
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী 

মাঠ শাসন শাখা 
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ারক ন র: ০৫.৪৩.০০০০.০১৪.০১.০০৫.১৯.১১১২ তািরখ: 
১৩ অে াবর ২০২২

২৮ আি ন ১৪২৯

িবষয:় ২০২২২০২২ --২৩২৩  অথবছেররঅথবছেরর   ব া িষকবািষক  কমস াদনকমস াদন   ি রি র   ১ম১ম   মা িসকমািসক ( ( লাইলাই -- সে রসে র ,  ,  ২০২২২০২২ ) ) এরএর
অজনঅজন  সং াসং া   িতেবদনিতেবদন   রণরণ

     উপ  িবষেয়র পিরে ি েত ২০২২-২৩ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি র ১ম মািসক লাইলাই -- সে রসে র ,,
২০২২২০২২  িতেবদন সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  এতদসংেগ রণ করা হেলা।              

সং ি  : ৬ (ছয়) পাতা।

১৩-১০-২০২২

মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা

িজ এস এম জাফরউ া  এনিডিস
িবভাগীয় কিমশনার

ফান: ০২৫৮৮৮৫৭২৩৩
ফ া : ০২৫৮৮৮৫৭৫২৯

ইেমইল:
divcomrajshahi@mopa.gov.bd

িি   আকষণঃআকষণঃ  অিতির  সিচব (অিতির  দািয় ), জলা ও মাঠ শাসন অ িবভাগ, মি পিরষদ িবভাগ

১



া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, ২০২২

িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, রাজশাহী

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, 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] বাবািয়ত িসা % ১ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৯৬

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

[১.২.২] বাবািয়ত িসা % ১ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ 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 ৬৪ ৫৮ ৫০ ৪৪ ২০

[১.৩.২] বাবািয়ত পািরশ % ১ ৭০ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৪২ ১০০

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

[১.৪.১] পিরদশ নত কায ালয় সংা ১ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৬ ২২ ১২

[১.৪.২] বাবািয়ত পািরশ % ১ ৭০ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৪২ ১০০

[১.৫] ইউিনয়ন পিরষদ কায ালয় পিরদশ ন
[১.৫.১] দশ নত ক সংা ১ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৬ ২২ ১২

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

[১.৬] িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালেয়র  আর
ক /জলা পিরষেদর উয়ন ক পিরদশ ন

[১.৬.১] পিরদশ নত ক সংা ১ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৫



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, 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] িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালেয়র  আর
ক /জলা পিরষেদর উয়ন ক পিরদশ ন

[১.৬.২] বাবািয়ত পািরশ % ১ ৭০ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৪২ ১০০

[১.৭] িবেশষ এলাকার (সমতেল বসবাসরত  -
গাী) উয়ন সহায়তা কম িচ সংা িবভাগীয়
কিমর সভা আেয়াজন

[১.৭.১] অিত সভা সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ০ ১

[১.৭.২] বাবািয়ত িসা % ১ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ১০০

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

[১.৮.১] অিত সভা সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ১

[১.৮.২] বাবািয়ত িসা % ১ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৯১

[১.৯] উপপিরচালক, ানীয় সরকারগেণর সমেয়
মািসক সভা আেয়াজন

[১.৯.১] আেয়ািজত সভা সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ১

[১.৯.২] বাবািয়ত িসা % ১ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৯৪

[১.১০] মািসক াফ সভা আেয়াজন
[১.১০.১] পিরদশ নত কায ালয় সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[১.১০.২] বাবািয়ত িসা % ১ ৭০ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৪২ ৯৫

[১.১১] িবভাগীয় জ ও  িনবন টােফাস 
কিমর সভা আেয়াজন

[১.১১.১] অিত সভা সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ০ ১

[১.১১.২] বাবািয়ত িসা % ১ ৭০ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৪২ ৯২



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, 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

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 ৩২ ২৮ ২৬ ২২ ৯

[২.১.২] বাবািয়ত পািরশ % ১ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ১০০

[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 ৫০ ১০০

[২.৩] িবভাগীয় রাজ সেলন আেয়াজন
[২.৩.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[২.৩.২] বাবািয়ত িসা % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৮২

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

টাকা
(কা)

২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ২০.৫৯

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

সংা ৩ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১৩৫৮

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

২ ২ ১.৮ ১.৬ ১.৪ ১.২ ৭২২৩৩

[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

[২.৭.২] বাবািয়ত িসা % ১ ৭০ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৪২ ৯৩

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] বাবািয়ত িসা % ২ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ১০০

[৩.২] িবভাগীয় আইন- লা কিমর সভা
আেয়াজন

[৩.২.১] অিত সভা সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৩.২.২] বাবািয়ত িসা % ১ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ১০০

[৩.৩] চারাচালান িতেরাধ আিলক টােফাস 
সভা আেয়াজন

[৩.৩.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৩

[৩.৩.২] বাবািয়ত িসা % ১ ৬৫ ৫৮ ৫২ ৪৬ ৪০ ১০০

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

[৩.৪.১] পিরদশ নত আদালত সংা ২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৩

[৩.৪.২] বাবািয়ত পািরশ % ২ ৬৫ ৫৮ ৫২ ৪৬ ৪০ ১০০



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, 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 ১ ২ ১

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

[৪.২.২] বাবািয়ত িসা % ১ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫

[৪.৩] কম চারীেদর দতা উয়ন িবষয়ক
অভরীণ িশণ দান

[৪.৩.১] আেয়ািজত িশণ সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[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 ১



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, 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 ২.২৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ০.৬৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ০.৬৮

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.৫৪

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.২৪

*সামিয়ক (provisional) ত


