
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, এিল ১৩, ২০২২

বিতক উপেদা ও ধান িবৎ পিরদশ েকর দর

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

দ
কািরগির
ান স
জনশি
িচিত করা।

৩০

[১.১] ১২০ কায িদবেসর
মে বিতক কািরগির
পারিমট, বিতক
পারভাইজার
সা িফেকট ও কাদারী
লাইেস ই কায ম
িনিতকরণ।

[১.১.১] ১২০
কায িদবেসর মে
বিতক কািরগির
পারিমট, বিতক
পারভাইজার
সা িফেকট ও
কাদারী লাইেস
ই িনিতকরণ।

দ
লাইেসের
%

১৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০

[১.২] ৭ কায িদবেসর
মে বিতক কািরগির
পারিমট, বিতক
পারভাইজার
সা িফেকট ও কাদারী
লাইেস নবায়ন
কায ম িনিতকরণ।

[১.২.১] ৭
কায িদবেসর মে
বিতক কািরগির
পারিমট, বিতক
পারভাইজার
সা িফেকট ও
কাদারী লাইেস
নবায়ন িনিতকরণ।

আেবদেনর
%

১৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০



া: 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

িনরাপদ
িবৎ
বহার
িনিত
করা।

২৫

[২.১] ১০ কায িদবেসর
মে বিতক
উপেকের অেমাদন
দান কায ম
িনিতকরণ

[২.১.১] ১০
কায িদবেসর মে
অেমাদনত
বিতক উপেক

আেবদেনর
%

১৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০

[২.২] ১০ কায িদবেসর
মে বিতক
উপেকের অেমাদনপ
নবায়ন

[২.২.১] ১০
কায িদবেসর মে
নবায়নত
উপেকের
অেমাদনপ

আেবদেনর
%

৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ০
কান আেবদন
পাওয়া যায়িন।

[২.৩] ৩০ কায িদবেসর
মে অভরীণ ওয়ািরং
ডায়াামসহ সফ ান
অেমাদন িনিতকরণ।

[২.৩.১] ৩০
কায িদবেসর মে
িনিত আেবদন।

আেবদেনর
%

২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ০
কান আেবদন
পাওয়া যায়িন।

[২.৪] ৩০ কায িদবেসর
মে বিতক উপেক
সরামািদ তকারী
িতান অেমাদন এবং
াফরমার তল
পরীাকারী িতান
অেমাদন িনিতকরণ।

[২.৪.১] ৩০
কায িদবেসর মে
িনিত আেবদন।

আেবদেনর
%

৩ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১০০

বিতক
উপেক
সরামািদ
তকারী
িতােনর মাট
ছয় আেবদেনর
মে ছয় ৩০
কায িদবেসর
মে িনি
করা হেয়েছ এবং
তল পিরাকাির
িতােনর মাট
ছয় আেবদেনর
মে ছয় ৩০
কায িদবেসর
মে িনি
করা হেয়েছ।



া: 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
ািতািনক
সমতা ি
করা।

১৫

[৩.১] নন- া রাজ
আয়

[৩.১.১] আদায়ত
রাজ

কা টাকা ৫ ১০ ৯.৮ ৯.৭ ৯.৫ ৯ ৩.৪২

[৩.২] ই আর িপ মিডউল
বাবায়ন(২  মিডউল)

[৩.২.১] ই আর িপ
মিডউল বাবািয়ত

% ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

এ িবষেয়
পাওয়ার সল এর
সােথ যাগােযাগ
করা হেয়েছ।
বাবায়ন
কায ম চলমান।

[৩.৩] চােম
আিলক অিফস াপন

[৩.৩.১] াপনত
আিলক অিফস

তািরখ ২ ৩০-০৩-২০২২ ২৮-০৪-২০২২ ৩০-০৫-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ২৯-০৬-২০২২ ০৭-০৩-২০২২

অিফস ভাড়ার
ির অেমাদন
দােনর জ
মনালয়েক প
দান করা
হেয়েছ।

[৩.৪] ধান িবৎ
পিরদশ েকর দেরর
(কম চাির ) িনেয়াগ
িবিধমালার খসড়া
দািখল।

[৩.৪.১] দািখৃত
খসড়া িবিধমালা

তািরখ ২ ১৫-০৫-২০২২ ৩০-০৫-২০২২ ১০-০৬-২০২২ ২০-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[৩.৫] পিরদশ ন ায়াল
ণয়ন

[৩.৫.১] ণয়নত
পিরদশ ন ায়াল

তািরখ ২ ২০-০৫-২০২২ ৩০-০৫-২০২২ ১২-০৬-২০২২ ২৬-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[৩.৬] কম কতা
কম চািরেদর দতা
ির লে িশণ
দান।

[৩.৬.১] িশণ জনঘা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১৪



া: 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 ৭.৩১

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ৭.৭

[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 ২.৫৫

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২.৭

*সামিয়ক (provisional) ত


