
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১২, ২০২২

ত অিধদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১২, 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

তািক ঐিতহ
সংরণ,
সদ
িচিতকরণ,
তািক খনন
ও জিরপ
পিরচালনা

২০

[১.১] তািক াপনা
ও ানারেযা িনদশ ন
িচিতকরণ এবং জিরপ
সাদন

[১.১.১] িচিত াপনা ও
ানারেযা িনদশ ন

সংা ৪ ৫৬৫ ৫৬৩ ৫৬২ ৫৬০ ৫৫৫ ২৭

[১.১.২] উপেজলা ওয়ারী জিরপ সংা ৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[১.১.৩] াথিমক জিরপ
িতেবদন ণয়ন

সংা ৪ ৪ ৩ ২ ১

[১.২] তািক াপনা
উৎখনন

[১.২.১] উৎখননত াপনা সংা ৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[১.২.২] াথিমক খনন
িতেবদন ণয়ন

সংা ৪ ৪ ৩ ২ ১

২

দেশর সকল
বর সংরণ,
দশ ন ও উৎকষ 
সাধন

২০

[২.১] তািক
িনদশ ন দশ ন ও
অা দশ নী

[২.১.১] দশ নাথ (ল)
সংা
(ল)

৫ ২৩.৬ ২৩.৫৮ ২৩.৫৬ ২৩.৫৫ ২৩.৫ ১৭.৪৪৩২৯

[২.১.২] সিমনার/ওয়াকশপ সংা ৪ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[২.১.৩] আেয়ািজত দশ নী সংা ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১

[২.২] ব জাঘের
দশ ন

[২.২.১] আগত দশ নাথ
(জাঘর)

সংা
(ল)

৫ ২৪.৮ ২৪.৭৫ ২৪.৭০ ২৪.৬৫ ২৪.৬০ ৭.৫৭০৯৩

[২.২.২] িশ দশ নাথ (জাঘর)
সংা
(ল)

৩ ১.০ .৮০ .৭০ .৫৩ .৫০ ০.২৪১৯

৩

তািক
গেবষণা, কাশনা
ও উৎকষ  সাধন
এবং ািতািনক
সমতা ি।

১৮
[৩.১] গেবষণালক
বই, নন কাশনা
সংহ ও সংরণ

[৩.১.১] সংহীত গেবষনালক


সংা ৫ ৪৭৩ ৪৭২ ৪৭১ ৪৭০ ৪৬৫ ১০৮



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১২, 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%

[৩.১] গেবষণালক
বই, নন কাশনা
সংহ ও সংরণ

[৩.১.২] কািশত / ফাার/
িশয়ার/ খনন বা জিরপ
িতেবদন 

সংা ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ২

[৩.২] ািতািনক
সমতা ি

[৩.২.১] অভরীণ িশণ
(সশন)

সংা ৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৩

[৩.৩] “বাতা”
কাশ

[৩.৩.১] িনধ ািরত সময় /
তািরখ

তািরখ ৪ ২০-০৬-২০২২ ২৫-০৬-২০২২ ২৮-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২ ১৫-১২-২০২১

[৩.৪] িজব বষ 
উপলে েরাপন
কম িচ হণ

[৩.৪.১] িনধ ািরত সংা সংা ৩ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৫০০ ১৫

৪

সংরিত ঘািষত
ও ত
অিধদেরর
িনয়ণাধীন সকল
কার
সেদর
রা, সংার,
সংরণ ও
উৎকষ  সাধন

১২
[৪.১] তািক
সংার-সংরণ

[৪.১.১] াপিতক রাকীিতর
সংার-সংরণ ব বত
ডেমেশন

সংা ৪ ৪ ৩ ২ ১ ৩

[৪.১.২] াপিতক রাকীিতর
সংার-সংরণ কায ম
সাদন ও পরবত
ডেমেশন

সংা ৪ ৪ ৩ ২ ১

[৪.১.৩] াপিতক রাকীিতর
রাসায়িনক সংার- সংরণ

সংা ৪ ৪ ৩ ২ ১
কায ম
চলমান
রেয়েছ



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১২, 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

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


