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বািষ �ক কম �স�াদন �ি� 
                                                                               সমাজক�াণ ম�ণালয় 

বািষ �ক ��ায়ন �িতেবদন: ২০১৫-২০১৬ 
 

 
ল��মা�া পিরমােপর মান 

��ত অজ�ন 
৩০ �ন 

২০১৬ পয �� 

�মানক 
সঙেযাজন 

করা 
হেয়েছ 
িকনা? 

�িম
ক 

ন�র 

�কৗশলগত উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায ��ম 

(Activities) 

কম �স�াদন �চক  

(Performance 
Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান 
চলিত 
মােনর 
িনে� 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
 

১ [১] �িবধাবি�ত 
ও অন�সর 
জনেগা�ীর 

সামািজক �র�া 
�দান 

২৯ [১.১] বয়�ভাতা 
�দান 

[১.১.১] �িবধােভাগী  ল� ৬.০০ ৩০.০০ ২৯.৯৫ ২৯.৯০ ২৯.৮৫ ২৯.৮০ 29.97 হ�া 

[১.২] িবধবাও �ামী 
িন�হীতা মিহলা 

ভাতা �দান 

[১.২.১] �িবধােভাগী  ল� ৪.০০ ১১.১৩ ১১.১২ ১১.১১ ১১.১০ ১১.০৯ 11.13 হ�া 

[১.৩] �বেদ ও 
অনগসর জনেগা�ীর 
জীবনমান উ�য়ন  

কায ��ম 

[১.৩.১] ভাতা 
�িবধােভাগী  

সং�া ২.০০ ২১০০০ ২০৯০০ ২০৮০০ ২০৭০০ ২০৫০০ 19139 হ�া 

[১.৩.২] �িবধােভাগী 
�িশ�ণাথ�  

সং�া ১.০০ ২১০০ ২০৯০ ২০৮০ ২০৭০ ২০৬০ 1250 হ�া 

[১.৩.৩] উপ�ি� 
�িবধােভাগী িশ�াথ�  

সং�া ১.০০ ৫৮০০ ৫৭৫০ ৫৬৫০ ৫৬০০ ৫৫৫০ 8526 হ�া 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
 

[১.৪] িহজড়া 
জনেগা�ীর 

জীবনমান উ�য়েন 
সহায়তা �দান 

[১.৪.১] ভাতা 
�িবধােভাগী  

সং�া ২.০০ ২১০০ ২০৯০ ২০৮০ ২০৭০ ২০৬০ 2340 হ�া 

[১.৪.২] �িবধােভাগী 
�িশ�ণাথ�  

সং�া ১.০০ ২১০০ ২০৯০ ২০৮০ ২০৭০ ২০৬০ 1500 হ�া 

[১.৪.৩] উপ�ি� 
�িবধােভাগী িশ�াথ�  

সং�া ১.০০ ২২০০ ২১৮০ ২১৬০ ২১৪০ ২১২০ 1329 হ�া 

[১.৫] হাসপাতােল 
অব�ানরত �ঃ� 
�রাগীেদর সহায়তা 
�দান 

[১.৫.১] �সবা সং�া  ল� ২.০০ ৮.৯০ ৮.৮০ ৮.৭০ ৮.৬০ ৮.৫০ 8.84 হ�া 

[১.৬] ক�া�ার, 
িকডিন ও িলভার 
িসেরািসেস আ�া� 
�রাগীেদর আিথ �ক 
সহায়তা �দান 

[১.৬.১] অথ � সহায়তা 
�িবধােভাগী  

সং�া ২.০০ ৩৯৯০ ৩৯৮৫ ৩৯৮০ ৩৯৭৫ ৩৯৭০ 3990 হ�া 

[১.৭] চা-�িমকেদর 
জীবনমান উ�য়েন 

[১.৭.১] খা� সহায়তা 
�িবধােভাগী 

সং�া ১.০০ ২০০০০ ১৯৯০০ ১৯৮৫০ ১৯৮০০ ১৯৭০০ 20000 হ�া 
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সহায়তা �দান [১.৭.২] আিথ �ক 
সহায়তা �িবধােভাগী  

সং�া ১.০০ ২১০০ ২০৭৫ ২০৫০ ২০০০ ১৯৯৫ 4334 হ�া 

[১.৮] ���ােসবী 
�িত�ান ও �ি�র 
স�মতা �ি�র 
লে�� আিথ �ক ও 
�িশ�ণ �িবধা 
�দান 

[১.৮.১] �িবধােভাগী 
�িশ�ণাথ�  

সং�া ১.০০ ৯৫০ ৯৪০ ৯৩০ ৯২০ ৮৯৫ 1063 হ�া 

[১.৮.২] �িবধােভাগী 
�িত�ান  

সং�া ১.০০ ৫০০০ ৪৯০০ ৪৮০০ ৪৭৫০ ৪৫০০ 4947 হ�া 

[১.৮.৩] �িবধােভাগী 
�ি�  

সং�া ১.০০ ১৭৫০০ ১৭৪৭৫ ১৭৪৫০ ১৭৪২৫ ১৭৪০০ 45776 হ�া 

[১.৯] �যৗথ উে�ােগ 
�হীত উ�য়ন �ক� 
বা�বায়ন 

[১.৯.১] �দ� �সবা 
সং�া  

ল� ২.০০ ১৬.৫০ ১৬.২৫ ১৬.০০ ১৫.৯০ ১৫.৭৫ 20.02 হ�া 

২ [২] �িতব�ী 
�ি�েদর উ�য়ন 

২৫ [২.১] অস�ল 
�িতব�ী ভাতা �দান 

[২.১.১] �িবধােভাগী  ল� ৬.০০ ৬.০০ ৫.৯৯ ৫.৯৮ ৫.৯৮ ৫.৯৭ 5.99 হ�া 

[২.২] �িতব�ী 
�ি�েদর শারীিরক 
ও �থরািপ �সবা 
�দান 

[২.২.১] �দ� �সবা 
সং�া  

ল� ৫.৫০ ২.২০ ২.১৮ ২.১৬ ২.১৪ ১.১২ 3.76 হ�া 
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[২.৩] �িতব�ী 
িশ�াথ�েদর িশ�া 
উপ�ি� �দান 

[২.৩.১] �িবধােভাগী 
�িতব�ী িশ�াথ�  

সং�া ৪.০০ ৬০০০০ ৫৯৯৫০ ৫৯৯০০ ৫৯৮৭৫ ৫৯৮৫০ 59955 হ�া 

[২.৪] অ�জম 
িরেসাস � �স�ােরর 
মা�েম পরামশ � 
�সবা �দান 

[২.৪.১] �িবধােভাগী 
অিভভাবক  

সং�া ২.৫০ ১০০০০ ৯৯৯০ ৯৯৮০ ৯৯৭০ ৯৯৫০ ১২৬5 হ�া 

[২.৫] �িতব�ী 
�ি�েদর সহায়ক 
উপকরণ সরবরাহ 

[২.৫.১] �িবধােভাগী  সং�া ২.৫০ ১৪৫০০ ১৪২৫০ ১৪০০০ ১৩৯৭৫ ১৩৯০০ 2585 হ�া 

[২.৬] �িতব�ী 
�ি�েদর িবেশষ 
িশ�া এবং �িশ�ণ 
�দান 

[২.৬.১] �িবধােভাগী 
িশ�াথ�  

সং�া ২.৫০ ৯৫০০ ৯৪৫০ ৯৪০০ ৯৩৫০ ৯২৩০ 10693 হ�া 

[২.৭] ��ইল ��েসর 
মা�েম পা�বই 
ছাপােনা ও 
িবনা�ে� িবতরণ 

[২.৭.১] ��ইল বই  সং�া ০.৫০ ৬৫০ ৬২৫ ৬০০ ৫৯০ ৫৭৫ 933 হ�া 

[২.৭.২] ��ইল বই 
�িবধােভাগী িশ�াথ�  

সং�া ০.৫০ ৫২৫ ৫১০ ৫০৫ ৫০০ ৪৯০ 933 হ�া 
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[২.৮] �িতব�ী 
�ি�েদর জ� 
কমে�� িনম �ান 

[২.৮.১] িনম �ােণর 
�ভৗত অ�গিত   

% ১.০০ ১০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ 87% হ�া 

৩ [৩] আথ �-
সামািজক উ�য়েন 
সামািজক সা� 

(Equity) 
িনি�তকরণ 

১৯ [৩.১] �দ�� 
��ঋণ �দান 

[৩.১.১] ��ঋণ 
িবতরেণর পিরমাণ 
(�নঃিবিনেয়াগ)  

�কা� 
টাকা 

১.৬০ ৬০.০০ ৫৯.৭৫ ৫৯.৫০ ৫৯.২৫ ৫৯.০০ 71.27 হ�া 

[৩.১.২] ��ঋণ 
িবতরেণর পিরমাণ 
ন�ন (িবিনেয়াগ)  

�কা� 
টাকা 

১.২০ ৫০.০০ ৪৯.৭৫ ৪৯.৫০ ৪৯.২৫ ৪৯.০০ 47.01 হ�া 

[৩.১.৩] আদায়�ত 
সািভ �সচাজ�  

�কা� 
টাকা 

১.২০ ৮.০০ ৭.৯৫ ৭.৯০ ৭.৮০ ৭.৬০ 6.24 হ�া 

[৩.১.৪] �নঃিবিনেয়াগ 
আদােয়র হার  

% ১.২০ ৯০.০০ ৮৯.৭৫ ৮৯.৫০ ৮৯.২৫ ৮৯.০০ 89% হ�া 

[৩.১.৫] িবিনেয়াগ 
আদােয়র হার  

% ০.৮০ ৯৩.০০ ৯২.৭৫ ৯২.৫০ ৯২.২৫ ৯১.০০ 83% হ�া 

[৩.২] �ি��লক ও 
দ�তা উ�য়ন 

[৩.২.১] �িশ�ণ ��ড 
সং�া  

সং�া ১.৪০ ২৮ ২৭ ২৬ ২৫ ২৪ 25 হ�া 



6 

 

 
ল��মা�া পিরমােপর মান 

��ত অজ�ন 
৩০ �ন 

২০১৬ পয �� 

�মানক 
সঙেযাজন 

করা 
হেয়েছ 
িকনা? 

�িম
ক 

ন�র 

�কৗশলগত উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায ��ম 

(Activities) 

কম �স�াদন �চক  

(Performance 
Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান 
চলিত 
মােনর 
িনে� 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
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�িশ�ণ [৩.২.২] �িবধােভাগী 
��ষ �িশ�ণাথ�  

ল� ০.৮০ ১.২০ ১.১৯ ১.১৮ ১.১৭ ১.১৫ 0.67 হ�া 

[৩.২.৩] �িবধােভাগী 
নারী �িশ�ণাথ�  

সং�া ০.৮০ ৬৫০০০ ৬৪০০০ ৬৩০০০ ৬২০০০ ৬০০০০ 34954 হ�া 

[৩.৩] �িবধাবি�ত 
িশ�েদর িশ�া এবং 
�িশ�ণ �দান 

[৩.৩.১] �িবধােভাগী 
�িশ�ণ�া� িশ�  

সং�া ১.৪০ ৭০০০ ৬৯০০ ৬৮৫০ ৬৮০০ ৬৬০০ 11197 হ�া 

[৩.৩.২] �নব �ািসত 
িশ�  

সং�া ১.১০ ৩৬০০ ৩৫৫০ ৩৫০০ ৩৪৫০ ৩৪০০ 3640 হ�া 

[৩.৩.৩] �িবধােভাগী 
িশ� িশ�াথ� 

সং�া ১.১০ ১২০০০ ১১৯০০ ১১৭০০ ১১৫০০ ১১১৫০ 12079 হ�া 

[৩.৪] �বসরকাির 
এিতমখানায় 
ক�ািপেটশন �া� 
�দান 

[৩.৪.১] �িবধােভাগী 
বালক িশ�  

সং�া ২.০০ ৫৭৫০০ ৫৭৩০০ ৫৭২০০ ৫৭০০০ ৫৬৯৭০ 57970 হ�া 

[৩.৪.২] �িবধােভাগী 
বািলকা িশ�  

সং�া ২.০০ ৫০০০ ৪৯৫০ ৪৯০০ ৪৮৫০ ৪৬০০ 8030 হ�া 

[৩.৪.৩] আওতা�� 
�িত�ান 

সং�া ১.০০ ৩৫০০ ৩৪৯০ ৩৪৮০ ৩৪৭০ ৩৪৫০ 3511 হ�া 
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ল��মা�া পিরমােপর মান 

��ত অজ�ন 
৩০ �ন 

২০১৬ পয �� 

�মানক 
সঙেযাজন 

করা 
হেয়েছ 
িকনা? 

�িম
ক 

ন�র 

�কৗশলগত উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায ��ম 

(Activities) 

কম �স�াদন �চক  

(Performance 
Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান 
চলিত 
মােনর 
িনে� 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
 

[৩.৫] সমােজর 
অসহায় জনেগা�ীর 
জ� অবকাঠােমা 
িনম �াণ 

[৩.৫.১] িনিম �ত 
অবকাঠােমার আয়তন  

বগ � 
িমটার 

১.৪০ ৫৫০০ ৫৪০০ ৫৩০০ ৫২০০ ৪৫৮৮ 11116 হ�া 

৪ [৪] সামািজক 
�ায় িবচার ও 
�নঃএক�ীকরণ 

(Reintegratio
n) 

১০ [৪.১] আইেনর 
সং�েশ � আসা িশ� 
বা আইেনর সিহত 
সংঘাত জিড়ত 
িশ�েদর �িশ�ণ ও 
�নঃএক�ীকরণ 
(reintegration) 

[৪.১.১] সহায়তা�া� 
িশ�র সং�া  

সং�া ১.০০ ৫৫০ ৫২৫ ৫২০ ৫১৫ ৪৯৫ 2573 হ�া 

[৪.১.২] 
�নঃএকি�করণ�ত 

(reintegrated)  

সং�া ১.০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৪৫ 1540 হ�া 

[৪.২] �েবশন ও 
আফটার �কয়ার 
সািভ�স �দান 

[৪.২.১] �েবশন 
সহায়তা �িবধােভাগী  

সং�া ১.০০ ৪৫০ ৪৪০ ৪৩০ ৪২০ ৪০০ 570 হ�া 

[৪.২.২] আফটার 
�কয়ােরর মা�েম 
�নব �ািসত  

সং�া ১.০০ ৫০০ ৪৮০ ৪৭০ ৪৬০ ৪৪০ 2266 হ�া 

[৪.৩] ভব�ের 
�িশ�ণ ও �নব �াসন 

[৪.৩.১] আ�য়�া� 
�িবধােভাগী  

সং�া ১.০০ ১৪০০ ১৩৯০ ১৩৮০ ১৩৭০ ১৩৫০ 838 হ�া 
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ল��মা�া পিরমােপর মান 

��ত অজ�ন 
৩০ �ন 

২০১৬ পয �� 

�মানক 
সঙেযাজন 

করা 
হেয়েছ 
িকনা? 

�িম
ক 

ন�র 

�কৗশলগত উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায ��ম 

(Activities) 

কম �স�াদন �চক  

(Performance 
Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান 
চলিত 
মােনর 
িনে� 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
 

[৪.৩.২] �নব �ািসত 
ভব�ের  

সং�া ১.০০ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৭০ ২৪৫ 391 হ�া 

[৪.৪] সামািজক-
�িতব�ী �মেয়েদর 
�িশ�ণ ও �নব �াসন 

[৪.৪.১] আ�য়�া� 
সামািজক �িতব�ী 
নারী  

সং�া ১.০০ ৫০০ ৪৯০ ৪৮০ ৪৭০ ৪৫০ 169 হ�া 

[৪.৪.২] সামািজক 
�িতব�ী নারী �নব �াসন  

সং�া ১.০০ ১৩০ ১২৫ ১২০ ১১৮ ১১৫ 156 হ�া 

[৪.৫] মিহলা ও 
িশ�-িকেশারী 
�হফাজিতেদর 
িনরাপদ আবাসন 
(�সফ �হাম) 

[৪.৫.১] সহায়তা�া� 
িনরাপদ �হফাজিত  

সং�া ১.০০ ৫০০ ৪৮০ ৪৭০ ৪৬০ ৪৫০ 860 হ�া 

[৪.৫.২] �নব �ািসত 
িনরাপদ �হফাজিত  

সং�া ১.০০ ১৩০ ১২৫ ১২২ ১২০ ১১৫ 740 হ�া 

এম.
১ 

[এম. ১] দ�তার 
সে� বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি� 
বা�বায়ন 

৫ [এম. ১.১] খসড়া 
বািষ �ক কম �স�াদন 
�ি� দািখল 

[এম. ১.১.১] �িশ�ণ 
সমাি�র পর িনধ �ািরত 
সময়সীমার মে� 
খসড়া �ি� দািখল�ত 

িদন ১.০০ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 5  
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ল��মা�া পিরমােপর মান 

��ত অজ�ন 
৩০ �ন 

২০১৬ পয �� 

�মানক 
সঙেযাজন 

করা 
হেয়েছ 
িকনা? 

�িম
ক 

ন�র 

�কৗশলগত উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায ��ম 

(Activities) 

কম �স�াদন �চক  

(Performance 
Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান 
চলিত 
মােনর 
িনে� 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
 

[এম. ১.২] বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি�র 
��ায়ন �িতেবদন 
দািখল 

[এম. ১.২.১] িনধ �ািরত 
তািরেখ ��ায়ন 
�িতেবদন দািখল�ত 

তািরখ ১.০০ ৩১-০৮-
২০১৫ 

০১-০৯-
২০১৫ 

০২-০৯-
২০১৫ 

০৩-০৯-
২০১৫ 

০৪-
০৯-

২০১৫ 

৩১-
০৮-

২০১৫ 

হ�া 

[এম. ১.৩] বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি� 
বা�বায়ন পিরবী�ণ 

[এম. ১.৩.১] 
দািখল�ত অধ �বািষ �ক 
ও ��মািসক �িতেবদন 

সং�া ১.০০ ৫ ৪ ৩   5 হ�া 

[এম. ১.৪] 
আওতাধীন সং�ার 
সে� বািষ �ক 
কম �স�াদন সং�া� 
সমেঝাতা �ারক 
�া�র 

[এম. ১.৪.১] 
সমেঝাতা �ারক 
�া�িরত 

তািরখ ১.০০ ১৫-১০-
২০১৫ 

১৯-১০-
২০১৫ 

২২-১০-
২০১৫ 

২৬-১০-
২০১৫ 

২৯-১০-
২০১৫ 

১২-১০-
২০১৫ 

হ�া 

[এম. ১.৫] বািষ �ক 
কম �স�াদন-এর 
সে� সংি�� 
কম �কত�ােদর 
�েণাদনা �দান 

[এম. ১.৫.১] 
�বেদিশক �িশ�েণ 
��িরত কম �কত�া  

সং�া ১.০০ ৩ ২ ১   2 হ�া 
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ল��মা�া পিরমােপর মান 

��ত অজ�ন 
৩০ �ন 

২০১৬ পয �� 

�মানক 
সঙেযাজন 

করা 
হেয়েছ 
িকনা? 

�িম
ক 

ন�র 

�কৗশলগত উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 
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(Activities) 

কম �স�াদন �চক  

(Performance 
Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান 
চলিত 
মােনর 
িনে� 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
 

এম.
২ 

[এম. ২] উ�াবন 
ও অিভেযাগ 
�িতকােরর 
মা�েম �সবার 
মােনা�য়ন 

৫ [এম. ২.১] 
পিরবিত�ত ফর�ােট 
িস�েজ� স চাট �ার 
�ণয়ন 

[এম. ২.১.১] 
পিরবিত�ত ফর�ােট 
ম�ণালয়/িবভােগর 
িস�েজ� স চাট �ার 
ওেয়বসাইেট �কািশত  

তািরখ ১.০০ ২৯-১০-
২০১৫ 

০৫-১১-
২০১৫ 

১২-১১-
২০১৫ 

১৯-১১-
২০১৫ 

২৬-১১-
২০১৫ 

২৯-১০-
২০১৫ 

হ�া 

[এম. ২.১.২] 
অিধদ�র/সং�ার 
িস�েজ� স চাট �ার 
�ণীত ও �কািশত  

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-
২০১৫ 

০৭-১২-
২০১৫ 

১৪-১২-
২০১৫ 

২১-১২-
২০১৫ 

২৮-
১২-

২০১৫ 

--- হ�া 

[এম. ২.২] 
অিভেযাগ �িতকার 
�ব�া বা�বায়ন 

[এম. ২.২.১] 
িন�ি��ত অিভেযাগ  

% ১.০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৬০ হ�া 

[এম. ২.৩] �সবা 
�ি�য়ায় উ�াবন 
কায ��ম বা�বায়ন 

[এম. ২.৩.১] 
ম�ণালয়/িবভােগ 
কমপে� এক� কের 
অনলাইন �সবা চা��ত  

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-
২০১৫ 

০৭-১২-
২০১৫ 

১৪-১২-
২০১৫ 

২১-১২-
২০১৫ 

২৮-
১২-

২০১৫ 

14-12-
2014 

হ�া 
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ল��মা�া পিরমােপর মান 

��ত অজ�ন 
৩০ �ন 

২০১৬ পয �� 

�মানক 
সঙেযাজন 

করা 
হেয়েছ 
িকনা? 

�িম
ক 

ন�র 

�কৗশলগত উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায ��ম 

(Activities) 

কম �স�াদন �চক  

(Performance 
Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান 
চলিত 
মােনর 
িনে� 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
 

[এম. ২.৩.২] 
ম�ণালয়/িবভােগ 
কমপে� এক� কের 
�সবা �ি�য়া সহজী�ত  

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-
২০১৫ 

০৭-১২-
২০১৫ 

১৪-১২-
২০১৫ 

২১-১২-
২০১৫ 

২৮-
১২-

২০১৫ 

22-
06-

2016 

হ�া 

এম.
৩ 

[এম. ৩] দ�তা 
ও �নিতকতার 
উ�য়ন 

৩ [এম. ৩.১] জাতীয় 
��াচার �কৗশল 
বা�বায়ন 

[এম. ৩.১.১] ��াচার 
বা�বায়ন পিরবী�ণ 
কাঠােমা 

(monitoring 
framework) �ণীত  

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-
২০১৫ 

০৭-১২-
২০১৫ 

১৪-১২-
২০১৫ 

২১-১২-
২০১৫ 

২৮-
১২-

২০১৫ 

৩০-
১০-

২০১৫ 

হ�া 

[এম. ৩.১.২] 
�ন/২০১৬ এর মে� 
��াচার 
কম �পিরক�নার 
বা�বািয়ত কায ��ম  

% ১.০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 85 হ�া 

[এম. ৩.২] 
কম �কত�া/কম �চারীেদ
র �িশ�ণ আেয়াজন 

[এম. ৩.২.১] 
�িশ�েণর সময় 

জনঘ�া ১.০০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬২ হ�া 
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ল��মা�া পিরমােপর মান 

��ত অজ�ন 
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২০১৬ পয �� 

�মানক 
সঙেযাজন 

করা 
হেয়েছ 
িকনা? 

�িম
ক 

ন�র 

�কৗশলগত উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায ��ম 

(Activities) 

কম �স�াদন �চক  

(Performance 
Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান 
চলিত 
মােনর 
িনে� 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
 

এম.
৪ 

[এম. ৪] ত� 
অিধকার ও 
��েণািদত ত� 
�কাশ বা�বায়ন 

২ [এম. ৪.১] ত� 
�কাশ িনেদ �িশকা 
�ণয়ন 

[এম. ৪.১.১] ত� 
�কাশ িনেদ �িশকা 
ওেয়বসাইেট �কািশত  

তািরখ ১.০০ ২৯-১০-
২০১৫ 

০৫-১১-
২০১৫ 

১২-১১-
২০১৫ 

১৯-১১-
২০১৫ 

২৬-১১-
২০১৫ 

০৫-১১-
২০১৫ 

হ�া 

[এম. ৪.২] 
আওতাধীন 
দ�র/সং�ায় 
দািয়��া� কম �কত�া 
িনেয়াগ 

[এম. ৪.২.১] 
আওতাধীন সকল 
দ�েরর দািয়��া� 
কম �কত�ার নাম ও 
�যাগােযােগর �কানার 
স�লন ওেয়বসাইেট 
�কািশত  

তািরখ ০.৫০ ২৯-১০-
২০১৫ 

০৫-১১-
২০১৫ 

১২-১১-
২০১৫ 

১৯-১১-
২০১৫ 

২৬-১১-
২০১৫ 

০৫-১১-
২০১৫ 

হ�া 

[এম. ৪.৩] 
ম�ণালয়/িবভােগর 
বািষ �ক �িতেবদন 
�ণয়ন 

[এম. ৪.৩.১] বািষ �ক 
�িতেবদন ওেয়বসাইেট 
�কািশত  

তািরখ ০.৫০ ১৫-১০-
২০১৫ 

২৯-১০-
২০১৫ 

১৫-১১-
২০১৫ 

৩০-১১-
২০১৫ 

১৫-১২-
২০১৫ 

১৫-১১-
২০১৫ 

হ�া 
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ল��মা�া পিরমােপর মান 

��ত অজ�ন 
৩০ �ন 

২০১৬ পয �� 

�মানক 
সঙেযাজন 

করা 
হেয়েছ 
িকনা? 

�িম
ক 

ন�র 

�কৗশলগত উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায ��ম 

(Activities) 

কম �স�াদন �চক  

(Performance 
Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান 
চলিত 
মােনর 
িনে� 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
 

এম.
৫ 

[এম. ৫] আিথ �ক 
�ব�াপনার 
উ�য়ন 

২ [এম. ৫.১] বােজট 
বা�বায়ন কিম�র 
কম �পিরিধ 
যথাযথভােব 
অ�সরণ 

[এম. ৫.১.১] বােজট 
বা�বায়ন পিরক�না 

(Budget 
Implementation 
Plan) �ণীত ও 
��মািসক বােজট 
বা�বায়ন �িতেবদন 
দািখল�ত  

সং�া ১.০০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ 5 হ�া 

[এম. ৫.২] অিডট 
আপি� িন�ি� 
কায ��েমর উ�য়ন 

[এম. ৫.২.১] বছের 
অিডট আপি� 
িন�ি��ত  

% ১.০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২.২৬ হ�া 

 

 
 
 
 


