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া: ২ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ২৫, ২০১৭

পিরমােপর মান

িমক
নর

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
ষাািসক

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
[১] তল/াস
উৎপাদন ও
আহরণ িকরণ;

২৫

[১.১] াস/তেলর
উয়ন ও
ওয়াকওভার প
খনন

[১.১.১] খননত প সংা ৮.০০ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[১.২] াস উৎপাদন
ি

[১.২.১] উৎপািদত
াস (আইওিস)

িবিসএফ ৭.০০ ৫২৫ ৫০০ ৪৫০ ৪২৫ ৪০০ ২৯২.২৮৬

[১.২.২] উৎপািদত
াস (দশীয়)

িবিসএফ ৭.০০ ৩৯৭ ৩৭৫ ৩৫০ ৩২৫ ৩০০ ১৯২.৭৬

[১.৩] পোিলয়াম
াডা এর
উৎপাদন

[১.৩.১] উৎপািদত
পোিলয়াম াডাস

িমঃ িলঃ ৩.০০ ৬৯০ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪০১.৪১৪

২

[২] ালািন
তেলর পয া
সরবরাহ
িনিতকরণ;

২২

[২.১] কয়লা আহরণ
ও মদ ি

[২.১.১] আহিরত
কয়লা

িমঃ
মঃটন

৫.০০ ০.৮০ ০.৭৫ ০.৭০ ০.৬৫ ০.৬০ ০.৬৯১১৫

[২.২] তেলর মদ
মতা িকরণ

[২.২.১] মদ মতা
বিত (মিত)

ল
মঃটন

৫.০০ ১২.২৫ ১২.২০ ১২.১৮ ১২.১৫ ১২.১০ ১২.১৮৭

[২.৩] পিরেশািধত
তল আমদািনকরণ

[২.৩.১] আমদািনত
পিরেশািধত তল

ল
মঃটন

৮.০০ ৪৫ ৪২ ৪০ ৩৭ ৩৫ ২৩.০৮

[২.৪] অপিরেশািধত
তল আমদািনকরণ

[২.৪.১] আমদািনত
অপিরেশািধত তল

ল
মঃটন

৪.০০ ১২ ১১.৫০ ১১ ১০.৫০ ১০ ৭.৬৯

৩

[৩] তল/াস
অসােনর লে
সােভ  ও অসান
প খনন কায ম
জারদারকরণ;

১৩

[৩.১] ালািনর
িবিভ উৎেসর
অসান

[৩.১.১] অসানত
ালািনর উৎস

সংা ৩.০০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ২

[৩.২] ২িড িসসিমক
জিরপ সাদন

[৩.২.১] জিরপত লা.িকঃিমঃ ৫.০০ ২৫০০ ২২০০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১০৯৬

[৩.৩] ৩িড িসসিমক
জিরপ সাদন

[৩.৩.১] জিরপত
বগ 
িকঃিমঃ

৫.০০ ৪০০ ৩৭৫ ৩৫০ ৩২৫ ৩০০ ২০০

৪
[৪] ালািনর
সালন বা
শিশািলকরণ;

৫

[৪.১] াস সালন
পাইপলাইন
সসারণ

[৪.১.১] সসারণত
সালন পাইপলাইন

িকঃ িমঃ ৩.০০ ২১ ২০ ১৮ ১৭ ১৫ ৬.৬

[৪.২] াস
কেসর/াস
শন াপন

[৪.২.১] াপনত
কেসর/াস শন

সংা ২.০০ ২ ১ ০ ০ ০ ২

৫

[৫] ালািনর
সায়ী বহার
িনিতকরণ এবং
অপচয় রােধ দ
বাপনা গেড়
তালা;

৫

[৫.১] অৈবধ াস
সংেযাগ িবিছকরণ

[৫.১.১] িবিছত
সংেযাগ

সংা ৩.০০ ৪৩৬০ ৪১০০ ৩৭০০ ৩৫০০ ৩০০০ ৮৯৪৬

[৫.২] ি-
পইড/ইিভিস
িমটার াপন

[৫.২.১] ি-পইড
িমটার

সংা ১.০০ ১০০০০ ৯২০০ ৮৫০০ ৭৮০০ ৭২০০ ৫৯

[৫.৩] পোিলয়াম
লাইেস মর

[৫.৩.১] লাইেস
মর

সংা ১.০০ ১৬৭০ ১৫০৩ ১৩৩৬ ১১৬৯ ১৬৮০ ৮৫২

৬

[৬] খিনজ
পদােথ র অসান
ও আহরণ
জারদারকরণ।

৫

[৬.১] িক এবং
িতক
মানিচায়ন

[৬.১.১] সািদত
এলাকা

বঃিকঃিমঃ ৩.০০ ৩৮০০ ৩৪২০ ৩০৪০ ২৬৬০ ২২৮০ ১০৯৬

[৬.২] মদ িনণ য়,
 িনধ ারণ ও
রেয়ল িনধ ারণ

[৬.২.১] মদ িনণ য়,
 িনধ ারণ ও
রেয়ল িনধ ারণত

কা ২.০০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ১১.৩৫

৭
[৭] মানব সদ
উয়ন;

৫
[৭.১] িশণ
আেয়াজন

[৭.১.১] সািদত
িশণ

সংা ৫.০০ ২০০০ ১৮৫০ ১৬০০ ১৪৫০ ১৩৫০ ২৩৮৬



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ২৫, ২০১৭

পিরমােপর মান

িমক
নর

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
ষাািসক

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

[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

তািরখ ১.০০ ১৫-০৫-২০১৬ ১৬-০৫-২০১৬ ১৭-০৫-২০১৬ ১৮-০৫-২০১৬ ১৯-০৫-২০১৬ ১৫-০৫-২০১৬

[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

তািরখ ১.০০ ১৪-০৮-২০১৬ ১৬-০৮-২০১৬ ১৭-০৮-২০১৬ ১৮-০৮-২০১৬ ২১-০৮-২০১৬ ১৪-০৮-২০১৬

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

[এম. ১.৩.১]
মািসক িতেবদন
ণীত ও দািখলত

সংা ১.০০ ৪ ৩ ২ ২

[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

তািরখ ১.০০ ৩১-০১-২০১৭ ০১-০২-২০১৭ ০২-০২-২০১৭ ০৫-০২-২০১৭ ০৬-০২-২০১৭ ২৫-০১-২০১৭

[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

তািরখ ১.০০ ৩০-০৬-২০১৬ ২৭-০৬-২০১৬

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

[এম. ১.৬.১]
বেদিশক িশেণ
িরত কম কতা

সংা ১.০০ ৩ ২ ১



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ২৫, ২০১৭

পিরমােপর মান

িমক
নর

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
ষাািসক

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২
[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

তািরখ ১.০০ ২৮-০২-২০১৭ ৩০-০৩-২০১৭ ৩০-০৪-২০১৭ ৩১-০৫-২০১৭ ২৯-০৬-২০১৭ ০১-০১-২০১৭

[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

[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

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৬ ০৭-১২-২০১৬ ১৪-১২-২০১৬ ২১-১২-২০১৬ ২৮-১২-২০১৬ ৩০-১১-২০১৬

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

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৬ ০৭-১২-২০১৬ ১৪-১২-২০১৬ ২১-১২-২০১৬ ২৮-১২-২০১৬ ৩০-১১-২০১৬

[এম. ২.৪] অিভেযাগ
িতকার বা
বাবায়ন

[এম. ২.৪.১]
িনিত অিভেযাগ

% ১.০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০৭

এম.৩
[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*

জনঘা ১.০০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫.২৬২

[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

তািরখ ১.০০ ৩১-০৭-২০১৬ ১৪-০৮-২০১৬ ২৬-০৭-২০১৬

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

সংা ১.০০ ৪ ৩ ২ ২



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ২৫, ২০১৭

পিরমােপর মান

িমক
নর

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
ষাািসক

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৪
[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

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৬ ৩১-১২-২০১৬ ৩১-০১-২০১৭ ২৪-০৮-২০১৬

[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

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৬ ৩১-১২-২০১৬ ৩১-০১-২০১৭ ৩০-১১-২০১৬

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

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

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৬ ৩১-১২-২০১৬ ৩১-০১-২০১৭ ৩০-১১-২০১৬

এম.৫

[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

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

[এম. ৫.২.১] বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ১.০০ ১৫-১০-২০১৬ ২৯-১০-২০১৬ ১৫-১১-২০১৬ ৩০-১১-২০১৬ ১৫-১২-২০১৬ ১০-১০-২০১৬

এম.৬
[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 ১.২৬


