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

gv‡mi bvg t gvP©, 2020                                        evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³i ˆÎgvwmK AR©b cwiexÿY KvVv‡gv (Rvbyqvwi –- gvP©/2021 ch©šÍ  3q ‡KvqvU©vi)     ( 2020-21 A_© eQi ) 

‡KŠkjMZ D‡Ïk¨ ‡KŠkjMZ 

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‡bi 

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 miKvwi fv‡e K…wÎg 

cÖRbb m¤úªmviY 
cÖRbbK…Z Mvfx msL¨v  (jÿ) 

jÿ¨gvÎv 
5.035 

 
- - - - - 26.39 

 
AR©b  1.32915      

1.4 msKi Rv‡Zi evQz‡ii Z_¨ 

msMÖn 

 

Drcvw`Z msKi 

Rv‡Zi evQzi 

 

msL¨v (jÿ) 

 

 

jÿ¨gvÎv 1.71 - - - - - 28.26 

AR©b 0.48325       

2. Mevw`cï-cvwLi 

 ‡ivM cÖwZ‡iva I 

 wbqš¿Y 

23.00 2.1 miKvwifv‡e wUKv cÖ`vb 

m¤úªmviY 

wUKv cÖ‡qvMK…Z 

cï-cvwL 
msL¨v (jÿ) 

jÿ¨gvÎv 330 - - - - - 
53.47 

AR©b  112.4599      

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

Mevw`cï 
msL¨v (jÿ) 

jÿ¨gvÎv 16 - - - - - 
34.18 

AR©b  5.47      

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

nuvm-gyiwM 
msL¨v (jÿ) 

jÿ¨gvÎv 140 - - - - - 
31.62 

AR©b  44.28      

2.4 ‡cvlv cÖvYxi wPwKrmv cÖ`vb 
wPwKrmv cÖ`vbK…Z 

†cvlvcÖvYx 
msL¨v 

jÿ¨gvÎv 5000 - - - - - 
51.88 

AR©b 2594      

2.5 Mevw`cï-cvwLi †ivM 

AbymÜv‡b 

bgybv msMÖn I M‡elYvMv‡i †cÖiY 

msM„nxZ I 

†cÖwiZ bgybv 
msL¨v 

jÿ¨gvÎv 8000 - - - - - 

29,27 
AR©b  2342      

2.6 Mevw`cï-cvwLi wWwRR 

mvwf©‡jÝ 

mvwf©‡jÝK…Z 

†ivM msµgY 
msL¨v 

jÿ¨gvÎv 1300 - - - - - 
26.53 

AR©b  345      

2.7 wd« †f‡Uwibvix ‡gwW‡Kj 

K¨v¤ú ’̄vcb 

¯’vcbK…Z wd« 

K¨v¤ú msL¨v 
msL¨v 

jÿ¨gvÎv 475 - - - - - 
38.10 

AR©b  181      

3. gvbem¤ú` Dbœqb 

 I Kg© ms ’̄v‡bi 

my‡hvM m„wó 

15.00 
3.1 Lvgvwi cÖwkÿY cÖ`vb cÖwkwÿZ Lvgvwi msL¨v (jÿ) 

jÿ¨gvÎv 0.31 - - - - - 
22.21 

AR©b  0.06888      

3.2 gvsm cÖwµqvRvZKvix‡`i 

cÖwkÿY cÖ`vb 

cÖwkwÿZ gvsm 

cÖwµqvRvZKvix 
msL¨v 

jÿ¨gvÎv 2425 - - - - - 
32.82 

AR©b  796      

3.3 (K)DVvb ˆeV‡Ki Av‡qvRb Av‡qvwRZ ˆeVK msL¨v 
jÿ¨gvÎv 3500 - - - - - 

28.22 
AR©b  988      

3.3 (L) DVvb ˆeV‡K 

AskMÖnYKvix 
‰eV‡K AskMÖnYKvix msL¨v (jÿ) 

jÿ¨gvÎv 0.42 - - - - - 
30.10 

AR©b  0.12642      

3.4  ’̄vqx NvmPvlm¤úªmviY 
Nvm PvlK…Z 

RwgicwigvY 
GKi 

jÿ¨gvÎv 500 - - - - - 
29.80 

AR©b  149.03      

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 9000 - - - - - 
29.43 

AR©b  2649      

4.2 †cvwëª Lvgvi †iwR‡óªkb I 

bevqb 

wbewÜZ I bevqbK…Z 

†cvwëª Lvgvi 
msL¨v 

jÿ¨gvÎv 165 - - - - - 

79.39 
AR©b  131      

4.3 Mevw`cïi Lvgvi 

     †iwR‡óªkb I bevqb 

wbewÜZ I bevqbK…Z 

Mevw`cï Lvgvi 
msL¨v 

jÿ¨gvÎv 302 - - - - - 

83.11 AR©b  

 
251      

4.5 †gvevBj †KvU© cwiPvjbv Kiv 
cwiPvwjZ 

†gvevBj †KvU© 
msL¨v 

jÿ¨gvÎv 95 - - - - - 
18.94% 

AR©b  18      

5. Mevw`cï- cvwLi †R‡bwUK wi‡mvm© msiÿY I 

Dbœqb 
--  -- --   -- 

- 
- - -  



 

Pjgvb cvZv/02 

 

মাঠ পর্ যায়ের আবশ্যিক ককৌযলগত উদ্দেযি সমূহ ২০২০-২১ 

(ম োট  োন-২৫) 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ অর্জনের  

হার 
ককৌযলগত 

উদ্দেযি 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌযলগত 

উদ্দেদ্দযির 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 
লক্ষ্িমাত্রা/ 

অর্যন 

লক্ষ্িমাত্রার মান ২০২০-২১ 

অসোধোরণ 

(Excellent) 

অতি উত্ত  

(Very Good 

Good) 

উত্ত  

(Good) 

চলতি  োন 

(Fair) 

চলতি োননর 

তননে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

 
১১ 

১.১] বার্ষ জক কর্ জসম্পাদে চুক্তি 

(এর্িএ) বাস্তবায়ে। 

[১.১.১] এতিএ’র সকল ত্রৈ োতসক প্রর্িনবদে 

ওনয়বসাইনে প্রকার্িি 
সংখ্যা 

লক্ষ্িমাত্রা  
4 

   
 

75% 
অর্যন  3     

[১.১.২] এতিএ টটন র  োতসক সভো অনুটিি সংখ্যো 
লক্ষ্িমাত্রা  

12 
   

 

66% 
অর্যন  8     

[১.২] শুদ্ধাচার/উত্তর্ চচজার র্বষনয় 

অংিীর্েনদর সনে র্ির্বর্ের্য় 
[১.২.১]  িতিতন য় সভো অনুটিি সংখ্যা 

লক্ষ্িমাত্রা :  
4 

   
 

50 

অর্যন :  2     

[১.৩] অর্িন াগ প্রর্িকার বযবস্থা র্বষনয়  

সসবাগ্রহীিা /অংিীর্েনদর অবর্হিকরণ 
[১.৩.১]অিতিিকরণ সভো আনয়োজিি সংখ্যা 

লক্ষ্িমাত্রা  
4 

   
 

50 

অর্যন : 2     

[১.৪] সসবা প্রদাে প্রর্িশ্রুর্ি র্বষনয়  

সসবাগ্রহীিানদর অবর্হিকরণ  
[১.৪.১]অিতিিকরণ সভো আনয়োজিি   সংখ্যা 

লক্ষ্িমাত্রা  
 

4 
   

 

50% 

অর্যন  2     

[১.৫] িথ্য বািায়ে হালোগাদ সংক্রান্ত 

ত্রৈর্ার্সক প্রর্িনবদে উর্ধ্ জিে 

কিত জিনের র্েকে সপ্ররণ 

[১.৫.১]ত্রৈর্ার্সক প্রর্িনবদে সপ্রর্রি সংখ্যা 

লক্ষ্িমাত্রা  
 

4     

75% 

অর্যন  3     

[২] ক মসম্পোদনন 

গতিশীলিো 

আনয়ন ও মসিোর 

 োন িজৃি 

৮ 

[২.১]ই-নতি িোস্তিোয়ন [২.১.১] ই-নতিনি মনোট তনষ্পতত্তকৃি % 
লক্ষ্িমাত্রা  

অর্যন   

    80 

Pjgvb   

  চলমান 

[২.২] উদ্ভোিনী /কু্ষদ্র উন্নয়ন উনদযোগ 

িোস্তিোয়ন 

[২.২.১] নূনি  একটট উদ্ভোিনী /কু্ষদ্র উন্নয়ন 

উনদযোগ চোলুকৃি 
সংখ্যো 

লক্ষ্িমাত্রা 

:অর্যন  

15-2-21 

Pjgvb 
15-3-21 15-4-21 15-5-21 - চলমান 

[২.৩] ক মচোরীনদর প্রতশক্ষণ প্রদোন 

[২.৩.১] প্রনিযক  কর্ জচার্রর র্েয প্রর্িেণ 

আনয়াক্তর্ি 
িনঘন্টো 

লক্ষ্িমাত্রা  

অর্যন 004 

40 

0.0049% 
    0.0049% 

[২.৩.২] ১০র্ সগ্রড ও িদুর্ধ্ জ প্রনিযক কর্ জচারীনক 

এর্িএ র্বষনয়  প্রদত্ত প্রর্িেণ 
িনঘন্টো 

লক্ষ্িমাত্রা 

অর্যন.054 

5 

  0.054%     0.054% 

[২.৪] এতিএ িোস্তিোয়নন প্রননোদনো 

প্রদোন 

[২.৪.১] নুযনি  একটট আওিোধীন দপ্তর/ একিন 

ক মচোরীনক এতিএ িোস্তিোয়ননর িনয প্রননোদনো 

প্রদোনকৃি 

সংখ্যো 
লক্ষ্িমাত্রা 

অর্যন.054 

1 

চলমান 

    চলমান 

[৩] আতি মক ও 

সম্পদ 

িযিস্থোিনোর 

উন্নয়ন 

৬ 

[৩.১] িোতষ মক ক্রয় িতরকল্পনো 

িোস্তিোয়ন 

[৩.১.১] ক্রয় িতরকল্পনো অনুযোয়ী ক্রয় সম্পোতদি % 
লক্ষ্িমাত্রা : 100 

অর্যন :  20 

100 

50 % 
    50% 

[৩.২] িোতষ মক উন্নয়ন ক মসূতচ 

(এতিতি)/িোনিট িোস্তিোয়ন 

[৩.২.১] িোতষ মক উন্নয়ন ক মসূতচ (এতিতি) /িোনিট 

িোস্তিোতয়ি 

% 
লক্ষ্িমাত্রা : 100 

অর্যন : 24.87 

100 

60 
    60% 

[৩.৩] অর্ডে আির্ত্ত র্েষ্পর্ত্ত 

কা জক্রনর্র উন্নয়ে 

[৩.৩.১] অর্ডে আির্ত্ত র্েষ্পর্ত্তকত ি % 
লক্ষ্িমাত্রা : 50 

অর্যন :  

50  

- 
    - 

[৩.৪] হালোগাদকত িস্থাবর ও অস্থাবর 

সম্পর্ত্তর িার্লকা উর্ জিে অর্িনস সপ্ররণ 

[৩.৪.১] হালোগাদকত ি স্থাবর ও অস্থাবর সম্পর্ত্তর 

িার্লকা উর্ জিে অর্িনস সপ্রর্রি 
িার্রখ্ 

লক্ষ্িমাত্রা 

অর্যন  

15-12- 20 

চলমান 
14-1-21 15-2-21 - - চলর্াে 

 

             



 

                     ¯§viKbs- 33.01.0000.202.11.002.20.361                       ZvwiL t  04-04-2021 wLª: 

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

      01| cwiPvjK, m¤úªmviY, cÖvwYm¤ú` Awa`ßi, evsjv‡`k, XvKv                                           ¯̂vÿwiZ/- 

(Wv. †gv. Aveyj Kvjvg AvRv`) 

cwiPvjK (P. `v.) 

wefvMxq cÖvwYm¤ú` `ßi 

PÆMÖvg wefvM, PÆMÖvg| 


