
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৬, ২০২২

জলা শাসেকর কায ালয়, গাপালগ

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৬, 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

েয াগ বাপনা,
বনায়ন, জলবা
পিরবতন ও পিরেবশ
সংরণসহ টকসই
উয়ন লমাা
অজন রািতকরণ,
সামািজক
িনরাপালক
কায ম বাবায়ন
জারদারকরণ;

২০

[১.১] াণ ও নব াসন এবং েয াগ
বাপনা সিকত সভা

[১.১.১] সভা অিত সংা ৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১

[১.২] াণ ও নব াসন এবং েয াগ
বাপনা সিকত সভার িসা
বাবায়ন

[১.২.১] িসা বাবায়ন % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৬০

[১.৩] েয াগ িত এলাকা
তাৎিণক পিরদশ ন /দশ ন

[১.৩.১] পিরদশ ন/ দশ নত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৮০

[১.৪] েয াগ িত এলাকা
তাৎিণক পিরদশ েনর অগিত
িতেবদন

[১.৪.১] িরত িতেবদন % ১.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৫০

[১.৫] িজ.আর দান [১.৫.১] দানত িজ আর % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২০

[১.৬] িভিজএফ কাড  দান [১.৬.১] িভিজএফ কাড  দান % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[১.৭] ট িরিলফ দান [১.৭.১] দানত  আর % ১.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৪০

[১.৮] জলবা পিরবতন রােধ হীত
ক বাবায়ন

[১.৮.১] বাবািয়ত ক সংা ১ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ২

[১.৯] িেযাােদর সানী ভাতা
িবতরণ কায ম তদারিক

[১.৯.১] তদারিকত ভাতা
িবতরণ কায ম

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[১.১০] িতবী ভাতা দান কায ম
তদারিক

[১.১০.১] তদারিকত ভাতা
িবতরণ কায ম

% ১.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[১.১১] িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিক

[১.১১.১] তদারিকত ভাতা
িবতরণ কায ম

% ১.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[১.১২] সামািজক িনরাপালক
কের বাবায়ন পিরবীণ

[১.১২.১] পিরবীণত ক সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮

[১.১৩] িতবীেদর িশা ও অা
কাণলক কােজ সহায়তা দান

[১.১৩.১] সহায়তা দান % ১ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৬, 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

রাজ শাসন ও
বাপনায়
গিতশীলতা
আনয়ন,দািরক
কম কাে তা ি
ও জবাবিদিহ
িনিতকরণ,
কম সাদেন
গিতশীলতা আনয়ন ও
সবার মান ি:

১৫

[২.১] উপেজলা ও ইিনয়ন িম অিফস
পিরদশ ন

[২.১.১] পিরদশ নত অিফস সংা ১ ৫৭৬ ৫১২ ৪৬০ ৪০৩ ৩৪৫ ১২৩

[২.২] উপেজলা ও ইিনয়ন িম অিফস
পিরদশ ন িতেবদন বাবায়ন অগিত

[২.২.১] অিফস পিরদশ ন % ০.৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৮০

[২.৩] িষ খাস জিম বোব দান [২.৩.১] নব ািসত পিরবার সংা ০.৫ ৯১২ ৮৩০ ৭৩৫ ৬৪৫ ৫৫০ ১৭

[২.৪] অিষ খাস জিম বোব দান [২.৪.১] বোব দানত জিম একর ০.৫ ৫.০০ ৪.৫০ ৩.৫০ ৩.০০ ২.০০

[২.৫] িম উয়ন কর আদায় তদারিক
করা

[২.৫.১] আদায়ত িম উয়ন
কর

কা
টাকা

০.৫ ৬.৫০ ৬.০০ ৫.০০ ৪.০০ ৩.০০ ০.৮

[২.৬] সায়রাত মহাল বোব দান [২.৬.১] আদায়ত ইজারা  ল টাকা ০.৫ ১৪.০০ ১৩.০০ ১১.০০ ১০.০০ ৯.০০ ১০.৩৪

[২.৭] রাজ মামলা িনি [২.৭.১] িনিত মামলা % ০.২৫ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ১২

[২.৮] জলা রাজ সভা অিত [২.৮.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[২.৯] জলা রাজ সভার িসা
বাবায়ন

[২.৯.১] িসা বাবায়ন % ০.২৫ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৯৫



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৬, 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%

[২.১০] অিপ ত সির িলজমানী
আদায়

[২.১০.১] িলজমানী আদায় ল টাকা ০.২৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১১.৯৩

[২.১১] র সা িফেকট [২.১১.১] িনিত মামলা % ০.২৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ২৫

[২.১২] হাট বাজার বাপনা [২.১২.১] পিরেফিরত বাজার সংা ০.৫ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৮৫

[২.১৩] বািষ ক কম সাদন ি
(এিপএ) বাবায়ন

[২.১৩.১] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন ওেয়ব
সাইেট কািশত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[২.১৩.২] এিপএ েমর মািসক
সভা অিত

সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ২

[২.১৪] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১৪.১] ই-নিথেত নাট
িনিত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৬০

[২.১৫] উাবনী/ উয়ন উোগ
বাবায়ন

[২.১৫.১] ্নতম এক
উাবনী/ উয়ন উোগ
চাত

জন ঘা ২.৫ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ১৫

[২.১৬] কম চারীেদর িশণ দান

[২.১৬.১] েতক কম চারীর
জ িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১৫

[২.১৬.২] ১০ম ড ও ত
েতক কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ িশণ

জনঘা ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ১৫

[২.১৭] এিপএ বাবায়েন েনাদনা
দান

[২.১৭.১] নতম এক
আওতাধীন দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ বাবায়েনর
জ েনাদনা দানত

সংা ০.৫ ১ ১ ১



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৬, 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

জলা ািজেিসর
মােম জনলা ও
জনিনরাপা
সংহতকরণ,
জনসেচতনতালক
কায েম উুকরেণর
জারদারকরণ

১৫ [৩.১] মাবাইল কাট  [৩.১.১] পিরচািলত সং ২ ৫৫০ ৫২০ ৪৯০ ৪৮০ ৪৭০ ১০৫



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৬, 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] ুভােব পাবিলক পরীা
[৩.২.১] পাবিলক পরীার 
পের িনরাপা িনিতকরণ

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৩.৩] ুভােব পাবিলক পরীা
পিরচালনা

[৩.৩.১] পিরচািলত পাবিলক
পরীা

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৩.৪] এিিকউভ ািজেেটর
আদালত পিরদশ ন

[৩.৪.১] মাপ অিজত সং ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৩.৫] জলখানা পিরদশ ন [৩.৫.১] মাপ অিজত সং ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৩.৬] থানা পিরদশ ন [৩.৬.১] মাপ অিজত সং ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৩.৭] জলা আইন লা কিমর
সভা অান

[৩.৭.১] অিত সভা সং ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৩.৮] চাকর ও লামহষ ক ঘটনা
অবিহতকরণ

[৩.৮.১] ঘার মে গাচের
আনীত

% ০.২৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৩.৯] িনব াহী ািজেটেদর িনেয় সভা
আহবান

[৩.৯.১] আহবানত সভা সং ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৩.১০] জলা আইন লা কিমর
সভার িসা

[৩.১০.১] িসা বাবায়েনর
হার

% ০.২৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৩.১১] পািক গাপনীয় িতেবদন
রণ

[৩.১১.১] িরত িতেবদন সং ০.৫ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ৬

[৩.১২] এিসেডর অপবহার রাধ
সংা সভা আহবান

[৩.১২.১] আেয়ািজত সভা সং ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৬, 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%

[৩.১৩] এিসেডর অপবহার রাধ
সংা সভা আহবান

[৩.১৩.১] লাইেস আনয়নত % ০.২৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৩

[৩.১৪] মাদকের অপবহার
িনয়েণ জনসেচতনতালক সভা
আেয়াজন

[৩.১৪.১] আেয়ািজত সভা সং ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৩.১৫] নারী ও িশ িনযাতন রােধ
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[৩.১৫.১] আেয়ািজত সভা সং ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১

[৩.১৬] অতাবকীয় পের
লাইেস দান ও নবায়ন

[৩.১৬.১] মাট লাইেসের
আওতায় আনয়নত

সং ০.২৫ ৫০০ ৪০০ ৩০০ ২০০ ১০০ ২৮

[৩.১৭] অতবকীয় প
[৩.১৭.১] মাট লাইেস
নবায়নত

সং ০.২৫ ৪২৮ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ৯৪

[৩.১৮] যৗক িনেরােধর লে
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[৩.১৮.১] আেয়ািজত সভা সং ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮

[৩.১৯] বা িববাহ রােধ
কম পিরকনা ণয়ন

[৩.১৯.১] কম পিরকনা ণীত সং ০.২৫ ১ ১

[৩.২০] বা িববাহ িনেরােধর
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[৩.২০.১] আেয়ািজত সভা সং ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮

[৩.২১] সাস ও জিবাদ দমেন
জনসেচতনতা লক সভা আেয়াজন

[৩.২১.১] আেয়ািজত সভা সং ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৩.২২] সাস ও জিবাদ দমেন
জনসেচতনতালক সভার িসা
বাবায়ন

[৩.২২.১] সভার িসা
বাবায়েনর হার

% ০.২৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৩.২৩] নারী ও িশ পাচারেরােধ
জনসেচতনতা লক সভা আেয়াজন

[৩.২৩.১] আেয়ািজত সভা সং ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩



া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৬, 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%

[৩.২৪] নারী ও িশ পাচারেরােধ
জনসেচতনতালক সভার িসা
বাবায়ন

[৩.২৪.১] সভার িসা
বাবায়েনর হার

% ০.২৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৩.২৫] চারাচালান িতেরােধ
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[৩.২৫.১] আেয়ািজত সভা সং ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৩.২৬] চারাচালান িতেরােধ
জনসেচতনতালক সভার িসা
বাবায়ন

[৩.২৬.১] সভার িসা
বাবায়েনর হার

% ০.২৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৩.২৭] যৗন হয়রািন, জালেনাট ও ি
বসা িনয়েণ এবং িতেরােধ
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[৩.২৭.১] আেয়ািজত সভা সং ০.২৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮

৪

জলা পয ােয় সরকাির
ও বসরকাির সকল
উয়নলক
কায মসেহর
কায কর সময়সাধন;

১০

[৪.১] জলা উয়ন সময় কিমর
সভা অান

[৪.১.১] অিত সভা সংা ৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৪.২] জলা উয়ন সময় কিমর
সভার িসা বাবায়ন

[৪.২.১] িসা বাবায়ন % ১.৫ ৮৮ ৮৪ ৮০ ৭৬ ৭২ ৬১

[৪.৩] িবিভ উয়নলক কায ম
পিরদশ ন

[৪.৩.১] পিরদশ নত ক সংা ১ ৭৬ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫৩

[৪.৪] িবিভ উয়নলক কায ম
পিরদশ েনর অগিত িতেবদন

[৪.৪.১] িরত িতেবদন % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৪.৫] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক
সভা

[৪.৫.১] সভা অিত সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৪.৬] এনিজও কায ম সময় িবষয়ক
সভার িসা বাবায়ন

[৪.৬.১] িসা বাবায়ন % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৮৫

[৪.৭] এনিজওেদর অেল ছাড়ত
অেথ র পিরবীণ

[৪.৭.১] পিরবীণত এনিজও সংা ০.২৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৩৮



া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৬, 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%

[৪.৮] ঋণ কায ম পিরদশ ন /
দশ ন;

[৪.৮.১] পিরদশ ন/ দশ ন সংা ০.২৫ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ২০ ৫

[৪.৯] ঋণ কায ম পিরদশ েনর
অগিত িতেবদন

[৪.৯.১] িরত িতেবদন % ০.৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ১০০



া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৬, 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%

৫

মানবসদ উয়ন ও
ািতািনক সমতা
িকরণ, আিথ ক ও
সদ বাপনা
উয়ন এবং ীড়া ও
সংিতর উয়েনর
ধারা রািতকরণ
এবং নারীর মতায়ন
িনিতকরণ।

১০

[৫.১] িবিসএস (শাসন) কাডােরর
িশানিবশ কম কতােদর ইনসািভ স
িশণ আেয়াজন

[৫.১.১] িশণকাল মাস ১ ১২১ ১১ ১০ ১০ ১০ ৩

[৫.২] মিপিরষদ িবভাগ দ িশণ
কম িচ অযায়ী নব িন কাডার
কম কতােদর সদনপ দান হেয়েছ
িকনা

[৫.২.১] ] িশণ দ ও
সা িফেকট িবতরণত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৫.৩] জলা শাসেন কম রত
কম চারীেদর জ িশণাথ আেয়াজন

[৫.৩.১] িশণাথ সংা ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৫০

[৫.৪] জলা শাসেন কম রত কম কতা-
কম চারীেদর আইিস বহার িনিত
করা

[৫.৪.১] আইিস বহারকারী % ০.৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ১০০

[৫.৫] ইেনােভশন কায ম
[৫.৫.১] সবা দােনর ে
ইেনােভভ আইিডয়া

সংা ০.৫ ১০ ৮ ৬ ৫ ৪ ৩

[৫.৬] সরকাির সহায়তায় িডিজটাল
বাপনার

[৫.৬.১] সরকাির সহায়তায়
িডিজটাল বাপনার পিতর
জ দানত পিরবার
পিরিচিত কাড  (িতন ল
পিরবােরর ডাটােবজ সিলত)
এর ািতািনক পদান

সংা ৩ ৩.০০ল ২.৭৫ল ২.৫০ল ২.২৫ল ২.০০ল ৩১৯২১৬

[৫.৭] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৫.৭.১] অিডত আপি
িনিত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৫.৮] দ মানবসদ উয়ন ও
কম সংান জেন

[৫.৮.১] দ মানবসদ উয়ন
ও কম সংান জেন উোা
ও িবিনেয়াগকারীেদর মে
মলবন তিরর লে িনয়িমত
িপিচং াাম আেয়াজন;

সংা ০.৫ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৫ ২২ ১৬

[৫.৯] জলা ীড়া সংার িনয়িমত
কিম গঠন

[৫.৯.১] কিম গঠন সংা ০.৫ ১ ১ ১ ১ ১



া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৬, 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%

[৫.১০] ীড়া সংার আওতাধীন
িত ীড়া িতেযািগতার আেয়াজন

[৫.১০.১] আেয়ািজত ীড়া
িতেযািগতা

সংা ০.৫ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৪

[৫.১১] Service at
Doorstep এ ধারণােক সামেন
রেখ One Stop Service এর
মােম িশিত াইভােরর ল তরী

[৫.১১.১] িশণ া াইভার সংা ০.২৫ ১৭০০০ ১৬০০০ ১৫০০০ ১৪০০০ ১৩০০০ ১৭০০০

[৫.১২] সাংিতক িতেযািগতার
আেয়াজন

[৫.১২.১] আেয়ািজত
িতেযািগতা

সংা ০.২৫ ২০ ১৫ ১৩ ১০ ৮ ১

[৫.১৩] সংিতর ে িবিভ
িশণ আেয়াজন

[৫.১৩.১] আেয়ািজত িশণ সংা ০.২৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১

[৫.১৪] জলা নারী ও িশ িনয াতন
িতেরাধ কিমর সভা আেয়াজন

[৫.১৪.১] আেয়ািজত সভা সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৫.১৫] জলা নারী ও িশ িনয াতন
িতেরাধ কিমর সভা িসা
বাবায়ন

[৫.১৫.১] িসা বাবায়ন % ০.২৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৮৫



া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৬, 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 ১০ ১০০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ১০০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ১০০

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১০০

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১০০

*সামিয়ক (provisional) ত


