
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ০৬, ২০২০

খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ০৬, ২০২০

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
যাগােযাগ ও
অবকাঠােমাগত
িবধাসেহর উয়ন;

২০

[১.১] রাা িনম াণ [১.১.১] িনিম ত এইচিবিব রাা িক:িম ৩ ১০ ৮.৫ ৭ ৫.৫ ২

[১.২] রাা মরামত ও সংার
[১.২.১] মরামত/সংারত রাা িক:িম: ৩ ১২.৫ ১০.৫ ৮.৫ ২

[১.২.২] রাার সংা সংা ২ ১২ ১০ ৮ ১

[১.৩] িবামাগার/ াব/ অিফস ভবন
িনম াণ

[১.৩.১] িনিম ত ভবন ব:িম: ২ ২৯৫০ ২৭৫০ ২৫৫০ ২৩৫০ ৫২৫

[১.৩.২] ভবেনর সংা সংা ১ ১ ১

[১.৪] ীজ িনম াণ
[১.৪.১] িনিম ত ীজ িম: ২ ২৪০ ২১০ ১৮০ ১৬০ ৪০

[১.৪.২] ীেজর সংা সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ১

[১.৫] কালভাট  িনম াণ
[১.৫.১] িনিম ত কালভাট  িম: ২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ৯

[১.৫.২] কালভােট র সংা সংা ১ ৩ ২ ১ ২

[১.৬] ন িনম াণ/এল ন [১.৬.১] িনিম ত ন/ এল ন িম: ২ ১০৪০ ৮৪০ ৬৪০ ৪৪০ ২৭২

[১.৭] ধারক দওয়াল িনম াণ [১.৭.১] িনিম ত ধারক দওয়াল িম: ১ ১৫০ ১৩০ ১১০ ৯০ ১২০

২
জািতর জনক বব
শখ িজর রহমােনর
জ শতবষ  উদযাপন;

১২

[২.১] ৯ উপেজলার ৯ ইউিনয়েন ও
৩ পৗরসভার সকল সরকারী াথিমক
িবালেয় বব কণ ার াপন, আলমাির
ও ক দান,

[২.১.১] িবালেয়র সংা সংা ৪ ৪০ ২০ ৬

[২.২]  -গাীর সাংিতক অান
আেয়াজন

[২.২.১] আেয়ািজত সাংিতক অান সংা ৩ ৯ ৭ ৫

[২.৩] ীকালীন শীতকালীন ীড়া
িতেযািগতা আেয়াজন

[২.৩.১] আেয়ািজত ীড়া িতেযািগতার
সংা

সংা ৩ ৯ ৭ ৫

[২.৪] রচনা ও িচান িতেযািগতা
আেয়াজন

[২.৪.১] আেয়ািজত িতেযািগতার সংা সংা ২ ৯ ৭ ৫



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ০৬, ২০২০

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%

৩ িষ বার উয়ন; ১১

[৩.১] সচ ন িনম াণ
[৩.১.১] িনিম ত সচ ন িম: ২ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৪০ ১০০

[৩.১.২] আত এলাকার আয়তন একর ২ ৭২ ৫২ ৩২ ১২ ৩২

[৩.২] বধ িনম াণ
[৩.২.১] িনিম ত বধ িম: ২ ১৩৫ ১১৫ ৯৫ ৭৫ ৫০

[৩.২.২] আত এলাকার আয়তন একর ২ ১০০ ৮০ ৬০ ৪০ ৩২

[৩.৩] র খনন
[৩.৩.১] িনিম ত র ব:িম: ২ ৭১৫০ ৫৩৬৩ ৩৫৭৬ ১৭৮৭ ৩৫০০

[৩.৩.২] েরর সংা সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ২

৪ িশা বার উয়ন; ১০
[৪.১] আসবাবপ সরবরাহ [৪.১.১] িবালেয়র সংা সংা ৭ ১০ ৮ ৬ ৪ ২

[৪.২] িশাি দান [৪.২.১] িশাি া সংা সংা ৩ ৫০০ ৩৫০ ২০০ ১০০

৫
আকম সংােনর
মােম াির
িবেমাচন;

১০

[৫.১] :, গরীব ও িতবীেদর মােঝ
সলাইেমিশন িশণ ও িবতরণ

[৫.১.১] সলাই মিশন িশণ া জন ৩ ৫০ ৩০ ২০ ১০

[৫.১.২] িবতরণত সলাই মিশন সংা ১ ৫০ ৩০ ২০ ১০

[৫.২] পিরবােরর ধানেক কম খী
িশেণর মােম দতা উয়ন

[৫.২.১] িশিত পিরবার ধােনর
সংা

সংা ২ ৫০ ৩০ ২০ ১০ ৫০

[৫.৩] দির িষ পিরবােরর উৎপািদত
পের বাজারজাতকরেণ িলংেকজ াপন

[৫.৩.১] পিরবােরর সংা সংা ১ ৫০ ৩০ ২০ ১০ ৫০

[৫.৪] দির পিরবার ধানেক িবেদেশ
চাির হেণ উুকরণ

[৫.৪.১] পিরবােরর সংা সংা ১ ৩০ ২০ ১০ ৫ ৩০

[৫.৫] পিরবারেক সামািজক িনরাপার
বনীর আওতায় আনয়ন

[৫.৫.১] পিরবােরর সংা সংা ২ ১২০ ১০০ ৮০ ৬০

৬
পয টন িবধা
সসারণ

৮

[৬.১] দির পিরবাের পয টকেদর
সামিয়ক অবােনর িবধা জন
(Home Stay)

[৬.১.১] পিরবােরর সংা সংা ২ ৮ ৬ ৪ ২

[৬.২] পয টন ট উয়ন [৬.২.১] হীত পিরকনা সংা ২ ১ ১

[৬.৩] হ কালচার পােকর উয়ন [৬.৩.১] উয়নত হ কালচার পাক সংা ২ ১ ১

[৬.৪] জলা পিরষদ পােকর রাা উয়ন [৬.৪.১] রাা িনম াণ িম: ২ ১৭৫ ১৫৫ ১৩৫ ১১৫ ৭৫



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ০৬, ২০২০

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%

৭
বনায়েনর মােম
পাহাড় ও জলধার
সংরণ;

২ [৭.১] বনায়েনর জ চারা িবতরণ [৭.১.১] িবতরণত চারা সংা ২ ১০০০০০ ৮০০০০ ৬০০০০ ৪০০০০ ১০০০০০

৮ ীড়া ও সংিত উয়ন ২
[৮.১] ীড়া ও সাংিতক উপকরণ
িবতরণ

[৮.১.১] উপকারেভাগী সংগঠন সংা ২ ৮ ৬ ৪ ২

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 ণ তািরখ: মলবার, অোবর ০৬, ২০২০

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 ৩

[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



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ০৬, ২০২০

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 ৯২

[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

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১২

[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



া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ০৬, ২০২০

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 ৩০

[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 ৮০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ১৬.২৫

[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 ০৬-১০-২০২০

*সামিয়ক (provisional) ত


