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                          এ  ২০২০-২১                                           (       ) (                /২০২০) 

       :  
 

সেকশন-৩ 

সকৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্ যক্রম, কম যেম্পাদন সূচক এবং    মাত্রােমূহ  

  . . :                                                                                 ও                                             হ    । 

সকৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক (Unit) 

কম যেম্পাদন সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 

 

       /ধনর্ যা

য়ক ২০২০-২১ 

 

 

 

 

     ২০২০      

       ২০২০      

 

    

 

 

 

 

 

 

 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

 

      ০৯ 

 

সেনী সেলা েরকাধর গর্গ্রন্থাগাদ্দরর সকৌশলগত উদ্দেশ্যেমূহ 

[১]      পাঠক-    

       

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭৫ 

[১.১] পাঠকদ্দেবা  পাঠক উপধিধত 
   

(হাোর) 
১৫       ৪১.০০ ০.০০ 

                 

        । 

[১.২]  সরোদ্দরন্স সেবা পাঠক উপধিধত 
   

(হাোর) 
১০ ৩.৫০০ ০.০০ 

                 

        । 

[১.৩] প্রধতদ্দর্াধগতা/ 

অনুষ্ঠাদ্দনর েংখ্যা 

   অনুষ্ঠান 

 

েংখ্যা 

 
১০ ৮ ২  

[১.৪] প্রধতদ্দর্াধগতা 

অনুষ্ঠান 
অংশগ্রহর্কারী 

েংখ্যা 

(হাোর) 
১০ ০.৪০০ .২১০  

[১.৫] পাঠোমগ্রী েংগ্রহ 

 
পু   েংখ্যা 

েংখ্যা 

(হাোর) 
১০ ১.৩৮ ১.২০২  

 ১ ৬                

            
         

েংখ্যা 

(হাোর) 
১০ ১ ০০ .৫৫০  

 [১.৭] োতীয় গ্রন্থাগার 

ধদবে উদ     
ধদবে উদ     তাধরখ ১০ ৫সে /২১            হ               হ    
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সেলা েরকাধর গর্গ্রন্থাগার, সেনীর আবধশ্যক সকৌশলগত উদ্দেশ্যেমূহ  ২০২০-২১  

 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ কলাম-৭     -৮ 

সকৌশলগতউদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives)

সকৌশলগতউদ্দেদ্দশ্যরমান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities)

কম যেম্পাদনসুচক 

(Performance Indicator)

 

একক 

(Unit) 

কম যেম্পাদনসূচদ্দকরমান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

       ২০২০-

২১ 

     ২০২০      

       ২০২০      
 

 

বাস্তবায়ন 

[১] দাপ্তধরক কম যকাদ্দে 

স্বচ্ছতা বৃধি ও 

েবাবধদধহ 

ধনধিতকরর্ 

১১ 

[১.১] বাধষ যক কম যেম্পাদন চুধি 

(এধপএ) বাস্তবায়ন। 

[১.১.১] এধপএ’র েকল ত্রত্রমাধেক 

প্রধতদ্দবদন ওদ্দয়বোইদ্দে প্রকাধশত 
েংখ্যা ২ ৪ 

৪ ও              

    হ    । 

[১.১.২] এধপএ টিদ্দমর মাধেক েভা 

অনুধষ্ঠত 
েংখ্যা ১ ১২ 

            ৪ এ  এ        

    হ    । 

[১.২] শুিাচার/উত্তম চচ যার ধবষদ্দয় 

অংশীেনদ্দদর েদ্দে মতধবধনময় 
[১.২.১] মতধবধনময় েভা অনুধষ্ঠত েংখ্যা ২ ৪ 

২  

[১.৩] অধভদ্দর্াগ প্রধতকার ব্যবিা 

ধবষদ্দয়  সেবাগ্রহীতা 

/অংশীেনদ্দদর অবধহতকরর্ 

[১.৩.১]অবধহতকরর্ েভা 

আদ্দয়াধেত 
েংখ্যা ২ ৪ 

২  

[১.৪] সেবা প্রদান প্রধতশ্রুধত 

ধবষদ্দয়  সেবাগ্রহীতাদ্দদর 

অবধহতকরর্  

[১.৪.১]অবধহতকরর্ েভা 

আদ্দয়াধেত   
     েংখ্যা ২ ৪ 

২  

[১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ 

েংক্রান্ত ত্রত্রমাধেক প্রধতদ্দবদন 

উর্ধ্যতন কর্তযপদ্দের ধনকে সপ্ররর্ 

[১.৫.১]  ত্রত্রমাধেক প্রধতদ্দবদন 

সপ্রধরত 
     েংখ্যা  ২ ৪ 

২ ২          

                

হ    । 

[২] কম যেম্পাদদ্দন 

গধতশীলতা আনয়ন ও 

সেবার মান বৃধি 

৮ 

[২.১]ই-নধি বাস্তবায়ন [২.১.১] ই-নধিদ্দত সনাে ধনষ্পধত্তকৃত % ২ ৮০% 
৮০% 

              হ  

               

    হ । 

[২.২] উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদ্দযাগ 

বাস্তবায়ন 

[২.২.১] নূনতম একটি উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন উদ্দযাগ চালুকৃত 
েংখ্যা ২ ১৫-২-২১ 

           হ  

    

-- 

[২.৩] কম যচারীদ্দদর প্রধশের্ প্রদান 

[২.৩.১] প্রদ্দতেক  কম যচাধরর েন্য 

প্রধশের্ আদ্দয়াধেত 
েনঘন্টা ২ ৪০ 

 

     ২৬ 

            

         হ  

[২.৩.২] ১০ম সগ্রড ও 

তদুর্ধ্যপ্রদ্দতেককম যচারীদ্দক এধপএ 

ধবষদ্দয়  প্রদত্ত প্রধশের্ 

েনঘন্টা ১ ৫ 

 

০ 

            

         হ  

[২.৪] এধপএ বাস্তবায়দ্দন প্রদ্দনাদনা 

প্রদান 

[২.৪.১] নুেনতম একটি আওতািীন 

দপ্তর/ একেন কম যচারীদ্দক এধপএ 

বাস্তবায়দ্দনর েন্য প্রদ্দনাদনা প্রদানকৃত 

েংখ্যা ১ ১ 

 

০ 

             

         হ । 
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[৩] আধি যক ও েম্পদ 

ব্যবিাপনার উন্নয়ন 
৬ 

 

[৩.১] বাধষ যক ক্রয় পধরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় পধরকল্পনা অনুর্ায়ী ক্রয় 

েম্পাধদত 
% ১ ১০০ 

 

৫০% 

 

[৩.২] বাধষ যক উন্নয়ন কম যসূধচ 

(এধডধপ)/বাদ্দেে বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বাধষ যক উন্নয়ন কম যসূধচ 

(এধডধপ) /বাদ্দেে বাস্তবাধয়ত 
% ২ ১০০ 

০  

[৩.৩] অধডে আপধত্ত ধনষ্পধত্ত 

কার্ যক্রদ্দমর উন্নয়ন 
[৩.৩.১] অধডে আপধত্ত ধনষ্পধত্তকৃত % ২ ১০০% 

      ১০০%  

[৩.৪] হালনাগাদকৃতিাবর ও 

অিাবর েম্পধত্তর তাধলকা উি যতন 

অধেদ্দে সপ্ররর্ 

[৩.৪.১] হালনাগাদকৃত িাবর ও 

অিাবর েম্পধত্তর তাধলকা উি যতন 

অধেদ্দে সপ্রধরত 

তাধরখ ১ ১৫-১২-২০ 

হ          

                

হ    । 

হ          

                

হ    । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


