
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৫, ২০২৩

বাংলােদশ িমক কাণ ফাউেশন

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৫, 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

িমেকর জীবন
মান উয়েন
আিথ ক
সহায়তার দান

৫৫

[১.১] িমেকর া িচিকৎসা িনিতকরেণ
িমকা রাখা

[১.১.১] িচিকৎসা সহায়তার লে দানত
চেকর সংা

সংা ৩০ ২৮০০ ২৭০০ ২৬০০ ২৫০০ ২৪০০ ৮১৮

[১.২] িমেকর মধাবী সােনর লখাপড়ায়
আিথ ক সহায়তার মােম দেশর ভিবৎ
জের মধা িবকােশ িমকা রাখা।

[১.২.১] িশা সহায়তার লে দানত
চেকর সংা

সংা ১৫ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ১০০ ২৪

[১.৩] কম রত অবায় ঘ টনায় কান
মিকের  ঘটেল তার পরিবারেক
আথিক সহায়তা দান।

[১.৩.১] ত সহায়তার লে দানত
চেকর সংা

% ১০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৪১

২

িশেণর
মােম মানব
সদ উয়েন
দ জনবল ি

১৫

[২.১] কম কতা-কম চারীেদর দতা িশণ
দান

[২.১.১] কম কতা-কম চারীেদর দতা
িশণ দান

জন
ঘা

৫ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ১৪

[২.২] দশ অথবা িবেদেশ/িশণ/কম শালা
দান/পিরদশ ন

[২.২.১] দশ-িবেদেশ/িশণ/কম শালা
দান

সংা ৫ ২ ১

[২.৩] কম কতা-কম চারীেদর েনাদনা দান
[২.৩.১] কম কতা-কম চারীেদর েনাদনা
দান

সংা ৫ ২



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৫, 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 ২

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ২

[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 ১

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


