
রযরষ্ট-খ 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগগয আফরিক ককৌরগত উগেিমূ 

 (গভাট ভান-২০) 

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

ককৌরগত উগেি 

(Strategic Objectives) 

ককৌরগত 

উগেগিয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন 

সূচগকয ভান 

(Weight 

of 

PI) 

রক্ষ্যভাত্রায ভান -২০১৬-১৭ 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররতভাগনয 

রনগে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষ্তায গে ফারল যক 

কভ যম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

রনরিত কযা 

৬ 

২০১৬-১৭ অথ যফছগযয খড়া ফারল যক 

কভ যম্পাদন চুরি দারখর 
রনধ যারযত ভয়ীভায ভগে খড়া চুরি দারখরকৃত  তারযখ 

১ 
১৫ কভ ১৬ কভ ১৭ কভ ১৮ কভ ১৯ কভ 

২০১৫-১৬ অথ যফছগযয ফারল যক 

কভ যম্পাদন চুরিয মূল্যায়ন প্ররতগফদন 

দারখর 

রনধ যারযত তারযগখ মূল্যায়ন প্ররতগফদন দারখরকৃত তারযখ 
১ 

১৪ আগস্ট ১৬ আগস্ট  ১৭ আগস্ট ১৮ আগস্ট ২১ আগস্ট 

২০১৬-১৭ অথ যফছগযয ফারল যক 

কভ যম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন রযফীক্ষ্ণ 
ত্রত্রভারক প্ররতগফদন প্রণীত ও দারখরকৃত  ংখ্যা 

১ 
৪ ৩ ২ - - 

২০১৬-১৭ অথ যফছগযয ফারল যক 

কভ যম্পাদন চুরিয অধ যফারল যক মূল্যায়ন 

প্ররতগফদন দারখর 

রনধ যারযত তারযগখ অধ যফারল যক মূল্যায়ন প্ররতগফদন 

দারখরকৃত 
তারযখ 

১ 
৩১ জানুয়ারয ১ কপব্রুয়ারয ২ কপব্রুয়ারয ৫ কপব্রুয়ারয ৬ কপব্রুয়ারয 

আওতাধীন দপ্তয/ংস্থায গে ২০১৬-১৭ 

অথ যফছগযয ফারল যক কভ যম্পাদন চুরি 

স্বাক্ষ্য 

 ফারল যক কভ যম্পাদন চুরি স্বাক্ষ্রযত তারযখ ১ ২৬-৩০ জুন - - - - 

ফারল যক কভ যম্পাদন চুরিয গে ংরিষ্ট 

কভ যকতযাগদয প্রগণাদনা প্রদান 
ত্রফগদরক প্ররক্ষ্গণ কপ্ররযত কভ যকতযা ংখ্যা ১ ৩ ২ ১ - - 

দক্ষ্তা ও ত্রনরতকতায উন্নয়ন 
৩ 

যকারয কভ যম্পাদন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত 

প্ররক্ষ্ণ রফরবন্ন রফলগয় 

কভ যকতযা/কভ যচাযীগদয জন্য প্ররক্ষ্ণ 

আগয়াজন 

প্ররক্ষ্গণয ভয়* 

 
জনঘণ্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর ফাস্তফায়ন 

২০১৬-১৭ অথ যফছগযয শুদ্ধাচায ফাস্তফায়ন 

কভ যরযকল্পনা এফং  রযফীক্ষ্ণ কাঠাগভা প্রণীত ও 

দারখরকৃত 

তারযখ ১  ১৫ জুরাই ৩১ জুরাই - - - 

রনধ যারযত ভয়ীভায ভগে ত্রত্রভারক  রযফীক্ষ্ণ 

প্ররতগফদন দারখরকৃত 
ংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

তথ্য অরধকায ও স্বপ্রগণারদত 

তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন 
২ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত 

% 
১ 

প্ররত ভাগয 

১ভ প্তা 

প্ররত ভাগয 

২য় প্তা 

প্ররত ভাগয 

৩য় প্তা 
- - 



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

ককৌরগত উগেি 

(Strategic Objectives) 

ককৌরগত 

উগেগিয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন 

সূচগকয ভান 

(Weight 

of 

PI) 

রক্ষ্যভাত্রায ভান -২০১৬-১৭ 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররতভাগনয 

রনগে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

কজাযদায কযা ভন্ত্রণারয়/রফবাগগয ফারল যক প্ররতগফদন 

প্রণয়ন ও প্রকা 
ফারল যক প্ররতগফদন ওগয়ফাইগট প্রকারত 

তারযখ 
১ ১৫ অগটাফয ২৯ অগটাফয ১৫ নগবম্বয ৩০ নগবম্বয ১৫ রডগম্বয 

কাম যদ্ধরত ও কফায 

ভাগনান্নয়ন  
৫ 

ই-পাইররং দ্ধরত প্রফতযন ভন্ত্রণারয়/রফবাগগ ই-পাইররং দ্ধরত প্রফরতযত 
তারযখ ১ 

২৮ কপব্রুয়ারয ৩০ ভাচ য ৩০ এরপ্রর ৩১ কভ ২৯ জুন 

রআযএর শুরুয ২ ভা পূগফ য ংরিষ্ট 

কভ যচাযীয রআযএর, ছুটি নগদায়ন ও 

কনন ভঞ্জুরযত্র যুগৎ জারয 

রনরিতকযণ  

রআযএর শুরুয ২ ভা পূগফ য ংরিষ্ট কভ যচাযীয 

রআযএর, ছুটি নগদায়ন ও কনন ভঞ্জুরযত্র 

যুগৎ জারযকৃত  

% ১ 
১০০ ৯০ ৮০ - - 

কফা প্ররক্রয়ায় উদ্ভাফন কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এফং আওতাধীন দপ্তয/ংস্থায় 

অরধকংখ্যক অনরাইন কফা চালুয রগক্ষ্য 

কফামূগয পূণ যাে তাররকা প্রণীত এফং 

অগ্রারধকায রনধ যারযত 

তারযখ ১ 
৩০ নগবম্বয ০৭ রডগম্বয ১৪ রডগম্বয ২১ রডগম্বয ২৮ রডগম্বয 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ এফং আওতাধীন দপ্তয/ংস্থায় 

অরধকংখ্যক  কফাপ্ররক্রয়া জীকযগণয রগক্ষ্য 

কফামূগয পূণ যাে তাররকা প্রণীত এফং 

অগ্রারধকায রনধ যারযত  

তারযখ ১ 
৩০ নগবম্বয ০৭ রডগম্বয ১৪ রডগম্বয ২১ রডগম্বয ২৮ রডগম্বয 

অরবগমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন রনষ্পরত্তকৃত অরবগমাগ  % 
১ 

৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

কভ য রযগফ উন্নয়ন ৩ 

অরপ বফন ও আরেনা রযচ্ছন্ন যাখা 
রনধ যারযত ভয়ীভায ভগে অরপ বফন ও 

আরেনা রযচ্ছন্ন 
তারযখ 

১ 
৩০ নগবম্বয ৩১ রডগম্বয ৩১ জানুয়ারয - - 

কফা প্রতযাী এফং দ যনাথীগদয জন্য 

টয়গরট অগক্ষ্াগায (waiting 

room)  এয ব্যফস্থা কযা  

রনধ যারযত ভয়ীভায ভগে কফা প্রতযাী এফং 

দ যনাথীগদয জন্য টয়গরট অগক্ষ্াগায  চালুকৃত 
তারযখ 

১ 
৩০ নগবম্বয ৩১ রডগম্বয ৩১ জানুয়ারয - - 

কফায ভান ম্পগকয কফাগ্রীতাগদয 

ভতাভত রযফীক্ষ্গণয ব্যফস্থা চালু কযা 

কফায ভান ম্পগকয কফাগ্রীতাগদয ভতাভত 

রযফীক্ষ্গণয ব্যফস্থা চালুকৃত 
তারযখ 

১ 
৩০ নগবম্বয ৩১ রডগম্বয ৩১ জানুয়ারয - - 

আরথ যক ব্যফস্থানায উন্নয়ন ১ অরডট আরত্ত রনষ্পরত্ত কাম যক্রগভয উন্নয়ন 

 

ফছগয অরডট আরত্ত রনষ্পরত্তকৃত 

 

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

 

*
 ৬০ ঘণ্টা প্ররক্ষ্গণয ভগে অন্যযন ২০ ঘণ্টা যকারয কভ যম্পাদন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত প্ররক্ষ্ণ অন্তর্ভ যি থাকগফ ।  


