
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৯, ২০২২

বাংলােদশ াশনাল সােয়িিফক এ টকিনকাল ডেমশন সার

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৯, 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
আথ -সামািজক উয়েন
পিরেবশ বাব ও
টকসই ি উাবন

৪০

[১.১] িবান িবষয়ক ত
সংহ, সংরণ ও িবতরণ

[১.১.১] সবা হীতা/ িবধােভাগী সংা ১৫ ১৬০০০ ১৪৪০০ ১২৮০০ ১১২০০ ৯৬০০ ১৯৭১

[১.১.২] সংহীত / সংরিত ত া/সংা ১০ ৬৫০০ ৫৮৫০ ৫২০০ ৪৫৫০ ৩৯০০ ১৭২৩

[১.১.৩] িবতরণত
ত/িয়াজাতকরণ

া/সংা ১০ ৭৮০০ ৭০২০ ৬২৮০ ৫৪৬০ ৪৬৮০ ২৩৮৬

[১.২] িডিজটাল লাইেরী সািভ স
দােন ই-ক তকরণ

[১.২.১] ই-ক তকরণ সংা ৫ ২৪ ২২ ১৯ ১৭ ১৪ ৬

২
িবান ও ি
িবষয়ক গেবষণায়
সহায়তা িকরণ

১৫

[২.১] ই-ক ত ও আপেলাড
িবষেয় িশণ

[২.১.১] িশিত িশণাথর সংা জন ৫ ১১০ ৯৯ ৮৮ ৭৭ ৬৬ ২৩

[২.২] ত িবান ও াগার
বাপনায় ইান শীপ িশণ

[২.২.১] িশিত িশণাথর সংা জন ১০ ১১০ ৯৯ ৮৮ ৭৭ ৬৬

৩
িবান ও ি
জনিয়করণ

১৫

[৩.১] িবান িবষয়ক সিমনার
ও কম শালা আেয়াজন

[৩.১.১] আেয়ািজত সিমনার ও
কম শালা

সংা ১০ ১৩ ১২ ১০ ০৯ ০৮ ৫

[৩.২] সরকাির কম চারীেদর
সমতার উয়েন সমসামিয়ক
িবষেয় লািন ং সশন আেয়াজন

[৩.২.১] আেয়ািজত লািন ং সশন সংা ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৯, 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

[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


