
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১২, ২০২৩

বৗ ধময় কাণ া

ষাািসক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২২-২৩



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১২, ২০২৩

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
ধময় েবাধ ও
নিতকতােবাধ স সমাজ
িবিনম াণ।

৩০

[১.১] িশেদর াক-াথিমক, ধময় ও
নিতক িশা দান

[১.১.১] িশা অজনকারী
িশ িশাথ

সংা ১৫ ৬০০০ ৫৮০০ ৫৬০০ ৫৪০০ ৫২০০ ৬০০০

[১.২] িকেশার-িকেশারী ও বয়েদর
সহজ িিপটক ও নিতকতা িশা দান।

[১.২.১] সহজ িিপটক
িশা সকারী িশাথ

সংা ৫ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১০০০

[১.৩] িবনাে পাক ও িশা
উপকরণ সরবরাহ করা

[১.৩.১] িবতরণত িশা
উপকরণ সট

সংা ১০ ৬০০০ ৫৮০০ ৫৬০০ ৫৪০০ ৫২০০

২
বৗ ধময় উৎসব উদযাপেন
আিথ ক সহায়তা দান।

১৫
[২.১] ধময় উৎসব পালেন ধময়
িতােন আিথ ক সহায়তা দান

[২.১.১] বরাত অেথ র
য়

% ২৫ ১০০ ৯৮ ৯৫ ০০ ০০ ১০০

৩
ধময় িতােনর ািতািনক
উয়ন এবং সমতা
িকরণ।

১৫
[৩.১] বৗ ধময় িতানসেহর
অেল আিথ ক সহায়তা দান

[৩.১.১] বরাত অেথ র
য়

% ১৫ ৯৮ ৯৫ ৯০ ০০ ০০ ১০০

৪
অসল বৗ িভ ও
অসহায়েদর িচিকৎসার জ
আিথ ক সহায়তা দান।

১০
[৪.১] িচিকৎসার জ আিথ ক সহায়তা
দান

[৪.১.১] বরাত অেথ র
য়

% ১০ ৯৮ ৯৫ ৯০ ০০ ০০ ১০০



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১২, ২০২৩

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

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 ৪.৩৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ২.২৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ১.৬৭

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.৫০

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.৮৬

*সামিয়ক (provisional) ত


