
া: ১ ণ তািরখ: বার, এিল ১৫, ২০২২

ম অিধদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: বার, এিল ১৫, 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

িমেকর অিধকার
িনিতকরেণর
মােম িশ
িতােনর কম 
পিরেবশ উয়ন

২৫

[১.১] ড ইউিনয়ন িনবেনর আেবদন
িনকরণ

[১.১.১] ড ইউিনয়ন
িনবেনর আেবদন িনিত

% ৮ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৩ ৯০ ১০০

[১.২] অংশহণকারী কিমর িনব াচন
পিরচালনা

[১.২.১] অংশহণকারী
কিমর িনব াচন পিরচািলত

সংা ৭ ৪৩০ ৪১০ ৩৯০ ৩৭০ ৩৫০ ১০২

[১.৩] ম িবেরাধ িনিকে সািলশী
কায ম পিরচালনা

[১.৩.১] সািলশী কায ম
পিরচািলত

% ৫ ১০০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৭০ ১০০

[১.৪] িসিবএ িনধ ারণ
[১.৪.১] িসিবএ িনধ ারণ
সািদত

% ৫ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৩ ৯০ ১০০

২
িমকেদর কাণ
জারদার করা

২৫

[২.১] িমক ও তােদর পিরবােরর সদেদর
িবনাে ােসবা দান

[২.১.১] ােসবা হণকারী
িমক ও তােদর পিরবােরর
সদ

সংা ১০ ৬০০০০ ৫৫০০০ ৫০০০০ ৪৫০০০ ৪৩০০০ ২৭১২৭

[২.২] িমক ও তােদর পিরবােরর সদেদর
িবনাে পিরবার পিরকনা সবা দান

[২.২.১] পিরবার পিরকনা
সবা হণকারী িমক ও
তােদর পিরবােরর সদ

সংা ৭ ৩৩০০০ ৩১০০০ ২৯০০০ ২৭০০০ ২৬০০০ ১৪৭৭৫

[২.৩] িমক ও তােদর পিরবােরর সদেদর
িবনাে িচিবেনাদন িবধা দান

[২.৩.১] িচিবেনাদন িবধা
হণকারী িমক ও তােদর
পিরবােরর সদ

সংা ৮ ১০৫০০০ ১০০০০০ ৯৮০০০ ৯৫০০০ ৯২০০০ ৩৭৭৬৭



া: ৩ ণ তািরখ: বার, এিল ১৫, 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

িশেণর মােম
দ মশি ি ও
ম অিধকার িবষয়ক
সেচতনতা ি

২০

[৩.১] িশ সক িশণ কােস র মােম
সরকার ও মািলক এবং িমক িতিনিধেদর
ম আইন, িশ সক, ম শাসন,
আজািতক ম সংার কায াবলী, ম
কনেভনশন এবং দশীয় ও আজািতক ম
সংি িবষেয় ৪ (চার) সাহাপী িশণ
দান

[৩.১.১] িশণ া জনবল সংা ১০ ৩৫০ ৩২০ ২৯০ ২৭০ ২৫০ ১৭৪

[৩.২] িমক িশা িশণ কােস র মােম
িশ ও িতােনর িমক / কম চারীেদর ম
আইন, িমেকর অিধকার ও দািয়,
উৎপাদনশীলতা, কম পিরেবশ, পশাগত া
ও িনরাপা ইতািদ িবষেয় িশণ দান

[৩.২.১] িশণ া জনবল সংা ১০ ৮৫০০ ৮২৫০ ৮০০০ ৭৭৫০ ৭৫০০ ১৯৫৫

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 ণ তািরখ: বার, এিল ১৫, 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 ৭.৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ৭.৯

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ২.৮

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.৯৫

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২.৪৬

*সামিয়ক (provisional) ত


