
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

বিতক উপেদা ও ধান িবৎ পিরদশ েকর দর

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

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 ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

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

(ক) িনরাপদ
িবৎ বহার
িনিত
করা।(খ) দ
কািরগির ান
স
জনশি
িচিত করা।

৭৫

[১.১] বিতক কািরগির পারিমট,
বিতক পারভাইজার
সা িফেকট ও কাদারী লাইেস
নবায়ন

[১.১.১] লাইেস
নবায়ন

সংা ১৫ ১৩৫০০ ১২১৫০ ১০৮০০ ৯৪৫০ ৮১০০ ৭২০১

[১.২] বিতক কািরগির পারিমট,
বিতক পারভাইজার
সা িফেকট ও কাদারী লাইেস
দান

[১.২.১] লাইেস
দান

সংা ১৫ ৮৫০০ ৭৬৫০ ৬৮০০ ৫৯৫০ ৫১০০

কািভড,১৯ এর
াভােবর
কারেণ পরীা
হণ করা
যায়িন িবধায়
নন লাইেস
দান করা
সব হয়িন

[১.৩] বিতক উপেকের
অেমাদন দান

[১.৩.১] পিরদশ ন
পরীণ ও অেমাদন

সংা ১০ ৩২০০ ২৮৮০ ২৫৬০ ২২৪০ ১৯২০ ৮০১

[১.৪] নন-া রাজ আয় [১.৪.১] রাজ কা টাকা ৫ ১১.০০ ৯.৯ ৮.৮ ৭.৭ ৬.৬ ২.৮৭

[১.৫] জনিত িশণ [১.৫.১] িশণ জন ঘা ৫ ৭০ ৬৩ ৫৬ ৪৯ ৪২ ১৮

[১.৬] বিতক কািরগির পারিমট,
পারভাইজার সা িফেকট ও
কাদারী লাইেস দােনর গড়
সময়

[১.৬.১] িদন
সা ফাইড
জনবল/িতান

৫ ৮০ ৯৮ ৯৬ ১০৪ ১১২

[১.৭] ধান িবৎ পিরদশ েকর
দেরর সবা সহ অেটােমশন
করার জ সফটওয়ার
ডেভলপেম,

[১.৭.১] ডেভলপত
সফটওয়ার

তািরখ ১০ ১৫-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ০৫-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[১.৮] ধান িবৎ পিরদশ েকর
দেরর ত বাপনা ও
সংরেণর জ ডাটা সার াপন

[১.৮.১] াপনত
ডাটা সার

তািরখ ৫ ৩০-১১-২০২০ ৩১-১২-২০২০ ১৫-০১-২০২১ ২৮-০২-২০২১ ৩১-০৩-২০২১

[১.৯] িবৎ িবধানমালার খসড়া
দািখল

[১.৯.১] দািখলত
খসড়া িবৎ
িবধানমালা

তািরখ ৫ ৩১-০১-২০২১ ২৮-০২-২০২১ ৩১-০৩-২০২১ ৩০-০৪-২০২১ ৩০-০৬-২০২১



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

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

দািরক
কম কাে তা
ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

সংা ২ ৪ ১

[এম.১.১.২] এিপএ েমর মািসক
সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ১

[এম.১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা মািসক
িতেবদন উতন কপের
িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

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.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট
িনিত

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৩৯৩৩

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও ত
েতক কম চারীেক এিপএ িবষেয়
দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক
আওতাধীন দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সংা ১ ১



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

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.৩
আিথ ক ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৫০

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ)/বােজট বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
উপাপেনর জ মণালেয় াব
িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর
সির তািলকা তত এবং
হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


