
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 পদ্ধতি 

(Calculatio

n method) 

একক 

(Unit) 

কম যেম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators

) 

প্রকৃি অর্জন 
লক্ষ্যমাত্রা/ তনণ জায়ক ২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-2021) ১ম ত্রত্রমাতিক 

(জুলাই-

সিপ্টেম্বর’২০) 

প্রতিপ্টেদন 

২য় ত্রত্রমাতিক 

(অপ্টটাের-

তিপ্টিম্বর’২০) 

প্রতিপ্টেদন 

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   

দপ্তর /িংস্থার সকৌশলগি উপ্টেশ্যিমূহ  

(১) র্নেল 

তনপ্টয়াগ 

১০ (১.১) র্নেল 

তনপ্টয়াগ 

(১.১.১) কউপ্টকর ৫০ র্ন 

র্নেল তনপ্টয়াগকৃি 

িাতরখ িাতরখ 

০৬   15-2-21 15-3-21 15-4-21 15-5-21  

আউটপ্টিাতি জং এর 

মাধ্যপ্টম ২৫ র্ন 

র্নেল তনপ্টয়াপ্টগর 

তনতমত্ত ছাড়পত্র 

গ্রহণ করা হপ্টয়প্টছ। 

আউটপ্টিাতি জং এর 

মাধ্যপ্টম ২৫ র্ন র্নেল 

তনপ্টয়াপ্টগর তনতমত্ত উন্মুক্ত 

দরপত্র আহ্বান করা হয়। 

দরপত্র মূল্যায়ন কতমটির 

প্রতিপ্টেদন চূড়ান্ত 

অনুপ্টমাদপ্টনর অপ্টপক্ষ্ায় 

আপ্টছ। 

(১.২) প্রতশক্ষ্ণ (১.২.১) কম জকিজা/ 

কম জচারীপ্টদর প্রতশক্ষ্ণ প্রদান 

িাতরখ 
িাতরখ ০৪   15-2-21 15-3-21 15-4-21 15-5-21    

[১] স ৌত 

অবকাঠাদ্দমাগত 

উন্নয়ন, 

আোিপ্টনর 

সুপ্ট াগ 

িম্প্রিারণ 

১৫ [১.১]  কর্তজপপ্টক্ষ্র 

অতিি ভেন তনম জাণ 

[১.১.১] ১৮৫৭২ বগ যধমটার 

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তযপদ্দক্ষ্র 

বহুতল অধিে  বন ধনম যাণ 

প্রকদ্দের েম্পন্ন এবং উদ্দবািন 

গড় 

তাধরখ ০৫ 

১৮৪৮ 

েগ জ: 

তমটার 

১৪৮৫৮ 

েগ জ: 

তমটার 

15-2-21 15-3-21 15-4-21 15-5-21  ৫% ০২% 

[১.২]  কক্সোর্ার 

ঐতিহযোহী লালতদঘী, 

সগালতদঘী ও 

োর্ারঘাটা পুকুপ্টরর 

সিৌন্দয্য ের্ জন 

[১.২.১] ১৬৮৪৬ েগ জতমটার  

কক্সোর্ার ঐতিহযোহী 

লালতদঘী সগালতদঘী ও 

োর্ারঘাটা পুকুপ্টরর 

সিৌন্দয্যের্ জন প্রকপ্টের কার্ 

িম্পন্ন এেং উপ্টবার্ন 

িাতরখ 

তাধরখ ০৩ -- 

১১৭৯১ 

েগ জ: 

তমটার 

৩০-০৯-২০ ৩০-১০-২০ ৩০-১১-২০ ৩০-১২-২০  

গি ০৮-১০-২০২০ 

িাতরখ মাননীয় 

প্রতিমন্ত্রী কর্তজক 

উক্ত প্রকপ্টের শুভ 

উপ্টবার্ন করা হয়।  

িম্পাতদি 

[১.৩]  িড়ক 

িংস্কার ও 

প্রশস্তকরণ 

[১.৩.১] হধলদ্দে সমাড়- 

বাজারঘাটা- লারপাড়া (বাে 

স্ট্যান্ড) প্রিান েড়ক েংস্কারেহ 

প্রশস্তকরণ প্রকদ্দের ২.৫ ধক:ধম: 

কাজ েম্পন্ন করা 

গড় 

% ০৪ -- -- ৪৫% ৪০% ৩৫% ৩০%  

২% 

গি ০৮-১০-২০২০ 

িাতরখ মাননীয় 

প্রতিমন্ত্রী কর্তজক 

উক্ত িড়প্টকর 

তনম জাণ কাপ্টর্র 

তভতত্তপ্রস্থর স্থাপন 

করা হয়। 

০৮% 

  [১.৪] কক্সোর্ার 

উন্নয়ন কর্তজপক্ষ্ 

আোতিক ফ্ল্যাট 

উন্নয়ন প্রকে-১ 

[১.৪.১] কক্সোর্ার উন্নয়ন 

কর্তজপক্ষ্ আোতিক ফ্ল্যাট উন্নয়ন 

প্রকে-১ এর ৪৫% তনম জাণ কার্ 

িম্পন্ন করা। 

গড় 

% ০৩ -- -- ৪৫% ৪০% ৩৫% ৩০%  

৬% 

গি ০৮-১০-২০২০ 

িাতরখ 

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী 

কর্তজক উক্ত 

প্রকপ্টের তনম জাণ 

১৪% 



সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Stirategi

c 

Objective

s) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight 

Stirategic 

Objective) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা পদ্ধতি 

(Calculatio

n method) 

একক 

(Unit) 

কম যেম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators

) 

প্রকৃি অর্জন 
লক্ষ্যমাত্রা/ তনণ জায়ক ২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-2021) ১ম ত্রত্রমাতিক 

(জুলাই-

সিপ্টেম্বর’২০) 

প্রতিপ্টেদন 

২য় ত্রত্রমাতিক 

(অপ্টটাের-

তিপ্টিম্বর’২০) 

প্রতিপ্টেদন 

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   

কাপ্টর্র তভতত্তপ্রস্থর 

স্থাপন করা হয়। 

(৩) আধুতনক, 

আকর্ জণীয় ও 

পতরপ্টেশোন্ধে 

প জটন নগরী 

গপ্টড় সিালার 

সক্ষ্প্টত্র কা জকর 

পদপ্টক্ষ্প গ্রহণ 

৩০ (৩.১) 

মহাপতরকেনা 

(৩.১.১) প জটন নগরী 

কক্সোর্ার সর্লার 

মহাপতরকেনা (অনুপ্টমাদন ও 

সটন্ডার আহ্বান) 

িাতরখ 

তাধরখ ০৬ -- -- 15-2-21 15-3-21 15-4-21 15-5-21  

গি ০৪-১০-

২০২০ িাতরখ 

উক্ত প্রকপ্টের 

তের্প্টয় তপইতি 

িভা অনুতিি 

হয়। 

প্রকেটি েিজমাপ্টন 

একপ্টনক িভায় চূড়ান্ত 

অনুপ্টমাদপ্টনর 

অপ্টপক্ষ্ায় আপ্টছ 

(৩.২) ভূতম 

ব্যেহার ছাড়পত্র 

প্রদান 

(৩.২.১) প্রদানকৃি ছাড়পত্র িমতি 

িংখ্যা ০৫   ১২০ ১০০ ৯০ ৮০  ১৩ ৫৯ 

(৩.৩) ইমারপ্টির 

নকশা অনুপ্টমাদন 

(৩.৩.১) অনুপ্টমাতদি নক শা িমতি 
িংখ্যা ০৫   ১০০ ৭০ ৫০ ৪০   ৬২ 

(৩.৪) ভেন/ 

স্থাপনা পতরদশ জন 

(৩.৫.১) পতরদশ জনকৃি 

ভেন/স্থাপনার িংখ্যা 
িমতি 

িংখ্যা ০৩   ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০  ১৪৮ ৩৩২ 

(৩.৫) অবের্ 

অননুপ্টমাতদি 

স্থাপনা উপ্টেদ 

(৩.৬.১) অবের্/ অননুপ্টমাতদি 

স্থাপনা উপ্টেপ্টদর িংখ্যা 
িমতি 

িংখ্যা ০৩   ২৪ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ০৯ ৫৬ 

(৩.৬) অনুপ্টমাতদি 

ভেপ্টনর ব্যিযয়কৃি 

অংশ অপিারণ; 

(৩.৬) কউপ্টকর আওিার্ীন 

এলাকায় অনুপ্টমাতদি ভেপ্টনর 

ব্যিযয়কৃি অংশ অপিারণ 

িমতি 

িংখ্যা ০২   ২০ ১৮ ১৫ ১২ ১০  ০১ 

(৩.৬) অবের্ 

স্থাপনার িাটাপ্টেইর্ 

ত্রিরী 

(৩.৭.১) িাটাপ্টেইর্ ত্রিরীর 

িংখ্যা 
িমতি 

িংখ্যা ০২   ৫০০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ১৩৪ ৮৩ 

(৩.৭) অনুপ্টমাতদি 

ভূতম ব্যেহার 

ছাড়পপ্টত্রর 

িাটাপ্টেইর্ ত্রিরী 

(৩.৮.১) িাটাপ্টেইর্ ত্রিরীর 

িংখ্যা 
িমতি 

িংখ্যা ০২   ১২০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১৩ ৫৯ 

(৩.৮) অনুপ্টমাতদি 

ইমারপ্টির নক শার 

িাটাপ্টেইর্ ত্রিরী 

(৩.২) িাটাপ্টেইর্ ত্রিরীর 

িংখ্যা 
িমতি 

িংখ্যা ০২   ১০০ ৭০ ৫০ ৪০ ৩০  ৬২ 

[৪] 

প্রাধতষ্ঠাধনক 

েক্ষ্মতা বৃধি 

২০ [৪.১] ইতর্তপ (e-

GP) োস্তোয়ন 

[৪.১.১] োস্তোয়প্টনর হার গড় 

% ২০ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫% ৫০% 

 
  



`ßi/ms ’̄vi Avewk¨K †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n 2020-21 

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

১ম ত্রত্রমাতিক 

(জুলাই-

সিপ্টেম্বর’২০) 

প্রতিপ্টেদন 

২য় ত্রত্রমাতিক 

(অপ্টটাের- 

তিপ্টিম্বর’২০) 

প্রতিপ্টেদন 

‰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) 

jÿªgvÎv 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 8 - - - - 01 ০২ 

[1.1.2] GwcG wU‡gi gvwmK 

mfv AbywôZ 

msL¨v 1 12 11 - - - 03 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 

[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 

[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 

[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 

[2] Kg©m¤úv`‡b 

MwZkxjZv 

Avbqb I 

‡mevi gvb e„w× 
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[2.1] B-bw_ ev Í̄evqb [2.1.1] B-bw_‡Z †bvU 

wb®úwËK…Z 

% 2 80 70 60 - 

- 

 

30% 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 -   

[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 -   

[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 -  ১২ 

[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 - - - ১০ ১৫ 

[2.5] GwcG ev Í̄evq‡b 

cÖ‡Yv`Yv  cÖ`vb 

[2.5.1] by¨bZg GKwU 

AvIZaxb Awdm/GKRb 

msL¨v 1 1 - - - -   



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

১ম ত্রত্রমাতিক 

(জুলাই-

সিপ্টেম্বর’২০) 

প্রতিপ্টেদন 

২য় ত্রত্রমাতিক 

(অপ্টটাের- 

তিপ্টিম্বর’২০) 

প্রতিপ্টেদন 

‰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) 

jÿªgvÎv 202-21 

AmvaviY 

(Excellent) 

AwZ DËg 

(Very 
Good) 

DËg 

(Good) 

PjwZ gvb 

(Fair) 

PjwZ 

gv‡b wb‡¤œ 

(Poor) 

100% 90% 80% 70% 60% 

Kg©Pvix‡K GwcG  ev¯Íevq‡bi 

Rb¨ cÖ‡Yv`bv cÖ`vbK…Z 

 

 

 

[3] Avw_©K I 

m¤ú` e¨e ’̄vcbvi 

Dbœqb 
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[3.1] evwl©K µq cwiKíbv 

ev Í̄evqb 

[3.1.1] µq cwiKíbv Abyhvqx 

µq  m¤úvw`Z  

% 1 100 90 80 - - 18% ৩০% 

[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% 

[3.3] AwWU AvcwË wb®úwË 

Kvh©µ‡gi Dbœqb 

[3.3.1] wÎcÿxq mfvq 

Dc¯’vc‡bi Rb¨ gš¿Yvj‡q 

cÖ¯Íve †cÖwiZ 

% 1 80 70 60 50 - 

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 

- 

 

[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 

িাতরখ সপ্ররণ 

করা হপ্টয়প্টছ 

 
 


