


বািষ �ক কম �স�াদন �ি� ��মািসক অজ�ন �িতেবদন, সমাজক�াণ ম�ণালয়, ২০১৬-২০১৭ - (�লাই - �সে��র) 
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১ �িবধাবি�ত ও অন�সর 
জনেগা�ীর সামািজক �র�া 
�জারদারকরণ 

৩০ [১.১] বয়�ভাতা �দান [১.১.১] ভাতা �িবধােভাগী ল� ৮.০০ ৩১.৫০ ৩১.৫ ৩১.৪০ ৩১.৩৫ ৩১.৩০  চলমান 

[১.২] িবধবা, �ামী িন�হীতা 
মিহলা ভাতা �দান 

[১.২.১] ভাতা �িবধােভাগী ল� ৫.০০ ১১.৫০ ১১.৪৯ ১১.৪৮ ১১.৪৭ ১১.৪৬  চলমান 

[১.৩] �বেদ ও অন�সর 
জনেগা�ীর জীবনমান উ�য়েন 
সহায়তা �দান 

[১.৩.১] ভাতা �িবধােভাগী সং�া ০.৭৫ ২০০৯৫ ২০০০০ ১৯৫০০ ১৯২৫০ ১৯২০০  চলমান 

[১.৩.২] �িবধােভাগী 
�িশ�ণাথ� 

সং�া ০.৫০ ১৩৭৫ ১৩৫০ ১৩২৫ ১৩০০ ১২৭৫ ৩৫০ চলমান 

[১.৩.৩] উপ�ি� �িবধােভাগী সং�া ০.৫০ ৯৩৭৮ ৯১৫০ ৮৯০০ ৮৭০০ ৮৫৩০  চলমান 

[১.৪] িহজড়া জনেগা�ীর 
জীবনমান উ�য়েন সহায়তা 
�দান 

[১.৪.১] ভাতা �িবধােভাগী সং�া ০.৫০ ২৫৭৪ ২৫৫০ ২৫০০ ২৪২৫ ২৩৫০  চলমান 

[১.৪.২] �িশ�ণ �িবধােভাগী সং�া ০.৫০ ১৬৫০ ১৬২৫ ১৬০০ ১৫৭৫ ১৫২৫ ৪৫০ চলমান 

[১.৪.৩] উপ�ি� �িবধােভাগী সং�া ০.৫০ ১৫৫০ ১৫২৫ ১৫০০ ১৪৯০ ১৪৮০  চলমান 

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

[১.৫.১] �সবা সং�া ল� ১.৫০ ৭.০০ ৬.৩০ ৬.০০ ৫.৫০ ৫.২৫ ১.৩৭  

[১.৬] ক�া�ার, িকডিন, িলভার 
িসেরািসস, ��ােক 
�ারালাইজড ও জ�গত 

[১.৬.১] আিথ �ক সহায়তা 
�িবধােভাগী 

সং�া ১.০০ ৬০০০ ৫৯৮৫ ৫৯৫০ ৫৯২৫ ৫৯০০ ১৪৫৫  
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�দেরাগীেদর আিথ �ক সহায়তা 
�দান 

[১.৭] চা-�িমকেদর জীবনমান 
উ�য়েন সহায়তা �দান 

[১.৭.১] খা� সহায়তা 
�িবধােভাগী 

সং�া ০.৫০ ৩০০০০ ২৯৯০০ ২৯৮৫০ ২৯৮০০ ২৯৭০০  চলমান 

[১.৮] ���ােসবী �িত�ান ও 
অন�সর �ি�র স�মতা �ি�র 
লে�� আিথ �ক অ�দান �দান 

[১.৮.১] �িবধােভাগী �িত�ান সং�া ১.০০ ৫২৫০ ৫২০০ ৫১৫০ ৫১০০ ৫০০০  চলমান 

[১.৮.২] �িবধােভাগী �ি� সং�া ১.০০ ১৮০০০ ১৭৮০০ ১৭৭০০ ১৭৬০০ ১৭৫৫০ ৫৫৬  

[১.৯] ���ােসবী �িত�ােনর 
স�মতা �ি��লক �িশ�ণ 
আেয়াজন 

[১.৯.১] �িশ�ণ �িবধােভাগী সং�া ০.৫০ ১০৮০ ১০৭৫ ১০৭০ ১০৬২ ১০৬৫ ১৭৭  

[১.১০] সামািজক সম�া ও 
সমাজক�াণ ম�ণালেয়র �দ� 
�সবা স�িক�ত 
গেবষণা/��ায়ন কম � 
পিরচালনা 

[১.১০.১] গেবষণা �িতেবদন সং�া ১.০০ ৩ ২ ১   ১ চলমান 

[১.১০.২] ��ায়ন �িতেবদন সং�া ১.০০ ৩ ২ ১   ১ চলমান 

[১.১১] সমাজক�াণ ম�ণালয় 
�দ� �সবা স�েক� �চারণা 

[১.১১.১] �কািশত সমাজক�াণ 
বাত�া 

সং�া ০.৫০ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১  

[১.১১.২] িবলেবাড � সং�া ০.৫০ ২০ ১৭ ১৭ ১৬ ১৫ ৮  

[১.১১.৩] িভিডও �চারণা সং�া ০.৫০ ৩ ২ ১   ৩  
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[১.১১.৪] �সবা িভিডও সং�া ০.২৫ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫ ৩  

[১.১২] �যৗথ উে�ােগ �হীত 
উ�য়ন �কে�র মা�েম �দ� 
�সবা 

[১.১২.১] �দ� �সবা ল� ১.৫০ ১৮.১৫ ১৭.৯০ ১৭.৭৫ ১৭.৫৫ ১৭.৪০ ৪.৫৫  

[১.১৩] অনলাইন ভাতা 
�ব�াপনা িসে�ম চা� 
(বয়�ভাতা, িবধবাভাতা ও 
�িতব�ীভাতা) 

[১.১৩.১] অনলাইন �ব�াপনা 
চা�করণ 

তািরখ ৩.০০ ৩১-০৮-
২০১৬ 

১০-০৯-
২০১৬ 

২০-০৯-
২০১৬ 

৩০-০৯-
২০১৬ 

২০-১০-
২০১৬ 

১৬-০৮-
২০১৬ 

 

২ �িতব�ী �ি�েদর সমি�ত 
ও সম উ�য়ন িনি�তকরণ 

২৫ [২.১] অস�ল �িতব�ী ভাতা 
�দান 

[২.১.১] �িবধােভাগী ল� ৬.০০ ৭.৫০ ৭.৪৯ ৭.৪৮ ৭.৪৭ ৭.৪৬  চলমান 

[২.২] �িতব�ী িশ�াথ�েদর 
িশ�া উপ�ি� �দান 

[২.২.১] �িবধােভাগী �িতব�ী 
িশ�াথ� 

সং�া ২.২৫ ৭৫০০০ ৭৪৯০০ ৭৪৮০০ ৭৪৭০০ ৭৪৬০০  চলমান 

[২.২.২] �িবধােভাগী এনিডিড 
িশ�াথ� 

সং�া ০.২৫ ৫০০ ৪৮০ ৪৫০ ৪৩০ ৪০০  চলমান 

[২.৩] �সবা ও সাহা� �ক� 
�থেক �িতব�ী �ি�েদর 
শারীিরক ও �থরািপ �সবা �দান 

[২.৩.১] �দ� �সবা সং�া ল� ৩.৫০ ৩০.০০ ২৯.০০ ২৮.০০ ২৭.০০ ২৬.০০ ৩.৪০  

[২.৪] �া�মাণ ভ�ােনর মা�েম 
শারীিরক ও �থরািপ �সবা �দান 

[২.৪.১] �দ� �সবা সং�া ল� ১.০০ ৫.০০ ৪.৫০ ৪.২৫ ৪.০০ ৩.৭৫ ০.২৬  
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[২.৫] অ�জম িরেসাস � 
�স�ােরর মা�েম পরামশ � �সবা 
�দান 

[২.৫.১] �িবধােভাগী অিভভাবক সং�া ০.৫০ ১০০০০ ৯৯৯০ ৯৯৮০ ৯৯৭০ ৯৯৫০ ৪৮৭  

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

[২.৬.১] উপকরণ �িবধােভাগী সং�া ০.৫০ ১৪৫০০ ১৪২৫০ ১৪০০০ ১৩৯৯৫ ১৩৯০০ ১৯৫০  

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

[২.৭.১] িবেশষ িশ�া ও 
�িশ�ণ �িবধােভাগী 

সং�া ০.৫০ ১১০০০ ১০৯০০ ১০৮৫০ ১০৮০০ ১০৭৫০ ১২৪৮২  

[২.৮] �িতব�ী কম �সং�ান 
�মলা আেয়াজন 

[২.৮.১] কম �সং�ান�া� 
�িতব�ী �ি� 

সং�া ০.৫০ ১০০ ৮৫ ৭৫ ৭০ ৬০ ৪০  

[২.৯] �িতব�ী �ি�েদর জ� 
কমে�� িনম �াণ 

[২.৯.১] িনম �ােণর �ভৗত অ�গিত 
(�ম�ি��ত) 

% ১.০০ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৩২ ২৫ ২২ পরবত� 
�মলা 
িডেস�র 
২০১৬ 

[২.১০] অ�ি�ক িশ�েদর 
িবেশষ িব�ালয় পিরচালনা 

[২.১০.১] চা��ত অ�জম 
��শাল �◌ৃল 

সং�া ০.২৫ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১০ ১  

[২.১১] �িতব�ী কম �জীবীেদর 
আবাসন �িবধা স�সারণ 

[২.১১.১] চা��ত �থক 
�হাে�ল 

সং�া ০.৫০ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪  চলমান 

[২.১২] �িতবি�তা অ�দান [২.১২.১] জা�উফা এর সং�া ০.২৫ ২২০ ২১৯ ২১৮ ২১৭ ২১৬ ৮.৫০  
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�নব �াসন অ�দান 

[২.১২.২] এনিডিড �াে�র 
িচিকৎসা অ�দান 

সং�া ০.২৫ ১০০০ ৯৭৫ ৯৫০ ৯২৫ ৯০০  চলমান 

[২.১৩] এনিডিড িবষয়ক 
�ব�াপনা �িশ�ণ �দান 

[২.১৩.১] জা�উফা �িশ�ণ�া� 
অিভভাবক 

সং�া ০.২৫ ৬০০ ৫৯০ ৫৮০ ৫৭০ ৫৫০ ৬৭  

[২.১৩.২] এনিডিড �াে�র 
মা�েম �িশ�ণ�া� 

সং�া ০.২৫ ১০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬  চলমান 

[২.১৪] �িতব�ী �সবা িবষয়ক 
দ�তা উ�য়ন �িশ�ণ �দান 

[২.১৪.১] �িশ�ণ�া� কম �চারী সং�া ০.২৫ ২৫০০ ২৪০০ ২৩০০ ২০০০ ২১০০  চলমান 

[২.১৫] �িতবি�তা �টিল 
�থরািপ চা�করণ 

[২.১৫.১] �টিল-�থরািপ �ক� 
সং�া 

সং�া ০.৫০ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭  চলমান 

[২.১৬] গণসেচতনতা�লক 
�িতবি�তা উ�রণ �মলা 
আেয়াজন 

[২.১৬.১] সেচতন �ি� সং�া সং�া ০.২৫ ৫০০০০ ৪৫০০০ ৪০০০০ ৩৫০০০ ৩০০০০  চলমান 

[২.১৭] ��ইল ��ক ছাপােনা ও 
িবতরণ 

[২.১৭.১] ��ইল বই সং�া ০.৫০ ৫০৯০ ৫০৬০ ৫০৪৫ ৫০৩০ ৫০১৬ ৫০০০  

[২.১৭.২] ��ইল বই ��া� 
িশ�াথ� 

সং�া ০.৫০ ৪২১৫ ৪২০৫ ৪১৯০ ৪১৭৫ ৪১৬৫  চলমান 
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[২.১৮] �িতবি�তা শনা�করণ [২.১৮.১] পিরচয়প� �া� 
�িতব�ী 

ল� ২.৫০ ১৪.৫০ ১৪.৪০ ১৪.৩০ ১৪.২০ ১৪.০০ ৫.৯  

[২.১৮.২] শনা��ত �িতব�ী ল� ০.২৫ ১৫.২০ ১৫.১৫ ১৫.১০ ১৫.০৫ ১৫.০০ ১৫.২০  

[২.১৯] �িতব�ী �ি�েদর �ারা 
উৎপািদত প� িবপণন 

[২.১৯.১] উৎপািদত প� 
িবপণন 

ল� 
টাকা 

১.০০ ২৬০.০০ ২৫৫.০০ ২৫০.০০ ২৪০.০০ ২২০.০০ ২১.০৮  

[২.১৯.২] উৎপািদত �াি�ক 
সাম�ী 

ল� 
িপস 

০.৫০ ১২.২০ ১২.১৫ ১২.১০ ১২.০৫ ১২.০১ ৬.১১  

[২.১৯.৩] উৎপািদত �েপয় 
পািন 

ল� 
িলটার 

০.৫০ ১৪.০০ ১৩.৭৫ ১৩.৫০ ১৩.২৫ ১২.৫০ ৫.৬০  

[২.২০] �িতব�ী �ি�েদর 
িশ�ানিবশ �িশ�ষণ 

[২.২০.১] �িশ�ণ�া� �িতব�ী 
�ি� 

সং�া ০.২৫ ৩১০ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৭০ ৯০  

[২.২০.২] কম �সং�ান�া� 
�িতব�ী 

সং�া ০.২৫ ২২০ ২১৫ ২১০ ২০৫ ২০২ ৬০  

৩ সামািজক �ায় িবচার ও 
�নঃএকীকরণ 
(Reintegration) 

১৫ [৩.১] �দ�� ��ঋণ �দান [৩.১.১] �নঃিবিনেয়ােগর 
পিরমাণ 

�কা� 
টাকা 

২.০০ ৬০.০০ ৫৭.০০ ৫৫.০০ ৫৩.০০ ৫১.৫০ ২৩.০৪  

[৩.১.২] িবিনেয়ােগর পিরমাণ �কা� 
টাকা 

১.০০ ৪৮.০০ ৪৬.০০ ৪৪.০০ ৪২.০০ ৪০.৫০ ৮.৭৪  



�িমক 
ন�র 

�কৗশলগত উে�� 

(Strategic Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 
(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায ��ম (Activities) 
�ড়া� ফলাফল �চক  

(Outcome  
Indicator) 

একক 
(Unit) 

কম �স�াদন �চেকর 
মান 

(Weight of 
Performance 
Indicators) 

পিরমােপর মান সাফ� 

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

অজ�ন ম�� 

[৩.১.৩] আদায়�ত সািভ �স চাজ� �কা� 
টাকা 

১.০০ ৬.০০ ৫.৮০ ৫.৫৫ ৫.৫০ ৫.১৫ ১.৭৩  

[৩.১.৪] িবিনেয়াগ আদােয়র 
হার 

% ১.০০ ৯২.০০ ৯১.৫০ ৯১.০০ ৯০.০০ ৮৯.০০ ৮৯  

[৩.১.৫] �নঃিবিনেয়াগ 
আদােয়র হার 

% ১.০০ ৯০.০০ ৮৯.০০ ৮৯.৫০ ৮৯.২৫ ৮৯.০০ ৮৯  

[৩.২] �ি��লক ও দ�তা 
উ�য়ন �িশ�ণ 

[৩.২.১] �িবধােভাগী ��ষ 
�িশ�ণাথ� 

সং�া ১.০০ ১২২০০০ ১২১০০০ ১২০০০০ ১১৯০০০ ১১৮০০০ ১৭১১১  

[৩.২.২] �িবধােভাগী নারী 
�িশ�ণাথ� 

সং�া ১.০০ ৬৫০০০ ৬৪৫০০ ৬৪০০০ ৬৩৫০০ ৬৩০০০ ৯১০৫  

[৩.২.৩] �িশ�ণ ��ড সং�া সং�া ০.৫০ ২৯ ২৮ ২৭ ২৬ ২৫ ২৫  

[৩.৩] �িবধাবি�ত িশ�েদর 
আবাসন, ভরণেপাষণ, িশ�া, 
�িশ�ণ ও �নব �াসন �দান 

[৩.৩.১] �িবধা�া� িশ� সং�া ১.৫০ ১৩৩৫০ ১৩৩০০ ১৩২৫০ ১৩২২৫ ১৩২০০ ১৪৬৪৭  

[৩.৩.২] পাবিলক পরী�ায় 
িশ�েদর গড় পােশর হার 

% ১.৫০ ৯০.০০ ৮৯.৫০ ৮৯.২৫ ৮৯.০০ ৮৮.০০ ৯১.৫৮  

[৩.৩.৩] �নব �ািসত িশ� সং�া ০.৫০ ৩৭০০ ৩৬৫০ ৩৬০০ ৩৫৫০ ৩৫০০ ৯৫০  

[৩.৩.৪] িশ� অিধকার 
জনসেচতনতা কায ��েম 

সং�া ০.৫০ ৩৫০০ ৩৪৫০ ৩৪০০ ৩৩০০ ৩২৫০ ১৫০০  
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অংশ�হণকারী 

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

[৩.৪.১] �িবধা�া� বালক িশ� সং�া ০.৫০ ৬৫০০০ ৬৪৯৫০ ৬৪৯০০ ৬৪৮৫০ ৬৪৮০০ ৬৫০০০  

[৩.৪.২] �িবধা�া� বািলকা 
িশ� 

সং�া ০.২৫ ৭০০০ ৬৯৫০ ৬৯০০ ৬৮৫০ ৬৮০০ ৩০০০  

[৩.৪.৩] আওতা�� �িত�ান 
সং�া 

সং�া ০.২৫ ৩৬৫০ ৩৬১৫ ৩৫৮২ ৩৫৫০ ৩৫২০ ৩৫২২  

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

[৩.৫.১] িনিম �ত আবকাঠােমার 
আয়তন 

বগ � 
িমটার 

০.৫০ ১৫৫৬০ ১৫৪৬০ ১৫৩৬০ ১৫২৬০ ১৫১৬০ ৩০০০  

[৩.৬] আল-নািহয়ান �াে�র 
মা�েম �িবধাবি�ত িশ�েদর 
অ◌াবাসন, িশ�া, �িশ�ণ ও 
�নব �াসন 

[৩.৬.১] �িবধা�া� িশ�র 
সং�া 

সং�া ০.৫০ ৪০০ ৩৯৯ ৩৯৮ ৩৯৭ ৩৯৬ ০.৪  

[৩.৬.২] পাবিলক পরী�ায় 
িশ�েদর গড় পােশর হার 

% ০.৫০ ৮৮.০০ ৮৭.০০ ৮৬.০০ ৮৫.০০ ৮৪.০০  চলমান 

৪ আথ �সামািজক উ�য়েন 
সামািজক সা� (Equity) 
িনি�তকরণ 

১০ [৪.১] আইেনর সং�েশ � আসা 
িশ� বা আইেনর সােথ সংঘাত 
জিড়ত িশ�েদর �িশ�ণ ও 
�নঃএকীকরণ 

[৪.১.১] সহায়তা�া� িশ�র 
সং�া 

সং�া ২.২৫ ৫৫০ ৫৩০ ৫২০ ৫১৫ ৫০৫ ২৫০  

[৪.১.২] �নঃএকী�ত িশ� সং�া ১.৫০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫০ ৪৫  

[৪.২] �েবশন ও আফটার [৪.২.১] �েবশন সহায়তা সং�া ১.০০ ৫৮৫ ৫৬০ ৫৫০ ৫৪৫ ৫৪০ ১৪৭  
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�কয়ার সািভ �স �িবধােভাগী 

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

সং�া ০.৫০ ২১০০ ২০৫৫ ২০৪৫ ২০৩০ ২০০০ ৮৩২  

[৪.৩] ভব�ের �িশ�ণ ও 
�নব �াসন 

[৪.৩.১] আ�য়�া� �িবধােভাগী সং�া ০.২৫ ১৪৮০ ১৪৬০ ১৪৫০ ১৪২০ ১৪০০ ৫৭২  

[৪.৩.২] �নব �ািসত ভব�ের সং�া ০.২৫ ৩৫০ ৩৪৫ ৩৪০ ৩৩৫ ৩৩৩ ১৩০  

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

[৪.৪.১] আ�য়�া� সামািজক 
�িতব�ী নারী 

সং�া ০.৫০ ৫০০ ৪৯৫ ৪৯০ ৪৮৫ ৪৮০ ৩৫০  

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

সং�া ০.২৫ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৬ ১৬০ ২  

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

[৪.৫.১] আ�য়�া� নারী ও িশ� সং�া ০.২৫ ৫৫০ ৫৪৫ ৫৪০ ৫৩৫ ৫২৫ ৩৪১  

[৪.৫.২] �সফ �হাম �থেক 
�নব �ািসত নারী ও িশ� 

সং�া ০.২৫ ১৪৫ ১৪০ ১৩৮ ১৩৬ ১৩৪ ১৫০  

[৪.৬] চাই� �হ� লাইেনর 
মা�েম িশ� �র�া 

[৪.৬.১] �রাহা�ত �টিলেফান 
কল 

% ২.০০ ৬৫.০০ ৬৪.০০ ৬৩.০০ ৬২.০০ ৬১.০০ ৪০  

[৪.৬.২] �া� �টিলেফান 
কলসং�া 

সং�া ১.০০ ৬০০০০ ৫৫০০০ ৫০০০০ ৪৫০০০ ৪০০০০ ১২৭৪৭  
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এম.১ দ�তার সে� বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি� বা�বায়ন 
িনি�ত করা 

৬ [এম.১.১] ২০১৬-১৭ অথ �বছেরর 
খসড়া বািষ �ক কম �স�াদন �ি� 
দািখল 

[এম.১.১.১] িনধ �ািরত 
সময়সীমার মে� খসড়া �ি� 
দািখল�ত 

তািরখ ১.০০ ১৫-০৫-
২০১৬ 

১৬-০৫-
২০১৬ 

১৭-০৫-
২০১৬ 

১৮-০৫-
২০১৬ 

১৯-০৫-
২০১৬ 

১৫-০৫-
২০১৬ 

 

[এম.১.২] ২০১৫-১৬ 
অথ �বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন 
�ি�র ��ায়ন �িতেবদন 
দািখল 

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

তািরখ ১.০০ ১৪-০৮-
২০১৬ 

১৬-০৮-
২০১৬ 

১৭-০৮-
২০১৬ 

১৮-০৮-
২০১৬ 

২১-০৮-
২০১৬ 

১৪-০৮-
২০১৬ 

 

[এম.১.৩] ২০১৬-১৭ 
অথ �বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন 
�ি� বা�বায়ন পিরবী�ণ 

[এম.১.৩.১] ��মািসক 
�িতেবদন �ণীত ও দািখল�ত 

সং�া ১.০০ ৪ ৩ ২   ১  

[এম.১.৪] ২০১৬-১৭ অথ �বছেরর 
বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র 
অধ �বািষ �ক ��ায়ন �িতেবদন 
দািখল 

[এম.১.৪.১] িনধ �ািরত তািরেখ 
অধ �বািষ �ক ��ায়ন �িতেবদন 
দািখল�ত 

তািরখ ১.০০ ৩১-০১-
২০১৭ 

০১-০২-
২০১৭ 

০২-০২-
২০১৭ 

০৫-০২-
২০১৭ 

০৬-০২-
২০১৭ 

 চলমান 

[এম.১.৫] আওতাধীন 
দ�র/সং�ার সে� ২০১৬-১৭ 
অথ �বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন 
�ি� �া�র 

[এম.১.৫.১] বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি� �া�িরত 

তািরখ ১.০০ ৩০-০৬-
২০১৬ 

    ৩০-০৬-
২০১৬ 

 

[এম.১.৬] বািষ �ক কম �স�াদন 
�ি�র সে� সংি�� 
কম �কত�ােদর �েণাদনা �দান 

[এম.১.৬.১] �বেদিশক 
�িশ�েণ ��িরত কম �কত�া 

সং�া ১.০০ ৩ ২ ১   ২  



�িমক 
ন�র 

�কৗশলগত উে�� 

(Strategic Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 
(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায ��ম (Activities) 
�ড়া� ফলাফল �চক  

(Outcome  
Indicator) 

একক 
(Unit) 

কম �স�াদন �চেকর 
মান 

(Weight of 
Performance 
Indicators) 

পিরমােপর মান সাফ� 

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

অজ�ন ম�� 

এম.২ কায �প�িত ও �সবার 
মােনা�য়ন 

৫ [এম.২.১] ই-ফাইিলং প�িত 
�বত�ন 

[এম.২.১.১] ম�ণালয়/িবভােগ 
ই-ফাইিলং প�িত �বিত�ত 

তািরখ ১.০০ ২৮-০২-
২০১৭ 

৩০-০৩-
২০১৭ 

৩০-০৪-
২০১৭ 

৩১-০৫-
২০১৭ 

২৯-০৬-
২০১৭ 

৩০-১০-
২০১৬ 

 

[এম.২.২] িপআরএল ��র ২ 
মাস �েব � সংি�� কম �চারীর 
িপআরএল, �� নগদায়ন ও 
�পনশন ম�িরপ� �গপৎ জাির 
িনি�তকরণ 

[এম.২.২.১] িপআরএল ��র ২ 
মাস �েব � সংি�� কম �চারীর 
িপআরএল, �� নগদায়ন ও 
�পনশন ম�িরপ� �গপৎ 
জাির�ত 

% ১.০০ ১০০ ৯০ ৮০    চলমান 

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

[এম.২.৩.১] ম�ণালয়/িবভাগ 
এবং আওতাধীন দ�র/সং�ায় 
অিধকসং�ক অনলাইন �সবা 
চা�র লে�� �সবাস�েহর �ণ �া� 
তািলকা �ণীত এবং অ�ািধকার 
িনধ �ািরত 

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-
২০১৬ 

০৭-১২-
২০১৬ 

১৪-১২-
২০১৬ 

২১-১২-
২০১৬ 

২৮-১২-
২০১৬ 

 চলমান 

[এম.২.৩.২] ম�ণালয়/িবভাগ 
এবং আওতাধীন দ�র/সং�ায় 
অিধকসং�ক �সবা�ি�য়া 
সহজীকরেণর লে�� 
�সবাস�েহর �ণ �া� তািলকা 
�ণীত এবং অ�ািধকার 
িনধ �ািরত 

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-
২০১৬ 

০৭-১২-
২০১৬ 

১৪-১২-
২০১৬ 

২১-১২-
২০১৬ 

২৮-১২-
২০১৬ 

 চলমান 



�িমক 
ন�র 

�কৗশলগত উে�� 

(Strategic Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 
(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায ��ম (Activities) 
�ড়া� ফলাফল �চক  

(Outcome  
Indicator) 

একক 
(Unit) 

কম �স�াদন �চেকর 
মান 

(Weight of 
Performance 
Indicators) 

পিরমােপর মান সাফ� 

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

অজ�ন ম�� 

[এম.২.৪] অিভেযাগ �িতকার 
�ব�া বা�বায়ন 

[এম.২.৪.১] িন�ি��ত 
অিভেযাগ 

% ১.০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৬০  

এম.৩ দ�তা ও �নিতকতার উ�য়ন ৩ [এম.৩.১] সরকাির 
কম �স�াদন �ব�াপনা সং�া� 
�িশ�ণসহ িবিভ� িবষেয় 
কম �কত�া/কম �চারীেদর জ� 
�িশ�ণ আেয়াজন 

[এম.৩.১.১] �িশ�েণর সময়* জনঘ�া ১.০০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০  চলমান 

[এম.৩.২] জাতীয় ��াচার 
�কৗশল বা�বায়ন 

[এম.৩.২.১] ২০১৬-১৭ 
অথ �বছেরর ��াচার বা�বায়ন 
কম �পিরক�না এবং পিরবী�ণ 
কাঠােমা �ণীত ও দািখল�ত 

তািরখ ১.০০ ৩১-০৭-
২০১৬ 

১৪-০৮-
২০১৬ 

    চলমান 

[এম.৩.২.২] িনধ �ািরত 
সময়সীমার মে� ��মািসক 
পিরবী�ণ �িতেবদন দািখল�ত 

সং�া ১.০০ ৪ ৩ ২    চলমান 

এম.৪ কম � পিরেবশ উ�য়ন ৩ [এম.৪.১] অিফস ভবন ও 
আি�না পির�� রাখা 

[এম.৪.১.১] িনধ �ািরত 
সময়সীমার মে� অিফস ভবন 
ও আি�না পির�� 

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-
২০১৬ 

৩১-১২-
২০১৬ 

৩১-০১-
২০১৭ 

   চলমান 

[এম.৪.২] �সবা �ত�াশী এবং 
দশ �নাথ�েদর জ� টয়েলটসহ 
অেপ�াগার (waiting 
room) এর �ব�া করা 

[এম.৪.২.১] িনধ �ািরত 
সময়সীমার মে� �সবা �ত�াশী 
এবং দশ �নাথ�েদর জ� 
টয়েলটসহ অেপ�াগার চা��ত 

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-
২০১৬ 

৩১-১২-
২০১৬ 

৩১-০১-
২০১৭ 

   চলমান 



�িমক 
ন�র 

�কৗশলগত উে�� 

(Strategic Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 
(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায ��ম (Activities) 
�ড়া� ফলাফল �চক  

(Outcome  
Indicator) 

একক 
(Unit) 

কম �স�াদন �চেকর 
মান 

(Weight of 
Performance 
Indicators) 

পিরমােপর মান সাফ� 

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

অজ�ন ম�� 

[এম.৪.৩] �সবার মান স�েক� 
�সবা�হীতােদর মতামত 
পিরবী�েণর �ব�া চা� করা 

[এম.৪.৩.১] �সবার মান 
স�েক� �সবা�হীতােদর 
মতামত পিরবী�েণর �ব�া 
চা��ত 

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-
২০১৬ 

৩১-১২-
২০১৬ 

৩১-০১-
২০১৭ 

   চলমান 

এম.৫ ত� অিধকার ও ��েণািদত 
ত� �কাশ বা�বায়ন 
�জারদার করা 

২ [এম.৫.১] ত� বাতায়ন 
হালনাগাদকরণ 

[এম.৫.১.১] ত� বাতায়ন 
হালনাগাদ�ত 

% ১.০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০  চলমান 

[এম.৫.২] ম�ণালয়/িবভােগর 
বািষ �ক �িতেবদন �ণয়ন ও 
�কাশ 

[এম.৫.২.১] বািষ �ক �িতেবদন 
ওেয়বসাইেট �কািশত 

তািরখ ১.০০ ১৫-১০-
২০১৬ 

২৯-১০-
২০১৬ 

১৫-১১-
২০১৬ 

৩০-১১-
২০১৬ 

১৫-১২-
২০১৬ 

 চলমান 

এম.৬ আিথ �ক �ব�াপনার উ�য়ন ১ [এম.৬.১] অিডট আপি� 
িন�ি� কায ��েমর উ�য়ন 

[এম.৬.১.১] বছের অিডট 
আপি� িন�ি��ত 

% ১.০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০  ৩৭% 

 


