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ফাাংরাদদ পদরালরয়াভ কদ পাদযন  

লফএল বফন, ল্টদগারা পযাড, চট্টগ্রাভ। 
 

ফালল পক কভ পম্পাদন চুলিয ভালক প্রলতদফদন (নদবম্বয ২০২০)  

এককঃ রক্ষ পভ.টন 

উদেশ্য  কাম পক্রভ  কভ পম্পাদন সূচক  রক্ষযভাত্রা  অর্পন পভাট অর্পন  রক্ষযভাত্রার হার/ 

ভন্তব্য নদব’২০ (নদব’২০ 

ম পন্ত) 

১) ক্রুড পদরালরয়াভ এফাং 

অন্যান্য লযদালধত 

পদরালরয়াভর্াত ণ্যালদ াংগ্র 

ও আভদালন 

১.১) লযদালধত পদরালরয়াভ ণ্য আভদালন ১.১.১) লযদালধত পতর আভদালন ৪৫.৫০  ৩.৪৫ ১৪.৪৯ ৩১.৮৫ % 

১.২) ক্রুড অদয়র আভদালন ১.২.১) ক্রুড অদয়র আভদালন ১২.০০  ০.৯৮ ৪.৮৪ ৪০.৩৩ % 

১.৩) পরাকার উৎ দত লযদালধত পতর াংগ্র ১.৩.১) লযদালধত পতর াংগ্র ৩.২০  ০.৩৫ ১.৭৬ ৫৫ % 

২) পদরালরয়াভর্াত ণ্য 

ভওজুদ এফাং লফণন 

২.১) ম পাপ্ত লযভাণ পদরালরয়াভ ভজুদ াংযক্ষণ ২.১.১) লডদর্র ৪.৮০  ৫.৩৮ ৫.২৭ ১০০ % 

২.১.২) ক্রুড অদয়র ১.৫০  ১.০৮ ১.০৮ ৭২.১৩ % 

২.১.৩) পর্ট এ-১ ০.৪০  ০.৪৬ ০.৪৫ ১০০ % 

২.১.৪) পাদন প অদয়র ০.৩০  ০.৪৬ ০.৬৪ ১০০ % 

২.১.৫) অকদটন ০.১৫  ০.২৬ ০.২৬ ১০০ % 

২.১.৬) পদরার ০.১০  ০.১৯ ০.১৮ ১০০ % 

২.১.৭) পকদযালন ০.২০  ০.২২ ০.২৪ ১০০ % 

২.২) পদরালরয়াভ ণ্য লফণন ২.২.১) খুচযা কাস্টভায ২২  ২.৫২ ১১.১২ ৫০.৫৫ % 

২.২.২) যালয কাস্টভায ১৪  ১.১৫ ৫.৫২ ৩৯.৪৩ % 

২.২.৩) এদর্ন্সী ১৪  ১.৪৯ ৬.৬৫ ৪৭.৫ % 

৩) জ্বারালন যফযা লনলফ পঘ্নকযণ ৩.১) াইরাইন লনভ পাণ ৩.১.১) ইন্ডিয়া-বাাংাদদল পেন্ডী াইরাইন লনভ পাণ। ২০ ন্ডি.ন্ডম - - গত ০৩/১২/২০২০ তান্ডরখ াইাইন ন্ডনম মাণ 

িাজ ন্ডবন্ডন্ডি’র চেয়ারম্যান মদহাদয় শুভ 

উদবাধন িদরদেন। 

৩.১.২)  চজট এ-১ াইাইন ন্ডনম মাণ। ৫ ন্ডি.ন্ডম ১ ন্ডি.ন্ডম ৩ ন্ডি.ন্ডম ১৬ ন্ডি.ন্ডম াইাইদনর মদে ৮.৫ ন্ডি.ন্ডম 

াইাইন বিাদনা হদয়দে। 

৩.১.৩) চট্টগ্রাভ-ঢাকা পতর াইরাইন লনভ পাদনয 

উদযাগ গ্রণ। (াইন াই িাংগ্রহ) 

৩০% - - াইাইন ন্ডনম মাণ  প্রিদের চেদে ২৪ 

ইন্ডিন্ডনয়ার ন্ডবদগ্রড এর িা য মাচদল অনুযায়ী 

আগামী মাে ম ২০২১ িমদয় াইাইদনর ১ম 

োান বাাংাদদদল আিদব। 

৩.১.৪) গবীয মুদ্র পথদক াইরাইদন আভদালনকৃত 

পতর খারা (এিন্ডএম) 

২০ লক.লভ - - এ প্রিদের ১৭৪ ন্ডি.ন্ডম াইাইন বিাদনার 

িাজ িম্পন্ন হদয়দে। অবন্ডলষ্ট  অাংদলর িাজ 

জুন ২০২১ এর মদে িম্পন্ন িরা হদব। 

৩.২) মদড চদরা াম্প স্থান। ৩.২.১) ৩টি মদড াম্প উদবাধনকৃত ৩১/০৫/২০২১  - - িাম পক্রম েমান রদয়দে। 

৪) ক্রুড পদরালরয়াভ শুলিকযণ 

এফাং লফলবন্ন ভাদনয লযদালধত 

পদরালরয়াভর্াত ণ্য াভগ্রী 

উৎাদন 

৪.১) ক্রুড অদয়র প্রদলাং ৪.১.১) ক্রুড অদয়র প্রদ ১২.০০  ১.২৪ ৬.২৯ ৫২.৪২ % 

৪.২) লফলবন্ন পগ্রদডয পদরালরয়াভ ণ্য উৎাদন ৪.২.১) ভধ্যভ ৫.৭২  ০.৫৭ ৩.০২ ৫২.৮ % 

৪.২.২) উচ্চ ১.৯৫  ০.১৮ ০.৯৫ ৪৮.৭২ % 

৪.২.৩) লনম্ন ৪.৮৬  ০.৫১ ২.৩৬ ৪৮.৫৬ % 

৫) দুলণমুি জ্বারালন পতর লনলিতকযণ ৫.১) পবর্ার পতর লফণন প্রলতদযাধ কাম পক্রভ ৫.১.১) লপলরাং পস্টন ও এদর্ন্সী মূ লযদ পন ২০০ টি ২২ ৪০ ২০ % 

৬) প্রলক্ষণ কাম পক্রভ  ৬.১) প্রলক্ষদণয ভাধ্যদভ দক্ষতা বৃলি ৬.১.১) প্রলক্ষণ ১৮৫০ র্ন ২০৮ ৭২২ ৩৯.০৩ % 



Page 2 of 3 

 

 

 

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 সুচক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

রক্ষয ভাত্রায ভান ২০২০-২১ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অলত উত্তভ 

(Very

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরলত ভান 

(Fair) 
চরলত ভাদনয লনদম্ন 

(Poor) 
প্রকৃত অর্পন/ভন্তব্য 

১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[১] দাপ্তলযক 

কভ পকাদন্ড স্বচ্ছতা বৃলি 

ও র্ফাফলদল 

লনলিতকযণ 

[১.১] ফালল পক কভ পম্পাদন চুলি 

(এলএ) ফাস্তফায়ন। 

[১.১.১] এলএ’য কর ত্রত্রভালক প্রলতদফদন 

ওদয়ফাইদট প্রকালত 
াংখ্যা ৪ - - - - ১ 

[১.১.২] এলএ টিদভয ভালক বা অনুলিত াংখ্যা ১২ ১১ - - - ৫ 

[১.২] শুিাচায/উত্তভ চচ পায লফলদয় 

অাংীর্নদদয দে ভতলফলনভয় 
[১.২.১] ভতলফলনভয় বা অনুলিত াংখ্যা ৪ ৩ ২ - - ১ 

[১.৩] অলবদমাগ প্রলতকায ব্যফস্থা 

লফলদয়  পফাগ্রীতা /অাংীর্নদদয 

অফলতকযণ 

[১.৩.১] অফলতকযণ বা আদয়ালর্ত াংখ্যা ৪ ৩ ২ - - ১ 

[১.৪] পফা প্রদান প্রলতশ্রুলত লফলদয়  

পফাগ্রীতাদদয অফলতকযণ 
[১.৪.১] অফলতকযণ বা আদয়ালর্ত াংখ্যা ৪ ৩ ২ 

 
- ১ 

[১.৫] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদ াংক্রান্ত 

ত্রত্রভালক প্রলতদফদন উর্ধ্পতন 

কর্তপদক্ষয লনকট পপ্রযণ 

[১.৫.১]  ত্রত্রভালক প্রলতদফদন পপ্রলযত াংখ্যা ৪ ৩    ১ 

[২] কভ পম্পাদদন 

গলতীরতা আনয়ন 

ও পফায ভান বৃলি 

[২.১]ই-নলথ ফাস্তফায়ন [২.১.১] ই-নলথদত পনাট লনষ্পলত্তকৃত % ৮০ ৭০ ৬০ - - ৫৯.৮৫ % 

[২.২] লডলর্টার পফা  চালুকযণ [২.২.১] একটি নতুন লডলর্টার পফা চালুকৃত াংখ্যা 
১৫ পপব্রুয়ালয,  

২০২১ 

১৫ ভাচ প,  

২০২১ 

১৫ এলপ্রর, 

২০২১ 

১৫ পভ,  

২০২১ 
- 

ব্াাংদির িাদথ প্রাথন্ডমি 

আদােনা িম্পন্ন হওয়ার 

র এ িাংক্রান্ত তথ্য 

িরবরাদহর িাম পক্রম চূড়ান্ত 

য মাচয় রদয়দে। 

[২.৩] পফা লর্কযণ 
[২.৩.১] একটি  লর্কৃত পফা অলধদক্ষদত্র 

ফাস্তফালয়ত 
াংখ্যা 

২৫ পপব্রুয়ালয,  

২০২১ 

২৫ ভাচ প,  

২০২১ 

২৫ এলপ্রর, 

২০২১ 

২৫ পভ,  

২০২১ 
- ১৪/০৭/২০২০ 

[২.৪] কভ পচাযীদদয প্রলক্ষণ প্রদান 

[২.৪.১] প্রদতযক  কভ পচালযয র্ন্য প্রলক্ষণ 

আদয়ালর্ত 
র্নঘন্টা ৫০ ৪০ ৩০ ২০ - ৫.৫৮ 

[২.৪.২] ১০ভ পগ্রড ও তদুর্ধ্প প্রদতযক কভ পচাযীদক 

এলএ লফলদয়  প্রদত্ত প্রলক্ষণ 
র্নঘন্টা ৫ ৪ - - - ২ 

[২.৫] এলএ ফাস্তফায়দন প্রদনাদনা 

প্রদান 

[২.৫.১] নুযনতভ একটি আওতাধীন দপ্তয/ একর্ন 

কভ পচাযীদক এলএ ফাস্তফায়দনয র্ন্য প্রদনাদনা 

প্রদানকৃত 

াংখ্যা ১ - - - - - 
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করাভ-১ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৬ করাভ-৬ 

পকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 
কাম পক্রভ 

(Activities) 

কভ পম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

রক্ষয ভাত্রায ভান ২০২০-২১ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অলত উত্তভ 

(Very

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরলত ভান 

(Fair) 
চরলত ভাদনয লনদম্ন 

(Poor) 

প্রকৃত অর্পন/ভন্তব্য 

১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[৩] আলথ পক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

 

[৩.১] ফালল পক ক্রয় লযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় লযকল্পনা অনুমায়ী ক্রয় ম্পালদত % ১০০ ৯০ ৮০ - - ৭৬.৯২% 

[৩.২] ফালল পক উন্নয়ন কভ পসূলচ 

(এলডল)/ফাদর্ট ফাস্তফায়ন 
[৩.২.১] ফালল পক উন্নয়ন কভ পসূলচ (এলডল) /ফাদর্ট ফাস্তফালয়ত % ১০০ ৯০ ৮০ - - ৭.৬০% 

[৩.৩] অলডট আলত্ত লনষ্পলত্ত কাম পক্রদভয 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] লত্রক্ষীয় বায় উস্থাদনয র্ন্য ভন্ত্রণারদয় 

প্রস্তাফ পপ্রলযত 
% ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - ১০.৫২% 

[৩.৩.২] অলডট আলত্ত লনষ্পলত্তকৃত % ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - ২১.৪৪% 

[৩.৪] ারনাগাদকৃত স্থাফয ও অস্থাফয 

ম্পলত্তয তালরকা ভন্ত্রণারয়/লফবাদগ পপ্রযণ 

[৩.৪.১] ারনাগাদকৃত স্থাফয ও অস্থাফয ম্পলত্তয তালরকা 

ভন্ত্রণারয়/লফবাদগ পপ্রলযত 
তালযখ 

১৫ লডদম্বয, 

২০২০ 

১৫ র্ানুয়ালয, 

২০২১ 

১৫ পপব্রুয়ালয,  

২০২১ 
- - ১৩/১২/২০২০ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


