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

ককৌশলগত 

উদ্দেশয 
(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগত 

উদ্দেদ্দশযর 

মান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator)  

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

লক্ষ্যমাত্রার মান  ২০২০-২১  

অসাধারণ 

(Excellent) 

অতত 

উত্তম 

(Very 
Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলতত 

মান 

(Fair) 

চলততমাদ্দনর 

তনদ্দে 

(Poor) 

১০০ % ৯০% ৮০ % ৭০ % ৬০% 

[১] দাপ্ততরক 

কম যকাদ্দে 

স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও 

জবাবতদতি 

তনদ্ধিতকরণ 

১১ 

  [১.১] বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন 

চুক্তি (এর্িএ) বাস্তবায়ন। 

[১.১.১] এতিএ’র সকল 

ত্রত্রমাতসক প্রর্িববদন 

ওবয়বসাইবে প্রকার্িি 

সংখ্যা ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এতিএ টিদ্দমর 

মাতসক সভা অনুটিত 
সংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

   [১.২] শুদ্ধাচার/উত্তর্ 

চচিার র্বষবয় অংিীজনবদর 

সবে র্ির্বর্নর্য়  

[১.২.১] মততবতনময় সভা 

অনুটিত 
সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অর্িব াগ প্রর্িকার 

বযবস্থা র্বষবয়  সসবাগ্রহীিা 

/অংিীজনবদর 

অবর্হিকরণ 

[১.৩.১]অবতিতকরণ সভা 

আদ্দয়াদ্ধজত 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - 
- 

[১.৪] সসবা প্রদান 

প্রর্িশ্রুর্ি র্বষবয়  

সসবাগ্রহীিাবদর 

অবর্হিকরণ  

[১.৪.১]অবতিতকরণ সভা 

আদ্দয়াদ্ধজত   

         সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২  - 

[১.৫] িথ্য বািায়ন 

হালনাগাদ সংক্রান্ত 

ত্রৈর্ার্সক প্রর্িববদন 

উর্ধ্ িিন কিত িিবের র্নকে 

সপ্ররণ 

[১.৫.১]  ত্রৈর্ার্সক প্রর্িববদন 

সপ্রর্রি 
        সংখ্যা  ২ ৪ ৩   

 

 [২] 

কম যসম্পাদদ্দন 

গততশীলতা 

আনয়ন ও 

কসবার মান বৃদ্ধি 

৮ 

[২.১]ই-নতি বাস্তবায়ন 
[২.১.১] ই-নতিদ্দত কনাি 

তনষ্পতত্তকৃত  

% 
২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.২] উদ্ভাবনী /কু্ষ্দ্র 

উন্নয়ন উদ্দদযাগ 

বাস্তবায়ন 

[২.২.১] নূনতম একটি 

উদ্ভাবনী /কু্ষ্দ্র উন্নয়ন 

উদ্দদযাগ চালুকৃত 

সংখ্যা 
২ ১৫-২-২১ 

১৫-৩-

২১- 

১৫-৪-

২১ 

১৫-৫-

২১ 
- 

র্াঠ ি িাবয়র আবতশযক ককৌশলগত উদ্দেশযসমূি ২০২০-২১(প্রস্তার্বি) 



[২.৩] কম যচারীদ্দদর 

প্রতশক্ষ্ণ প্রদান 

[২.৩.১] প্রবিযক  কর্ িচার্রর 

জনয প্রর্িেণ আবয়াক্তজি 
জনঘন্টা ২ ৪০ 

৩০ ২০ ১০ - 

[২.৩.২] ১০র্ সগ্রড ও িদরু্ধ্ ি 

প্রবিযক কর্ িচারীবক এর্িএ 

র্বষবয়  প্রদত্ত প্রর্িেণ 

জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এতিএ বাস্তবায়দ্দন 

প্রদ্দনাদনা প্রদান 

[২.৪.১] নুযনতম একটি 

আওতাধীন দপ্তর/ একজন 

কম যচারীদ্দক এতিএ 

বাস্তবায়দ্দনর জনয 

প্রদ্দনাদনা প্রদানকৃত 

সংখ্যা ১ ১ - - - - 

[৩] আতি যক ও 

সম্পদ 

বযবস্থািনার 

উন্নয়ন 

৬ 

 

[৩.১] বাতষ যক ক্রয় 

িতরকল্পনা বাস্তবায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় িতরকল্পনা 

অনুর্ায়ী ক্রয় সম্পাতদত 
% ১ ১০০ 

৯০ ৮০ - - 

[৩.২] বাতষ যক উন্নয়ন 

কম যসূতচ (এতিতি)/বাদ্দজি 

বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বাতষ যক উন্নয়ন 

কম যসূতচ (এতিতি) /বাদ্দজি 

বাস্তবাতয়ত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অর্ডে আির্ত্ত 

র্নষ্পর্ত্ত কা িক্রবর্র 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] অর্ডে আির্ত্ত 

র্নষ্পর্ত্তকত ি 
% ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] হালনাগাদকত ি 

স্থাবর ও অস্থাবর 

সম্পর্ত্তর িার্লকা উর্ িিন 

অর্িবস সপ্ররণ 

[৩.৪.১] হালনাগাদকত ি স্থাবর 

ও অস্থাবর সম্পর্ত্তর িার্লকা 

উর্ িিন অর্িবস সপ্রর্রি 

িার্রখ্ ১ ১৫-১২-২০ 
১৪-০১-

২১ 

১৫-২-

২১ 
- - 

 


