
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, এিল ১৩, ২০২২

িম শাসন িশণ ক

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, এিল ১৩, 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

িম
বাপনায়
জিড়ত কম কতা
ও কম চারীগেণর
িশণ দান

২৫

[১.১] কম কতােদর
িশণ

[১.১.১] িশণা
কম কতা

সংা ৪ ৪৯০ ৪৭০ ৪৫০ ৩৯৩ ৩৮০ ১৯৮

[১.২] কম চারীেদর
িশণ

[১.২.১] িশণা
কম চারী

সংা ৬ ১৬৮৫ ১৬৭৫ ১৬৫৫ ১৬৫০ ১৫৭৮ ৫৬৭

[১.৩] িশণ
কািরলাম
ডিভলপেম

[১.৩.১] ডেভলেমত
কাস 

সংা ৫ ৩ ২ ১ ০ ০ ২

[১.৪] িশেণর
ডাটােবজ তরী

[১.৪.১] হালনাগাদত
িশণ ডাটােবজ

% ৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

আেয়ািজত
কাস 
অসাের
১০০%
অজন।

[১.৫] মাঠপয ােয়
িশণ দান

[১.৫.১] আেয়ািজত
িশণ কাস 

সংা ৫ ৪৫ ৪২ ৪০ ৩৭ ৩৫ ১১



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, এিল ১৩, 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%

২
কম সাদন
ি বাবায়ন
জারদারকরণ

২৫

[২.১] এিপএ েমর সভা
[২.১.১] িত ২ মাস
অর আেয়ািজত সভা

সংা ৫ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[২.২] এিপএর’র
িতেবদন দান

[২.২.১] মািসক
িভিেত দািখলত
িতেবদন

সংা ৫ ৪ ৩ ২ ১ ০ ১

[২.৩] এিপএ েমর
সভার িসা বাবায়ন

[২.৩.১] বাবািয়ত
িসা

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[২.৪] অভরীন
িশণ (৯ম ড ও
তধ  কম কতা)

[২.৪.১] আেয়ািজত
িশণ

জনঘা ৪ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ২৪

[২.৫] অভরীন
িশণ (১০ ড হেত
১৬তম ড
কম চারী)

[২.৫.১] আেয়ািজত
িশণ

জনঘা ৪ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ২৪

[২.৬] অভরীন
িশণ (১৭ ড হেত
২০তম ড
কম চারী)

[২.৬.১] আেয়ািজত
িশণ

জনঘা ৪ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ২৪



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, এিল ১৩, 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

সদ ও
আিথ ক
বাপনার
উয়ন

২০

[৩.১] সদ রিজার
হালনাগাদকরণ

[৩.১.১] হালনাগাদত
তািলকা ওেয়ব সাইেট
কাশ

তািরখ ৪ ৩১-১২-২০২১ ১৫-০১-২০২২ ০১-০২-২০২২ ১৫-০২-২০২২ ০১-০৩-২০২২

[৩.২] অভরীন সবার
মান ি

[৩.২.১] নতম এক
ই-সবা বাবািয়ত

তািরখ ৬ ৩১-০১-২০২২ ১৫-০২-২০২২ ০১-০৩-২০২২ ১৫-০৩-২০২২ ৩১-০৩-২০২২ ৩০-১২-২০২১

[৩.৩] অিডট আপি
িনি

[৩.৩.১] িনিত
অিডট আপি

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৩.৪] িশেণর বােজট
ণয়ন

[৩.৪.১] ণয়নত
বােজট মণালেয় রণ

তািরখ ৫ ৩০-০৭-২০২১ ২৫-০৮-২০২১ ১০-০৯-২০২১ ২৫-১০-২০২১ ১৫-১১-২০২১

[৩.৫] বােজট বাবায়ন
িতেবদন রণ

[৩.৫.১] মািসক
িভিেত বাবািয়ত
বােজট িতেবদন
মণালেয় রণ

সংা ৪ ৪ ৩ ২ ১ ০ ১

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%



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, এিল ১৩, 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 ৭.৫৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ৭.৯

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ৩.১৬

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ৩.২০

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২.৯৬

*সামিয়ক (provisional) ত


