
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০১, ২০২৩

যৗথলধন কাািন ও ফাম সেহর িনবেকর কায ালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০১, 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

বািণিজক িতান
িনবন এবং
DBID
তািলকািকরণ
সহায়ক কায ম।

২৫

[১.১] অনলাইেন ািবত
কাািনর িনবন দান

[১.১.১] িনবন
আেবদন
িনিকরণ

% ১৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[১.২] অনলাইেন ািবত
অংশীদারী িতােনর িনবন
দান

[১.২.১] িনবন
সনদ

সংা ৫ ১৪০০ ১৩৫০ ১৩০০ ১২০০ ১১০০ ৬৩২

[১.৩] অনলাইেন ািবত
একক মািলকানা কাািন
িনবন দান

[১.৩.১] িনবন
সনদ

সংা ৩ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৩১

[১.৪] DBID
তািলকাির আেবদন
িনিকরণ

[১.৪.১] আেবদন
িনিকরণ

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

২

কেপ ােরট
িতানসহ
পিরচালনায় তা ও
সমতা ্ি

১৫

[২.১] কাািনর অেল
কেপ ােরট ইউজার আইিড ও
পাসওয়াড  সরবরাহ

[২.১.১]
সরবরাহ্ত
ইউজার আইিড ও
পাসওয়াড 

সংা ৬ ৬৫০০ ৬০০০ ৫৫০০ ৫০০০ ৪৫০০ ১৭৯৬

[২.২] আরেজএসিস সংি
কায েম সমতা ্ির জ
কাািন পিরদশ ন

[২.২.১] কাািন
পিরদশ ন

সংা ৪ ৪ ৩ ২ ১ ১

১৭/১২/২০২২ তািরেখ
Paramount
Agro Ltd নামীয়
কাািন পিরদশ ন
করা হয়।

[২.৩] বািষ ক িরটান  দান
কের না এমন কাািনর
অেল িডফ নাশ
দান

[২.৩.১] ইত
িডফ নাশ

সংা ৫ ২৫০ ২০০ ১৫০ ১০০ ৭৫ ৬০



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০১, 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%

৩
কম পিরেবশ উয়ন ও
সবাসেহর
সহজীকরণ

১০

[৩.১] সেচনতা ্িলক
সভা আেয়াজন

[৩.১.১] আেয়ািজত
সভা

সংা ৪ ৪ ৩ ২ ১ ১
০৯/১১/২০২২ তািরেখ
এিপএ িবষয়ক সভা
অিত হয়।

[৩.২] এিপএ এবং চারী
িবিধ-িবধান ও লা
িবষয়ক িশণ

[৩.২.১] আেয়ািজত
িশণ

সংা ৪ ২ ১ ১

১৯/১২/২০২২ তািরেখ
চারী িবিধ-িবধান ও
লা িবষয়ক
িশণ অিত হয়।

[৩.৩] অনলাইেন ইত
সা ফাইড কিপর সততা
যাচাইকরেণর াটফম 
তিরকরণ।

[৩.৩.১] পিরপ তািরখ ২ ৩১-০৩-২০২৩ ৩০-০৪-২০২৩ ৩১-০৫-২০২৩

৪

িডিজটাল সবার
মােম ততম সমেয়
াহক সবা
িনিতকরণ

১০

[৪.১] িনবিত কাািনর
কানা পিরবতেনর ফরম-৬
এর সা ফাইড কিপ
ইেলকিনক ােরর
মােম অনলাইেন দান

[৪.১.১] পিরপ
জাির

তািরখ ২ ৩০-০৬-২০২৩ ২৯-১২-২০২২

[৪.২] িবেদশী কাািনর
সা িফেকট অব ফাইিলং
সা িফেকট ইেলকিনক
ােরর মােম অনলাইেন
দান

[৪.২.১] পিরপ
জাির

তািরখ ৪ ৩০-০৬-২০২৩

[৪.৩] িনবিত কাািনর
সংেশািধত সংঘ ারক ও
সংঘ িবিধ ইেলকিনক
ােরর মােম অনলাইেন
দান

[৪.৩.১] পিরপ
জাির

তািরখ ৪ ৩০-০৬-২০২৩ ৩০-১১-২০২২



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০১, 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%

৫
বিক িববরণীর
িনবন সহায়ক
কায ম।

১০

[৫.১] দািখল্ত বিক
িববরণী িনবন দান

[৫.১.১] িনবন
দান

সংা ৯ ৪০০০ ৩৮০০ ৩৫০০ ৩৪০০ ৩০০০ ১৭১৫

[৫.২] িনবিত বিক
িববরণীর সনদ দান

[৫.২.১] ইেলিনক
ার সনদপ

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

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


