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া: ২ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ৩০, ২০১৮

পিরমােপর মান

িমক
নং

কৗশলগত উে
(Strategic

Objectives)

কৗশলগত
উেের মান

(Weight of
Strategic
Objective)

কায ম (Activities)
কম সাদন চক

(Performance Indicators)
একক

(Unit)

কম সাদন চেকর মান
(Weight of

Performance
Indicators)

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান চলিত মােনর িনে ষাািসক অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
িবধাবিত ও অনসর
জনেগাীর সামািজক রা
জারদারকরণ;

৪০

[১.১] বয়ভাতা দান [১.১.১] ভাতা িবধােভাগী ল ১৬.০০ ৩৫.০০ ৩৪.৯৫ ৩৪.৯০ ৩৪.৮৫ ৩৪.৭০ ৩৫

৩৫ ল জেনর ১ম িকির
৮৪.৮৪% টাকা িবতরণ
ইেতামে স হেয়েছ ,
িবতরণ চলেছ। ২য় িকির
অথ  ছাড় করা হেয়েছ ।

[১.২] িবধবা, ামী িনহীতা মিহলা ভাতা দান [১.২.১] ভাতা িবধােভাগী ল ১০.০০ ১২.৬৫ ১২.৬০ ১২.৫৫ ১২.৫০ ১২.৪০ ১২.৬৫

১২.৬৫ ল জেনর ১ম
িকির ৮৪.৬৯% টাকা
িবতরণ ইেতামে স
হেয়েছ, িবতরণ চলেছ। ২য়
িকির অথ  ছাড় করা
হেয়েছ ।

[১.৩] বেদ ও অনসর জনেগাীর জীবনমান
উয়েন সহায়তা দান

[১.৩.১] ভাতা িবধােভাগী সংা ০.৫০ ২১০০০ ২০৯৮০ ২০৯৭৫ ২০৯৭০ ২০৯৬৫ ২৩,২০০

২৩,২০০ জেনর ২য় িকির
অথ  ছাড় করা হেয়েছ মাঠ
পয ােয় িবতরণ কায ম
চলমান

[১.৩.২] িবধােভাগী িশণাথ সংা ০.২৫ ১৪০০ ১৩৯৫ ১৩৯০ ১৩৮৫ ১৩৮০ ১৪০০

১৪০০ জেনর ২য় িকির
অথ  ছাড় করা হেয়েছ ।
মাঠ পয ােয় কায ম
চলমান

[১.৩.৩] উপি িবধােভাগী সংা ০.২৫ ৯৪০০ ৯৩৯৫ ৯৩৯০ ৯৩৮৫ ৯৩৮০ ১০,৭৩২

১০,৭৩২ জেনর ২য় িকির
অথ  ছাড় করা হেয়েছ। মাঠ
পয ােয় িবতরণ কায ম
চলমান

[১.৪] িহজড়া জনেগাীর জীবনমান উয়েন সহায়তা
দান

[১.৪.১] ভাতা িবধােভাগী সংা ০.৫০ ২৬০০ ২৫৯৫ ২৫৯০ ২৫৮৫ ২৫৮০ ২৬০০

২৬০০ ২য় িকির অথ 
ছাড় করা হেয়েছ । মাঠ
পয ােয় িবতরণ কায ম
চলমান

[১.৪.২] িবধােভাগী িশণাথ সংা ০.২৫ ১৮০০ ১৭৯০ ১৭৮০ ১৭৭০ ১৭৬০ ১৮০০
১৮০০ ২য় িকির অথ  ছাড়
করা হেয়েছ। মাঠ পয ােয়
কায ম চলমান

[১.৪.৩] উপি িবধােভাগী সংা ০.২৫ ১৩৫০ ১৩৪০ ১৩৩০ ১৩২০ ১৩১০ ১৩৫০

১৩৫০ ২য় িকির অথ 
ছাড় করা হেয়েছ। মাঠ
পয ােয় িবতরণ কায ম
চলমান

[১.৫] হাসপাতােল অবানরত  রাগীেদর
সহায়তা দান

[১.৫.১] সবা সংা ল ১.৫০ ৫.৬০ ৫.৫০ ৫.৪০ ৫.৩০ ৫.২০ ৫.১

[১.৬] কাার, িকডিন, িলভার িসেরািসস, ােক
ারালাইজড ও জগত দেরাগীেদর আিথ ক
সহায়তা দান

[১.৬.১] আিথ ক সহায়তা িবধােভাগী সংা ২.০০ ১০০০০ ৯৯৫০ ৯৯৪০ ৯৯২৫ ৯৯০০ ৪,৯৪৫ কায ম চলমান

[১.৭] চা-িমকেদর জীবনমান উয়েন সহায়তা
দান

[১.৭.১] খা সহায়তা িবধােভাগী সংা ১.০০ ৩০০০০ ০ ০ ০ ০ অথ ছাড় িয়াধীন

[১.৮] ােসবী িতান ও অনসর ির
সমতা ির লে আিথ ক অদান দান

[১.৮.১] িবধােভাগী িতান সংা ১.০০ ৫৩০০ ৫২৫০ ৫২০০ ৫১০০ ৫০০০

িবি দােনর িেত
িবভ ণীর িতােনর
অেল অদােনর
আেবদন ইেতামে িবিভ
জলা থেক পিরষদ
কায ালেয় আসেত 
কেরেছ।

[১.৮.২] িবধােভাগী ি সংা ১.০০ ৪২০০০ ৪১৯৫০ ৪১৯০০ ৪১৮৫০ ৪১৮০০ ৭৫৭ কায ম িয়াধীন আেছ।

[১.৯] ােসবী িতােনর সমতা িলক
িশণ আেয়াজন

[১.৯.১] িশণ িবধােভাগী সংা ০.৫০ ১১০০ ১০৮৮ ১০৮৭ ১০৮৬ ১০৮৫ ৫৮৭ কায ম চলমান আেছ।

[১.১০] সামািজক সমা ও সমাজকাণ
মণালেয়র দ সবা সিকত গেবষণা/ায়ন
কম  পিরচালনা

[১.১০.১] ায়ন িতেবদন সংা ১.০০ ৩ ২ ১ ১

[১.১১] সমাজকাণ মণালয় দ সবা সেক
চারণা

[১.১১.১] কািশত সমাজকাণ বাতা সংা ০.৫০ ৬ ২

[১.১১.২] িবলেবাড  সংা ০.২৫ ২০ ১০

[১.১১.৩] িভিডও চারণা সংা ০.২৫ ৫ ৪ ৩

[১.১২] যৗথ উোেগ হীত উয়ন কের মােম
দ সবা

[১.১২.১] দ সবা ল ১.০০ ১৯.০০ ১৮.৯০ ১৮.৫০ ১৮.৭০ ১৮.৬০ ৯.৫ কায ম চলমান

[১.১৩] অনলাইন ভাতা বাপনা িসেম চা
(বয়ভাতা, িবধবাভাতা ও িতবীভাতা)

[১.১৩.১] ভাতা বাপনা িসেেম ডাটা এি
(মিত)

ল ২.০০ ৫৫.৯০ ৫৪.০০ ৫৩.৫০ ৫৩.০০ ৫২.৫০ ৪৪.৬ কায ম চলমান



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ৩০, ২০১৮

পিরমােপর মান

িমক
নং

কৗশলগত উে
(Strategic

Objectives)

কৗশলগত
উেের মান

(Weight of
Strategic
Objective)

কায ম (Activities)
কম সাদন চক

(Performance Indicators)
একক

(Unit)

কম সাদন চেকর মান
(Weight of

Performance
Indicators)

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান চলিত মােনর িনে ষাািসক অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২
িতবী িেদর সমিত ও
সমউয়ন িনিতকরণ;

১৫

[২.১] অসল িতবী ভাতা দান [২.১.১] িবধােভাগী িতবী ল ৬.০০ ৮.২৫ ৮.২০ ৮.১৫ ৮.১০ ৮.০০ ৮.২৫

৮.২৫ ল জেনর ১ম
িকির ৮৩.৪৩% টাকা
িবতরণ ইেতামে স
হেয়েছ, িবতরণ চলেছ। ২য়
িকির অথ  ছাড় করা
হেয়েছ ।

[২.২] িতবী িশাথেদর িশা উপি দান [২.২.১] িবধােভাগী িতবী িশাথ সংা ২.৫০ ৮০০০০ ৭৯৫০০ ৭৯৪০০ ৭৯৩০০ ৭৯২০০ ৮০০০০

৮০০০০ জেনর ১ম িকির
৮১.৮৮% টাকা িবতরণ
ইেতামে স হেয়েছ,
িবতরণ চলেছ। ২য় িকির
অথ  ছাড় করা হেয়েছ ।

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

[২.৩.১] দ সবা সংা ল ২.০০ ১২.০০ ১১.৭৫ ১১.৫০ ১১.২৫ ১১.০০ ৫.৬৫ কায ম চলমান

[২.৪] ামাণ ভােনর মােম শারীিরক ও থরািপ
সবা দান

[২.৪.১] দ সবা সংা ল ০.৫০ ৪.০০ ৩.৯৫ ৩.৯০ ৩.৮৫ ৩.৮০ ০.৯২ কায ম চলমান

[২.৫] অজম িরেসাস  সােরর মােম পরামশ 
সবা দান

[২.৫.১] িবধােভাগী অিভভাবক সংা ০.২৫ ১০০০০ ৯৯০০ ৯৮০০ ৯৭০০ ৯৬০০ ৪৪৬৬ কায ম চলমান

[২.৬] িতবী িেদর সহায়ক উপকরণ সরবরাহ [২.৬.১] উপকরণ িবধােভাগী সংা ০.৫০ ৮০০০ ৭৯০০ ৭৮০০ ৭৭০০ ৭৬০০ ২২৬৫ কায ম চলমান

[২.৭] িতবী িেদর িবেশষ িশা এবং
িশণ দান

[২.৭.১] িবেশষ িশা ও িশণ িবধােভাগী সংা ০.৫০ ১০৩০০ ১০২৮০ ১০২৭০ ১০২৬০ ১০২৫০ ১১০০ কায ম চলমান

[২.৮] িতবিতা অদান [২.৮.১] এনিডিড াের িচিকৎসা অদান সংা ০.২৫ ১১০০ ১০৫০ ১০২৫ ১০১০ ১০০৫ ৭৯৬

[২.৯] িতবী িেদর ারা উৎপািদত প
িবপণন

[২.৯.১] উৎপািদত প িবপণন ল টাকা ১.০০ ৩০০ ২৯০ ২৮৫ ২৭৫ ২৬৫ ৫৫ কায ম চলমান

[২.৯.২] উৎপািদত ািক সামী ল িপস ০.৫০ ১২.৫০ ১২.৪৫ ১২.৪০ ১২.৩৫ ১২.৩০ ৩.৭৫ কায ম চলমান

[২.৯.৩] উৎপািদত েপয় পািন ল িলটার ০.৫০ ১৫.০০ ১৪.৭৫ ১৪.৫০ ১৪.৩০ ১৪.১০ ৪ কায ম চলমান

[২.১০] িতবী িেদর িশানিবশ িশণ
[২.১০.১] িশণা িতবী ি সংা ০.২৫ ৩০০ ২৯৮ ২৯৬ ২৯৪ ২৯২ ৭৫ কায ম চলমান

[২.১০.২] কম সংানা িতবী সংা ০.২৫ ২৩০ ২২৮ ২২৭ ২২৬ ২২৫ ৬০ কায ম চলমান

৩

সামািজক ায় িবচার ও
নঃএকীকরণ
(Reintegration);
এবং

১৫

[৩.১] দ ঋণ দান

[৩.১.১] নঃিবিনেয়ােগর পিরমাণ কা টাকা ২.০০ ৭৫.০০ ৭২.০০ ৭০.০০ ৬৮.০০ ৬৫.০০ ৩১.০৩ কায ম চলমান

[৩.১.২] িবিনেয়ােগর পিরমাণ কা টাকা ১.০০ ৫০.০০ ৪৯.৫০ ৪৯.৪০ ৪৯.৩০ ৪৯.২০ ২৫

[৩.১.৩] আদায়ত সািভ স চাজ কা টাকা ১.০০ ১০.০০ ৯.৫০ ৯.০০ ৮.৫০ ৮.০০ ৪.২৩

[৩.১.৪] িবিনেয়াগ আদােয়র হার % ১.০০ ৯২.৫০ ৯২.৪০ ৯২.৩০ ৯২.২০ ৯২.১০ ৮৫ কায ম চলমান

[৩.১.৫] নঃিবিনেয়াগ আদােয়র হার % ১.০০ ৯০.৫০ ৯০.৪০ ৯০.৩০ ৯০.২০ ৯০.১০ ৮৬ কায ম চলমান

[৩.২] িলক ও দতা উয়ন িশণ

[৩.২.১] িবধােভাগী ষ িশণাথ সংা ১.০০ ৩২০০০ ৩১৯০০ ৩১৮০০ ৩১৫০০ ৩১০০০ ১৯৯০০

[৩.২.২] িবধােভাগী নারী িশণাথ সংা ১.০০ ২৮০০০ ২৭৯০০ ২৭৮০০ ২৭৫০০ ২৬০০০ ১৩১৬৯

[৩.২.৩] িশণ ড সংা সংা ০.৫০ ৩২ ৩১ ৩০ ৩২

[৩.৩] িবধাবিত িশেদর আবাসন, ভরণেপাষণ,
িশা, িশণ ও নব াসন দান

[৩.৩.১] িবধাা িশ সংা ১.৫০ ১৩৩৬০ ১৩৩৫৫ ১৩০০০

[৩.৩.২] পাবিলক পরীায় িশেদর গড় পােশর
হার

% ১.৫০ ৯২.০০ ৯১.৫০ ৯১.২৫ ৯১.২০ ৯১.০০ ৮৫

[৩.৩.৩] নব ািসত িশ সংা ০.৫০ ৩৮০০ ৩৭৮০ ৩৭৬০ ৩৭৫০ ৩৭২৫ ১৭২০

[৩.৩.৪] িশ অিধকার জনসেচতনতা কায েম
অংশহণকারী

সংা ০.৫০ ৭০০০ ৬৯০০ ৬৮০০ ৬৭০০ ৬৬০০ ৪০০০

[৩.৪] বসরকাির এিতমখানায় কািপেটশন া
দান

[৩.৪.১] িবধাা বালক িশ সংা ০.৫০ ৭৬০০০ ৭৫৯০০ ৭৫৮৫০ ৭৫৮০০ ৭৫৭০০ ৭৫০০০

[৩.৪.২] িবধাা বািলকা িশ সংা ০.২৫ ১০০০০ ৯৯০০ ৯৮৫০ ৯৮০০ ৯৭৯০ ৯৩৯৫

[৩.৪.৩] আওতা িতান সংা সংা ০.২৫ ৪১০০ ৪০৫০ ৪০০০ ৩৮০০ ৩৭০০ ৩৮১৪

৩৮১৪  িতােনর
িবপরীেত সব েমাট
৮৪,৩৯৫ জন িশর ১ম ও
২য় িকির টাকা
ইেতামে ছাড় করা
হেয়েছ।

[৩.৫] সমােজর অসহায় জনেগাীর জ
অবকাঠােমা িনম াণ

[৩.৫.১] িনিম ত আবকাঠােমার আয়তন বগ িমার ০.৫০ ১৬৩৩৮ ১৬৩০০ ১৬২০০ ১৬১০০ ১৬০০০ ৮১৬৯

[৩.৬] আল-নািহয়ান াের মােম িবধাবিত
িশেদর অাবাসন, িশা, িশণ ও নব াসন

[৩.৬.১] িবধাা িশর সংা সংা ০.২৫ ৪০০ ৩৯৯ ৩৯৮ ৩৯৭ ৩৯৬ ৩৮৫

[৩.৬.২] পাবিলক পরীায় িশেদর গড় পােশর
হার

% ০.২৫ ৯২.৫০ ৮৮.০০ ৮৭.৫০ ৮৭.০০ ৮৬.০০ ৮২

[৩.৭] অৈবতিনক হলী কােজর ময াদা উীতকরণ
ও পািরবািরক কায েম নারী-েষর
অংশীদািরলক দািয় বনেক উৎসািহতকরণ

[৩.৭.১] চারণা (ি ও িভয়াল)’র মােম
সেচতন ি

সংা ০.২৫ ২৫০০০ ২৪০০০ ২৩০০০ ২২০০০ ২০০০০ ২০০০০

[৩.৭.২] সিমনার ও ওয়াকশেপর মােম সেচতন
ি

সংা ০.২৫ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৭০ ২৬০ ১৫০

৪
আথ সামািজক উয়েন
সামািজক সা (Equity)
িনিতকরণ।

১০

[৪.১] আইেনর সংেশ  আসা িশ বা আইেনর
সােথ সংঘাত জিড়ত িশেদর িশণ ও
নঃএকীকরণ

[৪.১.১] সহায়তাা িশর সংা সংা ২.২৫ ৬০০ ৫৯০ ৫৮০ ৫৭০ ৫৬০ ৯২০

[৪.১.২] নঃএকীকরণ িশ সংা ১.৫০ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ৩৩৫

[৪.২] েবশন ও আফটার কয়ার সািভ স
[৪.২.১] েবশন সহায়তা িবধােভাগী সংা ১.০০ ৬০০ ৫৯৫ ৫৯০ ৫৮৮ ৫৮৬ ২৮০

[৪.২.২] আফটার কয়ােরর মােম নব ািসত সংা ০.৫০ ২২০০ ২১৯০ ২১৮০ ২১৭০ ২১৬০ ১১৯৩

[৪.৩] ভবের িশণ ও নব াসন
[৪.৩.১] আয়া িবধােভাগী সংা ০.২৫ ১৫০০ ১৪৯৫ ১৪৯০ ১৪৮৮ ১৪৮৫ ১০৫২

[৪.৩.২] নব ািসত ভবের সংা ০.২৫ ৪০০ ৩৯০ ৩৮৫ ৩৮০ ৩৭০ ২৫৬

[৪.৪] সামািজক-িতবী মেয়েদর িশণ ও
নব াসন

[৪.৪.১] আয়া সামািজক িতবী নারী সংা ০.৫০ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৭০ ২৬০ ২৮৪

[৪.৪.২] সামািজক িতবী নারী নব াসন সংা ০.২৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৫০

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

[৪.৫.১] আয়া নারী ও িশ সংা ০.২৫ ৫৭০ ৫৬৮ ৫৬৫ ৫৬০ ৫৫৫ ৪০০

[৪.৫.২] সফ হাম থেক নব ািসত নারী ও িশ সংা ০.২৫ ১৫০ ১৪৯ ১৪৮ ১৪৭ ১৪৬ ১২০

[৪.৬] চাই হ লাইেনর মােম িশ রা
[৪.৬.১] রাহাত টিলেফান কল % ২.০০ ৭০.০০ ৬৯.০০ ৬৮.০০ ৬৭.০০ ৬৬.০০ ৮৪

[৪.৬.২] া টিলেফান কলসংা সংা ১.০০ ৬৫০০০ ৬৪৫০০ ৬৪৪০০ ৬৪৩০০ ৬৪২০০ ৩১৩৮৫



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ৩০, ২০১৮

পিরমােপর মান

িমক
নং

কৗশলগত উে
(Strategic

Objectives)

কৗশলগত
উেের মান

(Weight of
Strategic
Objective)

কায ম (Activities)
কম সাদন চক

(Performance Indicators)
একক

(Unit)

কম সাদন চেকর মান
(Weight of

Performance
Indicators)

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান চলিত মােনর িনে ষাািসক অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১
কায পিত, কম পিরেবশ ও
সবার মােনায়ন

৯

[এম.১.১] মণালয়/িবভােগ ই-ফাইিলং পিত
বাবায়ন

[এম.১.১.১] ই-ফাইেল নিথ িনিত ১.০০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৬০

[এম.১.২] ইউিনেকাড বহার িনিত করা [এম.১.২.১] ইউিনেকাড বহার িনিতত ০.৫০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯৫

[এম.১.৩] মণালয়/িবভাগ কক ২০১৬-১৭
অথ বছের ণীত তািলকা অযায়ী কমপে 
কের অনলাইন সবা চা করা

[এম.১.৩.১] নতম  অনলাইন সবা চাত ১.০০ ২১-১১-২০১৭ ০৭-১২-২০১৭ ১৪-১২-২০১৭ ২১-১২-২০১৭ ২৮-১২-২০১৭ ৩১-১২-২০১৭

[এম.১.৪] মণালয়/িবভাগ কক উাবনী উোগ
ও Small Improvement Project
(SIP) বাবায়ন

[এম.১.৪.১] উাবনী উোগ ও SIP-সেহর
ডাটােবস তত

১.০০ ৩১-০৮-২০১৭ ১৪-০৯-২০১৭ ২৮-০৯-২০১৭ ১২-১০-২০১৭ ৩১-১০-২০১৭ ৩১-০৮-২০১৭

[এম.১.৪.২] উাবনী উোগ ও SIP
রিেকেটড

১.০০ ৪০ ৩০ ২৫ ২০ ১০ ১৮

[এম.১.৫] সবার মান সেক সবাহীতােদর
মতামত পিরবীেণর বা চা করা

[এম.১.৫.১] সবাহীতােদর মতামত পিরবীেণর
বা চাত

১.০০ ১৪-০৯-২০১৭ ২৮-০৯-২০১৭ ১২-১০-২০১৭ ৩১-১০-২০১৭ ১৪-১২-২০১৭ ০৩-০৮-২০১৭

[এম.১.৬] মণালয়/িবভােগর িত শাখায়
িবনেযা নিথর তািলকা ণয়ন ও িবন করা

[এম.১.৬.১] তািলকা অযায়ী িবনত নিথ ১.০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[এম.১.৬.২] শাখায় িবনেযা নিথর তািলকা
ণীত

০.৫০ ১১-০১-২০১৮ ১৮-০১-২০১৮ ২২-০১-২০১৮ ২৫-০১-২০১৮ ৩১-০১-২০১৮

[এম.১.৭] িসেজস চাট ার অযায়ী সবা দান
[এম.১.৭.১] িসেজস চাট ার বাবায়ন সংা
পিরবীণ বহা চাত

১.০০ ৩১-১২-২০১৭ ১৫-০১-২০১৮ ২২-০১-২০১৮ ০৮-০২-২০১৮ ২২-০২-২০১৮ ২৮-১২-২০১৭

২৮-১২-২০১৭ তািরেখ
িসেজন চাট ার বাবায়ন
পিরবীেণর জ কিম
গঠন করা হেয়েছ।

[এম.১.৮] অিভেযাগ িতকার বা বাবায়ন
[এম.১.৮.১] িনি সংা িতেবদন িরত ০.৫০ ১২ ১১ ৬

[এম.১.৮.২] িনিত অিভেযাগ ০.৫০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৪০

এম.২
দতার সে বািষ ক
কম সাদন ি বাবায়ন
িনিত করা

৪

[এম.২.১] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর খসড়া বািষ ক
কম সাদন ি দািখল

[এম.২.১.১] িনধ ািরত সময়সীমার মে খসড়া
ি দািখলত

০.৫০ ২৩-০৪-২০১৭ ২৪-০৪-২০১৭ ২৫-০৪-২০১৭ ২৬-০৪-২০১৭ ২৭-০৪-২০১৭ ২৩-০৪-২০১৭

[এম.২.২] ২০১৬-১৭ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির ায়ন িতেবদন দািখল

[এম.২.২.১] িনধ ািরত তািরেখ ায়ন িতেবদন
দািখলত

১.০০ ০৮-০৮-২০১৭ ১০-০৮-২০১৭ ১৩-০৮-২০১৭ ১৬-০৮-২০১৭ ১৭-০৮-২০১৭ ০৮-০৮-২০১৭

[এম.২.৩] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ি বাবায়ন পিরবীণ

[এম.২.৩.১] মািসক িতেবদন ণীত ও
দািখলত

০.৫০ ৪ ৩ ২

[এম.২.৪] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
দািখল

[এম.২.৪.১] িনধ ািরত তািরেখ অধ বািষ ক ায়ন
িতেবদন দািখলত

১.০০ ৩০-০১-২০১৮ ৩১-০১-২০১৮ ০১-০২-২০১৮ ০৫-০২-২০১৮ ০৬-০২-২০১৮ ৩০-০১-২০১৮

[এম.২.৫] আওতাধীন দর/সংার সে ২০১৭-১৮
অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন ি ার

[এম.২.৫.১] বািষ ক কম সাদন ি ািরত ১.০০ ১৫-০৬-২০১৮ ১৮-০৬-২০১৮ ১৯-০৬-২০১৮ ২০-০৬-২০১৮ ২১-০৬-২০১৮ ১৫-০৬-২০১৭

এম.৩
আিথ ক ও সদ বাপনার
উয়ন

৩

[এম.৩.১] অিডট আপি িনি কায েমর উয়ন [এম.৩.১.১] বছের অিডট আপি িনিত ১.০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২.৬৬

[এম.৩.২] াবর/অাবর সির হালনাগাদ
তািলকা ত করা

[এম.৩.২.১] াবর সির হালনাগাদ তািলকা ০.৫০ ০১-০২-২০১৮ ১৫-০২-২০১৮ ২৮-০২-২০১৮ ২৮-০৩-২০১৮ ১৫-০৪-২০১৮ কায ম চলমান

[এম.৩.২.২] অাবর সির হালনাগাদ তািলকা ০.৫০ ০১-০২-২০১৮ ১৫-০২-২০১৮ ২৮-০২-২০১৮ ২৮-০৩-২০১৮ ১৫-০৪-২০১৮ কায ম চলমান

[এম.৩.৩] মণালয়/িবভােগ কাণ কম কতা
িনেয়াগ করা

[এম.৩.৩.১] কাণ কম কতা িনেয়াগত ও
ওেয়ব সাইেট কািশত

১.০০ ১৫-১০-২০১৭ ২৯-১০-২০১৭ ১৫-১১-২০১৭ ৩০-১১-২০১৭ ১৪-১২-২০১৭ ১৫-১০-২০১৭

এম.৪ দতা ও নিতকতার উয়ন ২

[এম.৪.১] সরকাির কম সাদন বাপনা সংা
িশণসহ িবিভ িবষেয় কম কতা/কম চারীেদর
জ িশণ আেয়াজন

[এম.৪.১.১] িশেণর সময় ১.০০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩০

[এম.৪.২] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর াচার বাবায়ন
কম পিরকনা এবং পিরবীণ কাঠােমা ণয়ন করা

[এম.৪.২.১] াচার বাবায়ন কম পিরকনা
এবং পিরবীণ কাঠােমা ণীত ও দািখলত

০.৫০ ১৩-০৭-২০১৭ ৩১-০৭-২০১৭ ১৩-০৭-২০১৭

[এম.৪.৩] িনধ ািরত সময়সীমার মে মািসক
পিরবীণ িতেবদন দািখল করা

[এম.৪.৩.১] মািসক পিরবীণ িতেবদন
দািখলত

০.৫০ ৪ ৩ ২

এম.৫
ত অিধকার ও েণািদত
ত কাশ বাবায়ন
জারদার করা

২

[এম.৫.১] ত বাতায়ন হালনাগাদকরণ [এম.৫.১.১] ত বাতায়ন হালনাগাদত ০.৫০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.৫.২] েণািদত ত কাশ [এম.৫.২.১] েণািদত ত কািশত ০.৫০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০

[এম.৫.৩] মণালয়/িবভােগর বািষ ক িতেবদন
ণয়ন ও কাশ

[এম.৫.৩.১] বািষ ক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

১.০০ ১৫-১০-২০১৭ ২৯-১০-২০১৭ ১৫-১১-২০১৭ ৩০-১১-২০১৭ ১৪-১২-২০১৭ ১৫-১০-২০১৭


