
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৮, ২০২১

জাতীয় ানীয় সরকার ইনিউট

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৮, ২০২১

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
েগাপেযািগ
িশেণর বা
করা;

৪০

[১.১] ইউিনয়ন পিরষদ শাসন অবিহতকরণ কাস  [১.১.১] িশিত জনবল সংা ৪ ৫১২২ ৪৫০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০

[১.২] িনয়ািদ িশণ কাস  [১.২.১] িশিত জনবল সংা ৩ ২৪০ ২২০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ৪০

[১.৩] িনয়ািদ িরেশাস  কাস  [১.৩.১] িশিত জনবল সংা ৩ ১০৫০ ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ৮৫০

[১.৪] ানীয় সদ আহরণ ও পিরকনা ণয়ন
কাস 

[১.৪.১] িশিত জনবল সংা ৩ ৭৫০ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০

[১.৫] ইউিনয়ন পিরষেদর শাসন ও আিথ ক
বাপনা কাস 

[১.৫.১] িশিত জনবল সংা ২ ৫২৫ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ১৫০

[১.৬] আইন লা রায় াম িলেশর িমকা
শীষক কাস 

[১.৬.১] িশিত জনবল সংা ৩ ৬০০০ ৫৫০০ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ১৭৭৫

[১.৭] উপেজলা পিরষদ শাসন ও অিফস বপনা [১.৭.১] িশিত জনবল সংা ১ ৫২৫ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০

[১.৮] জলা পিরষদ শাসন অবিহতকরণ [১.৮.১] িশিত জনবল সংা ১ ৫০০ ৪৭৫ ৪৫০ ৪২৫ ৪০০ ৫০০

[১.৯] িশক িশণ কাস  [১.৯.১] িশিত জনবল সংা ১ ১৯২ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫০ ১৯২

[১.১০] বজ/আবজনা বাপনা [১.১০.১] িশিত জনবল সংা ২ ৩২৮ ৩০০ ২৭৫ ২৫০ ২২৫ ৫৮

[১.১১] িস করেপােরশন শাসন অবিহতকরণ
কাস 

[১.১১.১] িশিত জনবল সংা ২ ১৭৫ ১৬০ ১৫৫ ১৫০ ১৪৫

[১.১২] িশণ চািহদা িনপণ (এনএ) সােভ 
পিরচালনা ওয়াকশপ/ সিমনার

[১.১২.১] পিরচািলত সােভ  সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[১.১৩] ভিলেডশন ওয়াকশপ ও সিমনার
[১.১৩.১] পিরচািলত ওয়াকশপ এবং
সিমনার

সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[১.১৪] পারিরক িশখন িশা সফর [১.১৪.১] অিত সফর সংা ২ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৪

[১.১৫] ত উপা িভিক িশবাব বােজট ও
পিরকনা ণয়ন

[১.১৫.১] িশিত জনবল সংা ১ ৬৯০ ৬৫০ ৬২৫ ৬০০ ৫৫০

[১.১৬] পৗরসভা শাসন অবিহতকরণ কাস  [১.১৬.১] িশিত জনবল সংা ২ ২২৯৬ ২২৫০ ২০০০ ১৯০০ ১৮০০ ১৩৯২

[১.১৭] পৗরসভার ওয়াড  কিম [১.১৭.১] িশিত জনবল সংা ২ ৬২১ ৬০০ ৫৭৫ ৫৫০ ৫০০ ৬৪০

[১.১৮] সরকাির য় সংা িবিধিবধেনর উপর
িশণ

[১.১৮.১] িশিত জনবল সংা ২ ১০৫০ ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ৮৫০

[১.১৯] ২০২১-২২ অথ  বছেরর িশণ কােলার
তির করা

[১.১৯.১] সািদত কােলার তািরখ ২ ২০-০৪-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ৩০-০৪-২০২১ ০৫-০৫-২০২১ ১০-০৫-২০২১ ১০-০৪-২০২১



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৮, ২০২১

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%

২
শাসিনক কায ম
ুভােব পিরচালনা
করা।

১৫

[২.১] মািসক সময় সভা স করা [২.১.১] সভা সংগত সংা ৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ২

[২.২] িবওিজ সভা স করা [২.২.১] সভা সংগত সংা ২ ৩ ২ ১ ১

[২.৩] এনআইএলিজ’র বােজট রণ করা [২.৩.১] বােজট িরত তািরখ ৫ ১০-০৪-২০২১ ২০-০৪-২০২১ ৩০-০৪-২০২১ ০৫-০৫-২০২১ ১০-০৫-২০২১ ১২-০৪-২০২১

[২.৪] মািসক িরেপ াট রণ করা [২.৪.১] িরেপাট  িরত সংা ৩ ৪ ৩ ২ ১ ১

৩

বতমান াপেটর
আেলােক গেবষণা
কায ম পিরচালন
করা;

১৫

[৩.১] গেবষণা াব হণ ও ত উপা সংহ
করা

[৩.১.১] গেবষণা াব হীত সংা ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৩.২] ব বত বছেরর হীত গেবষণা সেহর
িতেবদন ড়া করা

[৩.২.১] িতেবদন ড়াত সংা ৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৪

[৩.৩] জাণ াল কাশ করা
[৩.৩.১] ১ম সংা কািশত তািরখ ২.৫ ১৫-১২-২০২০ ২৫-১২-২০২০ ৩১-১২-২০২০ ১৫-০১-২০২১ ২৫-০১-২০২১

[৩.৩.২] ২য় সংা কািশত তািরখ ২.৫ ০১-০৬-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ০১-০৬-২০২১

৪

এনআইএলিজ
কক পিরচািলত
িশণ কায ম
ায়ন করা।

৫ [৪.১] ায়ন িতেবদন কাশ করা
[৪.১.১] ১ম সংা কািশত তািরখ ২.৫ ১৫-১২-২০২০ ২৫-১২-২০২০ ৩১-১২-২০২০ ১৫-০১-২০২১ ২৫-০১-২০২১

[৪.১.২] ২য় সংা কািশত তািরখ ২.৫ ০১-০৬-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ১৫-০৭-২০২১ ০১-০৬-২০২১



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৮, ২০২১

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

দািরক
কম কাে তা
ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

সংা ২ ৪

[এম.১.১.২] এিপএ েমর মািসক
সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৩

[এম.১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ৪

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ৪

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা মািসক
িতেবদন উতন কপের
িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৮, ২০২১

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.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট
িনিত

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৩৩

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও ত
েতক কম চারীেক এিপএ িবষেয়
দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪ ৫

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক
আওতাধীন দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সংা ১ ১ ২৭



া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৮, ২০২১

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.৩
আিথ ক ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৩০

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ)/বােজট বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[এম.৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
উপাপেনর জ মণালেয় াব
িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ১০০

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর
সির তািলকা তত এবং
হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


