
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২০, ২০২২

রিজার জনােরেলর কায ালয়, জ ও  িনবন

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২০, 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
জ ও 
িনবন কায ম
শিশালীকরণ;

২৫

[১.১] িডিডএলিজ, উপেজলা
িনব াহী অিফসার, সহকারী
াামার, ইউিপ চয়ারান ও
ইউিপ সিচবেদর িশণ দান

[১.১.১] িশণাথ সংা ৫ ৫০০০ ৪৮০০ ৪৫০০ ৪৩০০ ৪১০০ ৫৩৫

[১.২] জ ও  িনবেন
কািরগির সহায়তা দান

[১.২.১] দ
কািরগির সহায়তা

সংা ৫ ১৬০০ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ১১০০ ৩২০

[১.৩] জ ও  িনবন
কায েম জনসেচতনতা ি

[১.৩.১] আেয়ািজত
কম শালা/সিমনার

সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮

[১.৪] জ ও  িনবেনর
সফটওয়ার এর মান উয়ন

[১.৪.১] মান উয়ন তািরখ ১ ২০-১০-২০২১ ৩০-১১-২০২১ ২৫-১২-২০২১ ২৮-০১-২০২২ ৩০-০৩-২০২২

[১.৫] জ ও  িনবেনর
সফটওয়ার এর মান উয়েনর
জ হাড ওয়ার এর মান উয়ন

[১.৫.১] মান উয়ন তািরখ ১ ২৪-০২-২০২২ ২৪-০৩-২০২২ ২২-০৪-২০২২ ৩০-০৬-২০২২ ২৮-১০-২০২২ ২৪-০২-২০২২

[১.৬] জ িনবন হার
িকরণ

[১.৬.১] িনবিত জ
িনবন ত

শতকরা
হার

৪ ১০০ ১১২.৪৯

[১.৭]  িনবন হার
িকরণ

[১.৭.১] িনবিত 
িনবন ত

শতকরা
হার

৫ ২৫ ২৪ ২৩ ২২ ২১ ৪০.২৩

[১.৮] িবল বাড / হািং াপন
[১.৮.১] ািপত িবল
বাড / হািং

সংা ২ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪

[১.৯] বািষ ক পিরসংান
িতেবদন কাশ

[১.৯.১] কািশত
িতেবদন

সংা ১ ১

২
ডাটােবইেজর
তা
িনিতকরণ;

১৫

[২.১] ডাটােবইজ সংরেণ
সাভ ার উয়ন

[২.১.১] সাভ ার উয়ন তািরখ ৩ ১৫-০৬-২০২২ ২০-০৬-২০২২ ২৫-০৬-২০২২ ২৮-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[২.২] াকআপ ডাটােবইজ
সংরণ

[২.২.১] সংরণ তািরখ ৩ ২৮-১০-২০২১ ৩০-১১-২০২১ ৩১-১২-২০২১ ২৮-০২-২০২২ ৩০-০৬-২০২২



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২০, 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%

[২.৩] একািধক জ িনবেনর
ত সনাকরণ

[২.৩.১] সনাকরণ সংা ৩ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০ ৭০

[২.৪] একািধক জ িনবন
বািতেলর পদেপ হন

[২.৪.১] বািতলকরণ সংা ৩ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০ ১৫০

[২.৫] একািধক জ িনবন
রােধ উোগ হন

[২.৫.১] রাধকরণ সংা ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

৩

িবিভ
দর/সংার
সােথ BDRIS
এর সংেযাগ
সময়;

১০

[৩.১] সমেঝাতার ারক সার
ও ময়াদ িকরেণর উোগ
হন

[৩.১.১] সারকরন ও
ময়াদ িকরণ

সংা ৫ ৩ ২ ১ ১

[৩.২] API
(Application
Programming
Interface) গঠেনর
উোগ হন

[৩.২.১] API সংা ৩ ১ ১

[৩.৩] িবিভ সংার সােথ
সত API যাচাইকরণ

[৩.৩.১] যাচাইকরণ সংা ২ ৩ ২ ১

৪
ািতািনক
সমতার
উয়ন;

১০

[৪.১] মািসক াফ সভার
আেয়াজন

[৪.১.১] াফ সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৬ ৩

[৪.২] াফ সভার সা
বাবায়ন

[৪.২.১] িহত িসা
বাবায়ন

শতকরা
হার

২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৪.৩] জলা ও িবভাগীয় পয ােয়
মািসক িতেবদন িনেয়
পয ােলাচনা

[৪.৩.১] অিত
পয ােলাচনা সভা

সংা ৩ ৪ ৩ ২ ১

[৪.৪] জলা ও িবভাগীয় পয ােয়
মািসক িতেবদেনর িসা
বাবায়ন

[৪.৪.১] িহত িসা
বাবায়ন

শতকরা
হার

৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ০



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২০, 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
অ - ৫ বছর
বয়সী িশেদর
জ িনবন ;

১০
[৫.১] অ - ৫ বছর বয়সী
িশেদর জ িনবেনর হার
িকরণ

[৫.১.১] িনবিত জ
িনবন ত

শতকরা
হার

৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৭৭.১৯

[৫.২] অ - ১ বছর বয়সী
িশেদর জ িনবেনর হার
িকরণ

[৫.২.১] িনবিত জ
িনবন ত

শতকরা
হার

৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৩৭

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 ৪

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ১.৮

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ১.২৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.২

*সামিয়ক (provisional) ত


