
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৯, ২০২০

খাগড়াছিড় পাব ত জলা পিরষদ

ষাািসক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০১৯-২০



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৯, 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;

১৭

[১.১] রাা িনম াণ

[১.১.১] িনিম ত এইচিবিব
রাা

িক:িম: ২ ৪০.৫০ ৩৮.৫০ ৩৬.৫০ ৩৪.২৫ ১৬.৫

[১.১.২] িনিম ত আরিসিস
রাা

িম: ০.৫ ৭০০ ৫০০ ৩০০ ৬৫০ ৭০০

[১.২] িবামাগার/ াব/ অিফস
ভবন িনম াণ

[১.২.১] িনিম ত ভবন ব:িম: ২ ৮৫৬০ ৬৫৬০ ৪৫৬০ ৭২৭৪ ৪২৫০

[১.২.২] ভবেনর সংা সংা ০.৫ ১০ ৮ ৬ ৮৭ ৬

[১.৩] ীজ িনম াণ
[১.৩.১] িনিম ত ীজ িম: ৩ ৩৫০ ২৫০ ১৫০ ৪১০ ৬০

[১.৩.২] ীেজর সংা সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ৪ ১

[১.৪] কালভাট  িনম াণ
[১.৪.১] িনিম ত কালভাট  িম: ২ ৮৭.৫০ ৮৫.৫০ ৮৩.৫০ ৩০ ৪০

[১.৪.২] কালভােট র সংা সংা ০.৫ ২৫ ২৩ ২১ ১৪ ১২

[১.৫] সীমানা াচীর িনম াণ
[১.৫.১] িনিম ত সীমানা
াচীর

িম: ২ ৮০০ ৬০০ ৪০০ ৪০০ ৬০০

[১.৬] ন িনম াণ/এল ন
[১.৬.১] িনিম ত ন/ এল
ন

িম: ১ ২৫৮০ ২৩৮০ ২১৮০ ১৭৫০ ১০০০

[১.৭] ধারক দওয়াল িনম াণ
[১.৭.১] িনিম ত ধারক
দওয়াল

িম: ১ ৪০০ ২৫০ ১০০ ৩০০ ২০০

[১.৮] িিড় িনম াণ [১.৮.১] িনিম ত িিড় িম: ১ ১২০ ১০০ ৮০ ৮০

[১.৯] পিরদশ ন
[১.৯.১] পিরদশ ন পািরশ
বাবায়েনর হার

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৫০



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৯, 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
িশা বার
উয়ন;

৯

[২.১] ল ভবন িনম াণ
[২.১.১] িনিম ত ল ভবন ব:িম: ১ ৪৫০০ ৪৩০০ ৪১০০ ৪৮০৫০ ১৮৫০

[২.১.২] ল ভবনসংা সংা ১ ৮৫ ৮২ ৮০ ১২৭ ৪০

[২.২] ভবন মরামত
[২.২.১] মরামতত
ভবেনর আয়তন

ব:িম: ০.৫ ৩৭৫০ ৩৫৫০ ৩৩৫০ ২৫০০ ১৭৫০

[২.২.২] ভবন সংা সংা ০.৫ ৬ ৪ ২ ১০ ৩

[২.৩] িশা ি দান
[২.৩.১] উপকারেভাগী
ছাছাী

সংা ২ ৫২০ ৫০০ ৪৮০ ৫০০

[২.৪] আসবাবপ সরবরাহ [২.৪.১] িবালেয়র সংা সংা ২ ৪০ ৩৮ ৩৬ ১০

[২.৫] সীমানা াচীর িনম াণ
[২.৫.১] িনিম ত সীমানা
াচীর

িম: ১ ১০০ ৮০ ৬০ ২০০ ৫০

[২.৬] এাোচ রাড িনম াণ
[২.৬.১] িনিম ত এাোচ
রাড

িম: ১ ৪০ ২০ ৯০ ৩০ ৪০

৩
হািরত িবভােগর
কায ম পিরচালনা
ও পিরবীণ;

৮ [৩.১] সময় সভা
[৩.১.১] হীত িসা
বাবায়ন

% ২ ৮৫ ৮৩ ৮০ ৮৫ ১৫

[৩.২] িনেয়াগ
[৩.২.১] িনেয়াগত
কম চারী

জন ১ ৩২০ ৩১৮ ৩১৬ ৩০০

[৩.৩] পিরদশ ন [৩.৩.১] পিরদিশ ত অিফস সংা ১ ৬৫ ৬৩ ৬১ ৬৫ ৩০

[৩.৪] বদিল [৩.৪.১] বদিলত কম চারী সংা ১ ২৫৫ ২৫৩ ২৫১ ২৪০ ৭৩

[৩.৫] মাঠ পিরদশ ন
[৩.৫.১] সািদত মাঠ
পিরদশ ন

সংা ২ ৯৫ ৯৩ ৯১ ৯০ ৪০

[৩.৬] প যাগােযাগ
[৩.৬.১] যাগােযােগর
সংা

সংা ১ ৪৬০ ৪৫৮ ৪৫৬ ৪৫০ ৩৭৯



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৯, 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 িষ বার উয়ন; ৮

[৪.১] সচ ন িনম াণ
[৪.১.১] িনিম ত সচ ন িম: ২ ৫০০ ৪৮০ ৪৬০ ৯৫০ ১০০

[৪.১.২] আত এলাকার
আয়তন

একর ১ ১২০ ১০০ ৮০ ১৩৫ ৩০

[৪.২] ধারক দওয়াল িনম াণ
[৪.২.১] িনিম ত ধারক
দওয়াল

িম: ১ ২৫ ২৩ ২১ ৩০ ২৫

[৪.৩] বধ িনম াণ
[৪.৩.১] িনিম ত বধ িম: ১ ২৭০ ২৫০ ২৩০ ২১০ ২৭০

[৪.৩.২] আত এলাকার
আয়তন

একর ১ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৫০ ২০০

[৪.৪] র খনন [৪.৪.১] িনিম ত র ব:িম: ১ ৮৫০০ ৮৩০০ ৮১০০ ৭২০০ ৮৫০০

[৪.৪] র খনন [৪.৪.২] েরর সংা সংা ১ ৪ ২ ১ ৩ ৪



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৯, 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%

৫
আকম সংােনর
মােম াির
িবেমাচন;

৮

[৫.১] :, গরীব ও
িতবীেদর মােঝ
সলাইেমিশন িশণ ও
িবতরণ

[৫.১.১] সলাই মিশন
িশণ া

জন ২ ১১৫ ১১৩ ১১১ ১৫০ ৫০

[৫.১.২] িবতরণত সলাই
মিশন

সংা ১ ১১৫ ১১৩ ১১১ ১৫০ ৫০

[৫.২] পিরবােরর ধানেক
কম খী িশেণর মােম
দতা উয়ন

[৫.২.১] িশিত পিরবার
ধােনর সংা

সংা ১ ৬৭ ৬৫ ৬৩ ৬৫ ৩৫

[৫.৩] দির িষ পিরবােরর
উৎপািদত পের
বাজারজাতকরেণ িলংেকজ
াপন

[৫.৩.১] পিরবােরর সংা সংা ১ ৬৭ ৬৫ ৬৩ ৬৫ ৩৫

[৫.৪] দির পিরবার ধানেক
িবেদেশ চাির হেণ উুকরণ

[৫.৪.১] পিরবােরর সংা সংা ১ ৮৭ ৮৫ ৮৪ ৮৫ ৪০

[৫.৫] পিরবারেক সামািজক
িনরাপার বনীর আওতায়
আনয়ন

[৫.৫.১] পিরবােরর সংা সংা ১ ১২০ ১১৮ ১১৬ ১১৫ ৬২

[৫.৬] পিরদশ ন
[৫.৬.১] পিরদশ ন পািরশ
বাবায়েনর হার

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৫০

৬
পয টন িবধা
সসারণ

৬

[৬.১] দির পিরবাের
পয টকেদর সামিয়ক অবােনর
িবধা জন (Home
Stay)

[৬.১.১] পিরবােরর সংা সংা ১ ১৬ ১৩

[৬.২] পয টন ট উয়ন [৬.২.১] হীত পিরকনা সংা ১ ১ ১

[৬.৩] হ কালচার পােকর
উয়ন

[৬.৩.১] উয়নত
হকালচার পাক

সংা ১ ১ ১



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৯, 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%

[৬.৪] পয টন সংি
অবকাঠােমা িনম াণ

[৬.৪.১] অবকাঠােমা িনম াণ সংা ১ ৫ ৩ ১ ৬ ৫

[৬.৫] জলা পিরষদ পােকর
রাা উয়ন

[৬.৫.১] রাা িনম াণ িম: ১ ২০০ ১৮০ ১৬০ ৭০০ ২০০

[৬.৬] দীিঘনালার মায়াা পাড়া
হইেত ত ছড়া পয টন ক
রাা িনম াণ

[৬.৬.১] এইচ িবিব রাা
িনম াণ

িক:িম: ১ ৩.৫০ ২.০০ ১.৫০ ৭.৫ ১.৫

৭
সামািজক ও ধময়
িবধা জন ও
উয়ন;

৫

[৭.১] ভবন িনম াণ
[৭.১.১] িনিম ত ভবন ব:িম: ১ ১০৫০০ ১০৩০০ ১০১০০ ৯৫০০ ৫২০০

[৭.১.২] ভবেনর সংা সংা ০.৫ ৭০ ৬৮ ৬৬ ৬৫ ৩০

[৭.২] অদান দান
[৭.২.১] উপকারেভাগী
িতান

সংা ০.৫ ১১০ ৯০ ৭০ ৬৫ ৫৪

[৭.৩] সীমানা াচীর িনম াণ
[৭.৩.১] িনিম ত সীমানা
াচীর

িম: ০.৫ ১২৫ ১০৫ ৮০ ১৫০ ১২৫

[৭.৪] ধারক দওয়াল িনম াণ [৭.৪.১] িনিমত দওয়াল িম: ০.৫ ১২০ ১১০ ১০০ ১৭৫ ১২০

[৭.৫] ক বরা ও বাবায়ন
[৭.৫.১] হীত ক সংা ১ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১৬০০ ৮৬৭

[৭.৫.২] উপকারেভাগী জন ১ ১৫০০০০ ১৪৮০০০ ১৪৬০০০ ১৩৫০০০ ৭৫০০০

৮
জলা পিরষেদর
সমতা উয়ন;

৪ [৮.১] রাজ সংহ
[৮.১.১] রাজ সংেহর
পিরমান

টাকা
(লাখ)

২ ৯৫ ৯৩ ৯০ ৯০ ৫৬৮৮৮৪৫

[৮.২] দতা উয়েনর জ
িশণ

[৮.২.১] ৩৫ জন িশণ
া

জনঘা ১ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১৫০০ ২৯৪

[৮.৩] িনজ তহিবল থেক
আিলক পিরষদেক িহা
দান

[৮.৩.১] অথ  দােনর সময়
সীমা

তািরখ ১ ৩১-০৮-২০১৯ ৩১-০৮-২০১৮ ৩১-০৮-২০১৯



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৯, 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
ীড়া ও সংিতর
উয়ন;

৪

[৯.১] উপজাতীয় সংিত লালন
ও সংরণকে কম চী হণ

[৯.১.১] হীত কম চী সংা ১ ১৩ ১১ ৯ ১১

[৯.২] ীড়া ও সাংিতক
উয়েন কায ম হন ও
বাবায়ন

[৯.২.১] হীত কায ম সংা ১ ১৪ ১২ ১০ ১২

[৯.৩] ীড়া ও সাংিতক
উপকরণ িবতরণ

[৯.৩.১] উপকারেভাগী
সংগঠন

সংা ০.৫ ৪২ ৪০ ৩৮ ৪০

[৯.৪] িবিভ জাতীয় ও অা
ণ  িদবস পালন

[৯.৪.১] পািলত িদবস সংা ০.৫ ১৬ ১৪ ১২ ১৬ ৯

[৯.৫] দশী ও িবেদশী িশীেদর
সাংিত িবিনময়

[৯.৫.১] সাংিত
িবিনময়কারী

সংা ০.৫ ৩০ ২৮ ২৬ ৩০

[৯.৬] পিরদশ ন
[৯.৬.১] পিরদশ ন পািরশ
বাবায়েনর হার

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

১০

সরকারী
িবভাগ/বসরকারী
উয়ন সংার
কম কাের
সময়সাধন;

৩

[১০.১] জলা উয়ন ও সময়
সভা

[১০.১.১] সভার সংা সংা ১ ১২ ১০ ৮ ১২ ৩

[১০.১.২] হীত িসা
সেহর বাবায়ন হার

% ১ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৮০ ২৫

[১০.২] এনিজও-দর সােথ সভা [১০.২.১] সভার সংা সংা ০.৫ ৬ ৪ ২ ৬ ৩

[১০.২] এনিজও-দর সােথ সভা
[১০.২.২] হীত িসা
সেহর বাবায়ন হার

% ০.৫ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৮০ ২৫

১১
িনরাপদ পািন
সরবরাহ ও
ািনেটশন;

১
[১১.১] খাগড়াছিড়র জলার
বাজারসহ িনকটবত এলাকায়
পািন সরবরাহ ও ািনেটশন

[১১.১.১] সরবরাহত
বাজারসহ িনকটবত এলাকা

সংা ১ ৬৫ ৬৩ ৬১ ১০

১২
বনায়েনর মােম
পাহাড় ও জলধার
সংরণ;

১
[১২.১] বনায়েনর জ চারা
িবতরণ

[১২.১.১] িবতরণত চারা সংা ১ ৪৪৫০০ ৪৪৩০০ ৪৪১০০ ৩৭৫০০ ৪৪৫০০



া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৯, 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%

১৩
দাতা সংার
সহেযাগীতায় উয়ন;

১
[১৩.১] ফামার িফ েলর
মােম ষকেদর িশণ
দান

[১৩.১.১] িশণ া
ষক

সংা ১ ৪৫০০ ৪৩০০ ৪১০০ ৬০০০ ৩১৫০



া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৯, 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: হিতবার, জায়াির ০৯, 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 ৩৭.২৫

[এম.১.১.২] সকল শাখায় ই-
নিথবহার

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৬৫

[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

[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

[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 ১৫-১০-২০১৯

[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

[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 ৮০ ১০০

[এম.১.৫.২]  নগদায়ন প
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.১.৬]  পেদর
িবপরীেত িনেয়াগ
দান

[এম.১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ
িবি জািরত

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

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

[এম.১.৭] িবভাগীয়
মামলা িনি

[এম.১.৭.১] িবভাগীয় মামলা
িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০



া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৯, 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 ৮০ ১০০



া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৯, 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 ২১

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

সংা ১ ৪ ২

[এম.২.১.৩] এিপএ েমর মািসক
সভার িসা বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[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 ৫৫

[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 ১১-০৯-২০১৯

[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 ৯৫

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

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ১



া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৯, 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 ০৩-১২-২০১৯

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 ১৪-০৮-২০১৯

[এম.৩.১.২] মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[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 ৩০

[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 ৪০ ১০০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬১

[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 ৮০ ২০০

[এম.৩.৫.২] টিলেফান িবল
পিরেশািধত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[এম.৩.৫.৩] িবৎ িবল
পিরেশািধত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০



া: ১৪ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৯, ২০২০

*সামিয়ক (provisional) ত


