
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১

িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, রংর

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১

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
িবভাগীয় উয়ন
সময় কম কা
জারদারকরণ

২০

[১.১] িবভাগীয় উয়ন সময় সভা আেয়াজন
[১.১.১] অিত সভা সংা ১ ৪ ৩ ১

[১.১.২] সভার কায িববরণী রণ কায িদবস ১ ৮ ১০ ১২ ১৩ ১৪ ৫

[১.২] িবভাগীয় উয়ন সভার িসা বাবায়ন [১.২.১] সভার িসা বাবায়ন % ১ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৭ ৮৩ ৯৫

[১.৩] িনধ ািরত সমেয় িরেপাট  িরটান  রণ [১.৩.১] িরত িরেপাট  % ১ ১০০ ৯৭ ৯৪ ৯১ ৮৯ ১০০

[১.৪] জলা শাসক সময় সভা িনয়িমতকরণ
[১.৪.১] অিত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[১.৪.২] সভার কায িববরণী রণ কায িদবস ১ ৮ ১০ ১২ ১৩ ১৪ ৪

[১.৫] জলা শাসক সময় সভার িসা বাবায়ন [১.৫.১] সভার িসা বাবায়ন % ২ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৭ ৮৩ ৯৫

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

[১.৬.১] বাবািয়ত পািরশ % ৩ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৭ ৮৩ ৯৫

[১.৬.২] পিরদশ ন/দশ নত সংা ২ ৭২ ৭০ ৬৮ ৬৭ ৬৫ ১২

[১.৭] উয়নলক ক পিরদশ ন/দশ ন
[১.৭.১] পিরদশ ন/ দশ নত সংা ১ ৮৪ ৮২ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৫

[১.৭.২] বাবািয়ত পািরশ % ১ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০

[১.৮] িশা িতান পিরদশ ন/দশ ন
[১.৮.১] পিরদশ ন/ দশ নত সংা ১ ২৪ ২২ ২০ ৩

[১.৮.২] বাবািয়ত পািরশ % ১ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৭ ৮৩ ৯৫

[১.৯] এস.িড.িজ বাবায়েনর অগিত িনেয় সংি
দেরর সােথ সময় সভা আেয়াজন

[১.৯.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ১

[১.৯.২] বাবািয়ত পািরশ % ১ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৭২

[১.১০] িরিলফ/ আর িবতরণ (েয াগ বাপনা
অিধদর হেত া)

[১.১০.১] িরিলফ িবতরণত মঃ টঃ ১ ৫০০ ২৫০



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১

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

আইন লার
উয়ন ও
জবাবিদিহতা
িনিতকরণ

১৫

[২.১] আইন লা কিমর সভা িনয়িমতকরণ
[২.১.১] অিত সভা সংা ২ ৬ ৫ ৪ ২

[২.১.২] সভার কায িববরণী রণ কায িদবস ১ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ৫

[২.২] আইন লা কিমর সভার িসা বাবায়ন [২.২.১] বাবািয়ত িসা % ২ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৭ ৮৩ ৯৫

[২.৩] িবভাগীয় চারাচালান িনেরাধ আিলক
টােফাস  কিমর সভা িনয়িমতকরণ

[২.৩.১] অিত সভা সংা ১ ১২ ৩

[২.৩.২] সভার কায িববরণী রণ কায িদবস ১ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ৮

[২.৪] িবভাগীয় চারাচালান িনেরাধ আিলক
টােফাস  কিমর সভার িসা বাবায়ন

[২.৪.১] বাবািয়ত িসা % ২ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৭ ৮৩ ৯৫

[২.৫] মাবাইল কােট র কায ম জারদারকরণ
[২.৫.১] মাপ অযায়ী পিরচািলত
মাবাইল কাট 

% ২ ১০০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৮ ১০০

[২.৬] মাদেক িবেরাধী কায ম জারদারকরণ
[২.৬.১] সভা/সিমনার/ ওয়াকশপ
আেয়াজন

% ১ ২ ১

[২.৭] পািক গাপনীয় িতেবদন রণ [২.৭.১] িরত িতেবদন % ১ ১০০ ৯৫ ৯৩ ৯২ ১০০

[২.৮] নিত িতেরাধ ও জবাবিদিহতা িনিতকরণ
[২.৮.১] সািদত তদ % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ১০০

[২.৮.২] ত িবভাগীয় বা % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ১০০

৩

 িম রাজ
বাপনায়
গিতশীলতা
িনিতকরণ

১৫

[৩.১] িবভাগীয় রাজ সভা িনয়িমতকরণ
[৩.১.১] অিত রাজ সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৩.১.২] সভার কায িববরণী রণ কায িদবস ০.৫ ৮ ১০ ১২ ১৩ ১৪ ৪

[৩.২] রাজ সভার িসা বাবায়ন [৩.২.১] বাবািয়ত িসা % ২ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৭ ৮৩ ৯৫

[৩.৩] রাজ বাপনা সংা িশণ দান
(িম শাসন িশণ ক থেক বরা া)

[৩.৩.১] রাজ িবষয়ক িশণ
বাবায়ন

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ১

[৩.৪] রাজ শাসেনর কম চারীেদর অেফরতেযা
ভিব তহিবেলর অেমাদন

[৩.৪.১] অেমািদত অেফরতেযা
ভিব তহিবল

কায িদবস ১ ৭ ৯ ১১ ১৩ ১৫ ৭

[৩.৫] িম অিধহেণর জ আপিকারীর নানী
হণ ও িনিকরণ

[৩.৫.১] আপিকারীর নানী
িনিকরণ

কায িদবস ১ ১৫ ২০ ২৫ ৩০ ২৯ ১৫



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১

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%

[৩.৬] জলা শাসেকর কায ালেয়র এল এ/এস
এ/জনােরল সা িফেকট/আর এস/রকড ম শাখা
পিরদশ ন/দশ ন

[৩.৬.১] পিরদশ নত এল এ/ এস এ
শাখা

সংা ১ ১২ ১০ ০৮ ৬ ৫ ৫

[৩.৬.২] বাবািয়ত পািরশ % ০.৫ ১০০ ৭৫ ৭০ ৬৮ ৬৫ ১০০

[৩.৭] উপেজলা িম অিফস/ইউিনয়ন িম অিফস
পিরদশ ন/দশ ন

[৩.৭.১] পিরদশ ন/দশ ন ত
কায ালয়

সংা ২ ৭২ ৭০ ৬৮ ২২ ১৮ ১৩

[৩.৭.২] পািরশ বাবায়ন % ১ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৭ ৮৩ ৯৫

[৩.৮] আয়ন/াম/উপেজলা /ইউিনয়ন িম
অিফস িনম াণ ও সংি অা উয়ন ক
পিরদশ ন/দশ ন

[৩.৮.১] পিরদশ ন/দশ ন ত
কায ালয়

সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯

[৩.৮.২] পািরশ বাবায়ন % ১ ৮৪ ৮৩ ৮২ ৮১ ৮০ ৮৪

[৩.৯] আপীল / িরিভশন মামলা ত িনিকরণ।
[৩.৯.১] িনিত মামলা
/িরিভশন

% ১ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০

৪
মানব সদ
উয়ন

১০

[৪.১] অভরীণ আইিস িশণ িনিতকরণ [৪.১.১] আেয়ািজত িশণ সংা ২ ৩ ২ ১

[৪.২] কম চারীেদর সমতা উয়েনর লে অিফস
বাপনা ও সমসামিয়ক িবষয় িনেয় িশণ
িনিতকরণ

[৪.২.১] আেয়ািজত িশণ সংা ২ ১২ ১০ ১০ ৯ ৮ ২

[৪.৩] এাওয়াড  দােনর মােম
কম কতা/কম চারীেদর উৎসাহ দান

[৪.৩.১] দ এাওয়াড  সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৪.৪] িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালেয় ৩য় িণর
কম চারীর িনেয়াগ দান ও পেদািত

[৪.৪.১] িনেয়াগ দানত % ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০

[৪.৫] িবভাগীয় িনব াচনী বাড , িনেয়াগ ও পেদািত
[৪.৫.১] িনেয়াগ ও পেদািত
দানত

% ২ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১

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

ানীয়
সরকােরর
কায ম
জারদারকরণ

১০

[৫.১] ানীয় সরকার িতান/ানীয় সরকার
িতােনর উয়ন ক পিরদশ ন/দশ ন কায ম
জারদারকরণ

[৫.১.১] বাবািয়ত পািরশ % ৩ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[৫.১.২] পিরদশ ন/দশ ন ত
িতান/উয়ন ক

সংা ২ ১৮০ ১৭৫ ১৭০ ১৬৫ ১৪১ ৩০

[৫.২] িডিডএলিজ/ জলা পিরষেদর িসইওেদর
সমেয় মািসক সভার আেয়াজন

[৫.২.১] অিত সভা সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ১

[৫.৩] িডিডএলিজ/ জলা পিরষেদর িসইওেদর
সমেয় মািসক সভার িসা বাবায়ন

[৫.৩.১] বাবািয়ত িসা % ৩ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

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 ১.৮৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ০.৭৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ০.৬৪

[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 ০.৪২

*সামিয়ক (provisional) ত


