
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ০৩, ২০২২

জলা শাসেকর কায ালয়, িকেশারগ

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ০৩, 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

দাির িবেমাচন,চিলত
িষ পিতর
আিনকায়ন,েয াগ
বাপনা ও জ-
িনবন এর ম িদেয়
সকল নাগিরেকর
আইনগত পিরিচিত
িনিতকরেণর মােম
টকসই উয়ন অভীসহ
রণ এবং পক ২০৪১
বাবায়েনর পেথ
উেখেযা অগিত সাধন

২০

[১.১] িভক জনেগাীর জ নব াসন ও
কম সংান এর েযাগ ি

[১.১.১] নব ািসত ও
কম সংােনর েযাগা
িভক

সংা ২ ৩২০ ২৯০ ২৬০ ২৩০ ২০০ ২০

[১.২] এলিজএসিপ-৩ এর আওতায় হীত
কের শতভাগ বাবায়ন

[১.২.১] শতভাগ
বাবািয়ত ক

সংা ২ ১০০০ ৮০০ ৬৫০ ৫০০ ৪০০ ৫৫৭

[১.৩] বসতবািড়েত সবিজচাষ কায ম
তদারকীকরণ

[১.৩.১] চাষত
বসতবািড়র আিঙনা

সংা ২ ৩৫০০ ৩১৫০ ২৮০০ ২৪৫০ ২১০০ ৩৫০

[১.৪] অিত দির জনেগাীর জ কম সংান
ি

[১.৪.১] উপকারেভাগী
(কম সংান া)

সংা ২ ১৯০০০ ১৮৫০০ ১৮২০০ ১৮০০০ ১৭৬০০

[১.৫] িতবী ভাতা দান কায ম
তদারকীকরণ

[১.৫.১] ভাতাা িতবী
ি

সংা ২ ১২৫০ ১১০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৪০৮৩

[১.৬] ভাসমান পিতেত সবিজ চাষ কায ম
তদারকীকরণ

[১.৬.১] চাষত সবিজ
বড

সংা ২ ২৫০ ২৪০ ২৩০ ২২০ ২১০ ৩০৪

[১.৭] ামীণ অবকাঠােমা উয়েনর লে
কািবটা ক বাবায়ন

[১.৭.১] উপকারেভাগী
(অথ া)

সংা ১.৫ ১২৫০০ ১২২০০ ১২০০০ ১১৬০০ ১১২০০ ১০১৫

[১.৮] ামীণ অবকাঠােমা রণােবেনর
লে  আর দান

[১.৮.১] উপকারেভাগী
(িরিলফা)

সংা ১.৫ ১২০০০ ১১৬০০ ১১২০০ ১১০০০ ১০৫০০ ৮৭৫

[১.৯] িজ আর দান
[১.৯.১] উপকারেভাগী (িজ
আর া)

সংা(ল) ১.৫ ১.২০ ১.১২ ১.০৭ ১.০০ ০.৯৩ ২০৭

[১.১০] খা িনরাপা িনিতকরেণ িভিজএফ
দান

[১.১০.১] উপকারেভাগী
(িভিজএফ া)

সংা ১.৫ ৮৩৫০০ ৮১২০০ ৮০০০০ ৭০২০০ ৬৭০০০

[১.১১] জ িনবন সকরণ
[১.১১.১] জলায় জের ১
বছেরর মে জ
িনবেনর হার

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ২৭



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ০৩, 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]  িনবন সকরণ
[১.১২.১] জলায় র ১
বছেরর মে 
িনবেনর হার

% ১ ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ৩৯

২
রাজ শাসন ও িম
বাপনায় গিতশীলতা
আনয়ন

২০

[২.১] িজববষ  উপলে জিম ও নই ঘর ও
নই এমন পিরবােরর জ হ িনম াণ

[২.১.১] িনিম ত হ সংা ৪ ১২০ ১১০ ১০০ ৮০ ৭০

[২.২] িমহীনেদর মে িষ খাস জিম
বোব দান

[২.২.১] নব ািসত
পিরবার

সংা ৪ ১৭৫ ১৩৫ ১২৫ ১১৫ ১১০ ৮৫

[২.৩] রাজ সংা িবিবধ মামলার িনি
[২.৩.১] িনিত
মামলা

% ৪ ৭৫ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৮৪.৮৪

[২.৪] ২০ একেরর ঊে জলমহাল ইজারা
দান

[২.৪.১] আদায়ত ইজারা টাকা(কা) ৪ ১২ ১০ ০৯ ০৮ ০৬ ৪.১৪

[২.৫] িকেশারগ জলার সকল সায়রাত
মহােলর ত সিলত এক ণ া
ডাটােবইজ তকরণ

[২.৫.১] তত
ডাটােবইজ

% ৪ ১০০ ৮৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৭২.১২



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ০৩, 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

জলা ািজেিসর
মােম জনলা ও
জনিনরাপা সংহতকরণ
এবং জনসেচতনতালক
কায ম জারদারকরণ

১৮

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

সংা ৪ ৬০০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৩০ ২৭৮

[৩.২] মাদকেসবন ও মাদকের িবার
রােধ গত ‘মাদকিবেরাধী টােফাস ’ কক
অিভযান পিরচালনা

[৩.২.১] পিরচািলত
অিভযান

সংা ৪ ২৪ ১৮ ১৪ ১২ ১০ ৩২

[৩.৩] নারী ও িশ িনয াতন, যৗক থা
এবং বািববাহ িনেরাধ সংা
সেচতনতালক উঠান বঠক আেয়াজন

[৩.৩.১] আেয়ািজত উঠান
বঠক

সংা ৪ ৭৮ ৬০ ৪৫ ৩০ ২৫ ৯০

[৩.৪] ‘িনরাপদ সড়ক ও যানজট িনরসন
টােফাস ’ কক অিভযান পিরচালনা

[৩.৪.১] পিরচািলত
অিভযান

সংা ৩ ৪০ ৩০ ২৬ ২২ ১৮ ৫১

[৩.৫] েতক উপেজলায়/ইউিনয়েন াম
িলশ,ল,কেলেজর িশাথ ও অা
িবেগ র সমেয় গত ােসবক টীম
এবং ৩৩৩ হেত া বািববাহ সংা
অিভেযাগ এর িভিেত বািববাহ রাধকরণ

[৩.৫.১] রাধত
বািববাহ

% ৩ ১০০ ৮৫ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

৪

াখােত উৎকষ 
সাধেনর মােম কািভড-
১৯ পিরিিত মাকািবলায়
কায কর িমকা পালন

১২

[৪.১] সরকাির হাসপাতােল সাল অিেজন
লাইন াপন কায ম তদারকীকরণ

[৪.১.১] ািপত সাল
অিেজন লাইন

সংা ৩ ০৩ ০২ ৫০

[৪.২] সরকাির হাসপাতােল হাই-া াজাল
কােনালা সংেযাজন কায ম তদারকীকরণ

[৪.২.১] সংেযািজত হাই-
া াজাল কােনালা

সংা ৩ ২০ ১৬ ১৫ ১২ ১১ ৭

[৪.৩] সরকাির হাসপাতােল অিেজন
কনেসনেটর সংেযাজন কায ম
তদারকীকরণ

[৪.৩.১] সংেযািজত
অিেজন কনেসনেটর

সংা ৩ ৬৩ ৬০ ৫৭ ৫৬ ৫৪ ৪৬

[৪.৪] সরকাির হাসপাতােল অিেজন া-
িমটার সংেযাজন কায ম তদারকীকরণ

[৪.৪.১] সংেযািজত
অিেজন া-িমটার

সংা ৩ ৩৭৭ ৩৭০ ৩৬৫ ৩৬২ ৩৬০ ২৩২



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ০৩, 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 ১০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


