
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

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

বািষ ক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০১৮-১৯



া: 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

ানীয়
সরকার
িতােন
শাসন
সংহতকরণ

১৮

[১.১] ওেয়বসাইট
হালনাগাদকরণ

[১.১.১] হালনাগাদত
ওেয়বসাইট

সংা ১ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ১৯ ১০০ ১

[১.২] জনিতিনিধর জ
িবেদেশ িশা সফেরর
আেয়াজন

[১.২.১] িশিত জনিতিনিধ সংা ২ ৫১০ ৪৭০ ৪৪০ ৪২০ ৪০০ ৯২ ০ ০

[১.৩] িবেদেশ িশেণর
জ ডাটােবস ণয়ন

[১.৩.১] তত ডাটােবজ সংা ১ ১৯ ১৮ ১৭ ১৫ ১৫ ১৯ ১০০ ১

[১.৪] িবেদশ িশেণর
িফডাক উপাপন/দান

[১.৪.১] দ িফডাক সংা ১ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ১৬ ১০০ ১

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

[১.৫.১] িশিত জনবল সংা ২ ৩৭৪৩২ ৩৭০০০ ৩৬৫০০ ৩৬০০০ ৩৫৫০০ ৩৭৪৩২ ১০০ ২

[১.৬] উয়ন ক পিরদশ ন
[১.৬.১] পিরদশ নত উয়ন
ক

সংা ২ ১২৫০ ১২০০ ১১৫০ ১১০০ ১৩০০ ২৪৫৭ ০ ০

[১.৭] উয়ন ক
পিরদশ েনর পািরশ
বাবায়ন

[১.৭.১] বাবায়নত পািরশ % ১ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৩৮০ ১০০ ১

[১.৮] ানীয় সরকার
িতান পিরদশ ন

[১.৮.১] পিরদশ নত ানীয়
সরকার িতান

সংা ১ ১৬০০ ১৫৫০ ১৫০০ ১৪৫০ ১৪২০ ৬৩০১ ১০০ ১

[১.৯] আইন/িবিধমালা
ণয়ন/সংেশাধন

[১.৯.১] সংেশািধত আইন/
িবিধমালা

সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ১০০ ২

[১.১০] আইএমইিড এর
িসা বাবায়ন

[১.১০.১] বাবািয়ত িসা % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৩২০ ১০০ ১

[১.১১] ানীয় সরকার বা
ও উয়ন সিকত গেবষণা

[১.১১.১] সািদত গেবষণা সংা ১ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৭ ১০০ 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] গেবষণার পািরশ
বাবায়েনর উোগ

[১.১২.১] িহত পািরশ % ১ ৫৫ ৫২ ৪৯ ৪৭ ৪৫ ২২০ ১০০ ১

[১.১৩] ানীয সরকার
িতানসেহর বােজট
ণয়ন পিরবীণ

[১.১৩.১] পিরবীণত বােজট সংা ১ ৫৩৫০ ৫২৫০ ৫১৫০ ৫০০০ ৪৯০০ ৫৩৫০ ১০০ ১

[১.১৪] শখ হািসনার িবেশষ
উোগ‘‘ উয়েনর গণত
শখ হািসনার লম ’’
বহার পিরবীণ

[১.১৪.১] িবেশষ উোগ
বহার ও পিরবীণত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৪০০ ১০০ ১

২
অবকাঠােমা
উয়ন

১৭

[২.১] কচা সড়ক পাকাকরণ [২.১.১] িনিম ত পাকা সড়ক িকঃিমঃ ২ ৫৪০০ ৫৩২০ ৫২৪০ ৫২২০ ৫২০০ ৫৪০০ ১০০ ২

[২.২] সড়েক িজ, কালভাট 
িনম াণ

[২.২.১] িনিম ত িজ/কালভাট  িমটার ২ ৩০০০০ ২৯৮০০ ২৯৬০০ ২৯৪০০ ২৯২০০ ৩০০০০ ১০০ ২

[২.৩] হাট-বাজার ও
াথেসার উয়ন

[২.৩.১] উীত হাট
বাজার/াথ সার

সংা ২ ১৮৫ ১৮০ ১৭৫ ১৬৫ ১৬০ ১৮৫ ১০০ ২

[২.৪] বখী সাইোন
শার িনম াণ

[২.৪.১] িনিম ত সাইোন
শার

সংা ২ ২০৩ ১৯৮ ১৯৩ ১৮৮ ১৮৩ ০

[২.৫] উপেজলা কমে
ভবন িনম াণ

[২.৫.১] িনিম ত উপেজলা
পিরষদ কমে ভবন

সংা ২ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৭২ ৮০ ১০০ ২

[২.৬] ইউিনয়ন পিরষদ
কমে ভবন িনম াণ

[২.৬.১] িনিম ত ইউিনয়ন
পিরষদ কমে ভবন

সংা ২ ৮৫ ৮৩ ৮১ ৭৯ ৭৭ ৮৫ ১০০ ২

[২.৭] কম সংান ি
পিরবীণ

[২.৭.১]  কম সংান ল জনিদবস ২ ৮২০ ৮১০ ৮০০ ৭৯০ ৭৮০ ৮২০ ১০০ ২

[২.৮] পাকা সড়ক
রণােবণ

[২.৮.১] রণােবণত পী
সড়ক

িকেলািমটার ২ ১২৫০০ ১২৪০০ ১২৩০০ ১২২০০ ১২১০০ ১২৫০০ ১০০ ২



া: 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%

[২.৯] পাকা সড়েক িজ,
কালভাট  রণােবণ

[২.৯.১] রণােবণত
িজ/কালভাট 

িমটার ১ ৩৬০০ ৩৫৫০ ৩৫০০ ৩৪৫০ ৩৪০০ ৩৬০০ ১০০ ১

৩
ািতািনক
সমতা
উয়ন

১৬

[৩.১] মািসক সময় সভার
আেয়াজন

[৩.১.১] অিত সময় সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১০০ ১

[৩.২] সময় সভার িসা
বাবায়ন হার

[৩.২.১] িহত িসা
বাবায়ন

শতকরা হার ১ ১০০ ৯০ ০ ০ ০ ৪০০ ১০০ ১

[৩.৩] এিডিপ বাবায়ন
পয ােলাচনা সভা

[৩.৩.১] অিত এিডিপ
পয ােলাচনা সভা

সংা ১ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৯ ১০০ ১

[৩.৪] এিডিপ বাবায়ন
পয ােলাচনা সভার িসা
বাবায়ন হার

[৩.৪.১] িহত িসা
বাবায়ন

শতকরা হার ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৪০০ ১০০ ২

[৩.৫] নন পদ জেনর
উোগ

[৩.৫.১] ািবত পদ সংা ২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২২০০ ১০০ ২

[৩.৬] সরকাির েয় ই-
িজিপ চা

[৩.৬.১] বহারত ই- িজিপ শতকরা হার ২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৩২০ ১০০ ২

[৩.৭] ক যাচাই কিমর
সভায় িবেবচ ক সংা

[৩.৭.১] আেয়াজনত ক
যাচাই কিমর সভা

সংা ১ ৩০ ২৮ ২৫ ২৩ ২১ ৬৩ ১০০ ১

[৩.৮] নন ক ণয়ন ও
সংেশাধন

[৩.৮.১] ণয়নত/সংেশািধত
িডিপিপ

সংা ১ ৫০ ৪৫ ৪২ ৪০ ৩৮ ৬২ ১০০ ১

[৩.৯] ক াব
পিরকনা কিমশেন রণ

[৩.৯.১] রণত উয়ন
ক

সংা ১ ৫০ ৪৮ ৪৫ ৪২ ৪০ ৫৮ ১০০ ১

[৩.১০] ক িয়ািরং
কিমর সভার আেয়াজন

[৩.১০.১] আেয়াজনত
িয়ািরং কিমর সভা

সংা ১ ১১০ ১০৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ১১০ ১০০ ১



া: 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%

[৩.১১] ক িয়ািরং
কিমর সভার িসা
বাবায়ন

[৩.১১.১] বাবায়নত িসা শতকরা হার ১ ১০০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৫ ৪০০ ১০০ ১

[৩.১২] উয়ন কের
সময়মত অথ  ছাড়

[৩.১২.১] ছাড়ত অথ  শতকরা হার ১ ১০০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৮ ৪০০ ১০০ ১

[৩.১৩] মাননীয় ধানমী
কক দ িতিত
বাবায়ন

[৩.১৩.১] মাননীয় ধানমীর
িতিত বাবািয়ত

শতকরা হার ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৪০০ ১০০ ১

৪
নাগিরক
িবধার
উয়ন

১৩

[৪.১] পৗর/নগর এলাকায়
টপাত িনম াণ

[৪.১.১] িনিম ত টপাত িকেলািমটার ২ ২৭২ ২৬০ ২৫০ ২৪৫ ২৪০ ২৭২ ১০০ ২

[৪.২] পৗর/নগর এলাকায়
টপাত মরামত

[৪.২.১] মরামতত টপাত িকেলািমটার ১ ১১০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ১১০ ১০০ ১

[৪.৩] নগর এলাকায় দিনক
বজ সংহ কায ম

[৪.৩.১] সংহীত বজ শতকরা হার ১ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৩৪০ ১০০ ১

[৪.৪] পৗর/নগর এলাকায়
সড়ক িনম াণ

[৪.৪.১] িনিম ত পৗর/নগর
সড়ক

িকেলািমটার ১ ৬৭৪ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৬৭৪ ১০০ ১

[৪.৫] পৗর/নগর এলাকায়
সড়ক মরামত

[৪.৫.১] মরামতত
পৗর/নগর সড়ক

িকেলািমটার ১ ৩৩৭ ৩২০ ৩০০ ২৮০ ২৭০ ৩৩৭ ১০০ ১

[৪.৬] পৗর/নগর সড়ক বািত
াপন

[৪.৬.১] াপনত সড়ক বািত িকেলািমটার ১ ১২৫০ ১২০০ ১১৫০ ১১০০ ১০৫০ ১২৫০ ১০০ ১

[৪.৭] পৗর/নগর সড়ক বািত
মরামত

[৪.৭.১] মরামতত সড়ক
বািত

িকেলািমটার ১ ১৫৫০ ১৫২০ ১৫০০ ১৮৫০ ১৪০০ ১৫৫০ ১০০ ১

[৪.৮] নগর এলাকায় মশক
িনধন

[৪.৮.১] িনধনত মশক শতকরা হার ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৭৭ ৭৫ ০



া: 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%

[৪.৯] নগর এলাকায় ন
িনম াণ

[৪.৯.১] িনিম ত ন িকেলািমটার ১ ৫৫০ ৫২০ ৫১০ ৫০০ ৪৮০ ৫৫০ ১০০ ১

[৪.১০] নগর এলাকায় ন
মরামত

[৪.১০.১] মরামতত ন িকেলািমটার ১ ৫১০ ৫০০ ৪৮০ ৪৫০ ৪২০ ৫১০ ১০০ ১

[৪.১১] সজায়েনর লে
েরাপণ

[৪.১১.১] রািপত  সংা ১ ২০০০০০ ১৯৮০০০ ১৯৬০০০ ১৯৪০০০ ১৯২০০০ ২০০০০০ ১০০ ১

[৪.১২] ওয়ান প সািভ স
[৪.১২.১] হানীয় সরকার
িতানসেহ ািপত
িডিজটাল সার

সংা ১ ৮০ ৭৫ ৭২ ৭০ ৬৮ ৪৫৯২ ১০০ ১

৫

িনরাপদ পািন
সরবরাহ ও
পয়ঃিনাশন
বার
উয়ন

১১

[৫.১] ামীণ/পৗর এলাকায়
নলপ াপন

[৫.১.১] ািপত নলপ সংা ১ ৭১২৯৭ ৬৫১৬৭ ৫৭০৩৮ ৪৯৯০৮ ৪২৭৭৮ ৭১২৯৭ ১০০ ১

[৫.২] উৎপাদক নলপ
াপন

[৫.২.১] উৎপািদত নলপ
াপন

সংা ২ ৫৯৯ ৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৩৬০ ৫৯৯ ১০০ ২

[৫.৩] নগর এলাকার জ
িনরাপদ পািন উৎপাদন

[৫.৩.১] উৎপািদত পািন
িমিলয়ন/িলটার
িতিদন

২ ৩০৩২ ৩০০০ ২৯৫০ ২৯০০ ২৮৫০ ১২১৩২ ১০০ ২

[৫.৪] কিমউিন ািন
াপন

[৫.৪.১] ািপত কিমউিন
ািন

সং ১ ৮৪ ৭৬ ৬৭ ৫৯ ৫০ ২০৭ ১০০ ১

[৫.৫] াসত ািন
াপন

[৫.৫.১] ািপত াসত
ািন

সংা ২ ৭৭৪০০ ৬৯৬৬০ ৬১৯২০ ৫৪১৮০ ৪৬৪৪০ ৭৭৪০০ ১০০ ২

[৫.৬] নন পািনর সংেযাগ
হাপন

[৫.৬.১] ািপত পািনর
সংেযাগ

সংা ১ ৮০০০ ৭৫০০ ৭০০০ ৬৮০০ ৬৬০০ ৮০০০ ১০০ ১

[৫.৭] পািনর লাইন মরামত
[৫.৭.১] মরামতত পািনর
লাইন

সংা ১ ২০০০ ১৯০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ২০০০ ১০০ ১

[৫.৮] পািনর ণগত মান
পরীাকরণ

[৫.৮.১] পািনর ণগতমান
পরীিত

সংা ১ ১৪০০০ ১৩০০০ ১২০০০ ১১৫০০ ১১০০০ ১৪২১৩ 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%

এম.১

কায পিত,
কম পিরেবশ
ও সবার
মােনায়ন

১০

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

[এম.১.১.১]  ডের
মােম হীত ডাক ই-
ফাইিলং িসেেম
আপেলাডত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৮২.৫ ১০০ ১

[এম.১.১.২] ই-ফাইেল নিথ
িনিত **

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৩০ ৬০ ০.৬

[এম.১.১.৩] ই-ফাইেল প
জারীত ***

% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৫০ ১০০ ১

[এম.১.২]
মণালয়/িবভাগ কক
অনলাইন সবা চা
করা

[এম.১.২.১] নতম এক
নন ই-সািভ স চাত

তািরখ ১ ১৫-০১-২০১৯ ১৭-০২-২০১৯ ৩১-০৩-২০১৯ ৩০-০৪-২০১৯ ৩০-০৫-২০১৯ ১৫-০১-২০১৯ ১০০ ১

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

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

তািরখ ১ ১১-০৩-২০১৯ ১৮-০৩-২০১৯ ২৫-০৩-২০১৯ ০১-০৪-২০১৯ ০৮-০৪-২০১৯ ১১-০৩-২০১৯ 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 ১০-০১-২০১৯ ১৭-০১-২০১৯ ২৪-০১-২০১৯ ২৮-০১-২০১৯ ৩১-০১-২০১৯ ১০-০১-২০১৯ ১০০ ০.৫

[এম.১.৪.২] ণীত তািলকা
অযায়ী িবনত নিথ

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ০

[এম.১.৫] িসেজস
চাট ার বাবায়ন

[এম.১.৫.১] হালনাগাদত
িসেজস চাট ার অযায়ী
দ সবা

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০ ১০০ 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%

[এম.১.৫] িসেজস
চাট ার বাবায়ন

[এম.১.৫.২] সবাহীতােদর
মতামত পিরবীণ বা
চাত

তািরখ ১ ৩১-১২-২০১৮ ১৫-০১-২০১৯ ০৭-০২-২০১৯ ১৭-০২-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯ ৩১-১২-২০১৮ ১০০ ১

[এম.১.৬] অিভেযাগ
িতকার বা
বাবায়ন

[এম.১.৬.১] িনিদ  সমেয়র
মে অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯৫ ১০০ ০.৫

[এম.১.৬.২] অিভেযাগ
িনির িবষেয়
অিভেযাগকারীেক
অবিহতকরণ

% ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯৫ ১০০ ০.৫

[এম.১.৭] িপআরএল
র ২ মাস েব 
সংি কম চারীর
িপআরএল ও 
নগদায়নপ জারী করা

[এম.১.৭.১] িপআরএল
আেদশ জারীত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০ ০.৫

[এম.১.৭.২] 
নগদায়নপ জারীত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০ ০.৫

এম.২

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৮

[এম.২.১] অিডট
আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.২.১.১] িপীয় সভায়
িনির জ পািরশত
অিডট আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ২৪০ ১০০ ০.৫

[এম.২.১.২] অিডট আপি
িনিত

% ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২০০ ১০০ ০.৫

[এম.২.২] াবর ও
অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[এম.২.২.১] াবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০১৯ ১৭-০২-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯ ২৮-০৩-২০১৯ ১৫-০৪-২০১৯ ০৩-০২-২০১৯ ১০০ ০.৫



া: 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%

[এম.২.২] াবর ও
অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[এম.২.২.২] অাবর
সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০১৯ ১৭-০২-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯ ২৮-০৩-২০১৯ ১৫-০৪-২০১৯ ০৩-০২-২০১৯ ১০০ ০.৫

[এম.২.৩] বােজট
বাবায়েন উয়ন

[এম.২.৩.১] বােজট
বাবায়ন পিরকনা
(Budget
Implementation
Plan) ণীত

সংা ০.৫ ১ ১ ১০০ ০.৫

[এম.২.৩.২] মািসক
বােজট বাবায়ন িতেবদন
দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ৪ ১০০ ০.৫

[এম.২.৪] বািষ ক
উয়ন কম িচ
বাবায়ন

[এম.২.৪.১] বািষ ক উয়ন
কম িচ বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯৭.৫ ৯৫ ১.৯

[এম.২.৫] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.২.৫.১] য় পিরকনা
বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৪০০ ১০০ ০.৫

[এম.২.৬]
অবত/অেকেজা
যানবাহন িবমান
নীিতমালা অযায়ী
িনিকরণ

[এম.২.৬.১] িনিত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০ ১০০ ০.৫

[এম.২.৭] বেকয়া
িবৎ িবল পিরেশাধ
করা

[এম.২.৭.১] িবৎ িবল
পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ ১

[এম.২.৮]  পেদর
িবপরীেত িনেয়াগ দান

[এম.২.৮.১] িনেয়াগ
দানত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৮০ ১০০ 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%

এম.৩

জাতীয়
াচার
কৗশল ও
ত অিধকার
বাবায়ন
জারদারকরণ

৪

[এম.৩.১] জাতীয়
াচার কম পিরকনা
ও পিরবীণ কাঠােমা
বাবায়ন ****

[এম.৩.১.১] িনধ ািরত সমেয়
মািসক িতেবদন
দািখলত

সংা ১ ৪ ৩ ৪ ১০০ ১

[এম.৩.১.২] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমায় অ  লমাা
বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ০

[এম.৩.২] ত
বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.২.১]
মণালয়/িবভােগর সকল
ত ও অনলাইন সবা ৩৩৩
সহ ত বাতায়েন
সংেযািজত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৮০ ৮০ ০.৮

[এম.৩.৩]
মণালয়/িবভােগর
বািষ ক িতেবদন
ণয়ন ও কাশ

[এম.৩.৩.১] বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ১ ১৫-১০-২০১৮ ২৯-১০-২০১৮ ১৫-১১-২০১৮ ২৯-১১-২০১৮ ১৩-১২-২০১৮ ১৫-১০-২০১৮ 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.৪

বািষ ক
কম সাদন
ি
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[এম.৪.১] অধীন
দর/সংার সে
২০১৮-১৯ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন
ি ার ও
ওেয়বসাইেট আপেলাড

[এম.৪.১.১] ািরত
বািষ ক কম সাদন ি
ওেয়বসাইেট আপেলাডত

তািরখ ০.৫ ২৪-০৬-২০১৮ ২৬-০৬-২০১৮ ২৮-০৬-২০১৮ ২৪-০৬-২০১৮ ১০০ ০.৫

[এম.৪.২] ২০১৭-১৮
অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির
ায়ন িতেবদন
মিপিরষদ িবভােগ
দািখল

[এম.৪.২.১] ায়ন
িতেবদন দািখলত

তািরখ ০.৫ ১৯-০৮-২০১৮ ২৭-০৮-২০১৮ ২৯-০৮-২০১৮ ০৩-০৯-২০১৮ ০৫-০৯-২০১৮ ১৯-০৮-২০১৮ ১০০ ০.৫

[এম.৪.৩]
দর/সংার ২০১৮-
১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন
িতেবদন
পয ােলাচনাে
ফলাবতক
(feedback)
দান

[এম.৪.৩.১] ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ১ ৩১-০১-২০১৯ ০৭-০২-২০১৯ ১০-০২-২০১৯ ১১-০২-২০১৯ ১৪-০২-২০১৯ ৩১-০১-২০১৯ ১০০ ১

[এম.৪.৪] সরকাির
কম সাদন
বাপনা সংা
িশণসহ অা
িবষেয়
কম কতা/কম চারীেদর
জ িশণ
আেয়াজন

[এম.৪.৪.১] আেয়ািজত
িশেণর সময়

জনঘা
*

১ ৬০ ৬০ ১০০ 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%

মাট সং ার: ৯০.৮

*সামিয়ক (provisional) ত


