
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ০৯, ২০২৩

জাতীয় দতা উয়ন কপ

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ০৯, 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 দতা উয়ন; ২৫

[১.১] পশাগত দতামান ণয়ন
[১.১.১] দতামান
ণীত

সংা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫

[১.২] কাস  অাকিরিডেটশন
ডেম ণয়ন

[১.২.১] কাস 
অাকিরিডেটশন
ডেম ণীত

সংা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫

[১.৩] পাম ণয়ন
[১.৩.১] পাম
ণীত

সংা ২ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ০৪

[১.৪] িসিবএলএম ণয়ন
[১.৪.১] িসিবএলএম
ণীত

সংা ২ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ০৪

[১.৫] িতান িনবন আেবদন
িনি

[১.৫.১] িনবন
আেবদেনর িনির
হার

হার ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৪০ ৮১

[১.৬] কাস  ীিতর আেবদন
িনি

[১.৬.১] আেবদন
িনির হার

হার ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩৮

[১.৭] অােসসেম সার ীিতর
আেবদন িনি

[১.৭.১] আেবদন
িনির হার

হার ১ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ৩৮

[১.৮] িশক অােসসেম এর
আেবদন িনি

[১.৮.১] িশক
অােসসেমের
আেবদন িনির
হার

হার ৪ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ১০০

[১.৯] অােসসর অােসসেমর
আেবদন িনি

[১.৯.১] আেবদন
িনির হার

হার ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ১০০

[১.১০] িশণাথ অােসসেম
[১.১০.১] িশণাথ
অােসসেমের হার

হার ৩ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

[১.১১] অােসসেম লস ণয়ন [১.১১.১] ণীত লস সংা ৩ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ১২



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ০৯, 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%

২
িলস ইেকািসেম
শিশালীকরণ

২৫

[২.১] অা মণালয়
/িবভাগ/দেরর সােথ সংেযাগ াপন

[২.১.১] ক ণয়ন
বা অা নীিত
িবষয়ক মতামত
দােনর হার

হার ৪ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ১০০

[২.২] ীলস পাট াল চা
[২.২.১] চাত
মিডউেলর সংা

সংা ৩ ১০ ৭ ৫ ৩ ২ ০৪

[২.৩] আইএসিস গঠন
[২.৩.১] গত
আইএসিস

সংা ৩ ২ ১

[২.৪] িভিস/ এিভিস/ িভিডও
ডেমাির ত

[২.৪.১] তত
িভিস/ এিভিস/
িভিডও ডেমাির

সংা ৩ ২ ১ ০২

[২.৫] দতা িশণ িবষয়ক
চারণালক
সভা/সিমনার/ওয়াকশপ/শাভাযাা

[২.৫.১] আেয়ািজত
সভা/সিমনার/
ওয়াকশপ/শাভাযাা

সংা ৩ ৮ ৫ ৩ ২ ১ ২

[২.৬] িনবিত িশণ িতান
ধানেদর িনেয় দতা িবষয়ক
অবিহতকরণ সভা

[২.৬.১] আেয়ািজত
সভা

সংা ২ ৩ ২ ১ ১

[২.৭] কপের জনবেলর
িবষয়িভিক িশণ

[২.৭.১] জনিত
দানত িশণ

ঘা ৩ ৬০ ৪০ ৩০ ২০ ১৫ ৬০

[২.৮] দতা িতেযািগতার
আেয়াজন/অংশহণ

[২.৮.১] আেয়ািজত/
অংশহণত
িতেযািগতা

সংা ১ ১

[২.৯] দতা উয়ন সিককত
িরসাচ /সােভ /ািড

[২.৯.১] কািশত
িরসাচ /সােভ /ািড

সংা ৩ ২ ১



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ০৯, 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
নীিত/কম পিরকনা/গাইডলাইন
ণয়ন;

২০
[৩.১] জাতীয় দতা উয়ন নীিত,
২০২১ ড়া অেমাদন;

[৩.১.১] গভিন ং বাড 
কক অেমািদত
নীিত

তািরখ ৪ ৩০-০৮-২০২২ ৩০-১২-২০২২ ৩০-০৩-২০২৩ ৩১-০৭-২০২২

[৩.১.২] মিপিরষদ
িবভাগ কক
অেমািদত নীিত

তািরখ ২ ৩১-১২-২০২২ ৩১-০৩-২০২৩ ৩০-০৫-২০২৩

[৩.২] দতা উয়ন সংা
কম পিরকনা অেমাদন

[৩.২.১] অেমািদত
কম পিরকনা

তািরখ ৫ ৩১-০১-২০২৩ ৩০-০৩-২০২৩ ৩০-০৫-২০২৩ ৩১-০৭-২০২২

[৩.৩] এােিসশীপ গাইডলাইন
[৩.৩.১] অেমািদত
গাইডলাইন

তািরখ ৫ ৩০-০৩-২০২৩ ৩০-০৫-২০২৩ ৩০-০৬-২০২৩ ২৮-০৭-২০২২

[৩.৪] জাতীয় দতা উয়ন নীিত-
২০২১ বাবায়েনর পিরবীণ ও
ায়ন মওয়াক

[৩.৪.১] অেমািদত
মওয়াক

তািরখ ৪ ৩০-০৪-২০২৩ ৩০-০৫-২০২৩ ৩০-০৬-২০২৩

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%



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ০৯, 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


