
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৩, ২০২১

িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয়, লনা

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৩, 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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

িবভাগীয়
উয়নলক ও
শাসিনক
কায মসেহর
কায কর সময়
সাধন;

২০

[১.১] িবভাগীয় উয়ন সময় কিমর সভা অান
[১.১.১] সভার িসা বাবািয়ত % ১.৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯৫

[১.১.২] অিত সভা সংা ১ ৬ ৫ ২

[১.২] মাননীয় ধানমীর অািধকার ক ও িবিভ
উয়নলক কায ম দশ ন

[১.২.১] দশ নত ক সংা ১ ২০ ১৭ ১৫ ১২ ৩২

[১.২.২] পািরশ বাবািয়ত % ১ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৮৫

[১.৩] জলা শাসকগেণর মািসক শাসিনক সভা
আেয়াজন

[১.৩.১] সভার িসা বাবািয়ত % ১.৫ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৮৫

[১.৩.২] আেয়ািজত সভা সংা ১ ১২ ১১ ৩

[১.৪] জলা পিরষেদর ধান িনব াহী কম কতাগেণর
সময় সভা

[১.৪.১] সভার িসা বাবািয়ত % ১.৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯০

[১.৪.২] অিত সভা সংা ১ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ১

[১.৫] সকেলর জ মানসত ােসবা িনিতকরেণ
িবিভ হাসপাতাল ও কিমউিন িিনক দশ ন

[১.৫.১] দশ নত হাসপাতাল ও িিনক সংা ১ ১০ ০৮ ০৫ ০৩ ৫

[১.৬] আমার বািড় আমার খামার ক দশ ন [১.৬.১] দশ নত ক সংা ১ ১০ ০৮ ০৫ ০৩ ৫

[১.৭] জলা শাসেকর কায ালয় পিরদশ ন
[১.৭.১] পিরদশ নত কায ালয় সংা ১ ১০ ০৮ ০৫ ০৩ ১০

[১.৭.২] পিরদশ েনর পািরশ বাবািয়ত % ১ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৮৫

[১.৮] উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় পিরদশ ন
[১.৮.১] পিরদশ নত কায ালয় সংা ১ ১০ ০৮ ০৫ ০৩ ১০

[১.৮.২] পিরদশ েনর পািরশ বাবািয়ত % ১ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৮৫

[১.৯] জলা শাসক সেলেনর িসা বাবায়ন [১.৯.১] িসা বাবািয়ত % ১.৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৪০

[১.১০] অিতির জলা শাসকগেণর সে িমািসক
িভিডও কনফাের আেয়াজন

[১.১০.১] আেয়ািজত িভিডও কনফাের সংা ১ ১২ ১০ ০৯ ০৮

[১.১১] অিতির জলা ািজেট ও এিিকউভ
ািজেট আদালত পিরদশ ন

[১.১১.১] পিরদশ নত আদালত সংা ১ ১০ ৮ ৫ ৩ ৩

[১.১১.২] পিরদশ েনর পািরশ বাবািয়ত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৮০



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৩, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ
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নর
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মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
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অসাধারণ
অিত
উম
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১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

জনিনরাপা
সংহতকরণ ও িম
বাপনায়
গিতশীলতা
আনয়ন;

১৯

[২.১] চারাচালান িতেরাধ সংা আিলক টােফাস 
সভা আেয়াজন

[২.১.১] সভার িসা বাবািয়ত % ১ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৮৫

[২.১.২] আেয়ািজত সভা সংা ০.৫ ১২ ১১ ৩

[২.২] চারাচালান মামলা িনি সংা মিনটিরং
কিমর সভা আেয়াজন

[২.২.১] সভার িসা বাবািয়ত % ১ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৮৫

[২.২.২] আেয়ািজত সভা সংা ০.৫ ১২ ১১ ৩

[২.৩] িবভাগীয় আইন-লা কিমর সভা অান
[২.৩.১] সভার িসা বাবািয়ত % ১ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৮৫

[২.৩.২] অিত সভা সংা ০.৫ ৬ ৫ ১

[২.৪] িবভাগীয় কার কিমর সভা আেয়াজন
[২.৪.১] সভার িসা বাবািয়ত % ১ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৮৫

[২.৪.২] আেয়ািজত সভা সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ১ ১

[২.৫] পািক গাপনীয় িতেবদন রণ [২.৫.১] িরত িতেবদন সংা ১ ২৪ ২৩ ২২ ৬

[২.৬] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন
[২.৬.১] পিরদশ েনর পািরশ বাবািয়ত % ১ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৮৫

[২.৬.২] পিরদশ নত অিফস সংা ০.৫ ১০ ০৮ ০৫ ০৩ ৬

[২.৭] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন
[২.৭.১] পিরদশ েনর পািরশ বাবািয়ত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৮০

[২.৭.২] পিরদশ নত অিফস সংা ০.৫ ১০ ৮ ৫ ৩ ৫

[২.৮] .উ.ক এর সাধারণ দািব আদােয়র িরেপাট  দান
[২.৮.১] .উ.ক এর সাধারণ দািব
আদােয়র িরেপাট  দানত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ১০০

[২.৯] রাজ আপীল মামলা িনি [২.৯.১] িনিত মামলা % ১ ৯৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০৫.৮৮

[২.১০] এল এ আপীল মামলা িনি [২.১০.১] িনিত মামলা % ১ ৯৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[২.১১] িবভাগীয় রাজ সেলন আেয়াজন
[২.১১.১] আেয়ািজত সেলন সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৩

[২.১১.২] সেলেনর িসা বাবািয়ত % ১ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৮৫

[২.১২] আয়ণ কের আওতায় িনিম ত ারাক
পিরদশ ন

[২.১২.১] পিরদশ নত ারাক সংা ১ ৫ ৪ ৩ ৬

[২.১২.২] পিরদশ েনর পািরশ বাবািয়ত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৮০

[২.১৩] ‘জিম আেছ ঘর নাই’ কের অধীন িনিম ত ঘর
পিরদশ ন

[২.১৩.১] পিরদশ নত ঘর সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ৫

[২.১৩.২] পিরদশ েনর পািরশ বাবািয়ত % ০.৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৮০

[২.১৪] রাজ শাসেন কম রত কম কতা কম চারীেদর
জ িম বাপনা সংা িশণ আেয়াজন

[২.১৪.১] আেয়ািজত িশণ সংা ০.৫ ৩ ২ ১ ১



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৩, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ
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৩

সািব ক উয়েন
িডিজটাল ির
বহার
িনিতকরণ,
িশার ণগত মান
ি এবং সামািজক
সেচতনতা ি;

১৬

[৩.১] জলা শাসকগেণর সে ম িভিডও কনফাের
আেয়াজন

[৩.১.১] আেয়ািজত ম িভিডও
কনফাের

সংা ১ ৩৬ ৩০ ২৫ ২০ ৮

[৩.২] ফসক লাইভ অান [৩.২.১] আেয়ািজত ফসক লাইভ সংা ১ ২০ ১৫ ১০

[৩.৩] িবভাগীয় ইেনােভশন কিমর সভা
[৩.৩.১] অিতসভা সংা ১ ৬ ৫ ২

[৩.৩.২] সভার িসা বাবািয়ত % ১ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯০

[৩.৪] ইেকাপাক াপন কােজর তদারিক [৩.৪.১] তদারিকত কাজ % ১ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০

[৩.৫] সরকারী যাগােযােগর ে ই-মইেলর বহার [৩.৫.১] রণত ই-মইল % ১ ১০০ ৯৫ ১০০

[৩.৬] পপারেলস শাখা ঘাষণা [৩.৬.১] ঘািষত পপারেলস শাখা সংা ১ ০২ ০১ ১

[৩.৭] িশা িতান দশ ন ও পিরদশ ন
[৩.৭.১] দশ নত িশা িতান সংা ১ ২০ ১৭ ১৫ ১২ ৭

[৩.৭.২] পিরদশ নত িশা িতান সংা ১ ২০ ১৭ ১৫ ১২ ৭

[৩.৮] িণকে মািিমিডয়ার মােম াস পিরচালনা
তদারকীকরণ

[৩.৮.১] কায ম তদারকীত % ১ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০

[৩.৯] িশা িতােন চাত িমড-ড িমল কম িচ
তদারকীকরণ

[৩.৯.১] কায ম তদারকীত % ১ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০

[৩.১০] িশক/ অিভভাবকেদর সােথ মতিবিনময় সভায়
অংশহণ

[৩.১০.১] মতিবিনময়ত সভা সংা ১ ২০ ১৭ ১৫ ১২ ৫

[৩.১১] বািববাহ রােধ সেচতনতালক সভায়
অংশহণ

[৩.১১.১] অংশহণত সভা সংা ১ ২০ ১৭ ১৫ ১২ ৫

[৩.১২] নিতর িবে িজেরা টলাের নীিত বাবায়েন
সেচতনতালক সভায় অংশহণ

[৩.১২.১] অংশহণত সভা সংা ১ ২০ ১৭ ১৫ ১২ ৫

[৩.১৩] সাস ও জীবাদ, সাদািয়কতা ও মাদক
িন ল িবষয়ক সেচতনতালক সভায় অংশহণ

[৩.১৩.১] অংশহণত সভা সংা ১ ২০ ১৭ ১৫ ১২ ৫

[৩.১৪] িশাথেদর ‘কািভড ১৯’ িতেরাধ িবষয়ক
সেচতনতা সভায় অংশহণ

[৩.১৪.১] অংশহণত সভা সংা ১ ২০ ১৭ ১৫ ১২ ৫



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৩, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ
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নর

কৗশলগত
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কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম
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১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪

মানবসদ উয়ন,
ীড়া-সংিত ও
নারী উয়ন
রািতকরণ

১১

[৪.১] নব যাগদানত িবিসএস কাডার কম কতােদর
ওিরেয়েশন িশণ

[৪.১.১] আেয়ািজত িশণ সংা ১ ১

[৪.২] উপেজলা িনব াহী অিফসারেদর জ -ায়ন
কম শালা আেয়াজন

[৪.২.১] আেয়ািজত -ায়ন কম শালা সংা ১ ২ ১ ১

[৪.৩] সহকারী কিমশনার (িম)গেণর জ -ায়ন
কম শালা আেয়াজন

[৪.৩.১] আেয়ািজত -ায়ন কম শালা সংা ১ ২ ১ ১

[৪.৪] জনােরল সা িফেকট অিফসারেদর জ িশণ
আেয়াজন

[৪.৪.১] আেয়ািজত িশণ সংা ১ ২ ১ ১

[৪.৫] এলএও ও আরিডিস -গেণর জ িশণ
আেয়াজন

[৪.৫.১] আেয়ািজত িশণ সংা ১ ২ ১

[৪.৬] বাংলােদশ এাডিমিনেভ কনেভনশন সার
িনম াণ

[৪.৬.১] িনম াণ কায ম সকরণ % ১.৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ৩২

[৪.৭] িবভাগীয় বাছাই কিমেত তাশী সংা থেক
আগত ােবর (িনেয়াগ/পেদািত) কায ম সাদন

[৪.৭.১] কায ম বাবািয়ত % ১.৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০

[৪.৮] িবভাগীয় পয ােয় জয়ীতােদর সংবধ না অান
আেয়াজন

[৪.৮.১] সংবধ না অান আেয়ািজত সংা ১ ১

[৪.৯] িবভাগীয় পয ােয় িবিভ ন ােম আেয়াজেন
সহায়তা দান

[৪.৯.১] ন ােম আেয়াজেন সহায়তা
দ

সংা ১ ১

[৪.১০] কম চারী কাণ বােড র আেয়াজেন সরকারী
কম চারীেদর পােদর অংশহেণ ীড়াান আেয়াজন

[৪.১০.১] ীড়াান আেয়ািজত সংা ১ ১



া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৩, 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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৫

সামািজক
িনরাপালক
কায ম বাবায়ন,
এসিডিজ অজন
রািতকরণ ও
িের চতনা
িতাকরণ;

৯

[৫.১] টকসই উয়ন অভীসহ বাবায়ন ও সময়
সিকত িবভাগীয় কিমর সভা আেয়াজন

[৫.১.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ২ ১ ১

[৫.১.২] িসা বাবািয়ত % ১ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৮৫

[৫.২] ামীণ অবকাঠােমা রণােবণ (আর) এর
আওতায় সাধারণ উয়ন ও সালার হাম িসেম ক
বাবায়ন খােত বরা দান

[৫.২.১] সাধারণ উয়ন খােত দানত
বরা

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ১০০

[৫.২.২] সালার হাম িসেম ক
বাবায়ন খােত দানত বরা

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ১০০

[৫.৩] াণ ও নব াসন এবং েয াগ বহাপনা
সিকত সভার িসা বাবায়ন

[৫.৩.১] িসা বাবািয়ত % ১ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০

[৫.৪] িভক নব াসন কায ম তদারকীকরণ [৫.৪.১] নব াসন কায ম তদারকীত % ১ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৮ ১০০

[৫.৫] জািতর িপতা বব শখ িজর রহমােনর উপর
আেলাচনা অান আেয়াজন

[৫.৫.১] আেলাচনা অান আেয়ািজত সংা ১ ২ ১ ১

[৫.৬] িজববষ  উপলে অিফস ােন  রাপণ [৫.৬.১] রাপণত  সংা ১ ২০০ ১৮০ ১৫০

[৫.৭] অসমা আজীবনীর উপর ইজ িতেযািগতা
আেয়াজন

[৫.৭.১] আেয়ািজত িতেযািগতা সংা ১ ২ ১ ১



া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৩, 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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে তা
ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

সংা ২ ৪ ১

[এম.১.১.২] এিপএ েমর মািসক
সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ১

[এম.১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা মািসক
িতেবদন উতন কপের
িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৩, 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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট
িনিত

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৯০

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১ ০৯-১২-২০২০

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১৫

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও ত
েতক কম চারীেক এিপএ িবষেয়
দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক
আওতাধীন দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সংা ১ ১



া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৩, 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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩
আিথ ক ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা
অযায়ী য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ২৫

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ)/বােজট বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৫০

[এম.৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
উপাপেনর জ মণালেয় াব
িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৫০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৫০

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর
সির তািলকা তত এবং
হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ৩০-০৯-২০২০

*সামিয়ক (provisional) ত


