
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ০৯, ২০২১

িতরা মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ০৯, ২০২১

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

বাংলােদেশর
াধীনতা ও
সাব েভৗম রা,
ািতক েয াগ
মাকািবলায় আিনক
ও দ সশ বািহনী
গঠন

২২

[১.১] অবকাঠােমা এবং
িগত উয়ন

[১.১.১] ক
পিরদশ নত

সংা ৩ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ০.৭৫

[১.১.২] পিরদশ ন
িতেবদেনর
পািরশসহ
বাবায়ন

% ৩ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ০.৭৫

[১.২] নন ইউিনট গঠন /
িবমান ইউিনট সসারণ

[১.২.১] নন
ইউিনট গত/
িবমান ইউিনট
সসারণত

তািরখ ৩ ০৩-০৫-২০২২ ১০-০৫-২০২২ ১৭-০৫-২০২২ ২৪-০৫-২০২২ ৩১-০৫-২০২২
কায ম
চলমান

[১.৩] সশ বািহনীর
সদেদর িরট িশণ ও
মৗিলক িশণ দান

[১.৩.১] িশণ
দানত

সংা ৩ ১৮০০০ ১৭৫০০ ১৭০০০ ১৬৫০০ ১৬০০০ ০.৭৫

[১.৪] NDC কক
উতর/ িবেশষ িশণ
দান

[১.৪.১] িশণ
সত

তািরখ ২ ০৯-১২-২০২১ ১৬-১২-২০২১ ২৩-১২-২০২১ ৩০-১২-২০২১ ০৬-০১-২০২২
কায ম
চলমান

[১.৫] DSCSC কক
উতর/িবেশষ িশণ
দান

[১.৫.১] িশণ
সত

তািরখ ২ ২০-০১-২০২২ ২৭-০১-২০২২ ০৩-০২-২০২২ ১০-০২-২০২২ ১৭-০২-২০২২
কায ম
চলমান

[১.৬] DGMS কক
উতর/িবেশষ িশণ
দান

[১.৬.১] িশণ
আরত

তািরখ ২ ১৬-০৮-২০২১ ২৩-০৮-২০২১ ৩০-০৮-২০২১ ০৬-০৯-২০২১ ১৩-০৯-২০২১ ১৬-০৮-২০২১

[১.৭] DGFI কক
িশণ দান

[১.৭.১] িশণ
আরত

তািরখ ২ ২০-০৯-২০২১ ২৭-০৯-২০২১ ০৪-১০-২০২১ ১১-১০-২০২১ ১৮-১০-২০২১
কায ম
চলমান

[১.৮] সামিরক মহড়া
আেয়াজন

[১.৮.১] মহড়া
আেয়ািজত

সংা ২ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ০.৫



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ০৯, ২০২১

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

জলবা পিরবতন
জিনত ভাবসহ
মাকািবলায় সংি
অংশীজন ও সবা
তাশীেদর
েয়াজনীয়
মানিচ/ত-উপা
দানব ক -
ইেকানিম িবকাশ ও
জাতীয়
উৎপাদনশীলতা
িনিতকরণ

১৮

[২.১] সাধারণভােব
সারােদেশর দনিন
আবহাওয়া পয েবণ ও
ব াভাস দান

[২.১.১] ব াভাস
দানত

সংা ২ ৭৩০ ৭২০ ৭১০ ৭০০ ৬৯০ ০.৫

[২.২] িবমান বর
আবহাওয়ার িবেশষ ব াভাস
দান

[২.২.১] ব াভাস
দানত

সংা ২ ১৫০০ ১৪৮০ ১৪৬০ ১৪৪০ ১৪২০ ০.৫



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ০৯, ২০২১

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] িষ সংা
আবহাওয়ার িবেশষ ব াভাস
দান

[২.৩.১] ব াভাস
দানত

সংা ২ ৪৮ ৪৬ ৪৪ ৪২ ৪০ ০.৫

[২.৪] িণ ঝড়, শত বাহ
ও তাপ বাহ সিকত
ব াভাস দান

[২.৪.১] ব াভাস
দানত

সংা ২ ৮৯ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ০.৫

[২.৫] িডিজটাল জিরপ
মানিচ ত ও সরবরাহ

[২.৫.১] মানিচ
তত

সংা ১ ৩৩০০০ ৩১০০০ ২৯০০০ ২৭০০০ ২৫০০০
কায ম
চলমান

[২.৫.২] মানিচ
সরবরাহত

সংা ১ ৩১০০০ ২৯০০০ ২৭০০০ ২৫০০০ ২৩০০০
কায ম
চলমান

[২.৬] মহাকাশ ও র
অধাবন ি বহােরর
মােম া ত
সবাহীতার িনকট সরবরাহ

[২.৬.১] া
আেবদেনর
িভিেত
ত/উপা
সরবরাহত

কায িদবস ২ ১৫ ১৯ ২৩ ২৭ ৩১ ০.৫
কায ম
চলমান

[২.৭] সাইফার দিলল
উৎপাদন এবং বহারকারী
দর/ সংােক সরবরাহ

[২.৭.১] সাইফার
দিলল
সরবরাহত

সংা ২ ৭০০ ৬৯০ ৬৮০ ৬৭০ ৬৬০ ০.৫

[২.৮] -ইেকানিমর িবকােশ
সহেযািগতা দােনর লে
জলভাগ সিকত
ত/উপা দান

[২.৮.১]
ত/উপা
সরবরাহত

সংা ২ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬
কায ম
চলমান

[২.৯] েয ােগ িবপ
জনগণেক সবা দােনর
লে িবএনিসিস
কােডটেদর িশণ দান

[২.৯.১] িশণ
দানত

সংা ২ ৫৮১ ৫২৩ ৪৬৫ ৪০৭ ৩৪৯ ২



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ০৯, ২০২১

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%

৩

অা দশ ও
আজািতক
সদােয়র সােথ
িতরা/সহায়ক
িবষয়ািদেত
কৗশলগত সক
াপন ও উয়ন

১০

[৩.১] িতরা/সহায়ক
িবষয়ািদেত গেবষণাকম 
সাদন

[৩.১.১]
গেবষণাকম 
সািদত

সংা ৫ ১৭০ ১৬৫ ১৬০ ১৫৫ ১৫০ ৪.৫

[৩.২] িশণ ও সামিরক
মহড়ায় অসামিরক
িবেগ র অংশহণ

[৩.২.১] িশণ
ও সামিরক
মহড়ায়
অংশহণত

সংা ৫ ১৬৫০ ১৬০০ ১৫৫০ ১৫০০ ১৪৫০
কায ম
চলমান

৪

এক উততর, খী
ও শািণ  িব গেড়
তালার লে
জািতসংঘ শািরা
িমশনসেহ
বাংলােদেশর কায কর
িমকা িনিতকরণ

১০
[৪.১] জািতসংঘ শািরা
িমশনসেহ সশ বািহনীর
সদেদর অংশহণ

[৪.১.১] সশ
বািহনীর সদ
অংশহণত

সংা ৪ ৬০০০ ৫৮০০ ৫৬০০ ৫৪০০ ৫২০০ ০.৫
কায ম
চলমান

[৪.১] জািতসংঘ শািরা
িমশনসেহ সশ বািহনীর
সদেদর অংশহণ

[৪.১.২]
অংশহেণর
িনিম িশণ
দানত

সংা ৩ ৬০০০ ৫৮০০ ৫৬০০ ৫৪০০ ৫২০০
কায ম
চলমান

[৪.২] িতরা মণালেয়র
কম কতাগণ কক জািতসংঘ
শািরা িমশনসহ
পরদশ ন

[৪.২.১] িমশন
পিরদশ নত

তািরখ ৩ ১৭-০৪-২০২২ ২৪-০৪-২০২২ ০১-০৫-২০২২ ০৮-০৫-২০২২ ১৫-০৫-২০২২ ৩



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ০৯, ২০২১

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
মণালেয়র সমতা
ি ও সবার
মােনায়ন

১০

[৫.১] িনেয়াগ ও পেদািত
দান

[৫.১.১] পেদািত
কস িনত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০
কায ম
চলমান

[৫.১.২]
িনেয়ােগর জ
মৗিখক পরীা
সত

তািরখ ২ ১৫-০৩-২০২২ ২২-০৩-২০২২ ২৯-০৩-২০২২ ০৭-০৪-২০২২ ১৪-০৪-২০২২ ০৬-০৯-২০২১

[৫.২] মণালয় কক
দর/সংার কায ম
পিরদশ ন

[৫.২.১]
দর/সংার
কায ম
পিরদশ নত

সংা ৩ ৪৫ ৩৯ ৩৫ ৩০ ২৮ ০.২
কায ম
চলমান

[৫.৩]
কম কতা/কম চারীগেণর
সমতা উয়েন সমসামিয়ক
িবষেয় লািন ং সশন
আেয়াজন

[৫.৩.১]
সমসামিয়ক
িবষেয় লািন ং
সশন আেয়ািজত

সংা ৩ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ০.৭৫



া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ০৯, ২০২১

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

সংার ও
শাসনলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০ ২.৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ২.৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


