
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ১৫, ২০২১

জলা শাসেকর কায ালয়, পাবনা

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ১৫, ২০২১

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
টকসই উয়ন অভী
বাবায়ন কায ম
রািতকরণ

২৮

[১.১] াণ ও নব াসন এবং েয াগ বাপনা সিকত কণ ধার কিমর সভা
অান

[১.১.১] অিত সভা সংা ২ ৬ ৫ ৪ ২

[১.২] িগত পিরতা িনিেত উপকরণ িবধা াপন [১.২.১] উপকরণ িবধা ািপত সংা ১ ২ ১
লমাা ইেতামে
অিজত হেয়েছ

[১.৩] িজব বষ  উদযাপেনর লে বপােতর িঁক মাকােবলায় তালবীজ
বপন

[১.৩.১] বপনত তালবীজ সংা ২ ৯০০০০০ ৮০০০০০ ৭০০০০০ ৬০০০০০ ৫০০০০০ ৭৬৩০০০

[১.৪] িজব বষ  উদযাপেনর লে িভিডও কেলর মােম রগণনানীর
আেয়াজন

[১.৪.১] অিত গণনানী সংা ২ ২৬ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১০

[১.৫] ইছামিত নদী নার িয়াকরণ [১.৫.১] নারত নদী % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫

[১.৬] িশা িতান পিরদশ ন [১.৬.১] পিরদশ নত িবালয় সংা ১ ২৪ ২২ ২০

কেরানা ভাইরাস
অিতমািরর কারেণ
সংি িবষেয় কায ম
হণ করা সব হয়িন

[১.৭] কেরানাকালীন সমেয় িতেদর মে িজআর দান [১.৭.১] িবতরণত িজআর % ১ ১০০ ৯৫ ১০০

[১.৮] েয াগ িত এলাকা তাৎিণক পিরদ শন/দশ ন [১.৮.১] পিরদ শন/দশ নত এলাকা % ১ ১০০ ৯৫ ১০০

[১.৯] িভিজএফ দান [১.৯.১] িবতরণত িভিজএফ % ১ ১০০ ৯৫ ১০০

[১.১০] টে িরিলফ দান [১.১০.১] িবতরণত ট িরিলফ % ১ ১০০ ৯৫ ১০০

[১.১১] ামীণ অবকাঠােমা িনম ােণর জ কািবখা ক বাবায়ন [১.১১.১] িনিম ত রাা % ১ ১০০ ৯৫ ১০০

[১.১২] ামীণ অবকাঠােমা িনম ােণর জ কািবটা ক বাবায়ন [১.১২.১] িনিম ত রাা % ১ ১০০ ৯৫ ১০০

[১.১৩] পাইলট ক ইউিপেত ০-৪৫ িদন বয়সী িশর জ িনবন
বাবায়ন

[১.১৩.১] জ িনবন বাবািয়ত % ১ ১০০ ৯৫ ১০০

[১.১৪] উু পিতেত সকল ধরেণর ভাতা ভাগী বাছাইকরণ [১.১৪.১] বাছাইত ভাতােভাগী % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[১.১৫] জলা শাসন কক িজববেষ  জলার িবালয়সেহ হাইিজন কণ ার
াপন

[১.১৫.১] ািপত হাইিজন কণ ার % ২ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫

[১.১৬] কেরানাকালীন সমেয় িশা ে ধারাবািহকতা রায় অনলাইন াস
চা করণ

[১.১৬.১] অনলাইন াস চাত িশা
িতান

সংা ২ ৩০ ২৫ ২২ ২০ ১৮
অজন েব ই স
হেয়েছ

[১.১৭] অল মধাবী িশাথেদর উ িশা সহায়তা কে জলা শাসক
িশা সহায়তা ফা গঠন

[১.১৭.১] গত ফা সংা ২ ১ ১

[১.১৮] িশার নগতমান িনিত কে সনাতনী পিত/িডিজটাল মাম
বহার কের িশকেদর সােথ মতিবিনময় সভা আেয়াজন

[১.১৮.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ৪

[১.১৯] িেযাােদর সানী ভাতা িবতরণ কায ম তদারিক [১.১৯.১] তদারকত ভাতা িবতরণ কায ম % ১ ১০০ ৯০ ১০০

[১.২০] িতবীেদর িশা ও অা কাণলক কােজ সহায়তা দান [১.২০.১] া বরা হেত দ সহায়তা % ১ ১০০ ৯০ ১০০

[১.২১] িভক নব াসন কায ম বাবায়ন [১.২১.১] িভক নব াসনকরণ % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৪৪.৪৪



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ১৫, ২০২১

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
রাজ শাসন ও
বহাপনায়
গিতশীলতা আনয়ন

১৫

[২.১] শতভাগ ই-িমউেটশন স করণ কায ম অাহত রাখা [২.১.১] সািদত ই- িমউেটশন % ৩ ১০০ ৯৫ ১০০

[২.২] িজব বষ  উদযাপন উপলে সরকাির জলমহােলর পােড় সৗবধ ক
ও পীবাব  রাপন

[২.২.১] রাপনত  সংা ৩ ২১৬৮৭ ২০০০০ ১৮০০০

[২.৩] মািসক রাজ সেলন অান [২.৩.১] অিত মািসক রাজ সেলন সংা ৩ ১২ ১১ ১০ ০৯ ৩

[২.৪] সায়রাত মহাল বাপনা [২.৪.১] হাটবাজার ইজারা দানত % ৩ ৯৬ ৯৫

[২.৫] িমহীনেদর মােঝ খাসজিম বোব দান [২.৫.১] খাসজিম দানত িমহীন সংা ২ ৪০০ ৩৯৫ ৩৯০ ৩৮৫ ৩৩৫

[২.৬] রাজ আদালেতর মামলা িনি [২.৬.১] িনিত রাজ মামলা % ১ ৬৮ ৬৬ ৬৪ ৬২ ১০০



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ১৫, ২০২১

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
সংহতকরণসহ
সেচতনতালক
কায ম পিরচালনা

১৫

[৩.১] জলা আইন লা কিমর সভা অান ও িসা বাবায়ন [৩.১.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৩

[৩.২] কেরানা সংমণ িতেরাধকে সামািজক র িনিত করেত মাবাইল
কাট  ও সেচতনতালক কায ম পিরচলানা

[৩.২.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  সংা ১ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ৩৫২

[৩.৩] িনরাপদ খা, মানবািধকার রা ও জনলা িনয়েণ মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[৩.৩.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  সংা ১ ৭০০ ৬৮০ ৬৭০ ৬৬০ ৬৫০ ৯৪

[৩.৪] e-mobile court system এ মামলার ত upload [৩.৪.১] আপেলাডত মামলা % ১ ১০০ ৯০ ১০০

[৩.৫] এিিকউভ ািজেেটর আদালত পিরদশ ন [৩.৫.১] পিরদশ ন সংা ১ ১২ ১১ ১০

কেরানা ভাইরাস
অিতমািরর কারেণ
সংি িবষেয় কায ম
হণ করা সব হয়িন

[৩.৬] জলখানা পিরদশ ন [৩.৬.১] পিরদশ ন সংা ১ ১২ ১১ ১০ ০৮ ০৭

কেরানা ভাইরাস
অিতমািরর কারেণ
সংি িবষেয় কায ম
হণ করা সব হয়িন

[৩.৭] থানা পিরদশ ন [৩.৭.১] পিরদশ ন সংা ১ ১২ ১১ ১০ ০৮ ০৭

কেরানা ভাইরাস
অিতমািরর কারেণ
সংি িবষেয় কায ম
হণ করা সব হয়িন

[৩.৮] মাদক অপবহার িনয়েণ জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন [৩.৮.১] আেয়ািজত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০

[৩.৯] পািক গাপনীয় িতেবদন রণ [৩.৯.১] িরত িতেবদন সংা ১ ২৪ ৯

২য় কায়াটাের অজন
এর কলােম ৬ এর েল
েল ৩ উেখ করা
হেয়েছ

[৩.১০] বািববাহ, নারী ও িশ িনয াতন রােধ জনসেচতনালক সভা
আেয়াজন

[৩.১০.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ১২ ১১ ৩

[৩.১১] তাের শি বাংলােদেশর সি’ বাবায়েন তণ সদায়েক
সৃকরেণর জ মতিবিনময়

[৩.১১.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ০৮ ০৭

[৩.১২] ত ি বহােরর মােম নিত িতেরােধ  সিহতা নীিত
বাবায়ন

[৩.১২.১] বাবািয়ত কায ম % ১ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ১০০



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ১৫, ২০২১

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

জলা পয ােয়র
দরসেহর
উয়নলক
কায সেহর
কায কর সময় সাধন

১০

[৪.১] জলা উয়ন সময় কিমর সভা অান [৪.১.১] অিত সভা সংা ৩ ১২ ১১ ১০ ৩

[৪.২] জলা উয়ন সময় কিমর সভার িসা বাবায়ন সময় সাধন [৪.২.১] িসা বাবািয়ত % ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৮০

[৪.৩] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভা [৪.৩.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ১

[৪.৪] এনিজও কায ম সময়, ায়ন ও তয়ন [৪.৪.১] দানত তয়ন সংা ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৩

[৪.৫] সকল ধরেণর উয়ন কায ম পিরদশ ন [৪.৫.১] পিরদশ ন/দশ ন সংা ২ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬

কেরানা ভাইরাস
অিতমািরর কারেণ
সংি িবষেয় কায ম
হণ করা সব হয়িন

৫
মানবসদ উয়ন ও
ািতািনক সমতা
িকরণ

৭

[৫.১] কম কতা-কম চারীেদর দািরক ও িগত সমা সমাধােন অভরীন
নানী আেয়াজন

[৫.১.১] অিত নানী সংা ৩ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬
লমাা ইেতামেই
অিজত হেয়েছ

[৫.২] াফ সভা [৫.২.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ৩

[৫.৩] াফ সভার িসা বাবায়ন [৫.৩.১] িসা বাবািয়ত % ১ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[৫.৪] িবিসএস (শাসন) কাডােরর িশানিবশ কম কতােদর অন া জব
িনং আেয়াজন

[৫.৪.১] িশণকাল িদন ১ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ১৮০



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ১৫, ২০২১

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

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১১

[এম.১.১] বািষ ক
কম সাদন ি (এিপএ)
বাবায়ন।

[এম.১.১.১] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ২ ৪

[এম.১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৩

[এম.১.২] াচার/উম
চচ ার িবষেয় অংশীজনেদর
সে মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৩] অিভেযাগ
িতকার বা িবষেয়
সবাহীতা /অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২

কেরানা
ভাইরাস
অিতমািরর
কারেণ
সংি
িবষেয়
কায ম হণ
করা সব
হয়িন

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা মািসক
িতেবদন উতন কপের
িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সংা ২ ৪ ৩ ৩



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ১৫, ২০২১

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.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান ি

৮

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট
িনিত

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

[এম.২.২] উাবনী /
উয়ন উোগ বাবায়ন

[এম.২.২.১] নতম এক
উাবনী / উয়ন উোগ
চাত

জনঘা ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১
েব ই অজন
স হেয়েছ

[এম.২.৩] কম চারীেদর
িশণ দান

[এম.২.৩.১] েতক
কম চািরর জ িশণ
আেয়ািজত

জনঘা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০

[এম.২.৩.২] ১০ম ড ও
ত েতক কম চারীেক
এিপএ িবষেয় দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪

[এম.২.৪] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৪.১] নতম এক
আওতাধীন দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ েনাদনা
দানত

সংা ১ ১

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা
অযায়ী য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৬০

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] অিডট আপি
িনিত

% ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির তািলকা
তত এবং হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ১৩-১২-২০২০
অজন েব ই
স হেয়েছ



া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ১৫, ২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


