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জেরা যকারয গণগ্রন্থাগায জপনী এয ২০১৯-২০ অর্ থ ালরয কভ থম্পাদন চুরিয ৩য় ফা ত্রৈভারক (ত্রৈভারক) (ভাP©/২০২০) প্ররিলফদন 

-6- 

‡mKkb-2 

‡KŠkjMZ D‡Ïk¨, AMÖvwaKvi, Kvh©µg, Kg©m¤úv`b m~PK Ges jÿ¨ gvÎvmg~n  

†KŠkjMZ 

D‡Ïk¨ 

(Strategic 

Objectives) 

†KŠkjMZ 

D‡Ï‡k¨i gvb 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

Kvh©µg (Activities) 
Kg©m¤úv`b m~PK 

(Performance 

Indicators) 

GKK (Unit) 

Kg©m¤úv`b m~P‡Ki gvb 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

jÿ¨gvÎv/wbY©vqK 2019-20 

 

ভাP©/২০২০  ম থন্ত অেথন ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
৮ ৯ 

‡dbx †Rjv miKvwi MYMÖš’vMv‡ii †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n 

[1] cvVK‡mevi 

gv‡bvbœqb 

65 

[1.1] cvVK‡mev  cvVK Dcw ’̄wZ 

msL¨v 

(nvRvi) 

15 55.00 ৪০.০৭৭  

[1.2]  †idv‡iÝ †mev cvVK Dcw ’̄wZ 

msL¨v 

(nvRvi) 

15 5.000 ৩.৬৮৫  

[1.3] cÖwZ‡hvwMZv/ Abyôv‡bi 

msL¨v 

 

Abyôvb 

 

msL¨v 

 

10 8 ৪  

[1.4] cÖwZ‡hvwMZv Abyôvb AskMÖnYKvix 

msL¨v 

(nvRvi) 

10 0.47 ০.৩৩১  

[1.5] cvVmvgMÖx msMÖn cy Í̄K msL¨v 

msL¨v 

(nvRvi) 

10 1.38 ০.০০৫  

[1.6] RvZxq MÖš’vMvi w`em 

D`&&hvcb 

w`em D &̀&hvcb ZvwiL 5 5‡deªæ/20 ০৫ জপব্রুয়ারয ২০২০  

[2] Z_¨ I 

†hvMv‡hvM 

†mevi 

m¤úªmviY 

15 [2.1] B›Uvi‡bU †mev cÖ`vb AskMÖnYKvix 

msL¨v 

(nvRvi) 

15 1.90 ১.৪০৭  
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জজরা যকারয গণগ্রন্থাগায, জপনীয ২০১৯-২০ অথ থালরয আফরিক জকৌরগত উলেিমূ  

 

 

 

 

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

 

জকৌরগত 

উলেি 

(Strategic 
Objectives) 

জকৌরগত 

উলেলিয ভান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কাম থক্রভ 

(Activities) 

কভ থম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

  

একক (Unit) কভ থম্পাদন 

সূচলকয ভান 

(Weight of 

PI) 

ভাP© /২০২০ ম থন্ত অেথন ফাস্তফায়ন 

[১] 

দাপ্তরযককভ থকা

জেস্বচ্ছিাবৃরি 

ও 

েফাফরদররন

রিিকযণ 

৬ 

[১.১] ফারল থক 

ভ থম্পাদনচুরিফাস্তফায়ন 

[১.১.১] যকারয কভ থম্পাদন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত 

প্ররক্ষণ অন্যান্য রফলললে প্ররক্ষণ আলোরজত 
জনঘণ্টা ০.৫ 

 প্ররক্ষণ আলোজন ও এরএ টিভ গঠন কলয বা 

কযা 

 [১.১.২] এরএ টিলভয ভারক বায রদ্ধান্ত ফাস্তফারেত % ০.৫  

[১.১.৩] ২০১৮-২০১৯ অথ থফছলযয ফারল থক কভ থম্পাদন 

চুরিয মূল্যােন প্ররতলফদন উর্ধ্থতন কর্তথলক্ষয রনকট 

দারির 

তারযি ০.৫ 

প্ররিলফদন জপ্রযণ কযা লয়লে। ২০১৯-২০ অথ থফছলযয ফারল থক প্ররতলফদন  জপ্রযণ 

[১.১.৪] ২০১৯-২০ অথ থফছলযয ফারল থক কভ থম্পাদন চুরিয 

অধ থফারল থক মূল্যােন প্ররতলফদন উর্ধ্থতন কর্তথলক্ষয রনকট 

দারির 

তারযি ০.৫ 

প্ররিলফদন দারির কযা লয়লে। ২০১৯-২০ অথ থফছলযয ফারল থক প্ররতলফদন  জপ্রযণ 

[১.২] জাতীে শুদ্ধাচায জকৌর 

ও তথ্য অরধকায ফাস্তফােন 
[১.২.১] জাতীে শুদ্ধাচায কভ থরযকল্পনা ফাস্তফারেত % ১.০ 

ফাস্তফায়ন কযা লচ্ছ 

জাতীে শুদ্ধাচায কভ থরযকল্পনা ও  অরবলমাগ 

রনষ্পরি কযা 
[১.৩] অরবলমাগ প্ররতকায 

ব্যফস্থা ফাস্তফােন 

 

[১.৩.১] রনরদ থষ্ট ভলেয ভলে অরবলমাগ রনষ্পরিকৃত % ০.৫ 
প্ররি ভাল অরবলমাগ রনস্পরি 

কযা য়। 

[১.৩.২] অরবলমাগ রনষ্পরি ংক্রান্ত ভারক প্ররতলফদন 

উর্ধ্থত অরপল দারিরকৃত 
ংখ্যা ০.৫ 

ভারক প্ররিলফদন দারির কযা 

য়। 

[১.৪] জফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

ারনাগাদকযণ ও ফাস্তফােন 

[১.৪.১] জফা প্রদান প্ররতশ্রুরত ারনাগাদকৃত % ১ ারনাগানকৃি জার্ থার ারনাগাদকযা 

[১.৪.২] রনধ থারযত ভলে ত্রৈভারক ফাস্তফােন প্ররতলফদন 

উর্ধ্থতন অরপল দারিরকৃত 
ংখ্যা ০.৫ 

দারির কযা য়। 

[১.৪.৩] জফাগ্রীতালদয ভতাভত রযফীক্ষণ ব্যফস্থা 

চালুকৃত 
তারযি ০.৫ 

জফা গ্রীিালদয ভিাভি 

জযরেস্টায চালু কযা লয়লে। 

জফা গ্রীতালদয ভতাভলতয জন্য জযরজষ্টায ব্যফস্থা 

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

 জকৌরগত উলেি 

(Strategic 
Objectives) 

জকৌরগত 

উলেলিয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম থক্রভ 

(Activities) 

কভ থম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কভ থম্পাদন 

সূচলকয ভান 

(Weight 

of PI) 

ভাP© /২০২০ ম থন্ত 

অেথন ফাস্তফায়ন 

[২] 

কভ থম্পাদনগরিীরিা

আনয়ন ও 

জফাযভানবৃরি 

৮ 

[২..১] দপ্তয/ংস্থায় ই-

পাইররংিরিফাস্তফায়ন 

[২.১.১] কর ািাে ই-নরথ ব্যফায % ১ 
ই-নরর্ ব্যফায কযা 

য়। 

প্রলমােযনয় 
[২.১.২] ই-পাইলর নরথ রনষ্পরিকৃত % ১ নরর্ রনষ্পরি কযা য়। 

[২.১.৩] ই-পাইলর ৈ জাযীকৃত % ১ ৈ োরয কযা য়। 

[২.৩] উদ্ভাফনী উলযাগ/ ক্ষুদ্র উন্নেন 

প্রকল্প ফাস্তফােন 

[২.২.১] ন্যূনতভ একটি নতুন উদ্ভাফনী উলযাগ/ ক্ষুদ্র উন্নেন 

প্রকল্প চালুকৃত 
তারযি ১ 

রর কযালভযা 

ংজমােন কযা লয়লে। 

নতুন উদ্ভাফনী উলযাগ গ্রণ কযা 

 

[২.৫] রআযএর শুরুয ২ ভা পূলফ থ 

ংরিষ্ট কভ থচাযীয রআযএর ও ছুটি 

নগদােনৈ জাযী কযা 

[২.৩.১] রআযএর আলদ জারযকৃত % ১.০ প্রলমােয নয়। প্রলমােযনয় 

[২.৩.২] ছুটি নগদােনৈ জারযকৃত % ১.০ 
প্রলমােয নয়। প্রলমােযনয় 

[২.৮] িথ্যফািায়নারনাগাদকযণ [২.৪.১] অরপলয কর িথ্য ারনাগাদকৃি % ২ 
কর  িথ্য 

ারনাগাদকৃি 

অরপলয কর িথ্য ারনাগাদকযা 

[৩] 

আরর্ থকম্পদব্যফস্থা

নাযউন্নয়ন 

৬ [৩.১] ফালের্ফাস্তফায়লনউন্নয়ন 

[৩.১.১] ফালের্ফাস্তফায়নরযকল্পনাপ্রনীি িারযি ১ 

 

ফালের্ ফাস্তফায়ন রযকল্পনাকযা 

[৩.১.২] ত্রৈভারকফালের্ফাস্তফায়নপ্ররিলফদনদারিরকৃি ংখ্যা ১ 
 

  

[৩.৪] স্থাফয ও 

অস্থাফযম্পরিযারনাগাদিাররকাপ্র

স্তুিকযা 

[৩.২.১]স্থাফযম্পরিযিাররকাারনাগাদকৃি িারযি ০.৫ 

ারনাগাদকৃি 

স্থাফয ম্পরিয িাররকা ত্রিরয কযা 

[৩.২.২]অস্থাফযম্পরিযিাররকাারনাগাদকৃি িারযি ০.৫ 

ারনাগাদকৃি অস্থাফয ম্পরিয িাররকা ত্রিরয কযা 

[৩.২] 

অরির্আরিরনষ্পরিকার্য্ক থ্লভযউন্নয়

ন 

[৩.৩.১] ব্রিীর্েফাফলপ্ররযি % ০.৫  

প্রলমােযনয় 

[৩.৩.২] অরির্আরিরনষ্পরিকৃি % ০.৫ 
 

[৩.৫] 

ইন্টাযলনর্রফরইউররটিরফররযলা

ধ 

[৩.৪.১] রফরফর/রফটিরএর-এযরফররযলারধি % ১ 
রফর রযলারধি 

রফরফর/রফটিরএর-এযরফর , জর্ররলপানরফর, 

রফদ্যযৎ রফর কর ংযক্ষণককযা 
[৩.৪.২] জর্ররলপানরফররযলারধি % ০.৫ রফর রযলারধি 

]৩.৪.৩] রফদ্যযৎ রফররযলারধি % ০.৫ রফর রযলারধি 

 


