
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৯, ২০২০

বাংলা একােডিম

মািসক অজন িতেবদন

২০১৯-২০ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৯, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

বাংলা ভাষা,
সািহত,
সংিত ও
ঐিতেহর
গেবষণা,
কাশনা ও
উয়ন

৪০

[১.১] বাংলা একােডিম সািহত রার দান [১.১.১] যথাসমেয় রার দান তািরখ ১০ ০১-০২-২০২০ ১০-০২-২০২০ ২০-০২-২০২০ ২৫-০২-২০২০ ২৯-০২-২০২০

[১.২] হালীমা শরীন িবান রার দান [১.২.১] যথাসমেয় রার দান তািরখ ১ ৩১-০৫-২০১৯ ১০-০১-২০২০ ২০-০১-২০২০ ৩০-০১-২০২০ ১০-০২-২০২০

[১.৩] সয়দ ওয়ালীউা রার দান [১.৩.১] যথাসমেয় রার দান তািরখ ১ ২৯-০২-২০২০ ০৩-০৩-২০২০ ১৫-০৪-২০২০ ০৫-০৫-২০২০ ০৩-০৬-২০২০

[১.৪] রবী রার দান (২৫শ বশাখ) [১.৪.১] যথাসমেয় রার দান তািরখ ১ ০৮-০৫-২০২০ ২০-০৫-২০২০ ২৫-০৫-২০২০ ২৮-০৫-২০২০ ০৮-০৬-২০২০

[১.৫] সা’দত আিল আখ সািহত রার দান [১.৫.১] যথাসমেয় রার দান তািরখ ১ ৩১-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ৩০-০১-২০২০ ০৫-০২-২০২০ ২৮-০২-২০২০

[১.৬] সািহিতক মাহাদ বরকাহ ব সািহত রার
দান

[১.৬.১] যথাসমেয় রার দান তািরখ ১ ৩১-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ৩০-০১-২০২০ ০৫-০২-২০২০ ২৮-০২-২০২০

[১.৭] মযহাল ইসলাম কিবতা রার দান [১.৭.১] যথাসমেয় রার দান তািরখ ১ ৩১-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ৩০-০১-২০২০ ০৫-০২-২০২০ ২৮-০২-২০২০

[১.৮] মেহর কবীর িবানসািহত রার দান [১.৮.১] যথাসমেয় রার দান তািরখ ১ ৩১-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ৩০-০১-২০২০ ০৫-০২-২০২০ ২৮-০২-২০২০

[১.৯] বব জশতবািষ কী উপলে বব-িবষয়ক 
ণয়ন

[১.৯.১] ণীত  সংা ২ ২৫ ২২ ২০ ১৭ ১৫ ১০

[১.১০] বব জশতবািষ কী উপলে বব-িবষয়ক 
কাশ

[১.১০.১] কািশত  সংা ২ ২৫ ২২ ২০ ১৭ ১৫

[১.১১] গেবষণাধম  ণয়ন [১.১১.১] ণীত  সংা ১ ৩ ২ ২ ১ ০ ৪

[১.১২] গেবষণাধম  কাশ [১.১২.১] কািশত  সংা ১ ৩ ২ ১ ০ ০ ১

[১.১৩] অিভধান পিরমাজন ও পিরবধ ন [১.১৩.১] ণীত অিভধান সংা ১ ১ ০ ০ ০ ০ ২

[১.১৪] অিভধান কাশ [১.১৪.১] কািশত অিভধান সংা ১ ১ ০ ০ ০ ০

[১.১৫] ভাষা ও সািহত িবষয়ক  ণয়ন [১.১৫.১] ণীত  সংা ১ ২ ১ ০ ০ ০ ২

[১.১৬] ভাষা ও সািহত িবষয়ক  কাশ [১.১৬.১] কািশত  সংা ১ ২ ১ ০ ০ ০

[১.১৭] অিদত  ণয়ন [১.১৭.১] ণীত  সংা ২ ৩ ২ ১ ০ ০ ৩

[১.১৮] অিদত  কাশ [১.১৮.১] কািশত  সংা ২ ৩ ২ ১ ০ ০

[১.১৯] পা ও পা সহায়ক  ণয়ন [১.১৯.১] ণীত  সংা ১ ৩ ২ ১ ০ ০ ৫

[১.২০] পা ও পা সহায়ক  কাশ [১.২০.১] কািশত  সংা ১ ৩ ২ ১ ০ ০

[১.২১] লাকজ সংিত িবষয়ক  ণয়ন [১.২১.১] ণীত  সংা ১ ২ ১ ০ ০ ০

[১.২২] লাকজ সংিত িবষয়ক  কাশ [১.২২.১] কািশত  সংা ১ ২ ১ ০ ০ ০

[১.২৩] ন িত  ণয়ন [১.২৩.১] ণীত  সংা ১ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ১১

[১.২৪] ন িত  কাশ
[১.২৪.১] কািশত  সংা ১ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ৬

[১.২৪.২] ণ সংা সংা ১ ২০০০০ ১৮০০০ ১৬০০০ ১৪০০০ ১২০০০ ৭২০০

[১.২৫] ণ সংা

[১.২৬] পিকা ণয়ন [১.২৬.১] ণীত পিকা সংা ১ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৪

[১.২৭] পিকা কাশ [১.২৭.১] কািশত পিকা সংা ১ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৯, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

িমত বাংলা
ভাষার চলন,
সািহত ও
সংিতর
লালন, উৎকষ 
ও িবকাশ

৩৫

[২.১] বাংলা একােডিম আিনক বাংলা অিভধান

[২.২] অান ও সিমনার আেয়াজন
[২.২.১] আেয়ািজত অান সংা ২ ৭২ ৬৪ ৫৭ ৫০ ৪৩ ৭

[২.২.২] অংশহণকারী সংা ২ ১১৮০ ১০৬২ ৯৪৪ ৮২৬ ৭০৮ ১৪২

[২.৩] কিউটার িশণ দান (মািসক)
[২.৩.১] আেয়ািজত কাস  সংা ১ ৩ ২ ১ ০ ০ ১

[২.৩.২] অংশহণকারী সংা ১ ৫৫২ ৪৯৬ ৪৪১ ৩২২ ২৭৬ ১৮৪

[২.৪] অমর এেশ েমলা আেয়াজন
[২.৪.১] অংশহণকারী কাশনা িতান সংা ৮ ৪৬০ ৪১৪ ৩৬৮ ৩২২ ২৭৬

[২.৪.২] দশ নাথ (ল) সংা ২ ৩৫ ৩১ ২৮ ২৪ ২১

[২.৫]  িবয় [২.৫.১] ের িবয় (কা টাকা) সংা ৩ ২.৭৫ ২.৪৭ ২.২০ ১.৯ ১.৬ ৯৫৬৩৬৭৮.০৫

[২.৬] নীর চৗরী িত রার দান [২.৬.১] কাশনা িতানেক দ ারক রার তািরখ ১ ২৯-০২-২০২০ ০৫-০৩-২০২০ ২০-০৩-২০২০ ১৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০

[২.৭] িচরন সাহা িত রার দান [২.৭.১] কাশনা িতানেক দ ারক রার তািরখ ১ ২৯-০২-২০২০ ০৫-০৩-২০২০ ২০-০৩-২০২০ ১৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০

[২.৮] রাকামান খান দাদাভাই িত রার দান [২.৮.১] কাশনা িতানেক দ ারক রার তািরখ ১ ২৯-০২-২০২০ ০৫-০৩-২০২০ ২০-০৩-২০২০ ১৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০

[২.৯] িশী কাইম চৗরী িত রার দান [২.৯.১] কাশনা িতানেক দ ারক রার তািরখ ১ ২৯-০২-২০২০ ০৫-০৩-২০২০ ২০-০৩-২০২০ ১৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০

[২.১০] ভাষা-আোলন জাঘর দশ ন [২.১০.১] পিরদশ নকারী সংা ১ ১০৭০০ ৯৬৩০ ৮৫৬০ ৭৪৯০ ৬৪২০ ৭৫৩

[২.১১] জাতীয় সািহত ও লখক জাঘর দশ ন [২.১১.১] পিরদশ নকারী সংা ১ ১১৬০০ ১০৪৪০ ৯২৮০ ৮১২০ ৬৯৬০ ৮০৬

[২.১২] সাধারণ পিরষেদর বািষ ক সভা আেয়াজন
[২.১২.১] আেয়ািজত সভা তািরখ ২ ৩১-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ৩০-০১-২০২০ ২৮-০২-২০২০ ১০-০৩-২০২০

[২.১২.২] অংশহণকারী সংা ১ ১৩০০ ১১৭০ ১০৪০ ৯১০ ৭৮০

[২.১৩] ফেলা (বাংলা একােডিম সািহত রারা লখক) [২.১৩.১] নন ফেলা সংা ৫ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪

[২.১৪] সানচক ফেলািশপ দান [২.১৪.১] নন সানচক ফেলা সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[২.১৫] জীবনসদ ও সাধারণ সদপদ দান [২.১৫.১] নন সদ সংা ১ ২১ ১৮ ১৬ ১৪ ১২



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৯, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৯, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[এম.১.১] দর/সংায়
ই-ফাইিলং পিত
বাবায়ন

[এম.১.১.১] ই-ফাইেল নিথ িনিত % ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৬০

[এম.১.১.২] সকল শাখায় ই-
নিথবহার

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫

[এম.১.২]
দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[এম.১.২.১] নতম এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ ১ ১৫-০২-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ৩০-০৫-২০২০

[এম.১.৩]
দর/সংাকক
উাবনী উোগ/
উয়ন ক বাবায়ন

[এম.১.৩.১] নতম এক নন
উাবনী উোগ/ উয়ন ক
চাত

তািরখ ১ ১১-০৩-২০২০ ১৮-০৩-২০২০ ২৫-০৩-২০২০ ০১-০৪-২০২০ ০৮-০৪-২০২০

[এম.১.৪] সবা
সহিজকরণ

[এম.১.৪.১] নতম এক সবা
সহিজকরণ েসস াপসহ সরকাির
আেদশ জািরত

তািরখ ০.৫ ১৫-১০-২০১৯ ২০-১০-২০১৯ ২৪-১০-২০১৯ ২৮-১০-২০১৯ ৩০-১০-২০১৯

[এম.১.৪.২] সবা সহিজকরণ
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ০.৫ ১৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১৫-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০

[এম.১.৫] িপআরএল
র ১ মাস েব 
সংি কম চারীর
িপআরএল ও 
নগদায়নপ জারী করা

[এম.১.৫.১] িপ আর এল আেদশ
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.১.৫.২]  নগদায়ন প
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.১.৬]  পেদর
িবপরীেত িনেয়াগ দান

[এম.১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ
িবি জািরত

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

[এম.১.৬.২] িনেয়াগ দানত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.১.৭] িবভাগীয়
মামলা িনি

[এম.১.৭.১] িবভাগীয় মামলা
িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ১০০

[এম.১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.১.৮.১] সকল তহালনাগাদত % ১ ১০০ ৯০ ৮০



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৯, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[এম.২.১] বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন

[এম.২.১.১] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা িশণসহ অা
িবষেয় িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৬০ ২০

[এম.২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির
সকল িতেবদন অনলাইেন দািখলত

সংা ১ ৪

[এম.২.১.৩] এিপএ েমর মািসক
সভার িসা বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ২৫

[এম.২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
২০১৯-২০ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক ায়ন
িতেবদন পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ০.৫ ৩১-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১০-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৪-০২-২০২০

[এম.২.২] জাতীয়
াচার কৗশল ও ত
অিধকার বাবায়ন

[এম.২.২.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ২০

[এম.২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর
বািষ ক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ১ ১৫-১০-২০১৯ ১৫-১১-২০১৯ ১৫-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ৩১-০১-২০২০

[এম.২.৩] অিভেযাগ
িতকার বা
বাবায়ন

[এম.২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০

[এম.২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা
মািসক িতেবদন মণালেয় দািখলত

সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[এম.২.৪] সবা দান
িতিত হালনাগাদকরণ
ও বাবায়ন

[এম.২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[এম.২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মণালেয়
দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ১

[এম.২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ ০.৫ ৩১-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১৭-০২-২০২০ ২৮-০২-২০২০ ২৯-০৯-২০১৯



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৯, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[এম.৩.১] বােজট
বাবায়েন উয়ন

[এম.৩.১.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা ণীত

তািরখ ০.৫ ১৬-০৮-২০১৯ ২০-০৮-২০১৯ ২৪-০৮-২০১৯ ২৮-০৮-২০১৯ ৩০-০৮-২০১৯ ২৪-০৩-২০১৯

[এম.৩.১.২] মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ১

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

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

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[এম.৩.৩] অিডট
আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির
জ পািরশত অিডট আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩১

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১৫

[এম.৩.৪] াবর ও
অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা ত
করা

[এম.৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ২৫-০২-২০২০ ০৪-০৩-২০২০

[এম.৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ২৫-০২-২০২০ ০৪-০৩-২০২০

[এম.৩.৫] ইারেনট
িবলসহ ইউিল িবল
পিরেশাধ

[এম.৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর
ইারেনট িবল পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[এম.৩.৫.২] টিলেফান িবল
পিরেশািধত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[এম.৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

*সামিয়ক (provisional) ত


