
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, লাই ৩১, ২০২২

বাংলােদশ সমবায় একােডিম

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, লাই ৩১, 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

দতা ি ও
আয়বধ ন লক
(আইিজএ) িশণ
দান

২৫

[১.১] সমবায়ী িশণ
(আইিজএ)

[১.১.১] আইিজএ (মিহলা) ল জন ১০ ০.০২৮৫ ০.০২৫২ ০.০২২৪ ০.০১৯৬ ০.০১৬৮ ০.০০২৭৯

[১.১.২] আইিজএ (ষ) ল জন ৫ ০.০১৯৫ ০.০১৭১ ০.০১৫২ ০.০১৩৩ ০.০১১৪ ০.০০১৪৬

[১.২] সমবায়ী িশণ
(সিমিত বাপনা ও
অা)

[১.২.১] সিমিত বাপনা ও অা
(ষ)

ল জন ৫ ০.০২৮৫ ০.০২৫২ ০.০২২৪ ০.০১৯৬ ০.০১৬৮ ০.০০৪৮৪

[১.২.২] সিমিত বাপনা ও অা
(মিহলা)

ল জন ৫ ০.০০৫০ ০.০০৪৫ ০.০০৪০ ০.০৩৫০ ০.০০৩ ০.০০১৪১

২

জনশীল ও
েগাপেযাগী
িশণ িতান
িহেসেব গেড়
তালা।

২৩

[২.১] িশণ কাস 
ফলকরণ

[২.১.১] বািষ ক িশণ কােলার তরী সংা ৫ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ০

[২.১.২] কাস  িনেদ িশকা তরী সংা ৫ ৪২৩ ৩৭৫ ৩৩০ ২৯০ ২৫০ ৭৯

[২.১.৩] িশণ ায়াল তরী সংা ৩ ১৩ ১১ ১০ ৯ ৮ ১

[২.২] মােনায়ন
[২.২.১] িশণাথর ডাটােবইজ তরী ও
সংরণ

সংা ৫ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ০

[২.৩] ভাব ায়ন [২.৩.১] কাস  ায়ন সংা ৫ ৪২৩ ৩৭৫ ৩৩০ ২৯০ ২৫০ ৭৯

৩
উাবন, গেবষণা ও
কাশনা।

১২ [৩.১] কম শালা ও কাশনা

[৩.১.১] উাবন ও গেবষণা/
সিমনার/কম শালা

সংা ৬ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৩

[৩.১.২] বািষ ক িতেবদন ণয়ন ও
কাশ

সংা ৩ ১ ১ ১ ১ ০ ১

[৩.২] গেবষণা ও উাবন
[৩.২.১] গেবষণা কায ম সংা ২ ১ ১ ১ ১ ০ ১

[৩.২.২] পাইলং ও রিেকং সংা ১ ১ ১ ১ ১ ০ ১

৪
দতা ি
িবভাগীয় িশণ

১০
[৪.১] কম কতা-কম চাির
িশণ

[৪.১.১] িবভাগীয় কম কতা কম চারীেদর
িশণ কাস  পিরচালনা

সংা ১০ ৯৫ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ৩৭



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, লাই ৩১, 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


