
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ১২, ২০২০

বারবন পাব ত জলা পিরষদ

ষাািসক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০১৯-২০



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ১২, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

যাগােযাগ ও
অবকাঠােমাগত
িবধাসেহর উয়ন
;

১৫

[১.১] রাা িনম াণ [১.১.১] িনিম ত রাার দঘ  িক:িম: ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৭

[১.২] িবামাগার/
াব/অিফস ভবন িনম াণ

[১.২.১] ভবেনর সংা সংা ৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৬

[১.২.২] িনিম ত ভবেনর
আয়তন

ব:িম: ২ ৪০০০ ৩৬০০ ৩২০০ ২৮০০ ২৪০০ ১৯৮০

[১.৩] ীজ িনম াণ
[১.৩.১] িনিম ত ীেজর
দঘ 

িম: ২ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬

[১.৩.২] ীেজর সংা সংা ১ ২ ১.৮ ১.৬ ১.৪ ১.২

[১.৪] কালভাট  িনম াণ
[১.৪.১] কালভােট র সংা সংা ১ ৫ ৪.৫ ৪ ৩.৫ ৩ ২

[১.৪.২] িনিম ত কালভােট র
দঘ 

িম: ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২০

[১.৫] সীমানা াচীর
িনম াণ

[১.৫.১] িনিম ত সীমানা
াচীেরর দঘ 

িম: ০.৫ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০

[১.৬] ন িনম াণ
[১.৬.১] িনিম ত েনর
দঘ 

িম: ০.৫ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৫০

[১.৭] ধারক দওয়াল
িনম াণ

[১.৭.১] িনিম ত ধারক
দওয়ােলর দঘ 

িম: ০.৫ ১৫০ ১৩৫ ১২০ ১০৫ ৯০ ২১

[১.৮] িিড় িনম াণ
[১.৮.১] িনিম ত িিড়র
দঘ 

িম: ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৯] আসবাবপ
সরবরাহ

[১.৯.১] সরবরাহত
উপকারেভাগী িতােনর
সংা

সংা ০.৫ ২৫ ২২.৫ ২০ ১৭.৫ ১৫

[১.১০] ক পিরদশ ন

[১.১০.১] পিরদিশ ত ক
সংা

সংা ০.৫ ২৫০ ২০০ ১৮০ ১৭০ ১৪০

[১.১০.২] পিরদশ েনর
িতেবদেনর উপর িহত
বা

সংা ০.৫ ২৫০ ২০০ ১৮০ ১৭০ ১৪০



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ১২, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

জািতর জনক বব
শখ িজর
রহমােনর শতবষ 
উদযাপন

১০

[২.১] উয়ন কসহ
ববর নােম উৎসগ 
করা

[২.১.১] উয়ন ক সংা সংা ৩ ৫৫ ৪৯.৫ ৪৪ ৩৮.৫ ৩৩

[২.২] িবিভ িশণ
শেষ িশণাথীেদর
মে ববর নােম
উপহার সামী/ রার
দান করা

[২.২.১] িশণাথী/
উপকারেভাগী সংা

সংা ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৩] িত েল
বব কণ ার াপেনর
জ আলমাির ও ক
দান

[২.৩.১] ল সংা সংা ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪] ীকালীন,
শীতকালীন ীড়া
িতেযািগতার বা
হণ

[২.৪.১] িতেযািগতা
বাবায়েনর সময়

তািরখ ১ ৩১-১২-২০২০ ৩১-১২-২০২০ ৩১-১২-২০২০ ৩১-১২-২০২০ ৩১-১২-২০২০

[২.৫]  -গাী
সাংিতক
িতেযািগতার আেয়াজন
করা

[২.৫.১] িতেযািগতা
বাবায়েনর সময়

তািরখ ২ ৩১-১২-২০২০ ৩১-১২-২০২০ ৩১-১২-২০২০ ৩১-১২-২০২০ ৩১-১২-২০২০

৩ িশা বার উয়ন ৮
[৩.১] ভবন িনম াণ

[৩.১.১] িনিম ত ভবেনর
আয়তন

বগ 
িমটার

১ ৪০০০ ৩৬০০ ৩২০০ ২৮০০ ২৪০০ ১২৯০

[৩.১.২] ভবন সংা সংা ১ ৫ ৪.৫ ৪ ৩.৫ ৩ ৬

[৩.২] ভবন মরামত
[৩.২.১] মরামতত
ভবেনর আয়তন

বগ 
িমটার

১ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০ ৩০০



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ১২, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৩.২] ভবন মরামত [৩.২.২] ভবন সংা সংা ১ ৫ ৪.৫ ৪ ৩.৫ ৩

[৩.৩] িশা ি দান

[৩.৩.১] িশা ি া
ছা

সংা ০.৫ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৩৬০ ৬১১

[৩.৩.২] িশা ি া
ছাী

সংা ০.৫ ৭০০ ৬৩০ ৫৬০ ৪৯০ ৪২০ ৪৯১

[৩.৪] আসবাবপ
সরবরাহ

[৩.৪.১] উপকারেভাগী
িতােনর সংা

সংা ০.৫ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০

[৩.৫] সীমানা াচীর
িনম াণ

[৩.৫.১] সীমানা াচীেরর
দঘ 

িমটার ১ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০

[৩.৬] অাোচ রাড
িনম াণ

[৩.৬.১] এাোচ রােডর
দঘ 

িমটার ১ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০

[৩.৭] রবত অেলর
িশকেদর তদারকী

[৩.৭.১] রবত অেল
তদারকীত িশকেদর
সংা

সংা ০.৫ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ২০

[৩.৮] গ ম অেলর
িশেদর াথিমক
িশার আওতায়
আনায়ন

[৩.৮.১] গ ম অেলর
ছেল িশেদর াথিমক
িবালেয় ভিতর সংা

সংা ০.৫ ৩০০০ ২৭০০ ২৪০০ ২১০০ ১৮০০

[৩.৮.২] গ ম অেলর
মেয় িশেদর াথিমক
িবালেয় ভিতর সংা

সংা ০.৫ ৩২০০ ২৮৮০ ২৫৬০ ২২৪০ ১৯২০

[৩.৯] িনম ানাধীন
ছাাবােসর সংা

[৩.৯.১] িনিম ত ছাাবােসর
সংা

সংা ১ ৫ ৪.৫ ৪ ৩.৫ ৩ ৩

৪
হািরত িবভােগর
কায ম পিরচালনা

৮
[৪.১] সময় সাধন/
তদারিক

[৪.১.১] হীত িসা
বাবায়ন

% ১.৫ ১২০ ১০৮ ৯৬ ৮৪ ৭২ ৪০



া: ৫ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ১২, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৪.২] জনবল িনেয়াগ
[৪.২.১] িনেয়াগত
কম চারী

জন ১.৫ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬

[৪.৩] দর পিরদশ ন [৪.৩.১] পিরদিশ ত দর সংা ২ ৭৫ ৬৭.৫ ৬০ ৫২.৫ ৪৫

[৪.৪] বদিল [৪.৪.১] বদিলত কম চারী সংা ১.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৩০

[৪.৫] মাঠ পিরদশ ন
[৪.৫.১] মাঠ পিরদশ েনর
সংা

সংা ১.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৩০

[৪.৬] যাগােযাগ
[৪.৬.১] যাগােযােগর
সংা

সংা ২ ৮০০ ৭২০ ৬৪০ ৫৬০ ৪৮০ ৩১০

৫ িষ বার উয়ন ৫

[৫.১] সচ ন িনম াণ
[৫.১.১] সচ েনর দঘ  িম: ১ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০

[৫.১.২] আত এলাকার
আয়তন

একর ১ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০

[৫.২] ধারক দওয়াল
িনম াণ

[৫.২.১] িনিম ত ধারক
দওয়ােলর দঘ 

িম: ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৫.৩] বধ িনম াণ

[৫.৩.১] িনিম ত বাের
দঘ 

িমটার ০.৫ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ৫০

[৫.৩.২] আত এলাকার
আয়তন

একর ০.৫ ১২০ ১০৮ ৯৬ ৮৪ ৭২

[৫.৪] পাওয়ার লার
সরবরাহ

[৫.৪.১] পাওয়ার লার/
ারা ষেকর সংা

সংা ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১০

[৫.৫] পা মিশন
সরবরাহ

[৫.৫.১] পা মিশন া
ষেকর সংা

সংা ০.৫ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ১০

[৫.৬] বনায়েনর জ
চারা িবতরণ

[৫.৬.১] বনায়নত গােছর
সংা

সংা ০.৫ ২০০০০ ১৮০০০ ১৬০০০ ১৪০০০ ১২০০০



া: ৬ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ১২, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৬
জলা পিরষেদর
সমতা উয়ন

৫

[৬.১] রাজ সংহ
[৬.১.১] রাজ সংেহর
পিরমান

ল
টাকা

৪ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২৭৫.৪৯

[৬.২] িনজ তহিবল
থেক আিলক
পিরষদেক লভাংশ
দান

[৬.২.১] লভাংশ দােনর
সময় সীমা

তািরখ ০.৫ ৩১-১০-২০১৯ ৩১-১০-২০১৯ ৩১-১০-২০১৯ ৩১-১০-২০১৯ ৩১-১০-২০১৯

[৬.৩] জনবল িনেয়াগ
[৬.৩.১] িনেয়াগত
কম চারী

জন ০.৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫

৭
দাির িবেমাচেন
ক হন

৪
[৭.১] আয় বধ ণলক
ক বাবায়ন

[৭.১.১] হীত কের
সংা

সংা ২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২

[৭.১.২] উপকারেভাগী
েষর সংা

সংা ১ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০

[৭.১.৩] উপকারেভাগী
মিহলার সংা

সংা ১ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০

৮
িনরাপদ পািন
সরবরাহ ও
ািনেটশন ক

৪
[৮.১] িনরাপদ পানীয়
জল সরবরাহ
িনিতকরণ

[৮.১.১] ািপত পানীয় জল
সরবরাহ বা/ উৎস

সংা ২ ৫ ৪.৫ ৪ ৩.৫ ৩

[৮.১.২] উপকারেভাগীর
সংা

জন ২ ২৫০০ ২২৫০ ২০০০ ১৭৫০ ১৫০০

৯
ীড়া ও সংিত
উয়ন

৩

[৯.১] উপজাতীয়
সংিত লালন ও
সংরণকে কম চী
হণ

[৯.১.১] হীত কম চী সংা ১ ৪ ৩.৬ ৩.২ ২.৮ ২.৪



া: ৭ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ১২, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৯.২] ীড়া ও
সাংিতক উয়েন
কম চী নওয়া ও
বাবায়ন

[৯.২.১] হীত কম চী সংা ১ ৫ ৪.৫ ৪ ৩.৫ ৩ ৩

[৯.৩] ীড়া ও
সাংিতক উপকরণ
িবতরণ

[৯.৩.১] উপকারেভাগী
সংগঠন

সংা ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৯.৪] িদবস উদযাপন
[৯.৪.১] আেয়ািজত - রলী,
সিমনার, ওয়াকশপ,
আেলাচনা সভা

সংা ০.৫ ২৫ ২২.৫ ২০ ১৭.৫ ১৫ ৮

১০

িবিভ সরকারী
িবভাগ/ব-সরকারী
উয়ন সংার
কম কাের
সময়সাধন

৩

[১০.১] জলা উয়ন ও
সময় সভা

[১০.১.১] সভার সংা সংা ১ ১২ ১০.৮ ৯.৬ ৮.৪ ৭.২ ৩

[১০.১.২] হীত িসা
সেহর বাবায়ন হার

% ১ ১২০ ১০৮ ৯৬ ৮৪ ৭২ ৩০

[১০.২] জলা এনিজও
সময় সভা

[১০.২.১] সভার সংা সংা ০.৫ ৬ ৫.৪ ৪.৮ ৪.২ ৩.৬ ২

[১০.২.২] হীত িসা
সেহর বাবায়ন হার

% ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২০

১১
ধময় ও সামািজক
িতােন উয়ন

৩

[১১.১] ভবন িনম াণ
[১১.১.১] িনিম ত ভবেনর
আয়তন

ব: িমটার ০.৫ ৪০০০ ৩৬০০ ৩২০০ ২৮০০ ২৪০০ ৭৫০

[১১.১.২] ভবেনর সংা সংা ০.৫ ৮ ৭.২ ৬.৪ ৫.৬ ৪.৮ ৮

[১১.২] অদান দান
[১১.২.১] উপকারেভাগী
িতান

সংা ১ ৩৫০ ৩১৫ ২৮০ ২৪৫ ২১০ ৩৫০

[১১.৩] সীমানা াচীর
িনম াণ

[১১.৩.১] সীমানা াচীেরর
দঘ 

িমটার ০.৫ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০

[১১.৪] ধারক দওয়াল
িনম াণ

[১১.৪.১] িনিমত দওয়ােলর
দঘ 

িমটার ০.৫ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০



া: ৮ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ১২, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১২
সামািজক িনরাপা
বনীর আওতায়
কহণ

৩
[১২.১] ক বরা ও
বাবায়ন

[১২.১.১] হীত কের
সংা

সংা ১.৫ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৩১৮

[১২.১.২] উপকার-ভাগী
েষর সংা

জন ০.৭৫ ৩৬০০০ ৩২৪০০ ২৮৪০০ ২৫২০০ ২১৬০০ ৮৭৪০

[১২.১.৩] উপকার-ভাগী
মিহলার সংা

জন ০.৭৫ ৪৬০০০ ৪১৪০০ ৩৬৪০০ ৩২২০০ ২৭৬০০ ৮৬৩০

১৩
দাতা সংার
সহেযাগীতায় উয়ন

২
[১৩.১] ফামার িফ
েলর মােম ষকেদর
িশণ দান

[১৩.১.১] িশিত ষক সংা ২ ৮০০০ ৭২০০ ৬৪০০ ৫৬০০ ৪৮০০ ২৫১৪

১৪ পয টন উয়ন ক ২
[১৪.১] পয টন উয়ন ও
সসারণ িনিতকরণ

[১৪.১.১] িহত কের
সংা

সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[১৪.১.২] উপকারেভাগীর
সংা

জন ১ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০



া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ১২, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ১২, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[এম.১.১] দর/সংায়
ই-ফাইিলং পিত
বাবায়ন

[এম.১.১.১] ই-ফাইেল নিথ
িনিত

% ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[এম.১.১.২] সকল শাখায় ই-
নিথবহার

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.১.২]
দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা
করা

[এম.১.২.১] নতম এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ ১ ১৫-০২-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ৩১-১২-২০১৯

[এম.১.৩]
দর/সংাকক
উাবনী উোগ/
উয়ন ক বাবায়ন

[এম.১.৩.১] নতম এক নন
উাবনী উোগ/ উয়ন ক
চাত

তািরখ ১ ১১-০৩-২০২০ ১৮-০৩-২০২০ ২৫-০৩-২০২০ ০১-০৪-২০২০ ০৮-০৪-২০২০ ৩১-১২-২০১৯

[এম.১.৪] সবা
সহিজকরণ

[এম.১.৪.১] নতম এক সবা
সহিজকরণ েসস াপসহ
সরকাির আেদশ জািরত

তািরখ ০.৫ ১৫-১০-২০১৯ ২০-১০-২০১৯ ২৪-১০-২০১৯ ২৮-১০-২০১৯ ৩০-১০-২০১৯ ৩১-১২-২০১৯

[এম.১.৪.২] সবা সহিজকরণ
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ০.৫ ১৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১৫-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০ ৩১-১২-২০১৯

[এম.১.৫] িপআরএল
র ১ মাস েব 
সংি কম চারীর
িপআরএল ও 
নগদায়নপ জারী করা

[এম.১.৫.১] িপ আর এল আেদশ
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ২৫

[এম.১.৫.২]  নগদায়ন প
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ২৫

[এম.১.৬]  পেদর
িবপরীেত িনেয়াগ
দান

[এম.১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ
িবি জািরত

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০

[এম.১.৬.২] িনেয়াগ দানত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ২০

[এম.১.৭] িবভাগীয়
মামলা িনি

[এম.১.৭.১] িবভাগীয় মামলা
িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০



া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ১২, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[এম.১.৮] ত
বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.১.৮.১] সকল
তহালনাগাদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৪০



া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ১২, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[এম.২.১] বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন

[এম.২.১.১] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা িশণসহ
অা িবষেয় িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৬০ ১৫

[এম.২.১.২] বািষ ক কম সাদন
ির সকল িতেবদন অনলাইেন
দািখলত

সংা ১ ৪ ১

[এম.২.১.৩] এিপএ েমর মািসক
সভার িসা বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ২৫

[এম.২.১.৪] মাঠ পয ােয়র
কায ালেয়র ২০১৯-২০ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ০.৫ ৩১-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১০-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৪-০২-২০২০

[এম.২.২] জাতীয়
াচার কৗশল ও
ত অিধকার
বাবায়ন

[এম.২.২.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৪১

[এম.২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ 
বছেরর বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ১৫-১০-২০১৯ ১৫-১১-২০১৯ ১৫-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ৩১-০১-২০২০ ৩১-১২-২০১৯

[এম.২.৩] অিভেযাগ
িতকার বা
বাবায়ন

[এম.২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০

[এম.২.৩.২] অিভেযাগ িনি
সংা মািসক িতেবদন
মণালেয় দািখলত

সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৬

[এম.২.৪] সবা দান
িতিত
হালনাগাদকরণ ও
বাবায়ন

[এম.২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.২.৪.২] িনধ ািরত সমেয়
মািসক বাবায়ন িতেবদন
মণালেয় দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ১



া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ১২, ২০২০

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[এম.২.৪] সবা দান
িতিত
হালনাগাদকরণ ও
বাবায়ন

[এম.২.৪.৩] সবাহীতােদর
মতামত পিরবীণ বা চাত

তািরখ ০.৫ ৩১-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১৭-০২-২০২০ ২৮-০২-২০২০

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[এম.৩.১] বােজট
বাবায়েন উয়ন

[এম.৩.১.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা ণীত

তািরখ ০.৫ ১৬-০৮-২০১৯ ২০-০৮-২০১৯ ২৪-০৮-২০১৯ ২৮-০৮-২০১৯ ৩০-০৮-২০১৯

[এম.৩.১.২] মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ১

[এম.৩.২] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ) বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৪০

[এম.৩.৩] অিডট
আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
িনির জ পািরশত অিডট
আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[এম.৩.৪] াবর ও
অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[এম.৩.৪.১] াবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ২৫-০২-২০২০ ০৪-০৩-২০২০

[এম.৩.৪.২] অাবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ২৫-০২-২০২০ ০৪-০৩-২০২০

[এম.৩.৫] ইারেনট
িবলসহ ইউিল িবল
পিরেশাধ

[এম.৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-
এর ইারেনট িবল পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৪২

[এম.৩.৫.২] টিলেফান িবল
পিরেশািধত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৪২

[এম.৩.৫.৩] িবৎ িবল
পিরেশািধত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৩৩



া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ১২, ২০২০

*সামিয়ক (provisional) ত


