
া: ১ ণ তািরখ: রিববার , আগ ১৪, ২০১৬

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নং

কৗশলগত উে
(Strategic

Objectives)

কৗশলগত
উেের

মান(Weight
of

Strategic
Objective)

কায ম
(Activities)

কম সাদন চক
(Performance

Indicators)

একক
(Unit)

কম সাদন চেকর
মান

(Weight of
Performance

Indicators)

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

অজন
(মিপিরষদ

ারা
অেমািদত)

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

নারী ও িশর
সামািজক
িনরাপা
জারদারকরণ

৪০

[১.১]  নারীেদর
খা সহায়তা
(িভিজিড) দান

[১.১.১] িভিজিড
উপকারেভাগী

সংা(ল) ১৫.০০ ৭.৫ ৭.৪৫ ৭.৪০ ৭.৩৫ ৭.৩০ ৭.৫ ১০০.০০ ১৫

[১.২] দির ও
গভবতী মােয়েদর
মাকালীন ভাতা
দান

[১.২.১] মাকালীন
ভাতা া উপকারেভাগী

সংা(ল) ৮.০০ ২.৬৪ ২.৬৩ ২.৬৩ ২.৬২ ২.৬২ ২.৬৪ ১০০.০০ ৮

[১.৩] শহরােল
কম জীবী মিহলােদর
াকেটং ভাতা
দান

[১.৩.১] াকেটং ভাতা
া উপকারেভাগী

সংা(ল) ৬.০০ ১.২০ ১.১৯ ১.১৯ ১.১৮ ১.১৮ ১.২ ১০০.০০ ৬

[১.৪] িনয ািতত 
মিহলা ও িশেদর
আিথ ক সহায়তা
দান

[১.৪.১] আিথ ক সহায়তা
া উপকারেভাগী

সংা ৬.০০ ১৫০০ ১৪৭৫ ১৪৫০ ১৪২৫ ১৪০০ ২০৭৯ ১০০.০০ ৬

[১.৫] মাকালীন
উপকারেভাগীর
ডাটােবস তরী

[১.৫.১] মা উপকারেভাগী সংা ৫.০০ ৫০০০ ৪৯০০ ৪৮০০ ৪৭০০ ৪৬০০ ৬৮২৬ ১০০.০০ ৫

২

নারী ও িশর
রা , িনয াতন
িতেরাধ ও
অিধকার িতা

২৩

[২.১] নারী িনয াতন
িতেরােধ ওয়ান
প াইিসস সার
ও সেলর মােম
সবা দান

[২.১.১] িনয ািতত নারী ও
িশ উপকারেভাগী

সংা ১১.০০ ৯৭০০ ৯৬০০ ৯৫০০ ৯৪০০ ৯০০০ ১১৭৫৫ ১০০.০০ ১১

[২.২] িনয ািতত নারী
ও িশেক
মেনাসামািজক
কাউিিলং দান।

[২.২.১] মেনাসামািজক
কাউেিলং া
উপকারেভাগী

সংা ৭.০০ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৬০ ১২০ ১৯০২ ১০০.০০ ৭

[২.৩] বািববাহ
িতেরাধ

[২.৩.১] বািববােহর হার % ৫.০০ ৬২ ৬২.৫ ৬২.৬ ৬২.৭ ৬২.৮ ৬২ ১০০.০০ ৫

৩
নারীর মতায়ন
ও িশর িবকাশ

২০

[৩.১] নারীর
মতায়েন িশণ
দান

[৩.১.১] িশণাথ সংা(ল) ৪.০০ ১১.৪৯ ১১.২০ ১১.০০ ১০.৮০ ১০.৫০ ১২.০৬ ১০০.০০ ৪

[৩.২] কম জীবী
মিহলােদর িশেদর
িদবায সবা দান

[৩.২.১] িদবায সবা
া উপকারেভাগী

সংা ৩.০০ ২২০০ ২১৭৫ ২১৫০ ২১২৫ ২১০০ ২৮৮০ ১০০.০০ ৩

[৩.৩] কম জীবী
মিহলােদর হােল
িবধা দান

[৩.৩.১] কম জীবী
উপকারেভাগী

সংা ৩.০০ ১৭০০ ১৬৫০ ১৬০০ ১৫৫০ ১৫০০ ১৭৩০ ১০০.০০ ৩

[৩.৪] িশ িবকাশ
ক পিরচালনা

[৩.৪.১] িবধাবিত িশ
উপকারেভাগী

সংা ৪.০০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৬০০ ১০০.০০ ৪

[৩.৫] িশর মনন,
মধা ও সাংিতক
িবকাশ

[৩.৫.১] িশ
উপকারেভাগী

সংা(ল) ৩.০০ ২.২০ ২.১০ ২.০০ ১.৯০ ১.৭০ ২.২৫ ১০০.০০ ৩

[৩.৬] িকেশার
িকেশারী াব
পিরচালনা

[৩.৬.১] িতিত াব সংা ৩.০০ ৪০০ ৩৯০ ৩৮০ ৩৭০ ৩৬০ ৬২৯ ১০০.০০ ৩



া: ২ ণ তািরখ: রিববার , আগ ১৪, ২০১৬

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নং

কৗশলগত উে
(Strategic

Objectives)

কৗশলগত
উেের

মান(Weight
of

Strategic
Objective)

কায ম
(Activities)

কম সাদন চক
(Performance

Indicators)

একক
(Unit)

কম সাদন চেকর
মান

(Weight of
Performance

Indicators)

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

অজন
(মিপিরষদ

ারা
অেমািদত)

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দতার সে
বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন

৫

[এম.১.১] খসড়া
বািষ ক কম সাদন
ি দািখল

[এম.১.১.১] িশণ
সমাির পর িনধ ািরত
সময়সীমার মে খসড়া
ি দািখলত

১.০০ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ৫ ১০০.০০ ১

[এম.১.২] বািষ ক
কম সাদন ির
ায়ন িতেবদন
দািখল

[এম.১.২.১] িনধ ািরত
তািরেখ ায়ন
িতেবদন দািখলত

১.০০ ৩১-০৮-২০১৫ ০১-০৯-২০১৫ ০২-০৯-২০১৫ ০৩-০৯-২০১৫ ০৪-০৯-২০১৫ ৩১-০৮-২০১৫ ১০০.০০ ১

[এম.১.৩] বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন পিরবীণ

[এম.১.৩.১] দািখলত
অধ বািষ ক ও মািসক
িতেবদন

১.০০ ৫ ৪ ৩ ৫ ১০০.০০ ১

[এম.১.৪] আওতাধীন
সংার সে বািষ ক
কম সাদন সংা
সমেঝাতা ারক
ার

[এম.১.৪.১] সমেঝাতা
ারক ািরত

১.০০ ১৫-১০-২০১৫ ১৯-১০-২০১৫ ২২-১০-২০১৫ ২৬-১০-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫ ৩০-০৯-২০১৫ ১০০.০০ ১

[এম.১.৫] বািষ ক
কম সাদন-এর
সে সংি
কম কতােদর
েণাদনা দান

[এম.১.৫.১] বেদিশক
িশেণ িরত কম কতা

১.০০ ৩ ২ ১ ৩ ১০০.০০ ১

এম.২

উাবন ও
অিভেযাগ
িতকােরর
মােম সবার
মােনায়ন

৫

[এম.২.১] পিরবিতত
ফরােট িসেজস
চাট ার ণয়ন

[এম.২.১.১] পিরবিতত
ফরােট
মণালয়/িবভােগর
িসেজস চাট ার
ওেয়বসাইেট কািশত

১.০০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫ ৩০-০৯-২০১৫ ১০০.০০ ১

[এম.২.১.২]
অিধদর/সংার
িসেজস চাট ার ণীত ও
কািশত

১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫ ৩১-১০-২০১৫ ১০০.০০ ১

[এম.২.২] অিভেযাগ
িতকার বা
বাবায়ন

[এম.২.২.১] িনিত
অিভেযাগ

১.০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯০ ১০০.০০ ১

[এম.২.৩] সবা
িয়ায় উাবন
কায ম বাবায়ন

[এম.২.৩.১]
মণালয়/িবভােগ কমপে
এক কের অনলাইন সবা
চাত

১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫ ৩০-১১-২০১৫ ১০০.০০ ১

[এম.২.৩.২]
মণালয়/িবভােগ কমপে
এক কের সবা িয়া
সহজীত

১.০০ ৩১-০৫-২০১৬ ০৭-০৬-২০১৬ ১৪-০৬-২০১৬ ২১-০৬-২০১৬ ২৮-০৬-২০১৬ ৩০-০৯-২০১৫ ১০০.০০ ১

এম.৩
দতা ও
নিতকতার উয়ন

৩

[এম.৩.১] জাতীয়
াচার কৗশল
বাবায়ন

[এম.৩.১.১] াচার
বাবায়ন পিরবীণ
কাঠােমা
(monitoring
framework) ণীত

১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫ ২৯-১১-২০১৫ ১০০.০০ ১

[এম.৩.১.২] ন/২০১৬
এর মে াচার
কম পিরকনার বাবািয়ত
কায ম

১.০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯০ ৮০.০০ ০.৮

[এম.৩.২]
কম কতা/কম চারীেদর
িশণ আেয়াজন

[এম.৩.২.১] িশেণর
সময়

১.০০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬৩ ১০০.০০ ১



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার , আগ ১৪, ২০১৬

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নং

কৗশলগত উে
(Strategic

Objectives)

কৗশলগত
উেের

মান(Weight
of

Strategic
Objective)

কায ম
(Activities)

কম সাদন চক
(Performance

Indicators)

একক
(Unit)

কম সাদন চেকর
মান

(Weight of
Performance

Indicators)

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

অজন
(মিপিরষদ

ারা
অেমািদত)

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৪
ত অিধকার ও
েণািদত ত
কাশ বাবায়ন

২

[এম.৪.১] ত
কাশ িনেদ িশকা
ণয়ন

[এম.৪.১.১] ত কাশ
িনেদ িশকা ওেয়বসাইেট
কািশত

১.০০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫ ১৫-১১-২০১৫ ৭৫.৭১ ০.৭৬

[এম.৪.২]
আওতাধীন
দর/সংায়
দািয়া কম কতা
িনেয়াগ

[এম.৪.২.১] আওতাধীন
সকল দেরর দািয়া
কম কতার নাম ও
যাগােযােগর কানার
সলন ওেয়বসাইেট
কািশত

০.৫০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫ ৩০-০৯-২০১৫ ১০০.০০ ০.৫

[এম.৪.৩]
মণালয়/িবভােগর
বািষ ক িতেবদন
ণয়ন

[এম.৪.৩.১] বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

০.৫০ ১৫-১০-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫ ১৫-১১-২০১৫ ৩০-১১-২০১৫ ১৫-১২-২০১৫ ০১-১০-২০১৫ ১০০.০০ ০.৫

এম.৫
আিথ ক
বাপনার
উয়ন

২

[এম.৫.১] বােজট
বাবায়ন কিমর
কম পিরিধ
যথাযথভােব অসরণ

[এম.৫.১.১] বােজট
বাবায়ন পিরকনা
(Budget
Implementation
Plan) ণীত ও
মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন
দািখলত

১.০০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ১০০.০০ ১

[এম.৫.২] অিডট
আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৫.২.১] বছের অিডট
আপি িনিত

১.০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ০ ০

মাট সং ার: ৯৮.৫৬


