
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, সের ২৮, ২০২১

বাড  শাসন অিবভাগ, জাতীয় রাজ বাড 

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, সের ২৮, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
জাতীয় রাজ
বােড র সমতা
ি

১৫
[১.১] সাংগঠিনক
কাঠােমা সসারণ

[১.১.১] পদ
জেনর াব
অভরীণ সদ
িবভােগ রণ

তািরখ ৪ ৩০-০৬-২০২১ ১৬-০৬-২০২১

িতন সদ িবিশ
এক কিম গঠন
করা হেয়েছ এবং
উ কিমেক পদ
জেনর াব
যাচাই-বাচাইব ক
িতেবদন দয়ার
জ বলা হেয়েছ

[১.১.২] ২০০৯
সেনর কায বন
তািলকা
হালনাগাদকরণ

তািরখ ৪ ৩০-০৬-২০২১ ১৬-০৬-২০২১

২৪/০৬/২০২০ এর
২য় বাড  সভার
আেলােক
াথিমকভােব
সদগেণর
কম বন ড়া
করা হেয়েছ এবং
কায ম চলমান

[১.১.৩] আেয়ািজত
বাড  সভা

সংা ৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৩

[১.১.৪] সভার
িসা বাবায়ন

শতকরা
হার

৩ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৬০



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, সের ২৮, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

জাতীয় রাজ
বােড র সকল
শাখার নিথ
ণীিবাসকরণ

১৫

[২.১] নিথ
ণীিবাসকরেণর
জ
কম কতা/কম চারীেদর
জ িশণ

[২.১.১] আেয়ািজত
িশণ

সংা ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৩
১ম ািেক অিজত
হেয়েছ

[২.২] ক,খ,গ ও ঘ ৪
ণীেত নিথ
ণীিবাসকরণ

[২.২.১] নিথ
ণীিবাসকরণ

তািরখ ৬ ৩১-০১-২০২১ ৩১-১২-২০২০ ৩০-১১-২০২০ ৩০-১০-২০২০ ৩০-০৯-২০২০ ৩১-১২-২০২০
২য় ািেক অিজত
হেয়েছ

[২.৩] নিথ িবনকরণ
[২.৩.১] নিথ
ংসত

শতকরা
হার

৩ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ৭০ অসাধারণ

৩

ত ির
সসারেণর
মােম অিফেসর
কম  পিরেবেশর
মান উয়ন

১৫

[৩.১] িজব বেষ 
আইিস অিবভাগ
কক সফটওয়ার
তকরণ এবং
বাবায়ন

[৩.১.১] গ এি
ােনজেম
িসেম বাবায়ন

তািরখ ৩ ৩০-১১-২০২০ ৩০-০১-২০২১ ৩১-০৩-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ২৯-১১-২০২০
১ম ািেক অিজত
হেয়েছ

[৩.১.২] লাইেরী
ােনজেম
িসেম বাবায়ন

তািরখ ৩ ৩১-০১-২০২১ ২৮-০২-২০২১ ৩১-০৩-২০২১ ৩০-০৪-২০২১ ৩১-০৫-২০২১
৩য় ািেক অিজত
হেয়েছ

[৩.১.৩] ভিহেকল
ােনজেম
িসেম বাবায়ন

তািরখ ৩ ২৮-০২-২০২১ ৩১-০৩-২০২১ ৩০-০৪-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ৩০-০৬-২০২১
৩য় ািেক অিজত
হেয়েছ

[৩.১.৪] ফেরন
াশনাল
ডাটােবইজ িসেম
বাবায়ন

তািরখ ৩ ২৮-০২-২০২১ ৩১-০৩-২০২১ ৩০-০৪-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ৩০-০৬-২০২১
৩য় ািেক অিজত
হেয়েছ

[৩.১.৫] রিভিনউ
মিনটিরং িসেম
বাবায়ন

তািরখ ৩ ৩১-১২-২০২০ ৩১-০১-২০২১ ২৮-০২-২০২১ ৩১-০৩-২০২১ ৩১-০৫-২০২১
৩য় ািেক অিজত
হেয়েছ



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, সের ২৮, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪

দ ও
েগাপেযাগী
মানব সদ গেড়
তালা

১০

[৪.১] িশণ ও
পেদািতর মােম
কম কতা ও
কম চারীেদর দতা
ি

[৪.১.১] দেশ
আেয়ািজত িশণ

সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৬ ৪ ৩ অসাধারণ

[৪.২] কম কতা ও
কম চারীেদর পেদািত

[৪.২.১] েডশন
তািলকা
হালনাগাদকরণ

তািরখ ২ ২৮-০২-২০২১ ৩১-০৩-২০২১ ৩০-০৪-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ২৩-১২-২০২০
২য় মািসেক
অিজত হেয়েছ

[৪.৩] শাসিনক
মামলা িনিকরণ

[৪.৩.১] িবভাগীয়
মামলার অগিতর
িবষেয় মািসক
সভা

সংা ৩ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৩

[৪.৪] অা
মণালয় ও িবভােগর
সােথ সময়

[৪.৪.১] িবিভ
িবভাগ, মণালয় ও
সংসদ সিচবালেয়
িরত মািসক
িতেবদন

সংা ২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৫ ৯ অসাধারণ

[৪.৪.২] িবিভ
মণালেয় সমিত
মতামত রণ

সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৯



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, সের ২৮, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৫

সময়াব বােজট
বাবায়েনর
মােম আিথ ক
ংখলা িনিত
করা

১০

[৫.১] বােজট
বাবায়ন ায়েনর
মােম আিথ ক
ংখলা পিরবীণ

[৫.১.১] বােড র
আওতাধীন
দরসহ হেত া
চািহদার িভিেত
বরা দান

তািরখ ৪ ৩১-১২-২০২০ ৩১-০১-২০২১ ২৮-০২-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ৩০-০৬-২০২১
২য় মািসেক
অিজত হেয়েছ

[৫.১.২] মািসক
পয ােলাচনা সভা

সংা ৪ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৩

[৫.১.৩] খাত
উপেযাজন ও বরা
দান

তািরখ ২ ৩০-০৪-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ৩১-০৫-২০২১

৬

অিফস সামী
য় ও
বাপনার
মােম দনিন
সবার মান
উয়ন

১০
[৬.১] অিফস সামী
য় বাপনা

[৬.১.১] বািষ ক
য় পিরকনা
ত

তািরখ ৪ ১৫-০৮-২০২০ ০১-০৯-২০২০ ০১-১০-২০২০ ০১-১১-২০২০ ০১-১২-২০২০ ১৩-০৮-২০২০
১ম মািসেক
অিজত হেয়েছ

[৬.১.২]
গািড়সেহর
ইিতহাস বই
হালনাগাদকরণ

তািরখ ৪ ১৫-০৯-২০২০ ০১-১০-২০২০ ০১-১১-২০২০ ০১-১২-২০২০ ০১-০১-২০২১ ২৬-০৮-২০২০
১ম মািসেক
অিজত হেয়েছ

[৬.১.৩] রাতন
আসবাবপ ও
সরাম
মরামত/িনলাম

তািরখ ২ ৩১-০১-২০২১ ২৮-০২-২০২১ ৩১-০৩-২০২১ ৩০-০৪-২০২১ ৩০-০৫-২০২১
৩য় মািসেক
অিজত হেয়েছ



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, সের ২৮, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক
কম সাদন ি (এিপএ)
বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ২ ৪ ৩ অসাধারণ

[এম.১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৯ অসাধারণ

[এম.১.২] াচার/উম
চচ ার িবষেয় অংশীজনেদর
সে মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ৩ অসাধারণ

[এম.১.৩] অিভেযাগ
িতকার বা িবষেয়
সবাহীতা /অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ২ অিত উম

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ২ উম

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন উতন
কপের িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সংা ২ ৪ ৩ ৩



া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, সের ২৮, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট
িনিত

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ অসাধারণ

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ০৫-১১-২০২০
২য় মািসেক
অিজত হেয়েছ

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক
সহিজত সবা অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১
৩য় মািসেক
অিজত হেয়েছ

[এম.২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[এম.২.৪.১] েতক
কম চািরর জ িশণ
আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৮ অসাধারণ

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও
ত েতক কম চারীেক
এিপএ িবষেয় দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪
৩য় মািসেক
অিজত হেয়েছ

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক
আওতাধীন দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ েনাদনা
দানত

সংা ১ ১ ১ অসাধারণ



া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, সের ২৮, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা
অযায়ী য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০
১ম মািসেক
অিজত হেয়েছ

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৮০
৩য় মািসেক
অিজত হেয়েছ

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
উপাপেনর জ মণালেয়
াব িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৭০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৪০
৩য় মািসেক
অিজত হেয়েছ

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির তািলকা
তত এবং হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১
৩য় মািসেক
অিজত হেয়েছ

*সামিয়ক (provisional) ত


