
া: ১ ণ তািরখ: বার, জায়াির ১৩, ২০২৩

আজািতক মাভাষা ইনিউট

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: বার, জায়াির ১৩, 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
মাভাষার
উয়ন সংা
কায ম

২৪

[১.১] ভাষা সংা গেবষণা
কায ম

[১.১.১] ভাষা সংা গেবষণার জ
কম চী হণ

সংা ৪ ২ ১ ০ ০ ০ কায ম চলমান

[১.২] ভাষা সংা গেবষণার
জ ফেলািশপ/ি দান

[১.২.১] ভাষা সংা গেবষণার জ
ফেলািশপ/ি দান

সংা ৬ ৩ ২ ১ ০ ০ কায ম চলমান

[১.৩] আজািতক মাভাষা
পদক দান

[১.৩.১] আজািতক মাভাষা পদক
দান

সংা ৮ ৪ ৩ ২ ১ ০
২০২৩ সােলর ফয়াির
মােস পদক দান করা
হেব।

[১.৪] ভাষা সংা পব 
উদযাপন

[১.৪.১] আেয়ািজত ইারাশনাল
িলইিক অিলিয়াড, ােয়জ
ফয়ার ও ভাষা সংা জব ফয়ার

সংা ৬ ৩ ২ ১ ০ ০
২০২৩ সােলর ফয়াির
মােস ভাষা মলা
অিত হেব।

২
িবিভ জাতীয়
িদবস উযাপন

২৩

[২.১] জাতীয় সিমনার [২.১.১] আেয়ািজত জাতীয় সিমনার সংা ২ ২ ১ ০ ০ ০
১  হেয়েছ , আর ১
চলমান

[২.২] আজািতক সিমনার
[২.২.১] আেয়ািজত আজািতক
সিমনার

সংা ২ ১ ০ ০ ০ ০
ফয়াির ২০২৩ এ
অিত হেব।

[২.৩] আজািতক মাভাষা
িদবস

[২.৩.১] উদযািপত আজািতক
মাভাষা িদবস

সংা ১০ ১ ০ ০ ০ ০
ফয়াির ২০২৩ এ
অিত হেব।

[২.৪] িবিভ জাতীয় িদবস
উযাপন

[২.৪.১] উদযািপত িবিভ জাতীয় িদবস সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ০ ২
িবজয় িদবস ও শখ
রােসল িদবস উদযািপত

[২.৫] জাতীয় কম শালা

[২.৫.১] আেয়ািজত ভাষানীিত, বানান,
ভাষা িশা লায়ন িয়া, িশক
িশণ ও েগাীয় ভাষা সংা
কম শালা

সংা ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ২

[২.৬] ভাষা গেবষণা
িতােনর সােথ ি/ এম ও
ইউ ার

[২.৬.১] ভাষা গেবষণা িতােনর সােথ
ািরত ি/ এম ও ইউ

সংা ২ ১ ০ ০ ০ ০
মাচ  ২০২৩ এ ি
সাদন করা হেব।

৩ জনসদ উয়ন ১৩ [৩.১] িশণ [৩.১.১] িশণাথর সংা সংা ১০ ১২০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ২৯



া: ৩ ণ তািরখ: বার, জায়াির ১৩, 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%

[৩.২] িনেয়াগ [৩.২.১] িনেয়াগত জনবল সংা সংা ৩ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ িনেয়াগ িয়া চলমান।

৪

বাংলা ও
ইংেরিজ গেবষণা
জান ালসহ
িবিভ কাশনা

১০ [৪.১] কাশনা [৪.১.১] কাশনা সংা ১০ ১৫ ১৩ ১২ ১০ ৯ ২
এখন পয  সব েমাট ৮
কাশনা ণ করা
হেয়েছ।

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


