
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, িডেসর ০১, ২০২২

পাব ত চাম উয়ন বাড 

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, িডেসর ০১, 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

পাব ত চাম অেলর ত
এলাকায় া সবা দান,
মৗিলক সামািজক সবার
াতা িনধ ারণ ও মানসত
সবা সরবরাহ।

২০

[১.১] পাড়া কের মােম গভবতী মা,
িশ ও িকেশারীেদর া ও ি িবষেয়
সবা দান

[১.১.১] সবা া পিরবার
সংা

সংা ৫ ৩৪০০০ ৩৩০০০ ৮২৭২

[১.২] াক-াথিমক িশা
[১.২.১] াক-াথিমক িশাথর
সংা

সংা ৫ ২৫০০০ ২৫০০০

[১.৩]  -গাির জ আবািসক
িবালেয়র মােম আািনক িশা
কায ম

[১.৩.১] নন ভিতত
িশাথর সংা

সংা ৫ ৪৬০ ৪৫৫ ৪৫০ ৪৪৫ ৪৪০ ২০৮

[১.৪] পাড়াকমর মােম িকেশার-
িকেশারীেদর া সেচতনতা/মােয়েদর
কা দান ইতািদ সেচতনতালক
কায ম

[১.৪.১] িকেশার িকেশারীেদর/
মােয়েদর সংা

সংা ৫ ৪০০০ ৩৯০০ ৩৮০০ ৩৭০০ ৩৬০০ ২৩৬৩

২

পাব ত চাম অেল টকসই
ও জলবা সিহ অবকাঠােমা,
পী যাগােযাগ বা ও িষ
বার উয়ন।

১৯

[২.১] রাা িনম াণ
[২.১.১] িনিম ত রাার /পী
সড়েকর দঘ 

িক:িম: ৪ ৫৮ ৫৭ ৫৬ ৫৫ ৫৪ ৭.০৫

[২.২] স িনম াণ [২.২.১] িনিম ত সর দঘ  িমটার ৪ ২০০ ১৯৫ ১৯০ ১৮৫ ১৮০ ৪৯

[২.৩] কালভাট  িনম াণ
[২.৩.১] িনিম ত কালভােট র
দঘ 

িমটার ৪ ৬৮ ৬৭ ৬৬ ৬৫ ৬৪ ৫.২৫

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

[২.৪.১] নলপ/ািভ া
িসেম াপন

সংা ২ ১৮ ১৮ ১৭ ১৭ ১৬

[২.৪.২] পািন বহারকারী
পিরবার

সংা ২ ১৬৫ ১৬৪ ১৬৩ ১৬২ ১৬১

[২.৫] সচ বার উয়ন
[২.৫.১] িনিম ত সচ ইেনর
দঘ 

িমটার ৩ ৩৯০০ ৩৮০০ ৩৭০০ ৩৬০০ ৩৫০০ ৭৫০

৩
পাব ত চাম অেল িশা,
আইিস ও মানবসদ উয়ন
ও সহায়তা সসারণ।

১৬ [৩.১] ল ভবন িনম াণ
[৩.১.১] িনিম ত ল ভবেনর
সংা

সংা ৫ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ১



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, িডেসর ০১, 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%

[৩.২] ছাাবাস িনম াণ
[৩.২.১] িনিম ত ছাাবােসর
সংা

সংা ৫ ৪ ৪ ৩ ৩ ২

[৩.৩] ছা/ছাী ি দান
[৩.৩.১] ি া ছা/ছাী
সংা

সংা ৪ ৪০০০ ৩৯০০ ৩৮০০ ৩৭০০ ৩৬০০

[৩.৪] আইিস িবষয়ক িশণ দান
[৩.৪.১] িশণ া িশাথর
সংা

সংা ২ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬

৪

পাব ত চােম
আকম সংানলক
কায েমর মােম দাির
াসকরণ ও জীবনযাার
মােনায়ন।

৮

[৪.১] সালার িসেম িবতরণ
[৪.১.১] সালার বহারকারী
পিরবার

সংা ২ ৫০০০ ৪৯০০ ৪৮০০ ৪৭০০ ৪৬০০ ২১৬৬

[৪.২] ই ও সাথী ফসেলর দশ নী ট
তির

[৪.২.১] তত ই ও সাথী
ফসেলর দশ নী ট

সংা ২ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০

[৪.৩] লা চােষর দশ নী ট তির
[৪.৩.১] তত লা চােষর
দশ নী ট

সংা ২ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০

[৪.৪] কিফ ও কা বাদােমর বাগান
জন

[৪.৪.১] িজত কিফ ও কা
বাদাম বাগােনর সংা

সংা ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৭০

৫
পাব ত চােম ীড়া ও
সংিতর উয়ন এবং
িতােনর সমতা ি।

৭

[৫.১] শখ রােসল িত নৗকা বাইচ
িতেযাগীতা আেয়াজন

[৫.১.১] ইেভের সংা সংা ৩ ১

[৫.২] ীড়া ও সাংিতক িতান
উয়ন

[৫.২.১] িনিম ত ীড়া ও
সাংিতক িতােনর সংা

সংা ২ ৪

[৫.৩] ীড়া, সাংিতক ও ধময়
িতােন সহায়তা

[৫.৩.১] অদান া
িতােনর সংা

সংা ২ ৫২ ১০



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, িডেসর ০১, 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

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


