
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১০, ২০২২

বারবন পাব ত জলা পিরষদ

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১০, ২০২২

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
অবকাঠােমাগত
উয়ন

২০

[১.১] রাা িনম াণ [১.১.১] িনিম ত রাার দঘ  িক:িম: ৫ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ১১.৩

[১.২] ভৗভ অবকাঠােমা িনম াণ (
সামািজক সংগঠন/ধময়
িতান/িশা িতােনর ভবন)

[১.২.১] িনিম ত ভবেনর আয়তন ব:িম: ৪ ২৬০০ ২৪০০ ২৩০০ ২২৫০ ২২০০ ১৪০০

[১.৩] ীজ/কালভাট  িনম াণ [১.৩.১] িনিম ত ীজ /কালভােট র দঘ  িম: ৪ ৭০ ৬৬ ৬২ ৫৮ ৫৫

[১.৪] সীমানা াচীর/ধারক
দওয়াল/িিড় িনম াণ

[১.৪.১] িনিম ত সীমানা াচীর/ ধারক
দওয়াল/িিড়র দঘ 

িম: ৪ ৫০০ ৪৭০ ৪৪০ ৪১০ ৩৮০ ২৫০

[১.৫] ক পিরদশ ন [১.৫.১] পিরদশ েনর পািরশ বাবায়ন % ৩ ১০০ ১০

২
িষ, পিরেবশ
উয়ন এবং পয টন
িবকাশ

১৭

[২.১] সচ ন/বধ িনম াণ
[২.১.১] সচ ন/বাের দঘ  িম: ৩ ২৭০০ ২৬০০ ২৫৫০ ২৪০০ ২৩০০

[২.১.২] আত এলাকার আয়তন একর ৩ ৩১০ ২৯৫ ২৯০ ২৮০ ২৭০

[২.২] গিরব ও ািক ষকেদর
মে িষ উপকরণ িবতরণ
[পাওয়ার লার/ পা মিশন/ধান
মাড়াই মিশন/ টপা 
মিশন/  মিশন ইতািদ]

[২.২.১] উপকারেভাগী সংা সংা ৩ ১৯০ ১৮০ ১৭৫ ১৭০ ১৬৫

[২.৩] বনায়েনর জ চারা িবতরণ [২.৩.১] িবতরণত চারা/কলেমর সংা সংা ৩ ৩৫০০০ ৩৩৫০০ ৩২০০০ ৩০০০০ ২৯০০০

[২.৪] েপয় পািনর সংকট
রীকরেণ গভীর নলপ/ ািভ
া িসেম াপন ও িনরাপদ পািন
সরবরাহ

[২.৪.১] ািপত নলপ/ ািভ া
িসেম (GFS)

সংা ৩ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭

[২.৫] পয টন ট উয়ন [২.৫.১] উয়নত ট সংা ২ ৩ ২ ১



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১০, ২০২২

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%

৩
িশা বা এবং
ীড়া ও সংিত
উয়ন

১৩

[৩.১] ল ভবন/ ছাাবাস সংার [৩.১.১] সংারত ভবেনর সংা সংা ৩ ৩ ২ ১ ১

[৩.২] িশাি দান [৩.২.১] িশাি া ছা/ছাী সংা ২ ৭৫০ ৭২৫ ৭২০ ৬৭৫ ৬৫০ ৩৬০

[৩.৩]   গাির জ আবািসক
িবালেয়র মােম আািনক
িশা কায ম

[৩.৩.১] নন ভিতত িশাথ সংা ২ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ৩০০ ২৫০ ২৬২

[৩.৪] আসবাবপ সরবরাহ
[৩.৪.১] আসবাবপ া
উপকারেভাগী/সংগঠন

সংা ১ ২৫৫ ২৫৪ ২৫৩ ২৫২ ২৫১

[৩.৫] ীড়া উয়ন কম িচ হণ ও
বাবায়ন

[৩.৫.১] ীড়া সামী/ অদান া
উপকারেভাগী/ সংগঠন

সংা ২ ৫০ ৪৭ ৪৪ ৪১ ৩৮ ২২

[৩.৬] সাংিতক উয়ন কম িচ
হণ ও বাবায়ন

[৩.৬.১] সংিত/ সাংিতক অদানা
উপকারেভাগী/ সংগঠন/ াব

সংা ২ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ১৬

[৩.৬.২] সাংিতক সামী া
উপকারেভাগী/ সংগঠন

সংা ১ ৫০ ৪৭ ৪৪ ৪১ ৩৮

৪
সামািজক িনরাপা
বা

১০

[৪.১] িজআর িবতরণ ( নগদ অথ ) [৪.১.১] িজআর া উপকারেভাগী সংা সংা ৪ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ১২৬

[৪.২] আর িবতরণ ( খা শ) [৪.২.১] আর া উপকারেভাগী সংা সংা ৪ ৪০০০০ ৩৬০০০ ৩২০০০ ২৮০০০ ২৪০০০

[৪.৩] গাভী িবতরণ [৪.৩.১] িবতরণত গাভী সংা ২ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১২

৫

জলা পিরষেদর
সমতা উয়ন ও
সামিজক সবা
দান

১০ [৫.১] রাজ সংহ [৫.১.১] রাজ সংেহর পিরমাণ ল টাকা ৩ ৪০০ ৩৮০ ৩৬০ ৩৪০ ৩২০ ২৭১.২৫

[৫.২] পিরষদ কম কতা ও
কম চারীেদর দতা উয়ন িশণ

[৫.২.১] িশণাথ সংা সংা ৩ ৫০

[৫.৩] গরীব ও অসহায় রাগীেদর
এাুেল সািভ স দান

[৫.৩.১] দ এাুেল সািভ স সংা ৪ ১৫০ ৫৬



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১০, ২০২২

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 ২.১

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ০.৬৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ০.৬৮

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.৫৭

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.৯৩

*সামিয়ক (provisional) ত


