
পৃষ্ঠা-1 

 

দপ্তর/সংস্থাঃ রপ্তথনি উন্নয়ি ব্যুররথ   

২০২০-২০২১ অর্ থবছররর ককৌশলগত উরেশ্য, অগ্রথনিকথর, কথর্ থক্রম, কম থ সম্পথদি সূচক এবং লক্ষ্ুমথত্রথ 

১ম ত্রত্রমথনসক প্রনতরবদি (জুলথই-কসরেম্বর) 

 

ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কথর্ থক্রম 

(Activities) 

 ম মসম্পাদন 

সূচ  

(Performanc

e 

Indicators) 

দথনয়ত্ব 

ও  

বথস্তবথয়কথরী 

 

এ   

(Unit

) 

 ম মসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/নির্ থথয়ক ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রর্ম 

ত্রত্রমথনসক 

প্রনতরবদি 

২য় 

ত্রত্রমথনসক 

প্রনতরবদি 

৩য় 

ত্রত্রমথনসক 

প্রনতরবদি 

৪র্ থ 

ত্রত্রমথনসক 

প্রনতরবদি 
অসাধারণ অতত 

উত্তম 

উত্তম চলতত 

মান 

চলতত 

মাদ্দনর 

তনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ 

 

 

 

 

 

১.  রপ্তথনি পণ্য 

উন্নয়ি, 

বহুমুখীকরর্, 

রপ্তথনি পরণ্যর 

সক্ষ্মতথ 

বৃনিকরর্ এবং 

রপ্তথনি বথনর্জ্ু 

সম্প্রসথরর্ 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩২.০০ 

 

 

[১.১] ঢথকথ 

আন্তজ্থথনতক 

বথনর্জ্ু কমলথর 

আরয়থজ্ি 

(DITF ) 

[১.১.১] বথনর্জ্ু 

কমলথ 

আরয়থনজ্ত 

প্রশথসি সংখ্যথ ৫  

 

১ 

    -    

[১.২] পণ্য 

নিনিক বথনর্জ্ু 

কমলথর 

আরয়থজ্ি  

[১.২.১] পণ্য 

নিনিক কমলথ 

আরয়থনজ্ত 

পণ্য নবিথগ সংখ্যথ ৩ ১     -    

[১.৩] 

রপ্তথনিকথরক ও 

রপ্তথনিকথরক 

প্রনতষ্ঠথি পর্ থথরয় 

প্রনতরর্থনগতথর 

আবহ ত্রতনরর 

লরক্ষ্ু নসআইনপ 

(রপ্তথনি)-২০২১ 

এর প্রথর্নমক 

তথনলকথ  প্রর্য়ি 

ও  বথনর্জ্ু 

মন্ত্রর্থলরয় 

কপ্রয়র্। 

 

[১.৩.১] 

সুপথনরশকৃত 

তথনলকথ 

মন্ত্রর্থলরয় 

কপ্রনরত 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পণ্য নবিথগ তথনরখ ৪ ৩০.১.২১ ২৯.২.২১ ৩১.৩.২১ ৩০.৪.২১ ৩১.৫.২১ -    



পৃষ্ঠা-2 

 

ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কথর্ থক্রম 

(Activities) 

 ম মসম্পাদন 

সূচ  

(Performanc

e 

Indicators) 

দথনয়ত্ব 

ও  

বথস্তবথয়কথরী 

 

এ   

(Unit

) 

 ম মসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/নির্ থথয়ক ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রর্ম 

ত্রত্রমথনসক 

প্রনতরবদি 

২য় 

ত্রত্রমথনসক 

প্রনতরবদি 

৩য় 

ত্রত্রমথনসক 

প্রনতরবদি 

৪র্ থ 

ত্রত্রমথনসক 

প্রনতরবদি 
অসাধারণ অতত 

উত্তম 

উত্তম চলতত 

মান 

চলতত 

মাদ্দনর 

তনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৪] 

রপ্তাতন ার  ও 

রপ্তাতন ার  

প্রততষ্ঠান পর্ মাদ্দে 

প্রততদ্দর্াতগতার 

আবহ তততরর 

লদ্দক্ষ্য জাতীে 

রপ্তাতন ট্রতি 

২০১৯-২০২০ 

এর প্রাথতম  

তাতল া 

বাতণজয 

মন্ত্রণালদ্দে 

কপ্ররণ। 

[১.৪.১]  

সুপাতরশকৃত 

তাতল া 

মন্ত্রণালদ্দে 

কপ্রতরত। 

পণ্য নবিথগ তথনরখ ৩ ৩০.১.২১ ২৯.২.২১ ৩১.৩.২১ ৩০.৪.২১ ৩১.৫.২১ -    

[১.৫]  

মন্ত্রর্থলরয় 

বথনর্জ্ু নমশি 

কপ্রররর্র প্রস্তথব  

[১.৫.১] 

মন্ত্রর্থলরয় 

বথনর্জ্ু নমশি 

কপ্রররর্র প্রস্তথব 

গ্রহর্ 

পণ্য নবিথগ সংখ্যথ ৩ ৩ ২ ১   -    

[১.৬] জ্থতীয় 

শীর্ থ পর্ থথরয় 

িীনত নিি থথরর্ী 

কম থকতথথরদর 

নিরয় রপ্তথনি 

বথনর্জ্ু 

সম্প্রসথররর্র 

উরেরশ্য 

কসনমিথর 

/কম থশথলথ 

আরয়থজ্ি 

 

 

[১.৬.১] 

কসনমিথর 

/কম থশথলথ 

আরয়থনজ্ত 

িীনত ও 

পনরকল্পিথ 

সংখ্যথ ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১    



পৃষ্ঠা-3 

 

ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কথর্ থক্রম 

(Activities) 

 ম মসম্পাদন 

সূচ  

(Performanc

e 

Indicators) 

দথনয়ত্ব 

ও  

বথস্তবথয়কথরী 

 

এ   

(Unit

) 

 ম মসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/নির্ থথয়ক ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রর্ম 

ত্রত্রমথনসক 

প্রনতরবদি 

২য় 

ত্রত্রমথনসক 

প্রনতরবদি 

৩য় 

ত্রত্রমথনসক 

প্রনতরবদি 

৪র্ থ 

ত্রত্রমথনসক 

প্রনতরবদি 
অসাধারণ অতত 

উত্তম 

উত্তম চলতত 

মান 

চলতত 

মাদ্দনর 

তনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৭] 

বথংলথরদশ-

চথয়িথ কেন্ডশীপ 

এনিনবশি 

কসন্টথর নিম থথর্ 

প্রকরল্পর কিৌত 

কথজ্  অগ্রগনত 

৬% 

সম্পন্নকরর্ 

(২০২০-২১ অর্ থ 

বছর কশরর্ 

সমগ্র প্রকরল্পর 

কিৌত কথজ্ 

৭০% সম্পন্ন 

হরব) 

[১.৭.১] প্রকরল্পর 

সমগ্র কথরজ্র 

৬% কথজ্ 

সম্পন্ন 

BCFEC 

প্রকল্প 

% ৫ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১    

[১.৮] জ্থতীয় 

রপ্তথনি হথউজ্ 

নিম থথরর্র লরক্ষ্ু 

প্রকরল্পর 

নিনপনপ প্রর্য়ি 

ও র্র্থর্র্ 

কতৃপরক্ষ্র 

অনুরমথদি। 

[১.৬.১] জ্থতীয় 

রপ্তথনি হথউজ্ 

নিম থথরর্র লরক্ষ্ু 

প্রকরল্পর নিনপনপ 

প্রনর্ত ও 

র্র্থর্র্ 

কতৃপরক্ষ্র 

অনুরমথনদত। 

প্রশথসি 

নবিথগ 

তথনরখ ৬ ২৮.২.২১ ৩১.৩.২১ ৩০.৪.২১ ৩১.৫.২১ ৩০.৬.২১ -    

২. বথংলথরদরশর 

রপ্তথনি খথত ও 

পণ্য নবর্রয় 

প্ররয়থজ্িীয় তথ্য 

সরবরথহ ও 

প্রচথরর্থর 

মথধ্যরম রপ্তথনি 

সম্প্রসথররর্ 

সহথয়তথ প্রদথি 

১৩.০০ 

 

[২.১] কথনি 

অব অনরনজ্ি 

সিদ প্রস্তুতকরর্ 

[২.১.১] কথনি 

অব অনরনজ্ি 

সিদ (নজ্এসনপ, 

সথফটথ, সথপটথ, 

আপটথ, 

ককথনরয়থি নসও, 

নচনল নজ্এসনপ, 

র্থইল্যথন্ড নসও) 

প্রস্তুতকৃত 

তথ্য নবিথগ সংখ্যথ ৩ ১,৭০,০০০ ১,৫০,০০

০ 

১,২৫,০০

০ 

১,২০,০০

০ 

১,১৫,০০

০ 

৭০০০০    



পৃষ্ঠা-4 

 

ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কথর্ থক্রম 

(Activities) 

 ম মসম্পাদন 

সূচ  

(Performanc

e 

Indicators) 

দথনয়ত্ব 

ও  

বথস্তবথয়কথরী 

 

এ   

(Unit

) 

 ম মসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/নির্ থথয়ক ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রর্ম 

ত্রত্রমথনসক 

প্রনতরবদি 

২য় 

ত্রত্রমথনসক 

প্রনতরবদি 

৩য় 

ত্রত্রমথনসক 

প্রনতরবদি 

৪র্ থ 

ত্রত্রমথনসক 

প্রনতরবদি 
অসাধারণ অতত 

উত্তম 

উত্তম চলতত 

মান 

চলতত 

মাদ্দনর 

তনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

এবং 

প্রথনিকথরমূলক 

বথজ্থর 

প্ররবশথনিকথর 

সুনবিথর 

আওতথয় 

রপ্তথনিকৃত 

পরণ্যর নিনব থঘ্ন 

আমদথিীর 

সুনবিথরর্ থ কথনি 

অব অনরনজ্ি 

সিদ মুদ্রর্ ও 

নবতরর্ 

 

[২.২] 

পনরসংখ্যথি 

পুনস্তকথ ২০১৮-

২০১৯ 

প্রস্তুতকরর্ ও 

প্রকথশ 

[২.২.১] 

পনরসংখ্যথি 

পুনস্তকথ ২০১৮-

২০১৯ প্রস্তুতকৃত 

ও প্রকথনশত 

 

তথ্য নবিথগ তথনরখ ৩ ৩১.১২.২০ ৩১.১.২১ ২৮.২.২১ ৩১.৩.২১ ৩০.৪.২১ -    

[২.৩] বথনর্ থক 

প্রনতরবদি 

২০১৮-২০১৯ 

প্রস্তুতকরর্ ও 

প্রকথশ 

[২.৩.১] বথনর্ থক 

প্রনতরবদি 

২০১৮-২০১৯ 

প্রস্তুতকৃত ও 

প্রকথনশত 

তথ্য নবিথগ তথনরখ ৩ ৩১.১২.২০ ৩১.১.২১ ২৮.২.২১ ৩১.৩.২১ ৩০.৪.২১ -    

 

[২.৪] পণ্য 

নিনিক কপথস্টথর 

ও  করথনসউর 

প্রর্য়ি ও  মুদ্রর্ 

[২.৪.১ ]পণ্য 

নিনিক কপথস্টথর 

প্রনর্ত ও  মুনদ্রত 

তথ্য নবিথগ সংখ্যথ ২ ১০ ৮ ৭ ৫ ৬ -    

[২.৪.২ ]পণ্য 

নিনিক 

করথনসউর প্রনর্ত 

ও  মুনদ্রত 

তথ্য নবিথগ সংখ্যথ ২ ১০ ৮ ৭ ৫ ৬ -    

৩. রপ্তথনি কসবথ 

ও সহরর্থনগতথ 

প্রদথি 

১২.০০ [৩.১] চথনহদথ 

নিনিক িি-

কটিটথইল 

আইরটরমর 

নজ্এসনপ 

সথর্ট থনফরকট 

ইসুুকরর্ 

[৩.১.১] 

সথর্ট থনফরকট 

ইসুুকৃত 

িীনত ও 

পনরকল্পিথ 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০    

[৩.২] চথনহদথ 

নিনিক 

কটিটথইল 

আইরটরমর 

নজ্এসনপ 

সথর্ট থনফরকট 

ইসুুকরর্ 

[৩.২.১] 

সথর্ট থনফরকট 

ইসুুকৃত 

বস্ত্র % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০    



পৃষ্ঠা-5 

 

ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কথর্ থক্রম 

(Activities) 

 ম মসম্পাদন 

সূচ  

(Performanc

e 

Indicators) 

দথনয়ত্ব 

ও  

বথস্তবথয়কথরী 

 

এ   

(Unit

) 

 ম মসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/নির্ থথয়ক ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রর্ম 

ত্রত্রমথনসক 

প্রনতরবদি 

২য় 

ত্রত্রমথনসক 

প্রনতরবদি 

৩য় 

ত্রত্রমথনসক 

প্রনতরবদি 

৪র্ থ 

ত্রত্রমথনসক 

প্রনতরবদি 
অসাধারণ অতত 

উত্তম 

উত্তম চলতত 

মান 

চলতত 

মাদ্দনর 

তনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩.৩] চথনহদথ 

নিনিক িি-

কটিটথইল 

আইরটরমর 

অন্যথন্য 

সথর্ট থনফরকট অব 

অনরনজ্ি 

ইসুুকরর্ 

[৩.৩.১] 

সথর্ট থনফরকট অব 

অনরনজ্ি 

ইসুুকৃত (নসও 

[রকথনরয়থ, 

চথয়িথ, 

র্থইল্যথন্ড, 

নচনল], সথপটথ, 

সথফটথ, আপটথ) 

িীনত ও 

পনরকল্পিথ 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০    

[৩.৪] চথনহদথ 

নিনিক 

কটিটথইল 

আইরটরমর 

অন্যথন্য 

সথর্ট থনফরকট অব 

অনরনজ্ি 

ইসুুকরর্ 

[৩.৪.১] 

সথর্ট থনফরকট অব 

অনরনজ্ি 

ইসুুকৃত (নসও 

[রকথনরয়থ, 

চথয়িথ, 

র্থইল্যথন্ড, 

নচনল], সথপটথ, 

সথফটথ, আপটথ) 

বস্ত্র % ২ ৮০ ৭০ ৬০ 

 

১০০ ১০০ ১০০    

[৩.৫] চথনহদথ 

নিনিক িি- 

কটিটথইল 

আইরটরমর 

রপ্তথনিকথরকরদ

র নিবন্ধি 

[৩.৫.১] 

রপ্তথনিকথরক 

প্রনতষ্ঠথি 

নিবনন্ধত 

িীনত ও 

পনরকল্পিথ 

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ 

 

১০০ ১০০ ৭২    

[৩.৬] চথনহদথ 

নিনিক 

কটিটথইল 

আইরটরমর 

রপ্তথনিকথরকরদ

র নিবন্ধি 

 

 

[৩.৬.১] 

রপ্তথনিকথরক 

প্রনতষ্ঠথি 

নিবনন্ধত 

বস্ত্র % ২ ৮০ ৭০ ৬০ 

 

১০০ ১০০ ১০০    
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ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কথর্ থক্রম 

(Activities) 

 ম মসম্পাদন 

সূচ  

(Performanc

e 

Indicators) 

দথনয়ত্ব 

ও  

বথস্তবথয়কথরী 

 

এ   

(Unit

) 

 ম মসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/নির্ থথয়ক ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রর্ম 

ত্রত্রমথনসক 

প্রনতরবদি 

২য় 

ত্রত্রমথনসক 

প্রনতরবদি 

৩য় 

ত্রত্রমথনসক 

প্রনতরবদি 

৪র্ থ 

ত্রত্রমথনসক 

প্রনতরবদি 
অসাধারণ অতত 

উত্তম 

উত্তম চলতত 

মান 

চলতত 

মাদ্দনর 

তনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

৪.  রপ্তথনি 

বথজ্থরর 

প্রনতরর্থনগতথ 

সক্ষ্মতথ বৃনি, 

রপ্তথনি িীনত 

বথস্তবথয়ি এবং 

রপ্তথনিকথরকরদ

র চথনহদথর 

আরলথরক িীনত 

নিি থথররর্র 

মতথমত প্রদথি 

১০.০০ 

 

[৪.১] ব্যবসথয়ী 

সংগঠরির সথরর্ 

নবর্য়নিনিক 

পর্ থথরলথচিথ 

সিথ আরয়থজ্ি 

[৪.১.১] 

ব্যবসথয়ী 

সংগঠরির সথরর্ 

নবর্য়নিনিক 

পর্ থথরলথচিথ সিথ 

আরয়থনজ্ত 

িীনত ও 

পনরকল্পিথ 

সংখ্যথ ৪ ৮ ৫ ৪ ৩ ২ ২    

[৪.২] REX 

মনিটনরং 

সফটওয়ুথর 

প্রস্তুত ও 

বথস্তবথয়ি 

[৪.২.১]  REX 

মনিটনরং 

সফটওয়ুথর 

প্রনর্ত ও 

বথস্তবথনয়ত 

িীনত ও 

পনরকল্পিথ 

তথনরখ ৬ ৩১.৩.২১ ৩০.৪.২১ ৩০.৪.২১ ৩০.৫.২১ ৩০.৬.২১ -    

৫. িতুি িতুি 

বথজ্থর 

অনুসন্ধথি, 

প্রনতনষ্ঠত বথজ্থর 

সুসংহতকরর্ ও 

সম্প্রসথরর্ 

৮.০০ 

 

 

 

 

[৩.১] বথনর্জ্ু 

কমলথয় 

অংশগ্রহর্ 

[৩.১.১] বথনর্জ্ু 

কমলথয় 

অংশগ্রহর্ 

সম্পন্ন 

কমলথ সংখ্যথ ৮ ১৮ ১৫ ১০ ৫ ১০ ৪    

 

 

 

 

 



পৃষ্ঠা-7 

 

 

২০২০-২০২১ অর্ থবছরেে আবশ্যিক ককৌশল  

( ম োট নম্বরঃ ২৫)  

 

ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

 ার্ মক্রম 

(Activities) 
 ম মসম্পাদন সুচ  

(Performance 

Indicator)  

 

দথনয়ত্ব 

ও 

বথস্তবথয়িকথরী 

এ   

(Unit) 

 ম মসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

(Weight  

of 

Performan

ce 

Indicator) 

লক্ষ্যমাত্রার মান  ২০২০-২১ 
 

১ম 

ত্রত্রমথ

নসক 

২য় 

ত্রত্রমথ

নসক 

 

৩য় 

ত্রত্রমথ

নসক 

৪র্ থ 

ত্রত্রমথ

নসক 

অসাধারণ 

(Excellent

) 

অতত 

উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলতত 

মান 

(Fair

) 

চলততমাদ্দনর 

তনদ্দে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্ততর  

 ম ম াদ্দে 

স্বচ্ছতা বৃতি ও 

জবাবতদতহ 

তনতিত রণ 

১০   [১.১] বথনর্ থক 

কম থসম্পথদি 

চুনি (এনপএ) 

বথস্তবথয়ি। 

[১.১.১] এতপএ’র 

স ল তত্রমাতস  

প্রনতরবদি 

ওরয়বসথইরট 

প্রকথনশত 

ICT শথখথ সংখ্যথ ২ ৪ - - - - ১    

[১.১.২] এতপএ 

টিদ্দমর মাতস  সভা 

অনুতষ্ঠত 

প্রশথসি সংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - ৩    

   [১.২] 

শুিথচথর/উিম 

চচ থথর নবর্রয় 

অংশীজ্িরদর 

সরে 

মতনবনিময়  

[১.২.১] মততবতনমে 

সভা অনুতষ্ঠত 

প্রশথসি সংখ্যথ ২ ৪ ৩ ২ - - ১    

[১.৩] অনিরর্থগ 

প্রনতকথর 

ব্যবস্থ নবর্রয়  

কসবথগ্রহীতথ 

/অংশীজ্িরদর 

অবনহতকরর্ 

[১.৩.১]অবতহত রণ 

সভা আদ্দোতজত 

প্রশথসি সংখ্যথ ১ ৪ ৩ ২ - - ১    

[১.৪] কসবথ 

প্রদথি প্রনতশ্রুনত 

নবর্রয়  

কসবথগ্রহীতথরদর 

অবনহতকরর্  

[১.৪.১]অবতহত রণ 

সভা আদ্দোতজত   

পনরচথলক 

 (সকল) 

         

সংখ্যথ 

২ ৪ ৩ ২ 

 

- ১    

[১.৫] তথ্য [১.৫.১]  ত্রত্রমথনসক ICT শথখথ         ২ ৪ ৩    ১    
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ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

 ার্ মক্রম 

(Activities) 
 ম মসম্পাদন সুচ  

(Performance 

Indicator)  

 

দথনয়ত্ব 

ও 

বথস্তবথয়িকথরী 

এ   

(Unit) 

 ম মসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

(Weight  

of 

Performan

ce 

Indicator) 

লক্ষ্যমাত্রার মান  ২০২০-২১ 
 

১ম 

ত্রত্রমথ

নসক 

২য় 

ত্রত্রমথ

নসক 

 

৩য় 

ত্রত্রমথ

নসক 

৪র্ থ 

ত্রত্রমথ

নসক 

অসাধারণ 

(Excellent

) 

অতত 

উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলতত 

মান 

(Fair

) 

চলততমাদ্দনর 

তনদ্দে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

বথতথয়ি 

হথলিথগথদ 

সংক্রথন্ত 

ত্রত্রমথনসক 

প্রনতরবদি 

উর্ধ্থতি 

কতৃথপরক্ষ্র 

নিকট কপ্ররর্ 

প্রনতরবদি কপ্রনরত সংখ্যথ  

 [২] 

 ম মসম্পাদদ্দন 

গততশীলতা 

আনেন ও 

কসবার মান 

বৃতি 

৯ [২.১]ই-নতথ 

বাস্তবােন 

[২.১.১] ই-নতথদ্দত 

কনাট তনষ্পতত্তকৃত  

প্রশথসি % ২ ৮০ ৭০ ৬০ - - ৯০    

[২.২] তিতজটাল 

কসবা  চালু রণ 

[২.২.১] এ টি নতুন 

তিতজটাল কসবা 

চালুকৃত 

প্রশথসি সংখ্যা ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-

২১- 

১৫-৪-

২১ 

১৫-৫-

২১ 

- -    

[২.৩] কসবা 

সহতজ রণ 

[২.৩.১] এ টি  

সহতজকৃত কসবা 

অতধদ্দক্ষ্দ্দত্র বাস্তবাতেত 

পনরচথলক 

(বস্ত্র) 

সংখ্যা ২ ২৫-২-২১ ২৫-৩-

২১- 

২৫-৪-

২১ 

২৫-৫-

২১ 

- -    

[২.৪] 

 ম মচারীদ্দদর 

প্রতশক্ষ্ণ প্রদান 

[২.৪.১] প্ররতুক  

কম থচথনরর জ্ন্য 

প্রনশক্ষ্র্ 

আরয়থনজ্ত 

প্রশথসি জনঘন্টা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ - ৪    

[২.৪.২] ১০ম কগ্রি 

ও তদুর্ধ্থ প্ররতুক 

কম থচথরীরক এনপএ 

নবর্রয়  প্রদি 

প্রনশক্ষ্র্ 

 

 

 

 

প্রশথসি জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - ৩    

[২.৫] এতপএ 

বাস্তবােদ্দন 

প্রদ্দনাদনা প্রদান 

[২.৫.১] নুযনতম 

এ টি আওতাধীন 

দপ্তর/ এ জন 

প্রশথসি সংখ্যা ১ ১ - - - - -    
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ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

 ার্ মক্রম 

(Activities) 
 ম মসম্পাদন সুচ  

(Performance 

Indicator)  

 

দথনয়ত্ব 

ও 

বথস্তবথয়িকথরী 

এ   

(Unit) 

 ম মসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

(Weight  

of 

Performan

ce 

Indicator) 

লক্ষ্যমাত্রার মান  ২০২০-২১ 
 

১ম 

ত্রত্রমথ

নসক 

২য় 

ত্রত্রমথ

নসক 

 

৩য় 

ত্রত্রমথ

নসক 

৪র্ থ 

ত্রত্রমথ

নসক 

অসাধারণ 

(Excellent

) 

অতত 

উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলতত 

মান 

(Fair

) 

চলততমাদ্দনর 

তনদ্দে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ম মচারীদ্দ  এতপএ 

বাস্তবােদ্দনর জন্য 

প্রদ্দনাদনা প্রদানকৃত 

[৩] আতথ ম  ও 

সম্পদ 

ব্যবস্থাপনার 

উন্নেন 

৬  

[৩.১]  বথনর্ থক 

ক্রে পতর ল্পনা 

বাস্তবােন 

 

[৩.১.১] ক্রে 

পতর ল্পনা অনুর্ােী 

ক্রে সম্পাতদত 

প্রশথসি % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০    

[৩.২] বাতষ ম  

উন্নেন  ম মসূতচ 

(এতিতপ)/বাদ্দজট 

বাস্তবােন 

[৩.২.১] বাতষ ম  

উন্নেন  ম মসূতচ 

(এতিতপ) /বাদ্দজট 

বাস্তবাতেত 

BCFEC 

প্রকল্প 

 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - ৩    

[৩.৩] অতিট 

আপতত্ত তনষ্পতত্ত 

 ার্ মক্রদ্দমর 

উন্নেন 

[৩.৩.১] নত্রপক্ষ্ীয় 

সিথয় উপস্থপরির 

জ্ন্য মন্ত্রর্থলরয় 

প্রস্তথব কপ্রনরত 

অর্ থ শথখথ % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - -    

[৩.৩.২] অতিট 

আপতত্ত তনষ্পতত্তকৃত 

অর্ থ শথখথ % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - -    

[৩.৪] 

হথলিথগথদকৃত 

স্থবর ও অস্থবর 

সম্পনির তথনলকথ 

মন্ত্রর্থলয়/নবিথরগ 

কপ্ররর্  

[৩.৪.১] 

হথলিথগথদকৃত স্থবর 

ও অস্থবর সম্পনির 

তথনলকথ 

মন্ত্রর্থলয়/নবিথরগ 

কপ্রনরত 

প্রশথসি তথনরখ ১ ১৫-১২-২০ ১৫-০১-

২১ 

১৫-২-

২১ 

- - -    

 

 

 

 

 

 

 

 


