
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)

১.১  রার্স্ব লক্ষ্যমাত্রা 

অর্জন।
১.১আহর্রত ভ্যার্ শত রা হার ৩০ ১০০ ৮৫% 16.46 22.20 22.25 60.91 সামর্য় 

১.২.১ অর্ জ -বার্ষ জ  সমন্বয় সার্ন তার্রখ 1.00 - ৩০/০৪/২১   

১.২.২ বার্ষ জ  সমন্বয় সার্ন তার্রখ 1.00 - ৩০/১0/২০

১.৩ মাঠ অর্িসসমূহ 

পর্রদশ জন
১.৩.১ অর্িস পর্রদশ জন প্রর্তববদন দার্খল সংখ্যা 2.00 ১৫০ ১৫০ ১৫৩ ১৭৫ ১৯০ ৫১৮

১.৪ মাঠ অর্িস পর্রদশ জবনর 

সুপার্রশ বাস্তবায়ন

১.৪.১ মাঠ অর্িস পর্রদশ জন প্রর্তববদবনর 

সুপার্রশ সুপার্রশ বাস্তবার্য়ত
শত রা হার 2.00 ৯০ ৯০ ৩১ ৭০.০৮ ৫২ ৭১

১.৫.১ পর্রদশ জন প্রর্তববদন 

মূল্যায়নাবন্ত িলাবতজ  প্রদান

১.৫.১ পর্রদশ জন প্রর্তববদন মূল্যায়নাবন্ত 

িলাবতজ  প্রদান
শত রা হার 2.00 ৮৫ ৮৫ ৩৫ ৬৯ ৬৫ ৫৬

১.৬ অর্ভ্ব াগ ও কগাবয়ন্দা 

তবের র্ভ্র্িবত অনুসন্ধান 

 া জক্রম

১.৬.১ দাবয়রকৃত মামলা: ভ্যার্ সংখ্যা 4.00 ২০০ ২০০ ১০৩ ১৪৮ ১৯৫ ৪৪৬

1.9  মপ্লাইন্ট   রদাতার 

সংখ্যা বৃর্ি রণ
১.৯.১র্রর্ান জ দার্খবলর হার: ভ্যার্ শত রা হার 3.00 ২৫ ২৫ ২৫ ৫২.৯৭ ৬৯.০০ ৪৮.৯৯

১.১০ র্বচারার্ীন 

মামলাসমূহ দ্রুত 

র্নস্পর্ি রণ।

১.১০.১ র্বভ্াগীয় মামলা র্নষ্পর্ি: ভ্যার্ শত রা হার 1.00 ৭৫ ৭৫ ৮ ৩৭ ৩২ ৭৭

১.১২ বকেয়া ের আদায় 

ত্বরান্বিতেরণ।
১.১২.১ আদায়কৃত বব য়া: ভ্যার্ শত রা হার 1.00 ৩৪ ৩৪ ১০ ২১ ১২ ৪৩

১.১৩ ন্বরটার্ ন পরীক্ষােরণ। ১.১৩.১  র্রর্ান জ পরীক্ষ্া: ভ্যার্ শত রা হার 6.00 75 75 ৫৪ ৫৫ ৬০ ৫৬

১.১৪ জন্বরপ োর্ নক্রম ১.১৪.১  রদাতা বৃর্ি: ভ্যার্ সংখ্যা 3.00 ৭৫০০ ৭৫০০ ৭৫৬৭ ৫৬৮৪ ৬১২৪ ১৯৩৭৫

৩২ ১০৮

১.১১  রদাতাগণব  র্ব ল্প 

র্ববরার্ র্নস্পর্ি পির্ত গ্রহবন 

উদু্বি রণ।

১.১১.১ র্ববরার্ র্নষ্পর্ি: ভ্যার্ সংখ্যা ২১

3.00 ৬০০০ ৬০০০ ৮৬৬০
১.৮ উৎবস  র  তজন 

মর্নর্র্রং
২৩৩৮৯

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 

Strategic 

Objective)

 া জক্রম (Activities)  ম জসম্পাদন সূচ  (Performance 

Indicators)

এ   (Unit) ২০২০-২১এর 

লক্ষ্যমাত্রা

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ত পর্রবীক্ষ্ণ , ২০২০-২১ ম জসম্পাদন 

সূচব র মান  

(Weight of 

Indicators)

১. রার্স্ব আহরণ 

কর্ারদার রণ

৬৩

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
3.00 ৩৪০ ৩৪০

১.৮.১ পর্রবীর্ক্ষ্ত উৎবস  র  তজন ারী 

 র্তজপক্ষ্ (ভ্যার্)
সংখ্যা

১৯.৯৬ ৫৬.৬৩

৫১২৬ ৯৬০৩

১৬৫1.00 ২১ ৭ ৪



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) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

২.১  রদাতাগণব  প্রচর্লত 

আইবন তাবদর অর্র্ ার ও 

বাধ্যবার্ তা সম্পব জ সম্য  

র্ারণা কদওয়ার র্নর্মি 

র্নয়র্মত র্মর্র্িয়া/ 

ক াগাব াগ স্থাপন।

২.২.১ অনুর্িত সভ্া/ ক াগাব াগ: ভ্যার্ সংখ্যা 2.50 ৯০০ ৯০০ ১৬৭ ২১২ ২১৪ ৫৯৩

২.২ কসবা ক বের মাধ্যবম 

 রদাতা কসবা বৃর্ি রণ
২.৩.১ কসবা গ্রহণ ারীর সংখ্যা: ভ্যার্

সংখ্যা

 (লক্ষ্)
3.00 3.00 3.00 ১.৩৫ 0.77 0.30 ২.৪২

২.৩ অনলাইন ভ্যার্ আহরণ
২.৪.১ স ল  র্মশনাবরবর্ অনলাইবন মূস  

র্রর্ান জ গ্রহণ
হার্ার 2.00 12 12 ৪৩.২৯ ৭৮.৩৪ ৭৮.৩৪

২.৫   ম জ তজা- ম জচারীবদর 

পুরস্কার প্রদাবনর মাধ্যবম 

 াবর্ উদু্বি রণ

২.৭.১ পুরস্কার প্রদান: ভ্যার্ সংখ্যা 0.50 ১০০ ১০০ ২৮ ৫২ ৮৫ ১৬৫

২.৬ অনলাইবন ভ্যার্ 

করর্র্বেশন সম্পন্ন

২.৯.১ স ল মূস   র্মশনাবরবর্ অনলাইবন 

ভ্যার্ করর্র্বেশন প্রদান
সংখ্যা 1.00 ১১.০০ ১১ ৩২৪০৩ ৩১৮৮২ ২০৯১৬ ৮৫২০১

 ম জসম্পাদন 

সূচব র মান 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicators

)

২০২০-২১ এর 

লক্ষ্যমাত্রা
বাস্তবায়ন অগ্রগর্ত পর্রবীক্ষ্ণ , ২০২০-২১

১২

 ২.৪  ম জ তজা- ম জচারীবদর 

প্রর্শক্ষ্ণ প্রদান;
২.৬.১ প্রর্শক্ষ্ণ প্রদান: ভ্যার্ সংখ্যা ১৭০০3.00

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

ক ৌশলগত উবেশ্য 

(Strategic 

Objectives)

ক ৌশলগত 

উবেবশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objectives

)

 া জক্রম (Activities)  ম জসম্পাদন সূচ  (Performance 

Indicators)

এ   (Unit)

১৫১ ১০৩৩১৭০০ ৪৯৬ ৩৮৬


