
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১২, ২০২২

জলা শাসেকর কায ালয়, মেহরর

ষাািসক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২১-২২



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১২, 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

জলা পয ােয়
সািব ক
সময়সাধন ও
সবার মান
উয়ন

১৯

[১.১] জলা উয়ন কিমর সভা অান [১.১.১] অিত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৮ ৬ ৬

[১.২] জলা উয়ন কিমর সভার িসা
বাবায়ন

[১.২.১] িসা বাবায়ন সংা ১ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ১০০

[১.৩] এনিজও কায ম পরীিবেণর িনিমে
সভা

[১.৩.১] সভা অিত সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৮ ৫ ৬

[১.৪] বিক মহামারী কািভড-১৯, ড এবং
অা রােগর াভাব িতেরােধ জলা
কিমর সভা

[১.৪.১] সভা অিত সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৫ ১

[১.৫] গণনানী অান [১.৫.১] পিরমান সংা ২ ৪২ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৩২ ১৯৬

[১.৬] াম আদালত শিশালীকরেণ িশণ
দান

[১.৬.১] িশনাথ সংা ১ ৫০ ৪৮ ৪৬ ৪৪ ৪২

[১.৭] িজববষ  উপলে নন জের কােছ
ববেক েল ধরার িনিম “িজববেষ 
শতঘা িজব চচ া”সহ িবিভ অান
আেয়াজন

[১.৭.১] আেয়ািজত
অান

সংা ১ ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ৩

[১.৮] িডিজটাল িডিলং লাইেস দান
[১.৮.১] িডিলং লাইেস
দান

% ১ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১০ ১

[১.৯] জলা কণ ধার কিমর সভা অান [১.৯.১] সভা অিত সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৪

[১.১০] অনলাইেন খিতয়ান ও িবিভ মামলার
নকল সরবরাহ

[১.১০.১] মামলার নকল
সরবরাহ

% ১ ৮৬ ৮৪ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৯৬.৫

[১.১১] উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয়
পিরদশ ন

[১.১১.১] পিরদশ নত সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৪

[১.১২] এমআইএস মােম বীর িেযাােদর
সানী ভাতা দান তদারকী করণ

[১.১২.১] পিরমান % ১ ১০০ ৯২ ৯০ ৮৮ ৮৬ ১০০

[১.১৩] িজববষ  উপলে িের
িতিবজিড়ত ান িচিতকরণ ও িত
িনম াণ

[১.১৩.১] পিরমান সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৪

[১.১৪] িবিভ তািক িনদশ ন সিলত ান
িচিতকরণ, সংরণ

[১.১৪.১] পিরমান সংা ১ ২৭ ২৩ ২০ ১৮ ১৫

[১.১৫] িবধবা, িতবী এবং বয় ভাতা িবতরণ
কায ম তদারিককরণ

[১.১৫.১] ভাতা িবতরণ
তদারকত

% ১ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ১০০

[১.১৬] পিরতা ও ড িতেরাধ অিভযান
[১.১৬.১] আেয়াজন
সংা

সংা ১ ২৫ ২৩ ২২ ২০ ১৮

[১.১৭] িশিত বকার বকেদর আ
কম সংােনর জ িা িশণ দান

[১.১৭.১] িশণাথর
সংা

সংা ১ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ২০



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১২, 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%

২

মানবসদ
উয়ন ও
ািতািনক
সমতা ি

১৪

[২.১] জলা শাসেনর কম কতােদর সমতা
ির লে ািড সােকল

[২.১.১] আেয়াজেনর
সংা

সংা ৫ ৩৬ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ৩

[২.২] জলা শাসেন কম রত অিফস সহায়কেদর
বাংলা টাইিপং িশণ দান

[২.২.১] িশণাথর
সংা

সংা ২ ৩০ ২৮ ২৭ ২৬ ১০ ১২৪

[২.৩] সািকট হাউজ বাপনার উয়েন
কম চারীেদর িশণ দান

[২.৩.১] িশেণর
সংা

সংা(পিরমান) ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৫ ১

[২.৪] িশাথেদর সােথ মানসত িশা,
উপ জ গড়া ও মানিবকতার িবকাশ
িবষয়ক মতিবিনময় সভা

[২.৪.১] আেয়ািজত সভা সংা ২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৬ ২৫

[২.৫] মািমক পয ােয়র শতভাগ
িশাথেদরেক “শত তে জািতর িপতা”
িকা দান

[২.৫.১] পিরমান সংা ২ ৯৮০০০ ৯০০০০ ৮৫০০০ ৮০০০০ ৭০০০০ ১৩৩৩৮২

[২.৬] “শত তে জািতর িপতা” িকা পােঠর
মােম শতঁিড় িনব াচন

[২.৬.১] পিরমান সংা ১ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০

[২.৭] জলা শাসেনর কম কতা/কম চািরেদর
শািররীক ও মানিসক সমতা ির লে
জলার বসরকাির িচিকৎসা সবা কের সােথ
িপ (MOU) ারব ক া (ন
চকআপ) পরীাকরণ

[২.৭.১] পিরমান সংা ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১২, 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%

৩

জলা আইন
লা,
জনিনরাপা
রা ও
জনসেচতনতা
ি

১৩

[৩.১] কেরানা সংমণ ও বা িববাহ িতেরাধ
এবং িনত েয়াজনীয় পের বাজার 
মিনটিরংসহ সািব ক আইন লা রায়
মাবাইল কাট  পিরচালনা

[৩.১.১] মাবাইল কাট 
অিভযান পিরচািলত

সংা ৪ ৫০০ ৪৯০ ৪৮০ ৪৭০ ৪৬০ ৩২

[৩.২] জলা আইন লা কিমর সভা অান [৩.২.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৬ ৬

[৩.৩] জলা আইন লা কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[৩.৩.১] বাবািয়ত
িসা

% ২ ৯০ ৮৮ ৮৬ ৮৫ ৭০ ১০০

[৩.৪] মাদকের অপবহার িনয়েণ
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[৩.৪.১] আেয়ািজত সভা সংা ২ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ২১

[৩.৫] নারী ও িশ িনয াতন রােধ
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[৩.৫.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ৬

[৩.৬] হাট-বাজারসেহ িসিস কােমরা াপন [৩.৬.১] াপন সংা ২ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১

৪

জনবাব িম
বাপনার
মােম সবার
মান উয়ন

১২

[৪.১] ই-িমউেটশেনর মােম িনিত
নামজাির ও জমাখািরেজর আেবদন

[৪.১.১] পিরমান % ২ ৮৪ ৮২ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৮৫.২৪

[৪.২] জলা রকড েম হালনাগাদত খিতয়ান [৪.২.১] পিরমান % ১ ৭২ ৭০ ৬৮ ৬৬ ৬৪ ১০০

[৪.৩] িম বাপনার সােথ জিড়ত কম কতা/
কম চারীেদর দতা িলক িশণ

[৪.৩.১] িশণাথর
সংা

সংা ১ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১৬



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১২, 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%

[৪.৪] উপেজলা ও ইউিনয়ন িম অিফস
পিরদশ ন

[৪.৪.১] পিরদশ নত সংা ১ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ১৯

[৪.৫] মািসক রাজ সেলন অান [৪.৫.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৪.৬] সায়রাত মহাল বাপনা (হাট-বাজার,
জলমহাল, বামহাল)

[৪.৬.১] ইজারাত % ১ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০

[৪.৭] িষ খাসজিম বোব দান
[৪.৭.১] খাসজিম
বোবত

একর ১ ২.৫০ ২.৩০ ২.২০ ২.০০ ১.৯০ ০.০৮

[৪.৮] িম রাজ আদায় (সাধারণ, সংা,
িভিপ)

[৪.৮.১] আদায়ত টাকা (কা) ২ ৩.৮৫ ৯৬.২৫ ৩৬.৯২ ৩.৬২ ৩.৫৬ ৯৯০৪১২৯০৮

[৪.৯] অনলাইন সফটওয়াের হািং এর ডাটা
এি সকরণ

[৪.৯.১] ডাটা এি % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৪৮

[৪.১০] িম িবেরাধ িনি (িমস কস িনি,
এসএফ রণ)

[৪.১০.১] িনিত ও
িরত

% ১ ৭৮.২৫ ৭৫ ৭১.৭৫ ৬৮.২৫ ৬৪.৫ ৩৪

৫

েয াগ
বাপনা,
পয টন, জলাবা
পিরবতন,
পিরেবশ
সংরণ ও
টকসই উয়ন

১২

[৫.১] বপাত রােধ জলা াপী “ব
িনরেধাক” াপন

[৫.১.১] “বিনরেধাক”
াপন

সংা ২ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫

[৫.২] িবেদেশ রানীর জ িষ প
রানীকারকেদর সােথ জলার ষকেদর
সংেযাগ াপন

[৫.২.১] সভা/সিমনার
অিত

সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৫ ৮

[৫.৩] এক ইি জিমও যেনা আনাবািদ না
থােক শীষ ক মাননীয় ধানমীর ঘাষনা
বাবায়ন

[৫.৩.১] পিরকনা
বাবায়েন পিরবীন
সভা আেয়াজন

সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১১১

[৫.৪] ামীণ নারীেদর কম সংান ির লে
িবিভ কম খী িশণ দান

[৫.৪.১] িশেণর
পিরমান

সংা ১ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ৬



া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১২, 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%

[৫.৫] িশকেদর মােনায়েন িবষয়িভিক
িশণ দান

[৫.৫.১] িশেণর
পিরমান

% ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫৬০

[৫.৬] িশার মােনায়েন মািমক পয ােয়
ভাষা, িবতক, িবান ও গিণত াব াপন

[৫.৬.১] িশেণর
পিরমান

সংা ২ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১০

[৫.৭] বছরাপী দশীয় ফেলর উৎপাদন
কায ম

[৫.৭.১] পিরমান সংা ১ ৩ ২ ১ ০ ০ ১৩৬৫৮

[৫.৮] উপেজলা /ইউিনয়ন পয ােয় SDG
পিরকনা বাবায়ন ানীয়করন তদারিককরন

[৫.৮.১] তদারিকত সংা ১ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ১০০

[৫.৯] মেহরেরর পয টন িবকােশ েয়াজনীয়
উোগ হণ

[৫.৯.১] আেয়ািজত
সভা/সিমনার

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ০ ১



া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১২, 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 ১০ ১০০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ১০০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ১০০

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১০০

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১০০

*সামিয়ক (provisional) ত


