
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

জাতীয় গণমাম ইনিউট

ষাািসক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২১-২২



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

কিমউিন বতারসহ
বসরকাির এবং সরকাির
বতার, টিলিভশন,
চলিসহ সকল কার
ইেলিনক গণমাম ও
গণেযাগােযােগর জ
মানবসদ উয়ন;

৪০

[১.১] িশণ মিডউল
তকরণ

[১.১.১] হালনাগদব ক িশণ পিকা
ণ

সংা ৩ ১ ০ ০ ০ ০ ১

[১.২] গণমাম িবষয়ক
িশণ কাস 

[১.২.১] আেয়ািজত িশণ কাস  সংা ১৪ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৭

[১.২.২] মাট িশণাথ জন ৭ ১২০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১১৪

[১.২.৩] এসিডিজ এবং ৮ম পবািষ ক
পিরকনা িবষেয় িশণ

িণ
ঘা

১ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮

[১.৩] গণমাম িবষয়ক
িশণ কম শালা

[১.৩.১] আেয়ািজত কম শালা সংা ৬ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ১৫ ১৯

[১.৩.২] মাট িশণাথ জন ৩ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫১২

[১.৪] কিমউিন রিডও ও
বসরকাির এফএম বতার
সচার অাহত রাখা এবং
সার ঘটােনা

[১.৪.১] লাইেসা কিমউিন বতার
ক কম শালার মােম সবা দান

সংা ২ ২ ১ ০ ০ ০ ১

[১.৫] সরকােরর িবিভ
উয়ন পিরকনা িবষেয়
সিমনার আেয়াজন

[১.৫.১] এসিডিজ / পবািষ ক পিরকনা /
িত পিরকনা ২০২১-২০৪১ /
ধানমীর ১০ িবেশষ উোগ ািং /
বাংলােদশ ব-ীপ পিরকনা ২১০০- িবষেয়
আেয়ািজত সিমনার

সংা ৪ ৪ ৩ ২ ১ ০ ১

২
গেবষণা িতেবদন ও
জান াল কাশ িনিতকরণ;

১০
[২.১] গেবষণা কায ম

[২.১.১] সািদত গেবষণা িতেবদন
কাশ

সংা ৫ ১ ০ ০ ০ ০

[২.২] জান াল কাশনা [২.২.১] কািশত জান াল সংা ৫ ১ ০ ০ ০ ০

৩
দ ও ু বাপনার
মােম িশণ ও িশণ
সহায়তা কায েমর উয়ন;

১০
[৩.১] িশণ ায়ণ ও
পিরবীণ

[৩.১.১] মািসক িভিেত সািদত
িশণসেহর যথাযথ ায়ণ িতেবদন
ও পিরবীণ

সংা ৫ ৪ ৩ ২ ১ ০ ২



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৩.২] অিবধা িচিতকরণ
ও বাবায়ন িতেবদন

[৩.২.১] িণক, সিমনারক,
কিউটার াব,এিডং ােনল িতর
যািক অিবধা িনয়িমত িচিতকরণ ও
তার বাবায়েনর মািসক িতেবদন

সংা ৫ ৪ ৩ ২ ১ ০ ২

৪

িশণ সংি বই য়,
ইেলিনক কাটালগ
তকরণ, িভিডও- অিডও
আকাইিভং িনিতকরণ
এবং িবভাগীয় পরীা
হেণর মােম চাির ায়ী
িনিতকরণ।

১০

[৪.১] িশণ সংি ক
য়

[৪.১.১] য়ত ক সংা ১ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ১০১

[৪.২] াগাের মদত
বইেয়র ইেলকিনক কাটালগ
তকরণ

[৪.২.১] তত ইেলকিনক কাটালগ সংা ১ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ১০১

[৪.৩] িভিডও-অিডও
আকাইিভং

[৪.৩.১] িনমেকার েযাজনায় িনিম ত
সকল িভিডও-অিডও অান লাইেরীেত
আকাইিভং শতভাগ িনিতকরণ

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৪.৪] িবভাগীয় পরীা হণ
[৪.৪.১] িবিভ ও জাগই-এর কম কতােদর
িবভাগীয় পরীা হণ

সংা ৫ ১ ০ ০ ০ ০



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
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 ৫.২

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ৪

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.৪৪

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২.৫২

*সামিয়ক (provisional) ত


