
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, িডেসর ২৬, ২০২১

বাংলােদশ কিউটার কাউিল, আিলক কায ালয়, রংর

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, িডেসর ২৬, 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
ত ি িভিক
িশের সাের দ
মানব সদ উয়ন

২৫
[১.১]  ময়াদী ও দীঘ  ময়াদী িশণ
আেয়াজন

[১.১.১] িশণাথ সংা সংা ২৫ ৫০ ৩০ ২০ ১৫ ১০

গত ০৭/০৯/২০২১
তািরেখ ভিত িবি
কাশ করা হেয়েছ।
তেব েয়াজনীয়
সংক িশণাথ
না পাওয়া যাওয়ায়
িশণ  করা
যায়িন।

২
ই-গভাণ েম
বাবায়ন

২০

[২.১] জাতীয় নটওয়াক উয়েন কািরগির
সবা

[২.১.১] কািরগির সবার
সংা

সংা ৭ ৪০০ ৩০০ ২৬০ ২২০ ২০০ ৮৭

[২.২] িভিডও কনফাের িসেম
িনরিবি রাখার িনিম কািরগির সবা
দান

[২.২.১] কািরগির সবার
সংা

সংা ৭ ১০০ ৭০ ৫০ ৩০ ২০ ১৭

[২.৩] ই-গভাণ েম বাবায়েন িশণ
[২.৩.১] অংশহনকারী
িশণাথর সংা

সংা ৪ ১৫ ১২ ১১ ১০ ৫

[২.৪] সরকাির দরসেহ ত ি
িবষয়ক পরামশ  সবা দান

[২.৪.১] দানত পরামশ 
সবার সংা

সংা ২ ৫ ৩ ২ ১ ১ ৩

৩
নারী ও িতবী
িেদর সমতা
উয়ন

১৫

[৩.১] নারীর উয়ন/মতায়েন িশণ
আেয়াজন

[৩.১.১] িশণাথ সংা সংা ৫ ১৫ ১২ ১০ ৯ ৮

[৩.২] িতবী িেদর
উয়ন/মতায়েন িশণ আেয়াজন

[৩.২.১] িশণাথ সংা সংা ১০ ১৫ ১২ ১০ ৯ ৮ ৪০

৪
সরকার কক হীত
আইিস কায ম
অবিহতকরণ

১০
[৪.১] সিমনার/কম শালার/ অবিহতকরণ
কােইন আেয়াজন

[৪.১.১] আেয়ািজত ইেভ সংা ১০ ২ ১



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, িডেসর ২৬, 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


