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মন্ত্রণালয়/রবভাদগর কম িসম্পােদনর সারব িক রচত্র 

(Overview of the Performance of the Ministry / Division) 

সাম্প্ররতক অজিন, চযাদলঞ্জ এবাং ভরবষ্যৎ পররকল্পনা: 

mv¤úªwZK eQi mg~‡ni (3 eQi) cÖavb cÖavb AR©b :  

wkÿv gvby‡li ‡gŠwjK AwaKvi Ges Dbœq‡bi cÖavb nvwZqvi| evsjv‡`k RvZxq wkÿvbxwZ 2010 ev Í̄evq‡bi D‡Ï‡k¨ 

mK‡ji Rb¨ gvbm¤§Z I hy‡Mvc‡hvMx wkÿv wbwðZ Kiv GKwU eo P¨v‡jÄ| G P¨v‡jÄ †gvKv‡ejvq gv`ivmv wkÿv‡K 

AvaywbKvq‡bi wbwgË 2015 mv‡ji Ryb gv‡m gv`ivmv wkÿv Awa`ßi cÖwZwôZ nq|  weMZ 03 eQ‡i gv`ivmv wkÿv 

Dbœq‡bi j‡ÿ¨ Establishment of Madrasah Educational Management and Information 

System(MEMIS) Support in the Directorate of Madrasah Education  Ges Establishment of 

Multimedia Classroom in 653 Madrasah of the Country bvgK `yBwU cÖKí Aby‡gv`b †c‡q ev Í̄evwqZ 

n‡”Q| GQvovI h_vµ‡g এবতেদায়ী পর্ যাতয় শিক্ষার্থী ঝতে পো র াতে উপবৃশি প্রদান cÖKí, মাধ্যশমক(৬ষ্ঠ রেশি) হতে কাশমল 

পর্ িন্ত উপবৃরি প্রোন প্রকল্প, সাংযুি ও স্বতন্ত্র এবদতোয়ী মােরাসার রশক্ষার্থীদের জন্য রির াং প্রকল্প, Infrastructural 

Development of selected 100 madrasah with science Lab and Arabic language lab in Bangladesh নামীয় প্রকতে  

শিশপশপ তেশ ক্রতম  TMED-রে জমা রদয়া হতয়তে র্া অনুতমাদতন  অতপক্ষায় আতে।  

 mgm¨v Ges P¨v‡jÄmg~n : 

➢ ‡gavex I †hvM¨ wkÿK wb‡qvM Ges cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g wkÿKM‡Yi `ÿZv e„w×  

➢ gv`ivmv wkÿv cÖkvmb kw³kvjxKiY 

➢ gv`ivmvi wkÿK I wkÿv cÖkvm‡bi k~b¨ c` c~iY 

➢ gv`ivmv wkÿv cÖwZôv‡bi AeKvVv‡gvMZ Dbœqb  

➢ gv`ivmvq wkÿv DcKi‡Yi Rb¨ eivÏ e„w×   

➢ cÖwZwU gv`ivmvq weÁvb I KvwiMwi wkÿvi  my‡hvM m¤úªmviY  

➢ cÖwZwU †Rjvq AšÍZ 01wU K‡i gv`ivmv RvZxqKiY 

➢ gv`ivmv wkÿvq ‡RÛvi mgZv wbwðZKiY Ges Zv eRvq ivLv msµvšÍ c`‡ÿc MÖnY 

fwel¨r cwiKíbv : 

➢ wWwRUvj evsjv‡`k Ges SDG-4 ev Í̄evq‡bi j‡ÿ¨ †`‡ki mKj gv`ivmvq gvwëwgwWqv K¬vm iæg I Kw¤úDUvi 

j¨ve ¯’vcb KiY 

➢ RvZxq wkÿv bxwZ 2010 Ges iƒcKí 2021 Gi Av‡jv‡K AMÖvwaKvi wfwË‡Z Kg©wPwýZKiY I ev Í̄evqb 

➢ e¨q I mgq mvkÖqx Ges mnRjf¨ †mev cÖ`v‡bi j‡ÿ¨ wb‡qvM, cÖwkÿY, GgwcI I Ab¨vb¨ †mev AbjvB‡b cÖ`vb 

wbwðZKiY 

➢ mKj gv`ivmvq ch©vqµ‡g AvBwmwU †Kvm© Pvjy Ges AvBwmwU mvgMÖx mieiv‡ni e¨e¯’v KiY 

➢ gv`ivmv wkÿv Awa`ß‡ii Kvh©µg I cwi‡ek Av‡iv kvw³kvjx Ges MwZgq Kivi j‡ÿ¨ †Rjv ch©v‡q Awdm 

¯’vcbmn gv`ivmv wkÿv Awa`ß‡ii wbR¯̂ feb wbg©v‡Yi cwiKíbv MÖnY 

➢ wkÿK, Kg©KZ©v, Kg©Pvix ch©v‡q `ÿZv e„w×i j‡ÿ¨ cÖwkÿ‡Yi e¨e¯’v MÖnY K‡i wWwRUvj evsjv‡`k wewbg©v‡Y 

gv`ivmvi wkÿK Kg©Pvix‡`i Av‡iv `ÿ I AvaywbK K‡i M‡o ‡Zvjv 

➢ mKj  gv`ivmvq ch©vqµ‡g  gvwëwgwWqv †kÖwYKÿ cÖwZôvi Rb¨ c`‡ÿc MÖnY 

➢ SDG-4  ev Í̄evq‡b evsjv‡`‡ki gv`ivmvmg~n‡K AvaywbK I cÖhyw³ mg„× Kivi †Póv †Rvi`vi KiY 

➢ mg Í̄ µq B-wRwci gva¨‡g m¤úbœ KiY  

 2018-19 A_©eQ‡ii m¤¢ve¨ cÖavb AR©bmg~n: 

➢ gv`ivmv wkÿv Awa`ß‡ii 30 Rb Kg©KZ©vi cÖwkÿY cÖ`vb | 

➢ 1670 Rb gv`ivmv wkÿK‡K (weGgwUwUAvB-Gi gva¨‡g) cÖwkÿY cÖ`vb|  

➢ 780 Rb cÖwZôvb cÖavb‡K (weGgwUwUAvB-Gi gva¨‡g) Awdm g¨v‡bR‡g›U cÖwkÿY cÖ`vb|  

➢ 245 wU gv`ivmvq gvwëwgwWqv K¬vkiæg ’̄vcb|       

➢ gv`ivmv wkÿv Awa`ß‡i 100%  B-dvBwjs Kvh©µg Pvjy  Kiv |                  

➢ 33,975 Rb wkÿv_©x(50% QvÎ Ges 50% QvÎx)‡K †gave„wË cÖ`vb|     

c„ôv-03 



 

cÖ Í̄vebv (Preamble) 

gš¿Yvjq/wefvMmg~n Ges AvIZvaxb `ßi/ms ’̄vmg~‡ni cÖvwZôvwbK `ÿZv e„w×, ¯”̂QZv I Revew`wnZv 

†Rvi`vi Kiv, mykvmb msnZKiY Ges m¤ú‡`i h_vh_ e¨envi wbwðZKi‡Yi gva¨‡g iƒcKí 2021 

Gi h_vh_ ev Í̄evq‡bi j‡ÿ¨- 

gnvcwiPvjK, gv`ivmv wkÿv Awa`ßi, wkÿv gš¿Yvjq, XvKv 

Ges 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii KvwiMwi I gv`ªvmv wkÿv wefvM, wkÿv gš¿Yvjq Gi `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ 

gvbbxq gš¿xi cÖwZwbwa wn‡m‡e mwPe, KvwiMwi I gv ª̀vmv wkÿv wefvM, wkÿv gš¿Yvjq Gi g‡a¨ 2018 

mv‡ji Ryb gv‡mi 27 ZvwiL GB evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ ¯v̂ÿwiZ nj| 

GB Pzw³‡Z ¯̂vÿiKvix Dfqcÿ wb¤œwjwLZ welqmg~‡n m¤§Z n‡jb:  
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‡mKkb 1 

‡mKkb 1: gš¿Yvjq/wefv‡Mi iycKí (Vision), Awfjÿ¨ (Mission),†KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n Ges Kvh©vewj 

1.1 iycKí (Vision): D”P ˆbwZKZv I g~j¨‡eva m¤úbœ gvbe m¤ú` ˆZwi| 

1.2 Awfjÿ¨ (Mission): gv`ivmv  wkÿvi mKj ch©v‡q hy‡Mvc‡hvMx, AvaywbK, †UKmB, ¯^”Q I Revew`wng~jK Ges 

D”P ˆbwZK gvbm¤úbœ  wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv wbwðZ K‡i D”P ˆbwZKZv I g~j¨‡eva m¤úbœ gvbe m¤ú` ˆZixi 

cÖ‡Póv Ae¨vnZ ivLv| 

1.3 ‡KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n(Strategic Objectives):   

1.3.1   Awa`ß‡ii ‡KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n:   

1. gv`ivmv wkÿvi gvb Dbœqb, my‡hvM e„w× I mgZv weavb 

2. gv`ivmv wkÿv mKj ¯Í‡i wkÿvi ¸YMZ gvb I mgZv wbwðZKiY 

3. RvZxq I AvšÍR©vwZK kÖgevRv‡ii (we‡kl K‡i ga¨ cÖv‡P¨i Rb¨) Rb¨ `ÿ Rbkw³ ‰Zixi c`‡ÿc 

MÖnY 

4. wkÿvi mvgwMÖK Dbœq‡b Kjv, weÁvb I e¨emvq cÖkvmb wfwËK Ges Aviwe fvlv wkÿvq `ÿZv e„w×i 

Dci ¸iæZ¡v‡ivc 

5. gv`ivmv wkÿv Awa`ß‡ii mÿgZv, ¯^”QZv Ges `ÿZv e„w× I Kvh©Ki gwbUwis e¨e¯’v wbwðZKiY 

6. gyw³hy×, BwZnvm,H&wZn¨ Ges RvZxq ms¯K…wZi †PZbvi cÖmvi NUv‡bv| 

        1.3.2 Avewk¨K ‡KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n: 

                  1. `ÿZvi m‡½ evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ ev Í̄evqb 

                  2. D™¢veb I Awf‡hvM cÖwZKv‡ii gva¨‡g †mevi gvb Dbœqb 

                  3. `ÿZv I ‰bwZKZvi Dbœqb 

                  4. Z_¨ AwaKvi I ¯^cÖ‡Yvw`Z Z_¨ cÖKvk ev¯Íevqb  

                  5. ¯”̂Q Avw_©K e¨e¯’vcbvi Dbœqb 

1.4 Kvh©vejx (Functions):   

➢ gv`ivmv wkÿv Awa`ß‡ii Rb¨ cÖ‡qvRbxq mKj cÖKvi miÄvg msMÖn Kivi Rb¨ c`‡ÿc MÖnY 

➢ RvZxq wkÿvbxwZi Av‡jv‡K TMED KZ©„K Kvh©µg ev Í̄evqb I bxwZgvjv cÖ ‘̄ZKi‡Y mnvqZv `vb 

➢ gv`ivmv wkÿvi mKj ¯Í‡i ¯̂”Q e¨e¯’vcbv  cwiPvjbv, ev Í̄evqb I Z`viwKKiY 

➢ gv`ivmv wkÿvi m¤úªmviY I Dbœq‡bi cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc MÖnY 

➢ gv`ivmv wkÿvi Dbœq‡b cÖKí cÖYqb I Aby‡gv`‡bi e¨e¯’v MÖnY Ges evwl©K Dbœqb Kg©m~wP cÖYqb 

➢ G Awa`ßi n‡Z online MPO e¨e¯’vcbv Pvjyi wbwgË gv`ivmv wkÿv Awa`ß‡i EMIS Cell ¯’vcb cÖKí 

`ªæZ ev Í̄evqb wbwðZKiY  Ges G msµvšÍ Rbej wb‡qvMKiY  

➢ gvV ch©v‡q Rbej I AeKvVv‡gvMZ myweav m„wómn gv`ivmv wkÿv Awa`ß‡ii wbR¯̂ feb ‰Zixi Rb¨ cÖKí 

MÖnY I ev Í̄evq‡bi c`‡ÿc MÖnY 

➢ gv`ivmv wkÿvi mv‡_ mswkøóM‡Yi `ÿZv e„w×i j‡ÿ¨ cÖwkÿ‡Yi cwiKíbv cÖYqb I ev Í̄evqb 

➢ gv`ivmv  wkÿv cÖwZôv‡bi GKv‡WwgK Kvh©vewj I e¨e¯’vcbv Z`viKxKiY, wkÿvi gvb Dbœq‡bi Rb¨ mKj 

¯Í‡ii wkÿK‡`i †`‡k-we‡`‡k cÖwkÿ‡Yi e¨e¯’v MÖnY 

➢ gv`ivmv  wkÿv Awa`ßi  Gi  ivR¯̂ I Dbœ&qb Lv‡Zi ev‡RU cÖYqb, e¨q gÄyix cÖ`vb I wnmve msiÿY 

➢  gv`ivmv wkÿv Lv‡Z MPO I Aby`vb Lv‡Zi e¨q wbe©v‡ni Rb¨ ev‡RU cÖYqb I A_© QvoKiY 

➢ ¯”̂Q gv`ivmv wkÿv wbwðZKi‡Yi wbwgË miKv‡ii wewfbœ wefv‡Mi m‡½ †hvMv‡hvM iÿv I mKj cÖwZôv‡bi 

Kv‡Ri mgš̂q mvab 
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সসকশন ২ 

মন্ত্রণালয়/রবভাদগর রবরভন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত িলািল/প্রভাব (Outcome/Impact) 

চূড়ান্ত িলািল/প্রভাব 

(Outcome/Impa

ct) 

কম িসম্পােন 

সূচকসমূহ 

(Performan

ce 

Indicators) 

একক 

(Uni

t) 

 

 বভবি িছর 
 

  

cÖK…Z AR©b 

 

লক্ষযমাত্রা 

২০১8-১9 
প্রদক্ষপণ (Projection রনি িাররত 

লক্ষযমাত্রা 

অজিদনর সক্ষদত্র 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

সাংস্থার নাম 

উপািসূত্র 

[Source 

of data] 
২০১9-20 2020-21 

 

২০১৬-১৭ 

 

২০১৭-১8 

`vwLj ch©v‡q QvÎ-QvÎxi 

fwZ©i nvi e„w× (6ô-

10g) 

fwZ©i হার % 12.26 12.70 

13.12 13.55 
14.00  

 

 

Kvgvwkwe 

gv`ivmv wkÿv 

Awa`ßi 

evgvwk‡ev 

 

 

 

 

 

 

e¨vb‡eBm 

`vwLj ch©v‡q QvÎ-QvÎxi 

S‡i covi nvi n«vm 

(6ô-10g) 

ঝদর পড়ার হার % 46.06 44.55 

43.03 41.51 
40.00 

Avwjg ch©v‡q QvÎ-

QvÎxi fwZ©i nvi e„w× 

(11k-12k) 

fwZ©i হার % 3.55 3.62 

3.71 3.78 
3.86 

Avwjg ch©v‡q QvÎ-

QvÎxi S‡i covi nvi 

n«vm (11k-12k) 

ঝদর পড়ার হার % 29.91 28.68 

27.45 26.22 
25.00 

dvwhj ch©v‡q QvÎ-QvÎxi 

fwZ©i nvi(13k-15k) 

fwZ©i হার % 1.27 1.60 1.93 2.02 2.25 
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‡mKkb-3 

†KŠkjMZ D‡Ïk¨, AMÖvwaKvi,Kvh©µg,Kg©m¤úv`b m~PK Ges jÿ¨gvÎv 

†KŠkjMZ D‡Ïk¨ 

(Strategic 

objectives) †KŠkjMZ D‡Ïk¨ 

†KŠkjMZ 

D‡Ï‡k¨i 

gvb 

(Weight 

of Stra. 

obj.) 

Kvh©µg 

(Activities) 

 

Kg©m¤úv`b m~PK 

(Performance 

Indicator) 

GKK 

(Unit) 

Kg© 

m¤úv`b 

m~P‡Ki 

gvb 

(Weig

ht of 

PI) 
 

wfwË 

eQi 

15-

16 

cÖK…Z 

AR©b 

17-18 

jÿ¨gvÎv/wbY©qK 2018-2019 cÖ‡ÿcb 

2019-

2020 

cÖ‡ÿcb 

2020-

2021 

Amvav

iY  

(Exce

llent) 

 

AwZ 

DËg  

(very 

Good

) 

DËg  

 

(Goo

d) 

 

PjwZ 

gvb  

(Fair) 

 

PjwZgv

‡bi 

wb‡¤œ  

(Poor

) 

100% 90% 80% 70% 60% 

1. gvbm¤§Z 

gv`ivmv wkÿvi 

my‡hvM m¤úªmviY 

11 1.1 Kg©KZ©v Kg©Pvixi BbnvDR 

cÖwkÿY cÖ`vb 

1.1.1 cÖwkwÿZ Kg©KZ©v  msL¨v 06 000

00 

19 30 28 26 24 22 32 34 

1.2 Z_¨ cÖhyw³(AvBwmwU) 

wfwËK wkÿv e¨e ’̄v cÖeZ©‡bi 

j‡ÿ¨ B›Uvi‡bU wbf©i 

gvwëwgwWqv K¬vkiæg Pvjy 

1.2.1 gvwëwgwWqvi 

gva¨‡g  cvV`vb 

msL¨v 05 

000

00 

00 245 240 235 230 225 250 260 

2.`ÿ Rbej m„wó  06  2.1 wkÿK‡`i cÖwkÿY cÖ`vb* 2.1.1  cÖwkwÿZ wkÿK msL¨v 06 00 1491 1670 1660 1650 1640 1630 1700 1750 

3. wkÿv 

e¨e ’̄vcbvi 

gv‡bvbœqb 

 

 

10 

3.1 cÖwZôvb cÖavbM‡Yi Awdm 

g¨v‡bR‡g›U cÖwkÿY cÖ`vb* 

3.1.1cÖwkwÿZ cÖwZôvb 

cÖavb 

msL¨v 04 00 1009 730 720 710 700 690 740 750 

3.2 gv`ivmv wkÿvi gv‡bvbœq‡b 

cwiKíbv cÖYq‡bi Rb¨ 

gv`ivmv cÖavb‡`i Iwi‡q›Ukb 

cÖwkÿY 

3.2.1 cÖwkwÿZ cÖwZôvb 

cÖavb 

msL¨v 04 00 50 100 95 90 85 80 110 120 

3.3 gvwmK wfwË‡Z gv`ivmv 

gwbUwis I wbixÿvKiY 

3.3.1 gwbUwis I 

wbixÿvK…Z gv`ivmv 

msL¨v 02 04 04 04 03 02 01 00 04 04 

4.gv`ivmv wkÿvi 

D”PZi Í̄‡i 

weÁvb wkÿvi 

cÖmvimn wkÿvi 

gv‡bvbœqb 

08 4.1 dvwhj ¯Í‡i e„wË/¯‹jvikxc 

cÖ`vb 

4.1.1 e„wË cÖvß wkÿv_©x  % 04 0.99 0.99 0.99 0.92 0.86 0.79 0.74 0.99 0.99 

4.2 wkÿv I cÖwkÿY msµvšÍ 

wewfbœ Bm¨yi Dci M‡elYv 

m¤úv`b 

4.2.1 cwiPvwjZ M‡elYv  msL¨v  04 0 0 2 1 - - - 3 3 

 

 

c„ôv-07 



†KŠkjMZ D‡Ïk¨ 

(Strategic 

objectives) †KŠkjMZ D‡Ïk¨ 

†KŠkjMZ 

D‡Ï‡k¨i 

gvb 

(Weight 

of Stra. 

obj.) 

Kvh©µg 

(Activities) 

 

Kg©m¤úv`b m~PK 

(Performance 

Indicator) 

GKK 

(Unit) 

Kg© 

m¤úv`b 

m~P‡Ki 

gvb 

(Weig

ht of 

PI) 
 

wfwË 

eQi 

15-

16 

cÖK…Z 

AR©b 

17-18 

jÿ¨gvÎv/wbY©qK 2018-2019 cÖ‡ÿcb 

2019-

2020 

cÖ‡ÿcb 

2020-

2021 

Amvav

iY  

(Exce

llent) 

 

AwZ 

DËg  

(very 

Good

) 

DËg  

 

(Goo

d) 

 

PjwZ 

gvb  

(Fair) 

 

PjwZgv

‡bi 

wb‡¤œ  

(Poor

) 

100% 90% 80% 70% 60% 

5. wkÿv †ÿ‡Î 

b¨vh¨Zv I mgZv 

wbwðZKiY 

32 5.1  Ge‡Z`vqx Í̄‡i e„wË/ 

¯‹jvikxc cÖ`vb 

5.1.1 e„wË cÖvß wkÿv_©x  % 08 7.64 7.64 7.64 7.47 7.30 7.13 6.96 7.64 7.64 

5.2  ‡RwWwm Í̄‡i e„wË/ 

¯‹jvikxc cÖ`vb 

5.2.1 e„wË cÖvß wkÿv_©x  % 08 2.38 2.38 2.38 2.25 2.17 2.11 2.06 2.38 2.38 

5.3  `vwLj Í̄‡i e„wË/ 

¯‹jvikxc cÖ`vb 

5.3.1 e„wË cÖvß wkÿv_©x  % 08 0.53 0.53 0.53 0.526 0.49 0.47 0.46 0.53 0.53 

5.4  Avwjg Í̄‡i e„wË/ 

¯‹jvikxc cÖ`vb 

 

5.4.1 e„wË cÖvß wkÿv_©x  % 08 0.76 0.76 0.76 0.73 0.72 0.71 0.70 0.76 0.76 

6. gyw³h‡×i 

†PZbv Ges RvZxq 

BwZnvm,HwZn¨ I 

ms¯‹…wZi weKvk 

mvab 

08 6.1 wkÿv cÖwZôvb KZ…©K 

gyw³hy× wfwËK eB I `wjj 

mieivn/msMÖnKiY/wkÿv_©x‡`i 

AewnZKiY** 

6.1.1 gyw³hy× wfwËK 

eB/`wjj 

msL¨v 04 00 5 5 4 3 2 1 5 5 

6.2 RvZxq w`em mg~n D`hvcb 6.2.1 w`em mg~n 

D`hvwcZ n‡q‡Q  

msL¨v  04 07 07 07 07 07 07 07 07 07 

*weGgwUwUAvB-Gi gva¨‡g 

**mswkøó gv`ivmvi gva¨‡g 

 

 

c„ôv-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

দপ্ত /সংস্থা  আবশিক রকৌিলগে উতেিসমূহ, ২০১৮-১৯ 

(রমাট নম্ব -২৫) 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

রকৌিলগে উতেি 

(Strategic 

Objectives) 

রকৌিলগে 

উতেতি  মান 

(Weight of 

Stategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন সুচতক  

মান 

(Weight of 

Performanc

e Indicator) 

লক্ষযমাত্রা  মান-২০১৮-১৯ 

অসাো ি 

(Excel

lent) 

 ১০০% 

অশে উিম 

(Very 

Good)  

৯০% 

উিম 

(Good)  

৮০% 

চলশে মান 

(Fair)  

৭০% 

চলশেমাতন

  শনতে 

(Poor) 

৬০% 

১. বাশষ যক কম যসম্পাদন 

চুশি বাস্তবায়ন 

রজা দা ক ি 

৩ 

১.১ মাঠ পর্ যাতয়  কার্ যালতয়  সতে ২০১৮-১৯ 

অর্থ যবেত   বাশষ যক কম যসম্পাদন চুশি স্বাক্ষ  ও 

ওতয়বসাইতট আপতলাি 

১.১.১. বাশষ যক কম যসম্পাদন চুশি 

স্বাক্ষশ ে 

োশ খ 

০.৫ 
২০ জুন, 

২০১৮ 

২১ জুন, 

২০১৮ 

২৪ জুন, 

২০১৮ 
- - 

১.২  ২০১৮-১৯ অর্থ যবেত   বাশষ যক কম যসম্পাদন 

চুশি  অর্থ য-বাশষ যক মূল্যায়ন প্রশেতবদন সংশিষ্ট 

মন্ত্রিালয়/শবভাতগ দাশখল 

১.২.১ মূল্যায়ন প্রশেতবদন দাশখলকৃে োশ খ 

০.৫ 

১৭ 

জানুয়াশ , 

২০১৯ 

২০ 

জানুয়াশ , 

২০১৯ 

২১ 

জানুয়াশ , 

২০১৯ 

২২ 

জানুয়াশ , 

২০১৯ 

২৩ 

জানুয়াশ , 

২০১৯ 

১.৩ মাঠ পর্ যাতয়  কার্ যালতয়  ২০১৮-১৯ অর্থ যবেত   

বাশষ যক কম যসম্পাদন চুশি  অে যবাশষ যক মূল্যায়ন 

প্রশেতবদন পর্ যাতলাচনাতে ফলাবেযক 

(feedback) মন্ত্রিালয়/শবভাতগ 

১.৩.১ ফলাবেযক (feedback) প্রদি োশ খ 

১ 

২৪ 

জানুয়াশ , 

২০১৯ 

৩১ 

জানুয়াশ , 

২০১৯ 

০৪ 

রফব্রুয়াশ , 

২০১৯ 

০৮ 

রফব্রুয়াশ , 

২০১৯ 

১১ 

রফব্রুয়াশ , 

২০১৯ 

১.৪ স কাশ  কম যসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধশেসহ 

অন্যান্য শবষতয় কম যকেযা/কম যচা ীতদ  জন্য প্রশিক্ষি 

আতয়াজন 

১.৪.১ আতয়াশজে প্রশিক্ষতি  সময় জনঘন্টা 

* ১ ৬০ - - - - 

২. কার্ যপদ্ধশে, 

কম যপশ তবি ও রসবা  

মাতনান্নয়ন 

১০ 

২.১  ই-ফাইশলং পদ্ধশে বাস্তবায়ন 

২.১.১ ফ্রন্ট রিতে  মাধ্যতম গৃহীে িাক 

ই-ফাইশলং শসতেতম আপতলািকৃে 

% ১ 
৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

২.১.২ ই-ফাইতল নশর্থ শনষ্পশিকৃে ** % ১ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ 

২.১.৩ ই-ফাইতল পত্র জা ীকৃে *** % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

২.২ দপ্ত /সংস্থা কর্তযক অনলাইন রসবা চালু ক া 

২.২.১ ন্যযনেম একটি নতুন ই-সাশভযস 

চালুকৃে োশ খ ১ 
১০ 

জানুয়াশ , 

২০১৯ 

২৪ 

জানুয়াশ , 

২০১৯ 

২৮ 

জানুয়াশ , 

২০১৯ 

৩১ মাচ য, 

২০১৯ 

৩০ এশপ্রল, 

২০১৯ 

২.৩ দপ্ত /সংস্থা ও অেীনস্ত কার্ যালয়সমূতহ  উদ্ভাবনী 

উতযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকে (SIP) বাস্তবায়ন 

২.৩.১ উদ্ভাবনী উতযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকে (SIP) সমূতহ  হালনাগাদকৃে 

িাটাতবইজ ওতয়বসাইতট প্রকাশিে 

োশ খ ১ 
০৩ 

রফব্রুয়াশ , 

২০১৯ 

১১ 

রফব্রুয়াশ , 

২০১৯ 

১৮ 

রফব্রুয়াশ , 

২০১৯ 

২৫ 

রফব্রুয়াশ , 

২০১৯ 

০৪ মাচ য, 

২০১৯ 

২.৩.২ িাটাতবজ অনুর্ায়ী ন্যযনেম দুটি 

নতুন উদ্ভাবনী উতযগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকে 

চালুকৃে 

োশ খ ১ 
০৮ এশপ্রল, 

২০১৯ 

২২ এশপ্রল, 

২০১৯ 

০২ রম, 

২০১৯ 

১৬ রম, 

২০১৯ 

৩০ রম, 

২০১৯ 

২.৪ শসটিতজনস চাট যা  বাস্তবায়ন 

২.৪.১ হালনাগাদকৃে শসটিতজনস চট যা  

অনুর্ায়ী প্রদি রসবা 
% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

২.৪.২ রসবাগ্রহীোতদ  মোমে 

পশ বীক্ষি ব্যবস্থা চালুকৃে োশ খ ০.৫ 

৩১ 

শিতসম্ব , 

২০১৮ 

১৫ 

জানুয়াশ , 

২০১৯ 

০৭ 

রফব্রুয়া ী, 

২০১৯ 

১৭ 

রফব্রুয়া ী, 

২০১৯ 

২৮ 

রফব্রুয়া ী, 

২০১৯ 

২.৫ অশভতর্াগ প্রশেকা  ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ২.৫.১ শনশদ যষ্ট সমতয়  মতধ্য অশভতর্াগ 

শনষ্পশিকৃে 

% 
০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ 

২.৬ শফআ এল শুরু  ২ মাস পূতব য সংশিষ্ট কম যচা ী  

শপআ এল ও ছুটি নগদায়নপত্র জাশ  ক া 

২.৬.১ শপআ এল আতদি জাশ কৃে % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

২.৬.২ ছুটি নগদায়নপত্র জাশ কৃে % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

পৃষ্ঠা-০৯ 



কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

রকৌিলগে উতেি 

(Strategic 

Objectives) 

রকৌিলগে 

উতেতি  মান 

(Weight of 

Stategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন সুচতক  

মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষযমাত্রা  মান-২০১৮-১৯ 

অসাো ি 

(Excel

lent) 

 ১০০% 

অশে উিম 

(Very 

Good)  

৯০% 

উিম 

(Good)  

৮০% 

চলশে মান 

(Fair)  

৭০% 

চলশেমাতন

  শনতে 

(Poor) 

৬০% 

৩. আশর্থ যক ও সম্পদ 

ব্যবস্থাপনা  উন্নয়ন 
৯ 

৩.১ অশিট আপশি শনষ্পশি কার্ যক্রতম  উন্নয়ন 

৩.১.১ শত্রপক্ষীয় সভায় অশিট আপশি 

শনষ্পশি  জন্য সুপাশ িকৃে 
% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

৩.১.২ অশিট আপশি শনষ্পশিকৃে % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

৩.২ স্থাব  ও অস্থাব  সম্পশি  হালনাগাদ োশলকা 

প্রস্তুে ক া 

৩.২.১ স্থাব  সম্পশি  োশলকা 

হালনাগাদকৃে 

োশ খ 

১ 

০৩ 

রফব্রুয়াশ , 

২০১৯ 

১১ 

রফব্রুয়াশ , 

২০১৯ 

১৮ 

রফব্রুয়াশ , 

২০১৯ 

২৫ 

রফব্রুয়াশ , 

২০১৯ 

০৪ মাচ য, 

২০১৯ 

৩.২.২ অস্থাব  সম্পশি  োশলকা 

হালনাগাদকৃে 

োশ খ 

১ 

০৩ 

রফব্রুয়াশ , 

২০১৯ 

১১ 

রফব্রুয়াশ , 

২০১৯ 

১৮ 

রফব্রুয়াশ , 

২০১৯ 

২৫ 

রফব্রুয়াশ , 

২০১৯ 

০৪ মাচ য, 

২০১৯ 

৩.৩ বাশষ যক উন্নয়ন কম যসূশচ বাস্তবায়ন ৩.৩.১ বাশষ যক উন্নয়ন কম যসূশচ 

বাস্তবাশয়ে 

% 
১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

৩.৪ অব্যবহৃে/অতকতজা র্ানবাহন শবযমান 

নীশেমালা অনুর্ায়ী শনষ্পশিক ি 

৩.৪.১ শনষ্পশিকৃে োশ খ 
১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

৩.৫ বতকয়া শবদুযৎ শবল পশ তিাে ক া ৩.৫.১ শবদুযৎ শবল পশ তিাশেে % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

৩.৬ শূন্য পতদ  শবপ ীতে শনতয়াগ প্রদান ৩.৬.১ শনতয়াগ প্রদানকৃে সংখ্যা ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ 

৪. জােীয় শুদ্ধাচা  

রকৌিল ও েথ্য 

অশেকা  বাস্তবায়ন 

রজা দা ক ি 

৩ 

৪.১ জােীয় শুদ্ধাচা  কম যপশ কেনা ও পশ বীক্ষি 

কাঠাতমা বাস্তবায়ন **** 

৪.১.১ তত্রমাশসক প্রশেতবদন দাশখলকৃে সংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

৪.১.২ জােীয় শুদ্ধাচা  কম যপশ কেনা 

ও পশ বীক্ষি কাঠাতমায় অের্ভ যি 

লক্ষযমাত্রা বাস্তবাশয়ে 

% 

০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

৪.২ েথ্য বাোয়ন হালনাগাদক ি 

৪.২.১ সকল অনলাইন রসবা েথ্য 

বাোয়ন হালনাগাদকৃে 

% 
০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

৪.২.২ েথ্য বাোয়ন হালনাগাদকৃে % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

৪.৩ দপ্ত /সংস্থা  ২০১৭-১৮ অর্থ যবেত   বাশষ যক 

প্রশেতবদন প্রিয়ন ও ওতয়বসাইতট প্রকাি 

৪.৩.১ বাশষ যক প্রশেতবদন ওতয়বসাইতট 

প্রকাশিে 

োশ খ 

০.৫ 

১৮ 

অতটাব , 

২০১৮ 

৩১ 

অতটাব , 

২০১৮ 

১৫ 

নতভম্ব , 

২০১৮ 

২৯ 

নতভম্ব , 

২০১৮ 

০৬ 

শিতসম্ব , 

২০১৮ 

 

* জনপ্রিাসন প্রশিক্ষি ম্যনুয়াল অনুর্ায়ী উি প্রশিক্ষি আতয়াজতন  প্রস্তাব ক া হতয়তে । 

** মশন্ত্রপশ ষদ শবভাতগ  ই-গভন্যযান্স অশেিাখা হতে প্রাপ্ত প্রশেতবদন মতে প্রস্তাব ক া হতয়তে। 

*** মশন্ত্রপশ ষদ শবভাতগ  ই-গভন্যযান্স অশেিাখা হতে প্রাপ্ত প্রশেতবদন মতে প্রস্তাব ক া হতয়তে। 

**** মশন্ত্রপশ ষদ শবভাতগ  শুদ্ধাচা  অশেিাখা হতে প্রাপ্ত প্রশেতবদন মতে প্রস্তাব ক া হতয়তে। 

 

 

পৃষ্ঠা-১০ 

 



 

Avwg gnvcwiPvjK, gv`ivmv wkÿv Awa`ß‡ii `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ G Awa`ß‡ii cÖwZwbwa wn‡m‡e MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k 

miKv‡ii gvbbxq wkÿv gš¿xi cÖwZwbwa KvwiMwi I gv`ªvmv wkÿv wefv‡Mi mwP‡ei wbKU A½xKvi KiwQ †h, GB Pzw³‡Z 

ewY©Z jÿ¨ AR©‡b m‡Pó _vKe| 

 

 

Avwg mwPe, MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii KvwiMwi I gv`ªvmv wkÿv wefvM, wkÿv gš¿Yvj‡qi gvbbxq wkÿv gš¿xi 

cÖwZwbwa wn‡m‡e gv`ivmv wkÿv Awa`ß‡ii gnvcwiPvjK Gi wbKU A½xKvi KiwQ †h, GB Pzw³‡Z ewY©Z jÿ¨ AR©‡b 

cÖ‡qvRbxq mn‡hvwMZv cÖ`vb Kie| 

 

 

 

 

¯v̂ÿwiZ: 

 

 

    

 

         

 

     †gvt wejøvj †nv‡mb                 ZvwiL: 

         gnvcwiPvjK 

    gv`ivmv wkÿv Awa`ßi 

 

 

 

 

 

         

 

        ‡gvt AvjgMxi                 ZvwiL: 

             mwPe 

KvwiMwi I gv`ªvmv wkÿv wefvM 

         wkÿv gš¿Yvjq 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

c„ôv-11 

  ms‡hvRbx -1 

 

kãms‡ÿc (Acronyms) 

µwgK b¤̂i kãms‡ÿc (Acronyms) weeiY 

1. Kvgvwkwe KvwiMwi I gv`ivmv wkÿv wefvM 

2. gvwkA gv`ivmv wkÿv Awa`ßi 

3. KvwkA KvwiMwi wkÿv Awa`ßi 

4. evgvwk‡ev evsjv‡`k gv`ivmv wkÿv †evW© 

5. evKvwk‡ev evsjv‡`k KvwiMwi wkÿv †evW© 

6. weGgwUwUAvB evsjv‡`k gv`ivmv wkÿK cÖwkÿY Bbw÷wUDU 

7. ‡bKUvi RvZxq Kw¤úDUvi cÖwkÿY  M‡elYv GKv‡Wgx 

8. e¨vb‡eBm evsjv‡`k wkÿv Z_¨ I cwimsL¨vb ey¨‡iv 

9. BBwW GWz‡Kkbvj BwÄwbqvwis wWcvU©‡g›U 

10. GbwmwUwe b¨vkbvj KvwiKzjvg GÛ †U·UeyK †evW© 

11. GmGgwm ¯‹zj g¨v‡bR‡g›U KwgwU 

12. AvBGgwm Bbw÷wUDU g¨v‡bR‡g›U KwgwU 

13. wUwfBwU ‡UKwbK¨vj GÛ †fv‡Kkbvj GWz‡Kkbvj †Uªwbs 

14. GgAvBGm g¨v‡bR‡g›U  Bbdi‡gkb wm‡÷g 

15. weGg weR‡bR g¨v‡bR‡g›U 

16. AvBwcweGgGm Bbw÷wUDU cvidi‡gÝ †emW g¨v‡bR‡g›U wm‡÷g 

17. GbwUwfwKDGd b¨vkbvj †UKwbK¨vj GÛ †fv‡Kkbvj †Kvqvwjwd‡Kkb †d«gIqvK© 

18. wmwewU GÛ G Kw¤ú‡UwÝ ‡emW †Uªwbs GÛ G‡mm‡g›U 

19. wcAvB cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU 

20. wUGmwm ‡UKwbK¨vj ¯‹zj GÛ K‡jR 

21. wUwUwUwm ‡UKwbK¨vj wUPvm© †Uªwbs K‡jR 

22. wfwUwUAvB ‡fv‡Kkbvj wUPvm© †Uªwbs Bbw÷wUDU 

23. gvDwkwe gva¨wgK I D”P wkÿv wefvM 



24. gvDwk Awa`ßi gva¨wgK I D”Pwkÿv Awa`ßi 

 

 

c„ôv-1২  



 

ms‡hvRbx-2 Kg©m¤úv`b m~PKmg~n,ev Í̄evqbKvix gš¿Yvjq/wefvM/ms ’̄v/Ges cwigvc c×wZi weeiY 

  

µwgK 

b¤^i 

Kg©m¤úv`b m~PKmg~n weeiY ev Í̄evqbKvix 

Awa`ßi/ms¯’v/ `ßi 

cwigvc c×wZ  DcvË m~Î 

1 mKj Kg©KZ©ve„‡›`i 

cÖwkÿY  

Awdm cwiPvjbv, RvZxq 

ï×vPvi, evwl©K Kg©m¤úv`b 

Pwz³ BZ¨vw` wel‡q cÖwkÿY 

gv`ivmv wkÿv Awa`ßi  cÖwkwÿZ Kg©KZ©v  gvwkA 

2 eB weZiY webvg~‡j¨ cvV¨cy¯ÍK weZiY RvZxq wkÿvµg I 

cvV¨cy¯ÍK ‡evW© 

weZiYK…Z eB GbwmwUwe, 

gvwkA 

3 gv`ivmv  wkÿv 

Awa`ß‡i     Gg BGg 

AvBGm †mj cÖwZôv 

msµvšÍ cÖKí    

gv`ivmv wkÿK Kg©KZ©v 

Kg©Pvix‡`i WvUv‡em cÖ ‘̄Z, 

†eZb fvZv cwi‡kva Ges 

GgwcI msµvšÍ Kvh©µg 

m¤úv`‡bi wbwgË Gg BGg 

AvBGm †mj cÖwZôvi Rb¨ 

cÖKí cÖYqb Kiv n‡q‡Q|  

gv`ivmv wkÿv Awa`ßi  ¯’vwcZ GgBGgAvBGm 

†mj  

gvwkA 

4 e„wË  cÖvß QvÎ-QvÎx mKj ch©v‡qi QvÎ-QvÎx‡`i e„wË  

mnvqZv cÖ`vb 

gv`ivmv wkÿv Awa`ßi  

 

e„wËcÖvß QvÎQvÎx  

 

gvwkA 

5 100wU gv`ivmvq †fŠZ 

AeKvVv‡gv wbg©vY cÖKí 

cȪ ‘Z KiY 

wbev©wPZ 100wU  gv`ivmvq 

†fŠZ AeKvVv‡gv wbg©vY msµvšÍ 

wcwmwc I wWwcwc cȪ ‘Z m¤ú~Y© 

Kiv  

gv`ivmv wkÿv Awa`ßi  

 

wbg©vbK…Z †fŠZ AeKvVv‡gv  

 

gvwkA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c„ôv-13 

  



ms‡hvRbx-3  Ab¨vb¨ gš¿Yvjq/wefv‡Mi/ Awa`ßi/ms ’̄v Gi wbKU cÖZ¨vwkZ mywbw ©̀ó 

Kg©m¤úv`b mnvqZvmg~n 

   

cÖwZôv‡bi 

aiY 

cÖwZôv‡bi bvg mswkøó Kg©m¤úv`b 

m~PK 

D³ cÖwZô‡bi wbKU 

mswkøó gš¿Yvjq/wefv‡Mi  

cÖZ¨vwkZ mnvqZv 

cÖZ¨vkvi 

†hŠw³KZv 

cÖZ¨vkv c~iY bv n‡j m¤¢ve¨ 

cÖfve 

gš¿Yvjq gva¨wgK I D”P 

wkÿv wefvM, wkÿv 

gš¿Yvjq  

cÖKí ev Í̄evqb cÖKí cv‡k mnvqZv  D³ gš¿Yvjqvaxb 

ms ’̄v 

bem„ó weavq cÖKí ev Í̄evwqZ 

bv n‡j Kg©Kv‡Û MwZ mÂvi 

n‡e bv| 

gš¿Yvjq cwiKíbv gš¿Yvjq 

 

cÖKí ev Í̄evqb  cÖKí Aby‡gv`‡b mnvqZv cÖKí 

Aby‡gv`bKvix 

ms ’̄v 

bem„ó weavq cÖKí ev Í̄evwqZ 

bv n‡j Kg©Kv‡Û MwZ mÂvi 

n‡e bv| 

gš¿Yvjq  A_© gš¿Yvjq cÖKí ev Í̄evqb  cÖKí Avw_©K eiv× mnvqZv cÖKí ev Í̄evq‡bi 

Rb¨ A‡_©i 

cÖ‡qvRb 

 cÖKí ev Í̄evwqZ bv n‡j jÿ¨ 

AwR©Z n‡e bv| 

ms ’̄v e¨vb‡eBm cÖKí cwiKíbv MÖnY Z_¨ cªvwß wkÿv mswkøó Z_¨ 

msMÖvnK cªwZôvb 

AwaK mgq I A_© e¨q n‡e| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c„ôv-14



 


