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২০২০-২০২১ অর্ থ বছরেে বার্ষ থক কর্ থসম্পাদন চুর্ি (এর্িএ) এে ৪র্ থ ত্রৈর্ার্সক প্রর্িরবদন 
 

সেকশন-৩ 
 

সকৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্ যক্রম, কম যেম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রােমূহ: 

 

সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Stirategi

c 

Objective

s) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight 

Stirategic 

Objective) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা িদ্ধর্ি 

(Calculatio

n method) 

একক 

(Unit) 

কম যেম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators

) 

প্রকৃি অর্থন 
লক্ষ্যর্াৈা/ র্নণ থায়ক ২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-2021) ১র্ ত্রৈর্ার্সক 

(জুলাই-

সসরেম্বে’২০) 

প্রর্িরবদন 

২য় ত্রৈর্ার্সক 

(অরটাবে-

র্িরসম্বে’২০) 

প্রর্িরবদন 

৩য় ত্রৈর্ার্সক 

(র্ানুয়ার্ে-র্ার্ থ’২১) 

প্রর্িরবদন 

৪র্ থ ত্রৈর্ার্সক 

(এর্প্রল-জুন’২১) প্রর্িরবদন ২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০ 

অোিারণ 
অধত 

উত্তম 
উত্তম 

চলধত 

মান 

চলধত 

মাদ্দনর 

ধনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

দপ্তে /সংস্থাে সকৌশলগি উরেশ্যসমূহ    

(১) র্নবল 

র্নরয়াগ 

১০ (১.১) র্নবল 

র্নরয়াগ 

(১.১.১) কউরকে ৫০ র্ন 

র্নবল র্নরয়াগকৃি 

িার্েখ িার্েখ ০৬   15-2-21 15-3-21 15-4-21 15-5-21  োর্স্বখারি ১৩ র্ন 

র্নবল র্নরয়াগ 

প্রদান কো হরয়রছ 

এবং আউটরসার্স থং 

এে র্াধ্যরর্ ২৫ র্ন 

র্নবল র্নরয়ারগে 

র্নর্র্ত্ত ছাড়িৈ 

গ্রহণ কো হরয়রছ। 

আউটরসার্স থং এে 

র্াধ্যরর্ ২৫ র্ন 

র্নবল র্নরয়ারগে 

র্নর্র্ত্ত উন্মুি দেিৈ 

আহ্বান কো হয়। 

দেিৈ মূল্যায়ন 

কর্র্টিে প্রর্িরবদন 

চূড়ান্ত অনুরর্াদরনে 

অরিক্ষ্ায় আরছ। 

গি ১০/০১/২০২১ িার্েখ 

আউটরসার্স থং এে র্াধ্যরর্ 

২৫ র্ন র্নবল র্নরয়াগ 

সদয়া হরয়রছ এবং োর্স্ব 

খারি ১৬ র্নবরলে 

ছাড়িৈ গ্রহণপূব থক র্নবল 

র্নরয়ারগে কর্র্টি  কো 

হরয়রছ। বিথর্ারন র্নরয়াগ 

র্বজ্ঞর্প্ত প্রর্ারেে অরিক্ষ্ায় 

আরছ  

১০/০৬/২০২১ িার্েখ োর্স্ব খারি 

ছাড়কৃি ১৬ র্ন র্নবল র্নরয়ারগে 

যার্াই-বাছাই কর্র্টিে সভা অনুর্িি 

হয়।  

(১.২) প্রর্শক্ষ্ণ (১.২.১) কর্ থকিথা/ 

কর্ থর্ােীরদে প্রর্শক্ষ্ণ প্রদান 

িার্েখ িার্েখ ০৪   15-2-21 15-3-21 15-4-21 15-5-21  ১৩/০৭/২০২০ 

িার্েখ ১২ র্ন 

কর্ থকিথা/ 

কর্ থর্ােীরক 

প্রর্শক্ষ্ণ সদয়া 

হরয়রছ। 

২০/১১/২০২০ িার্েখ 

২৯ র্ন কর্ থকিথা/ 

কর্ থর্ােীরক প্রর্শক্ষ্ণ 

সদয়া হরয়রছ।  

২৩/০২/২০২১ িার্েখ ২১ 

র্ন কর্ থর্ােীরক প্রর্শক্ষ্ণ 

সদয়া হরয়রছ। 

২২/০৬/২০২১ িার্েখ ৪০ র্ন 

কর্ থর্ােীরক প্রর্শক্ষ্ণ সদয়া হরয়রছ। 

[২] স ৌত 

অবকাঠাদ্দমাগত 

উন্নয়ন, 

আবাসরনে 

সুরযাগ 

সম্প্রসােণ 

 

 

১৫ [২.১]  কর্তথিরক্ষ্ে 

অর্িস ভবন র্নর্ থাণ 

[২.১.১] ১৮৫৭২ বগ যধমটার 

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তযপদ্দক্ষ্র 

বহুতল অধিে  বন ধনম যাণ 

প্রকদ্দের েম্পন্ন এবং উদ্দবািন 

গড় তাধরখ ০৫ ১৮৪৮ 

বগ থ: 

র্র্টাে 

১৪৮৫৮ 

বগ থ: 

র্র্টাে 

15-2-21 15-3-21 15-4-21 15-5-21  ৯২৮ বগ থর্র্টাে 

(৫০%) 

৩৭১ বগ থর্র্টাে 

(২০%) 

৩৭১ বগ থর্র্টাে 

(২০%) 

বহুিল অর্িস ভবরনে র্নর্ থাণ কার্ 

সর্াপ্ত কো হরয়রছ। র্াননীয় 

প্রধানর্ন্ত্রী কর্তথক সদয় উরবাধরনে 

অরিক্ষ্ায় আরছ।  

১০% 

[২.২]  কক্সবার্াে 

ঐর্িহযবাহী লালর্দঘী, 

সগালর্দঘী ও 

বার্ােঘাটা পুকুরেে 

সসৌন্দয্য বধ থন 

[২.২.১] ১৬৮৪৬ বগ থর্র্টাে  

কক্সবার্াে ঐর্িহযবাহী 

লালর্দঘী সগালর্দঘী ও 

বার্ােঘাটা পুকুরেে 

সসৌন্দয্যবধ থন প্রকরেে কার্ 

সম্পন্ন এবং উরবাধন 

িার্েখ তাধরখ ০৩ -- ১১৭৯১ 

বগ থ: 

র্র্টাে 

৩০-০৯-২০ ৩০-১০-২০ ৩০-১১-২০ ৩০-১২-২০  গি ০৮-১০-২০২০ 

িার্েখ গৃহায়ন ও 

গণপূিথ র্ন্ত্রণালরয়ে 

র্াননীয় প্রর্ির্ন্ত্রী 

কর্তথক প্রকরেে শুভ 

উরবাধন কো হয়।  

গি ০৮-১০-২০২০ 

িার্েখ গৃহায়ন ও 

গণপূিথ র্ন্ত্রণালরয়ে 

র্াননীয় প্রর্ির্ন্ত্রী 

কর্তথক প্রকরেে শুভ 

উরবাধন কো হয়। 

গি ০৮-১০-২০২০ িার্েখ 

গৃহায়ন ও গণপূিথ 

র্ন্ত্রণালরয়ে র্াননীয় 

প্রর্ির্ন্ত্রী কর্তথক প্রকরেে 

শুভ উরবাধন কো হয়। 

গি ০৮-১০-২০২০ িার্েখ গৃহায়ন 

ও গণপূিথ র্ন্ত্রণালরয়ে র্াননীয় 

প্রর্ির্ন্ত্রী কর্তথক প্রকরেে শুভ 

উরবাধন কো হয়। 
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সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Stirategi

c 

Objective

s) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight 

Stirategic 

Objective) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা িদ্ধর্ি 

(Calculatio

n method) 

একক 

(Unit) 

কম যেম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators

) 

প্রকৃি অর্থন 
লক্ষ্যর্াৈা/ র্নণ থায়ক ২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-2021) ১র্ ত্রৈর্ার্সক 

(জুলাই-

সসরেম্বে’২০) 

প্রর্িরবদন 

২য় ত্রৈর্ার্সক 

(অরটাবে-

র্িরসম্বে’২০) 

প্রর্িরবদন 

৩য় ত্রৈর্ার্সক 

(র্ানুয়ার্ে-র্ার্ থ’২১) 

প্রর্িরবদন 

৪র্ থ ত্রৈর্ার্সক 

(এর্প্রল-জুন’২১) প্রর্িরবদন ২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০ 

অোিারণ 
অধত 

উত্তম 
উত্তম 

চলধত 

মান 

চলধত 

মাদ্দনর 

ধনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

 

 

[২.৩]  সড়ক 

সংস্কাে ও 

প্রশস্তকেণ 

[২.৩.১] হধলদ্দে সমাড়- 

বাজারঘাটা- লারপাড়া (বাে 

স্ট্যান্ড) প্রিান েড়ক েংস্কারেহ 

প্রশস্তকরণ প্রকদ্দের ২.৫ ধক:ধম: 

কাজ েম্পন্ন করা 

% % ০৪ -- -- ২০% ১৮% ১৫% ১৩%  ০২% 

গি ০৮-১০-২০২০ 

িার্েখ র্াননীয় 

প্রর্ির্ন্ত্রী কর্তথক উি 

সড়রকে র্নর্ থাণ 

কারর্ে র্ভর্ত্তপ্রস্থে 

স্থািন কো হয়। 

০৮% 

(োস্তাে দুিারশ অববধ 

স্থািনা উরেদ, 

এলাইনরর্ন্ট র্নধ থােণ, 

নালা ির্ের্াি, সলবাে 

সশি র্নর্ থাণ এবং 

৫০০ র্র্টাে োস্তাে 

সুযয়ারের্ িাইি প্রস্তুি 

কো হরয়রছ)। 

০৪% 

(২০০ র্র্টাে োস্তাে 

সুযয়ারের্ এে কার্ 

সম্পন্ন কো হরয়রছ। 

বিথর্ারন এলাইনরর্ন্ট 

র্নধ থােণ, নালা ির্ের্াি 

এবং বাকী অংরশ 

সুযয়ারের্ স্থািরনে কার্ 

র্লর্ান আরছ) 

২১% 

উি সড়রকে ৮৭০ র্র্টাে 

সুয়যারের্ লাইন স্থািন কো 

হরয়রছ। ৩৫০ র্র্টাে সেইন র্নর্ থাণ 

কার্ সম্পন্ন কো হরয়রছ। ১০০ 

র্র্টাে অংরশ Road 

Embankment এে কার্ 

র্লর্ান আরছ। ৩৫০ র্র্টাে ত্রদরঘ থে 

খাল ির্েস্কােকেণ ও নালা 

পুন:খনরনে কার্ সম্পন্ন হরয়রছ। 

২টি কালভারট থে র্নর্ থাণ কার্ 

র্লর্ান আরছ। ক্রয় ির্েকেনাে 

পূিথ কারর্ে অধীরন ৯টি 

প্যারকরর্ে র্রধ্য ৫টি প্যারকরর্ে 

দেিৈ প্রর্ক্রয়া সম্পন্ন হরয়রছ এবং 

কার্ র্লর্ান আরছ। প্যারকর্ 

WD-01 এবং প্যারকর্ WD-

02 কার্ শুরু কো হরয়রছ। 

  [২.৪] কক্সবার্াে 

উন্নয়ন কর্তথিক্ষ্ 

আবার্সক ফ্ল্যাট 

উন্নয়ন প্রকে-১ 

[২.৪.১] কক্সবার্াে উন্নয়ন 

কর্তথিক্ষ্ আবার্সক ফ্ল্যাট উন্নয়ন 

প্রকে-১ এে ৪৫% র্নর্ থাণ কার্ 

সম্পন্ন কো। 

গড় % ০৩ -- -- ৪৫% ৪০% ৩৫% ৩০%  ৬% 

(গি ০৮-১০-২০২০ 

িার্েখ 

র্াননীয় প্রর্ির্ন্ত্রী 

কর্তথক উি প্রকরেে 

র্নর্ থাণ কারর্ে 

র্ভর্ত্তপ্রস্থে স্থািন 

কো হয়)। 

১৪% ১০% ১৫% 

(৩) আধুর্নক, 

আকষ থণীয় ও 

ির্েরবশবান্ধব 

িয থটন নগেী 

গরড় সিালাে 

সক্ষ্রৈ কায থকে 

িদরক্ষ্ি গ্রহণ 

৩০ (৩.১) 

র্হাির্েকেনা 

(৩.১.১) িয থটন নগেী 

কক্সবার্াে সর্লাে 

র্হাির্েকেনা (অনুরর্াদন ও 

সটন্ডাে আহ্বান) 

িার্েখ তাধরখ ০৬ -- -- 15-2-21 15-3-21 15-4-21 15-5-21  গি ১৬-০৯-

২০২০ িার্েখ 

উি প্রকরেে 

র্বষরয় র্িইর্স 

সভা অনুর্িি 

হয়। 

র্িইর্স সভাে 

িয থারলার্নাে সপ্রর্ক্ষ্রি 

১৮/১০/২০২০ িার্েখ 

এবং গৃগর্ এে 

িয থারলার্নাে সপ্রর্ক্ষ্রি 

২৭/১২/২০২০ িার্েখ 

পুনগ থঠিি র্ির্ির্ি 

র্ন্ত্রণালরয় সপ্রেণ কো 

হয়। 

ির্েকেনা র্ন্ত্রণালরয়ে 

িয থারলার্নাে সপ্রর্ক্ষ্রি 

২৫/০৩/২০২১ িার্েখ 

পুনগ থঠিি র্ির্ির্ি একরনক 

সভায় উত্থািরনে র্নর্র্ত্ত 

গৃহায়ন ও গণপূিথ 

র্ন্ত্রণালরয় সপ্রেণ কো হয়। 

২১/০৫/২০২১ িার্েখ প্রকেটি 

ির্েকেনা র্ন্ত্রণালয় হরি সদয় 

অনুরর্াদন লাভ করে।  

(৩.২) ভূর্র্ ব্যবহাে 

ছাড়িৈ প্রদান 

(৩.২.১) প্রদানকৃি ছাড়িৈ 
সর্র্ি সংখ্যা ০৫   ১২০ ১০০ ৯০ ৮০  ১৩ ৫৯ ৯৫ ৪৫ 

(৩.৩) ইর্ােরিে 

নকশা অনুরর্াদন 

(৩.৩.১) অনুরর্ার্দি নক শা 
সর্র্ি সংখ্যা ০৫   ১০০ ৭০ ৫০ ৪০  --- ৬২ ৬৮ ৫৯ 
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সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Stirategi

c 

Objective

s) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight 

Stirategic 

Objective) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা িদ্ধর্ি 

(Calculatio

n method) 

একক 

(Unit) 

কম যেম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators

) 

প্রকৃি অর্থন 
লক্ষ্যর্াৈা/ র্নণ থায়ক ২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-2021) ১র্ ত্রৈর্ার্সক 

(জুলাই-

সসরেম্বে’২০) 

প্রর্িরবদন 

২য় ত্রৈর্ার্সক 

(অরটাবে-

র্িরসম্বে’২০) 

প্রর্িরবদন 

৩য় ত্রৈর্ার্সক 

(র্ানুয়ার্ে-র্ার্ থ’২১) 

প্রর্িরবদন 

৪র্ থ ত্রৈর্ার্সক 

(এর্প্রল-জুন’২১) প্রর্িরবদন ২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০ 

অোিারণ 
অধত 

উত্তম 
উত্তম 

চলধত 

মান 

চলধত 

মাদ্দনর 

ধনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

(৩.৪) ভবন/ 

স্থািনা ির্েদশ থন 

(৩.৪.১) ির্েদশ থনকৃি 

ভবন/স্থািনাে সংখ্যা 
সর্র্ি সংখ্যা ০৩   ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০  ১৪৮ ৩৩২ ২৭২ ২৬৯ 

(৩.৫) অববধ 

অননুরর্ার্দি 

স্থািনা উরেদ 

(৩.৫.১) অববধ/ অননুরর্ার্দি 

স্থািনা উরেরদে সংখ্যা সর্র্ি সংখ্যা ০৩   ২৪ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ০৯ ৫৬ ১১ ১২ 

(৩.৬) অনুরর্ার্দি 

ভবরনে ব্যিযয়কৃি 

অংশ অিসােণ; 

(৩.৬.১) কউরকে আওিাধীন 

এলাকায় অনুরর্ার্দি ভবরনে 

ব্যিযয়কৃি অংশ অিসােণ 

সর্র্ি সংখ্যা ০২   ২০ ১৮ ১৫ ১২ ১০ --- ০১ ০৭ ১২ 

(৩.৭) অববধ 

স্থািনাে িাটারবইর্ 

ত্রিেী 

(৩.৭.১) িাটারবইর্ ত্রিেীে 

সংখ্যা সর্র্ি সংখ্যা ০২   ৫০০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ১৩৪ ৮৩ ১০৩ ১৮৩ 

(৩.৮) অনুরর্ার্দি 

ভূর্র্ ব্যবহাে 

ছাড়িরৈে 

িাটারবইর্ ত্রিেী 

(৩.৮.১) িাটারবইর্ ত্রিেীে 

সংখ্যা 
সর্র্ি সংখ্যা ০২   ১২০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১৩ ৫৯ ৯৫ ৪৫ 

(৩.৯) অনুরর্ার্দি 

ইর্ােরিে নক শাে 

িাটারবইর্ ত্রিেী 

(৩.৯.১) িাটারবইর্ ত্রিেীে 

সংখ্যা সর্র্ি সংখ্যা ০২   ১০০ ৭০ ৫০ ৪০ ৩০  ৬২ ৬৮ ৫৯ 

[৪] 

প্রাধতষ্ঠাধনক 

েক্ষ্মতা বৃধি 

২০ [৪.১] ইর্র্র্ি (e-

GP) বাস্তবায়ন 

[৪.১.১] বাস্তবায়রনে হাে 

গড় % ২০ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫% ৫০% ১০০% ১০০% 
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`ßi/ms ’̄vi Avewk¨K †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n 2020-21 

 
Kjvg-1 Kjvg-2 Kjvg-3 Kjvg-4 Kjvg-5 Kjvg-6 

১র্ ত্রৈর্ার্সক 

(জুলাই-

সসরেম্বে’২০) 

প্রর্িরবদন 

২য় ত্রৈর্ার্সক 

(অরটাবে- 

র্িরসম্বে’২০) 

প্রর্িরবদন 

৩য় ত্রৈর্ার্সক 

(র্ানুয়ার্ে- 

র্ার্ থ’২১) 

প্রর্িরবদন 

৪র্ থ ত্রৈর্ার্সক 

(এর্প্রল-জুন’২১) প্রর্িরবদন 

‰KŠkjMZ  

D‡Ïk¨ 

(Strategic 
Objectives) 

‰KŠkjMZ  

D‡Ï‡k¨i gvb 

(Weight of 

strategic 
objectives) 

Kvh©µg 

(Adjectives) 

Kg©m¤úv`b m~PK 

(Performance 

Indicator) 

GKK 

(Unit) 

Kg©m¤úv`b 

m~P‡Ki gvb 

(Weight of 
performance 

Indicator) 

jÿ¨gvÎv 202-21 

AmvaviY 

(Excellent) 

AwZ DËg 

(Very 
Good) 

DËg 

(Good) 

PjwZ gvb 

(Fair) 

PjwZ 

gv‡b wb‡¤œ 

(Poor) 

100% 90% 80% 70% 60% 

[1] `vßwiK 

Kg©Kv‡Û ¯^”QZv 

e„w× I 

Revew`wn 

wbwðZKiY 

 

 

 

 

 

 

10 

[1.1] evwl©K Kg©m¤úv`b 

Pzw³ (GwcG) ev¯Íevqb 

[1.1.1] GwcGÔi mKj 

ˆÎgvwmK cÖwZ‡e`b 

I‡qemvB‡U cÖKvwkZ 

msL¨v 2 ৪ - - - - 01 ০১ ০১ ০১ 

[1.1.2] GwcG wU‡gi 

gvwmK mfv AbywôZ 

msL¨v 1 12 11 - - - 03 ০৩ ০৩ ০৩ 

[1.2] ï×vPvi/ DËg 

PP©vi wel‡q †mevMÖnxZv/ 

Askx Rb‡`i m‡½ 

gZwewbgq 

[1.2.1] gZwewbgq 

mfv AbywôZ 

msL¨v 2 4 3 2 - - 01 ০১ ০২ --- 

[1.3] Awf‡hvM cÖwZKvi 

wel‡q †mevMÖnxZv/ 

AskxRb‡`i 

AewnZKiY 

[1.3.1] AewnZKiY 

mfv Av‡qvwRZ 

msL¨v 1 4 3 2 - - 02 ০১ ০১ --- 

[1.4] †mev cÖ`vb 

cÖwZkÖæwZ wel‡q †mev 

MÖnxZv‡`i AewnZKiY 

[1.4.1] AewnZKiY 

mfv Av‡qvwRZ 

msL¨v 2 4 3 2 - - 01 ০১ ০২ --- 

[1.5] Z_¨ evZvqb 

nvjbvMv` msµvšÍ 

ˆÎgvwmK cÖwZ‡e`b 

DaŸ©Zb KZ…©c‡ÿi wbKU 

†cÖiY 

[1.5.1] ‰ÎgvwmK 

cÖwZ‡e`b †cÖwiZ 

msL¨v 2 4 3 - - - 01 ০১ ০১ ০১ 

[2] Kg©m¤úv`‡b 

MwZkxjZv 

Avbqb I 

‡mevi gvb e„w× 

9 [2.1] B-bw_ ev Í̄evqb [2.1.1] B-bw_‡Z 

†bvU wb®úwËK…Z 

% 2 80 70 60 - - 

 

30% ১০% ১০% ১০% 

[2.2] wWwRUvj †mev 

PvjyKiY 

[2.2.1] GKwU bZzb 

wWwRUvj †mev 

PvjyK…Z 

msL¨v 2 15-2-21 15-3-21 15-4-21 15-5-21 - প্রস্তার্বি 

িদ্ধর্িে 

তুলনামূলক 

র্র্ৈ ত্রিেী 

কো হয় 

খসড়া 

সটর্রেট 

ত্রিেী কো 

হরয়রছ 

ভূর্র্ ব্যবহাে 

ছাড়িৈ 

র্ির্র্টাই 

সর্শন কো 

হরয়রছ 

ভূর্র্ ব্যবহাে ছাড়িৈ র্ির্র্টাই 

সর্শন কো হরয়রছ 
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Kjvg-1 Kjvg-2 Kjvg-3 Kjvg-4 Kjvg-5 Kjvg-6 

১র্ ত্রৈর্ার্সক 

(জুলাই-

সসরেম্বে’২০) 

প্রর্িরবদন 

২য় ত্রৈর্ার্সক 

(অরটাবে- 

র্িরসম্বে’২০) 

প্রর্িরবদন 

৩য় ত্রৈর্ার্সক 

(র্ানুয়ার্ে- 

র্ার্ থ’২১) 

প্রর্িরবদন 

৪র্ থ ত্রৈর্ার্সক 

(এর্প্রল-জুন’২১) প্রর্িরবদন 

‰KŠkjMZ  

D‡Ïk¨ 

(Strategic 
Objectives) 

‰KŠkjMZ  

D‡Ï‡k¨i gvb 

(Weight of 

strategic 
objectives) 

Kvh©µg 

(Adjectives) 

Kg©m¤úv`b m~PK 

(Performance 

Indicator) 

GKK 

(Unit) 

Kg©m¤úv`b 

m~P‡Ki gvb 

(Weight of 
performance 

Indicator) 

jÿ¨gvÎv 202-21 

AmvaviY 

(Excellent) 

AwZ DËg 

(Very 
Good) 

DËg 

(Good) 

PjwZ gvb 

(Fair) 

PjwZ 

gv‡b wb‡¤œ 

(Poor) 

100% 90% 80% 70% 60% 

[2.3] †mev mnwRKiY [2.3.1] GKwU 

mnwRK…Z †mev 

Awa‡ÿ‡Î ev Í̄evwqZ 

msL¨v 2 25-2-21 25-3-21 25-4-21 25-5-21 -   ভূর্র্ ব্যবহাে 

ছাড়িৈ 

প্রদান সসবাটি 

অনলাইন 

র্ভর্ত্তক 

কোে 

র্াধ্যরর্ 

সসবাটি 

সহর্ীকেণ 

কো হরয়রছ। 

ভূর্র্ ব্যবহাে ছাড়িৈ প্রদান 

সসবাটি অনলাইন র্ভর্ত্তক কোে 

র্াধ্যরর্ সসবাটি সহর্ীকেণ কো 

হরয়রছ। 

[2.4] Kg©Pvix‡`i cÖwkÿY 

cÖ`vb 

[2.4.1] cÖ‡Z¨K 

Kg©Pvixi  Rb¨ 

cÖwkÿY Av‡qvwRZ 

RbN›Uv 1 50 40 30 20 - ১৩/০৭/২০২০ 

িার্েখ ১২ র্ন 

কর্ থকিথা/ 

কর্ থর্ােীরক 

র্দনব্যািী 

প্রর্শক্ষ্ণ সদয়া 

হরয়রছ। 

২০/১১/২০২০ 

িার্েখ ২৯ 

র্ন কর্ থকিথা/ 

কর্ থর্ােীরক 

র্দনব্যািী 

প্রর্শক্ষ্ণ সদয়া 

হরয়রছ।  

২৩/০২/২০২১ 

িার্েখ ২১ র্ন 

কর্ থর্ােীরক 

র্দনব্যািী 

প্রর্শক্ষ্ণ সদয়া 

হরয়রছ। 

২২/০৬/২০২১ িার্েখ ৪০ র্ন 

কর্ থর্ােীরক র্দনব্যািী প্রর্শক্ষ্ণ সদয়া 

হরয়রছ। 

[2.4.2] 10g †MÖW I 

Z`yaŸ© cÖ‡Z¨K 

Kg©Pvix‡K GwcG 

wel‡q cÖ`Ë cÖwkÿY 

RbN›Uv 1 5 4 - - - ১৩/০৭/২০২০ 

িার্েখ ১০ র্ন 

কর্ থকিথারক 

র্দনব্যািী এর্িএ 

সংক্রান্ত প্রর্শক্ষ্ণ 

সদয়া হরয়রছ। 

২০/১১/২০২০ 

িার্েখ ১৫ 

র্ন 

কর্ থকিথারক 

র্দনব্যািী 

এর্িএ সংক্রান্ত 

প্রর্শক্ষ্ণ সদয়া 

হরয়রছ। 

১১/০২/২০২১ 

িার্েখ ১৫ র্ন 

কর্ থকিথারক 

র্দনব্যািী 

এর্িএ সংক্রান্ত 

প্রর্শক্ষ্ণ সদয়া 

হরয়রছ। 

১১/০২/২০২১ িার্েখ ১০ র্ন 

কর্ থকিথারক র্দনব্যািী এর্িএ সংক্রান্ত 

প্রর্শক্ষ্ণ সদয়া হরয়রছ। 

[2.5] GwcG ev Í̄evq‡b 

cÖ‡Yv`Yv  cÖ`vb 

[2.5.1] by¨bZg GKwU 

AvIZaxb 

Awdm/GKRb 

Kg©Pvix‡K GwcG  

ev Í̄evq‡bi Rb¨ 

cÖ‡Yv`bv cÖ`vbK…Z 

msL¨v 1 1 - - - -     এ দপ্তরেে একর্ন কর্ থর্ােীরক 

এর্িএ বাস্তবায়রনে র্ন্য প্ররণাদনা 

প্রদান কো হরয়রছ।  

 

 

 

 

[3.1] evwl©K µq cwiKíbv 

ev Í̄evqb 

[3.1.1] µq cwiKíbv 

Abyhvqx µq  

m¤úvw`Z  

% 1 100 90 80 - - 18% ৩০% ৫০% ১০০% 
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Kjvg-1 Kjvg-2 Kjvg-3 Kjvg-4 Kjvg-5 Kjvg-6 

১র্ ত্রৈর্ার্সক 

(জুলাই-

সসরেম্বে’২০) 

প্রর্িরবদন 

২য় ত্রৈর্ার্সক 

(অরটাবে- 

র্িরসম্বে’২০) 

প্রর্িরবদন 

৩য় ত্রৈর্ার্সক 

(র্ানুয়ার্ে- 

র্ার্ থ’২১) 

প্রর্িরবদন 

৪র্ থ ত্রৈর্ার্সক 

(এর্প্রল-জুন’২১) প্রর্িরবদন 

‰KŠkjMZ  

D‡Ïk¨ 

(Strategic 
Objectives) 

‰KŠkjMZ  

D‡Ï‡k¨i gvb 

(Weight of 

strategic 
objectives) 

Kvh©µg 

(Adjectives) 

Kg©m¤úv`b m~PK 

(Performance 

Indicator) 

GKK 

(Unit) 

Kg©m¤úv`b 

m~P‡Ki gvb 

(Weight of 
performance 

Indicator) 

jÿ¨gvÎv 202-21 

AmvaviY 

(Excellent) 

AwZ DËg 

(Very 
Good) 

DËg 

(Good) 

PjwZ gvb 

(Fair) 

PjwZ 

gv‡b wb‡¤œ 

(Poor) 

100% 90% 80% 70% 60% 

 

[3] Avw_©K I 

m¤ú` e¨e ’̄vcbvi 

Dbœqb 
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[3.2] evwl©K Dbœqb 

Kg©m~wP (GwWwc)/ 

ev‡RU ev Í̄evqb 

[3.2.1] evwl©K 

Dbœqb Kg©m~wP 

(GwWwc)/ ev‡RU 

ev Í̄evwqZ  

% 2 100 90 80 - - A`¨vewa 

A_© Qvo 

nqwb| 

৯.৬৫% ৫.২৯% ১০০% 

[3.3] AwWU AvcwË 

wb®úwË Kvh©µ‡gi Dbœqb 

[3.3.1] wÎcÿxq 

mfvq Dc ’̄vc‡bi 

Rb¨ gš¿Yvj‡q cÖ Í̄ve 

†cÖwiZ 

% 1 80 70 60 50 - A`¨vewa 

†Kvb AwWU 

AvcwË 

DÌvwcZ 

nqwb 

A`¨vewa 

†Kvb 

AwWU 

AvcwË 

DÌvwcZ 

nqwb 

A`¨vewa 

†Kvb 

AwWU 

AvcwË 

DÌvwcZ 

nqwb 

A`¨vewa †Kvb AwWU AvcwË 

DÌvwcZ nqwb 

[3.3.2] AwWU 

AvcwË wb®úwËK…Z 

% 1 50 40 30 25     উত্থার্িি ১১টি অর্িট আির্ত্তে 

র্রধ্য ৯টি র্নষ্পর্ত্ত কো হরয়রছ। 

[3.4] nvjbvMv`K…Z 

¯’vei I A ’̄vei ¯§cwËi 

ZvwjKv gš¿Yvjq/ 

wefv‡M †cÖwiZ 

[3.4.1] 

nvjbvMv`K…Z ¯’vei 

I A¯’vei m¤úwËi 

ZvwjKv gš¿Yvjq/ 

wefv‡M †cÖwiZ 

ZvwiL 

 

1 15-12-20 15-12-21 15-2-21 - -  ১০-১২-২০ 

িার্েখ সপ্রেণ 

কো হরয়রছ 

১০-১২-২০ 

িার্েখ সপ্রেণ 

কো হরয়রছ 

১০-১২-২০ িার্েখ 

সপ্রেণ কো হরয়রছ 

 


