
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, ২০২২

িান ধময় কাণ া

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, 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
ধময় িতানসেহর
অবকাঠােমাগত উয়ন

২৫

[১.১] িান ধময় িতান
সংাের আিথ ক অদান দান

[১.১.১] বরাত অেথ র
য়

% ১৫ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ৯৪
২য় কায়াট াের অদান
দান কায ম
িয়াধীন রেয়েছ।

[১.২] িান ধময় উপাসনালেয়র
তািলকা ণয়ন

[১.২.১] তািলকা
গীজা/উপাসনালয়

সংা ১০ ৮০০ ৭৮০ ৭৬৫ ৭৫০ ৭৪০ ৭৬৫

২
ধময় উৎসব
উদযাপেন আিথ ক
সহায়তা দান

১৫
[২.১] ধময় উৎসব উদযাপেন ধময়
িতােন আিথ ক সহায়তা দান

[২.১.১] বরাত অেথ র
য়

% ১৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০
২য় ও ৩য় কায়াট াের
অদান দান কায ম
িয়াধীন রেয়েছ।

৩
ধময় ও নিতক
িশার সার

১০
[৩.১] িশেদর ধময় ও নিতক
িশায় আিথ ক সহায়তা দান

[৩.১.১] বরাত অেথ র
য়

% ১০ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ৯৪
২য় ও ৩য় কায়াট াের
অদান দান কায ম
িয়াধীন রেয়েছ।

৪ মানব সদ উয়ন ১০

[৪.১] পালক-েরািহতেদর িশণ
দান

[৪.১.১] িশণাথ
সংা
(জন)

৫ ১৪০ ১৩৬ ১৩৩ ১৩০ ১০০
২য়/৩য় কায়াট াের
বাবািয়ত হেব।

[৪.২] ছা-বােদর িশণ দান [৪.২.১] িশণাথ
সংা
(জন)

৫ ৩১০ ৩০৬ ৩০৩ ৩০০ ২৫০
২য় ও ৪থ  কায়াট াের
বাবািয়ত হেব।

৫ সেচতনতা ি ১০
[৫.১] সাদািয়ক সীিত ও ধময়
উৎসব উদযাপন উপলে সভা-
সিমনার

[৫.১.১] অংশহণকারী
সংা
(জন)

১০ ১৩০ ১২৮ ১২৬ ১২৫ ১০০
২য় ও ৩য় কায়াট াের
বাবািয়ত হেব।



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, 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


