
া: ১ ণ তািরখ: বার, জায়াির ১৩, ২০২৩

িম শাসন িশণ ক

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: বার, জায়াির ১৩, ২০২৩

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 চারীগণেক
িশণ দান

২৫

[১.১] কম কতােদর
িশণ

[১.১.১] িশণা
কম কতা

সংা ৪ ৫০০ ৪৭০ ৪৫০ ৪৩০ ৪০০ ১৯৪

[১.২] কম চারীেদর
িশণ

[১.২.১] িশণা
কম চারী

সংা ৬ ১৭০০ ১৬৮০ ১৬৫০ ১৬২০ ১৬০০ ৪৬৯

[১.৩] িশণ
কািরলাম
ডিভলপেম

[১.৩.১]
ডেভলেমত কাস 

সংা ৫ ৩ ২ ১

[১.৪] িশেণর
ডাটােবজ তরী

[১.৪.১] হালনাগাদত
িশণ ডাটােবজ

% ৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[১.৫] মাঠপয ােয়
িশণ দান

[১.৫.১] আেয়ািজত
িশণ কাস 

সংা ৫ ৩৬ ৩২ ৩০ ২৫ ২০ ১০



া: ৩ ণ তািরখ: বার, জায়াির ১৩, ২০২৩

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 ২

[২.২] এিপএর’র
িতেবদন দান

[২.২.১] মািসক
িভিেত দািখলত
িতেবদন

সংা ৫ ৪ ৩ ২ ১ 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
ত কম কতা)

[২.৪.১] আেয়ািজত
িশণ

জনঘা ৪ ৭২ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ১৮

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

[২.৫.১] আেয়ািজত
িশণ

জনঘা ৪ ৭২ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ১৮

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

[২.৬.১] আেয়ািজত
িশণ

জনঘা ৪ ৭২ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ১৮



া: ৪ ণ তািরখ: বার, জায়াির ১৩, ২০২৩

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 ৬ ৩১-১২-২০২২ ১৫-০১-২০২৩ ০১-০২-২০২৩ ১৫-০২-২০২৩ ০১-০৩-২০২৩ ২৮-১২-২০২২

[৩.২] অিডট আপি
িনি

[৩.২.১] িনিত
অিডট আপি

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৩.৩] িশেণর
বােজট ণয়ন

[৩.৩.১] ণয়নত
বােজট মণালেয় রণ

তািরখ ৬ ৩১-০৭-২০২২ ২৫-০৮-২০২২ ১০-০৯-২০২২ ২৫-১০-২০২২ ১৫-১১-২০২২

০৪/০৭/২০২২
তািরেখ
অিজত
হেয়েছ।

[৩.৪] বােজট বাবায়ন
িতেবদন রণ

[৩.৪.১] মািসক
িভিেত বাবািয়ত
বােজট িতেবদন
মণালেয় রণ

সংা ৬ ৪ ৩ ২ ১ 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: বার, জায়াির ১৩, ২০২৩

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 ৪.০৭

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ২.৯২

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.৯০

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.৮৪

*সামিয়ক (provisional) ত


