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সেকশন ৩ 

ক ৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধি ার,  ার্ যক্রম,  ম যসম্পাদন সূচ  এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ 

বাধষ য   ম যসম্পাদন চুধি ২০১9-20 এর মূল্যায়ন প্রধতদ্দবদন ছ ঃ  

 

ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

 ার্ যক্রম  ম যসম্পাদন সূচ  এ   
 ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

প্রকৃত অর্যন লক্ষ্মাত্রা / ধনর্ যায়  ২০১9-20 201৯-২০ 

৪র্ থ ত্রৈমাসিক 

(এসিল- 

জুন,২০) 

মন্তব্য 
২০১7-১8 

২০১8-

১9 

অসািারর্ অধত উত্তম উত্তম চলধত মান 
চলধত 

মাদ্দনর ধনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

র্াতীয় পধর ল্পনা ও উন্নয়ন এ াদ্দেধমর ক ৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ 

[১] 

পধর ল্পনা 

ও উন্নয়দ্দন 

র্াতীয় 

সক্ষ্মতা 

বৃধি 

৩৭ 

[১.১] 

ধনয়ধমতভাদ্দব 

প্রধশক্ষ্র্ 

 ম যসূচী 

আদ্দয়ার্ন  

 

[১.১.১] প্রধশক্ষ্র্ 

বষ যপধি মুদ্রর্ তাধরখ ৫ 
৯ জুলাই 

২০১8 

১২ কম 

২০১9 

৩০ কম 

২০২০ 

5 জুন 

২০২০ 

14 জুন 

২০২০ 

২1 জুন  

২০২০ 

২5 জুন  

২০২০ 
বাস্তবাসিত  

[১.১.২] প্রধশধক্ষ্ত 

 ম য তযা সংখ্যা ৩২ ১৯৭৯ 2094 ১৫০০ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ১০০০ ১৬০ জন িংযুসি- 

[২] 

এনএধপধের 

 ম য ান্ড 

প্রচার এবং 

উন্নয়ন 

১৯ 

[২.১] প্রধশক্ষ্র্ 

উপদ্দর্াধগতা 

এবং  

পধর ল্পনা ও 

উন্নয়ন 

ধবষয়  

গদ্দবষর্া 

পধরচালনা  

[২.১.১] গদ্দবষর্া 

 ার্ যক্রম বাস্তবাধয়ত 
তাধরখ ৮ 

২৫ জুন 

২০১8 

২0 জুন 

২০১9 

২৫ জুন 

২০20 

২৭ জুন 

২০20 

২৯ জুন 

২০20 

৩০ জুন 

২০20 
- বাস্তবাসিত  

[২.১.২] গদ্দবষর্া 

প্রধতদ্দবদন 

বাস্তবায়ন ারীর 

ধন ট কপ্রধরত 

তাধরখ ৩ 
২৮ জুন 

২০১8 

২2 জুন 

২০১9 

২৮ জুন 

২০20 

২৯ জুন 

২০20 

৩০ জুন 

২০20 
- - বাস্তবাসিত  

[২.২] 

সমসামধয়  

উন্নয়ন 

ধবষয়  

প্র াশনা  

[২.২.১] বাধষ য  

র্ার্ যাল প্র াধশত 
তাধরখ ৬ 

৩০ জুন 

২০১8 

৩০ কম 

২০১9 

২৫ জুন 

২০20 

২৭.৬. 

২০20 
২৮.৬.২০20 ২৯.৬.২০20 ৩০.৬.২০20 ১৬ জুন, ২০২০  

[২.২.২] ষান্মাধষ  

এনএধপধে বাতযা 

ধনয়ধমত প্র াশনা 
তাধরখ 

১ - 

০৯ 

আগস্ট, 

২০১৮ 

৩০ কসদ্দে 

১9 

০৫ অদ্দটা, 

১9 

১০ অদ্দটা, 

১9 

১৫ অদ্দটা, 

১9 

২০ অদ্দটা, 

১9 
০১/০৮/২০১৯  

১ - 

১৪ 

র্ানুয়াধর, 

২০১৯ 

৩১ মাচ য, 20 
০৫ এধপ্রল, 

20 

১০ এধপ্রল, 

20 

১৫ এধপ্রল, 

20 

২০ এধপ্রল, 

20 
০২/০২/২০২০  

 

[৩] 

মানবসম্পদ 

ও 

কভৌতসুধবিা 

ব্যবস্থাপনা 

 

 

১৯ 

[৩.১] 

প্রধশক্ষ্র্ 

সহায়  

সুধবিাধদ 

প্রদান 

[৩.১.১] ধনরবধিন্ন 

প্রধশক্ষ্র্ সুধবিা 

বাস্তবাধয়ত 

% ২ ৮৯.৭৪ 90.91 ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৮.৫০ 

িংযুসি- 

 

[৩.১.২] পধরিন্নতা 

বাস্তবাধয়ত 
% ৩ ৯২.১২ 90.73 ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৮.৬০ 

[৩.১.৩] সুষু্ঠ খাবার 

ব্যবস্থাপনা 

বাস্তবাধয়ত 

% ৩ ৯০.৩৪ 91.80 ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৯.২০ 
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ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

 ার্ যক্রম  ম যসম্পাদন সূচ  এ   
 ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

প্রকৃত অর্যন লক্ষ্মাত্রা / ধনর্ যায়  ২০১9-20 201৯-২০ 

৪র্ থ ত্রৈমাসিক 

(এসিল- 

জুন,২০) 

মন্তব্য 
২০১7-১8 

২০১8-

১9 

অসািারর্ অধত উত্তম উত্তম চলধত মান 
চলধত 

মাদ্দনর ধনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

 

 

[৩] 

মানবসম্পদ 

ও 

কভৌতসুধবিা 

ব্যবস্থাপনা 

 

 

 

 

 

 

[৩.১.৪] লাইদ্দেধর 

সুধবিা বাস্তবাধয়ত 
% ৩ ৯১.৯৬ 89.73 ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৮.৫০ 

[৩.১.৫] 

অধেওধভজুযয়াল 

সুধবিা বাস্তবাধয়ত 

% ৩ ৮৭.৮৩ 84.38 ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫.৬০ 

[৩.২]  মী 

ব্যবস্থাপনা 

[৩.২.১] র্নবল 

ধনদ্দয়াগ 
% ২ ১০০ ১০০% ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

বাস্তবাসিত 

[৩.২.২]  ম য তযা-

 ম যচারীদ্দদর পদায়ন 

– পদ্দদান্নধত 

% ১ ১০০ ১০০% ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ বাস্তবাসিত  

[৩.২.৩]  ম যচারী 

 ল্যার্ ও 

অবসরসুধবিা প্রদান 

% ২ ১০০ ১০০% ৯০ ৮৫ ৭৫ ৬৫ ৬০ বাস্তবাসিত  
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র্াতীয় পধর ল্পনা ও উন্নয়ন এ াদ্দেধমর আবধশ্য  ক ৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ 

(দ্দমাট নম্বর-২৫)  

 লাম-১  লাম-২  লাম-৩  লাম-৪  লাম-৫  লাম-৬  লাম-৭ 

ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

 ার্ যক্রম 

(Activities) 

 ম যসম্পাদন সূচ  

(Performance Indicator) 

এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

লক্ষ্যমাত্রার মান ২০১9-20 201৯-২০ 

৪র্ থ ত্রৈমাসিক 

(এসিল- 

জুন,২০) 

মন্তব্য  

অসািারর্ 

 

অধত উত্তম উত্তম চলধত মান 

 

চলধতমাদ্দনর 

ধনদ্দে 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] 

 ম যসম্পাদদ্দন 

গধতশীলতা 

আনয়ন ও 

কসবার মান 

বৃধি 

১০ 

[১.১] দপ্তর/সংস্থায় ই-ফাইধলং পিধত 

বাস্তবায়ন 

[১.১.১] স ল শাখায় ই-নধি ব্যবহার % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

বাস্তবাসিত 

 

িংযুসি- 

 

[১.১.২] ই-ফাইদ্দল নধি ধনষ্পধত্তকৃত % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

[১.১.৩] ই-ফাইদ্দল পত্র র্ারীকৃত  % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[১.২] দপ্তর/সংস্থা  র্তয  অনলাইন কসবা 

চালু  রা 

[১.২.১] ন্যযনতম এ টি নতুন 

ধেধর্টাল কসবা চালুকৃত 
তাধরখ ১ ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০ 

বাস্তবাসিত  

[১.৩] দপ্তর/সংস্থা ও অিীনস্ত উদ্ভাবনী 

উদ্দযাগ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্র ল্প বাস্তবায়ন 

 

[১.৩.১] ন্যযনতম এ টি নতুন উদ্ভাবনী 

উদ্দযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্র ল্প চালুকৃত 
তাধরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০ 

 

বাস্তবাসিত 

 

[১.৪] কসবা সহর্ী রর্ 

 

[১.৪.১] ন্যযনতম এ টি নতুন কসবা 

সহর্ী রর্ প্রদ্দসস ম্যাপসহ সর াধর 

আদ্দদশ র্াধরকৃত 

তাধরখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯ 

 

বাস্তবাসিত 

িংযুসি- 

 

[১.৪.২] কসবা সহর্ী রর্ অধিদ্দক্ষ্দ্দত্র 

বাস্তবাধয়ত 
তাধরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০ 

বাস্তবাসিত  

[১.৫] ধপআরএল শুরুর ২ মাস পূদ্দব য 

সংধিষ্ট  ম যচারীর ধপআরএল ও ছুটি 

নগদায়নপত্র র্াধর  রা 

 

[১.৫.১] ধপআরএল আদ্দদশ র্াধরকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০   বাস্তবাসিত  

[১.৫.২] ছুটি নগদায়ন পত্র র্াধরকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০   বাস্তবাসিত 

 

[১.৬] শূন্য পদ্দদর ধবপরীদ্দত ধনদ্দয়াগ 

প্রদান 

 

[১.৬.১] ধনদ্দয়াগ প্রদাদ্দনর র্ন্য ধবজ্ঞধপ্ত 

র্াধরকৃত 
% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০  বাস্তবাসিত 

িংযুসি- 

 

[১.৬.২] ধনদ্দয়াগ প্রদানকৃত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০  চলমান  

[১.৭] ধবভাগীয় মামলা ধনষ্পধত্ত 

 
[১.৭.১] ধবভাগীয় মামলা ধনষ্পধত্তকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০  

নাই  

[১.৮] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ রর্ 

 
[১.৮.১] স ল তথ্য হালনাগাদকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০   

বাস্তবাসিত  
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 লাম-১  লাম-২  লাম-৩  লাম-৪  লাম-৫  লাম-৬  লাম-৭ 

ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

 ার্ যক্রম 

(Activities) 

 ম যসম্পাদন সূচ  

(Performance Indicator) 

এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

লক্ষ্যমাত্রার মান ২০১9-20 201৯-২০ 

৪র্ থ ত্রৈমাসিক 

(এসিল- 

জুন,২০) 

মন্তব্য  

অসািারর্ 

 

অধত উত্তম উত্তম চলধত মান 

 

চলধতমাদ্দনর 

ধনদ্দে 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২] দাপ্তধর  

 ম য াদ্দন্ড 

স্বিতা বৃধি ও 

র্বাবধদধহ 

ধনধিত রর্ 

৮ 

[২.১] বাধষ য   ম যসম্পাদন চুধি 

বাস্তবায়ন 

 

[২.১.১] সর াধর  ম যসম্পাদন 

ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রধশক্ষ্র্সহ 

অন্যান্য ধবষদ্দয় প্রধশক্ষ্র্ আদ্দয়াধর্ত 

র্নঘন্টা ১ ৬০     

বাস্তবাসিত  

 

[২.১.২] বাধষ য   ম যসম্পাদন চুধির 

স ল প্রধতদ্দবদন অনলাইদ্দন 

দাধখলকৃত 

সংখ্যা ১ ৪     

বাস্তবাসিত  

িংযুসি-     

[২.১.৩] এধপএ টিদ্দমর মাধস  সভার 

ধসিান্ত বাস্তবাধয়ত 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০   

বাস্তবাসিত  

[২.১.৪] মাঠ পর্ যাদ্দয়র  ার্ যালদ্দয়র 

২০১৯-২০ অি য বছদ্দরর বাধষ য  

 ম যসম্পাদন চুধির অি যবাধষ য  

মূল্যায়ন প্রধতদ্দবদন পর্ যাদ্দলাচনাদ্দন্ত 

ফলাবতযন (Feedback) প্রদত্ত 

তাধরখ ০.৫ ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০ 

 

নাই 

 

[2.2] র্াতীয় শুিাচার ক ৌশল ও তথ্য 

অধি ার বাস্তবায়ন 

 

[2.2.১] র্াতীয় শুিাচার 

 ম যপধর ল্পনা বাস্তবাধয়ত 
% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫  

বাস্তবাসিত   

[2.2.২] ২০১৮-১৯ অি য বছদ্দরর 

বাধষ য  প্রধতদ্দবদন ওদ্দয়বসাইদ্দট 

প্র াধশত 

তাধরখ ১ ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০ 

বাস্তবাসিত  

[২.৩] অধভদ্দর্াগ প্রধত ার ব্যবস্থা 

বাস্তবায়ন 

 

[২.৩.১] ধনধদ যষ্ট সমদ্দয়র মদ্দে 

অধভদ্দর্াগ ধনষ্পধত্তকৃত 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০  

বাস্তবাসিত  

[২.৩.২] অধভদ্দর্াগ ধনষ্পধত্ত সংক্রান্ত 

মাধস  প্রধতদ্দবদন মন্ত্রর্ালদ্দয় 

দাধখলকৃত 

% ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯  

বাস্তবাসিত িংযুসি- 

[২.৪] কসবা প্রদান প্রধতশ্রুধত 

হালনাগাদ রর্ ও বাস্তবায়ন 

 

[২.৪.১] কসবা প্রদান প্রধতশ্রুধত 

হালনাগাদকৃত 
% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

বাস্তবাসিত  

[২.৪.২] ধনি যাধরত সমদ্দয় ত্রত্রমাধস  

বাস্তবায়ন প্রধতদ্দবদন মন্ত্রর্ালদ্দয় 

দাধখলকৃত 

সংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ ২   

বাস্তবাসিত িংযুসি- 

[২.৪.৩] কসবাগৃহীতাদ্দদর মতামত 

পধরবীক্ষ্র্ ব্যবস্থা চালুকৃত 
তাধরখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০ 

বাস্তবাসিত িংযুসি- 
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 লাম-১  লাম-২  লাম-৩  লাম-৪  লাম-৫  লাম-৬  লাম-৭ 

ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

 ার্ যক্রম 

(Activities) 

 ম যসম্পাদন সূচ  

(Performance Indicator) 

এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

লক্ষ্যমাত্রার মান ২০১9-20 201৯-২০ 

৪র্ থ 

ত্রৈমাসিক 

(এসিল- 

জুন,২০) 

মন্তব্য  

অসািারর্ 

 

অধত উত্তম উত্তম চলধত মান 

 

চলধতমাদ্দনর 

ধনদ্দে 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩] আধি য  ও 

সম্পদ 

ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন 

৭ 

[3.1] বাদ্দর্ট বাস্তবায়ন উন্নয়ন 

 

[3.1.১] বাদ্দর্ট বাস্তবায়ন পধর ল্পনা 

প্রর্ীত 
তাধরখ ০.৫ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯ 

বাস্তবাসিত  

[3.1.২] ত্রত্রমাধস  বাদ্দর্ট বাস্তবায়ন 

প্রধতদ্দবদন দাধখলকৃত 
সংখ্যা ০.৫ ৪ ৩    

বাস্তবাসিত  

[3.2] বাধষ য  উন্নয়ন  ম যসূধচ (এধেধপ) 

বাস্তবায়ন 

 

[3.2.১] বাধষ য  উন্নয়ন  ম যসূধচ 

(এধেধপ) বাস্তবাধয়ত 
% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

বাস্তবাসিত 

৭১.৫১% 

 

[3.3] অধেট আপধত্ত ধনষ্পধত্ত  ার্ যক্রদ্দমর 

উন্নয়ন 

 

[3.3.১] ধত্রপক্ষ্ীয় সভায় ধনষ্পধত্তর 

র্ন্য সুপাধরশকৃত অধেট আপধত্ত 
% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

বাস্তবাসিত  

[3.3.২] অধেট আপধত্ত ধনষ্পধত্তকৃত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ বাস্তবাসিত  

[3.4] স্থাবর সম্পধত্তর হালনাগাদ 

তাধল া প্রস্তুত  রা 

 

[3.4.১] স্থাবর সম্পধত্তর তাধল া 

হালনাগাদকৃত 
তাধরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০ 

বাস্তবাসিত  

[3.4.২] অস্থাবর সম্পধত্তর তাধল া 

হালনাগাদকৃত 
তাধরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০ 

বাস্তবাসিত  

[3.5] ইন্টারদ্দনট ধবলসহ ইউটিধলটি ধবল 

পধরদ্দশাি 

[3.5.১] ধবধসধস/ধবটিধসএল এর 

ইন্টারদ্দনট ধবল পধরদ্দশাধিত 
% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

বাস্তবাসিত  

[3.5.২] কটধলদ্দফান ধবল পধরদ্দশাধিত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ বাস্তবাসিত  

[3.5.৩] ধবদ্যযৎ ধবল পধরদ্দশাধিত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ বাস্তবাসিত িংযুসি- 

 

 


