
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায় মণালয়

বািষ ক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০১৯-২০



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

হানীয়
সরকার
িতােন
শাসন
সংহতকরণ।

১৮

[১.১] হানীয় সরকার িতােনর
নাগিরক সনদ ণয়ন ও কাশ

[১.১.১] হালনাগাদত
নাগিরক সনদ ণয়ন ও
কাশ

সংা ১ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৩৬০ ৬০০ ১০০ ১

[১.২] হানীয় সরকার িতােনর
জনিতিনিধ/কম কতােদর জ
িবেদেশ িশা সফেরর আেয়াজন

[১.২.১] িশিত
জনিতিনিধ/কম কতা

সংা ২ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৪১০ ১০০ ২

[১.৩] িবেদেশ িশেণর
িফডাক উপাপন/দান

[১.৩.১] দ িফডাক সংা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ১০০ ২

[১.৪] জনিতিনিধ, কম কতা ও
সহায়ক জনবেলর দেশ িশণ

[১.৪.১] িশিত জনবল সংা ২ ৩৮৫০০ ৩৭৭০০ ৩৭৬০০ ৩৭৫০০ ৩৭৪৫০ ৩৮৫০০ ১০০ ২

[১.৫] উয়ন/ীম ক পিরদশ ন
[১.৫.১] পিরদশ নত
উয়ন ক

সংা ২ ১৪৫০ ১৩০৫ ১২৯০ ১২৭০ ১২৫০ ২৩৪৫ ১০০ ২

[১.৬] উয়ন ক/ীম
পিরদশ েনর পািরশ বাবায়ন

[১.৬.১] বাবায়নত
পািরশ

শতকরা হার ১ ১০০ ৯৭ ৯৫ ৯২ ৯০ ৪০০ ১০০ ১

[১.৭] ানীয় সরকার িতান
পিরদশ ন

[১.৭.১] পিরদশ নত
ানীয় সরকার িতান

সংা ১ ১৬৫০ ১৬৪০ ১৬৩০ ১৬২০ ১৬০০ ৩৩৫২ ১০০ ১

[১.৮] ানীয় সরকার িতান
পিরদশ েনর পািরশ বাবায়ন

[১.৮.১] বাবায়নত
পািরশ

সংা ২ ২২ ২১ ২০ ১৯ ১৮ ৩৭ ১০০ ২

[১.৯] কৗশলপ
ণয়ন/সংেশাধন

[১.৯.১] ণীত কৗশলপ সংা ১ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ১০০ ১

[১.১০] আইএমইিড এর পািরশ
বাবায়ন

[১.১০.১] বাবািয়ত
পািরশ

শতকরা হার ১ ৮৮ ৮৬ ৮৪ ৮২ ৮০ ৩৬০ ১০০ ১

[১.১১] গেবষণার পািরশ
বাবায়েনর উোগ

[১.১১.১] িহত পািরশ শতকরা হার ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৪০ ৩৫ ২০০ ১০০ ১



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[১.১২] উু সভার মােম
যথাসমেয় ানীয় সরকার
িতানসেহর বােজট ণয়ন
িনিতকরণ

[১.১২.১] উু সভার
মােম বােজট ণয়ন
িনিতকরণ

শতকরা হার ১ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৩২০ ১০০ ১

[১.১৩] কম -পিরকনা
ণয়ন/সংেশাধন

[১.১৩.১] ণীত কম -
পিরকনা

সংা ১ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ১০০ ১



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

াম ও
শহেরর
অবকাঠােমা
উয়ন।

১৭

[২.১] লমাা অযায়ী কাচ
সড়ক পাকাকরণ িনিতকরণ

[২.১.১] িনিম ত পকা
সড়ক

িকেলািমটার ২ ৫৫০০ ৫৪৬০ ৫৪৪০ ৫৪২০ ৫৪০০ ৫৫০০ ১০০ ২

[২.২] লমাা অযায়ী সড়েক
িজ, কালভাট  িনম াণ
িনিতকরণ

[২.২.১] িনিম ত িজ,
কালভাট 

িমটার ২ ৩০৫০০ ৩০৩০০ ৩০১৫০ ৩০১০০ ৩০০০০ ৩০৫০০ ১০০ ২

[২.৩] লমাা অযায়ী হাট-
বাজার ও াথেসার উয়ন
িনিতকরণ

[২.৩.১] িনিম ত হাট-
বাজার ও াথেসার

সংা ১ ১৯০ ১৮৮ ১৮৭ ১৮৬ ১৮৫ ১৯০ ১০০ ১

[২.৪] লমাা অযায়ী বখী
সাইোন শার িনম াণ
িনিতকরণ

[২.৪.১] িনিম ত সাইোন
শার

সংা ১ ১৩০ ১২৮ ১২৬ ১২০ ১১০ ১৩০ ১০০ ১

[২.৫] লমাা অযায়ী
উপেজলা কমে ভবন িনম াণ
িনিতকরণ

[২.৫.১] িনিম ত উপেজলা
কমে ভবন

সংা ১ ৬৪ ৬২ ৬১ ৬০ ৫৬ ৬৪ ১০০ ১

[২.৬] লমাা অযায়ী
ইউিনয়ন পিরষদ কমে ভবন
িনম াণ িনিতকরণ

[২.৬.১] িনিম ত ইউিনয়ন
পিরষদ কমে ভবন

সংা ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৬ ১০০ ১০০ ১

[২.৭] কম সংান ি পিরবীণ [২.৭.১]  কম সংান ল জনিদবস ১ ৮৫০ ৮৪৫ ৮৩৭ ৮২০ ৮১৭ ৮৫০ ১০০ ১

[২.৮] লমাা অযায়ী পাকা
সড়ক রণােবণ িনিতকরণ

[২.৮.১] রণােবণত
পাকা সড়ক

িকেলািমটার ২ ১৩০০০ ১২৩০০ ১১৬০০ ১২৫০০ ১০৭০০ ১৩০০০ ১০০ ২

[২.৯] লমাা অযায়ী পাকা
সড়েক িজ, কালভাট 
রণােবণ িনিতকরণ

[২.৯.১] রণােবণত
িজ, কালভাট 

িমটার ২ ৩৭০০ ৩৬৭০ ৩৬৩৫ ৩৬০০ ৩৫৫০ ৩৭০০ ১০০ ২



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[২.১০] লমাা অযায়ী
পৗর/নগর এলাকায় টপাত
িনম াণ িনিতকরণ

[২.১০.১] িনিম ত টপাত িকেলািমটার ১ ৮০ ৭৯ ৭৭ ৭৫ ৭৩ ৮০ ১০০ ১

[২.১১] লমাা অযায়ী
পৗর/নগর এলাকায় টপাত
মরামত িনিতকরণ

[২.১১.১] মরামতত
টপাত

িকেলািমটার ১ ১১৫ ১১৩ ১১২ ১১১ ১১০ ১১৫ ১০০ ১

[২.১২] লমাা অযায়ী পৗর
/নগর এলাকায় সড়ক িনম াণ
িনিতকরণ

[২.১২.১] িনিম ত
পৗর/নগর সড়ক

িকেলািমটার ১ ৮২০ ৮১৫ ৮১০ ৮০৫ ৮০০ ৮২০ ১০০ ১

[২.১৩] লমাা অযায়ী পৗর
/নগর এলাকায় সড়ক মরামত
িনিতকরণ

[২.১৩.১] মরামতত
পৗর /নগর সড়ক

িকেলািমটার ১ ৩৫০ ৩৪৫ ৩৪২ ৩৪০ ৩৩৭ ৩৫০ ১০০ ১



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩
ািতািনক
সমতা
উয়ন।

১৬

[৩.১] মািসক সময় সভার
আেয়াজন

[৩.১.১] অিত সময়
সভা

সংা ১ ১২ ১১ ১০ ১২ ১০০ ১

[৩.২] সময় সভার িসা
বাবায়ন হার

[৩.২.১] িহত িসা
বাবায়ন

শতকরা হার ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৪০০ ১০০ ২

[৩.৩] এিডিপ বাবায়ন
পয ােলাচনা সভা

[৩.৩.১] অিত এিডিপ
পয ােলাচনা সভা

সংা ১ ৮ ৭ ৬ ৮ ১০০ ১

[৩.৪] এিডিপ বাবায়ন
পয ােলাচনা সভার িসা
বাবায়ন হার

[৩.৪.১] এিডিপ
পয ােলাচনা সভার িসা
বাবায়ন

শতকরা হার ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৪০০ ১০০ ১

[৩.৫] উয়ন ক পিরবীেণর
জ তি িনভর পিত
(এমআইএস) বতন

[৩.৫.১] বিতত
এমআইএস

সংা ১ ১ ০ ০ ০ ০ ০

[৩.৬] সরকাির েয় ই- িজিপ
চা

[৩.৬.১] ই-িজিপর
মােম ায়নত
দরপ

সংা ১ ১৬৫০০ ১৬৩০০ ১৬২০০ ১৬১০০ ১৬০০০ ১৬৫০০ ১০০ ১

[৩.৭] ক যাচাই কিমর সভা
আেয়াজন

[৩.৭.১] আেয়াজনত
ক যাচাই কিমর সভা

সংা ১ ৩৫ ৩৩ ৩২ ৩১ ৩০ ৪৪ ১০০ ১



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৩.৮] নন ক ণয়ন ও
সংেশাধন

[৩.৮.১] ণীত/সংেশািধত
িডিপিপ

সংা ২ ৫৭ ৫৫ ৫৪ ৫২ ৫০ ৭০ ১০০ ২

[৩.৯] ক াব পিরকনা
কিমশেন রণ

[৩.৯.১] িরত উয়ন
ক

সংা ২ ৫৫ ৫৩ ৫২ ৫১ ৫০ ৬৪ ১০০ ২

[৩.১০] ক িয়ািরং কিমর
সভার আেয়াজন

[৩.১০.১] আেয়াজনত
িয়ািরং কিমর সভার

সংা ২ ১২০ ১১৬ ১১৪ ১১২ ১১০ ১২০ ১০০ ২

[৩.১১] ক িয়ািরং কিমর
সভার িসা বাবায়ন

[৩.১১.১] বাবায়নত
িসা

শতকরা হার ১ ৯০ ৮৮ ৮৭ ৮৬ ৮৫ ৩৬০ ১০০ ১

[৩.১২] মাননীয় ধানমী কক
দ িতিত বাবায়ন

[৩.১২.১] মাননীয়
ধানমীর িতিত
বাবািয়ত

সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০০ ১

৪

নাগিরক
িবধার
উয়ন ও
সাসরণ।

১৩

[৪.১] লমাা অযায়ী পৗর
/নগর এলাকায় সড়ক বািত াপন
িনিতকরণ

[৪.১.১] াপনত সড়ক
বািত

িকেলািমটার ১ ১২৯০ ১২৮০ ১২৭০ ১২৬০ ১২৫০ ১৩৬২ ১০০ ১

[৪.২] লমাা অযায়ী পৗর
/নগর এলাকায় সড়ক বািত
মরামত িনিতকরণ

[৪.২.১] মরামতত
সড়ক বািত

িকেলািমটার ১ ১২৯০ ১২৮০ ১২৭০ ১২৬০ ১২৫০ ১২৯০ ১০০ ১

[৪.৩] লমাা অযায়ী নগর
এলাকায় ন িনম াণ িনিতকরণ

[৪.৩.১] নগর এলাকায়
িনিম ত ন

িকেলািমটার ১ ৫৭০ ৫৬৫ ৫৬০ ৫৫৫ ৫৫০ ৫৭০ ১০০ ১

[৪.৪] লমাা অযায়ী নগর
এলাকায় ন মরামত
িনিতকরণ

[৪.৪.১] নগর এলাকায়
মরামতত ন

িকেলািমটার ১ ৩২৫ ৩২৩ ৩২২ ৩২১ ৩২০ ৩২৫ ১০০ ১

[৪.৫] সজায়েনর লে
েরাপণ িনিতকরণ

[৪.৫.১] রািপত  সংা ১ ২০৫০০০ ২০৩০০০ ২০১৫০০ ২০০১০০০ ২০০০০০০ ২০৫০০০ ১০০ ১

[৪.৬] নগর িত সবা দান [৪.৬.১] সবা হণকারী সংা ১ ৩০০০০ ২৮০০০ ২৭০০০ ২৬০০০ ২৫০০০ ৩০০০০ ১০০ ১



া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৪.৭] নগর এলাকায় িশ াহ
সবা (৫ বছেরর িনেচ)

[৪.৭.১] সবা হণকারী
িশ

সংা ১ ১৯৪০০০০ ১৯০০০০০ ১৮৫০০০০ ১৮০০০০০ ১৭৫০০০০ ১৯৪০০০০ ১০০ ১

[৪.৮] নগর এলাকায় াথিমক
াহ সবা

[৪.৮.১] াহ সবা
হণকারী

সংা ১ ১৯০০০০০ ১৮৫০০০০ ১৮০০০০০ ১৭৫০০০০ ১৭২০০০০ ১৯০০০০০ ১০০ ১

[৪.৯] িশ পাক/িবেনাদন ক
িনম াণ

[৪.৯.১]
িনিম ত/িনম াণাধীন মাঠ ও
পাক

সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ১০০ ১

[৪.১০] িশ পাক/িবেনাদন ক
মরামত ও উয়ন

[৪.১০.১] মরামত ও
উয়নত পাক

সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ১০০ ১

[৪.১১] িশেদর জ িনবন [৪.১১.১] িনবিত িশ শতকরা হার ০.৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৪০০ ১০০ ০.৫

[৪.১২] িশেদর  িনবন [৪.১২.১] িনবিত িশ শতকরা হার ০.৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৪০০ ১০০ ০.৫

[৪.১৩] বািববাহ িতেরােধ
সেচতনলক কায ম হণ

[৪.১৩.১] সািদত
কায ম/সভা

সংা ০.৫ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ৫০ ১০০ ০.৫

[৪.১৪] বািববাহ িতেরােধ
অদান দান

[৪.১৪.১] দানত
অদান

পিরমাণ ০.৫ ৩০০০০ ২৯৫০০ ২৯০০০ ২৮৫০০ ২৮০০০ ৩০০০০ ১০০ ০.৫

[৪.১৫] হানীয় সরকার
িতানসেহর (িস
কেপ ােরশন, পৗরসভা, জলা
পিরষদ, উপেজলা পিরষদ ও
ইউিনয়ন পিরষদ) িশবাব
বােজট িনিতকরেণর জ
সালার জারী

[৪.১৫.১] জারীত
সালার

সংা ১ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৯২৪ ১০০ ১



া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৫

িনরাপদ
পািন
সরবরাহ,
পয়ঃিনশন
ও বজ
বহাপনা
উয়ন।

১১

[৫.১] লমাা অযায়ী ামীণ/
পৗর এলাকায় নলপ াপন
িনিতকরণ

[৫.১.১] ািপত নলপ সংা ২ ৮৩৩৫৮ ৭৫০২২ ৬৬৬৮৬ ৫৮৩৫০ ৫০০১৫ ৮৩৩৫৮ ১০০ ২

[৫.২] লমাা অযায়ী
উৎপাদক নলপ াপন
িনিতকরণ

[৫.২.১] উৎপািদত নলপ
াপন

সংা ১ ১৮৪ ১৮৩ ১৮২ ১৮১ ১৮০ ১৮৬ ১০০ ১



া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৫.৩] লমাা অযায়ী নগর
এলাকায় জ িনরাপদ পািন
উৎপাদন িনিতকরণ

[৫.৩.১] উৎপািদত পািন
িমিলয়ন/িলটার
িতিদন

১ ৩০৬০ ৩০৫০ ৩০৪৫ ৩০৪০ ৩০৩৫ ১২২৪০ ১০০ ১

[৫.৪] লমাা অযায়ী
কিমউিন ািন াপন
িনিতকরণ

[৫.৪.১] ািপত
কিমউিন ািন

সংা ১ ১০৫৬ ৯৫০ ৮৪৫ ৭৩৯ ৬৩৪ ১০৫৬ ১০০ ১

[৫.৫] লমাা অযায়ী
াসত ান াপন
িনিতকরণ

[৫.৫.১] ািপত
বাসত ািন

সংা ১ ১১০৭৪ ৯৯৬৭ ৮৮৫৯ ৭৭৫২ ৬৬৪৪ ১১০৭৮ ১০০ ১

[৫.৬] লমাা অযায়ী নন
পািনর সংেযাগ াপন
িনিতকরণ

[৫.৬.১] ািপত পািনর
সংেযাগ

সংা ১ ১৯৮৫৯ ১৭৮৭৩ ১৫৮৮৭ ১৩৯০১ ১১৯১৫ ১৯৮৫৯ ১০০ ১

[৫.৭] লমাা অযায়ী পািনর
লাইন মরামত িনিতকরণ

[৫.৭.১] মরামতত
পািনর লাইন

সংা ১ ২১০০ ২০৬০ ২০৪০ ২০২০ ২০০০ ২১০০ ১০০ ১

[৫.৮] লমাা অযায়ী পািনর
ণগত মান পরীাকরণ

[৫.৮.১] পািনর
ণগতমান পরীিত

সংা ১ ৮৩৭৬৪ ৭৫৩৮৮ ৬৭০১১ ৫৮৬৩৫ ৫০২৫৮ ৮৩৭৬৪ ১০০ ১

[৫.৯] নগর এলাকায় দিনক বজ
সংহ কায ম

[৫.৯.১] সংহত বজ শতকরা হার ১ ৮৯ ৮৮ ৮৭ ৮৬ ৮৫ ৩৬০ ১০০ ১

[৫.১০] বজ বহাপনার জ
সেকাির াফার শন
(এসএস) হাপন িনিতকরণ

[৫.১০.১] হাপনত
সেকাির াফার
শন

সংা ১ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২০ ১০০ ১



া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
বািষ ক অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১১

[এম.১.১] মণালয়/িবভােগ
ই-ফাইিলং পিত বাবায়ন

[এম.১.১.১] ই-ফাইেল নিথ
িনিত

% ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭০ ১০০ ২

[এম.১.১.২] সকল শাখায় ই-নিথ
বহার

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ ১

[এম.১.২] মণালয়/িবভাগ
ককিডিজটাল সবা চা করা

[এম.১.২.১] নতম এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ ১ ১৫-০২-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ১২-০২-২০২০ ১০০ ১

[এম.১.৩] মণালয়/িবভাগ
কক উাবনী উোগ/
উয়ন ক বাবায়ন

[এম.১.৩.১] নতম এক নন
উাবনী উোগ/ উয়ন ক
চাত

তািরখ ১ ১১-০৩-২০২০ ১৮-০৩-২০২০ ২৫-০৩-২০২০ ০১-০৪-২০২০ ০৮-০৪-২০২০ ১১-০৩-২০২০ ১০০ ১

[এম.১.৪] িত শাখায়
িবনেযা নিথর তািলকা
ণয়ন ও িবন করা

[এম.১.৪.১] িবনেযা নিথর
তািলকা ণীত

তািরখ ০.৫ ১০-০১-২০২০ ১৭-০১-২০২০ ২৪-০১-২০২০ ২৮-০১-২০২০ ৩১-০১-২০২০ ০৯-০১-২০২০ ১০০ ০.৫

[এম.১.৪.২] ণীত তািলকা
অযায়ী িবনত নিথ

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৩০০ ১০০ ০.৫

[এম.১.৫] সবা সহিজকরণ

[এম.১.৫.১] নতম এক সবা
সহিজকরণ েসস াপসহ
সরকাির আেদশ জািরত

তািরখ ০.৫ ১৫-১০-২০১৯ ২০-১০-২০১৯ ২৪-১০-২০১৯ ২৮-১০-২০১৯ ৩০-১০-২০১৯ ১৫-১০-২০১৯ ১০০ ০.৫

[এম.১.৫.২] সবা সহিজকরণ
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ০.৫ ১৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১৫-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০ ১৩-০৪-২০২০ ১০০ ০.৫

[এম.১.৬] িপআরএল র ১
মাস েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও  নগদায়নপ
জারী করা

[এম.১.৬.১] িপ আর এল আেদশ
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০ ০.৫

[এম.১.৬.২]  নগদায়ন প
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০ ০.৫

[এম.১.৭]  পেদর
িবপরীেত িনেয়াগ দান

[এম.১.৭.১] িনেয়াগ দােনর জ
িবি জািরত

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৩২০ ১০০ ০.৫

[এম.১.৭]  পেদর
িবপরীেত িনেয়াগ দান

[এম.১.৭.২] িনেয়াগ দানত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৩১০ ১০০ ০.৫

[এম.১.৮] িবভাগীয় মামলা
িনি

[এম.১.৮.১] িবভাগীয় মামলা
িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৫০ ১০০ ১

[এম.১.৯] তবাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.১.৯.১] মণালয়/িবভােগর
সকল তহালনাগাদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০ ১



া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
বািষ ক অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[এম.২.১] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

[এম.২.১.১] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা িশণসহ
অা িবষেয় িশণ
আেয়ািজত

জনঘা ১ ৬০ ৬১ ১০০ ১

[এম.২.১.২] বািষ ক কম সাদন
ির সকল িতেবদন িনধ ািরত
সমেয় অনলাইেন দািখলত

সংা ১ ৪ ৪ ১০০ ১

[এম.২.১.৩] এিপএ েমর মািসক
সভার িসা বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০ ০.৫

[এম.২.১.৪] দর/সংার ২০১৯-
২০ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন পয ােলাচনাে
ফলাবতক (feedback) দ

তািরখ ০.৫ ৩১-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১০-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৪-০২-২০২০ ৩০-০১-২০২০ ১০০ ০.৫

[এম.২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[এম.২.২.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১০০ ১০০ ১

[এম.২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ 
বছেরর বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ১৫-১০-২০১৯ ১৫-১১-২০১৯ ১৫-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ৩১-০১-২০২০ ১৩-১০-২০১৯ ১০০ ১

[এম.২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[এম.২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০ ০.৫

[এম.২.৩.২] অিভেযাগ িনি
সংা মািসক িতেবদন
মিপিরষদ িবভােগ দািখলত

সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ১২ ১০০ ০.৫



া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
বািষ ক অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[এম.২.৪] সবা দান
িতিত হালনাগাদকরণ ও
বাবায়ন

[এম.২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯০ ১০০ ১

[এম.২.৪.২] িনধ ািরত সমেয়
মািসক বাবায়ন িতেবদন
মিপিরষদ িবভােগ দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ৪ ১০০ ০.৫

[এম.২.৪.৩] সবাহীতােদর
মতামত পিরবীণ বা
চাত

তািরখ ০.৫ ৩১-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১৭-০২-২০২০ ২৮-০২-২০২০ ২৬-১২-২০১৯ ১০০ ০.৫

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[এম.৩.১.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা ণীত

তািরখ ০.৫ ১৬-০৮-২০১৯ ২০-০৮-২০১৯ ২৪-০৮-২০১৯ ২৮-০৮-২০১৯ ৩০-০৮-২০১৯ ১৫-০৮-২০১৯ ১০০ ০.৫

[এম.৩.১.২] মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ৪ ১০০ ০.৫

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ) বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ) বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ ২

[এম.৩.৩] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.৩.১] য় পিরকনা
বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৪০০ ১০০ ০.৫

[এম.৩.৪] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৪.১] িপীয় সভায়
িনির জ উপািপত অিডট
আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬০ ১০০ ০.৫

[এম.৩.৪.২] অিডট আপি
িনিত

% ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ১০০ ০.৫

[এম.৩.৫] টিলেফান িবল
পিরেশাধ

[এম.৩.৫.১] টিলেফান িবল
পিরেশািধত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ ০.৫

[এম.৩.৬] িবিসিস/িবিসএল-
এর ইারেনট িবল পিরেশাধ

[এম.৩.৬.১] ইারেনট িবল
পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ ১

মাট সং ার: ৯৯

*সামিয়ক (provisional) ত


