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কার্ যক্রমের 

ক্ষেত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যসম্পাদন 

সূচক 

একক 
 

কে যসম্পাদন 

সূচমকর 

োন 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২০-

২১ 

লেযোত্রা ২০২১-২০২২ মন্তব্য  

(২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন 

অগ্রগসি) 

 

 ২য় ত্রৈমাসিক 

িময়কালে 

অর্জন িংক্রান্ত 

স্বমূল্যায়ন 

অসাধারণ অতত 

উত্তে 

উত্তে  চলতত 

োন 

চলতত 

োমনর 

তনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাততষ্ঠাতনক 

ব্যবস্থাপনা 

 

 

৫ [১.১] অসিল াগ 

সনষ্পসি কম জকিজা 

(অসনক) ও আসপে 

কম জকিজার িথ্য 

ওলয়বিাইলে 

ত্রৈমাসিক সিসিলি 

হােনাগাদকরণ  

[১.১.১]  

অতনক ও 

আতিল 

কে যকতযার 

তথ্য 

হালনাগাদকৃত 

এবং 

ওমেবসাইমে 

আিমলাডকৃত 

িংখ্যা 

 

৫ - - ৪ ৩ - - - অসিল াগ সনষ্পসি 

কম জকিজা (অসনক) ও 

আসপে কম জকিজার িথ্য 

হালনাগাদকৃত এবং 

ওমেবসাইমে 

আিমলাডকৃত। 

 

প্রমাণক: িংোগ ১.১ 

(ওলয়বিাইে 

হােনাগাদকরলণর পৈ, 

ও িাইলের সিণশে) 

িংযুক্ত। 

১.২৫ 

িতরবীেণ 

ও 

সেেতাবৃতি 

 

২০ [২.১] সনসদ জষ্ট িমলয় 

অনোইন/ অফোইলন 

প্রাপ্ত অসিল াগ 

সনষ্পসি এবং সনষ্পসি 

িংক্রান্ত মাসিক 

প্রসিলবদন উর্ধ্জিন 

কর্তজপক্ষ বরাবর 

প্রপ্ররণ   

[২.১.১] 

অসিল াগ 

সনষ্পসিকৃি  

% ৮ 

  

- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - ২য় ত্রৈমাসিক িময়কালে 

প্রিলেম্বর ২০২১, 

অলটাবর ২০২১ এবং 

নলিম্বর ২০২১ এই সিন 

মালির সনষ্পসি িংক্রান্ত 

মাসিক প্রসিলবদন 

 থািমলয় উর্ধ্জন কর্তজপক্ষ 

বরাবর প্রপ্ররণ করা 

হলয়লে। 

 

প্রমাণক: িংোগ ২.১ 

(তনষ্পতত্ত সংক্রান্ত ৩টি 

োতসক প্রততমবদন) 

িংযুক্ত। 

২ 

[২.২] 

কম জকিজা/কম জচারীলদর 

অসিল াগ প্রসিকার 

ব্যবস্থা এবং 

সর্আরএি 

[২.২.১] 

প্রসশক্ষণ 

আলয়াসর্ি 

িংখ্যা ৫ 

 

- - ৪ ৩ ২ ১ - ২য় ত্রৈমাসিক 

িময়কালের ১০ নলিম্বর 

২০২১ সরিঃ িাসরলে 

প্রসশক্ষণ আলয়াসর্ি 

হলয়লে। 

১.২৫ 
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কার্ যক্রমের 

ক্ষেত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যসম্পাদন 

সূচক 

একক 
 

কে যসম্পাদন 

সূচমকর 

োন 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২০-

২১ 

লেযোত্রা ২০২১-২০২২ মন্তব্য  

(২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন 

অগ্রগসি) 

 

 ২য় ত্রৈমাসিক 

িময়কালে 

অর্জন িংক্রান্ত 

স্বমূল্যায়ন 

অসাধারণ অতত 

উত্তে 

উত্তে  চলতত 

োন 

চলতত 

োমনর 

তনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

িফেওয়যার সবষয়ক 

প্রসশক্ষণ আলয়ার্ন 

 

প্রমাণক: িংোগ ২.২ 

(প্রতিেমণর অতিস 

আমদি, আমলাচযসূতচ, 

প্রতিেণার্থীমদর তাতলকা, 

উিতিতত/হাতর্রা) 

িংযুক্ত। 

[২.৩] ত্রত্রোতসক 

তিতত্তমত িতরবীেণ 

এবং ত্রত্রোতসক 

িতরবীেণ প্রততমবদন 

উর্ধ্যতন কর্তযিমের 

তনকে ক্ষপ্ররণ 

[২.৩.১] 

ত্রত্রোতসক 

প্রততমবদন 

ক্ষপ্রতরত 

  

িংখ্যা 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - পসরবীক্ষণ কসমটি ২য় 

ত্রৈমাসিক িময়কালের 

পসরবীক্ষণ প্রসিলবদন 

উর্ধ্জিন কর্তজপক্ষ বরাবর 

প্রপ্ররণ কলরলে।  

 

প্রমাণক: িংোগ ২.৩ 

(ত্রৈমাসিক পসরবীক্ষণ 

প্রসিলবদন) িংযুক্ত। 

০.৭৫ 

[২.৪] অসিল াগ 

প্রসিকার ব্যবস্থাপনা 

সবষলয় 

প্রেকলহাল্ডারগলণর 

িমন্বলয় অবসহিকরণ 

িিা  

[২.৪.১] িিা 

অনুসিি 

িংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - ২য় ত্রৈমাসিক 

িময়কালে িিা অনুসিি 

হয় নাই। 

 

২য় ত্রৈমাসিক িময়কালে প্রমাে অর্জন (স্ব-মূল্যায়ন)          ৫.২৫ 

 

 


