
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৭, ২০২৩

াকেসস আপীলাত াইনাল

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (এিল - ন)



া: 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
িবচারাধীন মামলা
িনি করণ।

৫৭

[১.১] িনবনত মামলার
নানীর নাশ ত জারী
করণ।

[১.১.১] নানীর নাশ জারী করণ। সংা ১০ ১০৫০০ ৯৪৫০ ৮৪০০ ৭৩৫০ ৬৩০০ ২৬৩৩

[১.১.২] মামলা হণ। সংা ৩ ৭২০০ ৬৪৮০ ৫৭৬০ ৫০৪০ ৪৩২০ ২২৯৬

[১.১.৩] িবক িবেরাধ নঃজীিবত
আেবদেনর সংা।

সংা ১ ২৫ ২২ ২০ ১৭ ১৭ ৫

[১.১.৪] িনবন করণ। সংা ২ ৭২০০ ৬৪৮০ ৫৭৬০ ৫০৪০ ৪৩২০ ২২৯৬

[১.২] ত নানী করণ।
[১.২.১] মামলা নানী হণ। সংা ১০ ৭৭০০ ৬৯৩০ ৬১৬০ ৫৩৯০ ৪৬২০ ২৪৩৩

[১.২.২] িমস মামলা নানী হণ। সংা ৩ ৩৬০ ৩২৪ ২৮৮ ২৫২ ২১৬ ৬০

[১.৩] ত মামলা িনি
করণ।

[১.৩.১] মামলা িনি করণ। সংা ২০ ৭৫০০ ৬৭৫০ ৬০০০ ৫২৫০ ৪৫০০ ২১৩৩

[১.৩.২] িমস মামলা িনি করণ। সংা ৩ ৩৬০ ৩২৪ ২৮৮ ২৫২ ২১৬ ৪৩

[১.৪] িবক িবেরাধ সংা
আেবদন িনি করণ।

[১.৪.১] িবক িবেরাধ সংা আেবদেনর
সংা।

সংা ৩ ৭০ ৬৩ ৫৬ ৪৯ ৪২ ২০

[১.৪.২] িবক িবেরাধ অেমাদেনর সংা। সংা ২ ৭০ ৬৩ ৫৬ ৪৯ ৪২ ১১

২
িনিত
মামলার আেদশ
জারী করণ।

১০
[২.১] ত আেদশ জারী
করণ।

[২.১.১] সরাসির আপীলকারীর িনকট জারী। সংা ৭ ৬১০০ ৫৪৯০ ৪৮৮০ ৪২৭০ ৩৬৬০ ১৫১৯

[২.১] ত আেদশ জারী
করণ।

[২.১.২] ডাকেযােগ জারী। সংা ৩ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৩৬০ ১১০

৩ সমতা ি। ৩
[৩.১] সমসামিয়ক িবষয়
িনেয় ইন-হাউজ লািন ং
সশন।

[৩.১.১] সশন/কাম অিঠত। সংা ৩ ৬ ৫ ৪ ০ ০



া: 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 ১.৬৩

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ১.৭৬

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ .৮৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ .৫৭

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


