
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১১, ২০২২

বাংলােদশ ওভারসীজ এময়েম অা সািভ েসস িলঃ

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১১, 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

িজববষ 
উপলে
সরকাির
চােনেল 
েয় িনরাপদ
কম সংান
ি

২৫

[১.১] মাট কম রণ
[১.১.১] িরত মাট কমর
সংা

সংা ১২ ৬৬০০ ৬০০০ ৫৫০০ ৫০০০ ৪৫০০ ২৭৬৪

[১.২] নারী কম রণ
[১.২.১] মাট কমর মে নারী
কমর সংা

সংা ১২ ৫০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ২৮০০ ২৬০০ ২৭৫২

[১.৩] িজববষ  উপলে
সরকাির চােনেল িবনা
অিভবাসন েয় জাপান ও
জড ােন কম রণ

[১.৩.১] িরত কম সংা সংা ১ ৪০ ৩০ ২০ ১৫ ১০ ৫

২
সক কােজ
সক কম
িনব াচন

১৫
[২.১] িনেয়াগকতা কক
সরাসির (বহািরক/ মৗিখক)
পরীা হেণর মােম।

[২.১.১] অিত পরীা সংা ১৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৮ ১৫ ৮

৩
নন
মবাজার
অসান

১০

[৩.১] নন মবাজাের কম
রেণর লে সা দশ
িনধ ারণ

[৩.১.১] িনধ ািরত দেশর
তাসান

দেশর
সংা

৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৩

[৩.২] িনধ ািরত দেশ কম
রেণর জ সাতা যাচাই

[৩.২.১] নন মবাজাের কম
রেণর জ সাতা যাচাই
সমা

দেশর
সংা

৪ ২ ১ ০ ০ ০ ২

[৩.৩] নন কম িনেয়ােগর
চািহদাপ সংহ

[৩.৩.১] াথিমক চািহদা/
ড়া চািহদা

চািহদার
সংা

১ ১ ০ ০ ০ ০ ১

৪
চলমান
বাজার সচল
রাখা;

১০

[৪.১] িবমান িনেয়াগকতার
িনকট হেত কম চািহদা সংহ

[৪.১.১] চািহদার সংা সংা ৫ ২ ১ ০ ০ ০ ২

[৪.২] া চািহদার িভিেত
কম রণ

[৪.২.১] কম রীত সংা ৫ ৩৫০০ ৫০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ২৮০০ ২৭৬৪



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১১, 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%

৫
শাসন ও
সেচতনতা
ি

১০

[৫.১] কম রণ িয়ায়
শাসন ও সেচতনতা িলক
চারপ/িবি/িকা ইতািদ
ণ, কাশ ও চার।

[৫.১.১]
চারপ/িবি/িকা
ইতািদ িত ও কািশত

সংা ৩ ৯০০০ ৭০০০ ৬০০০ ৫০০০ ৪০০০ ১৫০০০

[৫.১.২]
চারপ/িবি/িকা
ইতািদ িবিলত।

সংা ৩ ৫০০০ ৪০০০ ৩০০০ ২৫০০ ২০০০ ৭৫৫০

[৫.২] বািষ ক িতেবদন ণয়ন
[৫.২.১] িতেবদন ণীত তািরখ ২ ৩০-১২-২০২১ ২৭-০১-২০২২ ২৮-০২-২০২২ ১৫-০৩-২০২২ ৩১-০৩-২০২২

[৫.২.২] িতেবদন িবিলত সংা ১ ৫০০ ৪০০ ৩০০ ২৫০ ২০০

[৫.৩] িবাপন / িভিস ইতািদ
চার

[৫.৩.১] িভিস / িবাপন
কািশত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪

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 ২.৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ২.৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ .৭৫

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ .৭৫



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১১, ২০২২

*সামিয়ক (provisional) ত


