
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০৯, ২০২২

খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ

ষাািসক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২১-২২



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০৯, ২০২২

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
যাগােযাগ ও
অবকাঠােমা

১৮

[১.১] রাা িনম াণ [১.১.১] িনিম ত এইচিবিব রাা িক: িম: ৩ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৭

[১.২] রাা মরামত ও সংার
[১.২.১] মরামত/সংারত রাা িক: িম: ৩ ১২.৫ ১১.৫ ১০.৫ ৯.৫ ৮.৫

[১.২.২] রাার সংা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮

[১.৩] িবামাগার/ াব/ অিফস ভবন
িনম াণ

[১.৩.১] ভবেনর সংা সংা ২ ১ ১ ১ ১ ১

[১.৪] ীজ িনম াণ
[১.৪.১] িনিম ত ীজ িম: ৩ ২৪০ ২৩৮ ২৩৬ ২৩৪ ২৩২ ১০০

[১.৪.২] ীেজর সংা সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ৩ ১

[১.৫] ন িনম াণ/এল ন [১.৫.১] িনিম ত ন/ এল ন িম: ৩ ১০৫০ ১০৩০ ১০১০ ৯৯০ ৯৮০ ৮০০

২ িজববষ  ১৫

[২.১] বব কণ ার াপন [২.১.১] িবালেয়র সংা সংা ৫ ৩০ ২৯ ২৮ ২৭ ২৬

[২.২] িবৎ সায়ী ভা িবতরণ [২.২.১] সায়ী ভা া জন ৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ২০ ১৫০

[২.৩] সলাই মিশন িবতরণ [২.৩.১] সলাই মিশন া জন ৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০

৩ িষ ১৩ [৩.১] সচ ন িনম াণ [৩.১.১] িনিম ত সচ ন িম: ৫ ৩২০ ৩১০ ৩০৫ ৩০০ ২৯৫ ৩২০

[৩.১] সচ ন িনম াণ [৩.১.২] আত এলাকার আয়তন একর ৪ ৭৬ ৭৫ ৭৪ ৭৩ ৭০ ৭৬

[৩.২] ষকেদর মােঝ চারা ও কলম
িবতরণ

[৩.২.১] চারা ও কলম া ষেকর
সং

সংা ৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

৪
িশা ও
সমতা

১২
[৪.১] ল ভবন িনম াণ [৪.১.১] ল ভবনসংা সংা ৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ৬

[৪.২] কম চারীেদর দতা উয়েনর
িশণ দান

[৪.২.১] িশিত কম চারী সংা ৬ ৩৫ ৩৩ ৩১ ২৯ ২৭ ৩৫

৫ ারা ১২

[৫.১] জনসেচতনতালক
পাার/িলফাট ছাপােনা

[৫.১.১] পাার/িলফাট সংা সংা ৪ ৫০০ ৪৯০ ৪৮০ ৪৭০ ৪৬০

[৫.২] অিফস আিনায় হাত ধায়ার
বিসন াপন

[৫.২.১] ািপত বিসন সংা ৪ ১ ১

[৫.৩] মা ও হা ািনটাইজার
িবতরণ

[৫.৩.১] িবতরণত মা ও হা
ািনটাইজার

সংা ৪ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৭০ ২৬০ ৩০০



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০৯, ২০২২



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০৯, ২০২২

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
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 ২৩.১৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ১৮.৭৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ১১.১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১২.৫

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১৩.৫

*সামিয়ক (provisional) ত


