
দপ্তয/ংস্থায আফশ্যিক ককৌরগত উদ্দেিমূ 

(দ্দভাট ভান-২০) 

 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

ককৌরগত উদ্দেি 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌরগত 

উদ্দেদ্দিয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন 

সূচদ্দকয 

ভান 

(Weight 

of 

PI) 

রক্ষ্যভাত্রায ভান -২০১৬-১৭ 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অশ্যত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরশ্যত ভান 

(Fair) 

চরশ্যতভাদ্দনয 

শ্যনদ্দে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষ্তায দ্দে ফাশ্যল যক 

কভ যম্পাদন চুশ্যি 

ফাস্তফানন 

৬ 

২০১৬-১৭ অথ যফছদ্দযয খড়া ফাশ্যল যক কভ যম্পাদন 

চুশ্যি দাশ্যখর 

শ্যনধ যাশ্যযত ভনীভায ভদ্দে খড়া চুশ্যি 

ভন্ত্রণারন/শ্যফবাদ্দগ দাশ্যখরকৃত  
তাশ্যযখ ১ ১৯ কভ ২২ কভ ২৪ কভ ২৫ কভ ২৬ কভ 

ভাঠম যাদ্দনয কাম যারনমূদ্দয দ্দে ২০১৬-১৭ 

অথ যফছদ্দযয ফাশ্যল যক কভ যম্পাদন  চুশ্যি স্বাক্ষ্য 
শ্যনধ যাশ্যযত ভনীভায ভদ্দে চুশ্যি স্বাক্ষ্শ্যযত তাশ্যযখ ১ ২৬-৩০ জুন - - - - 

২০১৫-১৬ অথ যফছদ্দযয ফাশ্যল যক কভ যম্পাদন চুশ্যিয 

মূল্যানন প্রশ্যতদ্দফদন দাশ্যখর 

শ্যনধ যাশ্যযত তাশ্যযদ্দখ মূল্যানন প্রশ্যতদ্দফদন 

দাশ্যখরকৃত  
ংখ্যা ১ ১৪ জুরাই ১৭ জুরাই ১৮ জুরাই ১৯ জুরাই ২০ জুরাই 

২০১৬-১৭ অথ যফছদ্দযয ফাশ্যল যক কভ যম্পাদন চুশ্যি 

ফাস্তফানন শ্যযফীক্ষ্ণ 
ত্রত্রভাশ্যক প্রশ্যতদ্দফদন দাশ্যখরকৃত  ংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

২০১৬-১৭ অথ যফছদ্দযয ফাশ্যল যক কভ যম্পাদন চুশ্যিয 

অধ যফাশ্যল যক মূল্যানন প্রশ্যতদ্দফদন দাশ্যখর 

শ্যনধ যাশ্যযত তাশ্যযদ্দখ অধ যফাশ্যল যক মূল্যানন 

প্রশ্যতদ্দফদন দাশ্যখরকৃত 
তাশ্যযখ ১ ২২ জানুনাশ্যয 

২৩ 

জানুনাশ্যয 
২৪ জানুনাশ্যয ২৫ জানুনাশ্যয ২৬ জানুনাশ্যয 

ফাশ্যল যক কভ যম্পাদন চুশ্যিয দ্দে ংশ্যিষ্ট 

কভ যকতযাদ্দদয প্রদ্দণাদনা প্রদান 
ত্রফদ্দদশ্যক প্রশ্যক্ষ্দ্দণ কপ্রশ্যযত কভ যকতযা ংখ্যা ১ ৩ ২ ১ - - 

দক্ষ্তা ও ত্রনশ্যতকতায 

উন্ননন 
৩ 

 

যকাশ্যয কভ যম্পাদন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত 

প্রশ্যক্ষ্ণ শ্যফশ্যবন্ন শ্যফলদ্দন কভ যকতযা/কভ যচাযীদ্দদয 

জন্য প্রশ্যক্ষ্ণ আদ্দনাজন 

প্রশ্যক্ষ্দ্দণয ভন
*
 জনঘণ্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীন শুদ্ধাচায ককৌর ফাস্তফানন 

২০১৬-১৭ অথ যফছদ্দযয শুদ্ধাচায ফাস্তফানন 

কভ যশ্যযকল্পনা এফং ফাস্তফানন শ্যযফীক্ষ্ণ 

কাঠাদ্দভা প্রণীত ও দাশ্যখরকৃত 

তাশ্যযখ ১  ১৫ জুরাই ৩১ জুরাই - - - 

শ্যনধ যাশ্যযত ভনীভায ভদ্দে ত্রত্রভাশ্যক  

শ্যযফীক্ষ্ণ প্রশ্যতদ্দফদন দাশ্যখরকৃত 
ংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

তথ্য অশ্যধকায ও 

স্বপ্রদ্দণাশ্যদত তথ্য 

প্রকা ফাস্তফানন 

২ 

তথ্য ফাতানন ারনাগাদকযণ তথ্য ফাতানন ারনাগাদকৃত 
% 

১ 
প্রশ্যত ভাদ্দয ১ভ 

প্তা 

প্রশ্যত ভাদ্দয 

২ন প্তা 

প্রশ্যত ভাদ্দয 

৩ন প্তা 
- - 

ফাশ্যল যক প্রশ্যতদ্দফদন প্রণনন ও প্রকা ফাশ্যল যক প্রশ্যতদ্দফদন ওদ্দনফাইদ্দট প্রকাশ্যত 
তাশ্যযখ 

১ ১৫ অদ্দটাফয 
২৯ 

অদ্দটাফয 
১৫ নদ্দবম্বয ৩০ নদ্দবম্বয ১৫ শ্যডদ্দম্বয 

কাম যদ্ধশ্যত ও কফায 

ভাদ্দনান্ননন 
৫ 

ই-পাইশ্যরং দ্ধশ্যত প্রফতযন দপ্তয/ংস্থান ই-পাইশ্যরং দ্ধশ্যত প্রফশ্যতযত 
তাশ্যযখ ১ 

২৮ কপব্রুনাশ্যয ৩০ ভাচ য ৩০ এশ্যপ্রর ৩১ কভ ২৯ জুন 

শ্যআযএর শুরুয ২ ভা পূদ্দফ য ংশ্যিষ্ট কভ যচাযীয 

শ্যআযএর, ছুটি নগদানন ও কনন ভঞ্জুশ্যযত্র 

যুগৎ জাশ্যয শ্যনশ্যিতকযণ  

শ্যআযএর শুরুয ২ ভা পূদ্দফ য ংশ্যিষ্ট 

কভ যচাযীয শ্যআযএর, ছুটি নগদানন ও কনন 

ভঞ্জুশ্যযত্র যুগৎ জাশ্যযকৃত  

% ১ 
১০০ ৯০ ৮০ - - 

                                                      
*
 ৬০ ঘণ্টা প্রশ্যক্ষ্দ্দণয ভদ্দে অন্যযন ২০ঘন্টা যকাশ্যয কভ যম্পাদন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত প্রশ্যক্ষ্ণ অন্তর্ভ যি থাকদ্দফ ।  



করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

ককৌরগত উদ্দেি 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌরগত 

উদ্দেদ্দিয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন 

সূচদ্দকয 

ভান 

(Weight 

of 

PI) 

রক্ষ্যভাত্রায ভান -২০১৬-১৭ 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অশ্যত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরশ্যত ভান 

(Fair) 

চরশ্যতভাদ্দনয 

শ্যনদ্দে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

কফা প্রশ্যক্রনান উদ্ভাফন কাম যক্রভ ফাস্তফানন 

দপ্তয/ংস্থায কভদ্দক্ষ্ একটি অনরাইন কফা 

চালুকৃত 
তাশ্যযখ ১ ৩১ শ্যডদ্দম্বয 

৩১ 

জানুনাশ্যয 
২৮ কপব্রুনাশ্যয - - 

দপ্তয/ংস্থায কভদ্দক্ষ্ ৩ টি কফাপ্রশ্যক্রনা 

জীকৃত 
তাশ্যযখ ১ ৩১ শ্যডদ্দম্বয 

৩১ 

জানুনাশ্যয 
২৮ কপব্রুনাশ্যয - - 

অশ্যবদ্দমাগ প্রশ্যতকায ব্যফস্থা ফাস্তফানন শ্যনষ্পশ্যত্তকৃত অশ্যবদ্দমাগ  % 
১ 

৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

কভ য শ্যযদ্দফ উন্ননন ৩ 

অশ্যপ বফন ও আশ্যেনা শ্যযচ্ছন্ন যাখা 
শ্যনধ যাশ্যযত ভনীভায ভদ্দে অশ্যপ বফন ও 

আশ্যেনা শ্যযচ্ছন্ন 
তাশ্যযখ 

১ 
৩০ নদ্দবম্বয ৩১ শ্যডদ্দম্বয ৩১ জানুনাশ্যয - - 

কফা প্রতযাী এফং দ যনাথীদ্দদয জন্য টনদ্দরট 

অদ্দক্ষ্াগায (waiting room)  এয ব্যফস্থা 

কযা  

শ্যনধ যাশ্যযত ভনীভায ভদ্দে কফা প্রতযাী এফং 

দ যনাথীদ্দদয জন্য টনদ্দরট অদ্দক্ষ্াগায  

চালুকৃত 

তাশ্যযখ 
১ 

৩০ নদ্দবম্বয ৩১ শ্যডদ্দম্বয ৩১ জানুনাশ্যয - - 

কফায ভান ম্পদ্দকয কফাগ্রীতাদ্দদয ভতাভত 

শ্যযফীক্ষ্দ্দণয ব্যফস্থা চালু কযা 

কফায ভান ম্পদ্দকয কফাগ্রীতাদ্দদয ভতাভত 

শ্যযফীক্ষ্দ্দণয ব্যফস্থা চালুকৃত 
তাশ্যযখ 

১ 
৩০ নদ্দবম্বয ৩১ শ্যডদ্দম্বয ৩১ জানুনাশ্যয - - 

আশ্যথ যক ব্যফস্থানায 

উন্ননন 
১ অশ্যডট আশ্যত্ত শ্যনষ্পশ্যত্ত কাম যক্রদ্দভয উন্ননন 

 

ফছদ্দয অশ্যডট আশ্যত্ত শ্যনষ্পশ্যত্তকৃত 

 

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

 


