
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

জলা শাসেকর কায ালয়, রাজশাহী

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির 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

জলা পয ােয়র
দরসেহর
উয়নলক
কায মসেহর
সময়সাধন

১৯

[১.১] জলা উয়ন সময় কিমর সভা
আেয়াজন

[১.১.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৩

[১.১.২] িসা বাবায়ন % ১ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৬০

[১.২] দািরক কােজ আইিসর বহার
িনিতকরণ

[১.২.১] ই- নিথর মােম
িনিত প

% ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫

[১.৩] আইিস কিমর সভা আেয়াজন [১.৩.১] আেয়ািজত সভা সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৩

[১.৪] ইেনােভশন সভা আেয়াজন [১.৪.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ৮ ৭ ৬ ৫ ৩

[১.৫] গণনানী [১.৫.১] গণনানী সংা ত সংা ২ ৬৭০ ৬০৩ ৫৩৬ ৪৬৯ ১৯৮

[১.৬] ই-পচ া (খিতয়ান) [১.৬.১] অনলাইেন সবা দান % ১ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৬০

[১.৭] ত ও যাগােযাগ ি বহােরর
মােম অিধকাংশ সভা Virtual
পিতেত সাদন

[১.৭.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১৯ ৯ ৪৪

[১.৮] ত অিধকার আইেন ত দান
সংা

[১.৮.১] দানত ত % ২ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৬০

[১.৯] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক
সভা আেয়াজন

[১.৯.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৩

[১.৯.২] িসা বাবায়ন % ১ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৬০

[১.১০] কেরানা (COVID-19)
ভাইরাস িতেরােধ জনসেচতনতালক
হীত বা

[১.১০.১] কায েমর ছিব সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ১



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর
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অিত
উম

উম
চলিত
মান
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১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২
রাজ শাসন
বাপনায়
গিতশীলতা আনয়ন

১৭

[২.১] জলা রাজ সেলন সভা আেয়াজন
[২.১.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৩

[২.১.২] িসা বাবায়ন % ১ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৬০

[২.২] জলা শাসক কক উপেজলা ও
ইউিনয়ন িম পিরদশ ন

[২.২.১] পিরদশ নত অিফস সংা ২ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৯

[২.২.২] বাবািয়ত পিরশ % ১ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৬০

[২.৩] রাজ মামলা [২.৩.১] িনিত মামলা সংা ২ ১২০ ১০৮ ৯৬ ৮৪

[২.৪] িম উয়ন কর আদায় [২.৪.১] আদায়ত িম উয়ন কর
কা
(টাকায়)

৪ ১৪.০০ ১৩.০০ ১২.০০ ১১.০০ ৩১০৪০২১৬

[২.৫] িম রকড  হালনাগাদকরণ [২.৫.১] হালনাগাদত িম রকড  সংা ২ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ৯০৫

[২.৬] িনিত র সা িফেকট মামলা

[২.৬.১] িনিত র
সা িফেকট মামলা

সংা ২ ৭৯ ৭২ ৬৪ ৫৬ ১০

[২.৬.২] িনিত র
সা িফেকট মাকামা সংা
মািসক পয ােলাচনা সভা

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

৩

জলা পয ােয়
আইন-লার
উয়ন ও
জনিনরাপার
সংহিতকরণ

১৫
[৩.১] জলা আইন লা কিমর সভা
আেয়াজন

[৩.১.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৩



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ
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১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৩.১] জলা আইন লা কিমর সভা
আেয়াজন

[৩.১.২] িসা বাবায়ন % ১ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৬০

[৩.২] িনয়িমত মাবাইল কাট  পিরচালনা [৩.২.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  সংা ২ ৮৪০ ৭৫৬ ৬৭২ ৫৮৮ ২৪৯

[৩.৩] পািক গাপনীয় িতেবদন রণ [৩.৩.১] িরত িতেবদন সংা ১ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ৬

[৩.৪] জল খানা পিরদশ ন
[৩.৪.১] পিরদশ নত সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯

[৩.৪.২] িসা বাবায়ন % ১ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২

[৩.৫] নারী ও িশ িনয াতন রােধ
জনসেচতনতা লক উঠান বঠক আেয়াজন

[৩.৫.১] আেয়ািজত উঠান বঠক সংা ২ ১২ ৯ ৮ ৭ ৩

[৩.৬] যৗক িনেরােধর লে
সামািজকভােব জনসেচতনতা লক উঠান
বঠক আেয়াজন

[৩.৬.১] আেয়ািজত উঠান বঠক সংা ২ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ১০

[৩.৭] বািববাহ জনসেচতনতা লক
উঠান বঠক আেয়াজন

[৩.৭.১] আেয়ািজত উঠান বঠক সংা ২ ১২ ৯ ৮ ৭ ৩

৪
মানবসদ উয়ন
ও ািতািনক
সমতা ি

১১

[৪.১] ৩য় নী ও ৪থ  নীর  পেদ
িনেয়াগ দান

[৪.১.১] িসা বাবায়ন % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ২৫

[৪.২]  েগাীর সনদ প দান [৪.২.১] দানত সনদপ % ১ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৬০

[৪.৩] াণ ও নব াসন এবং েযাগ
বাপনা সিকত কণ ধার কিমর সভা
অান আেয়াজন

[৪.৩.১] অিত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৩



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ
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১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৪.৪] িবিসএস (শাসন) কাডােরর
িশানিবশ কম কতােদর ইনসািভ স
িশণ আেয়াজন

[৪.৪.১] িশণ কাল িদন ২ ১৮০ ৪৫

[৪.৫] জলা শাসেন কম রত কম চারীেদর
িশণ আেয়াজন

[৪.৫.১] িশণ কাল জনঘা ২ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ১৫

[৪.৬] জ িনবন সকরণ [৪.৬.১] জলার জ িনবন হার % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩৭

[৪.৭]  িনবন সকরণ [৪.৭.১] জলার  িনবন হার % ১ ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ২০

[৪.৮] ই-মাবাইল কাট সকরণ
[৪.৮.১] অনলাইেন িলিপবকরেণর
হার

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৯০

৫
মানসত িশা
বার উয়ন
িনিতকরণ

৮

[৫.১] িনয়িমত িশা িতান পিরদশ ন
[৫.১.১] দশ ন/পিরদশ নত সংা ২ ১২০ ১০৮ ৯৬ ৮৪ ১৪

[৫.১.২] িসা বাবায়ন % ১ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৬০

[৫.২] মািিমিডয়া াসম বা
িনিতকরণ

[৫.২.১] মািিমিডয়া াসম
িশা িতান পিরদশ ন ও
মিনটিরং

সংা ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১২

[৫.৩] িশা িতােন ািপত শখ রােসল
িডিজটাল াব পিরদশ ন

[৫.৩.১] দশ ন/পিরদশ নত াব সংা ১ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ১০

[৫.৩.২] িসা বাবায়ন % ১ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৪০

[৫.৪] িশা িতােন ািপত বব
কণ ার পিরদশ ন

[৫.৪.১] দশ ন/পিরদশ নত বব
কণ ার

সংা ১ ১৬০ ১৪৪ ১২৮ ১১২ ১২

[৫.৪] িশা িতােন ািপত বব
কণ ার পিরদশ ন

[৫.৪.২] িসা বাবায়ন % ১ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৬০



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২
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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 ১.৬

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ১.২

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ .৬০

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ .৬০

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ .৫৫

*সামিয়ক (provisional) ত


