
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, মাচ  ১১, ২০২০

পিরেবশ, বন ও জলবা পিরবতন মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০১৯-২০ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, মাচ  ১১, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

বন সংরণ ও
বেনর টকসই
বাপনা
জারদারকরণ

২০

[১.১] বনায়ন
[১.১.১] বনায়নত এলাকা (ক) হর ২ ১১০০০ ৯০০০ ৭০০০ ৫০০০ ৩৭০০ ০

[১.১.২] বনায়নত এলাকা (ীপ) িকঃিমঃ ২ ১৩৫০ ১৩২৫ ১৩০০ ১২৭৫ ১২৫০ ০

[১.২] েরাপেন ধানমীর জাতীয় রার
[১.২.১] আািনকভােব েরাপেন ধানমীর
জাতীয় রার

সংা ২ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ০

[১.৩] জািতর িপতা বব শখ িজর রহমান
এর জশত বষ  উপলে দশািপ একশত ল
(এক কা) চারা িবতরণ

[১.৩.১] িবতরণত চারার পিরমাণ
সংা
(কা)

২ ১ .৮ .৭ .৬ .৫ ০

[১.৪] অৈবধভােব দখলত বন উার [১.৪.১] উারত বেনর পিরমাণ হর ২ ৭০০ ৬০০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৪৭.৬

[১.৫] জনগেণর অংশহেণ বন সসারণ
[১.৫.১] জনগেণর অংশহেণ নঃবনায়ন (ক) হর ২ ১৭০০ ১৬৭৫ ১৬৫০ ১৬২৫ ১৬০০ ০

[১.৫.২] নঃবনায়ন(ীপ) িকঃিমঃ ২ ৪৬৪ ৪৬৩ ৪৬২ ৪৬১ ৪৬০ ০

[১.৬] উপকারেভাগীেদর মােঝ লভাংশ িবতরণ [১.৬.১] িবতরণত লভাংেশর পিরমাণ কা টাকা ২ ৩০ ২৮ ২৫ ২২ ২০ ২০.৩১

[১.৭] উপকারেভাগীেদর মােঝ টকসই বনজ সদ
আহরেণর িবষেয় সেচতনতা ি

[১.৭.১] সেচতন উপকার ভাগীর সংা সংা ২ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৮১

[১.৮] বাগান মিনটিরং
[১.৮.১] মিনটিরংত ক বাগান

হাজার
হর

১ ১৫ ১৪ ১৩.৯ ১৩.৮ ১৩.৭ ৮৬১৭

[১.৮.২] মিনটিরংত ীপ বাগান িকঃিমঃ ১ ২০৪০ ২০৩০ ২০২০ ২০১০ ২০০০ ২০০০



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, মাচ  ১১, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

িতেবশ ও
জীবৈবিচ
সংরণ
বাপনার
উয়ন

১৫

[২.১] িব ায় জািতর সসারণ
[২.১.১] সসারেণর জ িব ায় জািতর চারা
উোলন ও রাপন

সংা ১ ২০ ১৭ ১৫ ১৩ ১১ ৫

[২.২] রিত এলাকার সসারণ [২.২.১] সসািরত রিত এলাকার পিরমাণ
হাজার
হর

১ ৪ ৩.৫ ৩ ২.৫ ২

[২.৩] রিত এলাকাসেহর াট  পোিলং [২.৩.১] পোিলংএর পিরমাণ িকিম ১ ৫০০০০ ৪০০০০ ৩৫০০০ ৩০০০০ ২৫০০০ ২৮৬২১

[২.৪] রিত এলাকাসেহর কা-ােনজেম
কক পোিলং

[২.৪.১] পোিলংএর পিরমাণ সংা ১ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩০০ ২৫০ ৩০০

[২.৫] অৈবধ িবয় ও পাচার এবং লাকালেয় আসা
বাণী উার

[২.৫.১] বাণী উাের পিরচািলত অিভযােনর সংা সংা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ২০ ১৪

[২.৬] বাণী সংরেণর জ িম জনন
[২.৬.১] বড় কাইটা (Batagur Baska) এর
জননত বাার সংা

সংা ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০

[২.৭] রিত এলাকাসেহ চিলত আইন ও িবিধ-
িবধান এবং বাণী সেক
িশণ/সেচতনতালক সভা

[২.৭.১] অিত িশণ/সভার সংা সংা ১ ২১ ১৫ ১৩ ১২ ১০ ১৫

[২.৮] ECA সংরণ
[২.৮.১] ECA বাপনায় সৃ উপকার ভাগী সংা ১ ৪০০০ ৩৯৯০ ৩৯৮০ ৩৯৭০ ৩৯৬০ ৫

[২.৮.২] ECA সংরেণ সভা সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ২

[২.৯] জেনক িরেসাস  এর গেবষণা ও উয়েনর
ে া ফেলর া িহা বন এবং
জীবৈবিচ আইন িবষেয় জনবেলর সমতা ির
জ িশণ দান

[২.৯.১] কম কতার সংা সংা ১ ৩০ ২৫ ২০ ১৭ ১৫

[২.৯.২] বাবায়ন পয ােলাচনা সভা সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[২.১০] সম দেশর উিদ জিরপ পিরচালনা করা
এবং সকল উিদ জািতসেহর ননা সংহ করা

[২.১০.১] উিদ জিরেপর মােম জািতসেহর ল,
ফল এবং তসেমত সংহীত ননা

সংা ১ ১৪০০ ১৩৬০ ১৩০০ ১২৬০ ১২২০ ৮৫৬

[২.১১] িব ায় উিদ জািত সংরেণ কায কর
িমকা

[২.১১.১] আইইউিসএন রডিল াইেটিরয়া অযায়ী
িব ায়/িবির আশংকা উিদ জািত
সনাকরণ

সংা ০.৫ ১০০ ৯৫ ৮৮ ৭৭ ৬৬

[২.১২] ারা অব বাংলােদশ িসিরজ কাশ [২.১২.১] কািশত”ারা অব বাংলােদশ” িসিরজ সংা ০.৫ ৩ ২ ২ ২ ১

[২.১৩] সংহীত উিদ ননাসহ সংি তসহ
সংরণ করা

[২.১৩.১] হারেবিরয়াম ননাসেহর তত
ডাটােবজ

সংা ১ ১০৮৫ ১০৮৩ ১০৮২ ১০৮১ ১০৮০ ৪০০

[২.১৪] াোেনািমক গেবষণার মােম সংহীত
উিদ ননা সনা ও িণিবাস করা

[২.১৪.১] সনাত উিদ ননার সংা সংা ০.৫ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৮৮১

[২.১৫] গেবষক এবং অেমািদত দশ নাথেদর া
াোনিমক গেবষণায় হারেবিরয়ােম সংরিত
উিদ ননা ও ত বহােরর েযাগ ি করা

[২.১৫.১] গেবষক এবং দশ নাথর সংা সংা ০.৫ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ৭২৭



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, মাচ  ১১, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

জলবা
পিরবতেনর
অিভঘাত
মাকােবলার
সাম ি

১১

[৩.১] জলবা পিরবতেনর ফেল িত
জনেগাীর জীবনযাার মান উয়েন ক হণ ও
বাবায়ন

[৩.১.১] ক বাংলােদশ জলবা পিরবতন
কম েকৗশল/এসিডিজ এর সােথ সিতণ 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৩.১.২] হীত ক পিরেবশ, বন ও জলবা
পিরবতন মণালয়/বাংলােদশ জলবা পিরবতন া
কক পিরদশ ন

% ২ ৬৪ ৬৩ ৬২ ৬১ ৬০ ১০

[৩.২] জলবা পিরবতেনর অিভঘাত মাকােবলায়
াসিক নীিতমালা হালনাগাদ

[৩.২.১] বাংলােদশ জলবা পিরবতন কম েকৗশল ও
কম পিরকনা হালনাগাদ ড়াকরণ

তািরখ ২ ৩০-০৪-২০২০ ৩১-০৫-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

[৩.২.২] াশনাল এাডাপেটশন ান ণয়েনর িনিম
কেহাার কনসালেটশন আেয়াজন

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[৩.৩] বনায়েনর মােম জলবা পিরবতেনর িবপ
ভাব মাকােবলা

[৩.৩.১] বনায়নত উপলীয় এলাকা হর ১ ৫৫০০ ৫৩০০ ৫২০০ ৫১০০ ৫০০০ ৫৫০০

[৩.৪] বনায়েনর মােম জলবা পিরবতেনর িবপ
ভাব মাকােবলায় সাম ি

[৩.৪.১] আজািতক নেগািশেয়শেন বাংলােদেশর
পে িতিনিধদল রণ।

সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২

[৩.৪.২] আজািতক নেগািশেয়শেন বাংলােদেশর
াথ সংরেণর উোগ হণ

সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ১

[৩.৫] ালািন সায়ী ি হার িয়াকরণ।
[৩.৫.১] জলবা পিরবতন রােধ ালািন সায়ী
ি হাের সহায়তা দান

সংা ১ ২ ১ ২



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, মাচ  ১১, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪
পিরেবশ ষণ
িনয়ণ

৯

[৪.১] ষণ রােধ উত ির চলন ও বহার

[৪.১.১] িশ কারখানায় ষণ িনয়েণ Effluent
Treatment Plant (ETP) কাভােরজ

% ১ ৮০ ৭৯.৫০ ৭৯ ৭৮ ৭৭.৯৬ ০.৩৪

[৪.১.২] িশ কারখানার তরল বেজর  িনগ মন
পিরকনা অেমাদন

সংা ১ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ২১

[৪.১.৩] সনাতন পিতর ইটভাটােক উত ির
ইটভাটায় পােরর কাভােরজ

% ১ ৭৩ ৭২.৭৫ ৭২.৫ ৭২.২৫ ৭২ ০.৩

[৪.২] বার ণগতমান পিরবীণ
[৪.২.১] ঢাকাসহ অা বড় বড় শহের বার মান
পিরমাপ

% ১ ৬৭ ৬৫ ৬৪ ৬৩ ৬২ ৬৯.৮৯

[৪.৩] ষণকারী ি, িশ কারখানা,ইটভাট,
িতান ও কের িবে অিভযান পিরচালনা ও
আইনগত বা হণ।

[৪.৩.১] ষণকারীেদর িবে পিরচািলত
অিভযান/মাবাইল কাট 

সংা ১ ৪১০ ৪০০ ৩৮০ ৩৬০ ৩৪০ ৪৪৮

[৪.৩.২] উত ির ইট ভাটা াপেন উোােদর
িনেয় উুকরণ কম শালা আেয়াজন

সংা ১ ৪০০ ৩৮০ ৩৬০ ৩৪০ ৩২০ ১৪৯

[৪.৪] িব বা আইেনর ড়া খসড়া ণয়ন [৪.৪.১] িব বা আইেনর ড়া খসড়া ণয়ন তািরখ ১ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৬-২০২০ ১৬-০৯-২০১৯

[৪.৫] িব পিরেবশ িদবস উদযাপন
[৪.৫.১] জাতীয় পয ােয় িব পিরেবশ িদবস
যথাযথভােব উদযাপন

সংা ১ ১

[৪.৬] িব পিরেবশ িদবস উপলে জাতীয়
পিরেবশ পদক

[৪.৬.১] আািনকভােব জাতীয় পিরেবশ পদক দান সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ৩

৫
রাবার ও
কাঠজাত পের
বাপনা

৭

[৫.১] টকসই ও উতমােনর রাবার বাগান জন,
রাবার উৎপাদন

[৫.১.১] জীবনচ হারােনা, রাবার গাছ অপসারণ সংা ২ ৮৪০০ ৮৩৫০ ৮২০০ ৮০০০ ৭৮০০ ৮৫১৯

[৫.১.২] বীজতলা তির ও বীজ বপন একর ১ ৬ ৫ ৪ ৩.৭৫ ৩.৫ ১

[৫.১.৩] নঃবনায়ন ারা িজত বাগান মিনটিরং সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৩

[৫.১.৪] উৎপািদত রাবার মঃটন ১ ৫৬০০ ৫৫০০ ৫৪০০ ৫৩০০ ৫২০০ ২৬০৬

[৫.২] রাবার উৎপাদন ও আসবাবপ িবেয়র
মােম বাংলােদশ বনিশ উয়ন কেপ ােরশেনর
নাফা

[৫.২.১] উৎপািদত রাবার হেত আসবাবপ তির
হাজার
বগ ট

১ ৪২০ ৪১০ ৪০০ ৩৯০ ৩৮০ ১৩৪.৩৯

[৫.২.২] উৎপািদত রাবার ও আসবাবপ িবেয়র
মােম অিজত মাট নাফা

ল টাকা ১ ২৮০ ২৭০ ২৬০ ২৫০ ২৪০



া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, মাচ  ১১, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৬

স সেদর
( ইেকােনািম)
টকসই
বাপনা

৭

[৬.১] স সদ িবষেয় ( ইেকােনািম) উপলীয়
জনগেণর সমতা ি

[৬.১.১] িশণ া ির সংা সংা ২ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ০

[৬.২] সের পািনর pH পয েবণ [৬.২.১] সের পািনর pH িবেষণ সংা ২ ৪০ ৩৯ ৩৮ ৩৭ ৩৬ ৩০

[৬.৩] সািক ও উপলীয় ইেকািসেম-এর
টকসই বাপনার লে উপলীয় এলাকার
জনগেণর সেচতনতা ি

[৬.৩.১] িশণা পিরবার সংা ১ ২৭০ ২৬৫ ২৬০ ২৫৫ ২৫০ ০

[৬.৪] সািক ও উপলীয় ইেকািসেম-এর
টকসই বাপনার লে উপলীয় এলাকার
জনগেণর সেচতনতা ি কায ম তদারিক

[৬.৪.১] পিরদশ ন সংা সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৫ ২

[৬.৫] সািক ইেকািসেম-এর টকসই
বাপনা ও pH পিরবীেণর লে অিধদেরর
জনবেলর

[৬.৫.১] জনবেলর সমতা ি সংা ১ ৩০ ২৫ ২০ ১৭ ১৫

৭
বনজ সেদর
গেবষণা ও
উয়ন

৬

[৭.১] বেশর াপক বংশিবার ও িবায় বেশর
সংরণ

[৭.১.১] কি কলেমর মােম উোিলত বেশর চারা
ারা বংশ িবার

সংা ১ ১৫০০০ ১৩০০০ ১১০০০ ৯০০০ ৭০০০ ৪০০০

[৭.১.২] িবায় গােছর সংরণ সংা ০.৫ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৬

[৭.২] বেশর চারা তিরর জ  কালচার
কৗশল উাবন

[৭.২.১] বেশর  কালচারজাত চারা সংা ১ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ৫০০

[৭.৩] উপলীয় অেল বশ ও বেতর পরীা
লক বাগান

[৭.৩.১] উপলীয় অেলর  িমেত বশ ও বেতর
পরীালক বাগােনর জ চারা উোলন

সংা ১ ২৫০০ ২২০০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ২৫০০

[৭.৩.২] উপলীয় অেলর  িমেত বশ ও বেতর
পরীালক বাগােনর জ চারা উোলন কায ম
তদারিক

সংা ০.৫ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৪

[৭.৪] রবেনর ভিজেটশন ও িরেজনােরশেনর
অবা পয েবণ

[৭.৪.১] রবেনর ভিজেটশন ও িরেজনােরশেনর
অবা পয েবেণর লে িপএসিস াপন

সংা ০.৫ ৩৩ ৩০ ২৬ ২৩ ২০ ২২

[৭.৫] বাংলােদেশর উপলীয় অেল কওড়া বেনর
অভের গৗণ ানোভ জািতর বনায়ন কৗশল

[৭.৫.১] বাংলােদেশর উপলীয় অেল কওড়া বেনর
অভের গৗণ ানোভ জািতর চারা উোলন

সংা ০.৫ ২০০০০ ১৮০০০ ১৬০০০ ১৪০০০ ১২০০০ ২০০০০

[৭.৬] ঔষিধ গােছর জাম াজম সংরণ ও
বাপনার উপর গেবষণা

[৭.৬.১] ঔষিধ গােছর জাম াজম সংরণাগােরর জ
উিদ জািত সংহ

সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ৬

[৭.৭] বন িবষয়ক উািবত িসহ সসারেনর
লে আেয়ািজত সিমনার/িশণ/কম শালা

[৭.৭.১] আেয়ািজত সিমনার/িশণ/কম শালা সংা ০.৫ ৪০ ৩৭ ৩৫ ৩২ ২৮ ১০



া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, মাচ  ১১, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

ি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
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, মাচ  ১১, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

ি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
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১১

[এম.১.১] মণালয়/িবভােগ 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-নিথ
বহার

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[এম.১.২] মণালয়/িবভাগ
ককিডিজটাল 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] মণালয়/িবভাগ
কক 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 ১৭-১২-২০১৯

[এম.১.৪] িত শাখায়
িবনেযা নিথর তািলকা
ণয়ন ও িবন করা

[এম.১.৪.১] িবনেযা নিথর
তািলকা ণীত

তািরখ ০.৫ ১০-০১-২০২০ ১৭-০১-২০২০ ২৪-০১-২০২০ ২৮-০১-২০২০ ৩১-০১-২০২০ ০২-০১-২০২০

[এম.১.৪.২] ণীত তািলকা অযায়ী
িবনত নিথ

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[এম.১.৫] সবা সহিজকরণ

[এম.১.৫.১] 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

[এম.১.৫.২] সবা সহিজকরণ
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ০.৫ ১৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১৫-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০

[এম.১.৬] িপআরএল র ১
মাস েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও  নগদায়নপ
জারী করা

[এম.১.৬.১] িপ আর এল আেদশ
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.১.৬.২]  নগদায়ন প
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.১.৭]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[এম.১.৭.১] িনেয়াগ দােনর জ
িবি জািরত

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.১.৭.২] িনেয়াগ দানত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.১.৮] িবভাগীয় মামলা
িনি

[এম.১.৮.১] িবভাগীয় মামলা
িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০

[এম.১.৯] তবাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.১.৯.১] মণালয়/িবভােগর
সকল তহালনাগাদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০



া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, মাচ  ১১, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

ি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
অজন

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

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

সংা ১ ৪ ২

[এম.২.১.৩] এিপএ েমর মািসক
সভার িসা বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.২.১.৪] দর/সংার 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

[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

[এম.২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[এম.২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[এম.২.৩.২] অিভেযাগ িনি
সংা মািসক িতেবদন
মিপিরষদ িবভােগ দািখলত

সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[এম.২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[এম.২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

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

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[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 ০১-১২-২০১৯



া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, মাচ  ১১, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

ি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
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[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

[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

[এম.৩.৩] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.৩.১] য় পিরকনা
বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[এম.৩.৪] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৪.১] িপীয় সভায়
িনির জ উপািপত অিডট
আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[এম.৩.৪.২] অিডট আপি
িনিত

% ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[এম.৩.৫] টিলেফান িবল
পিরেশাধ

[এম.৩.৫.১] টিলেফান িবল
পিরেশািধত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[এম.৩.৬] িবিসিস/িবিসএল-
এর ইারেনট িবল পিরেশাধ

[এম.৩.৬.১] ইারেনট িবল
পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

*সামিয়ক (provisional) ত


