
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, মাচ  ০৯, ২০২২

বাংলােদশ ডাক িবভাগ

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, মাচ  ০৯, 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
ডাক সবার
আিনকায়ন

২০
[১.১] ডাক সবার
পিরিধ সসারণ।

[১.১.১] বা মইেলর াহক
িতান সংা ি।

সংা ১০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ১

[১.১.২] রাতন ডাকঘর িনম াণ/
সংার/ মরামত ব ক আিনক
িবধা সংেযাজন।

সংা ১০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৩

২
আইিসিভিক ডাক
সবার সসারণ

২০
[২.১] িডিজটাল
সবার সসারণ।

[২.১.১] ই-কমাস  সবা উোার
সংা ি।

সংা ১০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ৫৫

[২.১.২] ইএমএস সবার
সসারণ।

সংা
(ল)

৫ ২.৫০ ২.৩০ ২.১০ ১.৯০ ১.৭০ ০.২৮

[২.১.৩] নগদ সবার িনবিত
াহক ।

সংা
(কা)

৫ ৪.৩০ ৪.২৫ ৪.২০ ৪.১৫ ৪.১০ ৫.৫৯

৩ সবার সহজীকরণ। ১০

[৩.১] াহকবাব
সবার অিধে
চাকরণ।

[৩.১.১] সবাসেহর রট চাট 
ওেয়বসাইেট কাশ।

সংা ৫ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪

[৩.২] সমসামিয়ক
িবষেয়র উপর িশণ

[৩.২.১] িশণ আেয়াজন। সংা ৫ ৬ ৫ ৪ ২

৪ সবা বখীকরণ ১০
[৪.১] ািক
জনেগাীেক সবা
দান

[৪.১.১] পাাল কাশ কাড 
সবার সসারণ।

সংা
(ল)

১০ ০.৫ ০.৪৫ ০.৪০ ০.৩৫ ০.৩০ ০.০১

৫ িজব বষ । ১০
[৫.১] িজব বেষ র
কম িচ বাবায়ন।

[৫.১.১] াধীনতার পর থেক
ববেক িনেয় কািশত ারক
ডাকিকেটর দশপী িডিজটাল
দশ নী।

তািরখ ১০ ১৬-১২-২০২১ ১৬-০৩-২০২২ ১৬-০৫-২০২২ ১৬-১২-২০২১



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, মাচ  ০৯, 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

[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


