
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৫, ২০২৩

জাতীয় সয় িবভাগীয় কায ালয়, ঢাকা

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৫, 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
সয় শাসেনর
সমতা ি ও
শিশালীকরণ

২৫

[১.১] িশণ
আেয়াজন;

[১.১.১] সয় িেমর িবিধমালা-
নীিতমালা িবষয়ক িশণ;

সংা ২ ২ ১

[১.১.২] অিফস বাপনা িবষয়ক
িশণ;

সংা ২ ২ ১

[১.১.৩] বািষ ক কম সাদন ি
বাবায়ন সংা িশণ আেয়াজন;

সংা ২ ২ ১

[১.১.৪] সয়পের ািতািনক
িবিনেয়াগ সংা িশণ/কম শালা
আেয়াজন;

সংা ২ ২ ১

[১.১.৫] শাসিনক ও আিথ ক বাপনা
িবষয়ক িশণ;

সংা ২ ২ ১

[১.২] বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন;

[১.২.১] মাঠপয ােয়র কায ালয়সেহর
২০২২-২৩ অথ বছেরর এিপএ’র অধ -
বািষ ক ায়ন িতেবদন পয ােলাচনাে
ফলাবতক (feedback) রণ;

তািরখ ২ ৩১-০১-২০২৩ ১২-০২-২০২৩ .

[১.২.২] এিপএ’র সকল মািসক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত;

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ১

জাতীয় সয় িবভাগীয় কায ালয়, ঢাকার অোবর/২০২২ হেত
িডেসর/২০২২ িঃ পয  এিপএ’র হালনাগাদ সকল মািসক
িতেবদন ২৯-১২-২০২২ তািরেখ ওেয়বসাইেট কািশত
হেয়েছ।

[১.৩] দািরক
কম কাে তা
ি ও জবাবিদিহ
িনিতকরণ;

[১.৩.১] বািড় ভাড়া ি হালনাগাদকরণ; % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ২০

অিফসহ ভাড়া ি ও ি নবায়েনর িনিম অোবর/২০২২
হেত িডেসর/২০২২ িঃ পয  জলা সয় অিফস/েরা,
নরিসংদী ও নারায়ণগ মাট ০২  অিফেসর ভাড়া ি ও
ি নবায়েনর াব ধান কায ালেয় রন করা হেয়েছ।

[১.৩.২] িপআরএল র ২মাস েব 
অধীন অিফসসেহর সংি কম চারীর
িপআরএল আেদশ জািরর জ ঊতন
অিফেস প রণ;

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০
িপ.আর.এল র ০২ মাস েব  অধীন অিফস অ অিফেসর
ারক নং- ০৮.০৪.২৬০০.০০০.৪৬.১১৪.১৪.১২৭৮ তািরখঃ
২৭/১০/২০২২ মাতােবক উতন অিফেস প রণ করা হয়।

[১.৪] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন;

[১.৪.১] বােজট বাবািয়ত; % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫ া বরা হেত ২য় মািসক বাবদ শতভাগ য় করা হেয়েছ।

[১.৪.২] সকল রিজার হালনাগাদত; % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫ ৩১-১২-২০২২ িঃ পয  সকল রিজার হালনাগাদ আেছ।



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৫, 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%

[১.৪] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন;

[১.৪.৩] কাশ বই হালনাগাদত; % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫
অোবর/২০২২ হেত িডেসর/২০২২ িঃ পয  কাশ বিহ
হালনাগাদ আেছ।

[১.৪.৪] অিডট আপি িনির লে
ডশীট জবাব রণ;

% ১ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ১৪
অিডট আপি িনির লে ডশীট জবাব রণ করা
হেয়েছ।

[১.৪.৫] ইারেনট িবলসহ সকল
ইউিল িবল যথাসমেয় পিরেশাধ;

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫
ইারেনট িবলসহ সকল ইউিল িবল যথাসমেয় পিরেশাধ
করা হেয়েছ।

২

জাতীয় সয়
িেমর মােম
সয় আহরণ
করা;

২৫

[২.১] সয়
িেমর মােম
সয় আহরণ
তরািতকরণ;

[২.১.১] লমাার িবপরীেত অজন % ৬ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ১০
বািষ ক লমাা ১১,০০৯ কা টাকার িবপরীেত
িডেসর/২০২২ পয  ২৩ % অজন হেয়েছ।

[২.১.২] মািসক িবিনেয়াগ িববরণী রণ
ও সংরণ;

সংা ৩ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ৩
অোবর/২০২২ হেত িডেসর/২০২২ পয  িবিনেয়াগ িববরণী
ধান কায ালেয় রণ ও সংরন করা হেয়েছ।

[২.১.৩] মািসক য় িববরণী রণ ও
সংরণ;

সংা ৩ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ৩
অোবর/২০২২ হেত িডেসর/২০২২ পয  মািসক য়
িববরণী ধান কায ালেয় রণ ও সংরন করা হেয়েছ।

[২.১.৪] ‘জাতীয় সয়িম অনলাইন
ােনজেম িসেম’ সফটওয়ার
হালনাগাদ সিকত সভা/ সিমনার;

সংা ৩ ৪ ৩ ২ ১ ১
জাতীয় সয়িম অনলাইন ােনজেম িসেম’ সফটওয়ার
হালনাগাদ সিকত সভা ০৭/১১/২০২২ িঃ তািরেখ আেয়াজন
করা হেয়েছ।

[২.১.৫] সয়পে ািতািনক িবিনেয়াগ
সংা মািসক িবিনেয়াগ িববরণী সময়
সাধন, রণ ও সংরণ;

সংা ৩ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ৩
অোবর/২০২২ হেত িডেসর/২০২২ িঃ পয  ািতািনক
মািসক িবিনেয়াগ িববরণী ধান কায ালেয় রণ ও সংরণ
করা হেয়েছ।

[২.১.৬] আওতাধীন অিফসসেহর
িেকট সয়প ই সংা ত
সময় সাধন, রণ ও সংরণ;

সংা ৩ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ৩
অোবর/২০২২ হেত িডেসর/২০২২ পয  আওতাধীন
অিফসসেহর িেকট সয়প ইর ত ধান কায ালেয়
রণ ও সংরণ করা হেয়েছ।

[২.১.৭] অিকেদর িশা িতান
অথবা অিকেদর সহায়তাকারী
িতােন জাতীয় সয়িেম িবিনেয়াগ
সিকত ত সময় সাধন, রণ ও
সংরণ;

সংা ২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ৩

অোবর/২০২২ হেত িডেসর/২০২২ িঃ পয  অিকেদর
িশা িতান অথবা অিকেদর সহায়তাকারী িতােন
জাতীয় সয়িেম িবিনেয়াগ ত ধান কায ালেয় রন ও
সংরণ করা হেয়েছ।

[২.১.৮] িতবী নাগিরকগেণর জাতীয়
সয়িেম িবিনেয়াগ সিকত ত
সময় সাধন, রণ ও সংরণ;

সংা ২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ৩
অোবর/২০২২ হেত িডেসর/২০২২ িঃ পয  িতবী
নাগিরকগেণর জাতীয় সয়িেম িবিনেয়াগ ত ধান
কায ালেয় রন ও সংরণ করা হেয়েছ।



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৫, 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
জনগণেক
সেয়
উুকরণ;

২০

[৩.১] চারপের
মােম
উুকরণ

[৩.১.১] িলফেলেটর মােম চার; সংা ৪ ৫৬০০ ৫৫০০ ৫৪০০ ৫৩০০ ৫২০০ ১৪০০
জাতীয় সয় িবভাগীয় কায ালয়, ঢাকার অোবর/২০২২ হেত
িডেসর/২০২২ িঃ পয  জনগেণর মােঝ ১৪০০ িলফেলট এর
মােম চার কায ম পিরচালনা করা হেয়েছ।

[৩.১.২] সামািজক যাগােযাগ মােম
চার ;

সংা ৪ ২ ১ ১
২০/১২/২০২২ িঃ তািরেখ সামািজক যাগােযাগ (ফসক)
মােম চার করা হেয়েছ।

[৩.২] সেয়
উুকরণ
কায ম ;

[৩.২.১] জনগেণর মােঝ সয়প
সিকত চার কায ম পিরচালনা;

সংা ৩ ২ ১ ১
০৫/১২/২০২২ িঃ তািরেখ জনগেণর মােঝ সয়প সিকত
চার কায ম পিরচালনা করা হেয়েছ।

[৩.২.২] অিনবািস বাংলােদশীেদর
সমেয় দেশ/ িবেদেশ উুকরণ
সভা/সিমনার আেয়াজন করা;

সংা ৩ ২ ১

[৩.২.৩] সয় সাহ/অিভযান
পিরচালনা;

সংা ৩ ১

[৩.২.৪] িতবী নাগিরকেদর/
অিকেদর িশা িতান অথবা
অিকেদর সহায়তাকারী িতােন
সেয় উুকরেণর লে সভা/সিমনার
আেয়াজন;

সংা ৩ ১



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৫, 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

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


