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ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives)  

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective)   

 ার্ যক্রম 

(Activities)  

 ম য সম্পাদন সূচ  

 

(Performance 

Indicators) 

গণনো 

্দ্ধডি 

(calculation 

method) 

এ   

 

(Unit) 

 

 ম য সম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

(Weight of 

Peformance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/ননর্ যায়  ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 
সোফল্য 

অসাধারর্ 
 

অনত 

উত্তম 
 

উত্তম 
 

চলনত মান 
 

চলনত 

মাদ্দনর 

ননদ্দে 

৪র্ প  

ত্রৈর্োডসক 

অর্পন  

ট্রর্োট 

অর্পন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

কডি্য় 

ননতযপ্রদ্দয়াজনীয় 

্রেে বোর্োে 

নিনতশীল রাখো 

৭৫ 

১.১  দৈনিক বাজার ৈর সংগ্রহ ও সংকলি  সংগৃহীত ও সং লীত সর্ডি  নদন ২৫ ৩৪৪ 310 27৫ 24১ 20৬ 8৪ ৩৪৪ 

১.২ দৈনিক বাজার ৈর নবনিন্ন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং 

ওয়েবসাইয়ে তথ্য েকাশ 

কপ্ররীত ও প্র ানশত সর্ডি নদন ১৫ ৩৪৪ 310 27৫ 24১ 
20৬ 8৪ ৩৪৪ 

১.৩ সরকার কর্তকৃ নির্াৃনরত পনরমাণ নিনি ক্রে/সংগ্রহ ক্রয়কৃত সর্ডি শত রা ২ 100 9০ 80 70 60 ৪0 ৮7.14% 

১.৪ সরকার কর্তকৃ নির্াৃনরত পনরমাণ প্রিাজযয়তল ক্রে/সংগ্রহ ক্রয়কৃত সর্ডি শত রা ২ 100 9০ 80 70 60 ৪৫.১৮ ৯৪.২২% 

১.৫  সরকার কর্তকৃ নির্াৃনরত পনরমাণ মশুর ডাল ক্রে/সংগ্রহ ক্রয়কৃত সর্ডি শত রা ২ 100 9০ 80 70 60 ১৫.৪৪ ৭৩.৩৩% 

১.৬  সরকার কর্তকৃ নির্াৃনরত পনরমাণ প্র ালা ক্রে/সংগ্রহ ক্রয়কৃত সর্ডি শত রা ২ 100 9০ 80 70 60 ০ 10০% 

১.৭  সরকার কর্তকৃ নির্াৃনরত পনরমাণ প্রেজুর ক্রে/সংগ্রহ ক্রয়কৃত সর্ডি শত রা ২ 100 9০ 80 70 60 0 ১০০% 

১.৮  আপৈকালীি নিনি মজুৈ   মজুতকৃত গড়  কম.টন ৫ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫০০ ৫০০ 

১.৯  আপৈকালীি প্রিাজযয়তল মজুৈ  মজুতকৃত গড় কম.টন ৪ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫০০ ৫০০ 

১.১০ আপৈকালীি মশুর ডাল মজুৈ  মজুতকৃত গড় কম.টন ৪ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫০০ ৫০০ 

১.১১ পণ্য নবতরয়ণর নকনি  ন নি অনুদ্দমাদনকৃত সর্ডি সংখ্যা 2 12 11 10 08  07 3 ১২ 

১.১২ সরকার কর্তকৃ নির্াৃনরত পনরমাণ নিনি নবক্রে নিক্রয়কৃত সর্ডি শত রা ২ 100 9০ 80 70 60 ৫২.৪১ 10০ 

১.১৩ সরকার কর্তকৃ নির্াৃনরত পনরমাণ প্রিাজয প্রতল নবক্রে নিক্রয়কৃত সর্ডি শত রা ২ 100 9০ 80 70 60 ৫৮.৮২ 10০ 

১.১৪ সরকার কর্তকৃ নির্াৃনরত পনরমাণ মশুর ডাল নবক্রে নিক্রয়কৃত সর্ডি শত রা ২ 100 9০ 80 70 60 1০০ 10০ 

১.১৫ ক্রয়কৃত প্র ালা নবক্রে নিক্রয়কৃত সর্ডি শত রা ২ 100 9০ 80 70 60 1০০ 1০০ 

১.১৬ ক্রেকৃত প্রেজুর নবক্রে নিক্রয়কৃত সর্ডি শত রা ২ 100 9০ 80 70 60 1০০ 1০০ 

[১] দাপ্তনর  

 ম য াদ্দে 

স্বচ্ছতা বৃনি ও 

জিািনদনহ 

নননিত রর্ 

১০ 

 [১.১] বোডষ পক কর্ পসম্পোেন চুডি (এড্এ) বোস্তবোয়ন। 

[১.১.১] এনিএ’র স ল 

ত্রত্রমানস  প্রডিরবেন 

ওরয়বসোইরট প্রকোডশি 

সর্ডি সিংখ্যো ২ ৪ - - - - 1 ৪ 

[১.১.২] এনিএ টিদ্দমর 

মানস  সভা অনুনিত 
সর্ডি সংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 3 9 

[১.২] শুদ্ধোচোে/উত্তর্ চচ পোে ডবষরয় অিংশীর্নরেে সরে 

র্িডবডনর্য়  

[১.২.১] মতনিননময় সভা 

অনুনিত 
সর্ডি সিংখ্যো ২ ৪ ৩ ২ - - 1 ৪ 

[১.৩] অডির োগ প্রডিকোে ব্যবস্থো ডবষরয়  ট্রসবোগ্রহীিো 

/অিংশীর্নরেে অবডহিকেণ 

[১.৩.১]অিনহত রর্ সভা 

আদ্দয়ানজত 
সর্ডি সিংখ্যো ১ ৪ ৩ ২ - - 1 ৪ 

[১.৪] ট্রসবো প্রেোন প্রডিশ্রুডি ডবষরয়  ট্রসবোগ্রহীিোরেে 

অবডহিকেণ  

[১.৪.১]অিনহত রর্ সভা 

আদ্দয়ানজত   
সর্ডি সিংখ্যো ২ ৪ ৩ ২  - 1 ৪ 

[১.৫] িথ্য বোিোয়ন হোলনোগোে সিংক্রোন্ত ত্রৈর্োডসক প্রডিরবেন 

উর্ধ্পিন কর্তপ্ রেে ডনকট ট্রপ্রেণ 

[১.৫.১] ত্রৈর্োডসক 

প্রডিরবেন ট্রপ্রডেি 
সর্ডি সিংখ্যো ২ ৪ ৩    1 ৪ 

[২] 

 ম যসম্পাদদ্দন 

গনতশীলতা 

৯ 
[২.১]ই-ননি িািিায়ন 

[২.১.১] ই-ননিদ্দত কনাট 

ননষ্পনত্তকৃত  
গড় % ২ ৮০ ৭০ ৬০ - - ১১.১৩  11.3৭% 

[২.২] নিনজটাল কসিা  চালু রর্ [২.২.১] এ টি নতুন িোডেখ সংখ্যা ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১ ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ -  ১৫-২-২১ 
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আনয়ন ও 

কসিার মান বৃনি 

নিনজটাল কসিা চালুকৃত 

[২.৩] কসিা সহনজ রর্ 
[২.৩.১] এ টি  সহনজকৃত 

কসিা অনধদ্দক্ষ্দ্দত্র িািিানয়ত 
িোডেখ সংখ্যা ২ ২৫-২-২১ ২৫-৩-২১ ২৫-৪২১ ২৫-৫-২১ -  ২৫-২-২১ 

[২.৪]  ম যচারীদ্দদর প্রনশক্ষ্র্ প্রদান 

[২.৪.১] প্ররিেক  

কর্ পচোডেে র্ন্য প্রডশেণ 

আরয়োডর্ি 

সর্ডি 

জনঘন্টা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ - ০ 50.4 

[২.৪.২] ১০র্ ট্রগ্র  ও 

িদুর্ধ্প প্ররিেক কর্ পচোেীরক 

এড্এ ডবষরয়  প্রেত্ত 

প্রডশেণ 

সর্ডি 

জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - ৩ ৫ 

[২.৫] এনিএ িািিায়দ্দন প্রদ্দনাদনা প্রদান 

[২.৫.১] নুযনতম এ টি 

আওতাধীন দপ্তর/ এ জন 

 ম যচারীদ্দ  এনিএ 

িািিায়দ্দনর জন্য প্রদ্দনাদনা 

প্রদানকৃত 

সর্ডি সংখ্যা ১ ১ - - - - ১ ১ 

[৩] আনি য  ও 

সম্পদ 

ব্যিিািনার 

উন্নয়ন 

৬ 

[৩.১]  বোডষ পক ক্রয় িনর ল্পনা িািিায়ন 
[৩.১.১] ক্রয় িনর ল্পনা 

অনুর্ায়ী ক্রয় সম্পানদত 
সমনি % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ২৫ ১০০ 

[৩.২] িানষ য  উন্নয়ন  ম যসূনচ (এনিনি)/িাদ্দজট িািিায়ন 

[৩.২.১] িানষ য  উন্নয়ন 

 ম যসূনচ (এনিনি) /িাদ্দজট 

িািিানয়ত 

ক্রমপুনিভুত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

[৩.৩] অনিট আিনত্ত ননষ্পনত্ত  ার্ যক্রদ্দমর উন্নয়ন 

[৩.৩.১] ডৈ্েীয় সিোয় 

উ্স্থো্রনে র্ন্য 

র্ন্ত্রণোলরয় প্রস্তোব ট্রপ্রডেি 

ক্রমপুনিভুত 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 0 ২৪ 

[৩.৩.২] অনিট আিনত্ত 

ননষ্পনত্তকৃত 

ক্রমপুনিভুত 

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 2 

২টি 

নিষ্পনিকৃত 

১২টি আপনি 

নিষ্পনির 

জন্য 

সুপানরকৃত 

[৩.৪] হোলনোগোেকৃি স্থোবে ও অস্থোবে সম্পডত্তে িোডলকো 

র্ন্ত্রণোলয়/ডবিোরগ ট্রপ্রেণ  

[৩.৪.১] হোলনোগোেকৃি 

স্থোবে ও অস্থোবে সম্পডত্তে 

িোডলকো র্ন্ত্রণোলয়/ডবিোরগ 

ট্রপ্রডেি 

িোডেখ িোডেখ ১ ১৫-১২-২০ 
১৫-০১-

২১ 
১৫-২-২১ - -  ১৫-১২-২০ 


