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বাাংলাদেশ ট্যারিফ করিশদেি বারষ িক কি িসম্পােে চুরি ২০১৬-১৭ বাস্তবায়দেি তৃতীয় ত্রৈিারসক অগ্রগরত প্ররতদবেে 

ককৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

ককৌশলগত 

উদেদশ্যি 

িাে 

(Weight of 
Strategic 
Objective) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােে  

সূচক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যিাৈা/

অর্িে 

লক্ষ্যিাৈা/রের্ িায়ক ২০১৬-১৭ 

(Target /Criteria Value for FY 2016-17) 

অসাধাির্ অরত উত্তি উত্তি চলরত 

িাে 

চলরত 

িাদেি 

রেদে 

সদতাষর্েক 

েয় 

চলিাে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

[১] কেশীয় রশদেি 

স্বার্ ি িক্ষ্া 

১৮ ১২টি প্ররতদবেে 

প্রর্য়দেি লদক্ষ্য 

            

        ,   

     ও       

ক ণ 

         ণ   সাংখ্যা লক্ষ্যিাৈা ১৫ ১৩ ১১ ৯ ৭   

অর্িে       ৭টি প্ররতদবেে  ণ   

[২] অতযাবশ্যকীয় 

পদেি আতর্িারতক 

ও কেশীয় বার্াি 

মূল্য, চারিো, 

সিবিাি পরিরিরত 

পর্ িদবক্ষ্র্পূব িক 

সিকািদক সিায়তা 

প্রোে 

৬ ৩টি প্ররতদবেে 

প্রর্য়দেি লদক্ষ্য 

            

        ,   

     ও       

ক ণ 

         ণ   সাংখ্যা লক্ষ্যিাৈা ৩ ২ ১ - -   

অর্িে       ২           ণ   

 

[৩] আতর্িারতক 

বারর্র্যসি রেব িারচত  

   -    সমুদিি 

রবস্তারিত প্রভাব 

মূল্যায়ে (Impact 

analysis) 

৩০ A study on 
Motorcycle 
Industries in 
Bangladesh 
সাংক্রাত সিীক্ষ্া 

প্ররতদবেে প্রর্য়ে 

         ণ   তারিখ লক্ষ্যিাৈা ১৫/০৬/ 

২০১৭ 

২০/০৬/ 

২০১৭ 

২২/০৬/ 

২০১৭ 
২৬/০৬/ 

২০১৭ 
২৯/০৬/ 

২০১৭ 
  

অর্িে       কার্ িক্রি চলিাে 

Study on 
Papers Industry 
in 

Bangladeshসাং

        

প্রর্ীত 

তারিখ লক্ষ্যিাৈা ১৫/০৬/ 

২০১৭ 

২০/০৬/ 

২০১৭ 

২২/০৬/ 

২০১৭ 
২৬/০৬/ 

২০১৭ 
২৯/০৬/ 

২০১৭ 
  

অর্িে       কার্ িক্রি চলিাে 
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ককৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

ককৌশলগত 

উদেদশ্যি 

িাে 

(Weight of 
Strategic 
Objective) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােে  

সূচক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যিাৈা/

অর্িে 

লক্ষ্যিাৈা/রের্ িায়ক ২০১৬-১৭ 

(Target /Criteria Value for FY 2016-17) 

অসাধাির্ অরত উত্তি উত্তি চলরত 

িাে 

চলরত 

িাদেি 

রেদে 

সদতাষর্েক 

েয় 

চলিাে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ক্রাত সিীক্ষ্া 

প্ররতদবেে প্রর্য়ে 

A study on By-

products from 

Tyre industries 

in 

Bangladeshসাং

ক্রাত সিীক্ষ্া 

প্ররতদবেে প্রর্য়ে 

        

প্রর্ীত 

তারিখ লক্ষ্যিাৈা ১৫/০৬/ 

২০১৭ 

২০/০৬/ 

২০১৭ 

২২/০৬/ 

২০১৭ 
২৬/০৬/ 

২০১৭ 
২৯/০৬/ 

২০১৭ 
  

অর্িে       কার্ িক্রি চলিাে 

Prospects and 
Problems of By-
cycle Industries 
in Bangladesh 
সাংক্রাত সিীক্ষ্া 

প্ররতদবেে প্রর্য়ে 

        

প্রর্ীত 

তারিখ লক্ষ্যিাৈা ১৫/০৬/ 

২০১৭ 

২০/০৬/ 

২০১৭ 

২২/০৬/ 

২০১৭ 
২৬/০৬/ 

২০১৭ 
২৯/০৬/ 

২০১৭ 
  

অর্িে       কার্ িক্রি চলিাে 

Anti-dumping 
practices in the 
neighboring 
countries of 
Bangladesh: A 

Study সাংক্রাত 

সিীক্ষ্া প্ররতদবেে 

প্রর্য়ে 

        

প্রর্ীত 

তারিখ লক্ষ্যিাৈা ১৫/০৬/ 

২০১৭ 

২০/০৬/ 

২০১৭ 

২২/০৬/ 

২০১৭ 
২৬/০৬/ 

২০১৭ 
২৯/০৬/ 

২০১৭ 
  

অর্িে       কার্ িক্রি চলিাে 

Protection and 
Promotion of 
Potential 
Geographical 

        

প্রর্ীত 

তারিখ লক্ষ্যিাৈা ১৫/০৬/ 

২০১৭ 

২০/০৬/ 

২০১৭ 

২২/০৬/ 

২০১৭ 
২৬/০৬/ 

২০১৭ 
২৯/০৬/ 

২০১৭ 
  

 অর্িে       কার্ িক্রি চলিাে 
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ককৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

ককৌশলগত 

উদেদশ্যি 

িাে 

(Weight of 
Strategic 
Objective) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােে  

সূচক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যিাৈা/

অর্িে 

লক্ষ্যিাৈা/রের্ িায়ক ২০১৬-১৭ 

(Target /Criteria Value for FY 2016-17) 

অসাধাির্ অরত উত্তি উত্তি চলরত 

িাে 

চলরত 

িাদেি 

রেদে 

সদতাষর্েক 

েয় 

চলিাে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

Indication (GI) in 
Bangladesh: 
Challenges and 
Way Forward 
সাংক্রাত সিীক্ষ্া 

প্ররতদবেে প্রর্য়ে 

Study on Trade 
in Services: 
Selected 

Sectors রবষদয় 

সিীক্ষ্া প্ররতদবেে 

প্রর্য়ে 

        

প্রর্ীত 

তারিখ লক্ষ্যিাৈা ১৫/০৬/ 

২০১৭ 

২০/০৬/ 

২০১৭ 

২২/০৬/ 

২০১৭ 
২৬/০৬/ 

২০১৭ 
২৯/০৬/ 

২০১৭ 
  

অর্িে       কার্ িক্রি চলিাে 

রিপারক্ষ্ক 

মুি/অগ্রারধকাি 

বারর্র্য চুরিি 

সম্ভাব্যতা র্াচাই 

সাংক্রাত সিীক্ষ্া 

প্ররতদবেে প্রর্য়ে-

১ 

        

প্রর্ীত 

তারিখ লক্ষ্যিাৈা ১৫/০৬/ 

২০১৭ 

২০/০৬/ 

২০১৭ 

২২/০৬/ 

২০১৭ 
২৬/০৬/ 

২০১৭ 
২৯/০৬/ 

২০১৭ 
  

 অর্িে       কার্ িক্রি চলিাে 

রিপারক্ষ্ক 

মুি/অগ্রারধকাি 

বারর্র্য চুরিি 

সম্ভাব্যতা র্াচাই 

সাংক্রাত সিীক্ষ্া 

প্ররতদবেে প্রর্য়ে-

২ 

        

প্রর্ীত 

তারিখ লক্ষ্যিাৈা ১৫/০৬/ 

২০১৭ 

২০/০৬/ 

২০১৭ 

২২/০৬/ 

২০১৭ 
২৬/০৬/ 

২০১৭ 
২৯/০৬/ 

২০১৭ 
  

অর্িে       কার্ িক্রি চলিাে 
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ককৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

ককৌশলগত 

উদেদশ্যি 

িাে 

(Weight of 
Strategic 
Objective) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােে  

সূচক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যিাৈা/

অর্িে 

লক্ষ্যিাৈা/রের্ িায়ক ২০১৬-১৭ 

(Target /Criteria Value for FY 2016-17) 

অসাধাির্ অরত উত্তি উত্তি চলরত 

িাে 

চলরত 

িাদেি 

রেদে 

সদতাষর্েক 

েয় 

চলিাে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

রিপারক্ষ্ক 

মুি/অগ্রারধকাি 

বারর্র্য চুরিি 

সম্ভাব্যতা র্াচাই 

সাংক্রাত সিীক্ষ্া 

প্ররতদবেে প্রর্য়ে-

৩ 

        

প্রর্ীত 

তারিখ লক্ষ্যিাৈা ১৫/০৬/ 

২০১৭ 

২০/০৬/ 

২০১৭ 

২২/০৬/ 

২০১৭ 
২৬/০৬/ 

২০১৭ 
২৯/০৬/ 

২০১৭ 
  

  অর্িে       কার্ িক্রি চলিাে 

[৪] এরি-ডারম্পাং, 

কাউিািদভইরলাং, 

কসইফগাড ি সাংক্রাত 

সক্ষ্িতা বৃরি 

১৪ ০৪ টি সদচেতা 

কসরিোি  আদয়ার্ে 

কসরিোি  

অনুরিত 

সাংখ্যা লক্ষ্যিাৈা ৪ ৩ ২ ১ -   

অর্িে       ০১ টি কসরিোি   

অনুরিত 

০৩ টি প্ররশক্ষ্র্ 

আদয়ার্ে 

প্ররশক্ষ্র্ অনুরিত  সাংখ্যা লক্ষ্যিাৈা ৩ ২ ১ - -   

অর্িে       ০১ টি প্ররশক্ষ্র্   

অনুরিত 

[৫]            

     ণ       

      ক,     ক ও 

      ক    ণ   

                   

 ক             

      

১২ পিািশ ি গ্রিদর্ি 

লদক্ষ্য 

কেকদিাল্ডািদেি 

সিন্বদয় সভা 

আদয়ার্ে  

 

সভা অনুরিত সাংখ্যা লক্ষ্যিাৈা ৬ ৫ ৪ ৩ ২   

অর্িে       কার্ িক্রি চলিাে 

কেদগারসদয়শদেি 

ককৌশলপৈ  

প্রস্তুতকির্ 

 

ককৌশলপৈ 

প্রস্তুত 

 

সাংখ্যা লক্ষ্যিাৈা ৬ ৫ ৪ ৩ ২   

অর্িে       ৩টি ককৌশলপৈ 

প্রস্তুত  

রিফ/িতািত/ 

ইেপুটস  

রিফ/িতািত/ 

ইেপুটস প্রস্তুত 

সাংখ্যা লক্ষ্যিাৈা ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬   

অর্িে       ৫টি রিফ/িতািত/ 
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ককৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

ককৌশলগত 

উদেদশ্যি 

িাে 

(Weight of 
Strategic 
Objective) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােে  

সূচক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যিাৈা/

অর্িে 

লক্ষ্যিাৈা/রের্ িায়ক ২০১৬-১৭ 

(Target /Criteria Value for FY 2016-17) 

অসাধাির্ অরত উত্তি উত্তি চলরত 

িাে 

চলরত 

িাদেি 

রেদে 

সদতাষর্েক 

েয় 

চলিাে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রস্তুতকির্ 

 

ইেপুটস প্রস্তুত 

রবরভন্ন 

কেদগারসদয়শদে 

অাংশগ্রির্  

কেদগারসদয়শদে 

অাংশগ্রির্ 

সাংখ্যা লক্ষ্যিাৈা ৫ ৪ ৩ ২ ১   

অর্িে      
 ২টি কেদগারসদয়শদে 

অাংশগ্রির্ 

 

 

 

 

 

 

 

েপ্তি/সাংিাি আবরশ্যক ককৌশলগত উদেশ্যসমূি 

 

ককৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগত 

উদেদশ্যি িাে 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােে সুচক 

(Performance 

Indicator) 
  

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যিাৈা/ 

অর্িে 

লক্ষ্যিাৈা/রের্ িায়ক ২০১৬-১৭ 

(Target /Criteria Value for FY 2016-17) 

অসাধাির্ 

(Excellent) 

অরত উত্তি 

(Very 
Good) 

উত্তি 

(Good) 

চলরত িাে 

(Fair) 

চলরতিাদেি 

রেদে 

(Poor) 

সদতাষর্েক 

েয় 

চলিাে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

*সািরয়ক  
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ককৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগত 

উদেদশ্যি িাে 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােে সুচক 

(Performance 

Indicator) 
  

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যিাৈা/ 

অর্িে 

লক্ষ্যিাৈা/রের্ িায়ক ২০১৬-১৭ 

(Target /Criteria Value for FY 2016-17) 

অসাধাির্ 

(Excellent) 

অরত উত্তি 

(Very 
Good) 

উত্তি 

(Good) 

চলরত িাে 

(Fair) 

চলরতিাদেি 

রেদে 

(Poor) 

সদতাষর্েক 

েয় 

চলিাে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

েক্ষ্তাি সদে 

বারষ িক 

কি িসম্পােে চুরি 

বাস্তবায়ে 

৬ 

২০১৬-১৭ অর্ িবছদিি খসড়া 

বারষ িক কি িসম্পােে চুরি 

োরখল 

রেধ িারিত সিয়সীিাি 

িদে খসড়া চুরি 

িন্ত্রর্ালয়/রবভাদগ 

োরখলকৃত  

তারিখ 

লক্ষ্যিাৈা ১৯ কি ২২ কি ২৪ কি ২৫ কি ২৬ কি 
  

অর্িে 

১৭-০৫-২০১৬ 

তারিদখ খসড়া 

বারষ িক 

কি িসম্পােে চুরি 

োরখল কিা 

িদয়দছ। 

    

  

িাঠপর্ িাদয়ি কার্ িালয়সমূদিি 

সদে ২০১৬-১৭ অর্ িবছদিি 

বারষ িক কি িসম্পােে  চুরি 

স্বাক্ষ্ি 

রেধ িারিত সিয়সীিাি 

িদে চুরি স্বাক্ষ্রিত 
তারিখ 

লক্ষ্যিাৈা ২৬-৩০ জুে - - - - 
  

অর্িে 

২৬-০৬-২০১৬ 

তারিদখ বারষ িক 

কি িসম্পােে  

চুরি স্বাক্ষ্ি 

িদয়দছ। 

    

  

২০১৫-১৬ অর্ িবছদিি বারষ িক 

কি িসম্পােে চুরিি মূল্যায়ে 

প্ররতদবেে োরখল 

রেধ িারিত তারিদখ 

মূল্যায়ে প্ররতদবেে 

োরখলকৃত  

সাংখ্যা 

লক্ষ্যিাৈা ১৪ জুলাই ১৭ জুলাই ১৮ জুলাই ১৯ জুলাই ২০ জুলাই   

অর্িে 
১৩ জুলাই 

তারিদখ োরখল 

কিা িদয়দছ। 

    

  

২০১৬-১৭ অর্ িবছদিি বারষ িক 

কি িসম্পােে চুরি বাস্তবায়ে 

পরিবীক্ষ্র্ 

ত্রৈিারসক প্ররতদবেে 

োরখলকৃত  
সাংখ্যা 

লক্ষ্যিাৈা ৪ ৩ ২ - -   

অর্িে      
 চলিাে 

২০১৬-১৭ অর্ িবছদিি বারষ িক 

কি িসম্পােে চুরিি অধ িবারষ িক 

মূল্যায়ে প্ররতদবেে োরখল 

রেধ িারিত তারিদখ 

অধ িবারষ িক মূল্যায়ে 

প্ররতদবেে োরখলকৃত 

তারিখ 

লক্ষ্যিাৈা ২২ র্ানুয়ারি ২৩ র্ানুয়ারি ২৪ র্ানুয়ারি ২৫ র্ানুয়ারি ২৬ র্ানুয়ারি   

অর্িে      
 চলিাে 

বারষ িক কি িসম্পােে চুরিি 

সদে সাংরিষ্ট কি িকতিাদেি 

প্রদর্ােো প্রোে 

ত্রবদেরশক প্ররশক্ষ্দর্ 

কপ্ররিত কি িকতিা 
সাংখ্যা 

লক্ষ্যিাৈা ৩ ২ ১ - -   

  অর্িে      

 কার্ িক্রি অব্যািত 

আদছ। 
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ককৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগত 

উদেদশ্যি িাে 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােে সুচক 

(Performance 

Indicator) 
  

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যিাৈা/ 

অর্িে 

লক্ষ্যিাৈা/রের্ িায়ক ২০১৬-১৭ 

(Target /Criteria Value for FY 2016-17) 

অসাধাির্ 

(Excellent) 

অরত উত্তি 

(Very 
Good) 

উত্তি 

(Good) 

চলরত িাে 

(Fair) 

চলরতিাদেি 

রেদে 

(Poor) 

সদতাষর্েক 

েয় 

চলিাে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

েক্ষ্তা ও 

ত্রেরতকতাি উন্নয়ে 
৩ 

 

সিকারি কি িসম্পােে 

ব্যবিাপো সাংক্রাত প্ররশক্ষ্র্সি 

রবরভন্ন রবষদয় 

কি িকতিা/কি িচািীদেি র্ন্য 

প্ররশক্ষ্র্ আদয়ার্ে 

প্ররশক্ষ্দর্ি সিয়
1
 র্েঘণ্টা 

লক্ষ্যিাৈা ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০   

অর্িে      

 ২৩.১৪ র্েঘিা 

সম্পন্ন িদয়দছ। 

র্াতীয় শুিাচাি ককৌশল 

বাস্তবায়ে 

২০১৬-১৭ অর্ িবছদিি 

শুিাচাি বাস্তবায়ে 

কি িপরিকেো এবাং 

বাস্তবায়ে পরিবীক্ষ্র্ 

কাঠাদিা প্রর্ীত ও 

োরখলকৃত 

তারিখ 

লক্ষ্যিাৈা ১৫ জুলাই ৩১ জুলাই - - -   

অর্িে      

 প্রর্ীত 

রেধ িারিত সিয়সীিাি 

িদে ত্রৈিারসক  

পরিবীক্ষ্র্ প্ররতদবেে 

োরখলকৃত 

সাংখ্যা 

লক্ষ্যিাৈা ৪ ৩ ২ - -   

অর্িে      

 চলিাে 

তথ্য অরধকাি ও 

স্বপ্রদর্ারেত তথ্য 

প্রকাশ বাস্তবায়ে 

২ 

তথ্য বাতায়ে িালোগােকির্ 
তথ্য বাতায়ে 

িালোগােকৃত 
% 

লক্ষ্যিাৈা প্ররত িাদসি ১ি 

সপ্তাি 

প্ররত িাদসি ২য় 

সপ্তাি 

প্ররত িাদসি 

৩য় সপ্তাি 
- - 

  

অর্িে       চলিাে 

বারষ িক প্ররতদবেে প্রর্য়ে ও 

প্রকাশ 

বারষ িক প্ররতদবেে 

ওদয়বসাইদট প্রকারশত 
তারিখ 

লক্ষ্যিাৈা ১৫ অদটাবি ২৯ অদটাবি ১৫ েদভম্বি ৩০ েদভম্বি ১৫ রডদসম্বি   

অর্িে       চলিাে 

কার্ িপিরত ও 

কসবাি িাদোন্নয়ে 
৫ ই-ফাইরলাং পিরত প্রবতিে 

েপ্তি/সাংিায় ই-ফাইরলাং 

পিরত প্রবরতিত 
তারিখ 

লক্ষ্যিাৈা ২৮ কফব্রুয়ারি ৩০ িাচ ি ৩০ এরপ্রল ৩১ কি ২৯ জুে   

অর্িে      

 গত ২৮-০২-২০১৭  

তারিখ ই-ফাইরলাং 

পিরত চালু 

                                                 
1
 ৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষ্দর্ি িদে অন্যযে ২০ঘিা সিকারি কি িসম্পােে ব্যবিাপো সাংক্রাত প্ররশক্ষ্র্ অতর্ভ িি র্াকদব ।  
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ককৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগত 

উদেদশ্যি িাে 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােে সুচক 

(Performance 

Indicator) 
  

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যিাৈা/ 

অর্িে 

লক্ষ্যিাৈা/রের্ িায়ক ২০১৬-১৭ 

(Target /Criteria Value for FY 2016-17) 

অসাধাির্ 

(Excellent) 

অরত উত্তি 

(Very 
Good) 

উত্তি 

(Good) 

চলরত িাে 

(Fair) 

চলরতিাদেি 

রেদে 

(Poor) 

সদতাষর্েক 

েয় 

চলিাে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

িদয়দছ। 

রপআিএল শুরুি ২ িাস পূদব ি 

সাংরিষ্ট কি িচািীি রপআিএল, 

ছুটি েগোয়ে ও কপেশে 

িঞ্জুরিপৈ যুগপৎ র্ারি 

রেরিতকির্  

রপআিএল শুরুি ২ িাস 

পূদব ি সাংরিষ্ট কি িচািীি 

রপআিএল, ছুটি েগোয়ে 

ও কপেশে িঞ্জুরিপৈ 

যুগপৎ র্ারিকৃত  

% 

লক্ষ্যিাৈা ১০০ ৯০ ৮০ - -   

অর্িে      

 চলিাে 

কসবা প্ররক্রয়ায় উদ্ভাবে কার্ িক্রি 

বাস্তবায়ে 

েপ্তি/সাংিাি কিপদক্ষ্ 

একটি অেলাইে কসবা 

চালুকৃত 

তারিখ 

লক্ষ্যিাৈা ৩১ রডদসম্বি ৩১ র্ানুয়ারি ২৮ কফব্রুয়ারি - -   

অর্িে      
 চলিাে 

েপ্তি/সাংিাি কিপদক্ষ্ ৩ 

টি কসবাপ্ররক্রয়া 

সির্ীকৃত 

তারিখ 

লক্ষ্যিাৈা ৩১ রডদসম্বি ৩১ র্ানুয়ারি ২৮ কফব্রুয়ারি - -   

অর্িে      
 চলিাে 

অরভদর্াগ প্ররতকাি ব্যবিা 

বাস্তবায়ে 
রেষ্পরত্তকৃত অরভদর্াগ  % 

লক্ষ্যিাৈা ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০   

অর্িে 
অরভদর্াগ পাওয়া 

র্ায়রে। 
    

  

কি ি পরিদবশ 

উন্নয়ে 

৩ 

 

অরফস ভবে ও আরেো 

পরিচ্ছন্ন িাখা 

রেধ িারিত সিয়সীিাি 

িদে অরফস ভবে ও 

আরেো পরিচ্ছন্ন 

তারিখ 

লক্ষ্যিাৈা ৩০ েদভম্বি ৩১ রডদসম্বি ৩১ র্ানুয়ারি - -   

অর্িে      
 কার্ িক্রি চলিাে 

কসবা প্রতযাশী এবাং েশ িোর্ীদেি 

র্ন্য টয়দলটসি অদপক্ষ্াগাি 

(waiting room)  এি 

ব্যবিা কিা  

রেধ িারিত সিয়সীিাি 

িদে কসবা প্রতযাশী এবাং 

েশ িোর্ীদেি র্ন্য 

টয়দলটসি অদপক্ষ্াগাি  

চালুকৃত 

তারিখ 

লক্ষ্যিাৈা ৩০ েদভম্বি ৩১ রডদসম্বি ৩১ র্ানুয়ারি - -   

অর্িে      

 প্ররক্রয়াধীে 

কসবাি িাে সম্পদকি 

কসবাগ্রিীতাদেি িতািত 

পরিবীক্ষ্দর্ি ব্যবিা চালু কিা 

কসবাি িাে সম্পদকি 

কসবাগ্রিীতাদেি িতািত 

পরিবীক্ষ্দর্ি ব্যবিা 

চালুকৃত 

তারিখ 

লক্ষ্যিাৈা ৩০ েদভম্বি ৩১ রডদসম্বি ৩১ র্ানুয়ারি - -   

অর্িে      

 চলিাে 

আরর্ িক ১ অরডট আপরত্ত রেষ্পরত্ত  % লক্ষ্যিাৈা ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০   
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ককৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগত 

উদেদশ্যি িাে 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােে সুচক 

(Performance 

Indicator) 
  

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যিাৈা/ 

অর্িে 

লক্ষ্যিাৈা/রের্ িায়ক ২০১৬-১৭ 

(Target /Criteria Value for FY 2016-17) 

অসাধাির্ 

(Excellent) 

অরত উত্তি 

(Very 
Good) 

উত্তি 

(Good) 

চলরত িাে 

(Fair) 

চলরতিাদেি 

রেদে 

(Poor) 

সদতাষর্েক 

েয় 

চলিাে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ব্যবিাপোি উন্নয়ে কার্ িক্রদিি উন্নয়ে বছদি অরডট আপরত্ত 

রেষ্পরত্তকৃত 

 

অর্িে      

 বতিিাদে করিশদে 

৬ অরডট আপরত্ত 

িদয়দছ। র্রড়ত 

অদর্ িি পরিিার্ 

৪৪.২৯ লক্ষ্ 

টাকা।আপরত্তগুদলাি 

পুেঃ র্বাব বারর্র্য 

িন্ত্রর্ালদয় কপ্রিদর্ি 

র্ন্য কার্ িক্রি 

অব্যািত িদয়দছ। 
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