
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, ২০২২

জাতীয় গণমাম ইনিউট

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, 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

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

৩১

[১.১] িশণ মিডউল
তকরণ

[১.১.১] হালনাগাদব ক িশণ
পিকা কািশত

সংা ৩ ১ ১

[১.২] গণমাম িবষয়ক
িশণ কাস 

[১.২.১] আেয়ািজত িশণ কাস  সংা ১০ ১৪ ১৩ ১১ ৫

[১.৩] গণমাম িবষয়ক
িশণ কম শালা

[১.৩.১] আেয়ািজত কম শালা সংা ১০ ৩০ ২৭ ২৪ ২

[১.৩.২] লাইেসা কিমউিন
বতার ক কম শালার মােম
িশিত করা

সংা ২ ২ ১

[১.৪] সরকােরর িবিভ
উয়ন পিরকনা িবষেয়
সিমনার আেয়াজন

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

সংা ৬ ৬ ৫ ৪ ১

২
গেবষণা, জান াল ও
কাশনা কায ম
জারদারকরণ;

১৬

[২.১] বািষ ক িতেবদন
কাশ (২০২১-২০২২)

[২.১.১] বািষ ক িতেবদন কািশত তািরখ ৪ ৩০-০৯-২০২২ ৩১-১০-২০২২ ৩০-১১-২০২২ ২৯-০৯-২০২২

[২.২] গেবষণাধম জান াল
কাশ (২০২২-২৩)

[২.২.১] জান ােল লখা আান
সংা িবি পিকায় কািশত

তািরখ ৩ ৩১-০৮-২০২২ ১৫-০৯-২০২২ ৩০-০৯-২০২২ ২২-০৭-২০২২

[২.২.২] কািশত জান াল সংা ৩ ১

[২.৩] ২০২২-২০২৩
অথ বছের গেবষণা াব
আহবান, ড়া অেমাদন ও
কায ম সাদন

[২.৩.১] গেবষণা াব আহবান
সংা পিকায় িবি কািশত

তািরখ ২ ৩১-০৮-২০২২ ২৭-০৭-২০২২

[২.৩.২] অেমািদত গেবষণা াব তািরখ ২ ১৫-১০-২০২২

[২.৩.৩] কািশত গেবষণা (১) সংা ২ ১



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, 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
িশেণর মােনায়ন
ও িভিডও ডেমাির
িনম াণ িনিতকরণ;

১৫

[৩.১] িশণ ায়ণ ও
পািরশ বাবায়ন

[৩.১.১] মািসক িভিেত
সািদত িশসেহর যথাযথ
ায়ণ িতেবদন ও পািরশ
বাবায়ন

সংা ১০ ৪ ৩ ২ ১

[৩.২] চারণা
জারদারকে
এনআইএমিস-র উপর ১
িভিডও ডেমাির িনম াণ

[৩.২.১] িনম াণত ডেমাির সংা ৫ ১

৪

িশণ সংি বই
য়, ইেলিনক
কাটালগ তকরণ
এবং িবভাগীয় পরীা
আেয়াজন
িনিতকরণ।

৮

[৪.১] িশণ সংি
ক য়

[৪.১.১] য়ত ক সংা ২ ২০০ ১৮০ ১৬০ ৫০

[৪.২] াগাের মদত
বইেয়র ইেলকিনক
কাটালগ তকরণ

[৪.২.১] তত ইেলকিনক
কাটালগ

সংা ১ ২০০ ১৮০ ১৬০ ৫০

[৪.৩] িবভাগীয় পরীা
হণ

[৪.৩.১] িবিভ ও এনআইএমিস-র
কম কতােদর জ আবিক
িবভাগীয় পরীা আেয়াজন

সংা ৩ ১

[৪.৩.২] িবিভ ও এনআইএমিস-র
থম িণর কম কতােদর িবভাগীয়
পরীার ফল কাশ

তািরখ ২ ৩১-০৫-২০২৩



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, 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 ২.৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ২.৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ .৭৫

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ .৭৫

*সামিয়ক (provisional) ত


