১] আইন-লা রায় জনসেচতনতালক
সভা অান

[৬.১.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৩

[৬.২] মাদেকর অপবহার রােধ
সেচতনতালক সভা আেয়াজন

[৬.২.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৩

[৬.৩] সাস ও জীবাদ দমেন
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[৬.৩.১] আেয়ািজত সভা সংা ২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৩

[৬.৪] চারাচালান িতেরােধ
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[৬.৪.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৩

[৬.৫] যৗন হয়রািন িতেরােধ জনসেচতনতা
লক সভা আেয়াজন

[৬.৫.১] আেয়ািজত সভা সংা ২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৩



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২০, 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%

৭
নারীর মতায়ন,
উয়ন, ও িশকাণ
রািতকরণ

৮

[৭.১] জলা পয ােয় নারীেদর অংশহেণ ীড়া
িতেযািগতার আেয়াজন

[৭.১.১] আেয়ািজত িতেযািগতা সংা ২ ৩ ২ ১ ০ ০ ২

[৭.২] এিসেডর বহার রাধ সংা সভা
আেয়াজন

[৭.২.১] আেয়ািজত সভা সংা ২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪

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

[৭.৩.১] আেয়ািজত সভা সংা ২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৩

[৭.৪] যৗক িনেরােধর লে
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[৭.৪.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৩

[৭.৫] বা িববাহ িনেরােধর লে
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[৭.৫.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪

৮
িডিজটাল বাংলােদশ
িবিনম ােণ জনখী
শাসন

৫

[৮.১] পাবিলক িহয়ািরং ও অিভেযাগ িনি [৮.১.১] িনিত অিভেযাগ % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৮৯.৩৬

[৮.২] ই-মাবাইল কাট  [৮.২.১] অনলাইেন িলিপবকরণ % ১ ১০০ ৮০ ৬০ ৪০ ২০ ২৫.৩৭

[৮.৩] ই-নিথ [৮.৩.১] অনলাইেন িনি % ২ ১০০ ৮০ ৬০ ৪০ ২০ ৭৮.২১

৯
মানবসদ উয়ন ও
ািতািনক সমতা
িকরণ

৪

[৯.১] িবিসএস (শাসন) কাডােরর কম কতােদর
িশণ আেয়াজন

[৯.১.১] আেয়ািজত িশণ সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫

[৯.২] জলা শাসেন কম রত কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৯.২.১] আেয়ািজত িশণ সংা ২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২০, 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

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 ১

[এম.১.১.২] এিপএ েমর মািসক
সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ১

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[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 ৩



া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২০, 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.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 ৮৫.৬৭

[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 ৮

[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

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 ৮০ ১০০

[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


