
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ০৭, ২০২২

বাংলােদশ মিরন একােডমী

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ০৭, 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
সগামী
মিরনারেদর
িশণ দান

২০

[১.১] ি-সী (মিরন ইিিনয়ািরং)
িশনাথেদর িশণ দান

[১.১.১] িশিত মিরন
অিফসার

সংা ১০ ১৭০ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০

[১.২] ি-সী (নকাল সাই)
িশনাথেদর িশণ দান

[১.২.১] িশিত মিরন
অিফসার

সংা ১০ ১৭০ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০

২
সোর
মিরনারেদর
িশণ দান

২০

[২.১] িবএমএস (অনাস , ইন নকাল
সাই) িশনাথেদর িশণ দান

[২.১.১] িশিত মিরন
অিফসার

সংা ১০ ১৩০ ১১৫ ১০৫ ৯০ ৮০ ১১০

[২.২] িবএমএস (অনাস , ইন মিরন
ইিিনয়ািরং) িশনাথেদর িশণ
দান

[২.২.১] িশিত মিরন
অিফসার

সংা ১০ ১৩০ ১১৫ ১০৫ ৯০ ৮০ ৯৫



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ০৭, 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%

৩

ভৗত অবকাঠােমা
সসারণ ও
িশণ
যপািতর
আিনকায়ন

২০

[৩.১] ইনাকশনাল েকর (৭৫৬৭০
বগ ট) রঙকরণ ও অা মরামত
কায ম

[৩.১.১] মরামত সত
ইনাকশনাল ক

% ৩ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.২] সীানশীপ েকর িপছেন ধান ৩
ার ভবেনর (২১০০ বগ ট) মরামতকরণ
ও রঙকরণ (১৩০০০ বগ ট)

[৩.২.১] মরামতত ও
নবায়নত ার ভবন

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৩] ইনাকশনাল েকর ২ ার
মেক ািবত আকাইভ ও ােব
পিরবতনকরণ ও আিনকীকরণ

[৩.৩.১] পিরবতনত ও
আিনকীত ার ম

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৪] রাতন কনফােরনস মেক
অিফসাস  ওেয়ং েম তরী করণ ও
আিনকীকরণ এবং ম সংল ২ টয়েলট
(৮০ বগ ট) তরী করণ

[৩.৪.১] তরী্ত অিফসাস 
ওেয়ং ম এবংম সংল
টয়েলট

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫] কােডটেদর জ কািন (২০০
বগ ট) তরী করণ

[৩.৫.১] তরীত কািন % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৬] অিফস ও আবািসক াপনার িবিভ
মরামত কাজ

[৩.৬.১] মরামতত
অিফস ও আবািসক াপনা

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৭] অিফস ও আবািসক ভবনসেহর
বিতক কাজ করন

[৩.৭.১] বিতক কাজত
অিফস ও আবািসক ভবন

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৮] রাজ আয় ি করণ [৩.৮.১] বিধ ত রাজ আয়
হাজার
টাকা

৫ ২১০০০.০০ ১৮৯০০.০০ ১৬৮০০.০০ ১৪৭০০.০০ ১২৬০০.০০ ১১৪৮৪

৪
িবেশষািয়ত
কােস র িশণ
দান

১০
[৪.১] এিিলয়াির ও িপােরটির কাস 
(নকাল ও ইিিনয়ািরং) িশনাথেদর
িশণ দান

[৪.১.১] িশিত মিরন
অিফসার

সংা ১০ ১১৫০ ৯৪০ ৮৪০ ৭৩৫ ৬৩০



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ০৭, 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 ৪.১২৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ২.৩

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ .৬৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ .১৫

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ .৬০

*সামিয়ক (provisional) ত


