
ফাাংরাদদ পদরালরয়াভ কদ পাদযন  

লফএল বফন, ল্টদগারা পযাড, চট্টগ্রাভ। 
ফালল পক কভ পম্পাদন চুলিয ত্রৈভালক প্রলতদফদন (এলপ্রর-জুন, ২০২০) 

 * = রক্ষ পভ.টন 

করাভ ১ করাভ ২  করাভ ৩  করাভ ৪  করাভ ৫ 

উদেশ্য  কাম পক্রভ  কভ পম্পাদন সূচক  রক্ষযভাৈা 

১০০%  

অজপন পভাট অজপন (এপ্রিল-জুন’২০) 

/মন্তব্য এলপ্রর মম জুন 

১) ক্রুড পদরালরয়াভ এফাং 

অন্যান্য লযদালধত 

পদরালরয়াভজাত ণ্যালদ 

াংগ্র ও আভদালন 

১.১) লযদালধত পদরালরয়াভ ণ্য 

আভদালন 

১.১.১) লযদালধত পতর আভদালন ৪৫.০০ * 
২.৭ ২.৬৪২ ১.৫৩ ৬.৮৭ 

১.২) ক্রুড অদয়র আভদালন ১.২.১) ক্রুড অদয়র আভদালন ১৩.০০ * ১.৯৫ ০.৯৯৬ ০.৮০ ৩.৭৫ 

১.৩) পরাকার উৎ দত লযদালধত 

পতর াংগ্র 

১.৩.১) লযদালধত পতর াংগ্র ৫.২৫ * 
০.১৮ ০.৩৩ ০.৫০ ১.১৭ 

২) ক্রুড পদরালরয়াভ 

শুলিকযণ এফাং লফলবন্ন ভাদনয 

লযদালধত পদরালরয়াভজাত 

ণ্য াভগ্রী উৎাদন 

২.১) ক্রুড অদয়র প্রদলাং ২.১.১) ক্রুড অদয়র প্রদ ১২.০০ * ১.০৮ ০.১১২ ০.৭৮ ১.৯৭ 

২.২) লফলবন্ন পগ্রদডয পদরালরয়াভ 

ণ্য উৎাদন 

২.২.১) ভধ্যভ ৫.২৮ * ০.৪৭ ০.০৪৭ ০.৩৮ ০.৯ 

২.২.২) উচ্চ ১.৮ * ০.১৬ ০.০২৫ ০.১২ ০.৩১ 

২.২.৩) লনম্ন ৪.৫৬ * ০.৪৩ ০.০৩৭ ০.২৭ ০.৭৪ 

৩) পদরালরয়াভজাত ণ্য 

ভওজুদ এফাং লফণন 

৩.১) ম পাপ্ত লযভাণ পদরালরয়াভ 

ভজুদ াংযক্ষণ 

৩.১.১) লডদজর ৪.৮০ * ৬.৯৬ ৭.৩১ ৬.১২ ৬.৮ 

৩.১.২) ক্রুড অদয়র ১.৫০ * ১.৫৭ ২.৫৬ ১.৭৮ ১.৯৭ 

৩.১.৩) পজট এ-১ ০.৪০ * ০.৭ ০.৬৬ ০.৬৬ ০.৬৭ 

৩.১.৪) পাদন প অদয়র ০.৩০ * ১.৫৬ ১.৪৮ ১.৪৭ ১.৫ 

৩.১.৫) অকদটন ০.১৫ * ০.২৫ ০.২ ০.১৫ ০.২ 

৩.১.৬) পদরার ০.১০ * ০.১৫ ০.১ ০.১৪ ০.১৩ 

৩.১.৭) পকদযালন ০.২০ * ০.৩ ০.২৬ ০.২৪ ০.২৭ 

৩.২) পদরালরয়াভ ণ্য লফণন ৩.২.১) খুচযা কাস্টভায ২৪.০০ * ১.০৪ ১.০৪ ১.৭০ ৩.৭৮ 

৩.২.২) যালয কাস্টভায ১৬.০০ * ০.৬৬ ০.৬২ ০.৯২ ২.২ 

৩.২.৩) এদজন্সী ১৬.০০ * ০.৮ ০.৮৭ ১.০৭ ২.৭৪ 

২.৩) ভজুদ ক্ষভতা বৃলিকযণ (ক্রভ 

পুঞ্জীভূত) 

৩.৩.৩) ভজুদ ক্ষভতা বৃলি (ক্রভ পুঞ্জীভূত) ১৩.৬৯৩ 

(+.১৫৬) 

১৩.৫৩৭ ১৩.৫৩৭ ১৩.৬০২ ১৩.৬০২ 

৪) জ্বারালন যফযা 

লনলফ পঘ্নকযণ 

৪.১) াইরাইন লনভ পাণ ৪.১.১) বাযদতয ললরগুলি টালভ পনার দত ফাাংরাদদ াফ পতীপুয ম পন্ত 

ইদদা-ফাাংরা পেন্ডী াইরাইন (অলধগ্রণকৃত ভূলভ)  

১০০ একয - - - 
৩৯% 

৪.১.২) চট্টগ্রাভ-ঢাকা পতর াইরাইন লনভ পাদনয উদযাগ গ্রণ 

(অলধগ্রণকৃত ভূলভ) 

৩০০ একয - - - 
৩০% 

৪.১.৩) ইন্সটদরন অফ লদের দয়ন্ট মুলযাং উইথ ডাফর 

াইরাইন (গবীয মুদ্র পথদক াইরাইদন আভদালনকৃত পতর 

খারা) 

২০ লক.লভ ১৬৪ ১৭২ ১৭২ ৫২% 

৫) দুলণমুি জ্বারালন পতর 

লনলিতকযণ 

৫.১) পবজার পতর লফণন প্রলতদযাধ 

কাম পক্রভ 

৫.১.১) লপলরাং পস্টন ও এদজন্সী মূ লযদ পন  
৭০০ টি ০ ০ ০ ০ 

৬) প্রলক্ষণ কাম পক্রভ  ৬.১) প্রলক্ষদণয ভাধ্যদভ দক্ষতা বৃলি ৬.১.১) প্রলক্ষণ ১৮৫০ জন ০ ০ ০ ০ 

 



দপ্তয/াংস্থায আফলশ্যক পকৌরগত উদেশ্যমূ 

(পভাট নম্বয- ২৫) 

 

করাভ-১ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৬ করাভ-৫ 

পকৌরগত উদেশ্য 
(Strategic Objectives) 

কাম পক্রভ 
(Activities) 

কভ পম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 
(Unit) 

রক্ষযভাৈায ভান ২০১৯-২০ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অলত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরলত ভান 

(Fair) 

চরলত ভাদনয 

লনদম্ন 

(Poor) 

প্রকৃত অজপন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১) দাপ্তলযক কভ পকাদন্ড 

স্বচ্ছতা বৃলি ও জফাফলদল 

লনলিতকযণ 

১.১) ফালল পক কভ পম্পাদন 

চুলি ফাস্তফায়ন 

১.১.১) যকালয কভ পম্পাদন ব্যফস্থানা াংক্রান্ত 

প্রলক্ষণ অন্যান্য লফলদয় প্রলক্ষণ আদয়ালজত 
জনঘন্টা ৬০ - - - - ৩১.৫৯ 

১.১.২) এলএ টিদভয ভালক বায লিান্ত 

ফাস্তফালয়ত 
% ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০% 

১.১.৩) ফালল পক কভ পম্পাদন চুলিয কর 

প্রলতদফদন অনরাইদন দালখরকৃত 
াংখ্যা ৪ - - - - ৪ 

১.১.৪) ভাঠ ম পাদয়য কাম পারদয়য ২০১৯ -২০ 

অথ পফছদযয ফালল পক কভ পম্পাদন চুলিয অধ পফালল পক 

মূল্যায়ন প্রলতদফদন ম পাদরাচনাদন্ত পরাফতপক 

(feedback) প্রদত্ত 

তালযখ 
৩১ জানুয়ালয, 

২০২০ 

০৭ পপব্রুয়ালয, 

২০২০ 

১০ পপব্রুয়ালয, 

২০২০ 

১১ পপব্রুয়ালয, 

২০২০ 

১৪ পপব্রুয়ালয, 

২০২০ 

৩০ জানুয়ালয, 

২০২০ 

১.২) জাতীয় শুিাচায 

পকৌর ও তথ্য অলধকায 

ফাস্তফায়ন 

১.২.১) জাতীয় শুিাচায কভ পলযকল্পনা ফাস্তফালয়ত % ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - ১০০% 

১.২.২) ২০১৮-১৯ অথ পফছদযয ফালল পক প্রলতদফদন 

ওদয়ফাইদট প্রকালত 
তালযখ 

১৫অদটাফয, 

২০১৯ 

১৫নদবম্বয, 

২০১৯ 

১৫লডদম্বয, 

২০১৯ 

১৫জানুয়ালয, 

২০২০ 

১৫পপব্রুয়ালয, 

২০২০ 

১৩ পপব্রুয়ালয,  

২০২০ 

১.৩) অলবদমাগ প্রলতকায 

ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন 

১.৩.১) লনলদ পষ্ট ভদয়য ভদধ্য অলবদমাগ 

লনষ্পলত্তকৃত 
% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - ১০০% 

১.৩.২) অলবদমাগ লনষ্পলত্ত াংক্রান্ত ভালক 

প্রলতদফদন ভন্ত্রণারদয় দালখরকৃত 
াংখ্যা ১২ ১১ ১০ ৯ - 

- 

১.৪) পফা প্রদান প্রলতশ্রুলত 

ারনাগাদকযণ ও 

ফাস্তফায়ন 

১.৪.১) পফা প্রদান প্রলতশ্রুলত ারনাগাদকৃত % ৯০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% 

১.৪.২) লনধ পালযত ভদয় ত্রৈভালক ফাস্তফায়ন 

প্রলতদফদন ভন্ত্রণারদয় দালখরকৃত 
াংখ্যা ৪ ৩ ২ - - ৪ 

১.৪.৩) পফাগ্রীতাদদয ভতাভত লযফীক্ষণ ব্যফস্থা 

চালুকৃত 
তালযখ 

৩১ লডদম্বয, 

২০১৯ 

১৫ জানুয়ালয, 

২০২০ 

০৭ পপব্রুয়ালয, 

২০২০ 

১৭ পপব্রুয়ালয, 

২০২০ 

২৮, পপব্রুয়ালয, 

২০২০ 

০৬ পপব্রুয়ালয, 

২০২০ 

 

 

 

 
  



 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ 

পকৌরগত উদেশ্য 
(Strategic Objectives) 

কাম পক্রভ 
(Activities) 

কভ পম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 
(Unit) 

রক্ষযভাৈায ভান ২০১৯-২০ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অলত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরলত ভান 

(Fair) 

চরলত ভাদনয 

লনদম্ন 

(Poor) 

প্রকৃত অজপন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

২) কভ পম্পাদদন 

গলতীরতা আনয়ন ও 

পফায ভান বৃলি 

১.১) ভন্ত্রণারয়/লফবাদগ ই-পাইলরাং 

িলত ফাস্তফায়ন 

১.১.১) ই-পাইদর নলথ লনষ্পলত্তকৃত 
% ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭৫.৫৬ 

১.১.২) কর াখায় ই-নলথ ব্যফায % ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০% 

২.২) দপ্তয/াংস্থা কর্তপক লডলজটার 

পফা চালু কযা 

২.২.১) ন্যযনতভ একটি নতুন লডলজটার পফা 

চালুকৃত 
তালযখ 

১৫ পপব্রুয়ালয, 

২০২০ 

১৫ ভাচ প, 

২০২০ 

৩১ ভাচ প, 

২০২০ 
৩০ এলপ্রর, ২০২০ ৩০ পভ, ২০২০ 

১৫ জুরাই,  

২০১৯ 

২.৩) দপ্তয/াংস্থা কর্তপক উদ্ভাফনী 

উদযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন 

২.৩.১) ন্যযনতভ একটি নতুন উদ্ভাফনী 

উদযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত 
তালযখ ১১ ভাচ প, ২০২০ 

১৮ ভাচ প, 

২০২০ 

২৫ ভাচ প, 

২০২০ 

১ এলপ্রর, 

২০২০ 
৮ এলপ্রর, ২০২০ 

১৫ জুরাই,  

২০১৯ 

২.৪) পফা লজকযণ 

২.৪.১) ন্যনতভ একটি পফা লজকযণ 

প্রদ ম্যা যকালয আদদ জালযকৃত 
তালযখ 

১৫ অদটাফয, 

২০১৯ 

২০ অদটাফয, 

২০১৯ 

২৪ অদটাফয, 

২০১৯ 

২৮ অদটাফয, 

২০১৯ 

৩০ অদটাফয, 

২০১৯ 

১৫ অদটাফয, 

২০১৯ 

২.৪.২) পফা লজকযণ অলধদক্ষদৈ 

ফাস্তফালয়ত 
তালযখ 

১৫ এলপ্রর, 

২০২০ 

৩০ এলপ্রর, 

২০২০ 
১৫ পভ, ২০২০ ৩০ পভ, ২০২০ ১৫ জুন, ২০২০ - 

২.৫) লআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ প 

াংলিষ্ট কভ পচাযীয লআযএর ও 

ছুটি নগদায়নৈ জাযী কযা 

২.৫.১) ল আয এর আদদ জালযকৃত % ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০% 

২.৫.২) ছুটি নগদায়ন ৈ জালযকৃত % ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০% 

২.৬) শূন্য দদয লফযীদত লনদয়াগ 

প্রদান 

২.৬.১) লনদয়াগ প্রদাদনয জন্য লফজ্ঞলপ্ত 

জালযকৃত 
% ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - ১০০% 

২.৬.২) লনদয়াগ প্রদানকৃত % ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - ৭৫.৮৪ 

২.৭) লফবাগীয় ভাভরা লনষ্পলত্ত ২.৭.১) লফবাগীয় ভাভরা লনষ্পলত্তকৃত % ৫০ ৪৫ ৪০ - - ১০০% 

২.৮) তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ ২.৮.১) কর তথ্য ারনাগাদকৃত % ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০% 

 

  



 

 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৫ করাভ-৬ 

পকৌরগত উদেশ্য 
(Strategic Objectives) 

কাম পক্রভ 
(Activities) 

কভ পম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 
(Unit) 

 

প্রকৃত অজপন অলত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরলত ভান 

(Fair) 

চরলত ভাদনয 

লনদম্ন 

(Poor) 

প্রকৃত অজপন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

৩) আলথ পক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

৩.১) ফাদজট ফাস্তফায়ন 

উন্নয়ন 

৩.১.১) ফাদজট ফাস্তফায়ন লযকল্পনা প্রণীত 
তালযখ 

১৬ আগস্ট, 

২০১৯ 

২০ আগস্ট, 

২০১৯ 

২৪ আগস্ট, 

২০১৯ 

২৮ আগস্ট, 

২০১৯ 

৩০ আগস্ট, 

২০১৯ 
১৬ আগস্ট, ২০১৯ 

৩.১.২) ত্রৈভালক ফাদজট ফাস্তফায়ন প্রলতদফদন 

দালখরকৃত 
াংখ্যা ৪ ৩ - - - ৪ 

৩.২) ফালল পক উন্নয়ন 

কভ পসূলচ (এলডল) 

ফাস্তফায়ন 

৩.২.১) ফালল পক উন্নয়ন কভ পসূলচ (এলডল) 

ফাস্তফালয়ত 
% ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০% 

৩.৩) অলডট আলত্ত 

লনষ্পলত্ত কাম পক্রদভয উন্নয়ন 

৩.৩.১) লৈক্ষীয় বায় লনষ্পলত্তয জন্য 

সুালযকৃত অলডট আলত্ত  
% ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ১২.১৬ 

৩.৩.২) অলডট আলত্ত লনষ্পলত্তকৃত % ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৪.৫৬ 

৩.৪) স্থাফয ও অস্থাফয 

ম্পলত্তয ারনাগাদ 

তালরকা প্রস্তুত কযা 

৩.৪.১) স্থাফয ম্পলত্তয তালরকা ারনাগাদকৃত তালযখ 
০৩ পপব্রুয়ালয, 

২০২০ 

১১ পপব্রুয়ালয, 

২০২০ 

১৮ পপব্রুয়ালয, 

২০২০ 

২৫ পপব্রুয়ালয, 

২০২০ 

০৪ ভাচ প, 

২০২০ 
০১/১০/২০১৯ 

৩.৪.২) অস্থাফয ম্পলত্তয তালরকা ারনাগাদকৃত তালযখ 
০৩ পপব্রুয়ালয, 

২০২০ 

১১ পপব্রুয়ালয, 

২০২০ 

১৮ পপব্রুয়ালয, 

২০২০ 

২৫ পপব্রুয়ালয, 

২০২০ 

০৪ ভাচ প, 

২০২০ 
০১/১০/২০১৯ 

৩.৫) ইন্টাযদনট লফর 

ইউটিলরটি লফর লযদাধ 

৩.৫.১) লফলল/লফটিলএর এয ইন্টাযদনট লফর 

লযদালধত 
% ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০% 

৩.৫.২) পটলরদপান লফর লযদালধত % ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০% 

৩.৫.৩) লফদুযৎ লফর লযদালধত % ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০% 

 

 

 

 


