
লক্ষ্যমাত্রা /অর্জ

ন
১ম ক ায়ার্ জার ২য় ক ায়ার্ জার ৩য় ক ায়ার্ জার ৪র্ জ ক ায়ার্ জার কমার্ অর্জন অর্র্জত মান মন্তব্য

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

১.১  রার্স্ব লক্ষ্যমাত্রা 

অর্জন।
১.১আহর্রত ভ্যার্ শত রা হার ৩০ ১০০ ৮৫%

১৬২৫১.০৪

(সামর্য় )

২২৮০৭.৯০

(সামর্য় )
৩৯০৫.৯৪

১.২.১ অর্ জ -বার্ষ জ  সমন্বয় সার্ন তার্রখ 1.00 - ৩০/০৪/২০

১.২.২ বার্ষ জ  সমন্বয় সার্ন তার্রখ 1.00 - ৩০/১0/১৯

১.৩ মাঠ অর্িসসমূহ 

পর্রদশ জন
১.৩.১ অর্িস পর্রদশ জন প্রর্তববদন দার্খল সংখ্যা 2.00 ৩০০ ৭৫ ১২৩ ১৯৮

১.৪ মাঠ অর্িস পর্রদশ জবনর 

সুপার্রশ বাস্তবায়ন

১.৪.১ মাঠ অর্িস পর্রদশ জন প্রর্তববদবনর 

সুপার্রশ সুপার্রশ বাস্তবার্য়ত
শত রা হার 2.00 ৮০ ৭৫ ২০ ২৫ ৪৫

১.৫.১ পর্রদশ জন প্রর্তববদন 

মূল্যায়নাবন্ত িলাবতজ  প্রদান

১.৫.১ পর্রদশ জন প্রর্তববদন মূল্যায়নাবন্ত 

িলাবতজ  প্রদান
শত রা হার 2.00 ৮০ ৭৫ ২০ ৩০ ৫০

১.৬ অর্ভ্ব াগ ও কগাবয়ন্দা 

তবের র্ভ্র্িবত অনুসন্ধান 

 া জক্রম

১.৬.১ দাবয়রকৃত মামলা: ভ্যার্ সংখ্যা 4.00 ২০০ ৭০ ৮৫ ১৫৫

1.9  মপ্লাইন্ট   রদাতার 

সংখ্যা বৃর্ি রণ
১.৯.১র্রর্ান জ দার্খবলর হার: ভ্যার্ শত রা হার 3.00 ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫

১.১০ র্বচারার্ীন 

মামলাসমূহ দ্রুত 

র্নস্পর্ি রণ।

১.১০.১ র্বভ্াগীয় মামলা র্নষ্পর্ি: ভ্যার্ শত রা হার 1.00 ৭৭ ৭৫ ২৩ ২০ ৪৩

১.১২ বকেয়া ের আদায় 

ত্বরান্বিতেরণ।
১.১২.১ আদায়কৃত বব য়া: ভ্যার্ শত রা হার 1.00 ৩৫ ৩৪ ৯ ১০ ১৯

১.১৩ ন্বরটার্ ন পরীক্ষােরণ। ১.১৩.১  র্রর্ান জ পরীক্ষ্া: ভ্যার্ শত রা হার 6.00 77 75 ৬০ ৭০ ৬৫

১.১৪ জন্বরপ োর্ নক্রম ১.১৪.১  রদাতা বৃর্ি: ভ্যার্ সংখ্যা 3.00 ৪০০০ ৯৭০ ১৪০০ ২৩৭০

১২৪1.00

১৭০০

১১ ৮

১. রার্স্ব আহরণ 

কর্ারদার রণ

৬২

১.২ প্রদর্শ জত রার্স্ব 

আদাবয়র সাবর্ কের্ার্র 

র্হসাববর সমন্বয় সার্ন

১.৭ মামলা কর্ব  রার্স্ব 

আদায়: কমার্
১.৭.১ আদায়কৃত কমার্ ভ্যার্

ক াটি

 র্া ায়
3.00 ৩৪০

১.৮.১ পর্রবীর্ক্ষ্ত উৎবস  র  তজন ারী 

 র্তজপক্ষ্ (ভ্যার্)
সংখ্যা

৯০.৮৫ ১১৩

কস শন-৩ (মান-৭৫)

ক ৌশলগত উবেশ্য, অগ্রার্র্ ার,  া জক্রম,  ম জসম্পাদন সূচ  এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

ক ৌশলগত উবেশ্য 

(Strategic 

Objectives)

ক ৌশলগত 

উবেবশ্যর মান  

(Weight 

of 

 া জক্রম (Activities)  ম জসম্পাদন সূচ  (Performance 

Indicators)

এ   (Unit) ২০১৯-২০এর 

লক্ষ্যমাত্রা

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ত পর্রবীক্ষ্ণ , ২০১৯-২০বাস্তবায়বনর 

দার্য়ত্ব প্রাপ্ত 

ব্যর্ি/পদ

 ম জসম্পাদন 

সূচব র মান  

(Weight of 

Indicators)

২০৪

১.১১  রদাতাগণব  র্ব ল্প 

র্ববরার্ র্নস্পর্ি পির্ত গ্রহবন 

উদ্বুি রণ।

১.১১.১ র্ববরার্ র্নষ্পর্ি: ভ্যার্ সংখ্যা ১৩

2.00 ৬০০০ ২০০০
১.৮ উৎবস  র  তজন 

মর্নর্র্রং
৩৭০০



লক্ষ্যমাত্রা /অর্জ

ন

১ম ক ায়ার্ জার ২য় ক ায়ার্ জার ৩য় ক ায়ার্ জার ৪র্ জ ক ায়ার্ জার কমার্ অর্জন অর্র্জত মান মন্তব্য

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

২.১ র্প্রন্ট ও ইবলক্ট্রর্ন  

র্মর্িয়ায় র্বজ্ঞাপন/অনুষ্ঠান 

প্রচার।

২.১.১ র্বজ্ঞাপন/অনুষ্ঠান প্রচার: ভ্যার্ সংখ্যা 2.00 ১৫০ ৪০ ৪৮ ৮৮

২.২  রদাতাগণব  প্রচর্লত 

আইবন তাবদর অর্র্ ার ও 

বাধ্যবার্ তা সম্পব জ সম্য  

র্ারণা কদওয়ার র্নর্মি 

র্নয়র্মত র্মর্র্িয়া/ 

ক াগাব াগ স্থাপন।

২.২.১ অনুর্ষ্ঠত সভ্া/ ক াগাব াগ: ভ্যার্ সংখ্যা 2.00 ৪৮০ ৪৬০ ১২০ ২১৪ ৩৩৪

২.৩ কসবা ক বের মাধ্যবম 

 রদাতা কসবা বৃর্ি রণ
২.৩.১ কসবা গ্রহণ ারীর সংখ্যা: ভ্যার্

সংখ্যা

 (লক্ষ্)
2.00 2.00 3.00 ১ 1.50 ২.৫০

২.৪ ভ্যার্ অনলাইন প্র ল্প 

বাস্তবায়ন

২.৪.১ স ল  র্মশনাবরবর্ অনলাইবন মূস  

র্রর্ান জ গ্রহণ
সংখ্যা 2.00 12 ৫ ১২ ১২

২.৫ ই-কপবমন্ট পির্ত ২.৫.১ রার্স্ব আদায়: ভ্যার্ ক াটি র্া া 0.50 ০

3.00

2.00

২.৭  ম জ তজা- ম জচারীবদর 

পুরস্কার প্রদাবনর মাধ্যবম 

 াবর্ উদ্বুি রণ

২.৭.১ পুরস্কার প্রদান: ভ্যার্ সংখ্যা 0.50 ১৮০ ১৭০ ৪১ ৪১

২.৯ অনলাইবন ভ্যার্ 

করর্র্বেশন সম্পন্ন

২.৯.১ স ল মূস   র্মশনাবরবর্ অনলাইবন 

ভ্যার্ করর্র্বেশন প্রদান
সংখ্যা 1.00 ১১ ১১ ১১

৪৩০ ১২৯৫১৭০০ ৮৬৫

ক ৌশলগত উবেশ্য, অগ্রার্র্ ার,  া জক্রম,  ম জসম্পাদন সূচ  এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

ক ৌশলগত উবেশ্য 

(Strategic 

Objectives)

ক ৌশলগত 

উবেবশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s)

 া জক্রম (Activities)  ম জসম্পাদন সূচ  (Performance 

Indicators)

এ   (Unit) বাস্তবায়বনর 

দার্য়ত্ব প্রাপ্ত 

ব্যর্ি /পদ

 ম জসম্পাদন 

সূচব র মান 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator

s)

২০২০-২১ এর 

লক্ষ্যমাত্রা
বাস্তবায়ন অগ্রগর্ত পর্রবীক্ষ্ণ , ২০১৯-২০

২. মূস  প্রশাসবনর 

অবর্াবমশন, 

আধুর্ন ায়ন ও 

 রদাতা বান্ধব রণ

১৩

 ২.৬  ম জ তজা- ম জচারীবদর 

প্রর্শক্ষ্ণ প্রদান;
২.৬.১ প্রর্শক্ষ্ণ প্রদান: ভ্যার্ সংখ্যা ১৩৫০



কলাম -১ কলাম -২ কলাম -৩ কলাম -৫ কলাম -7 কলাম -8

প্রক্ষেপণ

2019-20

প্রক্ষেপণ

20২০-2১

100% 90% 80% 70%

[1.1.2] এপপএ টিক্ষমর মাপিক িভার পিদ্ধান্ত 

বাস্তবাপিত
% 0.5 100 90 80 -

[1.1.3] বাপষ িক কম িিম্পাদন চুপির িকল 

প্রপতক্ষবদন অনলাইক্ষন দাপিলকৃত বাস্তবািন
িংখ্যা 1 4 - - -

[1.1.4] মাঠ পর্ িাক্ষির কার্ িালক্ষির 2019-20 

অর্ িবছক্ষরর বাপষ িক কম িিম্পাদন চুপির 

অর্ িবাপষ িক মূল্যািন প্রপতক্ষবদন পর্ িাক্ষলাচনাক্ষন্ত 

ফলাবতিন প্রদত্ত

তাপরি 0.5
31 জানুিাপর, 

2020

07 ফফব্রুিাপর, 

2020

10 ফফব্রুিাপর, 

2020

11 ফফব্রুিাপর, 

2020

[1.2.1] জাতীি শুদ্ধাচার কম িপপরকল্পনা 

বাস্তবাপিত
% 1 100 95 90 85

[1.2] জাতীি শুদ্ধাচার 

ফকৌশল ও তথ্য অপর্কার 

বাস্তবািন

[1.2.2] 2018-19 অর্ ি বছক্ষরর বাপষ িক 

প্রপতক্ষবদন ওক্ষিবিাইক্ষে প্রকাপশত
তাপরি 1

15 অক্ষটাবর, 

2019

15 নক্ষভম্বর, 

2019

15 পিক্ষিম্বর, 

2019

15 জানুিাপর, 

2020

[1.3.1] পনপদ িষ্ট িমক্ষির মক্ষে অপভক্ষর্াগ 

পনষ্পপত্তকৃত
% 0.5 100% 90% 80% 70%

[1.3] অপভক্ষর্াগ প্রপতকার 

ব্যবস্থা বাস্তবািন

[1.3.2] অপভক্ষর্াগ  পনষ্পপত্ত িংক্রান্ত মাপিক 

প্রপতক্ষবদন মন্ত্রণালক্ষি দাপিলকৃত
িংখ্যা 0.5 12 11 10 9

[1.4.1] ফিবা প্রদান প্রপতশ্রুপত হালনাগাদকৃত % 1 90% 80% 70% 60%

[1.4] ফিবা প্রদান প্রপতশ্রুপত 

হালনাগাদকরণ ও বাস্তবািন

[1.4.2] পনর্ িাপরত িমক্ষি ত্রৈমাপিক বাস্তবািন 

প্রপতক্ষবদন মন্ত্রণালক্ষি দাপিলকৃত
িংখ্যা 0.5 4 3 2 -

[2.1.1] িকল শািাি ই-নপর্ ব্যবহার % 1 100 90 80 70

[2.1.2] ই-ফাইক্ষল নপর্ পনষ্পপত্তকৃত % 1 70 65 60 55

[2.1.3] ই-ফাইক্ষল পৈ জাপরকৃত % 1 60 55 50 45

31 জানুিাপর, 2020

-

-

-

14 ফফব্রুিাপর, 2020

-

- -

অিার্ারণ অপত উত্তম উত্তম চলপতমান চলপতমাক্ষনর পনক্ষে

1 60 -

-

17 ফফব্রুিাপর, 

2020
28 ফফব্রুিাপর, 2020

[2.1] দপ্তর/িংস্থাি ই-

ফাইপলং পদ্ধপত বাস্তবািন

-

50

40

-

[1.4.3] ফিবাগ্রহীতাক্ষদর মতামত পপরবীেণ 

ব্যবস্থা চালুকৃত
তাপরি 0.5

31 পিক্ষিম্বর, 

2019

15 জানুিাপর, 

2020

07 ফফব্রুিাপর, 

2020

[1.1.1] িরকাপর কম িিম্পাদন ব্যবস্থাপনা 

িংক্রান্ত প্রপশেণিমূহ অন্যান্য পবষক্ষি প্রপশেণ 

আক্ষিাপজত

জনঘন্টা

60%

দপ্তর/িংস্থার আবপিক ফকৌশলগত উক্ষেিিমূহ, 2019-2020

(ফমাে নম্বর-২৫)

কম িিম্পাদন 

সূচক্ষকর মান
একককার্ িক্রম কম িিম্পাদন সূচক

ফকৌশলগত 

উক্ষেক্ষির মান

-
[1.1] বাপষ িক কম িিম্পাদন 

চুপি বাস্তবািন
8

[1] দাপ্তপরক কম িকাক্ষে 

স্বচ্ছতা বৃপদ্ধ ও জবাবপদপহ 

পনপিতকরণ

ফকৌশলগত উক্ষেি

কলাম -৪ কলাম -৬

লেযমাৈার মান 2019-2020



[2.2] দপ্তর/িংস্থাকর্তিক 

পিপজোল ফিবা চালু করা

[2.2.1] নূন্যতম একটি নতুন পিপজোল ফিবা 

চালুকৃত
তাপরি 1

07 ফফব্রুিাপর, 

2020
15 মাচ ি, 2020 31 মাচ ি, 2020

30 এপপ্রল, 

2020

[2.3] দপ্তর/িংস্থাকর্তিক উদ্ভাবনী 

উক্ষযাগ/ক্ষুদ্র উন্নিন প্রকল্প 

বাস্তবািন

[2.3.1] নূন্যতম একটি নতুন উদ্ভাবনী 

উক্ষযাগ/ক্ষুদ্র উন্নিন প্রকল্প চালুকৃত
তাপরি 1 11 মাচ ি, 2020 18 মাচ ি, 2020 25 মাচ ি, 2020 1 এপপ্রল, 2020

[2.4.1] নূন্যতম একটি ফিবা িহপজকরণ 

প্রক্ষিি ম্যাপিহ িরকাপর আক্ষদশ জাপরকৃত
তাপরি 0.5

15 অক্ষটাবর, 

2019

20 অক্ষটাবর, 

2019

24 অক্ষটাবর, 

2019

28 অক্ষটাবর, 

2019

[2.4.2] ফিবা িহপজকরণ অপর্ক্ষেৈ 

বাস্তবাপিত
তাপরি 0.5

15 এপপ্রল, 

2020
30 এপপ্রল, 2020 15 ফম, 2020 30 ফম, 2020

[2.5.1] পপআরএল আক্ষদশ জাপরকৃত % 0.5 100 90 80 -

10 [2.5.2]ছুটি নগদািনপৈ জাপরকৃত % 0.5 100 90 80 -

[2] কম িিম্পাদক্ষন 

গপতশীলতা আনিন ও 

ফিবার মান বৃপদ্ধ

[2.6.1] পনক্ষিাগ প্রদাক্ষনর জন্য পবজ্ঞপপ্ত 

জাপরকৃত
% 0.5 80 70 60 50

[2.6.2] পনক্ষিাগ প্রদানকৃত % 0.5 80 70 60 50

[2.7] পবভাগীি মামলা 

পনষ্পপত্ত
[2.7.1] পবভাগীি মামলা পনষ্পপত্তকৃত % 1 100 90 80 70

[2.8] তথ্য বাতািন 

হালনাগাদকরণ
[2.8.1] িকল তথ্যহালনাগাদকৃত % 1 100 90 80 -

[3.1.1] বাক্ষজে বাস্তবািন পপরকল্পনা প্রণীত তাপরি 0.5
16 আগস্ট, 

2019

20 আগস্ট, 

2019

24 আগস্ট, 

2019

28 আগস্ট, 

2019

[3.1.2] ত্রৈমাপিক বাক্ষজে বাস্তবািন 

প্রপতক্ষবদন দাপিলকৃত
িংখ্যা 0.5 4 3 - -

[3.2] বাপষ িক উন্নিন কম িসূচী 

(এপিপপ) বাস্তবািন

[3.2.1] বাপষ িক উন্নিন কম িসূচী (এপিপপ) 

বাস্তবাপিত
% 2 100 95 90 85

[3.3.1] পৈপেীি িভাি পনষ্পপত্তর জন্য 

সুপাপরশকৃত অপিে আপপত্ত
% 0.5 60 55 50 45

[3.3.2] অপিে আপপত্ত পনষ্পপত্তকৃত % 0.5 50 45 40 35

[3.4.1] স্থাবর িম্পপত্তর তাপলকা 

হালনাগাদকৃত
তাপরি 0.5

03 ফফব্রুিাপর, 

2020

11 ফফব্রুিাপর, 

2020

18 ফফব্রুিাপর, 

2020

25 ফফব্রুিাপর, 

2020

[3.4.2] অস্থাবর িম্পপত্তর তাপলকা 

হালনাগাদকৃত
তাপরি 0.5

03 ফফব্রুিাপর, 

2020

11 ফফব্রুিাপর, 

2020

18 ফফব্রুিাপর, 

2020

25 ফফব্রুিাপর, 

2020

[3.5.1] পবপিপি/পবটিপিএল-এর ইন্টারক্ষনে 

পবল পপরক্ষশাপর্ত
% 1 100 95 90 85

[3.5.2] ফেপলক্ষফান পবল পপরক্ষশাপর্ত % 0.5 100 95 90 85

[3.5.3] পবদ্যযৎ পবল পপরক্ষশাপর্ত % 0.5 100 95 90 85

30 ফম, 2020

8 এপপ্রল, 2020

[2.4]ফিবা িহপজকরণ

30 অক্ষটাবর, 2019

15 জুন, 2020

[3.1] বাক্ষজে বাস্তবািক্ষন 

উন্নিন

30 আগস্ট, 2019

-

[2.5] পপআরএল শুরুর 2 

মাি পূক্ষব ি িংপিষ্ট কম িচারীর 

পপআরএল ও ছুটি 

নগদািনপৈ জারী করা

-

-

[2.6]  শূন্য পক্ষদর পবপরীক্ষত 

পনক্ষিাগ প্রদান

-

-

80

[3.4] স্থাবর ও অস্থাবর 

িম্পপত্তর হালনাগাদ তাপলকা 

প্রস্তুত করা

04 মাচ ি, 2020

04 মাচ ি, 2020

[3.5] ইন্টারক্ষনে পবলিহ 

ইউটিপলটি পবল পপরক্ষশার্

80

80

80

[3.3] অপিে আপপত্ত পনষ্পপত্ত 

কার্ িক্রক্ষমর উন্নিন

40

30

-

-

[3] আপর্ িক ও িম্পদ 

ব্যবস্থাপনার উন্নিন
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