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2019-20 অর্ থবছরেে বার্ষ থক কর্ থসম্পাদন চুর্ি (এর্িএ) এে অর্ থবার্ষ থক মূল্যায়ন প্রর্িরবদন 

দপ্তে/সংস্থাে নার্ঃ জািীয় োজস্ব ববার্ থ (রবার্ থ প্রশাসন) 

 

র্াস র্ির্িক অজথন 

ক্রর্র্ক 

নং 

বকৌশলগি উরেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

বকৌশলগি 

উরেরশ্যে 

র্ান(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কার্ থক্রর্ (Activities) 

কর্ থসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক (Unit) 
গণনা 

িদ্ধর্ি 

কর্ থসম্পাদন 

সূচরকে র্ান 

(Weight 

of 

Perfor

mance 

Indicat

ors) 

অরটাবে নরিম্বে র্র্রসম্বে 
র্িিীয় 

ত্রৈর্ার্সক 
র্ন্তব্য 

র্ন্ত্রণালয় / র্বিারগে বকৌশলগি উরেশ্য 

2 

সিা, বসর্র্নাে, 

অিযন্তেীণ ও 

ত্রবরদর্শক 

প্রর্শক্ষরণে র্াধ্যরর্ 

বেকসই োজস্ব 

প্রশাসরনে জন্য দক্ষ 

ও যুরগািযুগী র্ানব 

সম্পদ গরে বিালা 

15 

[২.১] ববারর্ থে র্বর্িন্ন 

অনুর্বিারগে সারর্ সর্ন্বয় 

ও গৃর্িি র্সদ্ধারন্তে অগ্রগর্ি 

ির্ থারলাচনা 

[২.১.১] আরয়ার্জি ববার্ থ সিা সংখ্যা সর্র্ি 1 1 1 1 3 অসার্ােণ 

[২.১.২] সিাে র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 
শিকো িাে সর্র্ি ১ 100 100 100 100 অসার্ােণ 

[২.২] ববারর্ থে প্রশাসর্নক 

র্ার্লা সমূরিে র্নষ্পর্ি। 

[২.২.১] আইনগি র্িার্ি 

প্রদান 
সংখ্যা সর্র্ি ১ 7 7 7 21 অসার্ােণ 

[২.২.২] প্রশাসর্নক র্ার্লাে 

িালনাগাদ িথ্য প্রস্তুি 
িার্েখ িার্েখ  01/10/19 - - 01/10/19 অসার্ােণ 

[২.২.৩] র্ার্লাে অগ্রগর্িে 

র্বষরয় ত্রৈর্ার্সক সিা 
সংখ্যা সর্র্ি ১ - - 1 1 অসার্ােণ 

[২.২.৪] ত্রৈর্ার্সক সিাে 

র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 
শিকো িাে সর্র্ি ১ 80 80 80 80 অর্ি উির্ 

[২.৩] প্রর্শক্ষণ ও 

িরদান্নর্িে র্াধ্যরর্ 

কর্ থকিথা ও কর্ থচার্েরদে 

দক্ষিা বৃর্দ্ধ। 

[২.৩.১] বগ্ররর্শন িার্লকা 

িালনাগাদকেন 
িার্েখ িার্েখ ১ - - - - 

1র্ ত্রৈর্ার্সরক 

অর্জথি িরয়রছ 

[২.৩.২] বদরশ আরয়ার্জি 

প্রর্শক্ষণ। 
সংখ্যা সর্র্ি ১ - - 10 10 অসার্ােণ 

[২.৩.৩] র্বরদরশ আরয়ার্জি 

প্রর্শক্ষণ। 
সংখ্যা সর্র্ি ১ 10 7 7 24 অসার্ােণ 

[২.৩.৪] চলর্ান প্রকল্প সমূরি 

স্বিন্ত্র প্রকল্প ির্েচালক 

র্নরয়াগ। 

িার্েখ িার্েখ ১ - - - - 

এই প্রার্ন্তরকে 

জন্য প্ররর্াজয 

নরি 

    
[২.৪.১] র্বর্িন্ন র্ন্ত্রণালরয় 

সর্র্ন্বি র্িার্ি বপ্রেণ 
সংখ্যা সর্র্ি 2 1 1 1 3 অসার্ােণ 



C:\Users\AP-NBR\Downloads\APA অর্ ধবার্ষ ধক প্রর্িববদন-2020.doc

র্াস র্ির্িক অজথন 

ক্রর্র্ক 

নং 

বকৌশলগি উরেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

বকৌশলগি 

উরেরশ্যে 

র্ান(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কার্ থক্রর্ (Activities) 

কর্ থসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক (Unit) 
গণনা 
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of 
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ors) 

অরটাবে নরিম্বে র্র্রসম্বে 
র্িিীয় 

ত্রৈর্ার্সক 
র্ন্তব্য 

[২.৪.২] র্বর্িন্ন র্ন্ত্রনালয় ও 

দপ্তরেে সিায় ববারর্ থে সদস্য 

বপ্রেণ 

সংখ্যা সর্র্ি ২ 10 10 10 30 অসার্ােণ 

[২.৪.৩] র্বর্িন্ন র্বিাগ, 

র্ন্ত্রণালয় ও সংসদ সর্চবালরয় 

বপ্রর্েি প্রর্িরবদন 

সংখ্যা সর্র্ি ১ 1 1 2 4 অসার্ােণ 

 

 

 

[৩.১] অর্িস সার্গ্রী ক্রয় 

ব্যবস্থািনা। 

[৩.১.১] র্বর্িন্ন শাখা িরি 

চার্িদা সংগ্রি। 
িার্েখ িার্েখ ২ - - - - 

1র্  ত্রৈর্ার্সরক 

অর্জথি িরয়রছ 

3 

অর্িস সার্গ্রী ক্রয় 

ও ব্যবস্থািনাে 

র্াধ্যরর্ ত্রদনর্িন 

বসবাে র্ান উন্নয়ন। 

15 

[৩.১.২] কর্ থচার্েরদে জন্য 

বিাশাক ক্রয় 
িার্েখ িার্েখ ২ - - - - 

িেবিী প্রার্ন্তরক 

অর্জথি িরব 

[৩.১.৩] নতুন গার্ে ক্রয় িার্েখ িার্েখ ২ - - - - - 

[৩.১.৪] ব্যবহৃি গার্েে 

ইর্িিাস বই প্রস্তুি 
িার্েখ িার্েখ ১ - - - 01/08/19 

1র্  ত্রৈর্ার্সরক 

অর্জথি িরয়রছ 

[৩.১.৫] বার্ষ থক ক্রয় 

ির্েকল্পনা প্রস্তুি 
িার্েখ িার্েখ ১ - - - - 

1র্  ত্রৈর্ার্সরক 

অর্জথি িরয়রছ 

[৩.১.৬] পুোিন গার্ে 

অরকরজা ব াষণা কো। 
িার্েখ িার্েখ ১ - - - - 

1র্  ত্রৈর্ার্সরক 

অর্জথি িরয়রছ 

[৩.২] পুোিন অর্িস 

সার্গ্রী ব্যবস্থািনা 

[৩.২.১] পুোিন কর্ম্পউোে 

বর্োর্ি 
িার্েখ িার্েখ ২ 31/10/19 - - 31/10/19 অসার্ােণ 

[৩.২.২] পুোিন আসবাবিৈ 

বর্োর্ি 
িার্েখ িার্েখ ২ 31/10/19 - - 31/10/19 অসার্ােণ 

[৩.২.৩] পুোিন র্ালার্াল 

র্নলার্। 
িার্েখ িার্েখ ২ 31/10/19 - - 31/10/19 অসার্ােণ 

5 

অবকাঠার্গি 

উন্নয়ন ও িথ্য 

প্রযুর্িে 

সম্প্রসােরনে 

র্াধ্যরর্ অর্িরসে 

10 
[৫.১] নতুন োজস্ব িবরন 

অর্িস স্থানান্তে 

[৫.১.১] র্ার্সক অগ্রগর্ি 

ির্ থারলাচনা সিা 
সংখ্যা সর্র্ি ১ - - - - 

অর্নবার্ থ 

কােণবশি: 

প্রর্ক্রয়াটি বন্ধ 

আরছ 

[৫.১.২] সিাে র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 
শিকো িাে সর্র্ি ১ - - - - 

অর্নবার্ থ 

কােণবশি: 
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র্াস র্ির্িক অজথন 

ক্রর্র্ক 

নং 

বকৌশলগি উরেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

বকৌশলগি 

উরেরশ্যে 

র্ান(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কার্ থক্রর্ (Activities) 

কর্ থসম্পাদন সূচক 

(Performance 
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গণনা 

িদ্ধর্ি 

কর্ থসম্পাদন 

সূচরকে র্ান 

(Weight 

of 

Perfor

mance 
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ors) 

অরটাবে নরিম্বে র্র্রসম্বে 
র্িিীয় 

ত্রৈর্ার্সক 
র্ন্তব্য 

কর্ থ ির্েরবরশে র্ান 

উন্নয়ন। 

প্রর্ক্রয়াটি বন্ধ 

আরছ 

[৫.২] িযাে অন লাইন 

প্রকরল্পে বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি। 

[৫.২.২] ই এি র্র্ কার্ থক্ররর্ 

র্নরয়াগকৃি বিন্ডারেে সংখ্যা 
সংখ্যা সর্র্ি ২ 1 - - 1 

চলর্ি র্ারনে 

র্নরে 

[৫.২.৩] র্ার্সক অগ্রগর্ি 

ির্ থারলাচনা সিা 
সংখ্যা সর্র্ি ১ 1 1 1 3 অসার্ােণ 

[৫.২.৪] সিাে র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 
শিকো িাে সর্র্ি ১ 100 100 100 100 অসার্ােণ 

[৫.৩] বদরশে র্বর্িন্ন স্থারন 

শুল্ক, িযাে ও কে অর্িস 

স্থািন। 

[৫.৩.১] খসো প্রকল্প প্রস্তুি। িার্েখ িার্েখ ১ - - - - 

এই প্রার্ন্তরকে 

জন্য প্ররর্াজয 

নরি 

[৫.৩.২] প্রস্তুিকৃি প্রকরল্পে 

অনুরর্াদন। 
িার্েখ িার্েখ ১ - - - - 

িেবিী প্রার্ন্তরক 

অর্জথি িরব 

6 

জািীয় োজস্ব 

ববারর্ থে সক্ষর্িা 

বৃর্দ্ধ 

10 

[৬.১] সাংগঠর্নক কাঠারর্া 

সম্প্রসােণ 

[৬.১.১] কর্ থবন্েন 

িালনাগাদকেণ 
িার্েখ সর্র্ি ২ - - - - 

এই প্রার্ন্তরকে 

জন্য প্ররর্াজয 

নরি 

[৬.১.২] িদসৃজন সংখ্যা সর্র্ি ১ - - - - 

এই প্রার্ন্তরকে 

জন্য প্ররর্াজয 

নরি 

[৬.২] বিৌি সুর্বর্া বৃর্দ্ধ 

কেণ 

[৬.২.১] প্রার্র্কাে অনুর্ায়ী 

সুর্বর্া প্রদান 
শিকো িাে সর্র্ি ২ 80 80 80 80 অসার্ােণ 

[৬.২.২] আধুর্নক কর্ম্পউোে 

ল্যাব স্থািন 
িার্েখ সর্র্ি ২ - - - - 

এই প্রার্ন্তরকে 

জন্য প্ররর্াজয 

নরি 

[৬.৩] প্রর্শক্ষণ র্ির্িক 

প্ররণাদনা প্রদান 

[৬.৩.১] আরয়ার্জি প্রর্শক্ষণ 

বদরশ 
সংখ্যা সর্র্ি ২ 2 2 2 6 অসার্ােণ 

[৬.৩.২] আরয়ার্জি প্রর্শক্ষণ 

র্বরদরশ 
সংখ্যা সর্র্ি ১ - - 1 1 অসার্ােণ 

এর্ 1 কর্ থসম্পাদরন 10 [এর্.১.১] দপ্তে/সংস্থায় ই- [এর্.১.১.১] ই-িাইরল নর্র্ % গে ২ 55 55 55 55 চলর্ির্ান 
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of 
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ors) 

অরটাবে নরিম্বে র্র্রসম্বে 
র্িিীয় 

ত্রৈর্ার্সক 
র্ন্তব্য 

গর্িশীলিা আনয়ন 

ও বসবাে র্ান বৃর্দ্ধ 

িাইর্লং িদ্ধর্ি বাস্তবায়ন র্নষ্পর্িকৃি 

[এর্.১.১.২] সকল শাখায় ই-

নর্র্ব্যবিাে 
% গে ১ 70 70 70 70 চলর্ির্ান 

[এর্.১.২] দপ্তে/সংস্থাকর্তথক 

র্র্র্জোল বসবা চালু কো 

[এর্.১.২.১] ন্যযনির্ একটি 

নতুন র্র্র্জোল বসবা চালুকৃি 
িার্েখ িার্েখ ১ - - - - 

এই প্রার্ন্তরকে 

জন্য প্ররর্াজয 

নরি 

[এর্.১.৩] দপ্তে/সংস্থাকর্তথক 

উদ্ভাবনী উরযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প বাস্তবায়ন 

[এর্.১.৩.১] ন্যযনির্ একটি 

নতুন উদ্ভাবনী উরযাগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃি 

িার্েখ িার্েখ ১ - - - - 

এই প্রার্ন্তরকে 

জন্য প্ররর্াজয 

নরি 

 

[এর্.১.৪] বসবা সির্জকেণ 

[এর্.১.৪.১] ন্যযনির্ একটি 

বসবা সির্জকেণ প্ররসস 

ম্যািসি সেকার্ে আরদশ 

জার্েকৃি 

িার্েখ িার্েখ ০.৫ 15/10/19 - - 15/10/19 অসার্ােণ 

[এর্.১.৪.২] বসবা সির্জকেণ 

অর্র্রক্ষরৈ বাস্তবার্য়ি 
িার্েখ িার্েখ ০.৫ - - - - 

এই প্রার্ন্তরকে 

জন্য প্ররর্াজয 

নরি 

[এর্.১.৫] র্িআেএল শুরুে 

১ র্াস পূরব থ সংর্িি 

কর্ থচােীে র্িআেএল ও ছুটি 

নগদায়নিৈ জােী কো 

এর্.১.৫.১] র্ি আে এল 

আরদশ জার্েকৃি 
% গে ০.৫ 100 100 100 100 অসার্ােণ 

এর্.১.৫.২] ছুটি নগদায়ন িৈ 

জার্েকৃি 
% গে ০.৫ 100 100 100 100 অসার্ােণ 

এর্.১.৬] শূন্য িরদে 

র্বিেীরি র্নরয়াগ প্রদান 

এর্.১.৬.১] র্নরয়াগ প্রদারনে 

জন্য র্বজ্ঞর্প্ত জার্েকৃি 
% সর্র্ি ০.৫ - - - 80 

1র্  ত্রৈর্ার্সরক 

অর্জথি িরয়রছ 

এর্.১.৬.২] র্নরয়াগ প্রদানকৃি % সর্র্ি ০.৫ - - - 80 
1র্  ত্রৈর্ার্সরক 

অর্জথি িরয়রছ 

এর্.১.৭] র্বিাগীয় র্ার্লা 

র্নষ্পর্ি 

এর্.১.৭.১] র্বিাগীয় র্ার্লা 

র্নষ্পর্িকৃি 
% গে ১ 80 80 80 80 উির্ 

এর্.১.৮] িথ্য বািায়ন 

িালনাগাদকেণ 

এর্.১.৮.১] সকল 

িথ্যিালনাগাদকৃি 
% গে ১ 100 100 100 100 অসার্ােণ 

এর্ 2  8 এর্.২.১] বার্ষ থক এর্.২.১.১] সেকার্ে জন ন্টা সর্র্ি ১ 60 60 60 60 অসার্ােণ 
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র্াস র্ির্িক অজথন 

ক্রর্র্ক 

নং 

বকৌশলগি উরেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

বকৌশলগি 

উরেরশ্যে 

র্ান(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কার্ থক্রর্ (Activities) 

কর্ থসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক (Unit) 
গণনা 

িদ্ধর্ি 

কর্ থসম্পাদন 

সূচরকে র্ান 

(Weight 

of 

Perfor

mance 

Indicat

ors) 

অরটাবে নরিম্বে র্র্রসম্বে 
র্িিীয় 

ত্রৈর্ার্সক 
র্ন্তব্য 

 

 

দাপ্তর্েক কর্ থকারন্ড 

স্বচ্ছিা বৃর্দ্ধ ও 

জবাবর্দর্ি 

র্নর্িিকেণ 

কর্ থসম্পাদন চুর্ি বাস্তবায়ন কর্ থসম্পাদন ব্যবস্থািনা 

সংক্রান্ত প্রর্শক্ষণসি অন্যান্য 

র্বষরয় প্রর্শক্ষণ আরয়ার্জি 

এর্.২.১.২] বার্ষ থক 

কর্ থসম্পাদন চুর্িে সকল 

প্রর্িরবদন অনলাইরন 

দার্খলকৃি 

সংখ্যা সর্র্ি ১ 1 - - 1 অসার্ােণ 

এর্.২.১.৩] এর্িএ টিরর্ে 

র্ার্সক সিাে র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবার্য়ি 

% গে ০.৫ 100 100 100 100 অসার্ােণ 

এর্.২.১.৪] র্াঠ ির্ থারয়ে 

কার্ থালরয়ে ২০১৯-২০ 

অর্ থবছরেে বার্ষ থক 

কর্ থসম্পাদন চুর্িে অর্ থবার্ষ থক 

মূল্যায়ন প্রর্িরবদন 

ির্ থারলাচনারন্ত িলাবিথক 

(feedback) প্রদি 

িার্েখ িার্েখ ০.৫ 1 - - 1 

এই প্রার্ন্তরকে 

জন্য প্ররর্াজয 

নরি 

এর্.২.২] জািীয় শুদ্ধাচাে 

বকৌশল ও িথ্য অর্র্কাে 

বাস্তবায়ন 

এর্.২.২.১] জািীয় শুদ্ধাচাে 

কর্ থির্েকল্পনা বাস্তবার্য়ি 
% সর্র্ি ১ 100 100 100 100 অসার্ােণ 

 

 

 

 

 

 

এর্.২.২.২] ২০১৮-১৯ অর্ থ 

বছরেে বার্ষ থক প্রর্িরবদন 

ওরয়বসাইরে প্রকার্শি 

িার্েখ িার্েখ ১ - - - - চলর্ির্ান 

 
এর্.২.৩] অর্িরর্াগ 

প্রর্িকাে ব্যবস্থা বাস্তবায়ন 

এর্.২.৩.১] র্নর্দ থি সর্রয়ে 

র্রধ্য অর্িরর্াগ র্নষ্পর্িকৃি 
% গে ০.৫ 100 100 100 100 অর্ি উির্ 

এর্.২.৩.২] অর্িরর্াগ র্নষ্পর্ি 

সংক্রান্ত র্ার্সক প্রর্িরবদন 

র্ন্ত্রণালরয় দার্খলকৃি 

সংখ্যা সর্র্ি ০.৫ 1 1 1 3 অসার্ােণ 
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র্াস র্ির্িক অজথন 

ক্রর্র্ক 

নং 

বকৌশলগি উরেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

বকৌশলগি 

উরেরশ্যে 

র্ান(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কার্ থক্রর্ (Activities) 

কর্ থসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক (Unit) 
গণনা 

িদ্ধর্ি 

কর্ থসম্পাদন 

সূচরকে র্ান 

(Weight 

of 

Perfor

mance 

Indicat

ors) 

অরটাবে নরিম্বে র্র্রসম্বে 
র্িিীয় 

ত্রৈর্ার্সক 
র্ন্তব্য 

এর্.২.৪] বসবা প্রদান 

প্রর্িশ্রুর্ি িালনাগাদকেণ ও 

বাস্তবায়ন 

এর্.২.৪.১] বসবা প্রদান 

প্রর্িশ্রুর্ি িালনাগাদকৃি 
% গে ১ 100 100 100 90 অসার্ােণ 

এর্.২.৪.২] র্নর্ থার্েি সর্রয় 

ত্রৈর্ার্সক বাস্তবায়ন প্রর্িরবদন 

র্ন্ত্রণালরয় দার্খলকৃি 

সংখ্যা সর্র্ি ০.৫ 1 - - 1 অসার্ােণ 

 

এর্.২.৪.৩] বসবাগ্রিীিারদে 

র্িার্ি ির্েবীক্ষণ ব্যবস্থা 

চালুকৃি 

িার্েখ িার্েখ ০.৫ - - 31/12/2019 31/12/2019 অসার্ােণ 

এর্ 3 
আর্র্ থক ও সম্পদ 

ব্যবস্থািনাে উন্নয়ন 
7 

এর্.৩.১] বারজে বাস্তবায়রন 

উন্নয়ন 

এর্.৩.১.১] বারজে বাস্তবায়ন 

ির্েকল্পনা প্রণীি 
িার্েখ িার্েখ ০.৫ - - - - 

1র্  ত্রৈর্ার্সরক 

অর্জথি িরয়রছ 

এর্.৩.১.২] ত্রৈর্ার্সক বারজে 

বাস্তবায়ন প্রর্িরবদন 

দার্খলকৃি 

সংখ্যা সর্র্ি ০.৫ 1 - - 1 

এই প্রার্ন্তরকে 

জন্য প্ররর্াজয 

নরি 

এর্.৩.২] বার্ষ থক উন্নয়ন 

কর্ থসূর্চ (এর্র্র্ি) বাস্তবায়ন 

এর্.৩.২.১] বার্ষ থক উন্নয়ন 

কর্ থসূর্চ (এর্র্র্ি) বাস্তবার্য়ি 
% সর্র্ি ২ - - - - 

এই প্রার্ন্তরকে 

জন্য প্ররর্াজয 

নরি 

এর্.৩.৩] অর্র্ে আির্ি 

র্নষ্পর্ি কার্ থক্ররর্ে উন্নয়ন 

এর্.৩.৩.১] র্ৈিক্ষীয় সিায় 

র্নষ্পর্িে জন্য সুিার্েশকৃি 

অর্র্ে আির্ি 

% সর্র্ি ০.৫ - - - - 

এই প্রার্ন্তরকে 

জন্য প্ররর্াজয 

নরি 

এর্.৩.৩.২] অর্র্ে আির্ি 

র্নষ্পর্িকৃি 
% সর্র্ি ০.৫ - - - - অসার্ােণ 

এর্.৩.৪] স্থাবে ও অস্থাবে 

সম্পর্িে িালনাগাদ 

িার্লকা প্রস্তুি কো 

এর্.৩.৪.১] স্থাবে সম্পর্িে 

িার্লকা িালনাগাদকৃি 
িার্েখ িার্েখ ০. - - - - 

1র্  ত্রৈর্ার্সরক 

অর্জথি িরয়রছ 

এর্.৩.৪.২] অস্থাবে সম্পর্িে 

িার্লকা িালনাগাদকৃি 
িার্েখ িার্েখ ০.৫ - - - - 

1র্  ত্রৈর্ার্সরক 

অর্জথি িরয়রছ 
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