
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, এিল ০৪, ২০২২

বাংলােদশ লাক ও কািশ ফাউেশন

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, এিল ০৪, 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%



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, এিল ০৪, 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
লাককািশের
সংহ, সংরণ ও
সার

২৮

[১.১] লাককািশের িনদশ ন
সংহ

[১.১.১] সংহীত িনদশ ন সংা ৫ ৬০ ৫৯ ৫৮ ৫৭ ৫৬ ১৯৯
১৯৯ িনদশ ন সংহীত হেয়েছ।
সব েমাট ২৪৬।

[১.২] লাককািশের িনদশ ন
সংরণ

[১.২.১] সংরিত িনদশ ন সংা ৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭
৭ িনদশ ন সংরণ করা
হেয়েছ। সব েমাট ১০০।

[১.৩] লাকজ মলা আেয়াজন [১.৩.১] আেয়ািজত মলা সংা ৪ ৩ ২ ১ ১ ০ ১

মাসাপী লাককািশ মলা ও
লাকজ উৎসব ২০২২ আেয়ািজত
হেয়েছ। ইেতামে ঢাকা মিহলা
সিমিতেত ‘কািশ মলা ২০২১’
ও চাকলা অষেদ ‘জয়ল
মলা ২০২১’ আেয়ািজত হেয়েছ

[১.৪] লাকজ দশ নী আেয়াজন [১.৪.১] আেয়ািজত দশ নী সংা ৪ ৩ ২ ১ ১ ০ ২

কম রত কািশী দশ নী ২০২২,
কািশীেদর কম ময় জীবন িনেয়
আেলাকিচ দশ নী ২০২২
অিত হেয়েছ

[১.৫] জাঘর/ফাউেশন পিরদশ ন [১.৫.১] আগত দশ নাথ
সংা
(ল)

৩ ৬.৬০ ৬.৫৫ ৬.৫০ ৬.৪৫ ৬.৪০ ১.৪৪
দিশ- ১৪৪৭০০ জন, িবেদিশ-
২৭৩ জন। সব েমাট ৩.১৫ ল
দশ নাথ পিরদশ ন কেরেছ।

[১.৬] ল/কেলেজর িশাথেদর
িশা কায ম

[১.৬.১] আগত ল/কেলজ সংা ৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৬
সব েমাট ১২ ল/কেলজ
পিরদশ ন কেরেছ

[১.৭] ঐিতহবাহী লাককা ারা
বড় সদ ারবািড় সিতকরণ

[১.৭.১] সিত ালাির সংা ২ ৩ ২ ১ ০ ০

[১.৮] লাকজ অান আেয়াজন

[১.৮.১] আেয়ািজত লাকজ
সাংিতক অান

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৩

গত ২১ ফয়াির আজািতক
মাভাষা ও শিহদ িদবস, ১৭ মাচ 
জািতর িপতা বব শখ
িজর রহমান এর জবািষ কী
ও িশ িদবস, ২৬ মাচ  াধীনতা
িদবস উদযািপত হেয়েছ।

[১.৮.২] িজববষ  উপলে
আেয়ািজত অান

সংা ১ ০ ১ ১ ০ ০



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, এিল ০৪, 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%

২

লাককািশ
িবষয়ক িশণ ও
ািতািনক
সমতা ি

১৫
[২.১] মাার াফটসান িশণ
(ও)

[২.১.১] আেয়ািজত িশণ সংা ৩ ৩ ২ ১ ০ ০

[২.১.২] িশণা মাার
াফটসান

সংা ২ ২০ ১৫ ১০ ৮ ৫

[২.২] কািশী িশণ
[২.২.১] আেয়ািজত িশণ সংা ৩ ৪ ৩ ২ ১ ০

[২.২.২] িশণা
কািশী

সংা ২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[২.৩] উেদাা িশণ
[২.৩.১] আেয়ািজত িশণ সংা ২ ১ ০ ০ ০ ০

[২.৩.২] িশণা
উোা

সংা ১ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১০

[২.৪] কম কতা-কম চারীেদর
সমতা ি

[২.৪.১] আেয়ািজত িশণ
সংা
(সশন)

১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ২

িপিপআর ২০০৮ ও দািরক
কােজ আইিস িবষয়ক ২
িশণ কম শালা আেয়ািজত
হেয়েছ।ইেতামে ড াকস
ও সামািজক যাগােযাগ মাম
বহার িবষয়ক ২ িশণ
কম শালা আেয়ািজত হেয়েছ।

[২.৫] সমসামিয়ক িবষেয় িশণ [২.৫.১] আেয়ািজত িশণ
সংা
(সশন)

১ ৫ ৪ ৩ ২ ১



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, এিল ০৪, 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%

৩
লাককািশ
িবষয়ক গেবষণা,
কাশনা ও জিরপ

১৪

[৩.১] গেবষণাধম ের পািলিপ
ত

[৩.১.১] তত পািলিপ সংা ৩ ২ ১ ০ ০ ০

[৩.২] গেবষণাধম ের পািলিপ
ণ

[৩.২.১] কািশত  সংা ৩ ২ ১ ০ ০ ০

[৩.৩] লাক ও কািশ পিকা
কাশ

[৩.৩.১] কািশত পিকা সংা ২ ২ ১ ০ ০ ০

[৩.৪] গেবষণা কােজ আিথ ক
অদান

[৩.৪.১] অদানা
গেবষক

সংা ২ ২ ১ ০ ০ ০

[৩.৪.২] আিথ ক পিরমাণ
সংা
(ল
টাকা)

১ ৬.০০ ৫.৫০ ৫.০০ ৪.৫০ ৪.০০

[৩.৫] কািশ জিরপ [৩.৫.১] জিরপত জলা সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২

[৩.৬] ডেমেশন ও কাটালগ
তির

[৩.৬.১] কাটালগত
িনদশ ন

সংা ১ ৬৫০ ৬৪০ ৬২০ ৬১০ ৬০৫

৪

লাককািশের
সাের রার
দানসহ িবপণেন
উোগ হণ

১৩

[৪.১] লাক ও কািশী পদক
দান

[৪.১.১] পদকা কািশী সংা ৩ ৩ ২ ১ ০ ০

[৪.২] িশাচায  জয়ল আেবিদন
আজীবন সাননা দান

[৪.২.১] সাননাা
কািশী

সংা ৩ ১ ০ ০ ০ ০

[৪.৩] লাক ও কািশ উোা
রার

[৪.৩.১] রারা
উোা

সংা ৩ ৩ ২ ১ ০ ০

[৪.৪] লাক ও কািশ তন
িমিডয়াকম ফেলািশপ

[৪.৪.১] ফেলািশপা
িমিডয়াকম

সংা ২ ২ ২ ১ ০ ০

[৪.৫] কাপ বহােরর ে
িডজাইন ও ােকিজংেয় বিচ
আনয়ন

[৪.৫.১] বিচ আনয়নত
কাপ

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ০ ২
শেখর হািড়র আদেল পপার
ওেয়ট ও বেশর মাবাইল া
তির করা হেয়েছ



া: ৬ ণ তািরখ: সামবার, এিল ০৪, 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%

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 ৪

[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 ১

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১

*সামিয়ক (provisional) ত


