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দপ্তর/সংস্থার আবশ্যিক ককৌশলগত উদ্দেিসমূহ, 2018-2019 

(ক াট নম্বর-২৫) 

 
 

 

কলা -১ কলা -২ কলা -৩ কলা -৪ কলা -৫ কলা -৬ কলা -7 কলা -8 

ককৌশলগত উদ্দেি 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগত 

উদ্দেদ্দির  ান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ যক্র  

(Activities) 

ক যসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

ক যসম্পাদন সূচদ্দকর 

 ান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষ্য াত্রার  ান 2018-19 অর্যন  ন্তব্য 

অসাধারণ 

(Excellent) 

100% 

অশ্যত উত্ত  

(Very 

Good) 

90% 

উত্ত  

(Good) 

80% 

চলশ্যত ান 

(Fair) 

70% 

চলশ্যত াদ্দনর 

শ্যনদ্দে 

(Poor) 

60% 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 তৃতীয় প্রাশ্যন্তক প্রশ্যতদ্দবদন (র্ানুয়াশ্যর- াচ য/2019) 

বাশ্যষ যক ক যসম্পাদন 

চুশ্যি বাস্তবায়ন 

কর্ারদারকরণ 

3  াঠ পর্ যাদ্দয়র কার্ যালদ্দয়র  সদ্দে 2018-19 

অর্ যবছদ্দরর বাশ্যষ যক ক যসম্পাদন চুশ্যি স্বাক্ষ্র ও 

ওদ্দয়বসাইদ্দট আপদ্দলাড  

বাশ্যষ যক ক যসম্পাদন চুশ্যি 

স্বাক্ষ্শ্যরত  

তাশ্যরখ 1 30 জুন, 2018 7 জুলাই, 

2018 

10 জুলাই, 

2018 

15 জুলাই, 

2018 

20 জুলাই, 

2018 

30 জুন, 

2018 

অসাধারণ 

2018-19অর্ যবছদ্দরর বশ্যষ যক ক যসম্পাদন চুশ্যির 

অধ য-বাশ্যষ যক মূল্যায়ন প্রশ্যতদ্দবদন সংশ্যিষ্ট 

 ন্ত্রণালয়/শ্যবভাদ্দগ দাশ্যখল   

মূল্যায়ন প্রশ্যতদ্দবদন 

দাশ্যখলকৃত  

তাশ্যরখ 0.50 15 র্ানুয়াশ্যর, 

2019 

20 

র্ানুয়াশ্যর, 

2019 

22 

র্ানুয়াশ্যর, 

2019 

25 

র্ানুয়াশ্যর, 

2019 

31 

র্ানুয়াশ্যর, 

2019 

15 

র্ানুয়াশ্যর, 

2019 

অসাধারণ 

 াঠ পর্ যাদ্দয়র কার্ যালদ্দয়র 2018-19 অর্ যবছদ্দরর 

বাশ্যষ যক ক যসম্পাদন চুশ্যির অধ যবশ্যষ যক মূল্যায়ন 

প্রশ্যতদ্দবদন পর্ যাদ্দলাচনাদ্দন্ত 

ফলাবতযক(feedback) ন্ত্রণালয়/শ্যবভাদ্দগ  

ফলাবতযক(feedback) 

প্রদত্ত 

তাশ্যরখ 0.50 15 র্ানুয়াশ্যর, 

2019 

20 

র্ানুয়াশ্যর, 

2019 

22 

র্ানুয়াশ্যর, 

2019 

25 

র্ানুয়াশ্যর, 

2019 

31 

র্ানুয়াশ্যর, 

2019 

15 

র্ানুয়াশ্যর, 

2019 

অসাধারণ 

সরকাশ্যর ক যসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধশ্যতসহ 

অন্যান্য শ্যবষদ্দয় ক যকতযা /ক যচারীদ্দদর র্ন্য 

প্রশ্যশক্ষ্ণ আদ্দয়ার্ন  

আদ্দয়াশ্যর্ত প্রশ্যশক্ষ্দ্দণর স য়  র্ন 1 50 40 30 25 20 25 চলশ্যত ান 

কার্ যপদ্ধশ্যত,ক যপশ্যরদ্দবশ 

ও কসবার  াদ্দনান্নয়ন 

10 ই-ফাইশ্যলং পদ্ধশ্যত বাস্তবায়ন ফ্রন্ট কডদ্দের  াধ্যদ্দ  গৃহীত 

ডাক ই-ফাইশ্যলং শ্যসদ্দে  

আপদ্দলাডকৃত  

% 1 40 35 30 25 20 40 অসাধারণ 

ই-ফাইদ্দল নশ্যর্ 

শ্যনষ্পশ্যত্তকৃত* 

% 1 30 25 20 18 15 30 অসাধারণ 

ই-ফাইশ্যলং পত্র র্ারীকৃত % 1 30 25 22 18 15 30 অসাধারণ 

দপ্তর /সংস্থা কতৃযক অনলাইন কসবা চালু করা  ন্যযনত  একটি নতুন ই-

সাশ্যভযস চালুকৃত 

তাশ্যরখ 1 31 র্ানুয়াশ্যর, 

2019 

15 

কফব্রুয়াশ্যর, 

2019 

20 

কফব্রুয়াশ্যর, 

2019 

25 

কফব্রুয়াশ্যর, 

2019 

28 

কফব্রুয়াশ্যর, 

2019 

31 

র্ানুয়াশ্যর, 

2019 

অসাধারণ 

দপ্তর /সংস্থা ও অধীনস্থ কার্ যালয়সমূদ্দহর উদ্ভাবনী 

উদ্দেগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প(SIP)  বাস্তবায়ন    

উদ্ভাবনী উদ্দোগ ও ক্ষুদ্র 

উন্নয়নয় প্রকল্প( SIP) 

সমূদ্দহর হালনাগাদকৃত 

ডাটাদ্দবইর্ ওদ্দর্বসাইদ্দট 

প্রকাশ্যশত  

তাশ্যরখ 0.50 31 র্ানুয়াশ্যর, 

2019 

15 

কফব্রুয়াশ্যর, 

2019 

20 

কফব্রুয়াশ্যর, 

2019 

25 

কফব্রুয়াশ্যর, 

2019 

28 

কফব্রুয়াশ্যর, 

2019 

31 

র্ানুয়াশ্যর, 

2019 

অসাধারণ 

ডাটাদ্দবর্ অনুর্ায়ী ন্যযনত  

দুটি নতুন উদ্ভাবনী 

উদ্দোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

চালুকৃত  

তাশ্যরখ 0.50 31 র্ানুয়াশ্যর, 

2019 

15 

কফব্রুয়াশ্যর, 

2019 

20 

কফব্রুয়াশ্যর, 

2019 

25 

কফব্রুয়াশ্যর, 

2019 

28 

কফব্রুয়াশ্যর, 

2019 

31 

র্ানুয়াশ্যর, 

2019 

অসাধারণ 

শ্যসটিদ্দর্নস চাট যার বাস্তবায়ন হালনাগাদকৃত শ্যসটি চাট যার 

অনুর্ায়ী প্রদত্ত কসবা 

% 1 60 55 50 45 40 60 অসাধারণ 

কসবাগ্রহীতাদ্দদর  তা ত 

পশ্যরবক্ষ্ীণ ব্যবস্থা চালুকৃত  

তাশ্যরখ 1 31 র্ানুয়াশ্যর, 

2019 

15 

কফব্রুয়াশ্যর, 

20 

কফব্রুয়াশ্যর, 

25 

কফব্রুয়াশ্যর, 

28 

কফব্রুয়াশ্যর, 

31 

র্ানুয়াশ্যর, 

অসাধারণ 
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কলা -১ কলা -২ কলা -৩ কলা -৪ কলা -৫ কলা -৬ কলা -7 কলা -8 

ককৌশলগত উদ্দেি 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগত 

উদ্দেদ্দির  ান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ যক্র  

(Activities) 

ক যসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

ক যসম্পাদন সূচদ্দকর 

 ান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষ্য াত্রার  ান 2018-19 অর্যন  ন্তব্য 

অসাধারণ 

(Excellent) 

100% 

অশ্যত উত্ত  

(Very 

Good) 

90% 

উত্ত  

(Good) 

80% 

চলশ্যত ান 

(Fair) 

70% 

চলশ্যত াদ্দনর 

শ্যনদ্দে 

(Poor) 

60% 
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2019 2019 2019 2019 2019 

অশ্যভদ্দর্াগ প্রশ্যতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন  শ্যনশ্যদ যষ্ট স দ্দয়র  দ্দধ্য 

অশ্যভদ্দর্াগ শ্যনস্পশ্যত্তকৃত 

% 1 100 90 80 70 60 100 অসাধারণ 

শ্যপআরএল শুরুর 2  াস পূদ্দব য সংশ্যিষ্ট ক যচারীর 

শ্যপআরএল ও ছুটি নগদায়ন পত্র র্াশ্যর করা  

শ্যপআরএল আদ্দদশ র্াশ্যরকৃত % 1 100 90 80 70 60 100 অসাধারণ 

ছুটি নগদায়নপত্র র্াশ্যরকৃত  % 1 100 90 80 70 60 100 অসাধারণ 

আশ্যর্ যক ও সম্পদ 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

9 অশ্যডট আপশ্যত্ত শ্যনষ্পশ্যত্ত কার্ক্রযদ্দ র উন্নয়ন  শ্যত্রপক্ষ্ীয় সভায় অশ্যডট 

আপশ্যত্ত শ্যনষ্পশ্যত্তর র্ন্য 

সুপাশ্যরশকৃত  

% 1 60 55 50 45 40 60 অসাধারণ 

অশ্যডট আপশ্যত্ত শ্যনষ্পশ্যত্তকৃত % 1 50 45 40 35 30 50 অসাধারণ 

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পশ্যত্তর হালনাগাদ তাশ্যলকা 

প্রস্তুত করা 

স্থাবর সম্পশ্যত্তর তাশ্যলকা 

হালনাগাদকৃত 

তাশ্যরখ 1 30 এশ্যপ্রল, 

2019 

15 ক , 

2019 

30 ক , 

2019 

7 জুন, 

2019 

15 জুন, 

2019 

30 

এশ্যপ্রল, 

2019 

লক্ষ্ াত্রা  

অর্যদ্দনর 

স য় 

অশ্যতক্রান্ত 

হয়শ্যন 

অস্থাবর সম্পশ্যত্তর তাশ্যলকা 

হালনাগাদকৃত 

তাশ্যরখ 1 30 এশ্যপ্রল, 

2019 

15 ক , 

2019 

30 ক , 

2019 

7 জুন, 

2019 

15 জুন, 

2019 

30 

এশ্যপ্রল, 

2019 

লক্ষ্ াত্রা  

অর্যদ্দনর 

স য় 

অশ্যতক্রান্ত 

হয়শ্যন 

বাশ্যষ যক উন্নয়ন ক যসূশ্যচ বাস্তবায়ন  বাশ্যষ যক উন্নয়ন ক যসূশ্যচ 

বাস্তবাশ্যয়ত  

% 1 80 70 60 50 40 80 অসাধারণ 

অব্যবহৃত/অদ্দকদ্দর্া র্ানবাহন শ্যবে ান 

নীশ্যত ালা অনুর্ায়ী শ্যনষ্পশ্যত্তকরন 

শ্যনষ্পশ্যত্তকৃত % 1 80 70 60 50 40 80 অসাধারণ 

বদ্দকয়া শ্যবদুযৎশ্যবল পশ্যরদ্দশাধ করা  শ্যবদুযৎ শ্যবল পশ্যরদ্দশাশ্যধত % 1 100 90 80 70 60 100 অসাধারণ 

শূন্য পদ্দদর শ্যবপরীদ্দত শ্যনদ্দয়াগ প্রদান শ্যনদ্দয়াগ প্রদান % 2 80 70 60 50 40 80 অসাধারণ 

র্াতীয় শুদ্ধাচার 

ককৌশলও তথ্য অশ্যধকার 

বাস্তবায়ন কর্ারদারকরণ 

3 র্াতীয় শুদ্ধাচার ক যপশ্যরকল্পনা ও পশ্যরবীক্ষ্ণ 

কাঠাদ্দ া বাস্তবায়ন 

ত্রত্র াশ্যসক প্রশ্যতদ্দবদন 

দাশ্যখলকৃত 

সংখ্যা 1 4 3 2 1 - 4 অসাধারণ 

র্াতীয় শুদ্ধচার 

ক যপশ্যরকল্পনা ও পশ্যরবীক্ষ্ণ 

কাঠাদ্দ ায় অন্তর্ভ যি 

লক্ষ্য াত্র বাস্তবাশ্যয়ত 

% 0.50 80 70 60 50 40 80 অসাধারণ 

তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ সকল অনলাইন কসবা তথ্য 

বাতায়দ্দন সংদ্দর্াশ্যর্ত 

% 0.50 80 70 60 50 40 80 অসাধারণ 

তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত % 0.50 80 70 60 50 40 80 অসাধারণ 

দপ্তর/সংস্থার 2017-18 অর্ যবছদ্দরর বাশ্যষ যক 

প্রশ্যতদ্দবদন প্রণয়ন ও  

বাশ্যষ যক প্রশ্যতদ্দবদন 

ওদ্দয়বসাইদ্দট আপদ্দলাডকৃত 

তাশ্যরখ 0.50 30 এশ্যপ্রল, 

2019 

15 ক , 

2019 

30 ক , 

2019 

7 জুন, 

2019 

15 জুন, 

2019 

30 

এশ্যপ্রল, 

2019 

লক্ষ্ াত্রা  

অর্যদ্দনর 

স য় 

অশ্যতক্রান্ত 

হয়শ্যন 

  


