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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর 

বানষ িক কম িসম্পােি চুনি ২০১৯-২০২০ বাস্তবায়দির ২য় ত্রৈমানসক (অদটাবর/২০১৯-নিদসম্বর/২০১৯) অগ্রগনত প্রনতদবেি 

সসকশি  ৩ 

সকৌশলগত উদেশ্যনিনিক কার্ িক্রম, কম িসম্পােি সূচক এবাং লক্ষ্যমাৈাসমূহ  

 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম ি সম্পােি 

সূচক 

(Performanc

e Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম ি সম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators

) 

লক্ষ্যমাৈা/নিণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target/ Criteria Value for fiscal year 2019-20) 

 

 

১ম ত্রৈমানসক 

প্রনতদবেি  

 

 

২য় ত্রৈমানসক 

প্রনতদবেি 

অসাধারণ অনত উিম উিম চলনত মাি চলনত মাদির 

নিদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[১] সসবাসমূহ 

অদ াদমশদির 

আওতায় আিা  

১১ [১.১] সকল আঞ্চনলক 

েপ্তরসমূদহ OLM 

System ব্যবস্থা প্রবতিি; 

[১.১.১]  OLM 

প্রবনতিত; 

তানরখ ৮ ৩১/১২/২০১৯ ০৭/০১/২০২০ ১৪/০১/২০২০ ২১/০১/২০২০ ২৮/০১/২০২

০ 

১/০৭/২০১৯ 

তানরখ সকল 

আঞ্চনলক 

েপ্তরসমূদহ OLM 

ব্যবস্থা প্রবতিি করা 

হয়।   

১/০৭/২০১৯ 

তানরখ সকল 

আঞ্চনলক 

েপ্তরসমূদহ 

OLM ব্যবস্থা 

প্রবতিি করা হয়।   

[১.২] নবনিন্ন সমলা সমূদহ 

প্রেশ িি;  

[১.২.১] 

অাংশগ্রহণকৃত 

সমলা  

সাংখ্যা ৩ ২ ১ -- -- -- চলমাি  চলমাি 

[২] আমোনি 

অনুকূল 

পনরদবশ সৃনি  

২১  [২.১] স্বয়াংসম্পূণ ি আদবেি 

প্রানপ্তর ০৩ নেদির মদে 

আমোনি নিবন্ধি 

সিেপদৈর আদবেি 

নিষ্পনিকরণ 

[২.১.১] ইস্যযকৃত 

সিেপৈ 

% ৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০%  ১০০%  

[২.২] আমোনি নিবন্ধি 

সিেপৈ িবায়ি 

[২.২.১] 

িবায়িকৃত 

সিেপৈ  

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০% ১০০% 

 [২.৩] আমোনি পারনম  

জানর (IP&CP)  

[২.৩.১] 

জানরকৃত পারনম   

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০% ১০০% 

[২.৪] আমোনি-কারকদের 

িা াদবজ প্রস্তুত  

[২.৪.১] 

প্রস্তুতকৃত 

িা াদবজ  

তানরখ ৫ ৩/৫/২০ ১৩/৫/২০ ২৫/৫/২০  ১০/৬/২০ ২১/৬/২০ চলমাি  চলমাি  

[২.৫] আমোনি পারনমদ র 

িা াদবজ প্রস্তুত  

[২.৪.১] 

প্রস্তুতকৃত 

িা াদবজ  

তানরখ ৫ ৩/০৫/২০ ১৪/৫/২০ ২৮/৫/২০  ১৩/৬/২০ ২২/৬/২০ চলমাি চলমাি 

  



সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম ি সম্পােি সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম ি সম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators

) 

লক্ষ্যমাৈা/নিণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target/ Criteria Value for fiscal year 2019-20) 

 

 

১ম 

ত্রৈমানসক 

প্রনতদবেি 

 

 

২য় ত্রৈমানসক 

প্রনতদবেি 

 

অসাধারণ অনত 

উিম 

উিম চলনত মাি চলনত 

মাদির 

নিদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[৩] রপ্তানি সহায়ক 

কার্ িক্রম সম্পােি  

 

 

২৩  

[৩.১] স্বয়াংসম্পূণ ি আদবেি 

প্রানপ্তর ০৩ নেদির মদে 

রপ্তানি নিবন্ধি সিেপদৈর 

আদবেি নিষ্পনিকরণ 

[৩.১.১] ইস্যযকৃত 

সিেপৈ 

% ৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০% ১০০% 

[৩.২] রপ্তানি নিবন্ধি 

সিেপৈ িবায়ি 

[৩.২.১] 

িবায়িকৃত 

সিেপৈ 

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০% ১০০% 

[৩.৩] রপ্তানি পারনম  জানর 

(EP) 

[৩.৩.১] জানরকৃত 

পারনম  

 

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০% ১০০% 

[৩.৪] রপ্তানি-কাম আমোনি 

পারনম  জানর 

[৩.৪.১] জানরকৃত 

পারনম  

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০% ১০০% 

[৩.৫] রপ্তানিকারকদের 

িা াদবজ প্রস্তুত 

[৩.৫.১] প্রস্তুতকৃত 

িা াদবজ 

তানরখ ৫ ৩/০৫/২০ ১৩/০৫/

২০ 

২৭/০৫/

২০  

১০/০৬/২০ ২০/০৬/২০ চলমাি চলমাি 

[৩.৬] স্বয়াংসম্পূণ ি আদবেি 

প্রানপ্তর ০৩ নেদির মদে 

ইদেনটাং নিবন্ধি সিেপদৈর 

আদবেি নিষ্পনিকরণ 

[৩.৬.১] ইস্যযকৃত 

সিেপৈ 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০% ১০০% 

[৩.৭] ইদেনটাং নিবন্ধি 

সিেপৈ িবায়ি 

 [৩.৭.১] 

িবায়িকৃত 

সিেপৈ 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০% ১০০% 

[৪] নশল্প সহায়ক 

পনরদবশ উন্নয়ি  

১০ [৪.১] স্বয়াংসম্পূণ ি আদবেি 

প্রানপ্তর ০৩ নেদির মদে 

এিহক নশল্প আইআরনসর 

আদবেি নিষ্পনিকরণ 

[৪.১.১] 

স্যপানরশকৃত 

এিহক নশল্প 

আইআরনস 

% ৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০% ১০০% 

[৪.২] এিহক নশল্প 

আইআরনস নিয়নমতকরণ  

[৪.২.১] 

স্যপানরশকৃত 

এিহক নশল্প 

আইআরনস 

নিয়নমতকরণ  

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০% ১০০% 

[৪.৩] নশল্প আমোনি 

নিবন্ধি সিেপৈ িবায়ি 

[৪.৩.১] 

িবায়িকৃত 

সিেপৈ 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০% ১০০% 

 

 



সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম ি সম্পােি সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম ি সম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাৈা/নিণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target/ Criteria Value for fiscal 

year 2019-20) 

১ম 

ত্রৈমানসক 

প্রনতদবেি 

২য় 

ত্রৈমানসক 

প্রনতদবেি 

অসাধারণ অনত 

উিম 

উিম চলনত 

মাি 

চলনত 

মাদির 

নিদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[৫] 

কম িপনরদবশ 

উন্নয়ি ও 

সসবাসমূদহর 

সহজীকরণ  

১০ [৫.১] আমোনি-রপ্তানি 

সাংক্রান্ত কার্ িক্রদমর উপর 

জিগদণর সদতচিতা বৃনির 

লদক্ষ্য নলফদল  নবতরণ 

[৫.১.১] নবতরণকৃত 

নলফদলদ র কনপ  

সাংখ্যা  ৩ ৫০০০ ৪০০০ ৩০০০ ২০০০ ১০০০ ৩০০০ ২০০০ 

[৫.২] সদচতিতা বৃনিমূলক 

সিা আদয়াজি  

[৫.২.১] আদয়াজিকৃত 

সিা  

সাংখ্যা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১  ১ 

[৫.৩] েপ্তদরর রাজস্ব আয় 

নিনিতকদল্প প্রাপ্ত সেজারী 

চালাি র্াচাইকরণ  

[৫.৩.১] র্াচাইকৃত 

সেজারী চালাি  

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০% ১০০% 

[৫.৪] সসবাগ্রহীতাদেরদক 

নিদয় গণশুিািীর আদয়াজি 

[৫.৪.১] গণশুিািীর 

সাংখ্যা 

সাংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ ১ -- ১ ১ 

 

 

 

 

 

 

  



সকৌদকৌশলগত 

উদেশ্য 

 

সকৌশলগ

ত 

উদেদশ্যর 

মাি 

 

কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােি 

সূচক 

 

গণিা 

পিনত 

একক 

 

কম িসম্পােি 

সূচদকর মাি 

 

প্রকৃত অজিি 

 

লক্ষ্যমাৈা/নিণ িায়ক ২০১৯-২০ 

 

  

 

 

১ম 

ত্রৈমানসক 

অগ্রগনত 

প্রনতদবেি 

 

 

 

২য় 

ত্রৈমানসক 

অগ্রগনত 

প্রনতদবেি 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ অসাধারণ অনত 

উিম 

উিম চলনত 

মাি 

চলনত 

মাদির 

নিদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

আবনশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ      

[১] 

কম িসম্পােি 

গনতশীলতা 

আিয়ি ও 

সসবার মাি 

বৃনি 

১০ 

[১.১] েপ্তর /সাংস্থায় ই 

–ফাইনলাং পিনত 

বাস্তবায়ি 

[১.১.১] সকল শাখায় ই -

িনিব্যবহার 
গড় % ১   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

৬০%  ৬০%  

[১.১.২] ই-ফাইদল িনি 

নিষ্পনিকৃত 
গড় % ১   ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৬০% ৬০% 

[১.১.৩] ই-ফাইদল পৈ 

জারীকৃত 
গড় % ১   ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬০% ৬০% 

[১.২] 

েপ্তর/সাংস্থাকর্তিক 

নিনজ াল সসবা চালু 

করা 

[১.২.১] ন্যযিতম একটি 

িতুি নিনজ াল সসবা 

চালুকৃত 

তানরখ তানরখ ১   ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০ 

০১/০৭/১৯ 

তানরখ 

সিদক 

OLM 

ব্যবস্থা চালু 

হদয়দে।  

০১/০৭/১৯ 

তানরখ সিদক 

OLM 

ব্যবস্থা চালু 

হদয়দে।  

 

[১.৩] েপ্তর 

/সাংস্থাকর্তিক উদ্ভাবিী 

উদযাগ /ক্ষুদ্র উন্নয়ি 

প্রকল্প বাস্তবায়ি 

[১.৩.১] ন্যন্যতম একটি 

িতুি উদ্ভাবিী উদযাগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ি প্রকল্প  চালুকৃত 

তানরখ তানরখ ১   ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০ চলমাি  চলমাি  

[১.৪] সসবা 

সহনজকরণ 

[১.৪.১] ন্যযিতম একটি 

সসবা সহনজকরণ প্রদসস 

ম্যাপসহ সরকানর আদেশ 

জানরকৃত 

তানরখ তানরখ ০.৫   ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯ চলমাি  চলমাি  

[১.৪.২]সসবা সহনজকরণ 

অনধদক্ষ্দৈ বাস্তবানয়ত 
তানরখ তানরখ ০.৫   ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০ চলমাি  

চলমাি 

[১.৫] নপআরএল শুরুর 

২ মাস পূদব ি সাংনিি 

কম িচারীর নপআরএল 

ও ছুটি িগোয়িপৈ 

জারী করা 

[১.৫.১] নপ আর এল আদেশ 

জানরকৃত 
গড় % ০.৫   ১০০ ৯০ ৮০     ১০০%    ১০০%  

[১.৫.২] ছুটি িগোয়ি পৈ 

জানরকৃত 
গড় % ০.৫   ১০০ ৯০ ৮০   ১০০% ১০০% 

[১.৬] শূন্য পদের 

নবপরীদত নিদয়াগ 

প্রোি 

[১.৬.১] নিদয়াগ প্রোদির 

জন্য নবজ্ঞনপ্ত জানরকৃত 

 

সমনি % ০.৫   ৮০ ৭০ ৬০ ৫০  ১০০% ১০০% 



সকৌদকৌশলগত 

উদেশ্য 

 

সকৌশলগ

ত 

উদেদশ্যর 

মাি 

 

কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােি 

সূচক 

 

গণিা 

পিনত 

একক 

 

কম িসম্পােি 

সূচদকর মাি 

 

প্রকৃত অজিি 

 

লক্ষ্যমাৈা/নিণ িায়ক ২০১৯-২০ 

 

  

 

 

১ম 

ত্রৈমানসক 

অগ্রগনত 

প্রনতদবেি 

 

 

 

২য় 

ত্রৈমানসক 

অগ্রগনত 

প্রনতদবেি 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ অসাধারণ অনত 

উিম 

উিম চলনত 

মাি 

চলনত 

মাদির 

নিদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

 
[১.৬.২] নিদয়াগ 

প্রোিকৃত 
সমনি % ০.৫   ৮০ ৭০ ৬০ ৫০  

নলনখত 

পরীক্ষ্া 

সম্পন্ন 

ব্যবহানরক 

পরীক্ষ্া 

গ্রহদির 

প্রনক্রয়া চলদে  

[১.৭] নবিাগীয় মামলা 

নিষ্পনি 

[১.৭.১] নবিাগীয় মামলা 

নিষ্পনিকৃত 
গড় % ১   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০  ১০০% ১০০% 

[১.৮] তথ্য বাতায়ি 

হালিাগােকরণ 

[১.৮.১] সকল তথ্য 

হালিাগােকৃত 
গড় % 

১ 

 

 

  ১০০ ৯০ ৮০   ১০০% ১০০% 

[২] োপ্তনরক 

কম িকাদে 

স্বচ্ছতা বৃনি 

ও 

জবাবনেনহনি

নিতকরণ 

 

৮ 

[২.১] বানষ িক 

কম িসম্পােি চুনি 

বাস্তবায়ি 

 

[২.১.১] সরকানর 

কম িসম্পােি ব্যবস্থাপিা 

সাংক্রান্ত প্রনশক্ষ্ণসহ 

অন্যান্য নবষদয় প্রনশক্ষ্ণ 

আদয়ানজত 

সমনি জিঘণ্টা ১   ৬০ 

    চলমাি চলমাি 

[২.১.২] বানষ িক 

কম িসম্পােি চুনির সকল 

প্রনতদবেি অিলাইি 

োনখলকৃত 

সমনি সাংখ্যা ১   ৪ 

 

 

   ১ ১ 

[২.১.৩] এনপএ টিদমর 

মানসক সিার নসিান্ত 

বাস্তবানয়ত 

গড় % 
০.৫   ১০০ ৯০ ৮০ 

  ১০০% ১০০% 

[২.১.৪] মাঠ পর্ িাদয়র 

কার্ িালদয়র ২০১৯-২০ 

অি িবেদরর বানষ িক 

কম িসম্পােি চুনির 

অধ িবানষ িক মূল্যায়ি 

প্রনতদবেি পর্ িাদলাচিাদন্ত 

ফলাবতিক 

(Feedback)প্রেি 

তানরখ তানরখ ০.৫   ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০ 

 

 

 

 

 

চলমাি 

 

 

 

 

 

চলমাি 

[২.২] জাতীয় শুিাচার 

সকৌশল ও তথ্য 

অনধকার বাস্তবায়ি 

[২.২.১]জাতীয় শুিাচার 

কম িপনরকল্পিা বাস্তবানয়ত 
সমনি % ১   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ 

 ১০০% ১০০% 

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অি ি 

বেদরর বানষ িক প্রনতদবেি 

ওদয়বসাইদ  প্রকানশত 

তানরখ তানরখ ১   ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০ 

১১/০৭/২০

১৯ 

১১/০৭/২০১

৯ 

[২.৩.১] নিনেিি সমদয়র  

মদে অনিদর্াগ নিষ্পনিকৃত 
গড় % ০.৫   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ 

 ১০০% ১০০% 



সকৌদকৌশলগত 

উদেশ্য 

 

সকৌশলগ

ত 

উদেদশ্যর 

মাি 

 

কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােি 

সূচক 

 

গণিা 

পিনত 

একক 

 

কম িসম্পােি 

সূচদকর মাি 

 

প্রকৃত অজিি 

 

লক্ষ্যমাৈা/নিণ িায়ক ২০১৯-২০ 

 

  

 

 

১ম 

ত্রৈমানসক 

অগ্রগনত 

প্রনতদবেি 

 

 

 

২য় 

ত্রৈমানসক 

অগ্রগনত 

প্রনতদবেি 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ অসাধারণ অনত 

উিম 

উিম চলনত 

মাি 

চলনত 

মাদির 

নিদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[২.৩] অনিদর্াগ 

প্রনতকার ব্যবস্থা 

বাস্তবায়ি 

[২.৩.২] অনিদর্াগ নিষ্পনি 

সাংক্রান্ত মানসক প্রনতদবেি 

মন্ত্রণালদয় োনখলকৃত 

সমনি সাংখ্যা ০.৫   ১২ ১১ ১০ ৯ 

 চলমাি ১০০% 

[২.৪] সসবা প্রোি 

প্রনতশ্রুনত 

হালিাগােকরণ ও 

বাস্তবায়ি 

[২.৪.১] সসবা প্রোি 

প্রনতশ্রুনত হালিাগােকৃত 
গড় % ১   

৯০ ৮০ 
৭০ ৬০ 

 ১০০% ১০০% 

[২.৪.২] নিধ িানরত সমদয় 

ত্রৈমানসক বাস্তবায়ি 

প্রনতদবেি মন্ত্রণালদয় 

োনখলকৃত 

 

 

 

সমনি 

সাংখ্যা ০.৫   ৪ ৩ ২  

 চলমাি চলমাি 

[২.৪.৩]সসবাগ্রহীতাদের 

মতামত পনরবীক্ষ্ণ ব্যবস্থা 

চালুকৃত 

 

 

 

তানরখ 

তানরখ ০.৫   ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০ 

৯/০৬/২০১

৯ তানরখ 

সিদক চালু 

করা 

হদয়দে। 

৯/০৬/২০১৯ 

তানরখ সিদক 

চালু করা 

হদয়দে। 

[৩] আনি িক 

ও সম্পে 

ব্যবস্থাপিার 

উন্নয়ি 

 

 

 

S 

 

 

 

 

 

 

 

৭ 

[৩.১] বাদজ  

বাস্তবায়দি উন্নয়ি 

[৩.১.১] বাদজ  বাস্তবায়ি 

পনরকল্পিা প্রণীত 
তানরখ তানরখ ০.৫   ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯ 

অৈ 

েপ্তদরর 

সাদি 

সাংনিি িয় 

 

 

অৈ েপ্তদরর 

সাদি সাংনিি 

িয় 

[৩.১.২] ত্রৈমানসক বাদজ  

বাস্তবায়ি প্রনতদবেি 

োনখলকৃত 

সমনি সাংখ্যা ০.৫   ৪ ৩   

 

[৩.২] বানষ িক উন্নয়ি 

কম িসূনচ (এনিনপ) 

বাস্তবায়ি 

[৩.২.১] বানষ িক উন্নয়ি 

কম িসূনচ (এনিনপ) 

বাস্তবানয়ত 

সমনি % ২   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৩] অনি  আপনি 

নিষ্পনি কার্ িক্রদমর 

উন্নয়ি 

[৩.৩.১] নৈপক্ষ্ীয় সিায় 

নিষ্পনির জন্য স্যপানরশকৃত 

অনি  আপনি 

সমনি % ০.৫   ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৫০% ৫০% 

[৩.৩.২] অনি  আপনি 

নিষ্পনিকৃত 
সমনি % ০.৫   ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০% ৫০% 

[৩.৪] স্থাবর ও 

অস্থাবর সম্পনির 

হালিাগাে তানলকা 

প্রস্তুত করা 

[৩.৪.১] স্থাবর সম্পনির 

তানলকা হালিাগােকৃত 
তানরখ তানরখ ০.৫   ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০ 

অৈ 

েপ্তদরর 

সকাি 

স্থাবর 

সম্পনি 

সিই। 

অৈ েপ্তদরর 

সকাি স্থাবর 

সম্পনি সিই। 

[৩.৪.২]অস্থাবর সম্পনির 

তানলকা হালিাগােকৃত 
তানরখ তানরখ ০.৫   ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০ চলমাি 

 

চলমাি 



সকৌদকৌশলগত 

উদেশ্য 

 

সকৌশলগ

ত 

উদেদশ্যর 

মাি 

 

কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােি 

সূচক 

 

গণিা 

পিনত 

একক 

 

কম িসম্পােি 

সূচদকর মাি 

 

প্রকৃত অজিি 

 

লক্ষ্যমাৈা/নিণ িায়ক ২০১৯-২০ 

 

  

 

 

১ম 

ত্রৈমানসক 

অগ্রগনত 

প্রনতদবেি 

 

 

 

২য় 

ত্রৈমানসক 

অগ্রগনত 

প্রনতদবেি 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ অসাধারণ অনত 

উিম 

উিম চলনত 

মাি 

চলনত 

মাদির 

নিদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[৩.৫] ইটারদি  

নবলসহ ইউটিনলটি নবল 

পনরদশাধ 

[৩.৫.১] নবনসনস/ 

নবটিনসএল-এর ইটারদি  

নবল পনরদশানধত 

সমনি % ১   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০% ১০০% 

[৩.৫.২] স নলদফাি নবল 

পনরদশানধত  
সমনি % ০.৫   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০% ১০০% 

[৩.৫.৩] নবদ্যযৎ নবল 

পনরদশানধত 

 

সমনি 
% ০.৫   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০% 

১০০% 

 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

আমোনি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রদকর েপ্তর 

বানষ িক কম িসম্পােি চুনি ২০১৯-২০২০ বাস্তবায়দির ষাণ্মানসক (জুলাই/২০১৯-নিদসম্বর/২০১৯) অগ্রগনত প্রনতদবেি 

সসকশি  ৩ 

সকৌশলগত উদেশ্যনিনিক কার্ িক্রম, কম িসম্পােি সূচক এবাং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ  

 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight 

of 

Strategi

c 

Objectiv

es) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম ি সম্পােি সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম ি সম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators

) 

লক্ষ্যমাত্রা/নিণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target/ Criteria Value for fiscal year 2019-20) 

 

 

১ম ত্রত্রমানসক 

প্রনতদবেি  

 

 

২য় ত্রত্রমানসক 

প্রনতদবেি 

 

 

ষাণ্মানসক 

প্রনতদবেি  

অসাধারণ অনত উিম উিম চলনত মাি চলনত মাদির 

নিদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[১] সসবাসমূহ 

অদ াদমশদির 

আওতায় আিা  

১১ [১.১] সকল আঞ্চনলক 

েপ্তরসমূদহ OLM 

System ব্যবস্থা 

প্রবতিি; 

[১.১.১]  OLM 

প্রবনতিত; 

তানরখ ৮ ৩১/১২/২০১৯ ০৭/০১/২০২০ ১৪/০১/২০২০ ২১/০১/২০২০ ২৮/০১/২০২০ ১/০৭/২০১৯ 

তানরখ সকল 

আঞ্চনলক 

েপ্তরসমূদহ 

OLM ব্যবস্থা 

প্রবতিি করা হয়।   

১/০৭/২০১৯ 

তানরখ সকল 

আঞ্চনলক 

েপ্তরসমূদহ 

OLM ব্যবস্থা 

প্রবতিি করা 

হয়।   

১/০৭/২০১৯ 

তানরখ সকল 

আঞ্চনলক 

েপ্তরসমূদহ 

OLM ব্যবস্থা 

প্রবতিি করা 

হয়।   

[১.২] নবনিন্ন সমলা 

সমূদহ প্রেশ িি;  

[১.২.১] 

অাংশগ্রহণকৃত 

সমলা  

সাংখ্যা ৩ ২ ১ -- -- -- চলমাি  চলমাি চলমাি 

[২] আমোনি 

অনুকূল 

পনরদবশ সৃনি  

২১  [২.১] স্বয়াংসম্পূণ ি 

আদবেি প্রানপ্তর ০৩ 

নেদির মদে আমোনি 

নিবন্ধি সিেপদত্রর 

আদবেি নিষ্পনিকরণ 

[২.১.১] ইস্যযকৃত 

সিেপত্র 

% ৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০%  ১০০%  ১০০%  

[২.২] আমোনি 

নিবন্ধি সিেপত্র 

িবায়ি 

[২.২.১] 

িবায়িকৃত 

সিেপত্র  

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০% ১০০% ১০০% 

 [২.৩] আমোনি 

পারনম  জানর 

(IP&CP)  

[২.৩.১] জানরকৃত 

পারনম   

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০% ১০০% ১০০% 

[২.৪] আমোনি-

কারকদের িা াদবজ 

প্রস্তুত  

[২.৪.১] প্রস্তুতকৃত 

িা াদবজ  

তানরখ ৫ ৩/৫/২০ ১৩/৫/২০ ২৫/৫/২০  ১০/৬/২০ ২১/৬/২০ চলমাি  চলমাি  চলমাি  

[২.৫] আমোনি 

পারনমদ র িা াদবজ 

প্রস্তুত  

[২.৪.১] প্রস্তুতকৃত 

িা াদবজ  

তানরখ ৫ ৩/০৫/২০ ১৪/৫/২০ ২৮/৫/২০  ১৩/৬/২০ ২২/৬/২০ চলমাি চলমাি চলমাি 



  

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম ি সম্পােি সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম ি সম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators

) 

লক্ষ্যমাত্রা/নিণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target/ Criteria Value for fiscal year 2019-20) 

 

 

১ম 

ত্রত্রমানসক 

প্রনতদবেি 

 

 

২য় ত্রত্রমানসক 

প্রনতদবেি 

 

 

ষাণ্মানসক 

প্রনতদবেি 

 

অসাধারণ অনত 

উিম 

উিম চলনত মাি চলনত 

মাদির 

নিদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[৩] রপ্তানি সহায়ক 

কার্ িক্রম সম্পােি  

 

 

২৩  

[৩.১] স্বয়াংসম্পূণ ি আদবেি 

প্রানপ্তর ০৩ নেদির মদে 

রপ্তানি নিবন্ধি সিেপদত্রর 

আদবেি নিষ্পনিকরণ 

[৩.১.১] ইস্যযকৃত 

সিেপত্র 

% ৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০% ১০০% ১০০% 

[৩.২] রপ্তানি নিবন্ধি 

সিেপত্র িবায়ি 

[৩.২.১] 

িবায়িকৃত 

সিেপত্র 

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০% ১০০% ১০০% 

[৩.৩] রপ্তানি পারনম  জানর 

(EP) 

[৩.৩.১] জানরকৃত 

পারনম  

 

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০% ১০০% ১০০% 

[৩.৪] রপ্তানি-কাম আমোনি 

পারনম  জানর  

[৩.৪.১] জানরকৃত 

পারনম  

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০% ১০০% ১০০% 

[৩.৫] রপ্তানিকারকদের 

িা াদবজ প্রস্তুত 

[৩.৫.১] প্রস্তুতকৃত 

িা াদবজ 

তানরখ ৫ ৩/০৫/২০ ১৩/০৫/

২০ 

২৭/০৫/

২০  

১০/০৬/২০ ২০/০৬/২০ চলমাি চলমাি চলমাি 

[৩.৬] স্বয়াংসম্পূণ ি আদবেি 

প্রানপ্তর ০৩ নেদির মদে 

ইদেনটাং নিবন্ধি সিেপদত্রর 

আদবেি নিষ্পনিকরণ 

[৩.৬.১] ইস্যযকৃত 

সিেপত্র 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০% ১০০% ১০০% 

[৩.৭] ইদেনটাং নিবন্ধি 

সিেপত্র িবায়ি 

 [৩.৭.১] 

িবায়িকৃত 

সিেপত্র 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০% ১০০% ১০০% 

[৪] নশল্প সহায়ক 

পনরদবশ উন্নয়ি  

১০ [৪.১] স্বয়াংসম্পূণ ি আদবেি 

প্রানপ্তর ০৩ নেদির মদে 

এিহক নশল্প আইআরনসর 

আদবেি নিষ্পনিকরণ 

[৪.১.১] 

স্যপানরশকৃত 

এিহক নশল্প 

আইআরনস 

% ৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০% ১০০% ১০০% 

[৪.২] এিহক নশল্প 

আইআরনস নিয়নমতকরণ  

[৪.২.১] 

স্যপানরশকৃত 

এিহক নশল্প 

আইআরনস 

নিয়নমতকরণ  

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০% ১০০% ১০০% 

[৪.৩] নশল্প আমোনি 

নিবন্ধি সিেপত্র িবায়ি 

[৪.৩.১] 

িবায়িকৃত 

সিেপত্র 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০% ১০০% ১০০% 



 

 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম ি সম্পােি সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম ি সম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/নিণ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target/ Criteria Value for fiscal 

year 2019-20) 

১ম 

ত্রত্রমানসক 

প্রনতদবেি 

২য় 

ত্রত্রমানসক 

প্রনতদবেি 

ষাণ্মানসক 

প্রনতদবেি 

অসাধারণ অনত 

উিম 

উিম চলনত 

মাি 

চলনত 

মাদির 

নিদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[৫] 

কম িপনরদবশ 

উন্নয়ি ও 

সসবাসমূদহর 

সহজীকরণ  

১০ [৫.১] আমোনি-রপ্তানি 

সাংক্রান্ত কার্ িক্রদমর উপর 

জিগদণর সদতচিতা বৃনির 

লদক্ষ্য নলফদল  নবতরণ 

[৫.১.১] নবতরণকৃত 

নলফদলদ র কনপ  

সাংখ্যা  ৩ ৫০০০ ৪০০০ ৩০০০ ২০০০ ১০০০ ৩০০০ ২০০০ ৫০০০ 

[৫.২] সদচতিতা বৃনিমূলক 

সিা আদয়াজি  

[৫.২.১] আদয়াজিকৃত 

সিা  

সাংখ্যা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১ ২ 

[৫.৩] েপ্তদরর রাজস্ব আয় 

নিনিতকদল্প প্রাপ্ত সেজারী 

চালাি র্াচাইকরণ  

[৫.৩.১] র্াচাইকৃত 

সেজারী চালাি  

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০% ১০০% ১০০% 

[৫.৪] সসবাগ্রহীতাদেরদক 

নিদয় গণশুিািীর আদয়াজি 

[৫.৪.১] গণশুিািীর 

সাংখ্যা 

সাংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ ১ -- ১ ১ ২ 

 

 

 

 

 

 

  



সকৌদকৌশলগত 

উদেশ্য 

 

সকৌশলগ

ত 

উদেদশ্যর 

মাি 

 

কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােি 

সূচক 

 

গণিা 

পিনত 

একক 

 

কম িসম্পােি 

সূচদকর মাি 

 

প্রকৃত অজিি 

 

লক্ষ্যমাত্রা/নিণ িায়ক ২০১৯-২০ 

 

  

 

 

১ম 

ত্রত্রমানসক 

অগ্রগনত 

প্রনতদবেি 

 

 

 

২য় 

ত্রত্রমানসক 

অগ্রগনত 

প্রনতদবেি 

 

 

 

ষাণ্মানসক 

প্রনতদবেি 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ অসাধারণ অনত 

উিম 

উিম চলনত 

মাি 

চলনত 

মাদির 

নিদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

আবনশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ       

[১] 

কম িসম্পােি 

গনতশীলতা 

আিয়ি ও 

সসবার মাি 

বৃনি 

১০ 

[১.১] েপ্তর /সাংস্থায় ই 

–ফাইনলাং পিনত 

বাস্তবায়ি 

[১.১.১] সকল শাখায় ই -

িনিব্যবহার 
গড় % ১   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

৬০%  ৬০%  ৬০%  

[১.১.২] ই-ফাইদল িনি 

নিষ্পনিকৃত 
গড় % ১   ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৬০% ৬০% ৬০% 

[১.১.৩] ই-ফাইদল পত্র 

জারীকৃত 
গড় % ১   ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬০% ৬০% ৬০% 

[১.২] 

েপ্তর/সাংস্থাকর্তিক 

নিনজ াল সসবা চালু 

করা 

[১.২.১] ন্যযিতম একটি 

িতুি নিনজ াল সসবা 

চালুকৃত 

তানরখ তানরখ ১   ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০ 

০১/০৭/১৯ 

তানরখ 

সিদক 

OLM 

ব্যবস্থা চালু 

হদয়দে।  

০১/০৭/১৯ 

তানরখ সিদক 

OLM 

ব্যবস্থা চালু 

হদয়দে।  

 

০১/০৭/১৯ 

তানরখ সিদক 

OLM 

ব্যবস্থা চালু 

হদয়দে।  

 

[১.৩] েপ্তর 

/সাংস্থাকর্তিক উদ্ভাবিী 

উদযাগ /ক্ষুদ্র উন্নয়ি 

প্রকল্প বাস্তবায়ি 

[১.৩.১] ন্যন্যতম একটি 

িতুি উদ্ভাবিী উদযাগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ি প্রকল্প  চালুকৃত 

তানরখ তানরখ ১   ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০ চলমাি  চলমাি  চলমাি  

[১.৪] সসবা 

সহনজকরণ 

[১.৪.১] ন্যযিতম একটি 

সসবা সহনজকরণ প্রদসস 

ম্যাপসহ সরকানর আদেশ 

জানরকৃত 

তানরখ তানরখ ০.৫   ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯ চলমাি  চলমাি  চলমাি  

[১.৪.২]সসবা সহনজকরণ 

অনধদক্ষ্দত্র বাস্তবানয়ত 
তানরখ তানরখ ০.৫   ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০ চলমাি  

চলমাি চলমাি 

[১.৫] নপআরএল শুরুর 

২ মাস পূদব ি সাংনিি 

কম িচারীর নপআরএল 

ও ছুটি িগোয়িপত্র 

জারী করা 

[১.৫.১] নপ আর এল আদেশ 

জানরকৃত 
গড় % ০.৫   ১০০ ৯০ ৮০     ১০০%    ১০০%    ১০০%  

[১.৫.২] ছুটি িগোয়ি পত্র 

জানরকৃত 
গড় % ০.৫   ১০০ ৯০ ৮০   ১০০% ১০০% ১০০% 

[১.৬] শূন্য পদের 

নবপরীদত নিদয়াগ 

প্রোি 

[১.৬.১] নিদয়াগ প্রোদির 

জন্য নবজ্ঞনপ্ত জানরকৃত 

 

সমনি % ০.৫   ৮০ ৭০ ৬০ ৫০  ১০০% ১০০% ১০০% 



সকৌদকৌশলগত 

উদেশ্য 

 

সকৌশলগ

ত 

উদেদশ্যর 

মাি 

 

কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােি 

সূচক 

 

গণিা 

পিনত 

একক 

 

কম িসম্পােি 

সূচদকর মাি 

 

প্রকৃত অজিি 

 

লক্ষ্যমাত্রা/নিণ িায়ক ২০১৯-২০ 

 

  

 

 

১ম 

ত্রত্রমানসক 

অগ্রগনত 

প্রনতদবেি 

 

 

 

২য় 

ত্রত্রমানসক 

অগ্রগনত 

প্রনতদবেি 

 

 

 

ষাণ্মানসক 

প্রনতদবেি 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ অসাধারণ অনত 

উিম 

উিম চলনত 

মাি 

চলনত 

মাদির 

নিদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

 
[১.৬.২] নিদয়াগ 

প্রোিকৃত 
সমনি % ০.৫   ৮০ ৭০ ৬০ ৫০  

নলনখত 

পরীক্ষ্া 

সম্পন্ন 

ব্যবহানরক 

পরীক্ষ্া 

গ্রহদির 

প্রনক্রয়া চলদে  

ব্যবহানরক 

পরীক্ষ্া 

গ্রহদির 

প্রনক্রয়া চলদে  

[১.৭] নবিাগীয় মামলা 

নিষ্পনি 

[১.৭.১] নবিাগীয় মামলা 

নিষ্পনিকৃত 
গড় % ১   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০  ১০০% ১০০% ১০০% 

[১.৮] তথ্য বাতায়ি 

হালিাগােকরণ 

[১.৮.১] সকল তথ্য 

হালিাগােকৃত 
গড় % 

১ 

 

 

  ১০০ ৯০ ৮০   ১০০% ১০০% ১০০% 

[২] োপ্তনরক 

কম িকাদে 

স্বচ্ছতা বৃনি 

ও 

জবাবনেনহনি

নিতকরণ 

 

৮ 

[২.১] বানষ িক 

কম িসম্পােি চুনি 

বাস্তবায়ি 

 

[২.১.১] সরকানর 

কম িসম্পােি ব্যবস্থাপিা 

সাংক্রান্ত প্রনশক্ষ্ণসহ 

অন্যান্য নবষদয় প্রনশক্ষ্ণ 

আদয়ানজত 

সমনি জিঘণ্টা ১   ৬০ 

    চলমাি চলমাি চলমাি 

[২.১.২] বানষ িক 

কম িসম্পােি চুনির সকল 

প্রনতদবেি অিলাইি 

োনখলকৃত 

সমনি সাংখ্যা ১   ৪ 

 

 

   ১ ১ ২ 

[২.১.৩] এনপএ টিদমর 

মানসক সিার নসিান্ত 

বাস্তবানয়ত 

গড় % 
০.৫   ১০০ ৯০ ৮০ 

  ১০০% ১০০% ১০০% 

[২.১.৪] মাঠ পর্ িাদয়র 

কার্ িালদয়র ২০১৯-২০ 

অি িবেদরর বানষ িক 

কম িসম্পােি চুনির 

অধ িবানষ িক মূল্যায়ি 

প্রনতদবেি পর্ িাদলাচিাদন্ত 

ফলাবতিক 

(Feedback)প্রেি 

তানরখ তানরখ ০.৫   ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০ 

 

 

 

 

 

চলমাি 

 

 

 

 

 

চলমাি 

 

 

 

 

 

চলমাি 

[২.২] জাতীয় শুিাচার 

সকৌশল ও তথ্য 

অনধকার বাস্তবায়ি 

[২.২.১]জাতীয় শুিাচার 

কম িপনরকল্পিা বাস্তবানয়ত 
সমনি % ১   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ 

 ১০০% ১০০% ১০০% 

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অি ি 

বেদরর বানষ িক প্রনতদবেি 

ওদয়বসাইদ  প্রকানশত 

তানরখ তানরখ ১   ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০ 

১১/০৭/২০

১৯ 

১১/০৭/২০১

৯ 

১১/০৭/২০১

৯ 

[২.৩.১] নিনেিি সমদয়র  

মদে অনিদর্াগ নিষ্পনিকৃত 
গড় % ০.৫   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ 

 ১০০% ১০০% ১০০% 



সকৌদকৌশলগত 

উদেশ্য 

 

সকৌশলগ

ত 

উদেদশ্যর 

মাি 

 

কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােি 

সূচক 

 

গণিা 

পিনত 

একক 

 

কম িসম্পােি 

সূচদকর মাি 

 

প্রকৃত অজিি 

 

লক্ষ্যমাত্রা/নিণ িায়ক ২০১৯-২০ 

 

  

 

 

১ম 

ত্রত্রমানসক 

অগ্রগনত 

প্রনতদবেি 

 

 

 

২য় 

ত্রত্রমানসক 

অগ্রগনত 

প্রনতদবেি 

 

 

 

ষাণ্মানসক 

প্রনতদবেি 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ অসাধারণ অনত 

উিম 

উিম চলনত 

মাি 

চলনত 

মাদির 

নিদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

[২.৩] অনিদর্াগ 

প্রনতকার ব্যবস্থা 

বাস্তবায়ি 

[২.৩.২] অনিদর্াগ নিষ্পনি 

সাংক্রান্ত মানসক প্রনতদবেি 

মন্ত্রণালদয় োনখলকৃত 

সমনি সাংখ্যা ০.৫   ১২ ১১ ১০ ৯ 

 চলমাি ১০০% ১০০% 

[২.৪] সসবা প্রোি 

প্রনতশ্রুনত 

হালিাগােকরণ ও 

বাস্তবায়ি 

[২.৪.১] সসবা প্রোি 

প্রনতশ্রুনত হালিাগােকৃত 
গড় % ১   

৯০ ৮০ 
৭০ ৬০ 

 ১০০% ১০০% ১০০% 

[২.৪.২] নিধ িানরত সমদয় 

ত্রত্রমানসক বাস্তবায়ি 

প্রনতদবেি মন্ত্রণালদয় 

োনখলকৃত 

 

 

 

সমনি 

সাংখ্যা ০.৫   ৪ ৩ ২  

 চলমাি চলমাি চলমাি 

[২.৪.৩]সসবাগ্রহীতাদের 

মতামত পনরবীক্ষ্ণ ব্যবস্থা 

চালুকৃত 

 

 

 

তানরখ 

তানরখ ০.৫   ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০ 

৯/০৬/২০১

৯ তানরখ 

সিদক চালু 

করা 

হদয়দে। 

৯/০৬/২০১৯ 

তানরখ সিদক 

চালু করা 

হদয়দে। 

৯/০৬/২০১৯ 

তানরখ সিদক 

চালু করা 

হদয়দে। 

[৩] আনি িক 

ও সম্পে 

ব্যবস্থাপিার 

উন্নয়ি 

 

 

 

S 

 

 

 

 

 

 

 

৭ 

[৩.১] বাদজ  

বাস্তবায়দি উন্নয়ি 

[৩.১.১] বাদজ  বাস্তবায়ি 

পনরকল্পিা প্রণীত 
তানরখ তানরখ ০.৫   ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯ 

অত্র 

েপ্তদরর 

সাদি 

সাংনিি িয় 

 

 

অত্র েপ্তদরর 

সাদি সাংনিি 

িয় 

 

 

অত্র েপ্তদরর 

সাদি সাংনিি 

িয় 

[৩.১.২] ত্রত্রমানসক বাদজ  

বাস্তবায়ি প্রনতদবেি 

োনখলকৃত 

সমনি সাংখ্যা ০.৫   ৪ ৩   

 

[৩.২] বানষ িক উন্নয়ি 

কম িসূনচ (এনিনপ) 

বাস্তবায়ি 

[৩.২.১] বানষ িক উন্নয়ি 

কম িসূনচ (এনিনপ) 

বাস্তবানয়ত 

সমনি % ২   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৩] অনি  আপনি 

নিষ্পনি কার্ িক্রদমর 

উন্নয়ি 

[৩.৩.১] নত্রপক্ষ্ীয় সিায় 

নিষ্পনির জন্য স্যপানরশকৃত 

অনি  আপনি 

সমনি % ০.৫   ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৫০% ৫০% ৫০% 

[৩.৩.২] অনি  আপনি 

নিষ্পনিকৃত 
সমনি % ০.৫   ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০% ৫০% ৫০% 

[৩.৪] স্থাবর ও 

অস্থাবর সম্পনির 

হালিাগাে তানলকা 

প্রস্তুত করা 

[৩.৪.১] স্থাবর সম্পনির 

তানলকা হালিাগােকৃত 
তানরখ তানরখ ০.৫   ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০ 

অত্র 

েপ্তদরর 

সকাি 

স্থাবর 

সম্পনি 

সিই। 

অত্র েপ্তদরর 

সকাি স্থাবর 

সম্পনি সিই। 

অত্র েপ্তদরর 

সকাি স্থাবর 

সম্পনি সিই। 

[৩.৪.২]অস্থাবর সম্পনির 

তানলকা হালিাগােকৃত 
তানরখ তানরখ ০.৫   ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০ চলমাি 

  চলমাি চলমাি 



সকৌদকৌশলগত 

উদেশ্য 

 

সকৌশলগ

ত 

উদেদশ্যর 

মাি 

 

কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােি 

সূচক 

 

গণিা 

পিনত 

একক 
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ত্রত্রমানসক 

অগ্রগনত 

প্রনতদবেি 

 

 

 

২য় 

ত্রত্রমানসক 

অগ্রগনত 

প্রনতদবেি 

 

 

 

ষাণ্মানসক 

প্রনতদবেি 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ অসাধারণ অনত 

উিম 

উিম চলনত 
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[৩.৫] ইটারদি  

নবলসহ ইউটিনলটি নবল 

পনরদশাধ 

[৩.৫.১] নবনসনস/ 

নবটিনসএল-এর ইটারদি  

নবল পনরদশানধত 

সমনি % ১   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০% ১০০% ১০০% 

[৩.৫.২] স নলদফাি নবল 

পনরদশানধত  
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[৩.৫.৩] নবদ্যযৎ নবল 

পনরদশানধত 
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