
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ২৬, ২০১৬

পিরমােপর মান

ি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
ম-ময়াদী

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
ালািন িনরাপা
িনিতকরণ;

৫৭

[১.১] ােসর প
খনন

[১.১.১] খননতপ সংা ০.০০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১

[১.২] াস উৎপাদন
ি

[১.২.১] উৎপািদত াস
(দশীয়)

িবিসএফ ০.০০ ৩৯৮ ৩৯১ ৩৮৪ ৩৭৭ ৩৭০ ২০২.২৭

[১.২.২] উৎপািদত াস
(িবেদশী)

িবিসএফ ০.০০ ৫৫০ ৫৩০ ৫২০ ৫১০ ৫০০ ২৮৩.৮১

[১.৩] পিরেশািধত
তল আমদািন

[১.৩.১] আমদািনত তল
ল
মঃটন

০.০০ ৪৫.০০ ৪৪.০০ ৪৩.০০ ৪২.০০ ৪১.০০ ১৭.৫৬

[১.৪] অপিরেশািধত
তল আমদািন

[১.৪.১] আমদািনত তল
ল
মঃটন

০.০০ ১৪.০০ ১৩.৫০ ১৩.০০ ১২.৫০ ১১.৫০ ৫.০৪

[১.৫] ২-িড িসসিমক
জিরপ

[১.৫.১] জিরপত িকঃিমঃ ০.০০ ৬১৫০ ৫৫৩৫ ৪৯০০ ৪৩০০ ৩৯৯০ ২৬০

[১.৬] ৩-িড িসসিমক
জিরপ

[১.৬.১] জিরপত বঃিকঃিমঃ ০.০০ ৮৪০ ৭৫৬ ৬৭২ ৫৮৮ ৫০৪ ২১

[১.৭] কয়লা আহরণ [১.৭.১] আহিরত কয়লা
িমঃ
মঃটন

০.০০ ১.১০ ১.০০ .৮৮ .৭৭ .৬৬ ০.৫৭

[১.৮] ালািনর
িবিভ উৎেসর
অসান

[১.৮.১] অসানত
ালািনর উৎস

সংা ০.০০ ১ ০ ০ ০ ০

[১.৯] াস সালন
পাইপলাইন
সসারণ

[১.৯.১] সসারণত
সালন পাইপলাইন

িকঃিমঃ ০.০০ ৯০ ৮৫ ৭৫ ৭০ ৬৫

[১.১০] াস
কেসর াপন

[১.১০.১] াপনত
কেসর

সংা ০.০০ ৫ ৫ ৪ ০ ০ ৪

২

দশাপী
ালািনর পয া
মদ ও ালািন
সায়ী দ
বাপনা গেড়
তালা;

২০

[২.১] তেলর মদ
মতা িকরণ

[২.১.১] মদ মতা
বিত

ল
মঃটন

০.০০ .৫০ .৪৭ .৪৪ .৪২ .৪০

[২.২] অৈবধ াস
সংেযাগ িবিছকরণ

[২.২.১] িবিছত
সংেযাগ

সংা ০.০০ ১০৪৫০ ৯৭০০ ৮৫০০ ৭৮০০ ৭৫০০ ৯৭০৫

[২.৩] িশণ
আেয়াজন

[২.৩.১] সািদত
িশণ

সংা ০.০০ ৮২২ ৭৯০ ৭৮০ ৭৫০ ৭০০ ১০৯৫

[২.৪] পোিলয়াম
লাইেস মর

[২.৪.১] লাইেস মর সংা ০.০০ ১৬৬০ ১৫৯৪ ১৪২৮ ১২৬২ ১১০০ ৬০২

৩

খিনজ পদ ােথর
অসান ও
আহরণ
জারদারকরণ;

৬

[৩.১] িক এবং
িতক
মানিচায়ন

[৩.১.১] সািদত এলাকা বঃিকঃিমঃ ০.০০ ৩৭৫০ ৩৬৭৫ ৩৪০০ ৩১০০ ২৯০০ ১৮৬২

[৩.২] কায়ারী লীজ
দান

[৩.২.১] লীজত কায়ারী সংা ০.০০ ৬৫ ৬২ ৬০ ৫৮ ৫৬ ৪২



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ২৬, ২০১৬

পিরমােপর মান

ি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
ম-ময়াদী

অজন

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

[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

[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 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

[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

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

[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

[এম.২.২] অিভেযাগ
িতকার বা
বাবায়ন

[এম.২.২.১] িনিত
অিভেযাগ

১.০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

[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

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

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

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

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

১.০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[এম.৩.২]
কম কতা/কম চারীেদর
িশণ আেয়াজন

[এম.৩.২.১] িশেণর
সময়

১.০০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ১৬.৩



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ২৬, ২০১৬

পিরমােপর মান

ি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
ম-ময়াদী

অজন

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

[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

[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

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 ২

[এম.৫.২] অিডট
আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৫.২.১] বছের অিডট
আপি িনিত

১.০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১.৬৩


