
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১৬, ২০২২

ব াল সােকল, চাম।

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১৬, 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
ডাক সবার
আিনকায়ন।

২০
[১.১] ডাক সবার
পিরিধ সাসারণ।

[১.১.১] বা মইেলর াহক িতান
সংা ি।

সংা ১০ ১ ০ ০ ০ ০

[১.১.২] রাতন ডাকঘর িনম াণ ও
সসারণব ক আিনক িবধা
সংেযাজন।

সংা ৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[১.১.৩] িজইিপ সবা ামীণ ডাকঘর
পয  সসারণ।

সংা ৫ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫৬৪

২
আইিসিভিক ডাক
সবা সসারণ।

২০

[২.১] িডিজটাল
সবার সসারণ।

[২.১.১] ই-কমাস  সবা দানকারী
পাঅিফেসর সংা ি।

সংা ৫ ১৫ ১৩ ১২ ১১ ৯ ৪

[২.১.২] পস মিশেনর মােম িকং
সংা ি।

সংা ৫ ১৬৮০০০০ ১৫১২০০০ ১৩৪৪০০০ ১১৭৬০০০ ১০০৮০০০ ৫২০৯২৯

[২.১.৩] আইিপএস.পা- এ শতভাগ
ডাটা এি িনিতকরণ।

শতকরা
হার

৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯৯

[২.২] াহকবাব
সবার অিধে
চাকরণ।

[২.২.১] অভরীণ ডােকর ািকং এবং
িসং িবধা সসারণ।

সংা ৫ ১৮০০ ১৬২০ ১৪৪০ ১২৬০ ১০৮০ ১৮০০

৩
মানব সেদর
দতা উয়ন।

২০
[৩.১] সমসামিয়ক
িবষেয়র উপর
িশণ।

[৩.১.১] িশণ আেয়াজন। সংা ২০ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ১

৪ সবা বখীকরণ। ১০
[৪.১] ারক ডাক
েকট।

[৪.১.১] ারক ডাক েকেটর দশ নী ও
িবপনন।

সংা ১০ ১ ০ ০ ০ ০



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১৬, 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


