
RR^<i >ff^, 2ff%%R fwt^, ^4 '5^(?fMn-'i]^ ’src^i

■slf?^ ^4>iHlHH gf^

b, ^o^b - 'Sp oo,

^Tg ‘ilfat'lf! 5^ni: OTSHT3, ^ ^b-, bo:io ■’Jtt: b \5Tf^I: C>)I^^N, ^b-,



^Tflw fsia v3

8

CW*!^ b: (Vision), (Mission), ^r5PP39fTW3 c^a a

(TT^R c?: Rf«!i ^=il^ci/2f«R (Outcome/Impact) vfa

CW*R o: ‘'IQ-^sihI a

5TN^I'Sr^l i>: xt^T°^9f (Acronyms)

<p'4>l*J9ftTR' 'Q SJRT*^ bo

3TvC*il'sr^] o: b8

8-tr: 'S ^TPR^W <Mc b<?

m^rpra ^PHI: CTtSRTa, ^lr, CiO^J) bo:5>o ,5J5!cf C’TPRR, ^tr, $o^b



(Overview of the Performance of the Department/Organization)

'SRT (MF-CIB) ^TWST <PSC?.I O ’f3,Wet

^T?1^ ^obtr-bJ*, ^ob^-^o ^o^o-^b (■5IT15' ^o^b ^T#) ^sil^C^ b ^ 80 ^I'Sfh o ’'M b^ C^tl^ &t^T, b 05

^I'srlt5 C^5|15 &t^T v£]<f° b 'T^5 ^ ^I'S?I<1 8 b-o C^tl^ &T<15T ?F3T ^CiJC9.l ^R^fSfT#

r, oo ^iwra ^ *Fs c^tIS &t^t

'fl?® Ofi ^I'srlS 6 ^ C^Tf5 IjI^TI *f^5l 'IWj R’fo O <5^W 3R>^IW ‘P^R'S 3T?I 0,000 «p^<P'®lc<P

^ppgt ^ Wlc«w»1^:

I# >iCt70H0l<q 'Sftfsfo f*1*»p|s ,^«M; ^g^et
♦Pl^il3^ <lf%5T^RT 'S ^sjj 'SR^ra WsR ?oj|R 1

oR**j*. •tf^PlWT:

>, C2ff^»o ’tR^siHl ^o^b-^o8b, ©W?R

=tW3T

?T 'S
5fT5r®^T fol®?Gl=i (DFS) 5T^ 2R®t, MF-CIB at^T, vslGlc^'Sr
<Jsftl*t^C9t bl53-<P^c1, Sto^M>l^ >lc^'srRw Rl5f^cf, R'st^
^tRr 'O^f RRT't, Sr-Mci Ri?IT,1, at^'f gptPJ, ,fl^ct,<n5 ’t^stT 5r3!tTxR Sf^FH^T 2fWtt I

$o$b-^i >r®Hr «wt^

• 7HCiR'ShT
• ^RWSfT^ S3R>AIh <P'4<p ^flf^JoT^® ^vl5% RSl'spI 3t%^R RtSW;
• 3RTigft^ afo^lw *p4<)0 bfioo «THC<P Sffi^st gf'fR;
• afo^R *p'5«? b8o C^t15 GW Ro^ 'Q b$o ^I'sth C^lfG t>T?PT

lo =T^ iTlfjt Sjl^C'PS ’5n?(J RosW;
• ^«ct *!F5 81G 2f1%^R Sf<Ft*I ^ $$ *K?mT 5f^fm;
• fiol^ 3R>^>Iw^ 5oo1^ *wm ^'5I'£l'5F-f>l'S||'5R ,3f;3s,IW^c1 4^° ’IT^ffG® Sjfo&lws b8ooo

oSfT R^IrR
• i£l'i|'0||<qv£l’? Rvsr^ vaiR^i «?R RRT«f

‘tlf’lt'is 5f3ni: pipPITa, -yr, bo:bo vSTt^^: OTTsrera, bb-, bo^b



zhshnl (Preamble)

21!R)^|[h<p ^f%, vs ist<iHRR
^o8bCSftW^ ^T,

\» v»

[>|Ih^<5 ^1#^, ^Itf$f^ Slfo'&lH f^»t«t, ^ '5^ctt=T?I-^ ^ >lk=1^ ^lc>1<^ oo M>lRo*f
I

v£l^

^?T3 ‘ilRc.'ns 5nni: wN*lls, ^ ^tr, ^oCii bo:bo ■^S5! i$Tf|5J: (TftSRt?, sp C?br,<J^t: 8



(Vision), (Mission), xp^HInw^ C^M «si^ *l4hPi

b.b (Vision)
'Q CWR S^TRI

(Mission)
'Q

^§t, ^f%, ^ ^sr ftf*Svi><l><H ^ 5ltra
^f^lW 'Q

b.o.b ,'W?I/5R^R •‘PifaHhws c^r

b. *5?a^Hsf ^fPR 'Q 'ST^Hf^R'Sl lHf*t>^i<P^c1 
*5,i35Wct ^5*^5 ■SIR >iR\ ^sft

O.

8. ’f5^c1 'il'5r'5¥- 2ff%$T 'Q
6.

b.

b.8 ^l^hPi (Functions)

b.
9lk'®<J ’SRI

O. 2JRRR 3Ts^ct;
8.
d. ^a^®t "srf^l^N 'S

'S 'sr<Jl<ifaRvsl Pl*t>'oka'llVb.

c\. 5^^tf 'STR ^TR il^N W «?H<1=1 fofT;

J?>. ?TR^sfT, ^55U f^R®! 'S 2l1%^WT 
bo. 'S Sff^ St«R«t 'S <jHs<iI*m; 
bb. Slf5^®! 2RRI

^5tg HlfslWi) OTSR(T?f, ^ $\r, ho:bo ^5Tf%5l: (?1T5RR, ^ ^b-,‘’fa-.Q



y&q (Outcome/Impact)

f^*(iQvs
C*TOI cin^'blw »ftf^S!W^o^o-^b

®WRt3t
<p«?il«fsi/?^t^ •■PSfaHlH^

^o^v5-^o^8

WiT 5i?5UT (^51^f®f®) sf'S'&M R»i’t, «ia[ ic=f^5 ^SR ObS.OvS 005 085 055

^»frJi*5n$ ^crra sjfo^R Ror, ■si^'fm I i£l>l'0||?l^-i£l^'a||^v£l^ ^|5lC<1'Sf% Jj b^.55 btr bJ>

(provisional) vssff

g^la 'irf’IC'lfl >IWil: PTI^Mlil, ^ ^b-. bo:bo ’[tT: >i ^3®t OlQ^: C>||^<1|<1, '5p ^br, ^o^b



IiTf5(Psra STSTH: Wl>HIS, ^ ^b-. bo:bo '5tf?r3|: (TIPT^ra, ^ ^tr,



■SftWiT

tffV Sl^’o

c*»pa
im 8|C¥*W slew4l4a»*( ^fR* <53>r^NIs"! tor^pwu '3rt*T TO^5^ t^or^obi-^o

bOO% *0% lrO% ^0% vi>o%

^lv^l3D ■v^Hinwu c^a
[b.ii] ,3W

[b.b.b]
'JTsrf^ 5R5tjT b- bb-O bov Obo obo bb-O b<?o ofio000 800

[b.b] 2fT^ [b.b.b]
^5 % W.Q ^SAd ^vb "io 'bvb vbb 'faO ^b- b-Om[b] 3ltU5

^•iw^ 'S 

^rf5b'i><i^cf

[b.o] [b.o]
Ib.o.b] l^ff^bG

its % a.vb.'USa boo iiQ b-b- b-6 b-O J5G S-vb?T?

tb.s] ?mm
[b.s.b] f^m®^

itS % 6 vbb.^b boo JSvb ^ob-OPi 51*^1 m

[b.b] >f]'5rsfm>£i-v£i^ 
5wiiaT«:fg^«t [b.b.b] zjPiPp'S

<SR^c=I
^rsrit a bbbG bffoo b8oo booo bb°o booo b^oo b^oo

('SR)

SlPW'l SPrR
[b] ,fa^cf 51TU5W
^8(5^5 -sfR ^?R

W 'b7H*q«1

[b.b]
■^T^aR iS^s 
5(^5 Pl?I gf^RT

[b.b.b] 2R>Tfif'5 
3<PT»RT

bfi
>K*IJT Q b 8b * b 8v3 8

fait
sf^t

[b.o] tf3^e\ -m
5tfa^str ^Nsp^i [b.o.b] a * b o

{
fi?ra ‘llf’IC'Hl ^STS: OTSRTa. 9pl bo:bo ’[tT: tr ^5«t ^tf^^I: CTPRR, bb-, bobb



wwprtsn^ftw
\S|1%Wt tsvm stew

bobO-^o^S
^Pt^3p5T

Wo-**
<B®^rvSW•toffc torW3T ,*n5T RR tor*obb-*o

*00% *0% tro% ^0% vbo%

['D.b.b] R\s«q«1^>\ii[vs]

^t^SF5!
^K?^S\'Q

5Rfl b- bOd.o^ b^.Sbr bSo b^o bfio bse bSO b&o^=1
6t^T[o.b] f^®^ci 'Q

wgm W?i
[O.b.^] 'aihl^^'a ^rsrffc bbfi.OS) bov b^O btfo bSvb b8b bOJi bb--b ^bb^®f

Dl<M

[S.b.b] do IS
•a^^sntcrra
(?ootS»fNI?
Pi'sil^R

[8.b] 1>I'S|I?R ^’tl^tfSs 
5r3!i^?rcf ^rsrft >i?5in a Qoo 860 800 050 b-oo booo000

[8] ’fW sm?® 
va'srigip- f>i^ii^R 
31%%T 'Q

bo [S.^.b]

^P35^ 5otS

*tMTI
'S'SM^M^FStt^R
i>lsJ<P?lcf

[s.b]
(*ir5JT)

^rsffS 5 b8ooo bbooo boooo Jsooo b-OOO boooo b5ooo

[5] iTTft^g^C^
m

’sfrsjxsnRi

[5.b.b] JTTtt

(W)
^?51TT
('T^)

5 boo.bo bOtr.Jjo b8o bOJ5> bov bo^ bO>b ^5o ^55TO ^«e1 fa^'t

<iTf3(CcTa 5T5ra: OfPRl?, ^ ^b-, bo:bo ’J*T: b ^tfa^I: C8PRTa, 'Sp bb-, bo^?b



3^5 2}^5

cw&ritto
F5jf%«mr SKW

$o^-*o$\s i>o^o-^0^8
^=T*

^o^o-^b
'ii<P‘P ^TCTO3JPF

t^CW^Obfe-^O

boo% *o% b'0% *0% 'bO%

[b.b.b] ^fiMs
[b.b] ^itji<i m bo

[b.^.b] t-
51»4l‘>i/ 5bI<j^

^mitw

[b.b] t-'s1'»'f)H/ 5«n^ m3T5I^f^«\5 bo

[b.o.b]
af^xph
'^<iQ<psihI
^mtfw

[b] 13

^wPC3!?!
■^T^TTR

[b.o] '5ff%Wf,15jf'$^>T3 m2T5J^f@v|V5 8
oo

[b.8.b] (PRT 21^[b.s] (P^r spipi m;gr3j'9jf®'!^5

[b.G.b] ^«IT
[b.fi] ^5511 ^rf^FT<I m

o

<l|-QMlf?l'i>

*5imfw (provisional) ^

'iTprp^? 5T5n]: omRI?. ^ ^b-. $o$b bo:bo «J*t: io ^5Tf^: (TfPRH, ^ ^br, ^o^b



^r, Pif^?j<i ftfiPi, afvs^iH fern,
^ '5|Mcff«T?I-^ (h<Pi5 v5f«frTO <P<)f^ CT v£l^ q^j^lv£]l ^I'SfCH S|R^I

^Itfsr, C5TftWPT,\®'
.ia. ro

^1^1  ̂vs:

^C-^2—£ }—r^_jy

a^M twr^t, ^ '5j^ctT=T?i
vs#5*!

psra ttlf^ra ’rau: CTtS^TS, ^ ^lr, ^oC!b bo:bo ’ffcT: bi '55c1 V25Tf^3f: (Timm, 'Sp ^br,



3TOTt«f3t-b

3Ff^
(Acronyms)

(MRA)b

(MRA-MIS)
(MFI)

Pi'oiIrR (CIB)8

f5tg ‘tlRlWil TTSTH: WIH-II^, WR ilr, bo:bo ’ftT: ^5Tf?P?f: yv^<\<i, ^ $\r, ^o^b



^PT^FR- ^ft'sM, 'SlR'HW, *tNT

[b.b.b] ’’ffwfer?! ^if^TR
[b.^] SIT'S <><11 tb.^.b] ^ST?rf%*R ^TT^ if],>l'0||<ifl-v£l^ gfst^R

[b.o.b] ?ra iilai'a||<ia-<‘l? Sirsc<<Hv£r5F5[T^£M'3 *fT^fT

C<<H [b.s.b] fewra m vil,il'0(|<v£l-vfl? volRiS *fNT

[b.b.b] Sff^ff^s ’SR^Pf sff^«t *tNT il>r'5(l<l'il->i]? Sffst^R

[^.^] i3>ivs||<5v£| i£l? <r>lMR ^fT^S f^?I

sf^mrsr^H [^.^.b] spmf^ sm*RT *1M

l£|si'0||<ll£l-ifl^ xtT:«tT ^'il'»||<iij-i£l? ?f1%C^Rt^.o.b] SC?R'fT >T3SW^51

Sff%%R SfW t%CST^ >3 'fl>l'o|l<'i]-'i]'»l's|l^'i]^

(MRA-MIS) 'sliJlc<^'a
[O.b.b] f^«t^5 <£\*5 ^I?1T> '“tT^fT

[o.b] R'ix®! 'S mm
2fI^5%R SpvS 1%CSTl? <3 <‘lii'S||<ii£l-lf]ii\3il5ii]3^ 

(MRA-MIS) tolblc<^'Sf
^R^iiuiPf 'sntfS *1!^[o.b.'b] '3iim?jf'o ^®t

[S.b.b] Qo f5 ^'si^ii>'S||^c?l< (Joo1^ *fNT^
Pi^l^R 5P3!>ra^et P'oiIrR ^^5 PPR *IT5|T

[s.b.b] 9il?ci1I5? (joI!> ^■5flfi4i>'0ii'5c?i<
>i<Pei *TNT?T ^'sjiU'ip-p'oil'^R t?l‘^<><e1

[S.b] v£l'5ri£15p-p'a||^f< 3>RgR bl«^<><«1 P^lbR PPR ’‘TT^fT

Sff%%R SPr5 'S 4'5p5ira4-
^•srsnt^ (MRA-MIS)

[s.b.b] 3Tfr ^®i smm 5T°:jin (f^f%) 4^'si|^45f 4^ ^n^f5 *fT5jT

J'fia 'tlfilc'm PfPT<TsI, sp ^b-, bo:bo S*T: bo 'gS'f '®Tl^t: C>tR<l<, ^T bb% bobb



^t^T 5PWC0iJ c^M»r

J'J’la 'rlf’IPra 'pm: c-lk-qls, io:io *ffcT: b8 'gff't '$tf^5J: (TfPHn, 'Sp ^tr,



8-b*: 'Q •sl'W^N«i

f^la iiRma ^Pni: CTPHT3, ^1 io^b bo:io ’Jtl: i« ■gH't ^5Tf^5f: (TfrsRTS, C?lr, ^oC;b









 

সংয োজনী ৫: ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন কর্ যপরিকল্পনো ২০২১-২২ দপ্তি/সংস্থো প যোযেি অরিযসি জর্ন্ 

 

ক্রর্ 

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  
 

র্ান কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তর্ চলতি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ [১] ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন সংক্রোন্ত 

কো যক্রযর্ি বোস্তবোেন জজোিদোিকিণ 

 

 

 

 

 
 

২৯ 
 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি িাতরখ ৫ ১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] ক্ষসবা সহতিকরণ [১.২.১] একটি ক্ষসবা সহতিকৃি  িাতরখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  জসবো তিতিটাইকিশন [১.৩.১] ন্যযনির্ একটি ক্ষসবা তিতিটাইিকৃি িাতরখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূযব য বোস্তবোরেত উদ্ভোবনী ধোিণো, 

সহরজকৃত ও রিরজটোইজকৃত জসবো সংক্রোন্ত 

প যোয োচনো সভো   

[১.৪.১] সভো আযেোরজত  তোরিখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নতির ব্যবহার বৃতি [১.৫.১] ই-ফাইকল জনোট রনষ্পরিকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

করণীয় তবষকয় অবতহিকরণ সভা/কর্ মশালা 

আকয়ািন 

[১.৬.১] সভা/কর্ মশালা আকয়াতিি সংখ্যো ৪ ৪ ৩ ২ 

২ [২] প্রোরতষ্ঠোরনক দক্ষতো বৃরি  ২১ [২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ [২.১.১] িথ্য বািায়কন সকল ক্ষসবা বক্স হালনাগাদকৃি সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রবরভন্ন প্রকোশনো ও তথ্যোরদ িথ্য বািায়কন 

প্রকোরশত 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভাবন কর্ মপতরকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কর্ যপরিকল্পনো বোস্তবোেন সংক্রোন্ত প্ররশক্ষণ 

আযেোরজত  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভর্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর ির্ন্ 

বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্ মাকলাচনা 

সংক্রান্ত সভা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবভাকগ/ ঊর্ধ্মিন কর্তমপকের 

তনকট ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি 

উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

সংখ্যা ৩ ৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 

- 

 

 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৬: অিভেযাগ িতকার ব া সং া  কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কায েমর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত 
উ ম 

উ ম  চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক 
ব াপনা 

 
 

৫ 
[১.১] অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক) ও আিপল 
কমকতার ত  ওেয়বসাইেট মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অিনক ও আিপল 
কমকতার ত  হালনাগাদ ত 
এবং ওেয়বসাইেট আপেলাড ত 

সং া 
 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পিরবী ণ ও 
স মতা ি  

 
২০ 

[২.১] িনিদ  সমেয় অনলাইন/ অফলাইেন া  
অিভেযাগ িন ি  এবং িন ি  সং া  মািসক 

িতেবদন উ তন ক প  বরাবর রণ   
[২.১.১] অিভেযাগ িন ি ত  % 

৮ 
  - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কমকতা/কমচারীেদর অিভেযাগ িতকার 
ব া এবং িজআরএস সফটওয় ার িবষয়ক িশ ণ 

আেয়াজন 
[২.২.১] িশ ণ আেয়ািজত সং া 

৫ 
 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] মািসক িভি েত পিরবী ণ এবং মািসক 
পিরবী ণ িতেবদন উ তন ক পে র িনকট রণ 

[২.৩.১] মািসক িতেবদন 
িরত 

  
সং া 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অিভেযাগ িতকার ব াপনা িবষেয় 
কেহা ারগেণর সম েয় অবিহতকরণ সভা  [২.৪.১] সভা অ ি ত সং া ৪ - - ২ ১  - - 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

সংেযাজনী ৭: সবা দান িত িত বা বায়ন কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কায েমর   মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক 

 
কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 

২০১৯-২০ 

ত অজন 
২০২০-২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত উ ম উ ম 
চলিত 
মান 

চলিত মােনর 
িনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ািত ািনক 
 
 

১0 

[১.১] সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম র 
িস া  বা বায়ন 

[১.১.১] িস া  
বা বািয়ত 

% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] সবা দান িত িত মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] ওেয়বসাইেট  
িত মািসেক 

হালনাগাদ ত 

সং া 
 

৫ 
 

- - ৪ ৩  - - 

স মতা অজন ও 
পিরবী ণ 

১5 

[২.১] সবা দান িত িত িবষয়ক  িশ ণ 
আেয়াজন  

 
[১.১.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

 
সং া 

 
10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সবা দান িবষেয় কেহা ারগেণর 
সম েয় অবিহতকরণ সভা আেয়াজন 

[১.৩.১]  অবিহতকরণ 
সভা অ ি ত সং া 5 - - ২ ১ - - - 

 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৮: ত  অিধকার িবষেয় ২০২১-২২ অথবছেরর বািষক কমপিরক না  

 

কমস াদেনর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অিত 
উ ম 

উ ম  
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক ১০ 
[১.১] ত  অিধকার আইন অ যায়ী 
িনধািরত সমেয়র মে  ত  দান 
 

[১.১.১] িনধািরত সমেয়র 
মে  ত  দান ত 

% ১০ 

 
 

 
 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
স মতা ি  

১৫ 

[১.২] েণািদতভােব কাশেযা  
ত  হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট 

কাশ 

[১.2.১] হালনাগাদ ত ত  
ওেয়বসাইেট কািশত 

তািরখ 
 

০৩   
৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ 

- 

[১.৩] বািষক িতেবদন কাশ  
[১.3.১] বািষক িতেবদন 

কািশত  তািরখ  ০৩   
১৫-১০-
২০২১ 

১৫-
১১-

২০২১ 

১৫-
১২-

২০২১ 
- - 

[১.৪]  ত  অিধকার আইন, ২০০৯ এর 
৫ ধারা অ সাের যাবতীয় তে র 
ক াটাগির  ও ক াটালগ তির/ 
হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  তে র ক াটাগির  
ও ক াটালগ 

ত ত/হালনাগাদ ত 
তািরখ ০৩   

৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ - 

[১.৫] ত  অিধকার আইন ও 
িবিধিবধান স েক জনসেচতনতা 
ি করণ 

[১.5.১]  চার কায ম 
স  

কায েমর 
সং া 

০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] ত  অিধকার িবষেয় 
কমকতােদর িশ ণ আেয়াজন    

[১.6.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

িশ েণর 
সং া  

০৩   ৩ ২ ১ - - 

 


