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২০২০-২১ অথ �বছেরর এিপএ’র  বািষ �ক �ড়া� অজ�ন (�লাই’ ২০২০ �থেক �ন’ ২০২১ পয ��) 
দ�র/ সং�ার নামঃ বাংলােদশ ইনি��উট অব �ােনজেম� (িবআইএম) 

�সকশন-৩ 
�কৗশলগত উে��, কম �স�াদন �চক, কায ��ম, অ�ািধকার এবং ল��মা�াস�হ 

�কৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 
(Weight of 
Strategic 
Objective) 

কায ��ম (Activities) কম �স�াদন �চক 
(Performance 

Indicators) 

একক  
(Unit) 

কম � স�াদন 
�চেকর মান 
(Weight of 
Performan

ce 

Indicators) 

ল��মা�া �াইেটিরয়া মান/ ২০২০-২১ 
(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

৪থ � 
��মািসক 

অজ�ন 
(এি�ল-�ন

২০২১ 
পয ��) 

ম�� 

অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান চলিত 
মােনর 
িন� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ১০ ১৬ ১৭ ১৩ ১৪ ১৫ ১৮ 
১। িবআইএম-
এর স�মতা 

�ি� 

৩৩ ১.১ িবআইএম-এর খসড়া 
�িবধানমালা ও 

সাংগঠিনক কাঠােমা 
�ণয়ন 

১.১.১ খসড়া সাংগঠিনক 
কাঠােমা ও �িবধানমালা 
�নয়ণ �ব �ক পিরচালনা 

পষ �েদর সভায় 
অ�েমািদত এবং িশ� 

ম�ণালেয় ��িরত 

তািরখ ০৫ ৩০/৪/২১ ১৫/৫/২১ ৩০/৫/২১ ১৫/৬/২১ ৩০/৬/২১ ৮/০৬/২১ ৮/০৬/২১ তািরেখ 

িশ� ম�ণালেয় 

��িরত 

১.২ িবআইএম 
শি�শালীকরণ �কে�র 
আওতায়  ১২ তলা ভবন 

িনম �াণ 

১.২.১ ভবেনর �ভৗত 
অবকাঠােমা �ািপত 

তািরখ ০২ ৩০/৪/২১ ১৫/৫/২১ ৩০/৫/২১ ১৫/৬/২১ ৩০/৬/২১ চলমান ইেতামে� �� 

�বইজেম�সহ এক�  

��ার স�� হেয়েছ। 

(েভৗত অবকাঠােমার 

২৫% কাজ স�� 

হেয়েছ) 

১.৩ আ�িলক/ 
আ�জ�ািতক �িত�ােনর 
�ম�রশীপ/ ক�াে�ি� 

�হণ 

১.৩.১ �ম�রশীপ/ 
ক�াে�ি� �হেণর 
িনিম� পিরচালনা 

পষ �েদর অ�েমাদন �িহত 

তািরখ ০১ ২৮/২/২১ ১৫/৩/২১ ৩১/৩/২১ ১৫/৪/২১ ৩০/৪/২১ -- ১০১ তম পিরচালনা 
পষ �েদর সভায় 
অ�েমািদত হেয়েছ। 

১.৩.২ �ম�রশীপ/ 
ক�াে�ি� �হণ সং�া� 

সমেঝাতা �ারক 
�া�িরত 

তািরখ ০২ ১৫/৫/২১ ৩০/৫/২১ ১০/৬/২১ ২০/৬/২১ ৩০/৬/২১ চলমান  
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�কৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 
(Weight of 
Strategic 
Objective) 

কায ��ম (Activities) কম �স�াদন �চক 
(Performance 

Indicators) 

একক  
(Unit) 

কম � স�াদন 
�চেকর মান 
(Weight of 
Performan

ce 

Indicators) 

ল��মা�া �াইেটিরয়া মান/ ২০২০-২১ 
(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

৪থ � 
��মািসক 

অজ�ন 
(এি�ল-�ন

২০২১ 
পয ��) 

ম�� 

অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান চলিত 
মােনর 
িন� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ১০ ১৬ ১৭ ১৩ ১৪ ১৫ ১৮ 
১.৪ িবভাগীয় পয �ােয় 
িবআইএম-এর শাখা 

�াপন 

১.৪.১. ��নতম ৩�  
শাখা �াপেনর িনিম� 
িডিপিপ �ণয়ন �ব �ক 

িশ� ম�ণালেয় ��িরত 

তািরখ ০২ ৩০/৪/২১ ১৫/৫/২১ ৩০/৫/২১ ১৫/৬/২১ ৩০/৬/২১ চলমান ইেতামে� িবভাগীয় 

শহের �ক� �াপেনর 

িনিম� �জলা 

�শাসন বরাবর 

অ�ািফেসর চািহদা 

ও পছ� অ�সের 

�ান িনব �াচন কের 

প� ��রণ করা 

হেয়েছ। ইেতামে� 

বিরশাল �জলা 

�শাসন �থেক �ান 

িনব �াচেনর িন�য়তা 

(প�) পাওয়া 

িগেয়েছ। 

১.৫ অ�ষদ সদ� ও 
কম �কত�া-কম �চারী�ে�র 
জ� অভ��রীণ �িশ�ণ 

�দান 

১.৫.১ অ�ষদ সদ� ও 
কম �কত�া-কম �চারী 

�িশি�ত 

সং�া 
 

০৩ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ - সব �েমাট ৭৬ জন 

�িশি�ত 

১.৬ �দশ/িবেদেশ অ�ষদ 
সদ�/কম �কত�ােদর 

�িশ�েণ ��রণ 

১.৬.১  �দেশ (অ� 
�িত�ােন) �িশ�েণ 

অ�ষদ সদ�/কম �কত�া 
��িরত 

সং�া 
 

০৩ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ১০ - সব �েমাট ৫১ জন 

�িশ�েণ ��িরত 

১.৬.২ িবেদেশ �িশ�েণ 
অ�ষদ সদ�/কম �কত�া 

��িরত 

সং�া 
 

০৩ ১৫ ১২ ১০ ৮ ৫ - কেরানা পিরি�িতর 

কারেন �িগত 

রেয়েছ। 
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�কৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 
(Weight of 
Strategic 
Objective) 

কায ��ম (Activities) কম �স�াদন �চক 
(Performance 

Indicators) 

একক  
(Unit) 

কম � স�াদন 
�চেকর মান 
(Weight of 
Performan

ce 

Indicators) 

ল��মা�া �াইেটিরয়া মান/ ২০২০-২১ 
(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

৪থ � 
��মািসক 

অজ�ন 
(এি�ল-�ন

২০২১ 
পয ��) 

ম�� 

অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান চলিত 
মােনর 
িন� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ১০ ১৬ ১৭ ১৩ ১৪ ১৫ ১৮ 
১.৭ সকল অ�ষদ সদ�/ 

কম �কত�ােদর IAP 
(Individual 

Action Plan) 
�ণয়ন 

১.৭.১ শতভাগ IAP 
(Individual 

Action Plan)  
�ণীত 

তািরখ ০১ ৩১/০৭/২০ ১৫/০৮/২০ ৩০/৮/২০ ১৫/০৯/২০ ৩০/০৯/২
০ 

-- অিজ�ত 

১.৮ জনবল িনেয়াগ ও 
পেদা�িত �দান 

১.৮.১ িনেয়াগ �দান�ত % ০১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ -- আেবদন প� যাচাই 

বাছাই পি�য়া সমা� 

হেয়েছ। 

এ সং�া� কায ��ম 

আেরা গিতশীল 

করার জ� 

িবআইএম 

পিরচালনা পষ �েদর 

১০২তম সভা এক� 

কিম� গঠন 

কেরেছ। 

১.৪.২ পেদা�িত 
�দান�ত 

% ০১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ -- 

১.৯ আ�িনক ও 
আ�জ�ািতক মােনর 
��নীক� িনম �াণ 

১.৯.১ ��ণীক� িনিম �ত সং�া ০২ ০১ - - - - চলমান গণ�ত� অিধদ�েরর 

িডজান ও �েযাগ-

�িবধার িবষেয় 

আেরা অিধকতর 

যাচাই বাছাই �ি�য়া 

চলমান। 

১.১০ কম �কত�া-
কম �চািরেদর আবাসন 

�িবধা �ি� 

১.১০.১ ন�ন আবাসন 
�ব�ার স�া�তা 

যাচাই�ত 

তািরখ ০১ ৩১/১২/২০ ১৫/১/২১ ৩১/১/২১ ১৫/২/২১ ২৮/২/২১ চলমান �াপত� অিধদ�র 

ক��ক মা�ার��ান 
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�কৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 
(Weight of 
Strategic 
Objective) 

কায ��ম (Activities) কম �স�াদন �চক 
(Performance 

Indicators) 

একক  
(Unit) 

কম � স�াদন 
�চেকর মান 
(Weight of 
Performan

ce 

Indicators) 

ল��মা�া �াইেটিরয়া মান/ ২০২০-২১ 
(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

৪থ � 
��মািসক 

অজ�ন 
(এি�ল-�ন

২০২১ 
পয ��) 

ম�� 

অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান চলিত 
মােনর 
িন� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ১০ ১৬ ১৭ ১৩ ১৪ ১৫ ১৮ 
১.১০.২ িডিপিপ �ণয়ন 
�ব �ক িশ� ম�ণালেয় 

��িরত 

তািরখ ০২ ৩০/৪/২১ ১৫/৫/২১ ৩০/৫/২১ ১৫/৬/২১ ৩০/৬/২১ - �নয়ণ করার 

কায ��ম চলমান 

১.১১ অনলাইন �াটফেম � 
�িশ�ণ �কাস � চা�করণ 

১.১১.১ �িশ�ণ 
চা�করেণর িনিম� 

��ত�ত অবকাঠােমা 

তািরখ ০১ ৩০/৪/২১ ১৫/৫/২১ ৩০/৫/২১ ১৫/৬/২১ ৩০/৬/২১ -- BdREN-এর 

সহায়তায় 

VSession 

�বহার; খ) 

িনজ� �াটফেম � 

পরী�া 

�হণ। 

১.১১.২ অনলাইন 
�াটফেম � �িশ�ণ �কাস � 

আেয়ািজত 

সং�া ০১ ০১ - - - - ১০ সব �েমাট ২৭ � 

�কাস � আেয়ািজত 

১.১২ শাখা ক�া�ােসর 
আ�িনকায়ন 

১.১২.১ �লনা 
ক�া�ােসর সং�ার  ও 

উ�য়ন কায ��ম 
স�ািদত 

তািরখ ০২ ৩০/৪/২১ ১৫/৫/২১ ৩০/৫/২১ ১৫/৬/২১ ৩০/৬/২১ চলমান িপডি�উিড, �লনা-২ 

িবভাগ �থেক 

��ত�ত ১.০৭ ল� 

টাকার �া�লন� 

১০২তম  �বাড � অব 

গভ�ােন�-এর সভায় 

অ�েমািদত হেয়েছ। 

কায �ােদশ �দান করা 

হেয়েছ। 

২। সরকাির-
�বসরকাির 

২৮ ২.১ িনয়িমত ��-�ময়ািদ 
�িশ�ণ �কাস � আেয়াজন 

২.১.১ �িশি�ত 
অংশ�হণকারী 

সং�া ০৫ ৯০০ ৮৮০ ৮৭০ ৮৬৫ ৮৫০ ০০ সব �েমাট ৩৬৪ জন 

�িশি�ত 
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�কৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 
(Weight of 
Strategic 
Objective) 

কায ��ম (Activities) কম �স�াদন �চক 
(Performance 

Indicators) 

একক  
(Unit) 

কম � স�াদন 
�চেকর মান 
(Weight of 
Performan

ce 

Indicators) 

ল��মা�া �াইেটিরয়া মান/ ২০২০-২১ 
(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

৪থ � 
��মািসক 

অজ�ন 
(এি�ল-�ন

২০২১ 
পয ��) 

ম�� 

অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান চলিত 
মােনর 
িন� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ১০ ১৬ ১৭ ১৩ ১৪ ১৫ ১৮ 
পয �ােয়র 

�ব�াপক ও 
�ি� পয �ােয়র 

ত�ণ 
উে�া�া�দর  
স�মতা �ি� 

 

২.১.২ �লনা ও চ��াম 
ক�া�ােসর �িশ�েণর 

মােনা�য়ন ও 
স�সািরত 

সং�া ০২ ১০ ০৮ ০৬ ০৫ ০৪ - সব �েমাট ০৯ � 

�কাস � আেয়ািজত 

২.২ ��-�ময়ািদ উে�া�া
�িশ�ণ �কাস � আেয়াজন 

২.২.১ �িশি�ত ত�ণ সং�া ০২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ - সব �েমাট ৬২ জন 

�িশি�ত 

২.৩ ��-�ময়ািদ 
�টকসই উ�য়ন শীষ �ক 

�িশ�ণ �কাস � আেয়াজন 

২.৩.১ �টকসই উ�য়ন 
শীষ �ক �িশ�ণ �কাস � 

আেয়ািজত 

সং�া ০২ ১ - - - - - ২১-২৪ মাচ � ২০২১ 

সময়কােল 

আেয়ািজত হেয়েছ। 

২.৪  নারীেদর জ� 
�ব�াপনা/ িলডারশীপ 

শীষ �ক ��-�ময়ািদ 
�িশ�ণ �কাস � আেয়াজন 

২.৪.১ �ব�াপনা/ 
িলডারশীপ শীষ �ক 

�িশ�ণ �কাস � 
আেয়ািজত 

সং�া ০২ ১ - - - - ১ ২০-২১ �ন’ ২০২১ 

সময়কােল 

আেয়ািজত হেয়েছ। 

২.৫ িবিভ� �িত�ান 
ক��ক অ�েরা�ত/ িবেশষ 
�িশ�ণ �কাস � আেয়াজন 

২.৫.১ �িশি�ত 
�ব�াপক 

সং�া ০৫ ৭৩৫ ৭১৫ ৭০০ ৬৮৫ ৬৭০ ৫৩৭ সব �েমাট ১৪২৭ জন 
�িশি�ত 

২.৬ �ব�াপনার িবিভ� 
িবষেয় িডে�ামা �কাস � 

আেয়াজন 

২.৬.১ অংশ�হণকারী 
�ব�াপক 

সং�া ০৫ ৬৫০ ৬৪৫ ৬৪০ ৬৩৫ ৬৩০ ৫১২ ৫১২ জন �ব�াপক 

২.৬.২ উে�া�া 
�িশ�ণ�া� ত�ণ 

সং�া ০২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১১১ ১১১ জন 
�িশ�ণ�া� ত�ণ 

২.৭ �ব�াপনা িবষয়ক 
�নশকালীন/ িদবাকালীন 
মা�াস � �কাস � চা�করণ 

২.৭.১ মা�াস � �কাস � 
চা�করেণর িনিম� 
�ণ �া� ��াব �ণীত 

তািরখ ০১ ২৮/২/২১ ১৫/৩/২১ ৩১/৩/২১ ১৫/৪/২১ ৩০/৪/২১ - ��াব �ণীত 

২.৭.২ পিরচালনা 
পষ �েদর অ�েমাদন �িহত

তািরখ ০২ ৩০/৪/২১ ১৫/৫/২১ ৩০/৫/২১ ১৫/৬/২১ ৩০/৬/২১ -- -- 



Page 6 of 8 
 

�কৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 
(Weight of 
Strategic 
Objective) 

কায ��ম (Activities) কম �স�াদন �চক 
(Performance 

Indicators) 

একক  
(Unit) 

কম � স�াদন 
�চেকর মান 
(Weight of 
Performan

ce 

Indicators) 

ল��মা�া �াইেটিরয়া মান/ ২০২০-২১ 
(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

৪থ � 
��মািসক 

অজ�ন 
(এি�ল-�ন

২০২১ 
পয ��) 

ম�� 

অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান চলিত 
মােনর 
িন� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ১০ ১৬ ১৭ ১৩ ১৪ ১৫ ১৮ 
৩। 

�ব�াপনা 
উ�য়েন 
গেবষণা 
স�াদন 
এবং এ 

স�িক�ত 
আ�িনক 
ত� ও 
�ােনর 
িবকাশ 

 
 
 

১০ ৩.১ ‘�ব�াপনা উ�য়ন” 
শীষ �ক জান �াল ও অ�া� 

�কাশনা 

৩.১.১  জান �াল �কািশত সং�া ০২ ২ ১ -- -- -- -- -- 

৩.১.২ বািষ �ক কম ��িচ 
�কািশত 

সং�া ০১ ১ -- -- -- -- -- -- 

৩.২ �ব�াপনা সং�া� 
গেবষণা পিরচালনা 

৩.২.১ গেবষণা 
স�ািদত 

সং�া ০২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১০ ১০ � গেবষণ  

স�ািদত 

৩.৩ �ব�াপনা সং�া� 
পরামশ �েসবা �দান 

৩.৩.১ পরামশ �েসবা 
স�ািদত 

সং�া ০২ ৩ ২ ১ -- -- ০২  

৩.৪ জাতীয় �টকেনালিজ 
ইনিকউেবশন �স�ার 

�াপন 

৩.৪.১ ইনিকউেবশন 
�স�ার �পেনর িনিম� 

আ�িলক /িবেদেশ 
এ�েপাজার িভিজট 

স�ািদত 

সং�া 
 

০১ ২ ১ - - - -- �কািভেটর �ভােবর 
কারেন �িগত 
রেয়েছ। 

৩.৪.২ িডিপিপ �ণয়ন 
�ব �ক িশ� ম�ণালেয় 

��িরত 

তািরখ ০২ ৩০/৪/২১ ১৫/৫/২১ ৩০/৫/২১ ১৫/৬/২১ ৩০/৬/২১ --  

৪। �ান ও 
অিভ�তা 
িবিনমেয়র 

�ােথ � �দিশ-
িবেদিশ 

�িত�ােনর 
সােথ 

সহেযািগতা 
�ি� 

৪ ৪.১ �দিশ-িবেদিশ 
�িত�ােনর সােথ 
সমেঝাতা �ারক 
�া�র/নবায়ন 

৪.১.১  �দিশ �িত�ােনর 
সােথ সমেঝাতা �ারক 

�া�িরত 

সং�া ২ ২ ১ -- -- -- ২ 1. SEDP & 

BIM 

2. BIM-IPTM-

Ruilui Resort 

৪.১.২ আ�িলক/ 
আ�জ�ািতক �িত�ােনর 
সােথ সমেঝাতা �ারক 

�া�িরত 

সং�া ২ ২ ১ -- -- -- --  
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�কৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 

Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 
(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন�চক 
(Performance Indicator)  

একক 
(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 
(Weight of 

Performance 
Indicator) 

ল�� মা�ার মান ২০২০-২১ ৪থ �  
��মািসক অজ�ন

(এি�ল-�ন  
২০২১ পয ��) 

ম�� 

অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান চলিত মােনর 
িন� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ১০ ১৬ ১৭ ১৩ ১৪ ১৫ ১৮ 

[১] দা�িরক 
কম �কাে� 

��তা �ি� 
ও জবাবিদিহ 
িনি�তকরণ 

১০ 

[১.১] বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি� 
(এিপএ) বা�বায়ন। 

[১.১.১] এিপএ’র সকল 
��মািসক �িতেবদন 

ওেয়বসাইেট �কািশত 
সং�া ২ ৪ ৩ ২ - - ১ 

 

[১.১.২] এিপএ �েমর মািসক 
সভা অ�ি�ত 

সং�া ১ ১২ ১১ - - - ৩ 
 

[১.২] ��াচার/উ�ম 
চচ �ার িবষেয় 

অংশীজনেদর সে� 
মতিবিনময় 

[১.২.১] মতিবিনময় সভা 
অ�ি�ত 

সং�া ২ ৪ ৩ ২ - - ১ 

 

[১.৩] অিভেযাগ 
�িতকার �ব�া িবষেয়  

�সবা�হীতা 
/অংশীজনেদর 
অবিহতকরণ 

[১.৩.১]অবিহতকরণ সভা 
আেয়ািজত 

সং�া ১ ৪ ৩ ২ - 
- - 

 

[১.৪] �সবা �দান 
�িত�িত িবষেয়  
�সবা�হীতােদর 
অবিহতকরণ 

[১.৪.১]অবিহতকরণ সভা 
আেয়ািজত   

সং�া ২ ৪ ৩ ২  - ৩ 

 

[১.৫] ত� বাতায়ন 
হালনাগাদ সং�া� 

��মািসক �িতেবদন 
উ��তন ক��পে�র 

িনকট ��রণ 

[১.৫.১]  ��মািসক �িতেবদন 
��িরত 

সং�া ২ ৪ ৩ ২  
 ১  

[২] 
কম �স�াদেন

৯ [২.১]ই-নিথ বা�বায়ন 
[২.১.১] ই-নিথেত �নাট 

িন�ি��ত 
% 

২ ৮০ ৭০ ৬০ - - ৫৭.৬৯ 
 

দ�র/সং�ার আবি�ক �কৗশলগত উে�� স�হ ২০২০-২১  
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গিতশীলতা 
আনয়ন ও 
�সবার মান 

�ি� 

[২.২] িডিজটাল �সবা  
চা�করণ 

[২.২.১] এক� ন�ন িডিজটাল 
�সবা চা��ত 

সং�া 
২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ -  

িনজ� সফেটায়�ােরর 
মা�েম পরী�া 
��ায়ন �ি�য়া 

চা��ত 

[২.৩] �সবা সহিজকরণ 
[২.৩.১] এক�  সহিজ�ত 
�সবা অিধে�ে� বা�বািয়ত 

সং�া ২ 
২৫-২-২১ ২৫-৩-২১- ২৫-৪-২১ ২৫-৫-২১ -  

িনজ� সফেটায়�ােরর 
মা�েম পরী�া 

আেয়াজন ও ��ায়ন 
অিধে�ে� বা�বািয়ত 

[২.৪] কম �চারীেদর 
�িশ�ণ �দান 

[২.৪.১] �েত�ক  কম �চািরর 
জ� �িশ�ণ আেয়ািজত 

জনঘ�া ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ - ৩২.২৫ 

কম �কত�ােদর ৯২.৪২ 

ঘ�া এবং কম �চারীেদর 

৪৭.৫৪ ঘ�া �িশ�ণ 

আেয়ািজত 

[২.৪.২] ১০ম ��ড ও 
ত����েত�ককম �চারীেক 

এিপএ িবষেয়  �দ� �িশ�ণ 
জনঘ�া ১ ৫ ৪ - - - - 

 

[২.৫] এিপএ 
বা�বায়েন �েনাদনা 

�দান 

[২.৫.১] ��নতম এক� 
আওতাধীন দ�র/ একজন 

কম �চারীেক এিপএ 
বা�বায়েনর জ� �েনাদনা 

�দান�ত 

সং�া ১ ১ - - - - ৪ 

 

[৩] আিথ �ক 
ও স�দ 

�ব�াপনার 
উ�য়ন 

৬ 

[৩.১] বািষ �ক �য় 
পিরক�না বা�বায়ন 

[৩.১.১] �য় পিরক�না 
অ�যায়ী �য় স�ািদত 

% ১ ১০০ 
৯০ ৮০ - - ৬০% 

 

[৩.২] বািষ �ক উ�য়ন 
কম ��িচ 

(এিডিপ)/বােজট 
বা�বায়ন 

[৩.২.১] বািষ �ক উ�য়ন 
কম ��িচ (এিডিপ) /বােজট 

বা�বািয়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - ৭০.১২% 

২০২২০-২০২১ 
অথ �বছেরর বরাে�র 

িবপরীেত (%) 

[৩.৩] অিডট আপি� 
িন�ি� কায ��েমর 

উ�য়ন 

[৩.৩.১] ি�প�ীয় সভায় 
উপ�াপেনর জ� ম�ণালেয় 

��াব ��িরত 
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -  �ি�য়া চলমান 

[৩.৩.২] অিডট আপি� 
িন�ি��ত 

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - - 
২২ �র মে� ০৬ � 

িন�ি��ত 
[৩.৪] হালনাগাদ�ত 

�াবর ও অ�াবর 
স�ি�র তািলকা 

ম�ণালয়/িবভােগ ��রণ 

[৩.৪.১] হালনাগাদ�ত �াবর 
ও অ�াবর স�ি�র তািলকা 

ম�ণালয়/িবভােগ ��িরত 
তািরখ ১ ১৫-১২-২০ ১৫-০১-২১ ১৫-২-২১ - - - 

 

 


