
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৬, ২০২২

জলা শাসেকর কায ালয়, িপেরাজর

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৬, 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

রাজ শাসন ও
বাপনায়
তির
বহার ি,
উাবনী কায ম
হণ ও নিত ব
কের সবার মান
িকরণ

১৮

[১.১] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন [১.১.১] পিরদশ নত অিফস সংা ১ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ৩

[১.২] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [১.২.১] পিরদশ নত অিফস সংা ১ ২৭ ২৬ ২৫ ২৪ ২০ ৬

[১.৩] িম রকড  হালনাগাদকরণ [১.৩.১] হালনাগাদত খিতয়ান সংা ১ ৫৫০০ ৫৪৫০ ৫৪০০ ৫৩৩৫ ৫২৫০ ৪৬৩৯

[১.৪] িষ খাস জিম বোব দান [১.৪.১] নব ািসত পিরবার সংা ১ ২১০ ২০০ ১৯০ ১৭৮ ১৬০ ১১২

[১.৫] চািনা িভ বোব দান [১.৫.১] বোবত িভ সংা ১ ১৭২ ১৫৫ ১৩৮ ১২০ ১০৪ ৬৭

[১.৬] িম উয়ন কেরর সক দাবী
িনধ ারণ

[১.৬.১] গত বছেরর আদায় ও
চলিত বছেরর বেকয়ার হার

% ১ ৮৫.০০ ৮৪.০০ ৮২.০০ ৮০.০০ ৭৫.০০ ৯৪.৮১

[১.৭] িম উয়ন কর আদায় তদারিক
করা

[১.৭.১] আদায়ত িম উয়ন
কর

টাকা (কা) ১ ৫.১০ ৪.৯ ৪.৭৫ ৪.৫০ ২.৫ ১.০৪

[১.৮] সায়রাত মহাল বোব দান [১.৮.১] আদায়ত ইজারা  টাকা (কা) ১ ৩.৯০ ৩.৮০ ৩.৭৫ ৩.৭২ ১.৫০ ৫.২৩

[১.৯] রাজ মামলা িনি [১.৯.১] মামলা িনির হার % ১ ১০০ ৯৬ ৯৪ ৯০ ৮০ ৬

[১.১০] িম িবেরাধ িবষয়ক মামলার
এসএফ িব আদালেত রণ

[১.১০.১] িরত সংা ১ ১১০০ ১০৫০ ১০০০ ৯৫১ ৯০০ ২৬

[১.১১] র সা িফেকট মামলা
িনি

[১.১১.১] িনিত মামলা % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮০ ৭৫



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৬, 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%

[১.১২] ১নং খিতয়ান সরকাির
সির অৈবধ দখল উার

[১.১২.১] উারত িম % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৫০ ০.২৫

[১.১৩] এিড লাইন টানা [১.১৩.১] িনধ ারণত িম একর ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[১.১৪] হাট-বাজােরর পিরেফির তির/
সসারণ

[১.১৪.১] তির/সসারণত
হাটবাজার

একর ১ ০.৫ ০.৪ ০.৩ ০.২ ০.১

[১.১৫] ই-িমউেটশন [১.১৫.১] সত ই-িমউেটশন % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫.৭৮

[১.১৬] ই-পচ া দান [১.১৬.১] দানত ই-পচ া সংা ১ ৪০০০০ ৩৬০০০ ৩২০০০ ১৩৪৪০

[১.১৭] অনলাইন সফটওয়ােরর মােম
িম উয়ন কর আদােয়র ফেল রাজ
ি

[১.১৭.১] অনলাইন িনবেনর
মােম আদায়ত িম উয়ন
কেরর হািং সংা

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০

[১.১৮] অিধত িম ছয় মােসর মে
দখল হার

[১.১৮.১] িজত এল এ কস % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

২

সাস-নাশকতা,
জিবাদ, অপচার
ও সমােজ
িবভিকরণ
িতহত কের
জনলা ও
িনরাপা
িনিতকরণ

১৬

[২.১] জলা আইন লা কিমর সভা
অান

[২.১.১] অিত সভা সংা ৩ ১২ ১১ ১০ ৩

[২.২] মাবাইল কাট  পিরচালনা
[২.২.১] পিরচািলত মাবাইল
কাট 

সংা ২ ৯০০ ৮১০ ৭২০ ৬৩০ ৫৪০ ১০৭

[২.৩] জলখানা ও থানা পিরদশ ন [২.৩.১] মাপ অিজত সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৩

[২.৪] মাদকের অপবহার িনয়েণ
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[২.৪.১] আেয়ািজত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৩



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৬, 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%

[২.৫] নারী ও িশ িনয াতন রােধ
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[২.৫.১] আেয়ািজত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৩

[২.৬] যৗক িনেরােধর লে
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[২.৬.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৩

[২.৭] বািববাহ িনেরােধর লে
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[২.৭.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৩

[২.৮] সাস ও জীবাদ দমেন
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[২.৮.১] আেয়ািজত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৩

[২.৯] নারী ও িশ পাচার রােধ
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[২.৯.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৩

[২.১০] যৗন হয়রািন, জাল নাট ও ি
বসা িনয়েণ এবং চারাচালান
িতেরােধ জনসেচতনালক সভা

[২.১০.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৩

৩

জলা পয ােয়
সরকাির ও
বসরকাির
উয়নলক
কায মসেহর
কায কর সময়
সাধন

১২

[৩.১] জলা উয়ন সময় কিমর
সভা অান

[৩.১.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১১ ১০ ৯ ৩

[৩.২] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক
সভা

[৩.২.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১১ ১০ ৯ ৩

[৩.৩] িবিভ উয়নলক কায ম
পিরদশ ন

[৩.৩.১] পিরদশ নত ক সংা ২ ৬২ ৬০ ৫৮ ৫৫ ৫০ ১৫

[৩.৪] জলা উয়ন সময় কিমর
সভার িসা বাবায়ন

[৩.৪.১] বাবািয়ত িসা % ২ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৫ ৯২ ৩

[৩.৫] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক
সভার িসা বাবায়ন

[৩.৫.১] বাবািয়ত িসা % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮০ ৭৫ ৩

[৩.৬] এনিজওেদর অেল ছাড়ত
অেথ র পিরবীণ

[৩.৬.১] পিরবীণত এনিজও সংা ২ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১২ ৫



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৬, 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

েয াগ বাপনা,
বনায়ন, জলবা
পিরবতন ও
পিরেবশ
সংরণসহ টকসই
উয়ন লমাা

১২

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

[৪.১.১] অিত সভা সংা ২ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ১৩ ৩

[৪.২] াণ ও নব াসন এবং েয াগ
বাপনা সিকত সভার িসা
বাবায়ন

[৪.২.১] বাবািয়ত িসা % ১ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৫ ৭০ ২৫

[৪.৩] েয াগ িত এলাকা
তাৎিণক পিরদশ ন/দশ ন

[৪.৩.১] পিরদশ ন/দশ নত % ১ ১০০ ৯৬ ৯৪ ৯০ ৭০ ২৫

[৪.৪] িজআর/ ট িরিলফ দান
[৪.৪.১] দানত িজআর ম টন ১ ৩০০ ২৭০ ২৬০ ২৫০ ২০০ ২৯২.৫

[৪.৪.২] দানত িরিলফ টাকা (কা) ১ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১০ ৯৭৫০০

[৪.৫] িভিজএফ দান [৪.৫.১] দানত িভিজএফ টাকা (কা) ১ ২.৩৪ ২.৩২ ২.৩০ ২.২৮ ২.০০ ১৮৩২.৪

[৪.৬] ামীন অবকাঠােমা িনম ােনর
জ কািবখা/ কািবটা ক বাবায়ন

[৪.৬.১] িনিম ত রাা িক িম ১ ৭৫ ৭৪ ৭২ ৭০.৫ ৬৫

[৪.৭] অিতদিরেদর জ কম সংান
কম িচ

[৪.৭.১] িনেয়ািজত িমক সংা ১ ২৩৩০০ ২৩২৫০ ২৩২০০ ২৩১৪৮ ২০০০০

[৪.৮] েরাপেনর জ জনগণেক
উুকরণ মলা আেয়াজন

[৪.৮.১] আেয়ািজত মলা সংা ১ ১ ০ ০ ১

[৪.৯] সামািজক বনায়েনর জ িবিভ
কার ের চারা িবতরণ

[৪.৯.১] িবতরণত চারা
সংা
(হাজার)

১ ৭৫ ৭৪ ৭২ ৭০ ৬৫ ৪০

[৪.১০] জলবা পিরবতন রােধ হীত
ক বাবায়ন

[৪.১০.১] বাবািয়ত ক সংা ১ ৪ ৩



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৬, 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

সামািজক িনরাপা
কম িচর
উপকারেভাগী
যথাযথভােব
িনব াচন ও বাবায়ন

১২

[৫.১] িেযাােদর সানী ভাতা
িবতরণ কায ম তদারিক

[৫.১.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

% ২ ১০০ ১০০ ১০০

[৫.২] িতবী ভাতা দান কায ম
তদারিক

[৫.২.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

% ২ ১০০ ৯৮ ৯৪ ৯০ ৮৫ ১০০

[৫.৩] িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিক

[৫.৩.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

% ২ ১০০ ৯৮ ৯৪ ৯০ ৮৫ ১০০

[৫.৪] সামািজক িনরাপালক কের
বাবায়ন পিরবীণ

[৫.৪.১] পিরবীণত ক সংা ২ ৯০ ৮৫ ৮২ ৮০ ৭৫ ২৫

[৫.৫] িতবীেদর িশা ও অা
কাণলক কােজ সহায়তা দান

[৫.৫.১] দ সহায়তা টাকা(ল) ২ ৪.০ ৩.৯ ৩.৮ ৩.৫ ৩.৪ ২০৫২০০০০

[৫.৬] সামািজক িনরাপা বিনর
উপকারেভাগীর ডাটােবজ তির

[৫.৬.১] ডটােবেজ অ 
উপকারেভাগী

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

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 ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৬, 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

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


