
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৭, ২০২২

জলা শাসেকর কায ালয়, বড়া

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৭, 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 ােয়
সরকাির ও
বসরকাির সকল
উয়নলক
কায মসেহর
কায কর
সময়সাধন এবং
জ  িনবন
কায ম সকরণ

১৮

[১.১] জলা উয়ন সময় কিমর সভা
অান

[১.১.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ৩

[১.২] জলা উয়ন সময় কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[১.২.১] বাবািয়ত িসা % ২ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪২ ৯৬

[১.৩] িবিভ উয়নলক কায ম
পিরদশ ন

[১.৩.১] পিরদশ নত ক সংা ২ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ১৫

[১.৪] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক সভা [১.৪.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ৩

[১.৫] ত অিধকার আইন সংা সভা
আেয়াজন

[১.৫.১] অিত সভা সংা ১ ৬ ৫ ৫ ৪ ৪ ১

[১.৬] গণনানী [১.৬.১] গণনানী হণ সংা ২ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ১৩

[১.৭] কিমউিন িিনক দশ ন [১.৭.১] দশ ন সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ৫

[১.৮] শখ রােসল িডিজটাল াব পিরদশ ন [১.৮.১] পিরদশ নত ােবর সংা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ৩

[১.৯] ইউিনয়ন িডিজটাল সার পিরদশ ন [১.৯.১] পিরদশ নত সােরর সংা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ৩

[১.১০] জ িনবন সকরণ
[১.১০.১] জলায় জের ১ বছেরর মে
জ িনবেনর হার

% ১ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ১৩২.৮৩

[১.১১]  িনবন সকরণ
[১.১১.১] জলায় জের ১ বছেরর মে
 িনবেনর হার

% ১ ৪৫ ৪১ ৩৬ ৩২ ২৭ ৮৯.৩৮



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৭, 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 শাসন ও
বাপনায়
গিতশীলতা আনয়ন

১৫

[২.১] রাজ সভার আেয়াজন [২.১.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৭ ৩

[২.২] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন [২.২.১] পিরদশ নত অিফস সংা ১ ২৪ ২২ ১৯ ১৭ ১৪ ৬

[২.৩] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [২.৩.১] পিরদশ নত অিফস সংা ১ ৭২ ৬৫ ৫৭ ৫০ ৪৩ ১৮

[২.৪] িম রকড  হালনাগাদকরণ [২.৪.১] হালনাগাদত খিতয়ান সংা ২ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ৮৪৮৮

[২.৫] িষ খাস জিম বোব দান [২.৫.১] নব ািসত পিরবার সংা ২ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৩৬০ ৭৭

[২.৬] িম উয়ন কর আদায় করা [২.৬.১] আদায়ত িম উয়ন কর
টাকা
(ল)

২ ১৩৫০ ১২১৫ ১০৮০ ৯৪৫ ৮১০ ২৯৪.৪৭৭

[২.৭] আয়ণ ক পিরদশ ন [২.৭.১] পিরদশ েনর সংা সংা ২ ২৪ ২২ ২০ ১৭ ১৫ ৬

[২.৮] িম অিধহেণর িতরণ দােনর
জ িমসেকস িনি

[২.৮.১] িনিত মামলা % ২ ৭০ ৬৩ ৫৬ ৪৯ ৪২ ২৭১.০৫

[২.৯] অনলাইন খিতয়ান ও িবিভ মামলার
নকল সরবরাহ

[২.৯.১] সরবরাহত নকেলর সংা % ১ ৮৫ ৭৭ ৬৯ ৬১ ৫৩ ৯৩

৩

জলা ািজেিসর
মােম জনলা
ও জনিনরাপা
সংহতকরণ

১৩

[৩.১] মাবাইল কাট  পিরচালনা [৩.১.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  সংা ২ ৮৪০ ৭৫৬ ৬৮০ ৬১০ ৫৫০ ২৯৮

[৩.২] এিিকউভ ািজেট আদালত
পিরদশ ন

[৩.২.১] মাপ অিজত সংা ২ ২৪ ২২ ১৯ ১৭ ১৪ ৬



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৭, 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%

[৩.৩] জলখানা পিরদশ ন [৩.৩.১] মাপ অিজত সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ৩

[৩.৪] জলা আইন লা কিমর সভা
অান

[৩.৪.১] অিত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ৩

[৩.৫] এিিকউভ ািজেটেদর িনেয়
সভা আহবান

[৩.৫.১] আহবানত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ৩

[৩.৬] পািক গাপনীয় িতেবদন রণ [৩.৬.১] িরত িতেবদন সংা ১ ২৪ ২১ ১৯ ১৭ ১৪ ৬

[৩.৭] সড়ক িনরাপা কিমর সভা [৩.৭.১] অিত সভা সংা ১ ৪ ৩ ৩ ৩ ২ ১

[৩.৮] পাটজাত পের মাড়ক বহার
বাতালককরেণ মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[৩.৮.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  সংা ১ ৪ ৩ ৩ ৩ ২ ১৩

[৩.৯] আেয়াের লাইেস নবায়ন [৩.৯.১] িতেবদন সংা ২ ১৫০ ১৩৫ ১২০ ১০৫ ৯০

৪

সামািজক সমা
িনরসেন কায কর
উোগ হণ ও
মানসত িশা
বার বতন

১২

[৪.১] মাদকের অপবহার িনয়েণ
সভা আেয়াজন

[৪.১.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ৩

[৪.২] বািববাহ রােধ ানীয় গমা
ি ও অিভভাবকেদর অংশহেণ সভা

[৪.২.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ৩ ৩ ২ ২ ১ ১

[৪.৩] সাস ও জীবাদ দমেন সভা
আেয়াজন

[৪.৩.১] আেয়ািজত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ৩

[৪.৪] নারী ও িশ পাচার রােধ সভা
আেয়াজন

[৪.৪.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ৩



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৭, 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%

[৪.৫] মািিমিডয়া াস ম পিরদশ ন [৪.৫.১] পিরদশ নত সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ৩

[৪.৬] িশা িতান পিরদশ ন [৪.৬.১] পিরদশ নত সংা ২ ৩৬ ৩৩ ২৯ ২৬ ২২ ৯

[৪.৭] মানসত িশা বাবায়েন সকল
িশা িতােনর ধান ও ণীজেনর সােথ
মতিবিনময় সভা

[৪.৭.১] মানসত িশার মতিবিনময়
সভা

সংা ২ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ১

[৪.৮] এিসেডর অপবহার রাধ সংা
সিমনার/সভা

[৪.৮.১] আেয়ািজত সিমনার/সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ৩

৫

টকসই উয়ন
লমাা অজন
রািতকরণ ও
সামািজক িনরাপা
িনিতকরণ

১২

[৫.১] াণ ও নব াসন এবং েয াগ
বাবাপনা সিকত সভা

[৫.১.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ৩

[৫.২]  িনয়েণ িনয়িমত বাজার
তদারিক

[৫.২.১] তদারিক িতেবদন সংা ২ ২৪ ২২ ২০ ১৭ ১৪ ৬

[৫.৩] পিরেবশ সংরেণ মতিবিনময় সভা/
সিমনার আেয়াজন

[৫.৩.১] আেয়ািজত সভা/সিমনার সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১

[৫.৪] অৈবধ নদী দখলকরেণ সভা/
সিমনার আেয়াজন েয়াজেন মাবাইল
কাট  পিরচালনা

[৫.৪.১] আেয়ািজত
সভা/সিমনার/মাবাইল কাট 

সংা ১ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ১

[৫.৫] নদীরা কিমর সভা [৫.৫.১] অিত সভা সংা ১ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ১

[৫.৬] বরা পৗরসভা(সকল) ময়রেদর
সােথ বজ বাপনা িবষয়ক মতিবিনময়
সভা

[৫.৬.১] আেয়ািজত মতিবিনময় সভা সংা ২ ৪ ৩ ৩ ৩ ২ ১

[৫.৭] বড়ার পয টন িবকােশ েয়াজনীয়
উোগ হণ

[৫.৭.১] আেয়ািজত সভা/সিমনার সংা ২ ৪ ৩ ৩ ৩ ২ ১

[৫.৮] অিত দিরেদর জ কম সংান
কম িচ (ইিজিপিপ)

[৫.৮.১] অিত দিরেদর জ
কম সংান কম িচ (ইিজিপিপ)

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০



া: ৬ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৭, 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 ২.৫০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ২.৫০

[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 .৭৫

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ .৭৫

*সামিয়ক (provisional) ত


