
কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

ককৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষ্যমাত্রার মান ২০১৯-২০ 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অতত উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলতত মান 

(Fair) 

চলততমাদ্দনর 

তনদ্দে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্ততরক কম যকাদ্দে 

স্বচ্ছতা বৃতি ও জবাবতদতি 

তনতিতকরণ 

৬ 

[১.১] বাতষ যক কম যসম্পাদন চুতি বাস্তবায়ন 

[১.১.১] সরকাতর কম যসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত 

প্রতশক্ষ্ণসি অন্যান্য তবষদ্দয় প্রতশক্ষ্ণ আদ্দয়াতজত 
জনঘন্টা ০.৫ ৬০ - - - - 

[১.১.২] এতপএ টিদ্দমর মাতসক সভার তসিান্ত 

বাস্তবাতয়ত 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[১.১.৩] ২০১৮-১৯ অর্ যবছদ্দরর বাতষ যক 

কম যসম্পাদন চুতির মূল্যায়ন প্রততদ্দবদন উর্ধ্যতন 

কর্তযপদ্দক্ষ্র তনকট দাতিল 

তাতরি ০.৫ 
২৪ জুলাই, 

২০১৯ 

২৯ জুলাই, 

২০১৯ 

৩০ 

জুলাই, 

২০১৯ 

৩১ জুলাই, 

২০১৯ 

০১আগস্ট, 

২০১৯ 

[১.১.৪]  ২০১৯-২০ অর্ যবছদ্দরর বাতষ যক 

কম যসম্পাদন চুতির অধ য-বাতষ যক মূল্যায়ন 

প্রততদ্দবদন উর্ধ্যতন কর্তযপদ্দক্ষ্র তনকট দাতিল 

তাতরি 
০.৫ 

১৩ জানুয়াতর, 

২০২০ 

১৬ 

জানুয়াতর, 

২০২০ 

১৭ 

জানুয়াতর, 

২০২০ 

২০ 

জানুয়াতর, 

২০২০ 

২১ 

জানুয়াতর, 

২০২০ 

[১.২] জাতীয় শুিাচার ককৌশল ও তথ্য 

অতধকার বাস্তবায়ন  

[১.২.১] জাতীয় শুিাচার কম যপতরকল্পনা  

বাস্তবাতয়ত  
% 

১.০ 
১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - 

[১.৩] অতভদ্দর্াগ প্রততকার ব্যবস্থা 

বাস্তবায়ন 

 [১.৩.১] তনতদ যষ্ট সমদ্দয়র মদ্দে অতভদ্দর্াগ 

তনষ্পতত্তকৃত 

% ০.৫ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% 
- 

[১.৩.২] অতভদ্দর্াগ তনষ্পতত্তসংক্রান্ত মাতসক 

প্রততদ্দবদন উর্ধ্যতন অতিদ্দস দাতিলকৃত 

 

      

সংখ্যা 
০.৫ 12 11 10 9 

- 

[১.৪] কসবা প্রদান প্রততশ্রুতত 

িালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন 

[১.৪.১] কসবা প্রদান প্রততশ্রুতত িালনাগাদকৃত 
% ১ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

- 

[১.৪.২] তনধ যাতরত সমদ্দয় ত্রত্রমাতসক বাস্তবায়ন 

প্রততদ্দবদন উর্ধ্যতন অতিদ্দস দাতিলকৃত 

সংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ ২ - 
- 

[১.৪.৩] কসবাগ্রিীতাদ্দদর মতামত পতরবীক্ষ্ণ 

ব্যবস্থা চালুকৃত 
তাতরি ০.৫ 

৩১ তিদ্দসম্বর, 

২০১৯ 

১৫ 

জানুয়াতর, 

২০২০ 

০৭ 

কিব্রুয়াতর, 

২০২০ 

১৭ 

কিব্রুয়াতর, 

২০২০ 

২৮ 

কিব্রুয়াতর, 

২০২০ 

 [২] কম যসম্পাদদ্দন 

গততশীলতা আনয়ন ও 

কসবার মান বৃতি 

৮ [২.১] ই-িাইতলং পিতত বাস্তবায়ন 

[২.১.১] সকল শািায় ই-নতর্ব্যবিার 
% 

১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[২.১.২] ই-িাইদ্দল নতর্ তনষ্পতত্তকৃত 
% 

১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

[২.১.৩] ই-িাইদ্দল পত্র জারীকৃত  
% 

১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

মাঠ পর্ যাদ্দয়র আবতশ্যক ককৌশলগত উদ্দেশ্যসমূি, ২০১৯-২০ 

(প্রস্তাতবত) 

 



[২.২] উদ্ভাবনী উদ্দযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

বাস্তবায়ন 

[২.২.১] ন্যযনতম একটি  উদ্ভাবনী উদ্দযাগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত 

তাতরি ১ ১১মাচ য, ২০২০ 
১৮মাচ য, 

২০২০ 

২৫মাচ য, 

২০২০ 

১এতপ্রল, 

২০২০ 

৮ এতপ্রল, 

২০২০ 

[২.৩] তপআরএল শুরুর ২ মাস পূদ্দব য 

সংতিষ্ট কম যচারীর তপআরএল ও ছুটি 

নগদায়নপত্র জারী করা 

[২.৩.১] তপ আর এল আদ্দদশ জাতরকৃত % ১.০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৩.২] ছুটি নগদায়ন পত্র জাতরকৃত % ১.০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৪] তথ্য বাতায়ন িালনাগাদকরণ [২.৪.১] অতিদ্দসর সকল তথ্যিালনাগাদকৃত 
% 

২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩] আতর্ যক ও সম্পদ 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 
৬ 

 

[৩.১] বাদ্দজট বাস্তবায়দ্দন উন্নয়ন 

 

[৩.১.১] বাদ্দজট বাস্তবায়ন পতরকল্পনা প্রণীত তাতরি ১ 
১৬ আগস্ট, 

২০১৯ 

২০ 

আগস্ট, 

২০১৯ 

২৪ 

আগস্ট, 

২০১৯ 

২৮ আগস্ট, 

২০১৯ 

৩০ আগস্ট, 

২০১৯ 

[৩.১.২] ত্রত্রমাতসক বাদ্দজট বাস্তবায়ন প্রততদ্দবদন 

দাতিলকৃত 
সংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

[৩.২] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পতত্তর 

িালনাগাদ তাতলকা প্রস্তুত করা 

[৩.২.১] স্থাবর সম্পতত্তর তাতলকা িালনাগাদকৃত তাতরি ০.৫ 
০৩ কিব্রুয়াতর, 

২০২০ 

১১  

কিব্রুয়াতর, 

২০২০ 

১৮  

কিব্রুয়াতর, 

২০২০ 

২৫  

কিব্রুয়াতর, 

২০২০ 

০৪ মাচ য, 

২০২০ 

[৩.২.২] অস্থাবর সম্পতত্তর তাতলকা 

িালনাগাদকৃত 
তাতরি ০.৫ 

০৩ কিব্রুয়াতর, 

২০২০ 

১১  

কিব্রুয়াতর, 

২০২০ 

১৮  

কিব্রুয়াতর, 

২০২০ 

২৫  

কিব্রুয়াতর, 

২০২০ 

০৪ মাচ য, 

২০২০ 

[৩.৩] অতিট আপতত্ত তনষ্পতত্ত কার্ যক্রদ্দমর 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] ব্রিসীট জবাব কপ্রতরত % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[৩.৩.২] অতিট আপতত্ত তনষ্পতত্তকৃত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

[৩.৪] ইন্টারদ্দনট তবলসি ইউটিতলটি তবল 

পতরদ্দশাধ 

[৩.৪.১] তবতসতস/তবটিতসএল-এর ইন্টারদ্দনট তবল 

পতরদ্দশাতধত 

% ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৪.২] কটতলদ্দিান তবল পতরদ্দশাতধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৪.৩] তবদ্যযৎ তবল পতরদ্দশাতধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

 


