
া: ১ ণ তািরখ: শিনবার, অোবর ১৫, ২০২২

বাংলােদশ কিউটার কাউিল, আিলক কায ালয়, চাম

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: শিনবার, অোবর 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
ত ি িভিক
িশের সাের দ
মানব সদ উয়ন

২৫ [১.১] আইিস িবষয়ক িশণ আেয়াজন [১.১.১] িশণাথ সংা সংা ২৫ ১৬০ ১৪০ ১২০ ৮০ ৪০ ৪০

২ ই-গভাণ েম বাবায়ন ২০

[২.১] জাতীয় নটওয়াক উয়েন কািরগির
সবা

[২.১.১] কািরগির সবার সংা সংা ৭ ৭৬৪ ৬৯০ ৬৭৫ ৬৫০ ৬০০ ১২৭

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

[২.২.১] কািরগির সবার সংা সংা ৭ ৩৬ ৩০ ২৫ ২০ ১০ ৭

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

সংা ৪ ২০ ১৫ ১২ ১০ ৮

[২.৪] সরকাির দরসেহ ত ি িবষয়ক
পরামশ  সবা দান

[২.৪.১] দানত পরামশ 
সবার সংা

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ২

৩
নারী ও িতবী
িেদর সমতা
উয়ন

১৫
[৩.১] নারীর উয়ন/মতায়েন িশণ
আেয়াজন

[৩.১.১] িশণাথর সংা সংা ১০ ২০ ১৫ ১০ ৮ ৫

[৩.২] িতবী িেদর িশণ আেয়াজন [৩.২.১] িশণাথর সংা সংা ৫ ২০ ১৫ ১০ ৮ ৫ ২০

৪
সরকার কক হীত
আইিস কায ম
অবিহতকরণ

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

[৪.১.১] ধানত সবার
সংা

সংা ১০ ১ ১



া: ৩ ণ তািরখ: শিনবার, অোবর 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

[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


