
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ১০, ২০২১

মাইোেিডট রেলটরী অথির

ষাািসক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২০-২১



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ১০, ২০২১

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
ঋণ খােত শাসন ও
জবাবিদিহতা
িনিতকরণ;

২৫

[১.১] ঋণ িতানসহ
সেরজিমেন পিরদশ ন

[১.১.১] পিরদশ েনর
পিরমান

সংা ৭ ২৮০ ২৭০ ২৬০ ২৫০ ২৪০ ১৬৪

[১.২] পিরদশ ন আপি িনি
করা

[১.২.১] িনির হার % ৬ ৭৫ ৭৪ ৭৩ ৭২ ৭০ ৭৬.৫

[১.৩] [১.৩] িতান সেহর
সনেদর আেবদন িনি করা

[১.৩.১] িনির হার % ৬ ৯৫ ৯৪ ৯২ ৯০ ৮০ ১০০

[১.৪] সনদা িতান সেহর
দািখলত িনরীা িতেবদন
িবেষণ

[১.৪.১] িবেষেণর হার % ৬ ৯৬ ৯২ ৮০ ৭২ ৭০ ১০০

২
ঋণ খােতর ণগত
মান উয়ন এবং দ
জনবল তরী;

২০

[২.১] এমআরএ-এর সনদা
ঋণ িতােনর জনবলেক
িশণ দান

[২.১.১] িশিত জনবল সংা ১০ ৭২০ ৬৫০ ৬২৫ ৬০০ ৫৮০ ৩৪৫

[২.২] এমআরএ এর কায ম এবং
ঋণ খাত িনেয় কাশনা কাশ

[২.২.১] কািশত
কাশনা

সংা ১০ ২ ১ ১

৩

িনয়িত ঋণ
কায ম সসারণ ও
পিরচালনায় সহায়তা
করা।

২০ [৩.১] ঋণ িবতরণ ও আদায়
[৩.১.১] িবতরণত ঋণ

হাজার কা
টাকা

১০ ১৬৫ ১৬০ ১৫০ ১৪৫ ১৪৩ ৭৯.৭৩

[৩.১.২] আদায়ত ঋণ
হাজার কা
টাকা

১০ ১৫১ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ৬৬.৪৫

৪
নারীেদরেক ঋণ িবধা
ির মােম নারীর
মতায়ন।

১০
[৪.১] নারী উোােদর মে
ঋণ িবতরণ

[৪.১.১] নারী ঋণ াহেকর
সংা (িিত)

সংা(ল
জন)

১০ ২৩৪ ২৩৩ ২৩২ ২৩১ ২৩০ ২৩২



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ১০, ২০২১

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ২ ৪ ২

[এম.১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৬

[এম.১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ২

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা মািসক
িতেবদন উতন কপের
িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সংা ২ ৪ ৩ ২



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ১০, ২০২১

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট
িনিত

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ১৫.০৯

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ১১-১১-২০২০

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক সহিজত
সবা অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১ ১২-১১-২০২০

[এম.২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর
জ িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৫৫.৬৯

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও ত
েতক কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪ ৩

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক
আওতাধীন দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ বাবায়েনর
জ েনাদনা দানত

সংা ১ ১



া: ৫ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ১০, ২০২১

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা
অযায়ী য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ২১.১৬

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ১৯

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
উপাপেনর জ মণালেয়
াব িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ১০০

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর
সির তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ৩০-০৯-২০২০

*সামিয়ক (provisional) ত


