
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১২, ২০২০

সমাজকাণ মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০১৯-২০ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১২, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১২, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
দির/অসল ও অনসর
জনেগাীর সামািজক রা
জারদারকরণ;

২৭

[১.১] বয়ভাতা দান [১.১.১] ভাতা িবধােভাগী ল ৩ ৪৪.০০ ৪৩.৯৫ ৪৩.৯০ ৪৩.৮৫ ৪৩.৭০ ৪০.৬৩

[১.২] িবধবা, ামী িনহীতা মিহলা ভাতা দান [১.২.১] ভাতা িবধােভাগী ল ২ ১৭.০০ ১৫.৪০ ১৫.৩৫ ১৫.৩০ ১৫.২৫ ১৪.৮৩

[১.৩] বেদ ও অনসর জনেগাীর জীবনমান উয়েন
সহায়তা দান

[১.৩.১] ভাতা িবধােভাগী সংা ১ ৫০০০০ ৪৮০০০ ৪৫০০০ ৪২০০০ ৪০০০০ ৫০০০০

[১.৩.২] িবধােভাগী িশণাথ সংা ১ ২৮০০ ২৭০০ ২৬০০ ২৫৫০ ২৫০০ ০

[১.৩.৩] উপি িবধােভাগী সংা ১ ২৬০০০ ২২০০০ ২১০০০ ২০০০০ ১৯০০০ ২৫৮৯৮

[১.৪] িহজড়া জনেগাীর জীবনমান উয়েন সহায়তা
দান

[১.৪.১] ভাতা িবধােভাগী সংা ১ ২৭০০ ২৬৫০ ২৬০০ ২৫৫০ ২৫০০ ২৬০০

[১.৪.২] উপি িবধােভাগী সংা ১ ১৪০০ ১৩৮০ ১৩৭০ ১৩৬০ ১৩৫০ ১২৪৫

[১.৪.৩] িবধােভাগী িশণাথ সংা ১ ২০০০ ১৯৬০ ১৯৪০ ১৯২০ ১৯০০ ৯৬০

[১.৫] হাসপাতােল অবানরত  রাগীেদর সহায়তা
দান

[১.৫.১] সবা সংা ল ১ ৫.৭ ৫.৬৬ ৫.৬৪ ৫.৬২ ৫.৬ ৪.৩৫

[১.৬] কাার, িকডিন, িলভার িসেরািসস, ােক
ারালাইজড ও জগত দেরাগীেদর আিথ ক
সহায়তা দান

[১.৬.১] আিথ ক সহায়তা িবধােভাগী সংা ২ ৩০০০০ ১৪৫৫০ ১৪৫৪০ ১৪৫২৫ ১৪৫০০ ২২৫০০

[১.৭] চা-িমকেদর জীবনমান উয়েন সহায়তা দান [১.৭.১] খা সহায়তা িবধােভাগী সংা ১ ৫০০০০ ০ ০ ০ ০ ৩৮০০০

[১.৮] ােসবী িতান ও অনসর ির
সমতা ির লে আিথ ক অদান দান

[১.৮.১] িবধােভাগী িতান সংা ১ ৫৩৭০ ৫৩৬৫ ৫৩৬০ ৫৩৫৫ ৫৩৫০ ০

[১.৮.২] িবধােভাগী ি সংা ১ ৩১০০০ ৩০৭০০ ৩০৫০০ ৩০০০০ ২৯৯৫০ ২৬০৮

[১.৯] ােসবী িতােনর সমতা িলক
িশণ আেয়াজন

[১.৯.১] িশণ িবধােভাগী সংা ১ ১২৪০ ১২৩০ ১২২০ ১২১০ ১২০০ ৮৫৮

[১.১০] সামািজক সমা ও সমাজকাণ মণালেয়র
দ সবা সিকত গেবষণা/ায়ন কম  পিরচালনা

[১.১০.১] ায়ন িতেবদন সংা ১ ১ ১

[১.১১] সমাজকাণ মণালয় দ সবা সেক
চারণা

[১.১১.১] িবলেবাড  সংা ১ ২০ ১৯ ১৮ ১৫ ১৪ ১৫

[১.১১.২] িভিডও চারণা সংা ১ ৬ ৪ ৩ ২ ১ ৬

[১.১২] যৗথ উোেগ হীত উয়ন কের মােম
দ সবা

[১.১২.১] দ সবা ল ১ ১৯.৫০ ১৮.৯০ ১৮.৫০ ১৮.৭০ ১৮.৬০ ১৫.৬৩

[১.১৩] অনলাইন ভাতা বাপনা িসেম চা
(বয়ভাতা, িবধবাভাতা ও িতবীভাতা)

[১.১৩.১] িসেেম ডাটা এি ও আপেডটত ল ১ ৬০.০০ ৫৪.০০ ৫৩.৫০ ৫৩.০০ ৫২.৫০ ৫৯

[১.১৩.২] ভাতা বাপনা িসেেম ডাটা
ভািলেডশনত

% ১ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১৫.৬

[১.১৪] ভাতা ও উপি কায ম মিনটিরং
[১.১৪.১] া িতেবদেনর িভিেত
পিরদশ নব ক িফডাক দান

সংা ১ ৩ ২ ১ ২

[১.১৫] হাসপাতাল সমাজেসবা কায ম মিনটিরং [১.১৫.১] পিরদশ ন িতেবদন সংা ১ ৩ ২ ১ ২

[১.১৬] অনলাইন ভাতা াবাপনা িসেম ই
মিনটিরং

[১.১৬.১] মািসক ডাটা মিনটিরং সংা ১ ৪ ৩ ২ ৩



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১২, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২
িতবী িেদর সমিত
ও সমউয়ন িনিতকরণ

১৮

[২.১] অসল িতবী ভাতা দান [২.১.১] িবধােভাগী িতবী ল ২ ১৫.৪৫ ৯.৮০ ৯.৬০ ৯.৪০ ৯.২০ ১৩.১৮

[২.২] িতবী িশাথেদর িশা উপি দান [২.২.১] িবধােভাগী িতবী িশাথ সংা ২ ৯৯৫০০ ৯৪০০০ ৯৩০৯০ ৯৩০৮০ ৯৩০৭০ ৮৪০০০

[২.৩] সবা ও সাহা ক থেক িতবী িেদর
শারীিরক ও থরািপ সবা দান

[২.৩.১] দ সবা সংা ল ১ ১২ ১১.২৫ ১০.০০ ৮.৭৫ ৭.৫০ ১১.৩১

[২.৪] ামাণ ভােনর মােম শারীিরক ও থরািপ
সবা দান

[২.৪.১] দ সবা সংা ল ১ ১.০০ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ১

[২.৫] অজম িরেসাস  সােরর মােম পরামশ 
সবা দান

[২.৫.১] িবধােভাগী অিভভাবক সংা ১ ৫০০০ ৪০০০ ৩৮০০ ৩৬০০ ৩৫০০ ১৬০১

[২.৬] িতবী িেদর সহায়ক উপকরণ সরবরাহ [২.৬.১] উপকরণ িবধােভাগী সংা ১ ৮৫০০ ৮০০০ ৭৮০০ ৭৬০০ ৭৫০০ ৩০৩০

[২.৭] িতবী িেদর িবেশষ িশা এবং িশণ
দান

[২.৭.১] িবেশষ িশা ও িশণ িবধােভাগী সংা ১ ৯৭০০ ৯৫০০ ৯০০০ ৮৮০০ ৮৫০০ ১০২০০

[২.৮] িতবিতা অদান [২.৮.১] এনিডিড াের িচিকৎসা অদান সংা ১ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ০

[২.৯] িতবী িেদর ারা উৎপািদত প িবপণন

[২.৯.১] উৎপািদত েপয় পািন ল িলটার ২ ২৫.০০ ১৮.০০ ১৬.০০ ১৪.০০ ১২.০০ ৩৩.৮৬

[২.৯.২] উৎপািদত প িবপণন ল টাকা ১ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৬১৭.১৬

[২.৯.৩] উৎপািদত ািক সামী ল িপস ১ ১৫.৫০ ১৩.৯৪ ১২.৪০ ১০.৮৫ ৯.৩০ ১৩.১

[২.৯.৪] িবপণেনর পিরমাণ ি করেত
িতেজলায় আউটেলট াপন

আউটেলেটর
সংা

১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০

[২.১০] িতবী িেদর িশানিবশ িশণ
[২.১০.১] িশণা িতবী ি সংা ১ ৩১০ ২৮০ ২৫০ ২২০ ১৮৬ ২৩২

[২.১০.২] কম সংানা িতবী সা ১ ২৫০ ২০০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৮৭

[২.১১] িজব বষ  উপলে সকল িতবীেদর ভাতা
এবং উপি দান

[২.১১.১] সকল িতবীেদর ভাতা ও উপির
আওতায় আনার শতকরা পিরমাণ

% ১ ১০০ ৯৭ ৯৫ ৯২ ৯০ ১০০



া: ৫ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১২, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩
সামািজক ায় িবচার ও
নঃএকীকরণ
(Reintegration)

১৬

[৩.১] দ ঋণ দান

[৩.১.১] নঃিবিনেয়ােগর পিরমাণ কা টাকা ১ ৮০.০০ ৭৯.০০ ৭৮.০০ ৭৭.০০ ৭৬.০০ ৭৬.৩৩

[৩.১.২] িবিনেয়ােগর পিরমাণ কা টাকা ১ ৫২.০০ ৫১.০০ ৫০.৭৫ ৫০.২৫ ৫০.০৫ ৩৭.১৭

[৩.১.৩] আদায়ত সািভ স চাজ কা টাকা ১ ১১.০০ ১০.৮০ ১০.৬০ ১০.৪০ ১০.২০ ১০.৩৩

[৩.১.৪] ঋণ কায ম পিরদশ নব ক িফডাক
দান

সংা ১ ২

[৩.২] িলক ও দতা উয়ন িশণ

[৩.২.১] িবধােভাগী ষ িশণাথ সংা ১ ৩৬০০০ ৩৪০০০ ৩৩৫০০ ৩৩০০০ ৩২৫০০ ৩০৩০০

[৩.২.২] িবধােভাগী নারী িশণাথ সংা ১ ৩১০০০ ২৯৫০০ ২৯০০০ ২৮৭৫০ ২৮৫০০ ২৮০০০

[৩.২.৩] িশণ ক পিরদশ ন সংা ১ ৩২ ৩১ ৩০ ২৯ ২৮ ৩২

[৩.৩] িবধাবিত িশেদর আবাসন, ভরণেপাষণ,
িশা, িশণ ও নব াসন দান

[৩.৩.১] িবধাা িশ সংা ১ ১৩৩৭০ ১৩৩০০ ১৩২০০ ১৩১০০ ১৩০০০ ১২৫০০

[৩.৩.২] নব ািসত িশ সংা ১ ৪০০০ ৩৯৫০ ৩৯০০ ৩৮০০ ৩৭৫০ ১৭০০

[৩.৩.৩] িশ অিধকার জনসেচতনতা কায েম
অংশহণকারী

সংা ১ ১০০০০ ৭৯০০ ৭৬০০ ৭৩০০ ৭০৫০ ৮০০০

[৩.৪] বসরকাির এিতমখানায় কািপেটশন া
দান

[৩.৪.১] িবধাা বালক িশ সংা ১ ৮০০০০ ৭৫৯০০ ৭৫৮৫০ ৭৫৮০০ ৭৫৭০০ ৮২০০০

[৩.৪.২] িবধাা বািলকা িশ সংা ১ ১৩০০০ ১২৯০০ ১২৮০০ ১২৭০০ ১২৬০০ ১৪২৫০

[৩.৪.৩] আওতা িতান সংা সংা ১ ৩৮৭১ ৩৮০০ ৩৭০০ ৩৬৫০ ৩৬০০ ৩৯২১

[৩.৫] সমােজর সবালক কায ম পিরচালনার জ
অবকাঠােমা িনম াণ

[৩.৫.১] িনিম ত আবকাঠােমার আয়তন বগ িমার ১ ২৫০০০ ২৪৯০০ ২৪৮০০ ২৪৭০০ ২৪০০০ ১৮০০০

[৩.৬] অৈবতিনক হালী কােজর ময াদা উীতকরণ
ও পািরবািরক কায েম নারী-েষর
অংশীদািরলক দািয় বনেক উৎসািহতকরণ

[৩.৬.১] চারণা (ি ও িভয়াল)’র মােম
সেচতন ি

সংা ১ ৬০০০০ ৫৯০০০ ৫৮০০০ ৫৭০০০ ৫৬০০০ ৩৫০০০

[৩.৬.২] সিমনার ও ওয়াকশেপর মােম
সেচতন ি

সংা ১ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৮০ ৩৭০ ৪০০



া: ৬ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১২, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪
আথ সামািজক উয়েন
সামািজক সা (Equity)
িনিতকরণ

১০

[৪.১] আইেনর সহায়তায় আসা িশ বা আইেনর সােথ
সংঘাত জিড়ত িশেদর িশণ ও নঃএকীকরণ

[৪.১.১] সহায়তাা িশর সংা সংা ১ ১০০০ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ৭৫০ ৩৯২১

[৪.১.২] নঃএকীত িশ সংা ১ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৪০ ২২৫ ৩০০

[৪.২] েবশন ও আফটার কয়ার সািভ স
[৪.২.১] েবশন সহায়তা িবধােভাগী সংা ১ ৭০০ ৬৪০ ৬৩০ ৬২০ ৬১০ ৬২৫

[৪.২.২] আফটার কয়ােরর মােম নব ািসত সংা ১ ২৪০০ ২২৮০ ২২৭০ ২২০০ ২১৫০ ১৯২৮

[৪.৩] ভবের িশণ ও নব াসন
[৪.৩.১] আয়া িবধােভাগী সংা ১ ১৫১২ ১৫১০ ১৫০৯ ১৫০৭ ১৫০৫ ১৫৭৬

[৪.৩.২] নব ািসত ভবের সংা ১ ৪৩০ ৪১৮ ৪১০ ৪০০ ৩৯০ ৩৫৩

[৪.৪] সামািজক-িতবী মেয়েদর িশণ ও
নব াসন

[৪.৪.১] আয়া সামািজক িতবী নারী সংা ১ ১৫০ ১২০ ১০০ ৯০ ৮৫ ২৬২

[৪.৫] মিহলা ও িশ-িকেশারী হফাজিতেদর িনরাপদ
আবাসন (সফ হাম)

[৪.৫.১] আয়া নারী ও িশ সংা ১ ৬০০ ৫৯০ ৫৮৫ ৫৭০ ৫৫০ ৪০০

[৪.৫.২] সফ হাম থেক নব ািসত নারী ও িশ সংা ১ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৫০ ১৪০ ১২৪

[৪.৬] চাই হ লাইেনর মােম িশ রা [৪.৬.১] রাহাত টিলেফান কল % ১ ৭০০০০ ৬৯০০০ ৬৮০০০ ৬৭০০০ ৬৫০০০ ৮৪

৫
িতািনক সমতা
িকরণ

৪

[৫.১] জলা সমাজেসবা কমে আংিশক
অবকাঠােমা িনম াণ

[৫.১.১] সাইট িপােরশন এবং অবকাঠােমা
উয়ন

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ২৮ ১৭ ৫৪

[৫.২] শখ রােসল িশ িশণ ও নব াসন ক
িকরণ

[৫.২.১] নবিনিম ত নব াসন ক সংা ১ ০২ ০১ ২

[৫.৩] ই-পেমের মােম ভাতা দান
[৫.৩.১] মাট ভাতােভাগীর লনায় ই-পেমে
ভাতা দােনর শতকরা হার

% ১ ১৫ ১৩ ১২ ১১ ১০ ১০

[৫.৪] িশ উয়ন ক, সফেহাম ও ই
আরিসিপএইচ এর নীিতমালা ণয়ন

[৫.৪.১] নীিত মালার খসড়া ড়াকরণ তািরখ ১ ১৫-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০



া: ৭ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১২, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৮ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১২, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১১

[এম.১.১] মণালয়/িবভােগ ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[এম.১.১.১] ই-ফাইেল নিথ
িনিত

% ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭০

[এম.১.১.২] সকল শাখায় ই-নিথ
বহার

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৬৫

[এম.১.২] মণালয়/িবভাগ
ককিডিজটাল সবা চা করা

[এম.১.২.১] নতম এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ ১ ১৫-০২-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ০১-০১-২০২০

[এম.১.৩] মণালয়/িবভাগ
কক উাবনী উোগ/
উয়ন ক বাবায়ন

[এম.১.৩.১] নতম এক নন
উাবনী উোগ/ উয়ন ক
চাত

তািরখ ১ ১১-০৩-২০২০ ১৮-০৩-২০২০ ২৫-০৩-২০২০ ০১-০৪-২০২০ ০৮-০৪-২০২০ ০১-০১-২০২০

[এম.১.৪] িত শাখায়
িবনেযা নিথর তািলকা
ণয়ন ও িবন করা

[এম.১.৪.১] িবনেযা নিথর
তািলকা ণীত

তািরখ ০.৫ ১০-০১-২০২০ ১৭-০১-২০২০ ২৪-০১-২০২০ ২৮-০১-২০২০ ৩১-০১-২০২০ ০৯-০১-২০২০

[এম.১.৪.২] ণীত তািলকা অযায়ী
িবনত নিথ

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[এম.১.৫] সবা সহিজকরণ

[এম.১.৫.১] নতম এক সবা
সহিজকরণ েসস াপসহ সরকাির
আেদশ জািরত

তািরখ ০.৫ ১৫-১০-২০১৯ ২০-১০-২০১৯ ২৪-১০-২০১৯ ২৮-১০-২০১৯ ৩০-১০-২০১৯ ১৩-১০-২০১৯

[এম.১.৫.২] সবা সহিজকরণ
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ০.৫ ১৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১৫-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০ ০১-০১-২০২০

[এম.১.৬] িপআরএল র ১
মাস েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও  নগদায়নপ
জারী করা

[এম.১.৬.১] িপ আর এল আেদশ
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.১.৬.২]  নগদায়ন প
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.১.৭]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[এম.১.৭.১] িনেয়াগ দােনর জ
িবি জািরত

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০

[এম.১.৭.২] িনেয়াগ দানত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০

[এম.১.৮] িবভাগীয় মামলা
িনি

[এম.১.৮.১] িবভাগীয় মামলা
িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৩

[এম.১.৯] তবাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.১.৯.১] মণালয়/িবভােগর
সকল তহালনাগাদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০



া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১২, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[এম.২.১] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

[এম.২.১.১] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা িশণসহ
অা িবষেয় িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৬০ ৪৭

[এম.২.১.২] বািষ ক কম সাদন
ির সকল িতেবদন িনধ ািরত
সমেয় অনলাইেন দািখলত

সংা ১ ৪ ৩

[এম.২.১.৩] এিপএ েমর মািসক
সভার িসা বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.২.১.৪] দর/সংার ২০১৯-২০
অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন
ির অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ০.৫ ৩১-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১০-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৪-০২-২০২০ ৩০-০১-২০২০

[এম.২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[এম.২.২.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১০০

[এম.২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর
বািষ ক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ১ ১৫-১০-২০১৯ ১৫-১১-২০১৯ ১৫-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ৩১-০১-২০২০ ১৫-১০-২০১৯

[এম.২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[এম.২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০

[এম.২.৩.২] অিভেযাগ িনি
সংা মািসক িতেবদন
মিপিরষদ িবভােগ দািখলত

সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৯

[এম.২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[এম.২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯০

[এম.২.৪.২] িনধ ািরত সমেয়
মািসক বাবায়ন িতেবদন
মিপিরষদ িবভােগ দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ৩

[এম.২.৪.৩] সবাহীতােদর
মতামত পিরবীণ বা চাত

তািরখ ০.৫ ৩১-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১৭-০২-২০২০ ২৮-০২-২০২০ ৩১-১২-২০১৯



া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১২, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[এম.৩.১.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা ণীত

তািরখ ০.৫ ১৬-০৮-২০১৯ ২০-০৮-২০১৯ ২৪-০৮-২০১৯ ২৮-০৮-২০১৯ ৩০-০৮-২০১৯ ১৬-০৮-২০১৯

[এম.৩.১.২] মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

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

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

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৬৩.২২

[এম.৩.৩] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.৩.১] য় পিরকনা
বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৪৭

[এম.৩.৪] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৪.১] িপীয় সভায়
িনির জ উপািপত অিডট
আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ১২

[এম.৩.৪.২] অিডট আপি
িনিত

% ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৮.২৬

[এম.৩.৫] টিলেফান িবল
পিরেশাধ

[এম.৩.৫.১] টিলেফান িবল
পিরেশািধত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৬৬.৬৬

[এম.৩.৬] িবিসিস/িবিসএল-
এর ইারেনট িবল পিরেশাধ

[এম.৩.৬.১] ইারেনট িবল
পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৭.৭৮

*সামিয়ক (provisional) ত


