
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৭, ২০২৩

াকেসস আপীলাত াইনাল

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৭, ২০২৩

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 আপীল মামলা হণ । ২০
[১.১] মামলা হণ ও
িবতরণ।

[১.১.১] মামলা হণ । সংা ৬ ৭৩০০ ৬৫৭০ ৫৮৪০ ৫১১০ ৪৩৮০ ২০১৪

[১.১.২] িনবন করণ। সংা ৫ ৭৩০০ ৬৫৭০ ৫৮৪০ ৫১১০ ৪৩৮০ ২০১৪

[১.১.৩] িনবন শেষ মামলা নানীর জ
ব সেহ িবতরণ।

সংা ৫ ৭৩০০ ৬৫৭০ ৫৮৪০ ৫১১০ ৪৩৮০ ২০১৪

[১.১.৪] এ িড আর ন :জীিবত আেবদেনর
সংা।

সংা ৪ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ১৯

২
আপীল মামলা ত
নানী করণ।

১৫
[২.১] মামলা নানী
করণ।

[২.১.১] নানীর নাশ জারী করণ। সংা ৭ ১০৭০০ ৯৬৩০ ৮৫৬০ ৭৪৯০ ৬৪২০ ৩৩২৪

[২.১.২] ত নানী করণ। সংা ৮ ৭৮০০ ৭০২০ ৬২৪০ ৫৪৬০ ৪৬৮০ ৩৬৪৫

৩
আপীল মামলা িনি
করণ।

১৩
[৩.১] মামলা িনি
করণ।

[৩.১.১] আপীল মামলা ত িনি করণ। সংা ৮ ৭৬০০ ৬৮৪০ ৬০৮০ ৫৩২০ ৪৫৬০ ২৫৭২

[৩.১.২] এ িড আর মামলা অেমাদন। সংা ৫ ৭৫ ৬৭ ৬০ ৫২ ৪৫ ৪৩

৪

িনিতত আেদেশর
সা ফাইড কিপ
সরবরাহ করণ ও
সমতা ি।

১২

[৪.১] সা ফাইড কিপ
ও সমসামিয়ক িবষয়
িনেয় ইন হাউজ লািন ং
সশন

[৪.১.১] আেবদন হণ। সংা ৩ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৩৬০ ১২০

[৪.১.২] িনি করণ। সংা ৬ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৩৫৬

[৪.১.৩] সশন/কায ম অিত সংা ৩ ৬ ৫ ৪ ০ ০ ০

৫
িনিত মামলার
আেদশ জারী করণ।

১০
[৫.১] আেদশ জারী
করণ।

[৫.১.১] পগেণর িনকট সরাসির আেদশ
জারী করণ।

সংা ৭ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ২৪০৩

[৫.১.২] পগেণর িনকট ডাকেযােগ আেদশ
জারী করণ।

সংা ৩ ১৮০০ ১৬২০ ১৪৪০ ১২৬০ ১০৮০ ৯১৮



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৭, ২০২৩

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 ১.৯০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ১.৮৫

[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 .৫৪

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.৪৮

*সামিয়ক (provisional) ত


