
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ১৬, ২০২৩

জলা শাসেকর কায ালয়, ভালা

ষাািসক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২২-২৩



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ১৬, ২০২৩

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

টকসই উয়ন
িনিতকরেণর মােম
জীবনযাার মান ি
এবং িডিজটাল
বাংলােদশ িবিনম ােণ
জনখী শাসন।

২০

[১.১] পিরদশ নলক কায ম [১.১.১] পিরদশ ন সংা ২ ১১৫ ১০৮ ১০৫ ১০০ ১০৫

[১.২] সামািজক িনরাপা বনী কায েমর
সময়াব বাবায়ন ও জীবেনর িনরাপা
িনিকরণ

[১.২.১] সময়মত কায ম
িনিতকরণ

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২০০

[১.৩] জনসেচতনাতালক সভা/সিমনার/
রালী আেয়াজন

[১.৩.১] আেয়ািজত সভা/
সিমনার/র্যািল

সংা ২ ২৫৫ ২৫০ ২৪৮ ২৪৫ ৪৪৭

[১.৪] পাবিলক িহয়ািরং ও অিভেযাগ িনি [১.৪.১] িনিত অিভেযাগ % ২ ৯৬.৫ ৯৬ ৯৫.৫ ৯৫ ১৮১.৬৮

[১.৫] ই-মাবাইল কাট  [১.৫.১] অনলাইেন িলিপবকরণ % ২ ৬৯ ৬৮.৫ ৬৮ ৬৭ ১৫৫

[১.৬] ই-নিথ [১.৬.১] অনলাইেন িনি % ১ ৮৩ ৮২.৮ ৮২.৫ ৮২ ১৭০

[১.৭] িমহীন ও হহীনেদর মে হ িনম াণ ও
িবতরণ

[১.৭.১] িবতরণত হ সংা ২ ১১২ ১১০ ১০৭ ১০৬ ১২৯১

[১.৮] েড আেবদন হণ [১.৮.১] হীত আেবদেনর হার % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ২০০

[১.৯] আেবদেনর িনিধ ািরত সমেয়র মে
খিতয়ান সরবারহকরণ

[১.৯.১] সরবরােহর হার % ২ ৯৬.৭ ৯৬.৬ ৯৬.২ ৯৬ ১৯৪

[১.১০] অনলাইন জ  িনবন এর কায ম [১.১০.১] অনলাইন িনবনত % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ২০০

২

আইেনর শাসন িতা,
সাস, সাদািয়কতা,
জিবাদ ও মাদক
িন লকরণ এবং নারীর
মতায়ন
রািতকরণ

২০ [২.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা [২.১.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  সংা ৪ ১৩৭০ ১৩৬০ ১৩৫৫ ১৩৫০ ৪১৭

[২.২] জলা আইন-লা কিমর সভা
অান

[২.২.১] অিত সভা সংা ৪ ১২ ১০ ৮ ৬ ৬

[২.৩] জলা আইন-লা সভার িসা
বাবায়ন

[২.৩.১] বাবায়ন অগিত
পয ােলাচনাত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২০০

[২.৪] জলা কার কিমর সভা
[২.৪.১] েয়াজন অযায়ী অিত
সভা

সংা ২ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১১

[২.৫] এিসেডর বহার রাধ সংা সভা
আেয়াজন

[২.৫.১] আেয়ািজত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ৬

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

[২.৬.১] আেয়ািজত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ৬

[২.৭] যৗক িনেরােধর লে
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[২.৭.১] আেয়ািজত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ১৩

[২.৮] বা িববাহ িনেরােধর লে
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[২.৮.১] আেয়ািজত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ১৩



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ১৬, ২০২৩

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

মানবসদ উয়ন ও
ািতািনক সমতা
িকরণ, দ জনবল
তির, কম সংান ি
এবং দাির
িন লকরেণর মােম
সি অজন।

১৩

[৩.১] কম কতােদর জ িশণ আেয়াজন [৩.১.১] আেয়ািজত িশণ সংা ২ ৮ ৭ ৬ ৫

[৩.২] কম চারীেদর জ িশণ আেয়াজন [৩.২.১] আেয়ািজত িশণ সংা ৩ ৭ ৬ ৫ ৪

[৩.৩] নারীেদর কম খী িশেণর আেয়াজন [৩.৩.১] আেয়ািজত িশণ সংা ২ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ৭

[৩.৪] িবেদশগামীেদর জ িশণ আেয়াজন [৩.৪.১] আেয়ািজত িশণ সংা ১ ২২৯০ ২২৮০ ২২৭০ ২২৫০ ৫১১৯

[৩.৫] কাজী/িববাহ িনবনকারীেদর িনেয় সভা/
িশেণর আেয়াজন

[৩.৫.১] আেয়ািজত সভা/িশণ সংা ১ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১

[৩.৬] বকার ব-বােদর ঋণ িবতরণ [৩.৬.১] কায ম পয ােলাচনাত % ২ ৮৩ ৮২.৫ ৮২ ৮০.৫ ১৫৪.৬

[৩.৭] ট িরিলফ দান
[৩.৭.১] সময়মত দানত
িরিলফ

টাকা
(ল)

২ ৪১৪ ৪১২ ৪১০ ৪০৮ ৩৮৫.৭২

৪
রাজ শাসন ও
বাপনায়
গিতশীলতা আনয়ন

১০

[৪.১] িম রকড  হালনাগাদকরণ [৪.১.১] হালনাগাদত খিতয়ান % ২ ৯৫.২ ৯৫ ৯৪.৭ ৯৪.৫ ১৯৩

[৪.২] রাজ মামলা িনি [৪.২.১] মামলা িনির হার % ১ ৯১.৫ ৯১ ৯০.৫ ৯০ ১৮৮

[৪.৩] িম িবেরাধ িবষয়ক মামলার এসএফ
িব আদালেত রণ

[৪.৩.১] ধায  সমেয়র মে
রণত

% ১ ৯১.৫ ৯১ ৯০.৫ ৯০ ১৯০

[৪.৪] অিডট আপি িনি [৪.৪.১] ডিশট জবাব িরত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১৯৫

[৪.৫] নিত িতেরাধকরণ [৪.৫.১] িতেরাধত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ২০০

[৪.৬] িসেজনস চাট ার বাবায়ন [৪.৬.১] বাবািয়ত % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ২০০

[৪.৭] ই-খিতয়ােনর মােম খিতয়ান আেবদন
সরবরাহকরণ

[৪.৭.১] িনিত আেবদন % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১৯৭

৫
আিথ ক সদ ও
বাপনার উয়ন

৭ [৫.১] অিডট আপি িনি কায েমর উয়ন [৫.১.১] অিডট আপি িনিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ২০০



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ১৬, ২০২৩

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৫.২] বািষ ক উয়ন কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৫.২.১] (এিডিপ)/বােজট
বাবািয়ত

% ২ ৪৬ ৪৫.৮ ৪৫.৫ ৪৫ ২০০

[৫.৩] া বােজট বরাের যথাযথ বহার [৫.৩.১] বােজট বাবািয়ত % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ২০০



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ১৬, ২০২৩

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

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


