
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, সের ০৫, ২০১৬

পিরমােপর মান সাফ

ি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
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

অজন
(মিপিরষদ

ারা
অেমািদত)

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
িেযাােদর
সািব ক কাণ;

৪৩

[১.১] িেযাা ও
তেদর
উরািধকারীেদর
সানী ভাতা দান

[১.১.১] িবধাা ি
সংা
(ল)

৫.০০ ২.০০ ১.৯৫ ১.৯০ ১.৮৫ ১.৮০ ১.৮ ৬০.০০ ৩

[১.২]
াহত,খতাবা
িেযাা ও শহীদ
িেযাা পিরবােরর
সদেদর রাীয়
সানী ভাতা দান।

[১.২.১] িবধাা াহত
ও খতাবা িেযাা

সংা ৪.০০ ৬৮৩৬ ৬৭০০ ৬৬০০ ০০ ০০ ৬৯৮৯ ১০০.০০ ৪

[১.৩] াহত
িেযাা ও শহীদ
িেযাা পিরবােরর
সদেদর রশন
িবধা দান।

[১.৩.১] িবধাা ি সংা ৪.০০ ২১৪৫৫ ২১৪৩৫ ২১৪২৫ ০০ ০০ ২২৩৪৫ ১০০.০০ ৪

[১.৪] াহত
িেযাােদর
িচিকৎসা িবধা
দান।

[১.৪.১] িবধাা ি সংা ২.০০ ২১২ ২১০ ২০৯ ২০৮ ২০৭ ৩৬২ ১০০.০০ ২

[১.৫] িেযাা ও
েদর সান-
সিতেদর ঋণ
দান।

[১.৫.১] িবধাা ি সংা ৪.০০ ২৫০০ ২৪৯০ ২৪৭০ ২৪৫৫ ২৪৪৮ ২৩০০ ০.০০ ০

[১.৬] িমহীন ও
অসল
িেযাােদর জ
বাসান িনম াণ।

[১.৬.১] িনিম ত বাসান সংা ৫.০০ ৯০০ ৮৫০ ৮২০ ৮১০ ৮০০ ৯১৫ ১০০.০০ ৫

[১.৭] িেযাা
কমে িনম াণ।

[১.৭.১] িনিম ত উপেজলা
কমে

সংা ৩.০০ ১০০ ৯০ ৭০ ৬০ ৫১ ১০০ ১০০.০০ ৩

[১.৭.২] িনিম ত জলা
কমে

সংা ২.০০ ২৫ ২২ ২০ ০০ ০০ ২০ ৮০.০০ ১.৬

[১.৮] িেযাােদর
গেজট কাশ

[১.৮.১] কািশত গেজট সংা ২.০০ ৬০০ ৫৯০ ৫৮০ ৫৭৫ ৫৭০ ১০৮৯ ১০০.০০ ২

[১.৯] িেযাােদর
সনদ ও তয়ন
সংা আেবদন
িনিকরণ

[১.৯.১] সনদ তয়েনর
আেবদন িনি

সংা ২.০০ ২২০০ ২১৮০ ২১৭০ ২১৬০ ২১৫৭ ২৯১৫ ১০০.০০ ২

[১.৯.২] সনদ দােনর
আেবদন িনি

সংা ২.০০ ৪৮০ ৪৪০ ০০ ০০ ০০ ৫৬৪ ১০০.০০ ২

[১.১০] বব
িশাি দান

[১.১০.১] িা িশাথ সংা ৩.০০ ১৭৫০ ১৭০০ ১৬৫০ ১৬০০ ১৫০০ ১৭১৭ ৯৩.৪০ ২.৮

[১.১১] বাস সনেদর
িভিেত ঘািষত
িেযাােদর নাম
ডাটােবইজকরণ;

[১.১১.১] ডাটােবইজত
িেযাা

সংা ৩.০০ ৪০০০০ ৩৮০০০ ৩৫০০০ ৩২০০০ ৩০০০০ ৪২০০০ ১০০.০০ ৩

[১.১২]
াহতিেযাােদর
াট  আইিড কাড 
দান

[১.১২.১] দানত আইিড
কাড 

সংা ২.০০ ২০০ ১৮০ ১৫০ ১৪০ ১৩৭ ২২৮ ১০০.০০ ২

২
মহান িের
ইিতহাস ও িত
সংরণ;

২৩

[২.১] িের
িত / ারক িচ
জাঘের দশ ন ও
িের ইিতহাস
অবিহতকরণ

[২.১.১] জাঘর পিরদিশ ত
ি

সংা ৮.০০ ২৮০০০ ২৭৮০০ ২৭৫০০ ২৭০০০ ২৬৫০০ ৩৪৩৩০ ১০০.০০ ৮

[২.১.২] িনিম ত
ডেমাির িফ

সংা ৩.০০ ০৩ ০২ ০১ ০০ ০০ ৩ ১০০.০০ ৩

[২.২] িের
িত িচ দশ ন ও
িের ইিতহাস
অবিহতকরণ

[২.২.১] জাদখানা
বিম িতপীঠ
পিরদিশ ত ি

সংা ৭.০০ ৩০০০০ ২৫০০০ ২২০০০ ২১০০০ ২০০০০ ৪৯০৭২ ১০০.০০ ৭

[২.৩] িের
িত িনম াণ

[২.৩.১] িনিম ত িত সংা ৫.০০ ০৬ ০৪ ০০ ০০ ০০ ৬ ১০০.০০ ৫



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, সের ০৫, ২০১৬

পিরমােপর মান সাফ

ি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
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

অজন
(মিপিরষদ

ারা
অেমািদত)

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

বতমান ও
ভিবত জের
মে িের
আদশ  ও চতনার
জাগরণ এবং
দশােবাধ
শিশালীকরণ।

১৭

[৩.১] নন জের
কােছ িের
ইিতহাস েল ধরার
জ ি িভিক
ডেমির িফ
দশ নী।

[৩.১.১] ামািচ
দশ নী

সংা ৫.০০ ১২১০০০ ১২০৫০০ ১২০৪০০ ১২০৩০০ ১২০০০০ ১২৪২৩১ ১০০.০০ ৫

[৩.১.২] ামান জাঘর
দশ নী

সংা ৪.০০ ১২১০০০ ১২০৫০০ ১২০৪০০ ১২০৩০০ ১২০০০০ ১২৪২৩১ ১০০.০০ ৪

[৩.২] নন জের
জ ির উৎসেবর
আেয়াজন

[৩.২.১] অংশহণকারী
িশাথ

সংা ৩.০০ ৯০০০ ৮৫০০ ৮৪০০ ৮২০০ ৮০০০ ১০০০০ ১০০.০০ ৩

[৩.৩] জলা ও
িবভাগীয় িশক
সেলন আেয়াজন

[৩.৩.১] অংশহণকারী সংা ২.০০ ১৬২ ১৬১ ২৭৬ ১০০.০০ ২

[৩.৪] জাতীয় ও
আজািতক
সিমনার/ ওয়াকসপ
আেয়াজন

[৩.৪.১] অংশহণকারী সংা ২.০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮২ ৮০ ১০৮ ১০০.০০ ২

[৩.৫]
িিভিক
সংগঠনসেহর
িনবন ও পিরবীণ

[৩.৫.১] িনবিত ও
পিরবীিত সংগঠন

সংা ১.০০ ২০ ১৫ ১০ ২১ ১০০.০০ ১

এম.১

দতার সে
বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন

৫

[এম.১.১] খসড়া
বািষ ক কম সাদন
ি দািখল

[এম.১.১.১] িশণ
সমাির পর িনধ ািরত
সময়সীমার মে খসড়া
ি দািখলত

১.০০ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ৫ ১০০.০০ ১

[এম.১.২] বািষ ক
কম সাদন ির
ায়ন িতেবদন
দািখল

[এম.১.২.১] িনধ ািরত
তািরেখ ায়ন
িতেবদন দািখলত

১.০০ ৩১-০৮-২০১৫ ০১-০৯-২০১৫ ০২-০৯-২০১৫ ০৩-০৯-২০১৫ ০৪-০৯-২০১৫ ৩০-০৮-২০১৫ ১০০.০০ ১

[এম.১.৩] বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন পিরবীণ

[এম.১.৩.১] দািখলত
অধ বািষ ক ও মািসক
িতেবদন

১.০০ ৫ ৪ ৩ ৫ ১০০.০০ ১

[এম.১.৪] আওতাধীন
সংার সে বািষ ক
কম সাদন সংা
সমেঝাতা ারক
ার

[এম.১.৪.১] সমেঝাতা
ারক ািরত

১.০০ ১৫-১০-২০১৫ ১৯-১০-২০১৫ ২২-১০-২০১৫ ২৬-১০-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫ ১৩-০৯-২০১৫ ১০০.০০ ১

[এম.১.৫] বািষ ক
কম সাদন-এর
সে সংি
কম কতােদর েণাদনা
দান

[এম.১.৫.১] বেদিশক
িশেণ িরত কম কতা

১.০০ ৩ ২ ১ ৪ ১০০.০০ ১

এম.২

উাবন ও
অিভেযাগ
িতকােরর
মােম সবার
মােনায়ন

৫

[এম.২.১] পিরবিতত
ফরােট িসেজস
চাট ার ণয়ন

[এম.২.১.১] পিরবিতত
ফরােট
মণালয়/িবভােগর
িসেজস চাট ার
ওেয়বসাইেট কািশত

১.০০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫ ১০০.০০ ১

[এম.২.১.২]
অিধদর/সংার
িসেজস চাট ার ণীত ও
কািশত

১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫ ৩০-১১-২০১৫ ১০০.০০ ১

[এম.২.২] অিভেযাগ
িতকার বা
বাবায়ন

[এম.২.২.১] িনিত
অিভেযাগ

১.০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৫০ ৬০.০০ ০.৬

[এম.২.৩] সবা
িয়ায় উাবন
কায ম বাবায়ন

[এম.২.৩.১]
মণালয়/িবভােগ কমপে
এক কের অনলাইন সবা
চাত

১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫ ৩০-০৯-২০১৫ ১০০.০০ ১

[এম.২.৩.২]
মণালয়/িবভােগ কমপে
এক কের সবা িয়া
সহজীত

১.০০ ৩১-০৫-২০১৬ ০৭-০৬-২০১৬ ১৪-০৬-২০১৬ ২১-০৬-২০১৬ ২৮-০৬-২০১৬ ৩০-১১-২০১৫ ১০০.০০ ১



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, সের ০৫, ২০১৬

পিরমােপর মান সাফ

ি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
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

অজন
(মিপিরষদ

ারা
অেমািদত)

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩
দতা ও
নিতকতার উয়ন

৩

[এম.৩.১] জাতীয়
াচার কৗশল
বাবায়ন

[এম.৩.১.১] াচার
বাবায়ন পিরবীণ
কাঠােমা
(monitoring
framework) ণীত

১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫ ২৯-১১-২০১৫ ১০০.০০ ১

[এম.৩.১.২] ন/২০১৬
এর মে াচার
কম পিরকনার বাবািয়ত
কায ম

১.০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০.০০ ১

[এম.৩.২]
কম কতা/কম চারীেদর
িশণ আেয়াজন

[এম.৩.২.১] িশেণর
সময়

১.০০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬০ ১০০.০০ ১

এম.৪
ত অিধকার ও
েণািদত ত
কাশ বাবায়ন

২

[এম.৪.১] ত কাশ
িনেদ িশকা ণয়ন

[এম.৪.১.১] ত কাশ
িনেদ িশকা ওেয়বসাইেট
কািশত

১.০০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫ ১০০.০০ ১

[এম.৪.২] আওতাধীন
দর/সংায়
দািয়া কম কতা
িনেয়াগ

[এম.৪.২.১] আওতাধীন
সকল দেরর দািয়া
কম কতার নাম ও
যাগােযােগর কানার
সলন ওেয়বসাইেট
কািশত

০.৫০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫ ১০০.০০ ০.৫

[এম.৪.৩]
মণালয়/িবভােগর
বািষ ক িতেবদন
ণয়ন

[এম.৪.৩.১] বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

০.৫০ ১৫-১০-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫ ১৫-১১-২০১৫ ৩০-১১-২০১৫ ১৫-১২-২০১৫ ০৬-০৮-২০১৫ ১০০.০০ ০.৫

এম.৫
আিথ ক
বাপনার
উয়ন

২

[এম.৫.১] বােজট
বাবায়ন কিমর
কম পিরিধ
যথাযথভােব অসরণ

[এম.৫.১.১] বােজট
বাবায়ন পিরকনা
(Budget
Implementation
Plan) ণীত ও
মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন
দািখলত

১.০০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ১০০.০০ ১

[এম.৫.২] অিডট
আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৫.২.১] বছের অিডট
আপি িনিত

১.০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ০

মাট সং ার: ৯২.০০


