
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ১৬, ২০২২

িহ ধময় কাণ া

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির 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%



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির 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
ধময় েবাধ ও
নিতকতাস
সমাজ িবিনম াণ।

২৮

[১.১] িশেদর া-াথিমক,
ধময় ও নিতকতা িবষেয় িশা
দান

[১.১.১] া-াথিমক িশা
অজনকারী িশাথ

সংা ৭ ১৫০০০০ ১৪৫০০০ ১৪০০০০ ১৭৪০০০ ১৪০০০০ ১৭৪০০

১,৭৪,০০০
সংা িনে
না কন
জািননা।
এখােন
১,৭৪,০০০
বসেব।

[১.১.২] উপকরণ হণকারী সংা ১ ১৫০০০০ ১৪৫০০০ ১৪০০০০ ১৭৪০০০ ১৭৪০

১,৭৪,০০০
সংা িনে
না কন
জািননা।
এখােন
১,৭৪,০০০
বসেব।

[১.২] িশেদর ধময় িশা দান
[১.২.১] ধময় িশা অজনকারী
িশ িশাথ

সংা ৩ ৬০০০০ ৫৫০০০ ৫০০০০ ১২০০০ ১১০০০ ১২০০০

১২০০০ জন
হেয়েছ।
উে, এই
ক পােসর
িয়াধীন।

[১.২.২] উপকরণ হণকারী সংা ১ ৬০০০০ ৫৫০০০ ৫০০০০ ১২০০০ ১১০০০ ১২০০০

[১.৩] বয়েদর ধময় িশা দান

[১.৩.১] ধময় িশা অজনকারী
বয় িশাথ

সংা ৫ ১৩২০০০ ১৩০০০০ ১২৯০০০ ৬২৫০ ৬০০০ ৬২৫০
ািবত
ক এখেনা
পাস হয়িন।

[১.৩.২] উপকরণ হণকারী সংা ১ ১৩২০০০ ১৩০০০০ ১২৯০০০০ ৬২৫০ ৬০০০ ৬২৫০
ািবত
ক এখেনা
পাস হয়িন।

[১.৪] েরািহত ও সবাইত িশণ
[১.৪.১] িশণা েরািহত ও
সবাইত

সংা ৮ ৮১০০ ৮০০০ ৭৯০০ ০ ০ ৩১০৭

[১.৪.২] উপকরণ হণকারী সংা ২ ৮১০০ ৮০০০ ৭৯০০ ০ ০ ৩১০৭



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির 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%

২

ধময় িতান
সংার ও
অবকাঠােমার
উয়ন।

২৫

[২.১] িহধময় িতান
(মঠ/মির/আম/শান) উয়েন
আিথ ক সহায়তা দান

[২.১.১] অদানা িতান
(মঠ/মির/আম/শান)

সংা ১০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ১০০০ ৭০০

[২.২] সনাতন ধম াবলীেদর ধময়
িতান (মঠ/মির/আম/শান)
সংার

[২.২.১] সংারত িতান
(মঠ/মির/আম/শান)

সংা ১৩ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৩০০ ২০০ ৩৬৭

[২.৩] ধময় িতান জিরপ
কায েম িতােনর
তািলকাকরণ

[২.৩.১] তািলকা িতান
(মঠ/মির/আম/শান)

সংা ২ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৫০ ১৪৫ ২০৬

৩

ধময় উৎসব
উদযাপেন জা
মপ ও অসল
িেদর সহায়তা
দান ও দির এবং
মধাবী
ছা/ছাীেদর মে
এককািলন ি
দান।

১৫

[৩.১] সনাতন ধময় উৎসব ও
জাতীয় িদবস উদযাপেন আিথ ক
সহায়তা দান

[৩.১.১] বারাত অথ  িবতরণ
হার

% ৭ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৯ ৯৫

[৩.২] সনাতন ধময় অসল
িেদর অদান দান

[৩.২.১] অদান হণকারী অসল
ি

সংা ৬ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৩১২ ৩০০

[৩.৩] সনাতন ধময় দির মধাবী
ছা/ছাীেদর মে এককািলন ি
দান

[৩.৩.১] িা ছা/ছাী সংা ২ ২৫০০ ২৪০০ ২৩০০ ২২৫০ ২২০০ ৫৫১

৪

দশ-িবেদেশ তীথ 
মেণর বা হণ
এবং দেবার
সি িচিতকরণ,
উয়ন ও সংরেণ
আিথ ক সহায়তা
দান।

২

[৪.১] সনাতন ধম াবলীেদর দশ-
িবেদেশ তীথ  মেণ সহায়তা

[৪.১.১] তীেথ  গমনকারী তীথ যাী সংা ১ ১০০ ৯০ ৮০ ০ ০ ৫২

[৪.২] দেবার সির
তািলকািকরণ ও উয়ন

[৪.২.১] তািলকা/আিথ ক
সহায়তাা দেবার সি

সংা ১ ৫ ৪ ৩ ০ ০



া: ৫ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির 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 ৪.৪

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ১

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ২.৫

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ .৮৪

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ .৯৬

*সামিয়ক (provisional) ত


