
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৫, ২০২৩

খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৫, 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
যাগােযাগ ও
অবকাঠােমা

২৫

[১.১] রাা িনম াণ [১.১.১] িনিম ত এইচিবিব রাা িক:িম: ৪ ২৩.৫ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ১৬.৫

এ কায েমর একক(
মিত), ২০২১-২২ এ
অজন ১১ িক:িম:+ ২০২২-
২৩ এ লমাা ১২.৫
িক:িম:=২৩.৫ িক:িম

[১.২] রাা মরামত ও
সংার

[১.২.১] মরামত/সংারত রাা িক:িম: ৪ ২০.৫ ১৯ ১৭.৫ ১৬ ১৪.৫

[১.৩] িবামাগার/ াব/
অিফস ভবন িনম াণ

[১.৩.১] িনিম ত ভবেনর সংা সংা ৪ ১

[১.৪] ল ভবন িনম াণ [১.৪.১] িনিম ত ল ভবন সংা সংা ৪ ২০ ১৯ ১৮ ১৬ ১৫

এ কায েমর একক(
মিত), ২০২১-২২ এ
অজন ১৫ + ২০২২-২৩ এ
লমাা ৫ =২০, গত
লাই হেত সের, ২০২২
এ অজন-১ 

[১.৫] ন িনম াণ/এল ন [১.৫.১] িনিম ত ন/ এল ন িম: ৪ ১১০০ ১০৯০ ১০৮০ ১০৭০ ১০৬০ ১১০০ লমাা অিজত

[১.৬] ক পিরদশ ন
[১.৬.১] পিরদশ েনর সংা সংা ৩ ২৪ ২২ ২১ ১৯ ১৭ ৮

গত লাই হেত
সের,২০২২ এ পিরদশ ন-
৫

[১.৬.২] পিরদশ ন িতেবদেনর পািরশ
বাবায়ন

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৫, 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
সামািজক
উয়ন

১৫

[২.১] িজ আর িবতরণ
[২.১.১] িজ আর া (নগদ অথ )
উপকারেভাগী

সংা ৫ ৫০০ ৩০০ ২০০ ১০০

[২.২]  আর িবতরণ
[২.২.১]  আর া (খা শ)
উপকারেভাগী

সংা ৫ ১০০০ ৮০০ ৬০০ ৪০০ ২০০

[২.৩] ধময় ও সামািজক
িতােন উয়ন

[২.৩.১] উয়নত ধময় ও সামািজক
িতান

সংা ৫ ৩ ২ ১ ১

৩ িষ ১০ [৩.১] সচ ন িনম াণ [৩.১.১] িনিম ত সচ ন িম: ৫ ৩৩০ ৩২৭ ৩২৫ ৩২৩ ৩২২

[৩.১] সচ ন িনম াণ [৩.১.২] আত এলাকার আয়তন একর ৫ ৮০ ৭৯ ৭৮ ৭৭ ৭৬

৪
পিরেবশ ও
পয টন

১০

[৪.১] টকসই বনায়ন
সংরণ

[৪.১.১] সংরিতেমৗজা বনায়ন সংা ৫ ৩ ২ ১

[৪.২] পয টন ট উয়ন
[৪.২.১] খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ
হ কালচার পােক সৗ বধ ন ও
বিতক বার উয়ন ।

সংা ৫ ১

৫
সমতা, ীড়া
ও সংিত

১০

[৫.১] কম চারীেদর দতা
উয়েনর িশণ দান

[৫.১.১] িশিত কম চারী সংা ৫ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৩২
গত লাই হেত
সের,২০২২ এ লমাা
অিজত হেয়েছ ।

[৫.২] ীড়া ও সাংিতক
উপকরণ িবতরণ

[৫.২.১] উপকারেভাগী সংগঠন সংা ৫ ৫ ৩ ১



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৫, 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 ২৭.২৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ১৪

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ১০.৫

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১০.৫

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১৫.৬

*সামিয়ক (provisional) ত


