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প্রাততষ্ঠাতনক 

ব্যবস্থাপনা 

 

 

৫ [১.১] অসিক াগ 

সনষ্পসি েম থের্থা 

(অসনে) ও আসপল 

েম থের্থার র্থ্য 

ওকয়বিাইকে 

ত্রৈমাসিে সিসিকর্ 

হালনাগাদেরণ  

[১.১.১]  

অতনক ও 

আতিল 

কে যকতযার 

তথ্য 

হালনাগাদকৃত 

এবং 

ওমেবসাইমে 

আিমলাডকৃত 

িংখ্যা 

 

৫ - - ৪ 

 

 

 

৩ - - - ১.২৫ ১.২৫ ওকয়বিাইে 

হালনাগাদকৃর্, 

ওকয়বিাইকের 

সিণশে িংযুক্ত। 

িতরবীেণ 

ও 

সেেতাবৃতি 

 

২০ [২.১] সনসদ থষ্ট িমকয় 

অনলাইন/ অফলাইকন 

প্রাপ্ত অসিক াগ 

সনষ্পসি এবং সনষ্পসি 

িংক্রান্ত মাসিে 

প্রসর্কবদন উর্ধ্থর্ন 

ের্তথপক্ষ্ বরাবর 

প্রপ্ররণ   

[২.১.১] 

অসিক াগ 

সনষ্পসিকৃর্  

% ৮ 

  

- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - ২ ২ তনষ্পতত্ত সংক্রান্ত 

োতসক প্রততমবদন 

ক্ষপ্রতরত। 

 

মার্ থ/২২, 

এসপ্রল/২২, প্রম/২২ 

এবং জুন/২২ 

মাকির 

প্রসর্কবদনিমূহ 

িংযুক্ত। 

 

[২.২] 

েম থের্থা/েম থর্ারীকদর 

অসিক াগ প্রসর্োর 

ব্যবস্থা এবং 

সর্আরএি 

িফেওয়যার সবষয়ে 

প্রসশক্ষ্ণ আকয়ার্ন 

[২.২.১] 

প্রসশক্ষ্ণ 

আকয়াসর্র্ 

িংখ্যা ৫ 

 

- - ৪ ৩ ২ ১ - ১.২৫ ১.২৫ ২১ এতপ্রল ২০২২ 

তাতরমে অনুতষ্ঠত 

প্রতিেমণর অতিস 

আমদি, 

আমলাচযসূতচ, 

প্রতিেণার্থীমদর 

তাতলকা, 

উিতিতত/হাতর্রা 

িংযুক্ত। 
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একক 
 

কে যসম্পাদন 

সূচমকর 

োন 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২০-

২১ 

লেযোত্রা ২০২১-২০২২ ৪র্ থ 

ত্রৈমাসিকে 

লক্ষ্যমাৈা 

৪র্ থ ত্রৈমাসিে 

িময়োকল 

অর্থন 

মন্তব্য  

(৪র্ থ ত্রৈমাসিে 

অর্থকনর প্রমাণে) 
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 ১৪ ১৫ ১৬ 

[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 - ০.৭৫ ০.৭৫ ৪র্ থ ত্রৈমাসিে 

পসরবীক্ষ্ণ 

প্রসর্কবদন 

িংযুক্ত। 

[২.৪] অসিক াগ 

প্রসর্োর ব্যবস্থাপনা 

সবষকয় 

প্রেেকহাল্ডারগকণর 

িমন্বকয় অবসহর্েরণ 

িিা  

[২.৪.১] িিা 

অনুসির্ 

িংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - ২ ২ ৭ জুন ২০২২ সি: 

র্াসরকে অনুসির্ 

িিার ো থসববরণী 

প্রমাে অর্থন  ২৫         ৭.২৫  

 


