দপ্তর/সংস্থার আবশ্যিক ককৌশলগত উদ্দেিসমূহ
কলাম-১
ককৌশলগত উদ্দেি
(Strategic
Objectives)

দক্ষ্তার সদ্দে বাশ্যষ যক
কমযসম্পাদন চুশ্যি
বাস্তবায়ন
দক্ষতা ও ত্রনশ্যতকতার
উন্নয়ন

তথ্য অশ্যধকার ও
স্বপ্রদ্দণাশ্যদত তথ্য প্রকাশ
বাস্তবায়ন

উদ্ভাবন ও অশ্যেদ্দর্াগ
প্রশ্যতকাদ্দরর মােদ্দম
কসবার মাদ্দনান্নয়ন

কলাম-২

কলাম-৩

ককৌশলগত
উদ্দেদ্দির মান

কার্ যক্রম

(Weight of
Strategic
Objectives)

(Activities)

বাশ্যষ যক কমযসম্পাদন চুশ্যি স্বাক্ষর
৩

৩

২

৫

২

বাদ্দজে বাস্তবায়ন কশ্যমটির কমযপশ্যরশ্যধ
র্থার্থোদ্দব অনুসরণ
অশ্যিে আপশ্যত্ত শ্যনষ্পশ্যত্ত কার্ যক্রদ্দমর উন্নয়ন

*

কমযসম্পাদন সুচক
(Performance Indicator)

শ্যনধ যাশ্যরত সময়সীমার মদ্দে চুশ্যি স্বাক্ষররত

বাশ্যষ যক কমযসম্পাদন চুশ্যি বাস্তবায়ন পশ্যরবীক্ষ্ণ দাশ্যিলকৃত অধ যবাশ্যষ যক ও ত্রত্রমাশ্যসক প্রশ্যতদ্দবদন
মাঠপর্ যায়ের কার্ যালেসমূয়ের সয়ে বাশ্যষ যক
সমদ্দ াতা স্মারক স্বাক্ষ্র সংক্রান্ত পশ্যরপত্র জাশ্যরকৃত
কমযসম্পাদন সংক্রান্ত সমদ্দ াতা স্মারক স্বাক্ষ্র
কমযকতযা/কমযচারীয়দর প্রশ্যশক্ষ্ণ আদ্দয়াজন
প্রশ্যশক্ষ্দ্দণর সময়*
দপ্তর/সংস্থাে ননরতকতা করমটি গঠিত
জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল বাস্তবায়ন
দপ্তর/সংস্থাে শুদ্ধাচার কমযপশ্যরকল্পনা প্রণীত
মন্ত্রণালয়ের তথ্য প্রকাশ রনয়দ যরিকা অনুসায়র তথ্য
তথ্য প্রকাশ রনয়দ যরিকা বাস্তবােন
প্রকারিত
দপ্তর/সংস্থার দাশ্যয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকতযার নাম ও
আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় দাশ্যয়ত্বপ্রাপ্ত কমযকতযা
কর্াগাদ্দর্াদ্দগর ঠিকানার সঙ্কলন ওদ্দয়বসাইদ্দে
শ্যনদ্দয়াগ
প্রকাশ্যশত
দপ্তর/সংস্থায় বাশ্যষ যক প্রশ্যতদ্দবদন ওদ্দয়বসাইদ্দে
দপ্তর/সংস্থার বাশ্যষ যক প্রশ্যতদ্দবদন প্রণয়ন
প্রকাশ্যশত
য ফরম্যাদ্দে মন্ত্রণালয়/শ্যবোগ এবং
য ফরম্যাদ্দে দপ্তর/সংস্থার শ্যসটিদ্দজনস
পশ্যরবশ্যতত
পশ্যরবশ্যতত
মাঠপর্ যাদ্দয়র দপ্তরসমূদ্দহ শ্যসটিদ্দজনস চাে যার প্রণেন
চাে যার ওদ্দয়বসাইদ্দে প্রকাশ্যশত
দপ্তর/সংস্থার অশ্যেদ্দর্াগ প্রশ্যতকার কফাকাল পদ্দয়ন্ট
শ্যনদ্দয়াগকৃত
অশ্যেদ্দর্াগ প্রশ্যতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন
নাগররয়কর রনকট েয়ত প্রাপ্ত অশ্যেদ্দর্াগ শ্যনষ্পশ্যত্তকৃত
কসবা প্রশ্যক্রয়ায় উদ্ভাবন কার্ যক্রম বাস্তবায়ন

আশ্যথ যক ব্যবস্থাপনার
উন্নয়ন

কলাম-৪

কলাম-৫
কমযসম্পাদন
একক সূচদ্দকর মান
(Unit) (Weight of
PI)

(Target Value -2015-16)

চলশ্যতমাদ্দনর
শ্যনদ্দে

উত্তম

চলশ্যত মান

(Excellent)

(Good)

(Fair)

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

২৬ অদ্দটাবর

২৯ অদ্দটাবর

-

-

তাররখ

১৫ অদ্দটাবর

সংখ্যা

১

৫

তাশ্যরি

১

জনঘণ্টা

১
১

তাশ্যরি

অশ্যত উত্তম
(Very
Good)

অসাধারণ

১

১৯ অদ্দটাবর ২২ অদ্দটাবর
৪

৩

(Poor)

২৮ এশ্যপ্রল ২০১৬ ৫ কম ২০১৬ ১২ কম ২০১৬ ১৯ কম ২০১৬ ২৬ কম ২০১৬
৬০

৫৫

৫০

৪৫

৪০

২৯ অদ্দটাবর

০৮ নদ্দেম্বর

১৫ নদ্দেম্বর

২২ নদ্দেম্বর

২৯ নদ্দেম্বর

তাশ্যরি

১

১ শ্যিদ্দসম্বর

০৭ শ্যিদ্দসম্বর

১৪ শ্যিদ্দসম্বর

২১ শ্যিদ্দসম্বর

২৮ শ্যিদ্দসম্বর

%

১

১০০

৯৫

৯০

৮৫

৮০

তাশ্যরি

০.৫

১৫ অদ্দটাবর

২৯ অদ্দটাবর

১৫ নদ্দেম্বর

৩০ নদ্দেম্বর

১৫ শ্যিদ্দসম্বর

তাশ্যরি

০.৫

০১ নদ্দেম্বর

০৮নদ্দেম্বর

১৫ নদ্দেম্বর

২২ নদ্দেম্বর

২৯ নদ্দেম্বর

তাশ্যরি

১

০১ নদ্দেম্বর

০৮নদ্দেম্বর

১৫ নদ্দেম্বর

২২ নদ্দেম্বর

২৯ নদ্দেম্বর

তাশ্যরি

১

০১ নদ্দেম্বর

০৮নদ্দেম্বর

১৫ নদ্দেম্বর

২২ নদ্দেম্বর

২৯ নদ্দেম্বর

%

১

৯০

৮০

৭০

৬০

৫০

১

১ জুন ২০১৬

৮ জুন ২০১৬ ১৫ জুন ২০১৬ ২২ জুন ২০১৬ ২৯ জুন ২০১৬

১

১ জুন ২০১৬

৮ জুন ২০১৬ ১৫ জুন ২০১৬ ২২ জুন ২০১৬ ২৯ জুন ২০১৬

১

৫

৪

৩

২

১

১

৫০

৪৫

৪০

৩৫

৩০

দপ্তর/সংস্থার কমপদ্দক্ষ্ একটি কদ্দর অনলাইন কসবা তাশ্যরি
চালুকৃত
দপ্তর/সংস্থার কমপদ্দক্ষ্ একটি কদ্দর কসবাপ্রশ্যক্রয়া তাশ্যরি
সহজীকৃত
বাদ্দজে বাস্তবায়ন পশ্যরকল্পনা (Budget
Implementation Plan) প্রণীত ও দাশ্যিলকৃত
সংখ্যা
ত্রত্রমাশ্যসক বাদ্দজে বাস্তবায়ন প্রশ্যতদ্দবদন
বছদ্দর অশ্যিে আপশ্যত্ত শ্যনষ্পশ্যত্তকৃত
%

৬০ ঘণ্টা প্ররিক্ষয়ণর ময়ে অন্যূন ২০ঘন্টা সরকারর কমযসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্ররিক্ষণ অন্তর্ভযক্ত থাকয়ব ।

কলাম-৬
লক্ষ্যমাত্রার মান -২০১৫-১৬

