
 ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয আফশ্যিক ককৌরগত উয়েিমূ 

(য়ভাট ভান-১৫) 

 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

ককৌরগত উয়েি 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌরগত 

উয়েয়িয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন 

সূচয়কয 

ভান 

(Weight 

of 

PI) 

রক্ষ্যভাত্রায ভান -২০১৬-১৭ 

(Target Value -2016-17) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অশ্যত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরশ্যত ভান 

(Fair) 

চরশ্যতভায়নয 

শ্যনয়ে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষ্তায য়ে ফাশ্যল যক 

কভ যম্পাদন চুশ্যি 

ফাস্তফােন 

৩ 

২০১৬-১৭ অথ যফছয়যয খড়া ফাশ্যল যক কভ যম্পাদন 

চুশ্যি দাশ্যখর 

শ্যনধ যাশ্যযত ভেীভায ভয়ে খড়া চুশ্যি 

ভন্ত্রণারে/শ্যফবায়গ দাশ্যখরকৃত  
তাশ্যযখ ১ ২২ কভ ২৪ কভ ২৫ কভ ২৬ কভ ২৯ কভ 

২০১৬-১৭ অথ যফছয়যয ফাশ্যল যক কভ যম্পাদন চুশ্যি 

ফাস্তফােন শ্যযফীক্ষ্ণ 
ত্রত্রভাশ্যক প্রশ্যতয়ফদন দাশ্যখরকৃত  ংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

২০১৬-১৭ অথ যফছয়যয ফাশ্যল যক কভ যম্পাদন চুশ্যিয 

অধ যফাশ্যল যক মূল্যােন প্রশ্যতয়ফদন দাশ্যখর 

শ্যনধ যাশ্যযত তাশ্যযয়খ অধ যফাশ্যল যক মূল্যােন 

প্রশ্যতয়ফদন দাশ্যখরকৃত 
তাশ্যযখ ১ ১৫ জানুোশ্যয 

১৬ 

জানুোশ্যয 
১৭ জানুোশ্যয ১৮ জানুোশ্যয ১৯ জানুোশ্যয 

দক্ষ্তা ও ত্রনশ্যতকতায 

উন্নেন 
৩ 

যকাশ্যয কভ যম্পাদন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত 

প্রশ্যক্ষ্ণ শ্যফশ্যবন্ন শ্যফলয়ে কভ যকতযা/কভ যচাযীয়দয 

জন্য প্রশ্যক্ষ্ণ আয়োজন 

 

প্রশ্যক্ষ্য়ণয ভে
*
 

 

জনঘণ্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীে শুদ্ধাচায ককৌর ফাস্তফােন 

২০১৬-১৭ অথ যফছয়যয শুদ্ধাচায ফাস্তফােন 

কভ যশ্যযকল্পনা এফং ফাস্তফােন শ্যযফীক্ষ্ণ 

কাঠায়ভা প্রণীত ও দাশ্যখরকৃত 

তাশ্যযখ ১  ১৫ জুরাই ৩১ জুরাই - - - 

শ্যনধ যাশ্যযত ভেীভায ভয়ে ত্রত্রভাশ্যক  

শ্যযফীক্ষ্ণ প্রশ্যতয়ফদন দাশ্যখরকৃত 
ংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

তথ্য অশ্যধকায ও 

স্বপ্রয়ণাশ্যদত তথ্য 

প্রকা ফাস্তফােন 

১ তথ্য ফাতােন ারনাগাদকযণ তথ্য ফাতােন ারনাগাদকৃত 
% 

১ 
প্রশ্যত ভায়য ১ভ 

প্তা 

প্রশ্যত ভায়য 

২ে প্তা 

প্রশ্যত ভায়য 

৩ে প্তা 
- - 

কাম যদ্ধশ্যত ও কফায 

ভায়নান্নেন 
৪ 

শ্যআযএর শুরুয ২ ভা পূয়ফ য ংশ্যিষ্ট কভ যচাযীয 

শ্যআযএর, ছুটি নগদােন ও কনন ভঞ্জুশ্যযত্র 

যুগৎ জাশ্যয শ্যনশ্যিতকযণ  

শ্যআযএর শুরুয ২ ভা পূয়ফ য ংশ্যিষ্ট 

কভ যচাযীয শ্যআযএর, ছুটি নগদােন ও কনন 

ভঞ্জুশ্যযত্র যুগৎ জাশ্যযকৃত  

% ১ 
১০০ ৯০ ৮০ -  

কফা প্রশ্যক্রোে উদ্ভাফন কাম যক্রভ ফাস্তফােন 

কভয়ক্ষ্ একটি অনরাইন কফা চালুকৃত তাশ্যযখ ১ ৩১ শ্যডয়ম্বয 
৩১ 

জানুোশ্যয 
২৮ কপব্রুোশ্যয - - 

কভয়ক্ষ্ ১ টি কফাপ্রশ্যক্রো জীকৃত তাশ্যযখ ১ ৩১ শ্যডয়ম্বয 
৩১ 

জানুোশ্যয 
২৮ কপব্রুোশ্যয - - 

অশ্যবয়মাগ প্রশ্যতকায ব্যফস্থা ফাস্তফােন শ্যনষ্পশ্যত্তকৃত অশ্যবয়মাগ  % 
১ 

৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

                                                      
*
 ৬০ ঘণ্টা প্রশ্যক্ষ্য়ণয ভয়ে অন্যযন ২০ঘন্টা যকাশ্যয কভ যম্পাদন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত প্রশ্যক্ষ্ণ অন্তর্ভ যি থাকয়ফ ।  



করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

ককৌরগত উয়েি 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌরগত 

উয়েয়িয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন 

সূচয়কয 

ভান 

(Weight 

of 

PI) 

রক্ষ্যভাত্রায ভান -২০১৬-১৭ 

(Target Value -2016-17) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অশ্যত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরশ্যত ভান 

(Fair) 

চরশ্যতভায়নয 

শ্যনয়ে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

কভ য শ্যযয়ফ উন্নেন ৩ 

অশ্যপ বফন ও আশ্যেনা শ্যযচ্ছন্ন যাখা 
শ্যনধ যাশ্যযত ভেীভায ভয়ে অশ্যপ বফন ও 

আশ্যেনা শ্যযচ্ছন্ন 
তাশ্যযখ 

১ 
৩১ শ্যডয়ম্বয 

৩১ 

জানুোশ্যয 
২৮ কপব্রুোশ্যয - - 

কফা প্রতযাী এফং দ যনাথীয়দয জন্য টেয়রট 

অয়ক্ষ্াগায (waiting room)  এয ব্যফস্থা 

কযা  

শ্যনধ যাশ্যযত ভেীভায ভয়ে কফা প্রতযাী এফং 

দ যনাথীয়দয জন্য টেয়রট অয়ক্ষ্াগায  

চালুকৃত 

তাশ্যযখ 
১ 

৩১ শ্যডয়ম্বয 
৩১ 

জানুোশ্যয 
২৮ কপব্রুোশ্যয - - 

কফায ভান ম্পয়কয কফাগ্রীতায়দয ভতাভত 

শ্যযফীক্ষ্য়ণয ব্যফস্থা চালু কযা 

কফায ভান ম্পয়কয কফাগ্রীতায়দয ভতাভত 

শ্যযফীক্ষ্য়ণয ব্যফস্থা চালুকৃত 
তাশ্যযখ 

১ 
৩১ শ্যডয়ম্বয 

৩১ 

জানুোশ্যয 
২৮ কপব্রুোশ্যয - - 

আশ্যথ যক ব্যফস্থানায 

উন্নেন 
১ অশ্যডট আশ্যত্ত শ্যনষ্পশ্যত্ত কাম যক্রয়ভয উন্নেন 

 

ফছয়য অশ্যডট আশ্যত্ত শ্যনষ্পশ্যত্তকৃত 

 

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

 


