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জেলা সরকারর গণগ্রন্থাগার,  জেনী এর  বারিক কর্ মসম্পাদন চুরি (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগরি ২০২০-২১ 

 (বারি মক প্ররিববদন)  

জকৌশলগি উবেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগি 

উবেবশ্যর র্ান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পাদন সূচক 

(Performan

ce 

Indicators) 

 

 

 

গণনা পদ্ধরি 

Calculation 
Method একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পাদন 

সূচবকর র্ান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃি অেমন 
লক্ষর্াত্রা/রনণ মায়ক ২০২০-২০২১ 

Target/Criteria Value for FY(2020-21) 

বারি মক 

প্ররিববদন 
র্ন্তব্য  

২০১৮-১৯ 

 

২০১৯-২০ 

 

অসাধারণ অরি উত্তর্ উত্তর্ চলরির্ান 

চলরি 

র্াবনর 

রনবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

 

[১] পাঠকবসবার 

র্াবনান্নয়ন 
৭৫ 

[১.১] পাঠকবসবা  

[১.১.১] পাঠক 

উপরিরি 

 

সর্রি 

সংখ্যা 

(হাোর) 
১৫ ৫২.৬০ ৪০.০৭৭ ৪১.০০ 

৩৯.০০ ৩৮.০০ ৩৬.০০ ৩৪.০০ 
৯.০০২ 

০৩-০২-২১ 

ইং জেবক 

অরেস চালু 

হবয়বে। 

[১.২] গববিণা ও 

জরোবরন্স জসবা 

[১.২.১] পাঠক 

উপরিরি 

সর্রি সংখ্যা 

(হাোর) 
১০ ৪.৩৩০ ৩.৬৮৫ ৩.৫০০ 

৩.০০০ ২.৫০০ ২.২০০ ২.০০০ 
.৬৪৪  

[১.৩] 

প্ররিবর্ারগিা/ 

অনুষ্ঠাবনর  

সংখ্যা  

[১.৩.১] অনুষ্ঠান 

 

সর্রি 

সংখ্যা ১০ ৭ ৪ ৮ 
৭ ৬ ৫ ৪ 

৭ - 

[১.৪] 

প্ররিবর্ারগিা 

অনুষ্ঠান 

[১.৪.১] 

অংশগ্রহণকারী 

সর্রি 

সংখ্যা 

(হাোর) 
১০ ০.৩৭০ ০.৩৩১ .৪০০ 

০.৩৮০ ০.৩৬০ ০.৩৪০ ০.৩০০ 
১.১৬০ 

২১ জেব্রুয়ারর 

এবং ১৭ ও 

২৬ র্াচ ম-

২০২১ এর 

প্ররিবর্ারগ 

[১.৫]  রবদ্যর্ান 

গণগ্রন্থাগারসমূবহ

র েন্য পাঠক 

চারহদা 

জর্ািাববক 

পাঠসার্গ্রী সংগ্রহ 

[১.৫.১]  পুস্তক 

সংগ্রহ 

সর্রি সংখ্যা 

(হাোর) 
১০ 

১.৩৮ 

প্রকল্প সহ 
০.০০৫ ১.৩৮ 

১.২৪ ১.১০ .৯৬ .৮২ 
১.২০০  

[১.৫.২]  

রবরধবর্ািাববক 

পুস্তক সরিিকরণ 

সর্রি 

সংখ্যা 

(হাোর) 
১০     -- -- 

 

 
১.০০ ০.৮ ০.৭ ০.৬ .০৫ 

১.৭৬০ 

২০১৯-২০ 

অে মবেবরর 

বই হবি 

২৬০টি বই 

সরিিকরণ 

করা হবয়বে। 

[১.৬] োিীয় 

গ্রন্থাগার রদবস 

উদ্যাপন 

[১.৬.১] রদবস 

উদ্যাপন 

িাররখ 

িাররখ ১০ ০৫-০২- ২০১৯ ০৫-০২- ২০ ০৫-০২- ২১ 
- - - - 

০৫.০২.২১  
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জেলা সরকারর গণগ্রন্থাগার,  জেনী এর  বারিক কর্ মসম্পাদন চুরি (APA )বাস্তবায়ন অগ্রগরি ২০২০-২১ 

 (োনুয়ারর জেবক এরপ্রল - জুন ৪ে ম জকায়াটার)  
কলার্-১ কলার্-২ কলার্-৩ কলার্-৪ কলার্-৫ কলার্-৬ 

বারি মক 

প্ররিববদন 

 

 

র্ন্তব্য  

জকৌশলগি উবেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগি উবেবশ্যর 

র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পাদন সুচক 

(Performance 

Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পাদন সূচবকর র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষযর্াত্রার র্ান  ২০২০-২১ 

 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অরি উত্তর্ 

(Very 

Good) 

উত্তর্ 

(Good) 

চলরি র্ান 

(Fair) 

চলরির্াবনর 

রনবে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তররক কর্ মকাবে স্বচ্ছিা 

বৃরদ্ধ ও েবাবরদরহ রনরিিকরণ 
১১ 

  [১.১] বারি মক কর্ মসম্পাদন চুরি 

(এরপএ) বাস্তবায়ন। 

[১.১.১] এরপএ’র সকল ত্রত্রর্ারসক 

প্ররিববদন ওবয়বসাইবট প্রকারশি 
সংখ্যা ২ ৪ - - - - 

 

৪ 

 

[১.১.২] এরপএ টিবর্র র্ারসক 

সভা অনুরষ্ঠি 
সংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

        ১২ - 

   [১.২] শুদ্ধাচার/উত্তর্ চচ মার 

রবিবয় অংশীেনবদর সবে 

র্িরবরনর্য়  

[১.২.১] র্িরবরনর্য় সভা 

অনুরষ্ঠি 
সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

৪  

[১.৩] অরভবর্াগ প্ররিকার ব্যবিা 

রবিবয়  জসবাগ্রহীিা /অংশীেনবদর 

অবরহিকরণ 

[১.৩.১]অবরহিকরণ সভা 

আবয়ারেি 
সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

৪  

[১.৪] জসবা প্রদান প্ররিশ্রুরি রবিবয়  

জসবাগ্রহীিাবদর অবরহিকরণ  

[১.৪.১]অবরহিকরণ সভা 

আবয়ারেি   
সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

 
- ৪  

[১.৫] িথ্য বািায়ন হালনাগাদ 

সংক্রান্ত ত্রত্রর্ারসক প্ররিববদন 

উর্ধ্মিন কর্তমপবক্ষর রনকট জপ্ররণ 

[১.৫.১]  ত্রত্রর্ারসক প্ররিববদন 

জপ্রররি 
সংখ্যা ২ ৪ ৩    

৪  

 [২] কর্ মসম্পাদবন গরিশীলিা 

আনয়ন ও জসবার র্ান বৃরদ্ধ 
৮ 

[২.১]ই-নরে বাস্তবায়ন 
[২.১.১] ই-নরেবি জনাট 

রনষ্পরত্তকৃি  
% ২ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

      ৮০%  

[২.২] উদ্ভাবনী/ক্ষুদ্র উন্নয়ন উবদ্যাগ 

বাস্তবায়ন  

[২.২.১] ন্যযনির্ একটি 

উদ্ভাবনী/ক্ষুদ্র উন্নয়ন উবদ্যাগ 

চালুকৃি 

সংখ্যা ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১ ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

 

১৫-২-২১ 

সম্পন্ন করা হবয়বে। 

[২.৩] কর্ মচারীবদর প্ররশক্ষণ 

প্রদান 

[২.৩.১] প্রবিযক  কর্ মচাররর েন্য 

প্ররশক্ষণ আবয়ারেি 
েনঘন্টা ২ ৪০ ৪০ ৩০ ২০ - 

 

- 

সদর দপ্তর কর্তমক 

প্রদান করা হয় 

[২.৪] এরপএ বাস্তবায়বন প্রবনাদনা 

প্রদান  

[২.৩.২] ১০র্ জগ্রড ও িদুর্ধ্ম 

প্রবিযক কর্ মচারীবক এরপএ 

রবিবয়  প্রদত্ত প্ররশক্ষণ 

েনঘন্টা ১ ৫ ৪ ৩ ২ - 

 

- 

সদর দপ্তর কর্তমক 

প্রদান করা হয় 

[২.৪.১] নুযনির্ একটি 

আওিাধীন দপ্তর/ একেন 

কর্ মচারীবক এরপএ বাস্তবায়বনর 

েন্য প্রবনাদনা প্রদানকৃি 

সংখ্যা ১ ১ - - - - 

- সদর দপ্তর 
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জেলা সরকারর গণগ্রন্থাগার,  জেনী এর  বারিক কর্ মসম্পাদন চুরি (APA )বাস্তবায়ন অগ্রগরি ২০২০-২১ 

 (এরপ্রল জেবক জুন-৪ে ম জকায়াটার)  
কলার্-১ কলার্-২ কলার্-৩ কলার্-৪ কলার্-৫ কলার্-৬   

জকৌশলগি উবেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগি 

উবেবশ্যর র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পাদন সুচক 

(Performance 

Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পাদন সূচবকর 

র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষযর্াত্রার র্ান  ২০২০-২১ 

 

বারি মক প্ররিববদন 

 

 

র্ন্তব্য  

অসাধারণ 

(Excellent) 

অরি উত্তর্ 

(Very 

Good) 

উত্তর্ 

(Good) 

চলরি 

র্ান 

(Fair) 

চলরির্াবনর 

রনবে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩] আরে মক ও 

সম্পদ ব্যবিাপনার 

উন্নয়ন 

৬ 

 

[৩.১]  বারি মক ক্রয় পররকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় পররকল্পনা 

অনুর্ায়ী ক্রয় সম্পারদি 
% ১  ১০০ ৯০ ৮০ - - 

সদর দপ্তর কর্তমক 

আবয়ারেি  
সদর দপ্তর কর্তমক 

আবয়ারেি 

[৩.২] বারি মক উন্নয়ন কর্ মসূরচ 

(এরডরপ)/বাবেট বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বারি মক উন্নয়ন 

কর্ মসূরচ (এরডরপ) /বাবেট 

বাস্তবারয়ি 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

সদর দপ্তর কর্তমক 

আবয়ারেি  
সদর দপ্তর  

[৩.৩] অরডট আপরত্ত রনষ্পরত্ত 

কার্ মক্রবর্র উন্নয়ন 

[৩.৩.২] অরডট আপরত্ত 

রনষ্পরত্তকৃি 
% ২ ৫০% ৪০ ৩০ ২৫ - 

সদর দপ্তর কর্তমক 

আবয়ারেি  
সদর দপ্তর কর্তমক 

আবয়ারেি  

[৩.৪] হালনাগাদকৃি িাবর ও 

অিাবর সম্পরত্তর িারলকা 

র্ন্ত্রণালয়/রবভাবগ জপ্ররণ 

[৩.৪.১] হালনাগাদকৃি িাবর 

ও অিাবর সম্পরত্তর িারলকা 

র্ন্ত্রণালয়/রবভাবগ জপ্রররি 

 

িাররখ ১ ১৫-১২-২০ ১৪-১-২১ ১৫-২-২১ - - 

 

 

- 

২০২০-২১ অে ম বেবরর 

িাবর ও অিাবর 

সর্পাবদর িারলকা 

(১৫-১২-২০২০ ইং 

িাররবখ) সদর দপ্তবর 

জপ্ররণ ও আপবলাড 

জদওয়া হবয়বে। 

 

 

স্বাক্ষর  

পদবী: লাইবেররয়ান 

 

 


