
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১

বসরকাির িশা িতান িশক ও কম চারী কাণ া

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১

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
অিডট কায ম
সকরণ

২৫
[১.১] অনলাইেন া আেবদনসহ অভরীণ অিডট
ারা অিডট কায ম স কের কাণ িবধার া
অথ  িনধ ারণ করা।

[১.১.১] কাণ িবধা
া িশক কম চারীগণ

সংা ২৫ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ৩১০০

২

সংি িশক
কম চারীেদর িনকট
BEFTN এর মােম
কাণ িবধা রণ।

২০

[২.১] অনলাইেন া এমিপও  িশক
কম চারীেদর আেবদনসহ অিডট কায ম সের
পর িহসাবত অথ  BEFTN এর মােম
অবসরা এমিপও িশক কম চারীেদর াংক
িহসাব নের রণ করা

[২.১.১] অিডট
িনিত আেবদন

সংা ২০ ৯৫০০ ৮৫৫০ ৭৬০০ ৬৬৫০ ৫৭০০ ২৯০৮

৩ অনলাইেন আেবদন হণ। ১৫
[৩.১] অবসরা, য়াত ও পদতাগত এমিপও
িশক কম চারীেদর িনকট হেত কাণ িবধা াির
জ অনলাইেন আেবদন হণ

[৩.১.১] অনলাইেন
হণত আেবদন

সংা ১৫ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ২৭৭১

৪
আেবদনসেহর অিডট
আপি িনি করণ

১০

[৪.১] এমিপও িশক কম চারীেদর িনকট হেত
কাণ িবধা াির জ য সকল অনলাইেন
আেবদনসহ িনিদ  ত ও ডেম না থাকায়
অিডট আপি হেয়িছল পরবতেত অিডট আপির
জবাব যথাযথভােব দান করায় ঐ সকল আেবদেনর
ণরায় িনি করণ

[৪.১.১] আপিত
আেবদনসহ
িনিকরণ

সংা ১০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ১৩৭



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১

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


