
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৮, ২০২৩

জলা শাসেকর কায ালয়, িগ

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৮, 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
 িম
বাপনা

২০

[১.১] খিতয়ান হালনাগাদকরণ
[১.১.১] ই-িমউেটশেনর মােম
িনিত নামজাির ও
জমাখািরেজর আেবদন

% ৪ ৯৮ ৯৫ ৯০ ৮৮ ৮৫ ৯৯

[১.২] পিরদশ ন
[১.২.১] উপেজলা ও ইউিনয়ন িম
অিফস পিরদশ নত

সংা ৪ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৩

[১.৩] হাট বাজােরর ইজারা [১.৩.১] হাটবাজার ইজারাত % ৩ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৯০

[১.৪] িম রাজ আদায় [১.৪.১] আদায়ত িম উয়ন কর
টাকা
(কা)

৩ ৯.৫০ ৯.৪৫ ৯.৪০ ৯.৩৫ ৯.৩০ ২.১৯

[১.৫] িম বাপনার সােথ
জিড়ত কম কতা/কম চারীেদর
কিউটার ও তি িবষেয়
দতা িলক িশণ

[১.৫.১] কিউটার ও তি
িবষেয় িম অিফেসর
কম কতা/কম চারী িশিত

সংা ৪ ৫০ ৪৫ ১২

[১.৬] িম উয়ন কর আদায়
সংা মািসক পয ােলাচনা
সভা

[১.৬.১] িম উয়ন কর আদায়
সংা মািসক পয ােলাচনা সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ২



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৮, 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

িশার
মােনায়ন ও
ভাষা আোলন
ও িের
চতনা বাবায়ন

২০

[২.১] িশা িতান পিরদশ ন
করা

[২.১.১] িশা িতান
পিরদশ নত

সংা ৪ ১২০ ১০০ ১৩৪ ১১৮ ১০০ ৩০

[২.২] িডিজটাল িশা িতান
িবিনম াণ

[২.২.১] াথিমক িবালেয়
মািিমিডয়া াসেমর বহার
িনিতকরণ

সংা ২ ২২০ ১৯০ ১২০ ১০৫ ৯০ ৫৫

[২.২.২] মািমক ও উ িশা
িতােন শখ রােসল িডিজটাল
ােবর বহার িনিতকরণ

সংা ১ ৪২ ৩৮ ৩০ ২৬ ২২ ১২

[২.৩] িশা িতােন িবিভ াব
সিয়করণ

[২.৩.১] িশা িতােন িশক-
ছা/ছাীেদর সমেয় িবিভ গত
াব (কালচারাল াব, াট স
াব ইতািদ) সিয়করণ

সংা ১ ১০০ ৯০ ১২০ ১১০ ১০০ ২৫

[২.৪] াথিমক ও মািমক
পয ােয়র িশাথেদর মে া
সেচতনতা ি

[২.৪.১] াথিমক ও মািমক
িবালেয় হাইিজন কণ ার াপন

সংা ১ ২৫০ ২০০ ৬০

[২.৫] লাইেির কায ম জারদার
করেণর মােম িশা িতােনর
সমতা ি

[২.৫.১] িশা িতােনর সমতা
ি ও  রাপেণর মােম
পিরেবশ উতকরণ

সংা ২ ১০০০ ৯০০ ২৪০

[২.৫.২] িবালেয় লাইেির াপন সংা ১ ২৫০ ২০০ ৬০

[২.৬] ানীয় শাসেনর
উপিিতেত িশা িতােন
অিভভাবক সমােবশ আেয়াজন

[২.৬.১] িশা িতােন
অিভভাবক সমােবশ স

সংা ৪ ৬০ ৫৫ ৬৮ ৬৫ ৬০ ১৫

[২.৭] জািতর িপতা বব শখ
িজর রহমান র রাল
রণােবণ

[২.৭.১] রাল াপন ও
সৗয বধ ন

সংা ৪ ১২ ১০ ১৭-০৫-২০২১ ১৭-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ৩



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৮, 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%

৩

অসহায়, :,
গ ত ও ািতক
েয ােগ
িতেদর
নব াসেন
সহায়তা ও
জীবনযাার
মােনায়ন

২০

[৩.১] মাবাইল কাট  পিরচালনার
মােম আইনংখলা রা,
অপরাধ দমন ও িনয়ণ

[৩.১.১] মাবাইল কাট  পিরচািলত সংা ৪ ৭০০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ২৯৭

[৩.২] বািবেয় িনেরাধ

[৩.২.১] িনকাহ রিজার, ইমাম,
েরািহত ও সংিেদর িনেয়
ইউিনয়ন সভা আেয়াজন

ওয়াকেপর
সংা

২ ১৫ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪

[৩.২.২] বািবেয় িনেরােধর
লে িশা িতােন অিভভাবক,
িশক ও ছা/ছাীেদর সমেয়
কিম গঠন ও সভা-সমােবশ
আেয়াজন

সংা ২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ২০

[৩.৩] খাবাব কম চী,
মানিবক সহায়তা কায ম
তাবধান ও সময়

[৩.৩.১] ইউিনয়ন পয ােয়
কায েমর

সংা ২ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০

[৩.৪] িমহীনেদর খাসজিম
বোব দান

[৩.৪.১] িমহীন পিরবােরর
খাসজিম বোব াি

সংা ৪ ১৫০ ১২০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ৬১

[৩.৫] িভকেদর নব াসন
[৩.৫.১] হালনাগাদত তািলকা
অযায়ী িভকেদর নব াসন

সংা ১ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ১৫

[৩.৬] িপিছেয় পড়া জনেগাীর
কম সংােনর েযাগ ির লে
মিহলা িবষয়ক অিধদর ও ব
উয়ন অিধদেরর মােম
িশেণর বা হণ

[৩.৬.১] িশণাের সংা সংা ১ ৬০ ৫৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১৫



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৮, 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%

[৩.৭] নারীর দতা ির লে
কিউটার িশণ দান

[৩.৭.১] কিউটাের িশণ া
নারী

সংা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪০ ৩০ ১৫

[৩.৮] নারী উয়েনর জ "রণা
ীগ" কম িচ বাবায়ন

[৩.৮.১] িবধা ভাগী নারী সংা ১ ১০০ ৮০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২৫

[৩.৯] মিহলা িবষয়ক অিধদেরর
মােম নারীর া সবা উয়ন

[৩.৯.১] Health Camp এর
আেয়াজন

সংা ১ ১০ ৫ ৪ ৩ ২ ৩

[৩.১০] ছাীেদর মােঝ সাইেকল
িবতরণ

[৩.১০.১] সাইেকল িবতরণত সংা ১ ৫০ ৪০ ১৫ ১২ ১০ ১৩

৪

অবকাঠােমাগত
উয়ন ও ানীয়
সরকার িতান
শিশালীকরণ

১০

[৪.১] িবিভ উয়ন ক
বাবায়ন

[৪.১.১] িবিভ উয়ন ক
বািবয়ত

সংা ৩ ১৩০ ১১০ ১০০ ৮০ ৭০ ৪০

[৪.২] িনম াণ কাজ পিরদশ ন
িতেবদেনর পািরশ বাবায়ন

[৪.২.১] পািরশ বাবািয়ত সংা ৩ ১৩০ ১১০ ১০০ ৮০ ৭০ ৪০

[৪.৩] MIS, LGSP
িরেশার, মৗিলক িশণ
আেয়াজন

[৪.৩.১] MIS, LGSP
িরেশার, মৗিলক িশণ
আেয়াজন

িশেণর
সংা

২ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ২

[৪.৪] ইউিনয়ন ও পৗরসভার
আওতাধীন আেবিদত সকল জ-
 িনবন সকরণ

[৪.৪.১] ইউিনয়ন ও পৗরসভার
আওতাধীন সকল জ-
িনবিত

% ২ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০



া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৮, 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%

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 ২.৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ২.৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ .৮

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ .৭

*সামিয়ক (provisional) ত


