
া: ১ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৫, ২০২২

আয়ণ-২ ক

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির 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

িমহীন ও হহীন
পিরবার নব াসেনর
িনিম
অবকাঠােমা/হ
হার

২৫

[১.১] খাস/িনজ জিমেত একক হ
িনম াণ

[১.১.১] ািবত পিরবারসহ অেমাদন সংা ৫ ১০০০০০ ৯০০০০ ৮০০০০ ৭০০০০ ৬০০০০ ২৭৭২২

[১.১.২] অথ  ছাড়করণ (অেমািদত
পিরবারসেহর জ)

সংা ৫ ১০০০০০ ৯০০০০ ৮০০০০ ৭০০০০ ৬০০০০ ২৭৭২২

[১.১.৩] াব সংহ সংা ৪ ১০০০০০ ৯০০০০ ৮০০০০ ৭০০০০ ৬০০০০ ৫০০০০

[১.২] িনম াণত হ হার
(ারােক/খাস জিমেত/িনজ
জিমেত)

[১.২.১] খাস জিমেত/িনজ জিমেত িনিম ত হ
উপকারেভাগীেদর িনকট হার

সংা ৫ ১০০০০০ ৯০০০০ ৮০০০০ ৭০০০০ ৬০০০০ ২৭৭২২

[১.২.২] িনিম ত ারােক (িসআই িশট/সিম-
পাকা।পাকা ারাক) উপকারেভাগীেদর িনকট
হার

সংা ৩ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০

[১.৩] কিলয়ত সাদন [১.৩.১] কিলয়ত হার সংা ৩ ১০০০০০ ৯০০০০ ৮০০০০ ৭০০০০ ৬০০০০

২

িমহীন ও হহীন
পিরবার নব াসেনর
িনিম িম উয়ন
এবং অবকাঠােমা
িনম াণ

২০ [২.১] িম উয়ন

[২.১.১] ি-ওয়াক সাদন (ািবত
কােমর)

একর ৪ ২১০০ ১৮৯০ ১৬৮০ ১৪৭০ ১২৬০ ১০৫০

[২.১.২] ক াব অেমাদন একর ৪ ২১০০ ১৮৯০ ১৬৮০ ১৪৭০ ১২৬০

[২.১.৩] খাশ বরাের মােম িম
উয়ন

একর ৪ ১৮৯০ ১৭০১ ১৫১২ ১৩২৩ ১১৩৪ ৩২০

[২.১.৪] পা ওয়াক সাদন একর ১ ৬৩০ ৫৬৭ ৫০৪ ৪৪১ ৩৭৮ ৩১৪

[২.১.৫] ল-আউট অেমাদন (ারাক
িনম ােণর জ)

সংা ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] ারাক িনম াণ (িসআই
িশট/সিম-পাকা।পাকা ারাক)

[২.২.১] ারাক িনম ােণর জ সশ বািহনী
িবভাগেক কায ােদশ দানত ারাক সংা

সংা ৩ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০

[২.২.২] ারাক িনম ােণর জ সশ বািহনী
িবভাগ বরাবর অথ  ছাড়ত ারাক সংা

সংা ৩ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০



া: ৩ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির 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
পিরবীণ, ায়ন ও
তদারিক
জারদারকরণ।

১১

[৩.১] িনম াণ কাজ পিরদশ ন

[৩.১.১] খাস/িনজ জিমেত একক হ িনম াণ
সংা কাজ পিরদশ ন ও তদারিককরণ

সংা ৫ ৩০০০০ ২৭০০০ ২৪০০০ ২১০০০ ১৮০০০ ১৫০০০

[৩.১.২] ারাক (িসআই িশট/সিম-
পাকা/পাকা ারাক) িনম াণ কাজ পিরদশ ন

সংা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৪০

[৩.২] কের সািব ক কায ম
পিরদশ ন

[৩.২.১] পাঠ পয ােয় পিরদশ ন সংা ২ ১২০ ১০৮ ৯৬ ৮৪ ৭২ ৬০

[৩.৩] পািরশমালা বাবায়ন [৩.৩.১] বাবায়নত পািরশমালা % ১ ৭০ ৬৩ ৫৬ ৪৯ ৪২ ৪০

[৩.৪] কে নব ািসত
উপকারেভাগীেদর ডাটােবইজ
তকরণ

[৩.৪.১] ডাটােবইেজ ইনট দানত
উপকারেভাগীেদর ত

% ১ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ৪৫

৪

উপকারেভাগীেদর
আথ  সামািজক উয়ন
ও জীবন যাার মান
উয়ন

৮

[৪.১] সামািজক উয়েনর লে
কিমউিন সার িনম াণ

[৪.১.১] উপকারেভাগীেদর জ কিমউিন
সার িনম াণ

সংা ০.৫ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮

[৪.২] ঘাটলা, অভরীণ রাা,
ইন, কালভাট , াপ ােটকশন
িনম াণকরণ.

[৪.২.১] উপকারেভাগীেদর দনিন কাজ
সহজীকরণ তথা জীবন যাার মান উয়েনর
িনিম ঘাটলা, অভীণ রাা ইন, কালভাট ,
াপ ােটকশন িনম াণ কের দয়া

% ০.৫ ৩ ৩ ২ ২ ২ ১

[৪.৩] েপয় পািন ও ািনেটশন
বা িনিতকরণ

[৪.৩.১] েপয় পািন ও ািনেটশন বা
িনিতত উপকারেভাগী

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৪.৪] বিতক সংেযাগ দান
[৪.৪.১] বিতক সংেযাগ দানত
কামসহ

সংা ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৪.৫] সামািজক কায েম
নব ািসত নারীর অংশহণ
িনিতকরণ

[৪.৫.১] নব ািসত উপকারেভাগীেদর নারীর
মতায়ন িনিত করা

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৪.৬]  রাপন কায ম হণ [৪.৬.১] কােম রাপণত  সংা সংা ২ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০



া: ৪ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির 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%

৫
উপকারেভাগীেদর
দতা উয়ন।

৬

[৫.১] আয়বধ ক িশণ দান
[৫.১.১] উপকারেভাগীেদর পশািভিক
আয়বধ ক িশণ

সংা ২.৫ ৮০০০ ৭২০০ ৬৪০০ ৫৬০০ ৪৮০০

[৫.২] ঋণ দােনর জ সমবায়
সিমিত গঠন

[৫.২.১] সমবায় সিমিত গঠন সংা ১ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬

[৫.৩] ঋণ দান [৫.৩.১] উপকারেভাগীেদর মােঝ ঋণ দান সংা ২.৫ ৮০০০ ৭২০০ ৬৪০০ ৫৬০০ ৪৮০০

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 ২

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ২

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২

*সামিয়ক (provisional) ত


