
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, ম ১১, ২০২২

িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, রাজশাহী

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, ম ১১, 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
উয়ন কায ম
সময়
জারদারকরণ

২৫

[১.১] িবভাগীয় উয়ন সময় সভা
[১.১.১] আেয়ািজত সভা সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[১.১.২] িসা বাবািয়ত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫৫ ৯৪.৭৩

[১.২] িবভাগীয় জলা শাসক সেলন আেয়াজন
[১.২.১] আেয়ািজত সেলন সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[১.২.২] িসা বাবািয়ত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯৬

[১.৩] জলা শাসেকর কায ালয়/উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালয় পিরদশ ন

[১.৩.১] পিরদশ নত কায ালয় সংা ১ ৭২ ৭০ ৬৮ ৬৫ ৬০ ১১

[১.৩.২] বাবািয়ত পািরশ % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ১০০

[১.৪] জলা শাসেকর কায ালয়/উপেজলা িনব াহী
অিফসােরর কায ালয় দশ ন

[১.৪.১] দশ নত কায ালয় সংা ১ ৩৬ ৩৫ ৩৪ ৩২ ৩০ ৭

[১.৪.২] বাবািয়ত পািরশ % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ১০০

[১.৫] ইউিনউয়ন পিরষদ কায ালয় পিরদশ ন
[১.৫.১] পিরদশ নত কায ালয় সংা ১ ৩৬ ৩৫ ৩৪ ৩২ ৩০ ৮

[১.৫.২] বাবািয়ত পািরশ % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ১০০

[১.৬] মাননীয় ধানমীর অািধকার ক/উয়ন
ক (আমার বািড় আমার খামার কসহ) দশ ন

[১.৬.১] দশ নত ক সংা ১ ৩৬ ৩৫ ৩৪ ৩২ ৩০ ৩০



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, ম ১১, 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%

[১.৬] মাননীয় ধানমীর অািধকার ক/উয়ন
ক (আমার বািড় আমার খামার কসহ) দশ ন

[১.৬.২] বাবািয়ত পািরশ % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ১০০

[১.৭] কেরানা িতেরাধ সংা িবভাগীয় কিমর
সভা আেয়াজন

[১.৭.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ১

[১.৭.২] সভার িসা বাবািয়ত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪৫ ৮০

[১.৮] জলা পিরষেদর ধান িনব াহী কম কতাগেণর
সমেয় মািসক সভা আেয়াজন

[১.৮.১] অিত সভা সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ১

[১.৮.২] িসা বাবািয়ত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯৬

[১.৯] উপপিরচালক, ানীয় সরকারগেণর সমেয়
মািসক সভা আেয়াজন

[১.৯.১] অিত সভা সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ১

[১.৯.২] িসা বাবািয়ত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯৮

[১.১০] মািসক াফ সভা আেয়াজন
[১.১০.১] অিত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[১.১০.২] সভার িসা
বাবািয়ত

% ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ১০০

[১.১১] িজবষ  উপলে পির াম পির
শহর কম িচর অগিত সভা

[১.১১.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ২ ১ ১

২

রাজ
বাপনায়
গিতশীলতা
আনয়ন

১৮
[২.১] উপেজলা িম অিফস/ইউিনয়ন িম অিফস
পিরদশ ন

[২.১.১] পিরদশ নত কায ালয় সংা ২ ৩৬ ৩৫ ৩৪ ৩৪ ৩২ ১০



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, ম ১১, 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%

[২.১] উপেজলা িম অিফস/ইউিনয়ন িম অিফস
পিরদশ ন

[২.১.২] বাবািয়ত পািরশ % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ১০০

[২.২] উপেজলা িম অিফস/ইউিনয়ন িম অিফস
দশ ন

[২.২.১] দশ নত অিফস সংা ২ ৩৬ ৩৫ ৩৪ ৩২ ৩০ ৯

[২.২.২] বাবািয়ত পািরশ % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৬৭

[২.৩] রাজ শাসেনর অিতির জলা শাসক
(রাজ) ও ত কম কতােদর অংশহেণ
সভা/সেলন

[২.৩.১] আেয়ািজত
সভা/সেলন

সংা ২ ২ ১

[২.৩.২] িসা বাবািয়ত % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[২.৪] িম উয়ন কর আদায়
[২.৪.১] আদায়ত িম উয়ন
কর

টাকা
(কা)

২ ৯০ ৮৯ ৮৮ ৮৭ ৮৬ ১৪.৫৩

[২.৫] িমহীনেদর খাস জিম বোব
[২.৫.১] খাস জিম বোব া
পিরবার

সংা ৪ ৯০০ ৮৭৫ ৮৫০ ৮২৫ ৮০০ ৭৫৪

[২.৬] িমর খিতয়ান হালনাগাদকরণ [২.৬.১] হালনাগাদ খিতয়ান
সংা
(ল)

২ ১.৭ ১.৬ ১.৫ ১.৪ ১.৩ ০.২৪৩৪১

[২.৭] িজববষ  উপলে হহীনেদর হ িনম াণ
কােজর অগিত তদারিককরণ সভা

[২.৭.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৩

৩
িবভাগীয় পয ােয়
আইন-লার
উয়ন

১৪
[৩.১] িবভাগীয় আইন- লা সংা কার
কিমর সভা আেয়াজন

[৩.১.১] অিত সভা সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ১

[৩.১.২] িসা বাবািয়ত % ২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ১০০

[৩.২] িবভাগীয় আইন- লা কিমর সভা
আেয়াজন

[৩.২.১] অিত সভা সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৩.২.২] িসা বাবািয়ত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ১০০

[৩.৩] চারাচালান িতেরাধ আিলক টােফাস 
সভা আেয়াজন

[৩.৩.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৩.৩.২] িসা বাবািয়ত % ১ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ১০০

[৩.৪] অিতির জলা ািজেট/এিিকউভ
ািজেট আদালত পিরদশ ন

[৩.৪.১] পিরদশ নত আদালত সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৪

[৩.৪.২] বাবািয়ত পািরশ % ২ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ১০০



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, ম ১১, 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%

৪
টকসই উয়ন
লমাা অজন
রািতকরণ।

১৩

[৪.১] িবভাগীয় কিমশনার কক ইউিনয়ন
িডিজটাল সার দশ ন

[৪.১.১] দশ নত িডিজটাল
সার

সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৪.১.২] বাবািয়ত পািরশ % ১ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ১০০

[৪.২] এস.িড.িজ ও ৮ম প-বািষ কী পিরকনা
বাবায়েনর অগিত িবষেয় সংি দেরর সােথ
সময় সভা আেয়াজন

[৪.২.১] আেয়ািজত সভা সংা ২ ২ ১

[৪.৩] ই-ফাইিলং ও আইিস িবষয়ক সমতা
উয়ন িশণ আেয়াজন

[৪.৩.১] আেয়ািজত িশণ সংা ১ ১

[৪.৪] মানসত িশা বার উয়েনর জ সভা
আেয়াজন

[৪.৪.১] আেয়ািজত সভা সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[৪.৫] কম কতা/ কম চারীেদর সমতা উয়েন
সমসামিয়ক িবষেয়র উপর লািন ং সশন/সিমনার
আেয়াজন

[৪.৫.১] লািন ং সশন/সিমনার সংা ৪ ৪ ৩ ২ ১ ১

[৪.৬] িবভাগীয় পয ােয় জয়ীতােদর সংবধ না অান
(বােজট াি সােপে) আেয়াজন

[৪.৬.১] বাবািয়ত অান সংা ২ ১



া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, ম ১১, 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 ১.৮৮

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ১.৯০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ০.৮৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.৬০

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.৫৪

*সামিয়ক (provisional) ত


