
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৬, ২০২২

পািন সদ পিরকনা সংা

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৬, 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
পািন সদ মহাপিরকনা
বাবায়ন।

২০
[১.১] িনধ ািরত সমেয় (৬০ িদন) পািন
সদ সংি ক াব সেহর ছাড়প
দান।

[১.১.১] ছাড়ত কের
শতকরা হার

শতকরা ২০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০

২
টকসই ও সমিত পািন সদ
বাপনা

১৫
[২.১] মাঠ পয ােয় ওয়ারেপা'র িবভাগীয়,
জলা কায ালয় াপন ও মাঠ পয ােয়
ওয়ারেপা'র কায ম কায কর করা।

[২.১.১] কাল যােয়র
সংা ও িমং িমিনটস

সংা ১৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

৩

মাঠ পয ােয় বাংলােদশ পািন আইন,
২০১৩ এবং বাংলােদশ পািন
িবিধমালা ২০১৮ এর বাবায়ন
কায ম কায কর
(Functional) করা।

১৫

[৩.১] মাঠ পয ােয় পািন সদ খােতর
িবিভ সংার সােথ সময় সাধেনর জ
িবিভ উয়ন কে পিরদশ ন, কম শালা,
সময় সভা ও িশেণর আেয়াজন করা।

[৩.১.১] ক পিরদশ ন,
কম শালা, সময় সভা ও
িশেণর সংা

সংা ১৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬

৪ পািন সদ খােতর শাসন িতা। ১০
[৪.১] পািন সদ খােতর িবিভ সংার
ই ক পিরদশ ন, পিরবীণ ও
ায়ন িতেবদন তকরণ।

[৪.১.১] িতেবদন সংা ১০ ২ ১ ১ ১ ১

৫
পািন সদ খােতর উয়ন কায ম
সহিজকরণ।

১০
[৫.১] এনডিউআরিড ও আইিসআরিড
হেত ত-উপা দান।

[৫.১.১] দ উপাের
শতকরা পিরমাণ

শতাংশ ১০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৬, 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


