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া: ২ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১৬, ২০১৭

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;

৩৫

[১.১] ঃ নারীেদর
খা সহায়তা
(িভিজিড) দান

[১.১.১] িভিজিড
উপকারেভাগী

সংা
(ল)

১৫.০০ ১০ ৯.৯০ ৯.৮০ ৯.৭০ ৯.৬০ ১০ ১০০.০০ ১৫

[১.২] দির ও
গভবতী মােয়েদর
মাকালীন ভাতা
দান

[১.২.১] মাকালীন
ভাতা উপকারেভাগী

সংা
(ল)

৬.০০ ৫ ৪.৯৫ ৪.৯০ ৪.৮৫ ৪.৮০ ৫ ১০০.০০ ৬

[১.৩] শহরােল
কম জীবী মিহলােদর
াকেটং ভাতা
দান

[১.৩.১] াকেটং
ভাতা উপকারেভাগী

সংা
(ল)

৬.০০ ১.৮০৩ ১.৭৫ ১.৭০ ১.৬৫ ১.৬০ ১.৮০৩ ১০০.০০ ৬

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

[১.৪.১] আিথ ক
সহায়তা া
উপকারেভাগী

সংা ৩.০০ ১৫০০ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ১১০০ ১৯৬৯ ১০০.০০ ৩

[১.৫] মাকালীন
উপকারেভাগীর
ডাটােবজ তরী

[১.৫.১] মা
উপকারেভাগী

সংা । ৫.০০ ৬৪০৬ ৬৩০০ ৬২০০ ৬১০০ ৬০০০ ১১১২৮ ১০০.০০ ৫

২

নারী ও িশর
রা, িনয াতন
িতেরাধ ও
অিধকার িতা;

২০

[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 ১০.০০ ১০৫০০ ১০৪০০ ১০৩০০ ১০২০০ ১০১০০ ১১৯২৭ ১০০.০০ ১০

[২.২] িনয ািতত নারী
ও িশেক
মেনাসামািজক
কাউেিলং দান

[২.২.১]
মেনাসামািজক
কাউেিলং া
উপকারেভাগী

সংা ৫.০০ ২০০০ ১৯০০ ১৮৫০ ১৮০০ ১৭৫০ ২০৫৮ ১০০.০০ ৫

[২.৩] বািববাহ
িতেরাধ

[২.৩.১] বািববােহর
হার

% ৫.০০ ৬২ ৬১.৯০ ৬১.৮৫ ৬১.৮০ ৬১.৭০ ৬২ ১০০.০০ ৫

৩
নারীর মতায়ন
ও িশর িবকাশ
এবং

২০

[৩.১] নারীর
মতায়েন িশণ
দান

[৩.১.১] িশণাথ
সংা
(ল)

৩.০০ ১১.৪৯ ১১.২০ ১১.০০ ১০.৮০ ১০.৫০ ১১.৪৯ ১০০.০০ ৩

[৩.২] কম জীবী
মিহলােদর িশেদর
িদবায সবা দান

[৩.২.১] িদবায সবা
উপকারেভাগী

সংা ৩.০০ ৩০৫৩ ৩০০০ ২৯০০ ২৮০০ ২৭০০ ৩৫৫৩ ১০০.০০ ৩

[৩.৩] কম জীবী
মিহলােদর হােল
িবধা দান

[৩.৩.১] কম জীবী নারী
উপকারেভাগী

সংা ৩.০০ ২৩৮৪ ২৩০০ ২২৫০ ২২০০ ২১৫০ ২৩৮৪ ১০০.০০ ৩

[৩.৪] িশ িবকাশ
ক পিরচালনা

[৩.৪.১] িবধাবিত
িশ উপকারেভাগী

সংা ৩.০০ ৭৪০ ৭৩০ ৭২০ ৭০০ ৬৮০ ৭৪০ ১০০.০০ ৩

[৩.৫] িশর মনন,
মধা ও সাংিতক
িবকাশ

[৩.৫.১] মধা ও
সাংিতক িবকাশ
উপকারেভাগী

সংা
(ল)

৩.০০ ২.৫০ ২.৪০ ২.৩০ ২.২০ ২.৫২ ১০০.০০ ৩

[৩.৬] িকেশার
িকেশারী াব
পিরচালনা

[৩.৬.১] িতিত াব সংা ৩.০০ ৫২৯ ৫২৫ ৫২০ ৫১৫ ৫১০ ৫২৯ ১০০.০০ ৩

[৩.৭] িশর িবকােশ
ারিক িশা দান

[৩.৭.১] উপকারেভাগী
িশ

সংা ২.০০ ৪২০০ ৪০০০ ৩৭০০ ৩৫০০ ৩৩০০ ৪২০০ ১০০.০০ ২

৪
নারী উোােদর
িবকাশ সাধন।

৫

[৪.১] নারী
উোােদর
িশণ দান

[৪.১.১] িশিত নারী
উোা

সংা ২.০০ ২৩৫০০ ২৩৪০০ ২৩৩০০ ২৩২০০ ২৩১০০ ২৪০১৪ ১০০.০০ ২

[৪.২] নারী
উোােদর
উৎপািদত পের
বাজারজাতকরণ
িবধা দান

[৪.২.১] নারী উোা
িবধােভাগী

সংা ২.০০ ১৪০০০ ১৩৭০০ ১৩৫০০ ১৩৩০০ ১৩০০০ ১৪০০০ ১০০.০০ ২

[৪.৩] দেশ/িবেদেশ
নারী উোােদর
উৎপািদত পের
দশ নী আেয়াজন

[৪.৩.১] মলায়
অংশহণকারী নারী
উোা

সংা ১.০০ ২৫০ ২৪৫ ২৩৫ ২৩০ ২২০ ৬০৯ ১০০.০০ ১



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১৬, ২০১৭

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 িনিত
করা

৬

[এম.১.১] ২০১৬-১৭
অথ বছেরর খসড়া
বািষ ক কম সাদন
ি দািখল

[এম.১.১.১] িনধ ািরত
সময়সীমার মে
খসড়া ি দািখলত

১.০০ ১৫-০৫-২০১৬ ১৬-০৫-২০১৬ ১৭-০৫-২০১৬ ১৮-০৫-২০১৬ ১৯-০৫-২০১৬ ১৫-০৫-২০১৬ ১০০.০০ ১

[এম.১.২] ২০১৫-১৬
অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির
ায়ন িতেবদন
দািখল

[এম.১.২.১] িনধ ািরত
তািরেখ ায়ন
িতেবদন দািখলত

১.০০ ১৪-০৮-২০১৬ ১৬-০৮-২০১৬ ১৭-০৮-২০১৬ ১৮-০৮-২০১৬ ২১-০৮-২০১৬ ০২-০৮-২০১৬ ১০০.০০ ১

[এম.১.৩] ২০১৬-১৭
অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন পিরবীণ

[এম.১.৩.১] মািসক
িতেবদন ণীত ও
দািখলত

১.০০ ৪ ৩ ২ ৪ ১০০.০০ ১

[এম.১.৪] ২০১৬-১৭
অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন
িতেবদন দািখল

[এম.১.৪.১] িনধ ািরত
তািরেখ অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন
দািখলত

১.০০ ৩১-০১-২০১৭ ০১-০২-২০১৭ ০২-০২-২০১৭ ০৫-০২-২০১৭ ০৬-০২-২০১৭ ৩১-০১-২০১৭ ১০০.০০ ১

[এম.১.৫]
আওতাধীন
দর/সংার সে
২০১৬-১৭ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন
ি ার

[এম.১.৫.১] বািষ ক
কম সাদন ি
ািরত

১.০০ ৩০-০৬-২০১৬ ২৯-০৬-২০১৬ ১০০.০০ ১

[এম.১.৬] বািষ ক
কম সাদন ির
সে সংি
কম কতােদর
েণাদনা দান

[এম.১.৬.১] বেদিশক
িশেণ িরত
কম কতা

১.০০ ৩ ২ ১ ৪ ১০০.০০ ১

এম.২
কায পিত ও
সবার মােনায়ন

৫

[এম.২.১] ই-ফাইিলং
পিত বতন

[এম.২.১.১]
মণালয়/িবভােগ ই-
ফাইিলং পিত
বিতত

১.০০ ২৮-০২-২০১৭ ৩০-০৩-২০১৭ ৩০-০৪-২০১৭ ৩১-০৫-২০১৭ ২৯-০৬-২০১৭ ২৫-০৫-২০১৬ ১০০.০০ ১

[এম.২.২] িপআরএল
র ২ মাস েব 
সংি কম চারীর
িপআরএল, 
নগদায়ন ও পনশন
মিরপ গপৎ
জাির িনিতকরণ

[এম.২.২.১] িপআরএল
র ২ মাস েব 
সংি কম চারীর
িপআরএল, 
নগদায়ন ও পনশন
মিরপ গপৎ
জািরত

১.০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০.০০ ১

[এম.২.৩] সবা
িয়ায় উাবন
কায ম বাবায়ন

[এম.২.৩.১]
মণালয়/িবভাগ এবং
আওতাধীন
দর/সংায়
অিধকসংক
অনলাইন সবা চার
লে সবাসেহর
ণ া তািলকা ণীত
এবং অািধকার
িনধ ািরত

১.০০ ৩০-১১-২০১৬ ০৭-১২-২০১৬ ১৪-১২-২০১৬ ২১-১২-২০১৬ ২৮-১২-২০১৬ ২৭-১১-২০১৬ ১০০.০০ ১

[এম.২.৩.২]
মণালয়/িবভাগ এবং
আওতাধীন
দর/সংায়
অিধকসংক
সবািয়া
সহজীকরেণর লে
সবাসেহর ণ া
তািলকা ণীত এবং
অািধকার িনধ ািরত

১.০০ ৩০-১১-২০১৬ ০৭-১২-২০১৬ ১৪-১২-২০১৬ ২১-১২-২০১৬ ২৮-১২-২০১৬ ২৭-১১-২০১৬ ১০০.০০ ১

[এম.২.৪] অিভেযাগ
িতকার বা
বাবায়ন

[এম.২.৪.১]
িনিত অিভেযাগ

১.০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮৩.৩৩ ৯৩.৩৩ ০.৯৩



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১৬, ২০১৭

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.৩
দতা ও
নিতকতার উয়ন

৩

[এম.৩.১] সরকাির
কম সাদন
বাপনা সংা
িশণসহ িবিভ
িবষেয়
কম কতা/কম চারীেদর
জ িশণ
আেয়াজন

[এম.৩.১.১]
িশেণর সময়*

১.০০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬০ ১০০.০০ ১

[এম.৩.২] জাতীয়
াচার কৗশল
বাবায়ন

[এম.৩.২.১] ২০১৬-
১৭ অথ বছেরর াচার
বাবায়ন
কম পিরকনা এবং
পিরবীণ কাঠােমা
ণীত ও দািখলত

১.০০ ৩১-০৭-২০১৬ ১৪-০৮-২০১৬ ৩১-০৭-২০১৬ ১০০.০০ ১

[এম.৩.২.২] িনধ ািরত
সময়সীমার মে
মািসক পিরবীণ
িতেবদন দািখলত

১.০০ ৪ ৩ ২ ৪ ১০০.০০ ১

এম.৪
কম  পিরেবশ
উয়ন

৩

[এম.৪.১] অিফস
ভবন ও আিনা
পির রাখা

[এম.৪.১.১] িনধ ািরত
সময়সীমার মে
অিফস ভবন ও
আিনা পির

১.০০ ৩০-১১-২০১৬ ৩১-১২-২০১৬ ৩১-০১-২০১৭ ২০-১১-২০১৬ ১০০.০০ ১

[এম.৪.২] সবা
তাশী এবং
দশ নাথেদর জ
টয়েলটসহ
অেপাগার
(waiting
room) এর বা
করা

[এম.৪.২.১] িনধ ািরত
সময়সীমার মে সবা
তাশী এবং
দশ নাথেদর জ
টয়েলটসহ অেপাগার
চাত

১.০০ ৩০-১১-২০১৬ ৩১-১২-২০১৬ ৩১-০১-২০১৭ ১৫-১১-২০১৬ ১০০.০০ ১

[এম.৪.৩] সবার
মান সেক
সবাহীতােদর
মতামত পিরবীেণর
বা চা করা

[এম.৪.৩.১] সবার
মান সেক
সবাহীতােদর
মতামত পিরবীেণর
বা চাত

১.০০ ৩০-১১-২০১৬ ৩১-১২-২০১৬ ৩১-০১-২০১৭ ১৫-১১-২০১৬ ১০০.০০ ১

এম.৫

ত অিধকার ও
েণািদত ত
কাশ বাবায়ন
জারদার করা

২

[এম.৫.১] ত
বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.৫.১.১] ত
বাতায়ন হালনাগাদত

১.০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০ ১০০.০০ ১

[এম.৫.২]
মণালয়/িবভােগর
বািষ ক িতেবদন
ণয়ন ও কাশ

[এম.৫.২.১] বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

১.০০ ১৫-১০-২০১৬ ২৯-১০-২০১৬ ১৫-১১-২০১৬ ৩০-১১-২০১৬ ১৫-১২-২০১৬ ১৫-১০-২০১৬ ১০০.০০ ১

এম.৬
আিথ ক
বাপনার
উয়ন

১
[এম.৬.১] অিডট
আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৬.১.১] বছের
অিডট আপি
িনিত

১.০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৩৮.৯৬ ৭৭.৯২ ০.৭৮

মাট সং ার: ৯৯.৭১


