
`ß‡ii bvg t wefvMxq cÖvwYm¤ú` `ßi, PÆMÖvg wefvM, PÆMÖvg|             

gv‡mi bvg t ‡m‡Þ¤̂i, 2020 

evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³i •ÎgvwmK AR©b cwiexÿY KvVv‡gv (RyjvB - ‡m‡Þ¤̂i †KvqvU©vi)  

(A_©eQi: 2020-2021) 
 

‡K․kjMZ D‡Ïk¨ ‡K․kjMZ 

D‡Ï‡k¨i gvb 

Kvh©¨µg Kg©m¤úv`b 

m~PK 

GKK 

 
jÿ¨gvÎv/ 

AR©b 

AmvaviY 

(100%) 
AwZ 

DËg 

(90%) 

DËg 

(80%) 
PjwZgvb 

(70%) 
PjwZ 

gv‡i 

wb‡¤œ 

(60%) 

m‡šÍvl 

RbK bq 

AR©‡bi 

nvi 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

1. Mevw`cï-cvwLi 

Drcv`b I 

Drcv`bkxjZv e„w× 

25.00 1.2 miKvwifv‡e K…wÎg 

cÖRbb m¤úªmviY 
cÖRbbK…Z Mvfx msL¨v 

jÿ¨gvÎv:125874 

AR©b:117743 
       

1.4 msKi Rv‡Zi evQz‡ii Z_¨ msMÖn 
Drcvw`ZmsKi 

Rv‡ZievQzi 
msL¨v 

jÿ¨gvÎv: 42750 

AR©b: 42630 
       

2. Mevw`cï-cvwLi 

 ‡ivM cÖwZ‡iva I 

 wbqš¿Y 

23.00 
2.1 miKvwifv‡e wUKv cÖ`vb m¤úªmviY 

wUKvcÖ‡qvMK…Z 

cï-cvwL 
msL¨v 

jÿ¨gvÎv: 8250000 

AR©b: 8083900 
      

 

2.2 Mevw`cïi wPwKrmv cÖ`vb 
wPwKrmv cÖ`vbK…Z 

Mevw`cï 
msL¨v 

jÿ¨gvÎv: 399000 

AR©b:  495200 
       

2.3 nuvm-gyiwMi wPwKrmv cÖ`vb 
wPwKrmv cÖ`vbK…Z 

nuvm-gyiwM 
msL¨v 

jÿ¨gvÎv: 3510000 

AR©b: 3669000 
       

2.4 ‡cvlvcÖvYxi wPwKrmvcÖ`vb 
wPwKrmv cÖ`vbK…Z 

†cvlvcÖvYx 
msL¨v 

jÿ¨gvÎv: 1251 

AR©b: 2155 
       

2.5 Mevw`cï-cvwLi †ivMAbymÜv‡b 

bgybvmsMÖn I M‡elYvMv‡i †cÖiY 

msM„nxZ I 

†cÖwiZbgybv 
msL¨v 

jÿ¨gvÎv: 2001 

AR©b: 1369 
       

2.6 Mevw`cï-cvwLiwWwRRmvwf©‡jÝ 
mvwf©‡jÝK…Z 

†ivMmsµgY 
msL¨v 

jÿ¨gvÎv: 324 

AR©b: 483 
       

2.7 wd« †f‡Uwibvix ‡gwW‡Kj 

K¨v¤ú ¯’vcb 

¯’vcbK…Z wd« 

K¨v¤úmsL¨v 
msL¨v 

jÿ¨gvÎv: 120 

AR©b: 214 
       

3. gvbem¤ú` Dbœqb 

 I Kg© ms¯’v‡bi 

my‡hvM m„wó 

15.00 
3.1 Lvgvwi cÖwkÿY cÖ`vb cÖwkwÿZLvgvwi msL¨v 

jÿ¨gvÎv: 7800 

AR©b: 1560 
       

3.2 gvsm cÖwµqvRvZKvix‡`i 

cÖwkÿY cÖ`vb 

cÖwkwÿZ gvsm 

cÖwµqvRvZKvix 
msL¨v 

jÿ¨gvÎv: 606 

AR©b: 383 
       

3.3 (K)DVvb •eV‡Ki Av‡qvRb Av‡qvwRZ •eVK msL¨v 
jÿ¨gvÎv: 876 

AR©b: 821 
       

3.3 (L) DVvb •eV‡K AskMÖnYKvix 
‣eV‡K 

AskMÖnYKvix 
msL¨v 

jÿ¨gvÎv: 10500 

AR©b: 11190 
       

3.4  ¯’vqx NvmPvlm¤úªmviY 
NvmPvlK…Z 

RwgicwigvY 
kZK 

jÿ¨gvÎv: 12501 

AR©b: 17339 
       

4. wbivc` cÖvwYRvZ 

cY¨ Drcv`b, 

ißvwb e„w×‡Z 

mnvqZv 

12.00 
4.1 Lvgvi/wdWwgj/n¨vPvwicwi`k©b 

cwi`k©bK…Z Lvgvi/ 

wdWwgj/n¨vPvwi 
msL¨v 

jÿ¨gvÎv: 2250 

AR©b: 2890 
       

4.2 †cvwëª Lvgvi †iwR‡óªkb I bevqb 

wbewÜZ I 

bevqbK…Z 

†cvwëª Lvgvi 

msL¨v 
jÿ¨gvÎv: 41 

AR©b: 208 
       

4.3 Mevw`cïi Lvgvi 

     †iwR‡óªkb I bevqb 

wbewÜZ I 

bevqbK…Z Mevw`cï 

Lvgvi 

msL¨v 
jÿ¨gvÎv: 75 

AR©b: 397 
       

4.5 †gvevBj †KvU© cwiPvjbv Kiv 
cwiPvwjZ 

†gvevBj †KvU© 
msL¨v 

jÿ¨gvÎv: 23 

AR©b: 6 
       

5. Mevw`cï- cvwLi †R‡bwUK wi‡mvm© 

msiÿY I Dbœqb 
--  -- --         

Pjgvb cvZv/02 

 
 

  



            আবশ্যিক ককৌযলগত উদ্দেযি সমূহ ২০২০-২১ (মমোট মোন-২৫) 
কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬         

    

ককৌযলগত উদ্দেযি 
(Strategic Objectives) 

ককৌযলগত 

উদ্দেদ্দযির মান 

(Weight of Strategic 
Objectives) 

কার্যক্রম 

(Activities) 

কমযসম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

লক্ষ্িমাত্রা/ 
অর্য ন 

লক্ষ্িমাত্রার মান ২০২০-২১ 

অোধোরণ 

(Excellent) 

অতি উত্তম 

(Very) 

উত্তম 

(Good) 

চতি মোন 

(Fair) 

চতিমোমনর তনমে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

[১] দোপ্ততরক কমমকোমে 

স্বচ্ছিো বতৃি ও 

জবোবতদত 
তনতিিকরণ 

১১ 

[১.১]      ক ক             (    )        । 

[১.১.১] এতএর ক ত্রৈমোতক                   
 ক     

      
লক্ষ্িমাত্রা : 

118 

অর্য ন : 82 

     

 

[১.১.২] এতএ টিমমর মোতক ভো অনতুিি ংখ্যো 
লক্ষ্িমাত্রা : 12 

অর্য ন : 3  

     

 

[১.২]       /                              

         
[১.২.১] মিতবতনময় ভো অনতুিি       

লক্ষ্িমাত্রা : 
118 

অর্য ন : 70  

     

 

[১.৩]            ক                          
/               ক   

[১.৩.১]অবতিকরণ ভো আময়োতজি       
লক্ষ্িমাত্রা : 

118 

অর্য ন : 60   

     

 

[১.৪]                         

                  ক    
[১.৪.১] অবতিকরণ ভো আময়োতজি         

লক্ষ্িমাত্রা : 
118 

অর্য ন : 60  

     

 

[১.৫]                                 ক         

      ক          ক       
[১.৫.১]      ক                     

লক্ষ্িমাত্রা : 
118        

অর্য ন : 50 

     

 

[২] কমমম্পোদমন 

গতিলীিো আনয়ন 

ও সবোর মোন বতৃি 

৮ 

[২.১]ই-নতি বোস্তবোয়ন [২.১.১] ই-নতিমি সনোট তনষ্পতত্তকৃি % 
লক্ষ্িমাত্রা : 0 

অর্য ন : 0 

     

 

[২.২] উদ্ভোবনী /কু্ষদ্র উন্নয়ন উমদযোগ 

বোস্তবোয়ন 

[২.২.১] ননূিম একটি উদ্ভোবনী /কু্ষদ্র উন্নয়ন উমদযোগ 

চোকৃুি 
ংখ্যো 

লক্ষ্িমাত্রা :  
অর্য ন : 

     

 

[২.৩] কমমচোরীমদর প্রতলক্ষণ প্রদোন 

[২.৩.১]     ক ক                          জনঘন্টো 
লক্ষ্িমাত্রা : 

507  

অর্য ন : 0  

     

 

[২.৩.২] ১০                  ক ক       ক                       জনঘন্টো 
লক্ষ্িমাত্রা : 

158   

অর্য ন : 20 

     

 

[২.৪] এতএ বোস্তবোয়মন প্রমনোদনো প্রদোন 
[২.৪.১] নযুনিম একটি আওিোধীন দপ্তর/ একজন 

কমমচোরীমক এতএ বোস্তবোয়মনর জনয প্রমনোদনো প্রদোনকৃি 
ংখ্যো 

লক্ষ্িমাত্রা :  
অর্য ন : 

     

 

[৩] আতিমক ও ম্পদ 

বযবস্থোনোর উন্নয়ন 
৬ 

[৩.১] বোতমক ক্রয় তরকল্পনো বোস্তবোয়ন [৩.১.১] ক্রয় তরকল্পনো অনযুোয়ী ক্রয় ম্পোতদি % 
লক্ষ্িমাত্রা :   

অর্য ন : 
     

 

[৩.২] বোতমক উন্নয়ন কমমূতচ (এতিত)/বোমজট 

বোস্তবোয়ন 

[৩.২.১] বোতমক উন্নয়ন কমমূতচ (এতিত) /বোমজট 

বোস্তবোতয়ি 
% 

লক্ষ্িমাত্রা :  
অর্য ন : 

     

 

[৩.৩]                 ক             [৩.৩.১]                ক   % 

লক্ষ্িমাত্রা : 
293  

অর্য ন : 0 

     

 

[৩.৪]         ক                         ক  
                 

[৩.৪.১]         ক                          ক              

      
      

লক্ষ্িমাত্রা :  
অর্য ন : 

     

 

¯§viK bs- 33.01.0000.202.16.039.19.                                                            ZvwiLt 17/12/2020wLª: 

AeMwZ I Kvh©v‡_© Abywjwc †cÖwiZ nj|                    

(01)  cwiPvjK, m¤úªmviY, cÖvwYm¤ú` Awa`ßi, evsjv‡`k, XvKv|                                                                                                 ( Wv. †gv. Aveyj  Kvjvg  AvRv` ) 

     DccwiPvjK 

        wefvMxq cÖwvYm¤ú` `ßi 

         PÆMÖvg wefvM, PÆMÖvg| 

 


