
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৭, ২০২৩

জলা শাসেকর কায ালয়, পগড়

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৭, ২০২৩

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 আইন-লা ১৬

[১.১] সামািজক যাগােযাগ মােমর অপবহার
রাধকে বা হণ

[১.১.১] অিত সভা সমি ২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৬ ৬

[১.২] ধময় উবাদ ও জীবাদ মাকােবলায়
বা হণ

[১.২.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৬ ১১৩

[১.৩] বািববাহ, ইভিজং, খাে ভজাল, নকল
প ইতািদ রােধ িনয়িমত মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[১.৩.১] পিরচািলত মাবাইল
কাট 

সংা ৩ ৭০০ ৬৮০ ৬৬০ ৬৪০ ৬২০ ১৯৮

[১.৩.২] পিরচািলত মাবাইল
কাট 

সংা ৩ ৭০০ ৬৮০ ৬৬০ ৬৪০ ৬২০ ১৯৮

[১.৩.৩] পিরচািলত মাবাইল
কাট 

সংা ৩ ৭০০ ৬৮০ ৬৬০ ৬৪০ ৬২০ ১৯৮

[১.৪] জলা আইন- লা সংা সভার িসা
বাবায়ন

[১.৪.১] িসা বাবায়েনর
হার

% ২ ১০০ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ১০০

[১.৫] মাদক সমাজ গঠেন ও চারাচালান রােধ
পদেপ হণ

[১.৫.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৬ ৬

[১.৬] নারী ও িশর িত সিহংসতা, িনপীড়ন ও
বষলক আচরণ বে পদেপ হণ

[১.৬.১] অিত সভা সংা ১ ১০ ১১ ১০ ৮ ৬ ৩

[১.৭] এিিকউভ ািজেট আদালেতর মামলা
িনির জারদারকরণ

[১.৭.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৬ ১৭.৬৪

[১.৮] আেয়াের লাইেস ই ও নবায়ন [১.৮.১] ই ও নবায়েনর হার % ২ ১০০ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ০

২ িম বাপনা ১৫
[২.১] সহকারী কিমশনার (িম) ও ইউিনয়ন িম
অিফস পিরদশ ন

[২.১.১] পিরদশ নত অিফস সংা ২ ৪৮ ৪৬ ৪৪ ৪২ ৪০ ১২



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৭, ২০২৩

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%

[২.২] সা িফেকট মামলা িনি [২.২.১] িনিত মামলা সংা ২ ৪০০ ৩৮০ ৩৭০ ৩৬০ ৩৫০ ২২

[২.৩] িম রাজ সংা মামলা িনি [২.৩.১] িনিত মামলা % ২ ১০০ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ১৪.২২

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

% ২ ১০০ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ১৫.১৮

[২.৫] সায়রাত মহাল ইজারা দান
[২.৫.১] আদায়ত
ইজারা

% ১ ১০০ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ৯৫

[২.৬] দওয়ািন মামলার এস এফ রণ [২.৬.১] এস এফ রণ % ২ ৯৪ ৯৩ ৯২ ৯১ ৯০ ১০০

[২.৭] অিপ ত সির লীজ নবায়ন [২.৭.১] লীজ নবায়েনর হার % ১ ৮৬ ৮৪ ৮২ ৮০ ৭৮ ৬.০৫

[২.৮] খিতয়ােনর/পচ ার নকল সরবারহ
[২.৮.১] খিতয়ােনর নকল
দান

সংা ২ ১৫০০০ ১৪৫০০ ১৪০০০ ১৩৫০০ ১৩০০০ ৩৪০৭

[২.৯] এলএ কেসর গেজট কাশ [২.৯.১] গেজট কােশর হার % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ০

৩
উয়ন ও
শাসিনক সময়

১৪

[৩.১] জলার সকল সরকাির দেরর কায েমর
সােথ যথাযথ সময় সাধন

[৩.১.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ০ ০ ০ ৩

[৩.২] উয়ন কের/কায েমর মান িনিেত
িনয়িমত পিরশ ন করা

[৩.২.১] পিরদশ ন সংা ২ ১২ ১১ ০ ০ ০ ৩

[৩.২.২] পিরদশ ন সংা ২ ১২ ১১ ০ ০ ০ ৩



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৭, ২০২৩

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%

[৩.২] উয়ন কের/কায েমর মান িনিেত
িনয়িমত পিরশ ন করা

[৩.২.৩] পিরদশ ন সংা ২ ১২ ১১ ০ ০ ০ ৩

[৩.৩] জলা শাসেন কম রত কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৩.৩.১] িশণাথ
সংা
(জন)

২ ৩১২ ৩১০ ৩০৮ ৩০৬ ৩০৪ ৩১২

[৩.৪] েয াগ িত এলাকা তাৎিণক
পিরদশ ন/দশ ন

[৩.৪.১] পিরদশ ন/ দশ নত % ২ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০

[৩.৫] িজআর ও িভিজএফ দান
[৩.৫.১] দানত িজআর ও
িভিজএফ

% ১ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০

[৩.৬] এস িড িজ িবষয়ক জলা কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[৩.৬.১] িসা বাবায়ন % ১ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০

[৩.৭] সরকাির অিফেস সময়মেতা সবা াি
িনিেত পদেপ হণ

[৩.৭.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১০ ০ ০ ০ ১০০

[৩.৮] এনিজও িবষয়ক সময় সভা [৩.৮.১] অিত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৮ ৫ ৩

[৩.৯] সরকাির অিফেস সময়মত সবা দান
িনিতকরেণ পদেপ হণ

[৩.৯.১] পদেপ হণ সংা ১ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৩

৪
ানীয় সরকার ও
অা কায েমর
সময়/বাপনা

১৩

[৪.১] এসিডিজ ানীয়করেণ উোগ হণ
[৪.১.১] পিরকনা বাবায়ন
তদারিক

সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৬ ৩

[৪.২] ানীয় সরকার িতােন যথাযথ উয়ন
পিরকনা হেণ সহায়তা ও সময় সাধন

[৪.২.১] অিত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৮ ৬ ৩

[৪.৩] জলার িনজ ঐিতহ ও সংিত রা এবং
জলার িবাত পসেহর চার ও িবপণেন
উোগ হণ (জলা ািং)

[৪.৩.১] অিত সভা সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ০



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৭, ২০২৩

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%

[৪.৪] পিরকিত নগরায়ণ ও বনায়ন িনিত করা

[৪.৪.১] অিত সভা সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ০

[৪.৪.২] অিত সভা সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ০

[৪.৪.৩] অিত সভা সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ০

[৪.৫] পয টেনর িবকাশ, পয টন েটর রণােবণ
ও নন পয টন ট গেড় লেত পদেপ হণ

[৪.৫.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৬ ১

[৪.৬] জ িনবন কায ম তদারিক [৪.৬.১] অিত সভা সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৪.৭] াম আদালেতর কায ম পয েবণ [৪.৭.১] পিরদশ ন সংা সংা ১ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৩০ ২৮ ৯

[৪.৮] ানীয় সরকার িতােনর কায ম
পিরবীণ

[৪.৮.১] অিত সভা সংা ১ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৩০ ২৮ ৩

[৪.৯] ানীয় সরকার িতােনর সমতা িেত
উোগ হণ

[৪.৯.১] িশণ সংা সংা ১ ৪ ৩ ২ ০ ০ ৩

৫
িশা, সংিত ও
আইিস

১২

[৫.১] িশা িতান উত পাঠদান িনিেত
পদেপ হণ

[৫.১.১] পদেপ হণ % ১ ১০০ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ১০০

[৫.২] গ ম এলাকার িশা িতােনর কায ম
িেত পদেপ হণ

[৫.২.১] পিরদশ ন সংা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৬ ৩৮

[৫.৩] িবিভ িশা িতান পিরদশ ন/দশ ন
[৫.৩.১] পিরদশ ন/ দশ নত
িবালয়

সংা ১ ৭৫ ৭৪ ৭৩ ৭২ ৭০ ১১০



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৭, ২০২৩

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%

[৫.৩] িবিভ িশা িতান পিরদশ ন/দশ ন

[৫.৩.২] পিরদশ ন/ দশ নত
িবালয়

সংা ১ ৭৫ ৭৪ ৭৩ ৭২ ৭০ ১১০

[৫.৩.৩] পিরদশ ন/ দশ নত
িবালয়

সংা ১ ৭৫ ৭৪ ৭৩ ৭২ ৭০ ১১০

[৫.৪] শখ রােসল িডিজটাল াব পিরদশ ন [৫.৪.১] আইিস বহারকারী % ১ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ৮৩

[৫.৫] েরাপেণর জ জনগণেক উুকরণ
মলা/সমােবশ/সভা আেয়াজন

[৫.৫.১] পিরবীণত
িতান

% ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ০

[৫.৬] নাগিরকেদর জ পাক, খলার মাঠ
সংরণ/উয়ন /নন তরীর উোগ হণ

[৫.৬.১] আেয়ািজত অান সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ০

[৫.৭] ধময় ও সামািজক সীিত ও
অসদািয়কতা রায় বা হণ

[৫.৭.১] আেয়ািজত অান সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৩

[৫.৮] জনসাধারেণর মােঝ িনরাপদ ইারেনট ও
তি বহার িনিেত পদেপ হণ

[৫.৮.১] আেয়ািজত অান সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ০

[৫.৯] জলা িশা কিমর সভার িসা বাবায়ন
[৫.৯.১] িসা বাবায়েনর
হার

% ২ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ০



া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৭, ২০২৩

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

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


