
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ০৪, ২০২২

আিলক খা িনয়ক, বিরশাল

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ০৪, 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

ষকেদর েণাদনা
 দান
িনিতকরণ এবং
খাশের
িনরাপা মদ
গেড় তালা;

২৩

[১.১] ধান ও চাল সংহ [১.১.১] সংহীত ধান ও চাল
লাখ মঃ
টন

৭ ০.৪৭ ০.৪৫ ০.৪২ ০.৪০ ০.৩৫ ০.১৩

[১.২] বছর শেষ নতম মদ গেড় তালা [১.২.১] মদত খাশ
লাখ মঃ
টন

৫ ০.৫৬ ০.৫৪ ০.৫২ ০.৫০ ০.৪৫ ০.৬১

[১.৩] খাশের মািসক িতেবদন [১.৩.১] িতেবদেনর সংা সংা ৬ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[১.৪] বােজট অযায়ী নন াপনা িনম াণ
ও খা দাম এবং অা াপনা
রণােবণ ও মরামত কায েমর এিপিপ
াব অিধদের রণ

[১.৪.১] এিপিপ াব রেণর
সময়

তািরখ ২ ৩০-১১-২০২২ ৩০-১২-২০২২ ১৫-০১-২০২৩ ১৫-০২-২০২৩ ০১-০৯-২০২২

[১.৫] দাম ও আষিক িবধািদর
মরামত, রণােবণ ও িনম াণ

[১.৫.১] মরামত/িনম াণত
াপনার সংা

সংা ৩ ৯ ৭ ৫ ৩ ২

লমাা মাতােবক
কাজ বাবায়েনর িনিম
দরপ কায ম চলমান
আেছ

২

খাশ
বাপনার
ািতািনক
সমতা িকরণ;

১৭

[২.১] আিলক খা িনয়ক, উপ-
িবভাগীয় েকৗশলী র ও সহকারী
রসায়নিবদ কক জলা ও উপেজলা
পয ােয়র অিফস/াপনা পিরদশ ন

[২.১.১] পিরদশ নর সংা সংা ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১৪

[২.২] পিরবদশ ন িতেবদন
[২.২.১] পিরবদশ ন িতেবদেনর
উপর িহত বা

% ১ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ . ৭৫

[২.৩] দাম ঘাটিত াস [২.৩.১] ঘাটিতর হার % ১ ০.৪৫ ০.৪৬ ০.৪৭ ০.৪৮ ০.৪৯ ০.৩২

[২.৪] পিরবহন ঘাটিত াস [২.৪.১] ঘাটিতর হার % ১ ০.১২৫ ০.১২৬ ০.১২৭ ০.১২৮ ০.১২৯ ০.১২

[২.৫] PIMS ডাটােবস হালনাগাদকরণ
(পািং, িশণ ইতািদসহ)

[২.৫.১] িত মােস হালনাগাদ-
করেণর হার

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ . ১০০

[২.৬] বিরশাল িবভােগর খা
অিধদরাধীন িবিভ াপনার অভরীণ
িনরীা আপির িনিলক জবাব
রণ।

[২.৬.১] িরত িনিলক
জবাব সংা

সংা ২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ১০



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ০৪, 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%

[২.৭] িবভাগীয় িনরীা আপি িনি
কিমর সভা আেয়াজেনর মােম বিরশাল
িবভােগর িবিভ াপনার িনরীা আপি
িনির পািরশকরণ

[২.৭.১] িনির পািরশত
আপি সংা

সংা ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

সভার জ কায প
ত করা হে।
কায প ত হওয়া
সােপ সভা অােনর
বা হণ করা হেব।

[২.৮] ২০২২-২৩ অথ  বছের সামািজক
িনরাপা অিডটক কক উািপত
আপিসহ বািণিজক অিডট ােনজেম
সফটওয়ার এ এিকরণ

[২.৮.১] এিত আপি হার % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ . ০

সিত িনরীা স
হেয়েছ। আপির কিপ
এখনও পাওয়া যায়িন।
াি সােপ তা
সফটওয়াের আপেলাড
করা হেব।

[২.৯] বািণিজক িনরীা আপির ডশীট
জবাব রণ

[২.৯.১] িরত ডশীট জবােবর
সংা

সংা ১ ১৫ ১৩ ১১ ১০ ৮ ৫

[২.১০] িনজ দেরর ওেয়বেপাট াল
হালনাগাদকরণ

[২.১০.১] হালনাগােদর হার % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ . ১০০

[২.১১] ভেম াািমং সফটওয়ার
বহার

[২.১১.১] বাবায়নত কায ালয়
সংা

সংা ২ ৩০ ২৫ ২০ ১৮ . ২৪

[২.১২] মামলার ডাটােবস হালনাগাদ [২.১২.১] হালনাগােদর হার % ২ ১০০ ৯০ ৮০ . . ১০০

আিলক খা
িনয়েকর কায ালয়,
বিরশােলর একমা
মামলা িব আদালত
কক গত ০৭/১২/২০২১
তািরেখ খািরজ কের
দয়ায় মামলা ডাটােবজ
হালনাগােদর েয়াজন
হয়িন। নন মামলা
দােয়র হেল মামলার
ত আপেলাডসহ
িনয়িমত হালনাগাদ করা
হেব।



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ০৪, 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
সামািজক িনরাপা
খােত ও  ে
খাশ িবতরণ;

১০

[৩.১] খাবাব কম িচেত খাশ
িবতরণ

[৩.১.১] িবতরণত পিরমাণ
লাখ মঃ
টন

৬ ০.৭২ ০.৬৭ ০.৬২ ০.৫৯ ০.৫৫ ০.১৩

[৩.২] াণলক খােত খাশ সরবরাহ [৩.২.১] িবতরণত পিরমাণ
লাখ মঃ
টন

৪ ০.৮৫ ০.৮৩ ০.৮২ ০.৮১ ০.৬০ ০.২২

৪

খাশের বাজার
 িিতশীল
রাখা ও াতা
িনিতকরণ;

১০

[৪.১] জরী খােত খাশ িবয় (ইিপ) [৪.১.১] িবিত পিরমাণ
লাখ মঃ
টন

৪ ০.১২ ০.১১ ০.১০ ০.০৯ ০.০৮ ০.০২৮

[৪.২] খালা বাজাের িবি [৪.২.১] িবিত পিরমাণ
লাখ মঃ
টন

৩ ০.১৮ ০.১৭ ০.১৬ ০.১৫ ০.১০ ০.০৮৩

[৪.৩] মািসক বাজার দর িতেবদন। [৪.৩.১] িতেবদন সংা সংা ৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

৫
খাশ সরবরাহ
ও ি পিরিিতর
উয়ন।

১০
[৫.১] অি স চাল সরবরাহ (িভিজিড
ও খাবাব খােত)

[৫.১.১] সরবরাহত পিরমাণ
হাজার
মঃ টন

৫ ২২.০০ ২১.০০ ২০.০০ ১৯.০০ ১৮.০০ ০.৭৩

[৫.২] খাের মান পরীা [৫.২.১] পরীিত ননার সংা সংা ৫ ১৬০ ১৫৫ ১৫০ ১৩৫ ১৩০ ১০৭

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 ২.৮

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ৩.৫৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ১.৩২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.৯৬

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.৮৮



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ০৪, ২০২২

*সামিয়ক (provisional) ত


