
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৭, ২০২৩

জলা শাসেকর কায ালয়, গাজীর

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৭, ২০২৩

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
গিতশীলতা
আনয়ন।

২৫

[১.১] িম রকড  হালনাগাদকরণ
[১.১.১] হালনাগাদত
খিতয়ান

সংা ৩ ২২৫০০ ২০২৫০ ১৮০০০ ১৫৭৫০ ১৩৫০০ ৪১৬২৫

[১.২] িষ খাস জিম বোব দান [১.২.১] নব ািসত পিরবার সংা ২ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ০

[১.৩] অিষ খাস জিম বোব দান
[১.৩.১] বোব দানত
জিম

একর ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫৬.২৫

[১.৪] িম উয়ন কেরর সক দাবী িনধ ারণ
[১.৪.১] গত বছেরর আদায়
ও চলিত বছেরর আদােয়র
বেকয়ার হার

টাকা
(কা)

২ ৩২ ২৮.৮ ২৫.৬ ২২.৪ ১৯.২ ১০৪৮৮৯৯৮১

[১.৫] িম উয়ন কর আদায় তদারিক করা
[১.৫.১] আদায়ত িম
উয়ন কর

টাকা
(কা)

২ ৩২ ২৮.৮ ২৫.৬ ২২.৪ ১৯.২ ৯১৯৬২৩৩১

[১.৬] সায়রাত মহাল
[১.৬.১] আদায়ত
ইজারা

টাকা
(ল)

১ ৩৬ ৩২.৪ ২৮.৮ ২৫.২ ২১.৬ ৩১৬০৬৭

[১.৭] রাজ মামলা িনি
[১.৭.১] মামলা িনির
হার

% ১ ২২ ১৯.৮ ১৭.৬ ১৫.৪ ১৩.২ ৩০.৪৩

[১.৮] র সা িফেকট মামলা িনি [১.৮.১] িনিত মামলা % ১ ৮.৫ ৮ ৭.৫ ৭ ৬.৫ ০.৮৩

[১.৯] িম অিধহণ মামলা ত িনি [১.৯.১] িনিত মামলা সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৬

[১.১০] িম অিধহণ িবল ত দান [১.১০.১] িবল িনির হার % ১ ৬২ ৫৫.৮ ৪৯.৬ ৪৩.৪ ৩৭.২ ৬২

[১.১১] ১ নং খিতয়ান সরকাির সির
অৈবধ দখল উার

[১.১১.১] উারত িম একর ১ ৪ ৩.৬ ৩.২ ২.৮ ২.৪ ২.০৫



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৭, ২০২৩

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] অা সরকাির সির অৈবধ
দখল উার

[১.১২.১] উারত িম একর ১ ১৪ ১২.৬ ১১.২ ৯.৮ ৮.৪ ০

[১.১৩] পচ ার আেবদন ত িনি [১.১৩.১] পচ া িবতরণ
সংা
(হাজার)

৩ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১০১৯৭

[১.১৪] সীমানা িনধ ারণী মামলা িনি
[১.১৪.১] মামলা িনির
হার

% ২ ২৪ ২১.৬ ১৯.২ ১৬.৮ ১৪.৪ ৩০

[১.১৫] নামজারীর ব ােমাদন
[১.১৫.১] নামজারীর
ব ােমাদেনর হার

% ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০

২

জলা পয ােয়
সরকাির ও
বসরকাির সকল
উয়নলক
কায মসেহর
কায কর
সময়সাধন।

২০

[২.১] জলা উয়ন সময় কিমর সভা
অান

[২.১.১] অিত সভা সংা ৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ৩

[২.২] জলা উয়ন সময় কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[২.২.১] িসা বাবায়ন % ২ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ৯০

[২.৩] সামািজক বনায়েনর জ িবিভ
কার ের চারা িবতরণ

[২.৩.১] িবতরণত চারা সংা ২ ৩০০০০ ২৭০০০ ২৪০০০ ২১০০০ ১৮০০০ ০

[২.৪] সরকাির ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিক

[২.৪.১] ভাতা িবতরণ
কায ম তদারকত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ১০০

[২.৫] জলা শাসেন কম রত কম কতা-
কম চারীগেণর সমতার উয়েন িশণ
আেয়াজন

[২.৫.১] িশণাথ % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ১০০

[২.৬] জলা শাসেন কম রত কম কতা-
কম চারীেদর আইিস বহার িনিত করা

[২.৬.১] আইিস
বহারকারী

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ১০০

[২.৭] িবিসএস (শাসন) কাডােরর
িশানিবশ কম কতােদর ইনসািভ স িশণ

[২.৭.১] িশণাথ % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ১০০



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৭, ২০২৩

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%

[২.৮] জলা শাসেন কম রত কম কতা-
কম চারীেদর িশণ আেয়াজন

[২.৮.১] িশণাথ % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ১০০

[২.৯] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক
সভার িসা বাবায়ন

[২.৯.১] িসা বাবায়ন % ১ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৮৫

[২.১০] জ িনবন কায ম সংা
[২.১০.১] জ িনবন
আেবদন

% ১ ৯৮ ৯৪ ৯০ ৮৮ ৮৪ ৮০.৪৬

[২.১১]  িনবন কায ম সংা
[২.১১.১]  িনবন
আেবদন

% ১ ৭২ ৭০ ৬৮ ৬৬ ৬৪ ৭৮.১৭

৩

জলা ািজেিসর
মােম জনলা
ও জনিনরাপা
সংহতকরণ ও
মাদক সমাজ
গঠন িনিতকরণ।

১৫

[৩.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা
[৩.১.১] পিরচািলত মাবাইল
কাট 

সংা ৩ ৮২০ ৭৬০ ৭২০ ৭০০ ৬৫০ ২৫৯

[৩.২] ুভােব পাবিলক পরীা পিরচালনা
[৩.২.১] পাবিলক পরীার
পের িনরাপা
িনিতত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৩.৩] জলা কারাগার পিরদশ ন [৩.৩.১] মাপ অিজত সংা ২ ১২ ৩

[৩.৪] পিরদশ নকােল দানত পািরশ
বাবায়ন

[৩.৪.১] বাবািয়ত পািরশ % ২ ৮২ ৮০ ৭৬ ৭৪ ৭০ ৯৫

[৩.৫] জলা আইন-লা কিমর সভা
আান

[৩.৫.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ৩

[৩.৬] জলা আইন-লা কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[৩.৬.১] িসা বাবায়েনর
হার

% ২ ৯২ ৯০ ৮৬ ৮৪ ৮০ ৯৬

[৩.৭] িডিলং লাইেস দান ও নবায়ন
[৩.৭.১] বসায়ীেদর
লাইেসের আওতায় আনয়ন

সংা ২ ৩৫০ ৩০০ ২৪০ ২২০ ২০০ ১৩৫



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৭, ২০২৩

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

কািভড ১৯
মহামারী
মাকােবলায়
মাননীয় ধানমীর
িনেদ শনা বাবায়ন
ও েয াগ
বাপনার উয়ন।

১০

[৪.১] িজআর দান
[৪.১.১] দানত িজআর
চাল

ম. টন ২ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩২০ ৩০০ ৩

[৪.২] িভিজএফ দান [৪.২.১] দানত িভিজএফ ম. টন ২ ১৩৫০ ১২০০ ১১০০ ৯০০ ৭৫০ ৫১৫.৯৭

[৪.৩] ামীণ অবকাঠােমা িনম ােণর জ
কািবটা ক

[৪.৩.১] িনম াণত রাা িক.িম. ২ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৪০

[৪.৪] কািভড১৯ িতেরােধ কা দান [৪.৪.১] কা দান % ২ ১০০ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ১০০

[৪.৫] জনসন এ জনসন এর কা ভাসমান
লাকেদরেক দান

[৪.৫.১] ভাসমান লাকেদর
কা দান

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪৫ ১০০

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%

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


