
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, ২০২১

জাতীয় ানীয় সরকার ইনিউট

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, 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%



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, 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

ানীয় সরকার
িতানসেহর
জনিতিনিধ ও
কম চারীেদর জ
েগাপেযািগ ও
চািহদা িভিক
িশেণর বা
করা;

২৫

[১.১] উপেজলা িরেসাস  েমর সদেদর
িশক িশণ কাস 

[১.১.১] িশিত
জনবল

সংা ২ ৭০০ ৫০০ ৩৫০ ২৫০ ২০০ ১৯৮

[১.২] ইউিনয়ন পিরষদ অবিহতকরণ
িশণ কাস  (চয়ারান ও সদগেণর
জ)

[১.২.১] িশিত
জনবল

সংা ৩ ২০২০০ ১৫০০০ ১০০০০ ৮০০০ ৬০০০ ১৪৫

[১.৩] িনয়ািদ িশণ কাস 
[১.৩.১] িশিত
জনবল

সংা ৪ ৩৬০ ২৮০ ২০০ ১২০ ৮০ ৮০

[১.৪] আইন লা রায় াম িলেশর
িমকা শীষ ক িশণ কাস 

[১.৪.১] িশিত
জনবল

সংা ৩ ২২০০ ১৫০০ ১০০০ ৭০০ ৫০০

[১.৫] ইউিনয়ন পিরষদ অবিহতকরণ
িশণ কাস  (িহসাব সহকারী কাম
কিউটার অপােরটরগেণর জ)

[১.৫.১] িশিত
জনবল

সংা ২ ৫৪০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ১৬০

[১.৬] উপেজলা পিরষেদর কম চারীগেণর
জ আিথ ক ও শাসন বাপনা কাস 

[১.৬.১] িশিত
জনবল

সংা ১ ৬৬ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[১.৭] জলা পিরষেদর কম চারীগেণর জ
আিথ ক ও শাসন বাপনা কাস 

[১.৭.১] িশিত
জনবল

সংা ১ ৬৬ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[১.৮] িস করেপােরশন অবিহতকরণ
িশণ কাস 

[১.৮.১] িশিত
জনবল

সংা ১ ১৫০ ১০০ ৭০ ৪০ ৩০

[১.৯] পৗরসভা সিকত অবিহতকরণ
িশণ কাস  (ময়র ও কাউিলরগেণর
জ)

[১.৯.১] িশিত
জনবল

সংা ২ ৫৫০ ৪০০ ৩০০ ২০০ ১০০ ৯৬

[১.১০] অভরীণ দতা ি িশণ
কাস 

[১.১০.১] িশিত
জনবল

ঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ১৮

[১.১১] পারিরক িশখন িশা সফর
[১.১১.১] িশিত
জনবল

সংা ১ ৭ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[১.১২] কম শালা ও সিমনার
[১.১২.১] িশিত
জনবল

সংা ২ ৫ ৩ ২ ১ ৭

[১.১৩] ২০২২-২৩ অথ  বছেরর িশণ
কােলার তির করা

[১.১৩.১] কােলার
সািদত

তািরখ ২ ৩০-০৪-২০২২ ০৫-০৫-২০২২ ১০-০৫-২০২২ ২০-০৬-২০২২ ৩১-০৫-২০২২



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, 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 ১২ ৯ ৮ ৭ ৬ ৩

[২.২] িবওিজ সভা স করা [২.২.১] সভা সংগত সংা ৫ ৩ ২ ১

[২.৩] ২০২২-২৩ অথ  বছেরর
এনআইএলিজ’র বােজট রণ করা

[২.৩.১] বােজট িরত তািরখ ৫ ৩১-০৫-২০২২ ০৫-০৬-২০২২ ০৯-০৬-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ২০-০৬-২০২২

৩

ানীয় সরকার
সংি িবষেয়
গেবষণা কায ম
পিরচালন ও
পািরশ করা;

১৫

[৩.১] ২০২১-২২ অথ  বছের হীত গেবষণা
সেহর ড়া িতেবদন কাশ করা

[৩.১.১] িতেবদন
কািশত

সংা ৫ ৫ ৩ ২ ১

[৩.২] জাণ াল কাশ করা

[৩.২.১] ১ম সংা
কািশত

তািরখ ৫ ৩১-১২-২০২১ ০৫-০১-২০২২ ১০-০১-২০২২ ১৫-০১-২০২২ ২০-০১-২০২২

[৩.২.২] ২য় সংা
কািশত

তািরখ ৫ ৩০-০৬-২০২২ ১০-০৭-২০২২ ২০-০৭-২০২২ ৩১-০৭-২০২২

৪
িশণ কায ম
ায়ন করা।

১৫

[৪.১] ায়ন িতেবদন কাশ করা

[৪.১.১] ১ম সংা
কািশত

তািরখ ৫ ০৫-০১-২০২২ ১০-০১-২০২২ ১৫-০১-২০২২ ২০-০১-২০২২ ৩০-০১-২০২২

[৪.১.২] ২য় সংা
কািশত

তািরখ ৫ ৩০-০৬-২০২২ ০৫-০৭-২০২২ ১০-০৭-২০২২ ১৫-০৭-২০২২ ২০-০৭-২০২২

[৪.২] িশেণর কায কািরতা
(Impact Assessment)
ায়ন িতেবদন কাশ করা

[৪.২.১] িতেবদন
কািশত

তািরখ ৫ ৩০-০৬-২০২২ ০৫-০৭-২০২২ ১০-০৭-২০২২ ১৫-০৭-২০২২ ২০-০৭-২০২২



া: ৫ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, 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

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


