
া: ১ ণ তািরখ: বার, এিল ২৩, ২০২১

বাংলােদশ মিরন একােডমী

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: বার, এিল ২৩, 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

ভৗত
অবকাঠােমা
সংার ও
সসারণ এবং
িশণ
বার
আিনকায়ন

৬৩

[১.১] ৫৫তম াচ ােয়শন ােরড অােনর িকরণ ও অা কায ম
[১.১.১] ৫৫তম াচ ােয়শন ােরড অােনর িকরণ ও অা কায ম
সত

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[১.২] ধান ফটক হেত কমাা বাংেলার সামেনর রাা পয  ন নবায়নকরন [১.২.১] ধান ফটক হেত কমাা বাংেলার সামেনর রাা পয  ন নবায়নত % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৩] িব-১ বাংেলার সুখ হেত িড-১ ও িব-২ বাংেলা পয  রাা পািকং
টাইলসকরন

[১.৩.১] িব-১ বাংেলার সুখ হেত িড-১ ও িব-২ বাংেলা পয  রাা পািকং
টাইলসত

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৪] আবস সালাম কােডট ক মরামত ও সিনটারী িফংস পিরবতন করণ। [১.৪.১] আবস সালাম কােডট ক মরামত ও সিনটারী িফংস পিরবতনত % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৫] আবস সালাম কােডট ক িপছেন নবিনিম ত রাা সংল েনর উপের ১৫০
ট পয  েনর াব িনম াণ

[১.৫.১] আবস সালাম কােডট ক িপছেন নবিনিম ত রাা সংল েনর উপের
১৫০ ট পয  েনর াব িনম াণত

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৬] শহীদ িলয়াকত আলী কােডট েকর অবিশ কাজসহ সমা করণ ও এক
িিড় টাইলস করণ

[১.৬.১] শহীদ িলয়াকত আলী কােডট েকর অবিশ কাজসহ সমা করণ ও এক
িিড় টাইলসকরণ সত

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৭] পা-সী হােেলর িিড় পািকং টাইলস করণ [১.৭.১] িিড় পািকং টাইলসকরণ স ত % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৮] ইনাকশনাল েকর িপছন থেক পািন অপসারেণর লে মা ভরাট ও ন
িনম াণ

[১.৮.১] ইনাকশনাল বেকর িপছন থেক পািন অপসারেণর লে মা ভরাটত ও
ন িনম াণত

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৯] অিফসাস  াব সংল উর পােশর রাা থেক টবল াউে যাওয়ার রাা ও
িিড় পািকং টাইলস করণ

[১.৯.১] অিফসাস  াব সংল উর পােশর রাা থেক টবল াউে যাওয়ার রাা
ও িিড় পািকং টাইলস করণ সত

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১০] বােটবল াউে যাওয়ার েবশখ (উভয় পােশ) পািকং টাইলস করণ [১.১০.১] বােটবল াউে যাওয়ার েবশখ (উভয় পােশ) পািকং টাইলস ত % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১১] কােডট িশণ িনরবি করার লে পাওয়ার হাউেজ ৫০০ কিভএ
জনােরটর য় ও াপন

[১.১১.১] কােডট িশণ িনরবি করার লে পাওয়ার হাউেজ ৫০০ কিভএ
জনােরটর য় ও াপনত

তািরখ ৩ ৩১-০৫-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[১.১২] ােপাট  শড নবায়ন করণ [১.১২.১] ােপাট  শড নবায়ন ত % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১৩] ািবত ইেনােভশণ াব আিনকীকরণ [১.১৩.১] ািবত ইেনােভশণ াব আিনকীকরণ % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১৪] কম কতা ও কম চারীেদর জ কািন তরী করণ [১.১৪.১] কম কতা ও কম চারীেদর জ কািন তরী ত % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১৫] এনিব-৩ কায়াট ােরর সামেনর ঢা রাা ও কিজ েলর সামেনর িিড়
পািকং টাইলস করণ ও আনসার ারােকর িিড় সংল ছেদর েনর চাল পিরবতন

[১.১৫.১] এনিব-৩ কায়াট ােরর সামেনর ঢা রাা ও কিজ েলর সামেনর িিড়
পািকং টাইলস করণ ও আনসার ারােকর িিড় সংল ছেদর েনর চাল পিরবতন
ত

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১৬] নন পা হাউজ থেক কম চারী াব পয  যাতায়ােতর িিড় িনম াণ এবং
কম চারী াব ভবন থেক এফ-টাইপ বাসা পয  রাা ঢালাই করণ

[১.১৬.১] নন পা হাউজ থেক কম চারী াব পয  যাতায়ােতর িিড় িনম াণ এবং
কম চারী াব ভবন থেক এফ-টাইপ বাসা পয  রাা ঢালাইত

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১৭] মােকট িবিং এর িনচ তলার সামেনর ফকা অংেশ িসিস ঢালাই, ফকা
অংেশর উপের কালার ন াপন ও ছেদ আমািনক ২০০০ বগ ট ােটন ান
করণ

[১.১৭.১] মােকট িবিং এর িনচ তলার সামেনর ফকা অংেশ িসিস ঢালাই, ফকা
অংেশর উপের কালার ন াপন ও ছেদ আমািনক ২০০০ বগ ট ােটন ান ত

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১৮] কবর ােনর পিম পােশর বাউারী ওয়াল িনম াণ [১.১৮.১] কবর ােনর পিম পােশর বাউারী ওয়াল িনম াণত % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১৯] এইচ-টাইপ-৩ ভবন মরামত, ছেদর ােটন ান করণ ও সামেনর রাা
নবায়ন করণ

[১.১৯.১] এইচ-টাইপ-৩ ভবন মরামত, ছেদর ােটন ান করণ ও সামেনর রাা
নবায়নত

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.২০] অিফস ও আবািসক াপনার িবিভ মরামত কাজ [১.২০.১] অিফস ও আবািসক াপনার িবিভ মরামত কাজ % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.২১] অিফস ও আবািসক ভবনসেহর বিতক কাজ করন [১.২১.১] অিফস ও আবািসক ভবনসেহর বিতক কাজ সত % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

২
মিরটাইম
সের দ
জনবল ি

১২

[২.১] ি-সী (মিরন ইিিনয়ািরং ও নকাল সাই) [২.১.১] িশিত মিরনােরর সংা সংা ৩ ৩৬৪ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০

[২.২] িবএমএস (অনাস ) ইন নকাল সাই [২.২.১] িশিত মিরনােরর সংা সংা ৩ ১২০ ১০০ ৭৫ ৬০ ৫০ ১১৪

[২.৩] িবএমএস (অনাস ) ইন মিরন ইিিনয়ািরং [২.৩.১] িশিত মিরনােরর সংা সংা ৩ ১২০ ১০০ ৭৫ ৬০ ৫০ ১২১

[২.৪] এিিলয়াির ও িপােরটির কাস  (নকাল ও ইিিনয়ািরং) [২.৪.১] িশিত মিরনােরর সংা সংা ৩ ১০৯৬ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ১৩৮০



া: ৩ ণ তািরখ: বার, এিল ২৩, 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

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ২ ৪ ১

[এম.১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৩

[এম.১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা মািসক
িতেবদন উতন কপের
িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৪ ণ তািরখ: বার, এিল ২৩, 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.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট
িনিত

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ১৯.৪৬

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ২৮-০৭-২০২০

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক সহিজত
সবা অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১ ২৩-০৮-২০২০

[এম.২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর
জ িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও ত
েতক কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক
আওতাধীন দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ বাবায়েনর
জ েনাদনা দানত

সংা ১ ১



া: ৫ ণ তািরখ: বার, এিল ২৩, 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.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা
অযায়ী য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৬০.২৭

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ১৩.১৪

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
উপাপেনর জ মণালেয়
াব িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর
সির তািলকা তত এবং
হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ০৭-০৯-২০২০

*সামিয়ক (provisional) ত


