
সেকশন-৩ 
 

সকৌশলগত উদ্দেশ্য, কর্ মেম্পাদন সূচক, কার্ মক্রর্, অগ্রাধিকার এবং লক্ষ্যর্াত্রােমূহ 
সকৌশলগত উদ্দেশ্য 

 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

র্ান 

 

 

কার্ মক্রর্ 

 

 
কর্ মেম্পাদন সূচক 

 

 

একক 
 

কর্ মেম্পাদন 

সূচদ্দকর র্ান 

 

লক্ষ্যর্াত্রা/ধনর্ মায়ক ২০২০-২০২১ 
(Target /Criteria Value for FY 2020-2021) 

   

অোিারর্ অধত উত্তর্ উত্তর্ চলধত র্ান চলধত র্াদ্দনর ধনদ্দে প্রকৃত অর্মন 

(২০ ২০-২১) 

োিারর্ 

সকার 

)%( 

ধনি মাধরত 

সকার )%( 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

১( ধবধিধে হদ্দত 

িধরদ্দশাধিত 

সিদ্দরাধলয়ার্র্াত 

িণ্য ক্রয় 

২৭ ১.১( ধবধিধে কর্তমক 

আর্দাধনকৃত িধরদ্দশাধিত 

সিদ্দরাধলয়ার্র্াত িণ্য ক্রয় 

১.১.১( আর্দাধনকৃত 

িধরদ্দশাধিত সতল ক্রয় 
লক্ষ্ 

সর্.টন 
১২.০০ 10.02 9.79 9.55 9.32 8.85 ৯ .২০  60  

১.২( ইআরএল-এ 

উৎিাধদত 

সিদ্দরাধলয়ার্র্াত িণ্য ক্রয় 

১.২.১(  

ইআরএল-এ 

উৎিাধদত সতল ক্রয় 

লক্ষ্  

সর্.টন 
১০.০০ 3.49 3.41 3.33 3.25 3.09 ৫ .২০  100  

১.৩( সলাকাল উৎে হদ্দত 

িধরদ্দশাধিত সতল ক্রয় 

১.৩.১( সলাকাল উৎে 

হদ্দত িধরদ্দশাধিত 

সতল ক্রয় 

লক্ষ্  

সর্.টন 
৫.০০ 1.34 1.31 1.28 1.25 1.19 ১ .০ 0 60  

     সর্াট=২৭ গড়= 73.34 19.80 

২( সদদ্দশর েব মত্র 

সিদ্দরাধলয়ার্র্াত 

িদ্দণ্যর সুষু্ঠ ধবির্ন 

২৫ ২.১( সরড ওয়ারী 

জ্বালাধন সতদ্দলর ধবির্ন 

২.১.১( ধরদ্দটইল 

সরড 

লক্ষ্  

সর্.টন 
৫.০০ 6.60 6.45 6.29 6.14 5.83 ৬ .৫৫  90  

২.১.২( ডাইদ্দরক্ট 

সরড 

লক্ষ্  

সর্.টন 
৫.০০ 4.06 3.97 3.87 3.78 3.59 ৪ .৮৫  100  

২.১.৩( এদ্দর্ধি/ 

ধডধিধবউটর সরড 

লক্ষ্  

সর্.টন 
২.০০ 5.34 5.22 5.09 4.97 4.72 ৫ .১৯  80  

২.২( সের্ী ধিধত্তক 

সিদ্দরাধলয়ার্ িদ্দণ্যর 

ধবির্ন 

২.২.১( জ্বালাধন 

সতল 

লক্ষ্  

সর্.টন 
৮.০০ 15.91 15.54 15.17 14.8 14.06 ১৫ .৯৬  100  

২.২.২( লুবঅদ্দয়ল লক্ষ্  

সর্.টন 
৩.০০ 0.040 0.039 0.038 0.037 0.035 0.030 0  

২.২.৩( এলধিধর্ লক্ষ্  

সর্.টন 
১.০০ 0.035 0.035 0.034 0.033 0.031 0.029 0  

২.২.৪( ধবটুধর্ন লক্ষ্  

সর্.টন 
১.০০ 0.022 0.021 0.021 0.020 0.019 0.082 100  

     সর্াট=২৫ গড় ৬০.১৪ 16.8 

৩( সিদ্দরাধলয়ার্র্াত 

িদ্দণ্যর ির্ মাপ্ত র্জুদ 

এবং দক্ষ্ িধরবহন 

ব্যবস্থা গদ্দে সতালা 

১৩ ৩.১(ির্ মাপ্ত িধরর্ার্ 

সিদ্দরাধলয়ার্ িদ্দণ্যর স্টক 

সর্ইনদ্দটইন  

৩.১.১( ধডদ্দর্ল লক্ষ্  

সর্.টন 
৩.০০ 1.095 1.070 1.044 1.019 0.968 1.037 70  

৩.১.২( 

সকদ্দরাধেন 

লক্ষ্ 

সর্.টন 
১.০০ 0.139 0.135 0.132 0.129 0.123 0.061 0  



সকৌশলগত উদ্দেশ্য 

 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

র্ান 

 

 

কার্ মক্রর্ 

 

 
কর্ মেম্পাদন সূচক 

 

 

একক 
 

কর্ মেম্পাদন 

সূচদ্দকর র্ান 

 

লক্ষ্যর্াত্রা/ধনর্ মায়ক ২০২০-২০২১ 
(Target /Criteria Value for FY 2020-2021) 

   

অোিারর্ অধত উত্তর্ উত্তর্ চলধত র্ান চলধত র্াদ্দনর ধনদ্দে প্রকৃত অর্মন 

(২০ ২০-২১) 

োিারর্ 

সকার 

)%( 

ধনি মাধরত 

সকার )%( 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

৩.১.৩( 

ফাদ্দন মে অদ্দয়ল 

লক্ষ্  

সর্.টন 
১.০০ 0.274 0.268 0.261 0.255 0.242 0.164 0  

৩.১.৪( অকদ্দটন লক্ষ্  

সর্.টন 
১.০০ 0.042 0.041 0.040 0.039 0.037 0.037 60  

৩.১.৫( সিদ্দরাল লক্ষ্  

সর্.টন 
১.০০ 0.043 0.042 0.041 0.040 0.038 0.049 100  

৩.১.৬( সর্ধবও লক্ষ্  

সর্.টন 
০.৫০ 0.017 0.017 0.016 0.016 0.015 0.014 0  

৩.১.৭( এলধিধর্ লক্ষ্  

সর্.টন 
০.৫০ 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.000 0  

৩.১.৮( লুব অদ্দয়ল লক্ষ্  

সর্.টন 
১.০০ 0.008 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0  

৩.২( সিদ্দরাধলয়ার্ িণ্য 

িধরবহন 

৩.২.১( নদী িদ্দে লক্ষ্  

সর্.টন 
২.০০ 12.46 12.17 11.88 11.59 11.01 ১০ .২৫  90  

৩.২.২( সরলিদ্দে লক্ষ্  

সর্.টন 
১.০০ 0.78 0.77 0.75 0.73 0.69 ২ .৯২  100  

৩.২.৩( েেক িদ্দে লক্ষ্  

সর্.টন 
০.৫০ 1.81 1.76 1.72 1.68 1.60 ১ .০২  70  

৩.৩( ৩ টি র্দ্দডল ধফধলং 

সস্টশন চালু 

৩.৩.১(র্দ্দডল ধফধলং 

সস্টশন চালুকৃত 

তাধরখ ০.৫০ 31-

05-21 

15-06-

21 

30-06-

21 

- - 0 0  

     সর্াট=১৩ গড়= 40 5.2 

৪) দুষর্মুক্ত জ্বালানী 

সতল ধনধিতকরর্ 

৫ ৪.১( সির্াল সতল 

প্রধতদ্দরািমূলক কার্ মক্রর্ 

৪.১.১( ধফধলং সস্টশন 

ও এদ্দর্িী েমূহ 

িধরদশ মন 

েংখ্যা ৩.০০ *100 90 80 *70 60 ১৮৪ .২২  100  

৪.১.২( সর্াবাইল 

সকাট ম িধরচালনায় 

অংশগ্রহর্ 

েংখ্যা ২.০০ *50 40 35 *30 25 ৫৬ .২  100  

     সর্াট=৫ গড়= 100 5 

৫) র্ানব েম্পদ উন্নয়ন ৫ প্রধশক্ষ্র্ কার্ মক্রর্ কর্ মকতমা ও েধর্ক-

কর্ মচারীদ্দদর প্রধশক্ষ্র্ 

র্ন 

েংখ্যা 

৫.০০ *500 300 200 *180 170 ১৮২ 70 3.5 

ফুটদ্দনাট * চলর্ান সকাধিড-১৯ িধরধস্থধতর কারদ্দর্ কার্ মক্রর্ ব্যহত হদ্দে 

 

সকৌশলগত উদ্দেশ্য েমূদ্দহর র্ান )৭৫(=৫০.৩ 



সকাম্পাধনর আবধশ্যক সকৌশলগত উদ্দেশ্যেমূহ ২০২০-২১ 

কলার্-১ কলার্-২ কলার্-৩ কলার্-৪ কলার্-৫ কলার্-৬   

সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর র্ান 

 

কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মেম্পাদন সূচক 

 

একক 

 

কর্ মেম্পাদন 

সূচদ্দকর র্ান 

 

লক্ষ্যর্াত্রার র্ান-২০২০-২১   

অোিারর্ 

 

অধত উত্তর্ 

 

উত্তর্ 

 

চলধত র্ান 

 

চলধতর্াদ্দনর 

ধনদ্দে 

প্রকৃত অর্জন ননর্ জানিত 

স্কাি 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

[১] দাপ্তধরক 

কর্ মকাদ্দে স্বেতা 

বৃধি ও 

র্বাবধদধহ 

ধনধিতকরর্ 

১১ [১.১] বাধষ মক কর্ মেম্পাদন চুধক্ত 

)এধিএ( বাস্তবায়ন। 

[১.১.১] এধিএ’র েকল 

ক্রক্রর্াধেক প্রধতদ্দবদন 

ওদ্দয়বোইদ্দট প্রকাধশত 

েংখ্যা ১ ৪ - - - - 3 - 

[১.১.২] এধিএ টিদ্দর্র র্াধেক 

েিা অনুধষ্ঠত 

েংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - ১ - 

[১.২] শুিাচার/উত্তর্ চচ মার 

ধবষদ্দয় অংশীর্নদ্দদর েদ্দে 

র্তধবধনর্য় 

[১.২.১] র্তধবধনর্য় েিা 

অনুধষ্ঠত 

েংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 0 - 

[১.৩] অধিদ্দর্াগ প্রধতকার 

ব্যবস্থা ধবষদ্দয় সেবাগ্রহীতা/ 

অংশীর্নদ্দদর অবধহতকরর্ 

[১.৩.১] অবধহতকরর্ েিা 

আদ্দয়াধর্ত 

েংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 0 - 

[১.৪]সেবা প্রদান প্রধতেেধত 

ধবষদ্দয় সেবাগ্রহীতাদ্দদর অবধহত 

করর্ 

[১.৪.১] অবধহককরর্ েিা 

আদ্দয়াধর্ত 

েংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 0 - 

[১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ 

েংক্রান্ত ক্রত্রর্াধেক প্রধতদ্দবদন 

উর্ধ্মতন কর্তমিক্ষ্র ধনকট সপ্ররর্ 

[১.৫.১] ক্রত্রর্াধেক প্রধতদ্দবদন 

সপ্রধরত 

েংখ্যা ২ ৪ ৩ - - - 0 - 

[২] 

কর্ মেম্পাদদ্দন 

গধতশীলতা 

আনয়ন ও 

সেবার র্ান বৃধি 

 

৮ [২.১] ই-নধে বাস্তবায়ন। [২.১.১] ই-নধেদ্দত সনাট 

ধনস্পধত্তকৃত 

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - ২৫ - 

[২.২] উদ্ভাবনী/ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

উদ্দযাগ বাস্তবায়ন 

[২.২.১] ন্যযনতর্ একটি নতুন 

উদ্ভাবনী/ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদ্দযাগ 

বাস্তবাধয়ত 

েংখ্যা ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১ ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - ১৫-৫-২১ 1.4 

[২.৩] কর্ মচারীদ্দদর প্রধশক্ষ্র্ 

প্রদান 

[২.৩.১] প্রদ্দতযক কর্ মচাধরর 

র্ন্য প্রধশক্ষ্র্ আদ্দয়াধর্ত 

র্নঘন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

 

13 - 

[২.৩.২] ১০র্ সগড ও তদর্ধ্ম 

প্রদ্দতযক কর্ মচারীদ্দক এধিএ 

ধবষদ্দয় প্রদত্ত প্রধশক্ষ্র্ 

র্নঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - - - 

[২৪] এধিএ বাস্তবায়দ্দন 

প্রদ্দনাদনা প্রদান 

[২.৪.১] নুযনতর্ একটি 

আওতািীন দপ্তর-েংস্থা/একর্ন 

কর্ মচারীদ্দক এধিএ বাস্তবায়দ্দনর 

র্ন্য প্রদ্দনাদনা প্রদানকৃত 

েংখ্যা ১ ১ - - - - 

 

- - 



[৩] আধে মক ও 

েম্পদ 

ব্যবস্থািনার 

উন্নয়ন  

 

৬ [৩.১] বাধষ মক ক্রয় িধরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

[৩.১.১] ক্রয় িধরকল্পনা 

অনুর্ায়ী ক্রয় েম্পাধদত 
% 

১ ১০০ ৯০ ৮০ - - - - 

[৩.২] বাধষ মক উন্নয়ন কর্ মসূধচ 

)এধডধি(/বাদ্দর্ট বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বাধষ মক উন্নয়ন 

কর্ মসূধচ)এধডধি( বাস্তবাধয়ত 
% 

২ ১০০ ৯০ ৮০ - - -  

[৩.৩] অধডট আিধত্ত ধনস্পধত্ত 

কার্ মক্রদ্দর্র উন্নয়ন 

[৩.৩.১] অধডট আিধত্ত 

ধনস্পধত্তকৃত 
% 

২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - ২৮ 1.4 

[৩.৩] হালনাগাদকৃত স্থাবর ও 

অস্থাবর েম্পধত্তর তাধলকা 

উর্ধ্মতন অধফদ্দে সপ্ররর্ 

[৩.৪.১] হালনাগাদকৃত স্থাবর 

ও অস্থাবর েম্পধত্তর তাধলকা 

উর্ধ্মতন অধফদ্দে সপ্রধরত 

তাধরখ 

১ ১৫-১২-২০ ১৪-০১-২১ ১৫-০২-২১ - - - - 
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