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জাতীয় রাজ� �বােড �র �বাড � �শাসন অ�িবভােগর কম �স�াদেনর সািব �ক িচ�  
 
সা�িতক অজ�ন, চ�ােল� এবং ভিব�ৎ পিরক�না 

 

 সা�িতক বছরস�েহ (িতন বছর) �ধান অজ�নস�হঃ 
 

 

(ক) ই-ত� �সবা �ক� ও �হ� �ড� �াপন করা হেয়েছ। 
(খ) িসিস ক�ােমরার মা�েম জাতীয় রাজ� �বােড �র সািব �ক িনরাপ�া �ব�া িনি�ত করা হেয়েছ। 
(গ) আয়কর �মলা, কা�মস িদবস, ভ�াট স�াহ িবগত িতন বছর ��ভুােব স�ে�র জ� �েয়াজনীয়   
      আিথ �ক বরা�, ও অ�া� সহেযািগতা করা হেয়েছ। 
 (ঘ) ই-� আই এন এর ডাটা সংর�েণর জ�  এক� উ� �মতা স�� সাভ�ার �াপন করা হেয়েছ।   
 (ঙ)  �বােড �র সকল কম �কত�া ও কম �চারীেদর িনরবি�� ই�ারেনট �সবা �দান করা হে�।  
 (চ) সরকাির চা�ির িবিধমালা ও ই-ফাইিলং এর উপর কম �কত�া ও কম �চারীেদরেক �িশ�ণ �দান করা   
     হেয়েছ। �পশাগত �ান �ি�র লে�� 470 (চারশত স�র) জন কম �কত�ােক িবেদশ �িশ�েণ  
     ��রণ করা হয়। এই সমেয় 50� �পনশন ফাইল িন�ি� করা হয়। �মাট 62� �� পদ �রণ করা  
      হয় এবং িবিভ� পেদ 20জনেক পেদা�িত �দান করা হয়। 
(ছ) �িজব বষ � উপলে�� লাইে�রীেত ব�ব� কণ �ার �াপন করা হেয়েছ। 
(জ) কম �কত�া ও কম �চারীেদর জ� িব�� পািনর �ব�া করা হেয়েছ।  
 

 সম�া এবং চ�ােল�স�হঃ 
(ক) �সিমনার �ম ও কি�উটার �াব না থাকার কারেণ �বােড �র বাইের �িশ�েণর �ব�া করেত হয়। 
(খ) �বােড �র গািড়�েলা �রেনা জরাজীণ � হওয়ার কারেণ যানবাহন �সবা িব� ঘটেছ। 
(গ) বােজট বরা�, উপবরা�, বােজট বা�বায়ন, আইবাস++ এ এি� ইত�ািদেত পয �া�ত �িশ�েণর  
     অভােব বাৎসিরক বােজট বা�বায়ন �হত হে�। 
(ঘ) কেরানা পিরি�িতর কারেণ জাতীয় রাজ� �বােড �র �তীয় ও চ�থ � ��ণীর 98� পেদ চলমান িনেয়ােগর কায ��ম �হত  
     হে�। 
(ঙ) জনবল ��তা, �িশি�ত জনবেলর অ��লতা, �ভৗত অবকাঠােমা ও যানবাহন ��তা। 
(চ) এ ছাড়া �বি�ক মহামারী �কািভড-19 পিরি�িতর কারেণ ল��মা�স�হ অজ�ন �হত হওয়ার স�াবনা রেয়েছ।  
 

 
 ভিব�ৎ পিরক�নাঃ  
(ক) �শাসিনক সং�ােরর মা�েম স�মতা �ি� যথা- জনবল �ি�, জাতীয় রাজ� �বােড �র আ�িনকায়ন   
    ও ত� ��ি� (আইিস�) অবকাঠােমার িবিনম �াণ ও অেটােমশন কায ��ম �জারদারকরণ। 
(খ) ন�ন ভবেন  রাজ� �বােড �র অিফস �ানা�র করা। ই-ফাইিলং এ দ� কম �কত�া/কম �চারী গেড়  

�তালা।  
(গ) িস�েজন চাট �ার, ��াচার, অিভেযাগ িন�ি� �ব�া ও নাগিরক �সবা উ�াবন কায ��ম আরও  

�জারদার করা।  
(ঘ) যথা সমেয় বােজট বা�বায়েনর লে�� বােজট বা�বায়েনর সােথ সংি�� কম �কত�া/কম �চারীেদর  

আিথ �ক �ব�াপনা ও এই সং�া� অ�া� িবষেয়র উপর �েয়াজনীয় �িশ�েণর �ব�া �হণ করা।  
      (ঙ) ন�ন ভবেন �সিমনার ক� ও কি�উটার �াব �াপন কের �বােড �র অভ��ের �িশ�েণর �ব�া  

�হণ করা।  
      (চ) উ� আদালেত িবচারাধীন মামলাস�হ িন�ি� �ব�া �জারদার করার পদে�প �হণ। 

 
 ২০20-21 অথ � বছেরর স�া� �ধান অজ�নস�হঃ  

  ��পদ স�েহ িনেয়াগ কায ��ম স��।  

 যানবাহন �সবা িনরবি�� করা।  

 নাগিরক �সবা সনদ অ�যায়ী �সবা �দানেক সময়াব� করা।  

 অিভেযাগ িন�ি� �ব�া কায �কর করার মা�েম �ত সমেয় অিভেযাগ িন�ি�র �ব�া �হণ। 

 রাজ� �শাসেনর সাংগঠিনক কাঠােমা স�সারণ। 
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উপ�মিণকা (Preamble) 
 
 

 
সরকাির দ�র/সং�াস�েহর �ািত�ািনক দ�তা �ি�, ��তা ও জবাবিদিহ �জারদার করা, �শাসন 

সংহতকরণ এবং স�েদর যথাযথ �বহার িনি�তকরেণর মা�েম �পক� 20৪1 এর যথাযথ বা�বায়েনর 

লে��- 

 

জাতীয় রাজ� �বােড �র �চয়ার�ান এর পে� সদ� (�বাড � �শাসন), জাতীয় রাজ� �বাড � 

 

এবং 

 

িসিনয়র সিচব, অভ��রীণ স�দ িবভাগ, গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার এর মে� ২০20 সােলর �ন মােসর 

৩০ (ি�শ) তািরেখ এই বািষ �ক কম �স�াদন �ি� �া�িরত হেলা। 

 

 

এই �ি�েত �া�রকারী উভয়প� িন�িলিখত িবষয়স�েহ স�ত হেলন : 
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�সকশন ১ 

�বাড � �শাসন অ�িবভােগর �পক� (Vision), অিভল�� (Mission) �কৗশলগত উে��স�হ এবং কায �াবিলঃ 
 

1.1 �পক� (Vision):  জনবা�ব,  �জনশীল, ��ি�স�� �টকসই রাজ� �শাসন �িত�া। 

1.2 অিভল�� (Mission):  অংশ�হণ�লক জাতীয় বােজট �ণয়ন, উ�ম চচ �া ও �িশ�েণর মা�েম দ� 
মানবস�দ গেড় �তালা ও ত� ��ি�র স�সারেণর মা�েম জাতীয় উ�য়েন �িমকা রাখা। 

1.3.1 �কৗশলগত উে��স�হঃ   

(1) জাতীয় রাজ� �বােড �র স�মতা �ি�। 

(2) সকল পে�র অংশ�হেণর মা�েম এক� জনবা�ব ও বা�ব�খী জাতীয় বােজট �ণয়ন।  

(3) সভা, �সিমনার ও অভ��রীণ �িশ�েণর মা�েম �টকসই রাজ� �শাসেনর জ� দ� ও �েগাপেযাগী 
মানব স�দ গেড় �তালার পাশাপািশ অবকাঠােমাগত উ�য়ন ও ত� ��ি�র স�সারণ।  

1.3.2 আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হঃ 

 
(১) দা�িরক কম �কাে� ��তা �ি� ও জবাবিদিহ িনি�তকরণ 

 (২) কম �স�াদেন গিতশীলতা আনয়ন ও �সবার মান �ি� 

 (৩) আিথ �ক ও স�দ �ব�াপনার উ�য়ন 

  

1.4 �ধান কায �াবলীঃ  

 

(1) সাংগঠিনক কাঠােমা স�সারণ ও �ভৗত �িবধা �ি�করণ 

(2) খসড়া জাতীয় বােজট ��তকােল সংি�� সকেলর মতামত �হণ। 

(3) �বােড �র িবিভ� অ�িবভােগর সােথ সম�য় ও �িহত িস�াে�র অ�গিত পয �ােলাচনা।  

(৪) �বােড �র �শাসিনক মামলা ও িবভাগীয় মামলা িন�ি�।   

(৫) �িশ�ণ ও পেদা�িতর মা�েম কম �কত�া ও কম �চািরেদর দ�তা �ি�।   

(৬) বােজট বা�বায়ন ��ায়েণর মা�েম আিথ �ক �ংখলা পিরবী�ণ।   

(৭) অিফস সাম�ী �য় �ব�াপনা।   

(৮) দ�র/সং�ায় ই-ফাইিলং প�িত বা�বায়ন। দ�র/সং�া ক��ক উ�াবনী উে�াগ/�� উ�য়ন �ক� বা�বায়ন।  

(৯) ত� বাতায়ন হালনাগাদকরণ।  

(10) খসড়া বােজট ��তকােল অথ � িবভাগ ও অ�া� দ�েরর সােথ সম�য়। 

(11) �সবা �দান �িত�িত হালনাগাদকরণ ও বা�বায়ন। 

(12) অিডট আপি� িন�ি� কায ��েমর উ�য়ন। 

 (১৩) িপআরএল ��র 2 মাস �েব � সংি�� কম �চারীর িপআরএল ও �� নগদায়নপ� জারী করা। 

(১৪) �� পেদ িনেয়াগ কায ��ম বা�বায়ন।  
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�সকশন-২ 
 

দ�র/সং�ার িবিভ� কায ��েমর �ড়া� ফলাফল/ �ভাব (Outcome/Impact) 

 

�ড়া� ফলাফল/�ভাব 
কম �স�াদন 
�চকস�হ 

একক 
��ত অজ�ন* 

ল��মা�া 
২০২০-২০২১ 

�ে�পণ িনধ �ািরত ল��মা�া অজ�েনর 
��ে� �যৗথভােব দািয়��া� 

ম�ণালয়/ িবভাগ/ সং�াস�েহর নাম 
উপা��� 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০* ২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩ 

 
রাজ� আহরণ �ি� কর িজিডিপর 

অ�পাত �ি� 
শতকরা 

হার 
৮.৬ 

১০.৭ 
(Revised 
Budget) 

১০.৪ ১০.৫ ১০.৬ 
অ�াটিন � �জনােরেলর দ�র, বাংলােদশ 
�াংক, িহসাব মহা িনয়�েকর দ�র 

ম�েময়ািদ সামি�ক 
অথ �ৈনিতক নীিত 

িব�িত ২০২০-২০২১ 
�থেক ২০২২-২০২৩ 

 

 সামিয়ক
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�সকশন-3 
�বাড � �শাসন অ�িবভােগর �কৗশলগত উে��স�হ, ২০20-21 

(�মাট ন�র-75) 
 
 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ কলাম-7 কলাম-8 
�কৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 
(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন �চক 
(Performance 

Indicator) 

একক 
(Unit) 

কম �স�া
দন 

�চেকর 
মান 

(Weight 

of 
Perfor
mance 
Indicat

or) 

ল��মা�ার মান 2020-21 �ে�পণ 
2021-22 

�ে�পণ 
20২২-২৩ 

অসাধারণ 
(Excellent) 

অিত উ�ম 
(Very 
Good) 

উ�ম 
(Good) 

চলিতমান 
(Fair) 

চলিতমােনর 
িনে� 

(Poor) 

  

100% 90% 80% 70% 60% 

 
 
 
 
১। জাতীয় 
রাজ� �বােড �র 
স�মতা �ি� 
 

 
 
 
 
 

১৫ 

১.১ সাংগঠিনক 
কাঠােমা 
স�সারণ 

১.১.১ পদ �জেনর 
��াব অভ��রীণ 
স�দ িবভােগ ��রণ 

তািরখ ৩ 30/06/2021     30/06/2022 30/06/2023 

১.১.২ ২০০৯ সেনর 
কায �ব�ন তািলকা 
হালনাগাদকরণ 

তািরখ ৩ 30/06/2021     30/06/2022 30/06/2023 

১.১.৩ �� পেদ 
জনবল িনেয়াগ 
�ি�য়া স��করণ 

তািরখ ৩ 30/06/2021 - - - - 30/06/202২ 30/06/202৩ 

১.১.৪ আেয়ািজত 
�বাড � সভা  

সং�া ৩ 6 ৫ ৪ ৩ ২ ১২ ১২ 

১.১.৫ সভার িস�া� 
বা�বায়ন  

শতকরা 
হার 

৩ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০ 

 
 
২। দ� ও 
�েগাপেযাগী মানব 
স�দ গেড় �তালা 

 
 
 

১০ 

২.১ �িশ�ণ ও 
পেদা�িতর মা�েম 
কম �কত�া ও 
কম �চারীেদর 
দ�তা �ি� 

২.১.১ �দেশ 
আেয়ািজত �িশ�ণ 

সং�া ২ ১০ ৯ ৮ ৬ ৪ ১৪ ১৬ 

২.২ কম �কত�া ও 
কম �চারীেদর 
পেদা�িত 

২.২.১ ��েডশন তািলকা 
হালনাগাদকরণ  

সং�া ২ ২৮/০২/২০২১ ৩১/০৩/২০২১ ৩০/০৪/২০২১ ৩১/০৫/২০২১ ৩০/০৬/২০২১ ০১/০৮/২০২১ ০১/০৮/২০২২ 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ কলাম-7 কলাম-8 
�কৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 
(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন �চক 
(Performance 

Indicator) 

একক 
(Unit) 

কম �স�া
দন 

�চেকর 
মান 

(Weight 

of 
Perfor
mance 
Indicat

or) 

ল��মা�ার মান 2020-21 �ে�পণ 
2021-22 

�ে�পণ 
20২২-২৩ 

অসাধারণ 
(Excellent) 

অিত উ�ম 
(Very 
Good) 

উ�ম 
(Good) 

চলিতমান 
(Fair) 

চলিতমােনর 
িনে� 

(Poor) 

  

100% 90% 80% 70% 60% 

২.৩ �শাসিনক 
মামলা 
িন�ি�করণ 

২.৩.১  িবভাগীয় 
মামলার অ�গিতর 
িবষেয়  ��মািসক সভা  

সং�া ৩ ৪ ৩ ২ ১  ৪ ৪ 

 ২.৩ অ�া� 
ম�ণালয় ও 
িবভােগর সােথ 
সম�য়  

২.৩.২ িবিভ� িবভাগ, 
ম�ণালয় ও সংসদ 
সিচবালেয় ��িরত 
মািসক �িতেবদন 

সং�া ২ 1২ 1০ ৮ ৬ ৫ 14 14 

২.৩.২ িবিভ� 
ম�ণালেয় সমি�ত 
মতামত ��রণ  

সং�া ১ 12 10 8 6 4 12 12 

 
৩। সকল পে�র 
অংশ�হেণর 
মা�েম এক� 
জনবা�ব ও 
বা�ব�খী জাতীয় 
বােজট �ণয়েন 
সহায়তা �দান 

১৫ ৩.১ খসড়া জাতীয় 
বােজট ��তকােল 
সংি�� সকেলর 
মতামত �হণ 

২.১.১ অ�ি�ত সভা  সং�া ৪ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১০ ২৫ ৩০ 

২.১.২ সভার িস�া� 
বা�বায়ন  

শতকরা 
হার 

৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৩.২ খসড়া বােজট 
��তকােল অথ � 
িবভাগ ও অ�া� 
দ�েরর সােথ 
সম�য় 

২.২.১ অ�ি�ত সভা  সং�া ৪ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০ 

২.২.২ সভার িস�া� 
বা�বায়ন  

শতকরা 
হার 

৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

 
৪। সময়াব� 
বােজট 
বা�বায়েনর 
মা�েম আিথ �ক 
�ংখলা িনি�ত 
করা 

 
১০  

 
৪.১ বােজট 
বা�বায়ন 
��ায়েনর মা�েম 
আিথ �ক �ংখলা 
পিরবী�ণ 

৪.১.১ �বােড �র 
আওতাধীন দ�রস�হ 
হেত �া� চািহদার 
িভি�েত বরা� �দান 

তািরখ ৩ ৩১/১২/২০২০ ৩১/০১/২০২১ ২৮/০২/২০২১ ৩১/০৫/২০২১ ৩০/০৬/২০২১ ০১/০৮/২০২১ ০১/০৮/২০২২ 

৪.১.২ ��মািসক 
পয �ােলাচনা সভা  

সং�া ৩ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

৪.১.৩ অিডট আপি� 
িন�ি�করণ 

শতকরা 
হার 

২ 50 40 30 2৫ 20 - - 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ কলাম-7 কলাম-8 
�কৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 
(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন �চক 
(Performance 

Indicator) 

একক 
(Unit) 

কম �স�া
দন 

�চেকর 
মান 

(Weight 

of 
Perfor
mance 
Indicat

or) 

ল��মা�ার মান 2020-21 �ে�পণ 
2021-22 

�ে�পণ 
20২২-২৩ 

অসাধারণ 
(Excellent) 

অিত উ�ম 
(Very 
Good) 

উ�ম 
(Good) 

চলিতমান 
(Fair) 

চলিতমােনর 
িনে� 

(Poor) 

  

100% 90% 80% 70% 60% 

৪.১.৪ খাত উপেযাজন 
ও বরা� �দান 

তািরখ ২ 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 - - ০১/১০/20২১ ০১/১০/20২২ 

৫। অিফস সাম�ী 

�য় ও 

�ব�াপনার 

মা�েম �দনি�ন 

�সবার মান উ�য়ন 

১০ ৫.১ অিফস সাম�ী 

�য় �ব�াপনা  
৫.১.১ বািষ �ক �য়  

পিরক�না ��ত  
তািরখ ২ 15/08/2020 01/09/2020 01/10/2020 01/11/2020 01/12/2020 01/08/2021 01/08/2022 

৫.১.২  গািড়স�েহর 

ইিতহাস বই 

হালনাগাদকরণ  

তািরখ ৩ 15/0৯/2020 01/১০/2020 01/1১/2020 01/1২/2020 01/০১/202১ 01/08/2021 01/08/2022 

৫.১.৩ �রাতন 

আসবাবপ� ও সর�াম 

�মরামত/িনলাম 

তািরখ ৩ 31/1১/2020 ১৫/1২/2০20 ৩১/০১/202১ ৩১/০৩/20২১ 3০/০৪/202১ 31/10/2022 31/10/2023 

৫.১.৪ �রাতন নিথপ� 

��ণীিব�াস ও 

িবন�করণ 

শতকরা 

হার 
২ 50 40 30 20 10 - - 

 
 
 
 
৬। ত� ��ি�র 
স�সারেণর 
মা�েম অিফেসর 
কম � পিরেবেশর 
মান উ�য়ন 

১৫  
 
 
৬.১ �িজব বেষ � 
আইিস� 
অ�িবভাগ ক��ক 
সফটওয়�ার 
��তকরণ এবং 
বা�বায়ন 

৬.১.১ �গ� এি� 
�ােনজেম� িসে�ম 
বা�বায়ন 

তািরখ ৩ 30/১১/2020 31/01/202১ ৩১/০৩/20২১ 3১/0৫/2021 3০/0৬/2021 30/04/2022 30/04/2023 

৬.১.২ লাইে�রী 
�ােনজেম� িসে�ম 
বা�বায়ন 

তািরখ ৩ 3১/০১/20২১ ২৮/02/2021 3১/০3/202১ 30/04/2021 31/05/2021 30/04/2022 30/04/2023 

৬.১.৩ �ভিহেকল 
�ােনজেম� িসে�ম 
বা�বায়ন  

তািরখ ৩ 28/02/2021 31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 31/01/2022 31/01/2023 

৬.১.৪ ফেরন �াশনাল 
ডাটােবইজ িসে�ম 
বা�বায়ন 

তািরখ ৩ 28/02/2021 3১/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 31/01/2022 31/01/2023 

৬.১.৫ �রিভিনউ 
মিনটিরং িসে�ম 
বা�বায়ন 

তািরখ ৩ 31/১2/202০ 31/01/2021 28/02/2021 31/03/2021 31/05/2021 31/01/2022 31/01/2023 
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দ�র/সং�ার আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হ, 20২০-202১ 
(�মাট ন�র-২৫) 

 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ কলাম-
7 

কলাম-
8 

�কৗশলগত উে�� 
(Strategic 

Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন �চক 
(Performance 

Indicator) 

একক 
(Unit) 

কম �স�া
দন 

�চেকর 
মান 

(Weigh
t of 

Perfor
mance 
Indicat

or) 

ল��মা�ার মান 2020-2021 �ে�পণ 
2021-

22 

�ে�পণ 
20২2-

23 
অসাধারণ 

(Excellent) 
 

অিত উ�ম 
(Very 
Good) 

উ�ম 
(Good) 

 

চলিতমান 
(Fair) 

 

চলিতমােনর 
িনে� 

(Poor) 
 

  

100%  90% 80% 70% 60% 

 
 
 
 

 
 

[১] দা�িরক 
কম �কাে� ��তা 
�ি� ও জবাবিদিহ 

িনি�তকরণ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

১০ 
 
 

 

 
[১.1] বািষ �ক কম �স�াদন 
�ি� বা�বায়ন 

[১.1.1] এিপএ’র সকল 
��মািসক �িতেবদন 
ওেয়বসাইেট �কািশত 

সং�া ২ 4 - - - -   

[১.1.2] এিপএ �েমর মািসক 
সভা অ�ি�ত 

সং�া ১ 12 11 ১০ 9 8   

[১.২] ��াচার/ উ�ম 
চচ �ার িবষেয় অংশীজেনর 
সে� মতিবিনময় 

[১.২.১] মত িবিনময় সভা 
অ�ি�ত 

সং�া ২ 4 3 2 - -   

[১.৩] অিভেযাগ �িতকার 
�ব�া  

[১.৩.১] িনিদ �� সমেয়র মে� 
অিভেযাগ িন�ি��ত 

% ১ 70 60 50 40 30   

[১.৪ ] �সবা �দান 
�িত�িত হালনাগাদ�ত 

১.৪.1] ওেয়বসাইেট �কািশত তািরখ 2 31/12/2020 31/01/2021 28/02/2021 3১/0৩/2021 30/04/2021   

[১.৫] ত� বাতায়ন 
হালনাগাদ সং�া� 

১.৫.1] ��মািসক �িতেবদন 
��িরত 

সং�া ২ 4 3 - - -   

 
 
 
 

[২] কম �স�াদেন 
গিতশীলতা আনয়ন 
ও �সবার মান �ি�  

 
 
 
 
 
৯ 
 

[2.1] ই-নিথ বা�বায়ন [2.1.1] ই-নিথেত �নাট 
িন�ি��ত 

% ২ 50 40 30 20 10   

[2.2] িডিজটাল �সবা 
চা�করণ 

[[2.২.১]  এক� ন�ন 
িডিজটাল �সবা চা��ত 

তািরখ ২ 15-2-2021 15-3-2021 15-4-2021 15-5-2021 -   

[2.3] �সবা সহিজকরণ [2.3.1] এক� ন�ন সহিজ�ত 
�সবা অিধে�ে� বা�বািয়ত 

তািরখ 1 25-2-2021 25-3-2021 25-4-2021 25-5-2021 -   

[2.4]  কম �চারীেদর 
�িশ�ণ �দান 

[2.4.1] �েত�ক কম �চারীর 
জ� �িশ�ণ আেয়ািজত 

জনঘ�া ২ 50 40 30 20 -   
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ কলাম-
7 

কলাম-
8 

�কৗশলগত উে�� 
(Strategic 

Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন �চক 
(Performance 

Indicator) 

একক 
(Unit) 

কম �স�া
দন 

�চেকর 
মান 

(Weigh
t of 

Perfor
mance 
Indicat

or) 

ল��মা�ার মান 2020-2021 �ে�পণ 
2021-

22 

�ে�পণ 
20২2-

23 
অসাধারণ 

(Excellent) 
 

অিত উ�ম 
(Very 
Good) 

উ�ম 
(Good) 

 

চলিতমান 
(Fair) 

 

চলিতমােনর 
িনে� 

(Poor) 
 

  

100%  90% 80% 70% 60% 

 
 

 

 
 

[2.4.2] 10ম ��ড ও ত��� 
�েত�ক কম �চারীেক এিপএ 
িবষেয় �দ� �িশ�ণ 

জনঘ�া 1 5 4 - - -   

  [2.৫]  এিপএ বা�বায়েন 
�েণাদনা �দান 

[2.5.1] ��নতম এক� 
আওতাধীন দ�র-সং�া/একজন 
কম �চারীেক এিপএ বা�বায়েনর 
জ� �েণাদনা �দান�ত 

সং�া 1 1 - - - -   

[৩] আিথ �ক ও 
স�দ �ব�াপনার 
উ�য়ন 

৬ [3.1]  বািষ �ক �য় 
পিরক�না বা�বায়ন 

[3.1.1] �য় পিরক�না 
অ�যায়ী �য় স�ািদত 

% 2 80 70 60 50 40   

[3.2]  বািষ �ক উ�য়ন 
কম ��চী (এিডিপ) 
বা�বায়ন 

[3.2.1] বািষ �ক উ�য়ন 
কম ��চী (এিডিপ) বা�বািয়ত 

% 2 80 70 60 50 40   

[3.3] অিডট আপি� 
িন�ি� কায ��েমর উ�য়ন 

[3.3.1] ি�প�ীয় এবং 
ি�প�ীয় সভায় উপ�ািপত 
অিডট আপি� 

% 1 50 40 30 25 -   

[3.3.2] অিডট আপি� 
িন�ি��ত 

তািরখ 1 15-12-2020 15-01-2021 15-2-2021 - -   
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সংয োজনী-১ 

 

শব্দ সংযেপ (Acronyms) 

 

 :    শব্দ সংযেপ (Acronyms)       

1. (IBAS++) (Integrated Budget and 

Accounting System) 

2. e-TIN Electronic Taxpayer’s 

Indentification Number 

4. GMS Guest Management System 

5. ই-নথি অনলোইযন নথি থনষ্পথি 
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সংয োজনী-২ 

কর্ মসম্পোদন সূচকসমূহ, বোস্তবোয়নকোরী কো মোলয়সমূহ এবং পথরর্োপ পদ্ধথি এর থববরণ: 
 

     

    
কো মক্রর্ কর্ মসম্পোদন সূচক থববরণ 

বোস্তবোয়নকোরী 

ইউথনট 

পথরর্োপ পদ্ধথি 

এবং উপোিসূত্র 
সোধোরণ র্ন্তব্য 

1 

[1.1]          

               
[1.1.১]                                                             

                                    

         । 

[১.২] বিোর্ড ের বিবিন্ন 

অনুবিিোর্ের সোর্ে 

সমন্বয় ও গৃবিত 

বসদ্ধোর্ের অগ্রেবত 

পর্ েোর্ োচনো 

[৩.১.১] আর্য়োবিত বিোড ে সিো 
                            

      

                                               

              । 

 

[৩.১.২] সিোর বসদ্ধোে িোস্তিোয়ন                        

           

            
      

                          

   । 

2 

২.১         

             ও 

                    

২.১.১                    
        ও                 

         

                   

       /                । 

2.২                

        ও            

         

২.২.১                                           

                   

       /                    । 

[২.৩] বিোর্ড ের প্রশোসবনক 

মোম ো বনষ্পবি।  

[২.২.১] প্রশোসবনক মোম োর িো নোেোদ তথ্য 

প্রস্তুত  
                       

            
        

                           

   । 

৩ 

[৩.১] খসড়ো িোতীয় 

িোর্িট প্রস্তুতকোর্  

সংবিষ্ট সকর্ র মতোমত 

গ্রিণ 

[৩.১.১] অনুবিত সিো  
                     

      

                                        । 

 

 

[৩.১.২] সিোর বসদ্ধোে িোস্তিোয়ন  
                    

               

                                            

                  । 

 

[৩.২] খসড়ো িোর্িট 

প্রস্তুতকোর্  অে ে বিিোে ও 

অন্যোন্য দপ্তর্রর সোর্ে 

সমন্বয়। 

[৩.২.১] অনুবিত সিো            ও            

                    

                                              । 

 

[৩.২.২] সিোর বসদ্ধোে িোস্তিোয়ন  
                       

        । 

                        

                           

 

৩.৩ অন্যোন্য মন্ত্রণো য় ও 

বিিোর্ের সোর্ে বিোর্ড ের 

সমন্বয়।   

[৩.৩.১] বিবিন্ন বিিোে, মন্ত্রণো য় ও সংসদ 

সবচিো র্য় মোবসক বপ্রবরত প্রবতর্িদন 
      ,                 

          
                  

 

      /                

            । 

[৩.৩.২] বিবিন্ন মন্ত্রণো র্য় সমবন্বত মতোমত 

বপ্ররণ  

  ,   ,                 

     

                        /                

               । 
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কো মক্রর্ কর্ মসম্পোদন সূচক থববরণ 

বোস্তবোয়নকোরী 

ইউথনট 

পথরর্োপ পদ্ধথি 

এবং উপোিসূত্র 
সোধোরণ র্ন্তব্য 

4 

[৪.১] িোর্িট িোস্তিোয়ন 

মূল্যোয়র্নর মোধ্যর্ম 

আবে েক শংখ ো 

পবরিীক্ষণ। 

[৪.১.১] বিোর্ড ের আওতোধীন দপ্তরসমূি বের্ক 

প্রোপ্ত চোবিদোর বিবির্ত িরোদ্দ প্রদোন।  
                                          

                         । 

 

[৪.১.২] ত্রৈমোবসক পর্ েোর্ োচনো সিো 
                                            

 

                         । 

[ ৪.২] সংর্শোবধত 

িোর্িট পবরিীক্ষণ ও 

সমন্বয়। 

[৪.২.১] খোত উপর্র্োিন ও িরোদ্দ প্রদোন।  
                       

    
                    

                         । 

 

[ ৪.৩] অবডট 

বনষ্পবিকরণ 

[৪.৩.১] বনষ্পবিকৃত অবডট আপবি  
                                                              । 

৫ 

 

[৫.১] অবিস সোমগ্রী ক্রয় 

ব্যিস্থোপনো।   

[৫.১.১] িোবষ েক ক্রয়  

পবরকল্পনো প্রস্তুত  
                                       

             ও       । 

 

[৫.১.২]  েোবড়র ইবতিোস িই সমূর্ির 

িো নোেোদকরণ                                           

                    । 

 

 

[৫.২] পুরোতন অবিস 

সোমগ্রী ব্যিস্থোপনো  

[৫.২.১] পুরোতন আসিোিপৈ ও সরঞ্জোম 

বমরোমত/বিক্রয় 

                                                । 

 

[৫.২.২] পুরোতন নবেপৈ বেনীবিন্যোস ও 

বিনষ্টকরণ 

                                     
                 । 

[৬.১] Guest 

Management 

Systemিোস্তিোয়ন 

৬.১.১ বেস্ট এবি ম্যোর্নির্মন্ট বসর্স্টম 

িোস্তিোয়ন 

আগত                       

               
            

                                    

    । 

৬.১.২  োইর্েরী ম্যোর্নির্মন্ট বসর্স্টম 

িোস্তিোয়ন  

                       

         
            

                                    

    । 

৬.১.৩ বিবির্ক  ম্যোর্নির্মন্ট বসর্স্টম  

িোস্তিোয়ন 

গ                   

         
            

                                    

    । 

৬.১.৪ ির্রন ন্যোশনো  ডোটোর্িইি বসর্স্টম 

িোস্তিোয়ন 

                          

         
            

                                    

    । 

৬.১.৫ বরবিবনউ মবনটবরং বসর্স্টম িোস্তিোয়ন                 আ    

        

                                                

    । 
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সংয োজনী ৩ 

অন্য র্ন্ত্রণোলয়/থবভোগ/দপ্তর/সংস্থোর থনকট সুথনথদ মষ্ট কর্ মসম্পোদন চোথহদোসমূহ 

 

প্রথিষ্ঠোযনর 

নোর্ 

সংথিষ্ট কো মক্রর্ কর্ মসম্পোদন সূচক উক্ত প্রথিষ্ঠোযনর থনকট 

চোথহদো/প্রিযোশ্যো 

চোথহদো/প্রিযোশোর 

য ৌথক্তকিো 

প্রিযোশো পূরণ নো হযল সম্ভোব্য প্রভোব 

 [১.1]            -       

   ত         

[১.1.1]            -                          গ    আ                    

    গ         গত        

 -               ত              ত 

     

[১.1.2]  -                ত                 গ    আ                    

    গ         গত         

 -               ত              ত 

      

[.1.১.3]  -              ত                 গ    আ                    

    গ         গত         

 -               ত              ত 

      

 [2.১]                      

             

[2.১.1]   ত                           ত                 গ                   

    গ         গত         

                      ত            

  ত      

 [2.২              [2.২.1]   ত                              

       আ         ত 

                গ                   

    গ         গত         

                      ত            

  ত      

[2.২.2]                            ত                 গ                   

    গ         গত         

                      ত            

  ত      

 [2.৩]                ত 

     গ      

[2.৩.1]      গ                      ত                          

                

                   

    গ 

    গ        গ       

                   

     গ                      

[2.৩.2]      গ      ত                 গ      গ              

         

     গ                      

 [3.1]                      [3.1.1]                          ত         গ                                          ত            

[3.1.2                          ত           ত         গ                      

                       

                  ত           

 [3.২       আ          

              

[3.২.1]                              ত 

     আ    

                      ত         

       

     আ          ত        ত            

[3.২.2]      আ          ত                       ত         

       

     আ          ত        ত           

 


