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বার্ষিক কর্িসম্পাদন চুর্ি ২০১৬-২০১৭ বাস্তবায়ননর ত্রৈর্ার্সক অগ্রগর্ি প্রর্িনবদন 

সসকশন  ৩ 

সকৌশলগি উনেশয, অগ্রার্িকার, কার্িক্রর্, কর্িসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যর্াৈা 

সকৌশলগি 

উনেশয 

(Strategi

c 

Objectiv

es) 

 

সকৌশলগি 

উনেনশযর 

র্ান  

(Weight of 

Strategic 

Objectives

) 

 

কার্িক্রর্ 

(Activities) 

 

কর্ি সম্পাদন সূচক 

 

(Performanc

e Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ি সম্পাদন 

সূচনকর র্ান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

 

লক্ষ্যর্াৈা/ক্রাইনের্রয়া ২০১৬-২০১৭ 

(Target/ Criteria Value for fiscal year 2016-17) 

 

 

 

 

 

অগ্রগতি 

অসািারণ অর্ি 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলর্ি 

র্ান 

চলর্ি র্াননর 

র্ননে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

[১] রূপকল্প 

২০২১ 

অর্জ নে 

দপ্তনেে 

সকল 

কার্জক্রম 

অন ানমশনে

ে আওতায় 

আো 

 

 

 

২৫ 

[১.১]  OLM 

System ব্যব্স্থা 

প্রব্তজ ে; 

[১.১.১]  OLM 

প্রব্র্তজ ত; 

তার্েখ ৮ ৩১/০৫/২০

১৭ 

০৫/০৬/২০

১৭ 

১০/০৬/২০

১৭ 

২০/০৬/২০

১৭ 

৩০/০৬/২০১৭ OLM System এর জন্য ক োর 

 মিটি গঠন্  রো হয়েয়ে।ইমিিয়যয ৩ টি 

সভো অনু্মিি হয়েয়ে।প্রয়সস িযোপ 

তিরীর  োজ প্রোে চূড়োন্ত। 

[১.২]কমজকতজ া/কমজচােীনদে 

OLM System 
সংক্রান্ত কার্েগেী 

প্রর্শক্ষনেে ব্যব্স্থা গ্রহে; 

[১.২.১]  ওয়াকজ শপ 

অেুর্িত; 

তার্েখ ৬ ৩১/০৫/২০

১৭ 

০৫/০৬/২০

১৭ 

১০/০৬/২০

১৭ 

২০/০৬/২০

১৭ 

৩০/০৬/২০১৭ সফটওেযোর তিরীর পর প্রমিক্ষন্ শুরু 

হয়ে 

[১.৩]  আমদার্ে ও েপ্তার্ে 

সংক্রান্ত সকল কার্জক্রম 

কর্িউ াোইর্ড কো; 

[১.৩.১]  র্ব্র্িন্ন 

কার্জক্রম 

কর্িউ াোইর্ডকৃ

ত; 

তার্েখ ৫ ৩১/০৫/২০

১৭ 

০৫/০৬/২০

১৭ 

১০/০৬/২০

১৭ 

২০/০৬/২০

১৭ 

৩০/০৬/২০১৭ OLM System চোলু হয়ল িো সম্ভে 

হয়ে 

[১.৪]  প্রনয়ার্েীয় 

হাডজ ওয়াে ও সফট্ওয়াে 

সংগ্রহ; 

[১.৪.১]  হাডজ ওয়াে 

ও সফট্ওয়াে 

সংগৃহীত; 

তার্েখ ৩ ৩১/০৫/২০

১৭ 

০৫/০৬/২০

১৭ 

১০/০৬/২০

১৭ 

২০/০৬/২০

১৭ 

৩০/০৬/২০১৭ হাডজ ওয়াে ক্রনয়ে র্েয ট ন্ডাে কর্জক্রম 

চলমাে আনে 

[১.৫] অেলাইনেে মাধ্যনম 

র্ব্র্িন্ন টসব্া প্রদাে কো; 

[১.৫.১] টসব্া 

প্রদােকৃত 

তার্েখ ৩ ৩১/০৫/২০

১৭ 

০৫/০৬/২০

১৭ 
১০/০৬/২০

১৭ 

২০/০৬/২০

১৭ 

৩০/০৬/২০১৭ OLM System চোলু হয়ল িো সম্ভে 

হয়ে  
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সসকশন  ৩ 

সকৌশলগি উনেশয, অগ্রার্িকার, কার্িক্রর্, কর্িসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যর্াৈা 

সকৌশল

গি 

উনেশয 

(Strat

egic 

Objec

tives) 

 

সকৌশলগি 

উনেনশযর 

র্ান  

(Weight 

of 

Strategi

c 

Objectiv

es) 

 

কার্িক্রর্ 

(Activities) 

 

কর্ি সম্পাদন 

সূচক 

 

(Performan

ce 

Indicators) 

 

একক 

(Uni

t) 

 

 কর্ি 

সম্পাদন 

সূচনকর 

র্ান 

(Weigh

t of 

Perfor

mance 

Indicat

ors) 

লক্ষ্যর্াৈা/ক্রাইনের্রয়া ২০১৬-২০১৭ 

(Target/ Criteria Value for fiscal year 2016-17) 

 

 

 

 

 
অগ্রগতি 

অসািারণ অর্ি উত্তর্ উত্তর্ চলর্ি 

র্ান 

চলর্ি 

র্াননর 

র্ননে 

     

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

[২]  

সেকানেে  

োর্স্ব 

আয় বৃ্র্ি 

কো 

 

৫০ 

[২.১] আমদার্ে র্েব্ন্ধে সেদপনেে 

আনব্দে র্েস্পর্িকেে; 

[২.১.১] ইসুযকৃত 

সেদপে;  

% ৮ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ মন্যধোমরি সিয়ের িয়যয আমদার্ে র্েব্ন্ধে 

সেদপনেে সকল আনব্দে র্েস্পর্ি কো 

হনে 

[২.২] েপ্তার্ে র্েব্ন্ধে সেদপনেে 

আনব্দে র্েস্পর্িকেে; 

[২.২.১] ইসুযকৃত 

সেদপে; 

% ৮ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ মন্যধোমরি সিয়ের িয়যয  েপ্তার্ে র্েব্ন্ধে 

সেদপনেে সকল  আনব্দে র্েস্পর্ি কো 

হনে 

[২.৩] র্শল্প আমদার্ে সেদপনেে 

আনব্দে র্েস্পর্িকেে; 

[২.৩.১] ইসুযকৃত 

সেদপে; 

% ৮ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ মন্যধোমরি সিয়ের িয়যয  র্শল্প  র্েব্ন্ধে 

সেদপনেে  সকল আনব্দে র্েস্পর্ি কো 

হনে  

[২.৪]  র্ব্র্িন্ন ধ্েনেে সেদপে 

েব্ায়নেে  আনব্দে র্েস্পর্িকেে; 

[২.৪.১] ব্ায়েকৃত 

সেদপে ; 

% ৮ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ মন্যধোমরি সিয়ের িয়যয  সকল ধ্েনেে 

সেদপে েব্ায়নেে   সকল আনব্দে 

র্েস্পর্ি  কো হনে 

[২.৫]  প্রনদয় টিআে চালাে র্াচাই 

কেে; 

[২.৫.১]  র্াচাই 

কৃত টিআে চালাে  
% ৬ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০%  টিআে চালাে র্াচাই  কো 

হনে 
 [২.৬] র্শল্প প্রর্তিাে স্থাপনে মূলধ্েী 

র্ন্ত্রপার্ত আমদার্েে আনব্দে 

র্েস্পর্িকেে; 

[২.৬.১] র্ােীকৃত 

অেুমর্তপে; 

% ৬ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২  [২.৬] র্শল্প প্রর্তিাে স্থাপনে মূলধ্েী 

র্ন্ত্রপার্ত আমদার্েে  সকল আনব্দে  

মন্যধোমরি সিয়ের িয়যয   র্েস্পর্ি  কো 

হনে 



পৃষ্ঠা 3 

 

 

 

 

 

সসকশন  ৩ 

সকৌশলগি উনেশয, অগ্রার্িকার, কার্িক্রর্, কর্িসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যর্াৈা 
সকৌশলগি উনেশয 

(Strategic 

Objectives) 

 

সকৌশলগি 

উনেনশযর 

র্ান  

(Weight 

of 

Strategi

c 

Objecti

ves) 

 

কার্িক্রর্ 

(Activities) 

 

কর্ি সম্পাদন 

সূচক 

 

(Performa

nce 

Indicators) 

 

একক 

(Unit

) 

 

কর্ি সম্পাদন 

সূচনকর র্ান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

লক্ষ্যর্াৈা/ক্রাইনের্রয়া ২০১৬-২০১৭ 

(Target/ Criteria Value for fiscal year 

2016-17) 

 

 

 

 

 

 

 
অগ্রগতি 

অসা

িারণ 

অর্ি 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলর্ি 

র্ান 

চলর্ি 

র্াননর 

র্ননে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

[৩] েপ্তার্ে প্রবৃ্র্ি অর্জ নে 

সহায়তা কো  
৩ 

[৩.১] র্ব্নদনশ অেুর্িত 

প্রদশজেী/টমলানত ব্াংলানদশী 

পনেযে পর্ের্চর্তে র্েয পেয 

টপ্রেনেে আনব্দে র্েস্পর্িকেে; 

[৩.১.১] 

র্ার্েকৃত েপ্তার্ে 

পাের্ম  

% ৩ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ র্ব্নদনশ অেুর্িত প্রদশজেী/টমলানত ব্াংলানদশী 

পনেযে পর্ের্চর্তে র্েয পেয টপ্রেনেে সকল আনব্দে 

মন্যধোমরি সিয়ের িয়যয   র্েস্পর্ি  কো হনে 

[৪] মােব্সিদ উন্নয়ে ২ 

[৪.১] র্েব্ন্ধে ও েব্ায়ে কার্জক্রম 

সিনকজ  দপ্তনেে কমজকতজ া/ 

কমজচােীনদে সনচতেতা বৃ্র্িকেে;  

[৪.১.১] 

প্রর্শক্ষনেে সময়   

র্েঘন্টা ২ ১১০০ ১০৫০ ১০০০ ৮০০ ৭০০ সবিনর্াে ৪২৪ ঘন্টা প্রর্শক্ষে সিুেজ হনয়নে 
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দপ্তর/সংস্থার আবর্শযক সকৌশলগি উনেশযসরূ্হ 

(সর্াে র্ান-২০) 

 
কলার্-১ কলার্-২ কলার্-৩ কলার্-৪ কলার্-৫ কলার্-৬       

 

 

অগ্রগতি 
সকৌশলগি উনেশয 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগি 

উনেনশযর 

র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্িক্রর্ 

(Activities) 

কর্িসম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কর্িসম্পাদন 

সূচনকর 

র্ান 

(Weight 

of 

PI) 

লক্ষ্যর্াৈার র্ান -২০১৬-১৭ 

 

অসাধ্ােে 
(Excellent) 

অর্ত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলর্ত মাে 

(Fair) 

চলর্তমানেে 

র্েনে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষতাে সনে ব্ার্ষজক 

কমজসিাদে চুর্ি 

ব্াস্তব্ায়ে 

৬ 

২০১৬-১৭ অর্জব্েনেে খসড়া ব্ার্ষজক কমজসিাদে 

চুর্ি দার্খল 

র্েধ্জার্েত সময়সীমাে মনধ্য খসড়া চুর্ি 

মন্ত্রোলয়/র্ব্িানগ দার্খলকৃত  
তার্েখ ১ ১৯ টম ২২ টম ২৪ টম ২৫ টম ২৬ টম 

র্েধ্জার্েত সময়সীমাে মনধ্য খসড়া 

চুর্ি মন্ত্রোলয়/র্ব্িানগ দার্খল কো 

হনয়নে 

মাঠপর্জানয়ে কার্জালয়সমূনহে সনে ২০১৬-১৭ 

অর্জব্েনেে ব্ার্ষজক কমজসিাদে  চুর্ি স্বাক্ষে 
র্েধ্জার্েত সময়সীমাে মনধ্য চুর্ি স্বাক্ষর্েত তার্েখ ১ ২৬-৩০ রু্ে - - - - 

২৬ জুন্/২০১৬ ইং িোমরয়ে ২০১৬-

১৭ অর্জব্েনেে ব্ার্ষজক কমজসিাদে  

চুর্ি স্বাক্ষর্েত হনয়নে 

২০১৫-১৬ অর্জব্েনেে ব্ার্ষজক কমজসিাদে চুর্িে 

মূলযায়ে প্রর্তনব্দে দার্খল 

র্েধ্জার্েত তার্েনখ মূলযায়ে প্রর্তনব্দে 

দার্খলকৃত  
সংখযা ১ ১৪ রু্লাই ১৭ রু্লাই ১৮ রু্লাই ১৯ রু্লাই ২০ রু্লাই 

১১/০৮/২০১৬ ইং তার্েনখ ২০১৫-১৬ 

অর্জব্েনেে ব্ার্ষজক কমজসিাদে 

চুর্িে মূলযায়ে প্রর্তনব্দে দার্খল 

কো হনয়নে 

২০১৬-১৭ অর্জব্েনেে ব্ার্ষজক কমজসিাদে চুর্ি 

ব্াস্তব্ায়ে পর্েব্ীক্ষে 
ত্রেমার্সক প্রর্তনব্দে দার্খলকৃত  সংখযা ১ ৪ ৩ ২ - - 

অয়টোের/২০১৬ িোয়সর ১ি সপ্তোয়হ 

ত্রেমার্সক প্রর্তনব্দে দার্খল কো হনব্ 

২০১৬-১৭ অর্জব্েনেে ব্ার্ষজক কমজসিাদে চুর্িে 

অধ্জব্ার্ষজক মূলযায়ে প্রর্তনব্দে দার্খল 

র্েধ্জার্েত তার্েনখ অধ্জব্ার্ষজক মূলযায়ে 

প্রর্তনব্দে দার্খলকৃত 
তার্েখ ১ ২২ র্ােুয়ার্ে 

২৩ 

র্ােুয়ার্ে 
২৪ র্ােুয়ার্ে ২৫ র্ােুয়ার্ে ২৬ র্ােুয়ার্ে 

র্েধ্জার্েত তার্েনখ অধ্জব্ার্ষজক মূলযায়ে 

প্রর্তনব্দে দার্খল কো হনব্ 

ব্ার্ষজক কমজসিাদে চুর্িে সনে সংর্িষ্ট 

কমজকতজ ানদে প্রনোদো প্রদাে 
ত্রব্নদর্শক প্রর্শক্ষনে টপ্রর্েত কমজকতজ া সংখযা ১ ৩ ২ ১ - - 

 

দক্ষতা ও ত্রের্তকতাে 

উন্নয়ে 
৩ 

 
সেকার্ে কমজসিাদে ব্যব্স্থাপো সংক্রান্ত 

প্রর্শক্ষেসহ র্ব্র্িন্ন র্ব্ষনয় কমজকতজ া/কমজচােীনদে 

র্েয প্রর্শক্ষে আনয়ার্ে 

প্রর্শক্ষনেে সময় র্েঘণ্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

১(এক) র্ে কমজকতজ া/কমজচােী গনড় 

১৪ ঘন্টা কনে প্রর্শক্ষে র্েনয়নেে  
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কলার্-১ কলার্-২ কলার্-৩ কলার্-৪ কলার্-৫ কলার্-৬       

 

 

অগ্রগতি 
সকৌশলগি উনেশয 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগি 

উনেনশযর 

র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্িক্রর্ 

(Activities) 

কর্িসম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কর্িসম্পাদন 

সূচনকর 

র্ান 

(Weight 

of 

PI) 

লক্ষ্যর্াৈার র্ান -২০১৬-১৭ 

 

অসাধ্ােে 
(Excellent) 

অর্ত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলর্ত মাে 

(Fair) 

চলর্তমানেে 

র্েনে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

র্াতীয় শুিাচাে টকৌশল ব্াস্তব্ায়ে 

২০১৬-১৭ অর্জব্েনেে শুিাচাে ব্াস্তব্ায়ে 

কমজপর্েকল্পো এব্ং ব্াস্তব্ায়ে পর্েব্ীক্ষে 

কাঠানমা প্রেীত ও দার্খলকৃত 

তার্েখ ১  ১৫ রু্লাই ৩১ রু্লাই - - - 

ইয়িোিয়যয ২০১৬-১৭ অর্জব্েনেে 

শুিাচাে ব্াস্তব্ায়ে কমজপর্েকল্পো 

প্রেয়ে কো হনয়নে 

র্েধ্জার্েত সময়সীমাে মনধ্য ত্রেমার্সক  

পর্েব্ীক্ষে প্রর্তনব্দে দার্খলকৃত 
সংখযা ১ ৪ ৩ ২ - - 

অয়টোের/২০১৬ িোয়সর ১ি সপ্তোয়হ 

ত্রেমার্সক প্রর্তনব্দে দার্খল কো হনব্ 

তর্য অর্ধ্কাে ও 

স্বপ্রনোর্দত তর্য 

প্রকাশ ব্াস্তব্ায়ে 

২ 

তর্য ব্াতায়ে হালোগাদকেে তর্য ব্াতায়ে হালোগাদকৃত % ১ 
প্রর্ত মানসে ১ম 

সপ্তাহ 

প্রর্ত মানসে 

২য় সপ্তাহ 

প্রর্ত মানসে 

৩য় সপ্তাহ 
- - 

র্নয়র্র্ি হালনাগাদ করা হনে  

 

ব্ার্ষজক প্রর্তনব্দে প্রেয়ে ও প্রকাশ ব্ার্ষজক প্রর্তনব্দে ওনয়ব্সাইন  প্রকার্শত তার্েখ ১ ১৫ অনটাব্ে 
২৯ 

অনটাব্ে 
১৫ েনিম্বে ৩০ েনিম্বে ১৫ র্ডনসম্বে 

মন্যধোমরি সিয়ের িয়যয  ব্ার্ষজক 

প্রর্তনব্দে ওনয়ব্সাইন  প্রকার্শত 

হনব্ 

কার্জপির্ত ও টসব্াে 

মানোন্নয়ে 
৫ 

ই-ফাইর্লং পির্ত প্রব্তজ ে দপ্তে/সংস্থায় ই-ফাইর্লং পির্ত প্রব্র্তজ ত তার্েখ ১ ২৮ টফব্রুয়ার্ে ৩০ মাচজ  ৩০ এর্প্রল ৩১ টম ২৯ রু্ে 
মন্যধোমরি সিয়ের িয়যয  ই-ফাইর্লং 

পির্ত প্রব্তজ ে  কো হনব্ 

র্পআেএল শুরুে ২ মাস পূনব্জ সংর্িষ্ট কমজচােীে 

র্পআেএল, েুটি েগদায়ে ও টপেশে মঞু্জর্েপে 

রু্গপৎ র্ার্ে র্ের্িতকেে  

র্পআেএল শুরুে ২ মাস পূনব্জ সংর্িষ্ট 

কমজচােীে র্পআেএল, েুটি েগদায়ে ও 

টপেশে মঞু্জর্েপে রু্গপৎ র্ার্েকৃত  

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

সকল আনবদন র্থাসর্নয় 

র্নশ্পর্ত্ত করা হনে 

 

টসব্া প্রর্ক্রয়ায় উদ্ভাব্ে কার্জক্রম ব্াস্তব্ায়ে 

দপ্তে/সংস্থাে কমপনক্ষ একটি অেলাইে 

টসব্া চালুকৃত 
তার্েখ ১ ৩১ র্ডনসম্বে 

৩১ 

র্ােুয়ার্ে 
২৮ টফব্রুয়ার্ে - - 

ইয়িোিয়যয SOMS আওিোে SMS 

সোমভধ স চোলু  রো হনয়নে 

দপ্তে/সংস্থাে কমপনক্ষ ৩ টি টসব্াপ্রর্ক্রয়া 

সহর্ীকৃত 
তার্েখ ১ ৩১ র্ডনসম্বে 

৩১ 

র্ােুয়ার্ে 
২৮ টফব্রুয়ার্ে - - 

ইয়িোিয়যয ১ টি টসব্াপ্রর্ক্রয়া 

সহর্ীকেে কো হনয়নে 

অর্িনর্াগ প্রর্তকাে ব্যব্স্থা ব্াস্তব্ায়ে              র্েষ্পর্িকৃত অর্িনর্াগ  % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 
সকল আনবদন র্থাসর্নয় 

র্নশ্পর্ত্ত করা হনে 

কমজ পর্েনব্শ উন্নয়ে ৩ 

অর্ফস িব্ে ও আর্েো পর্েেন্ন োখা 
র্েধ্জার্েত সময়সীমাে মনধ্য অর্ফস িব্ে ও 

আর্েো পর্েেন্ন 
তার্েখ ১ ৩০ েনিম্বে ৩১ র্ডনসম্বে ৩১ র্ােুয়ার্ে - - 

র্েয়র্মত অর্ফস িব্ে ও আর্েো 

পর্েেন্ন োখা হনে 

 

টসব্া প্রতযাশী এব্ং দশজোর্ীনদে র্েয  য়নল সহ 

অনপক্ষাগাে (waiting room)  এে ব্যব্স্থা কো  

র্েধ্জার্েত সময়সীমাে মনধ্য টসব্া প্রতযাশী 

এব্ং দশজোর্ীনদে র্েয  য়নল সহ 

অনপক্ষাগাে  চালুকৃত 

তার্েখ ১ ৩০ েনিম্বে ৩১ র্ডনসম্বে ৩১ র্ােুয়ার্ে - - 

ইয়িোিয়যয টসব্া প্রতযাশী এব্ং 

দশজোর্ীনদে র্েয  য়নল সহ 

অনপক্ষাগাে এে ব্যব্স্থা কো হনয়নে 

টসব্াে মাে সিনকজ  টসব্াগ্রহীতানদে মতামত 

পর্েব্ীক্ষনেে ব্যব্স্থা চালু কো 

টসব্াে মাে সিনকজ  টসব্াগ্রহীতানদে মতামত 

পর্েব্ীক্ষনেে ব্যব্স্থা চালুকৃত 
তার্েখ ১ ৩০ েনিম্বে ৩১ র্ডনসম্বে ৩১ র্ােুয়ার্ে - - 

র্েয়র্মত টসব্াগ্রহীতানদে মতামত 

টেওয়া হনে 
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কলার্-১ কলার্-২ কলার্-৩ কলার্-৪ কলার্-৫ কলার্-৬       

 

 

অগ্রগতি 
সকৌশলগি উনেশয 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগি 

উনেনশযর 

র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্িক্রর্ 

(Activities) 

কর্িসম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কর্িসম্পাদন 

সূচনকর 

র্ান 

(Weight 

of 

PI) 

লক্ষ্যর্াৈার র্ান -২০১৬-১৭ 

 

অসাধ্ােে 
(Excellent) 

অর্ত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলর্ত মাে 

(Fair) 

চলর্তমানেে 

র্েনে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আর্র্জক ব্যব্স্থাপোে 

উন্নয়ে 
১ অর্ড  আপর্ি র্েষ্পর্ি কার্জক্রনমে উন্নয়ে 

 
ব্েনে অর্ড  আপর্ি র্েষ্পর্িকৃত 

 

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

অর্ড  আপর্ি র্েষ্পর্ি কার্জক্রনমে 

উন্নয়নেে কার্জক্রকির েযেস্হো গ্রহন্ 

 রো হয়েয়ে 
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