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া: ২ ণ তািরখ: রিববার , িডেসর ৩১, ২০১৭

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত উে
(Strategic
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কৗশলগত
উেের

মান(Weight
of

Strategic
Objective)

কায ম (Activities)
কম সাদন চক

(Performance Indicators)
একক

(Unit)

কম সাদন চেকর
মান
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Performance
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অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
ষাািসক অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

[১] মৗিলক
মানদসেহর
উপা/পিরসংান
সহজলভ কের
তালা।

৪০

[১.১] ছয় ধান ফসল ও একশত িবশ
অধান ফসেলর উৎপাদন িহসাব ালন
সংা বািষ ক জিরপ পিরচালনা ও ত কাশ

[১.১.১] ধান ও অধান ফসেলর জিরপ
পিরচািলত ও ত কািশত

তািরখ ৩.০০ ১৭-১২-২০১৭ ৩১-০১-২০১৮ ২৮-০২-২০১৮ ১৭-১২-২০১৭

[১.২] Fortyfive years of Major
Crops Statistics কাশ

[১.২.১] িরেপাট  কােশর সময়সীমা তািরখ ১.০০ ০১-০২-২০১৮ ০১-০৩-২০১৮ ০১-০৪-২০১৮ ০১-০৫-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[১.৩] জাতীয় আয় ালন

[১.৩.১] উৎপাদন পিতেত জাতীয় আেয়র
চলিত বছেরর তত াথিমক ালন
এবং এবং ব বত বছেরর ালন ড়াকরণ

তািরখ ২.০০ ৩১-০৫-২০১৮ ১৫-০৬-২০১৮ ২০-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[১.৩.২] য় পিতেত জাতীয় আেয়র চলিত
বছেরর তত াথিমক ালন এবং এবং
ব বত বছেরর ালন ড়াকরণ

তািরখ ২.০০ ৩১-০৫-২০১৮ ১৫-০৬-২০১৮ ২০-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[১.৪]  মরী পিরসংান ত ও কাশ

[১.৪.১] ভাা  চক(CPI) এবং
মরীর হার চক(WRI) কািশত

সংা ২.০০ ১২ ১১ ৬

[১.৪.২] বািড়ভাড়া চক(HRI) কািশত সংা ১.০০ ৪ ৩ ২

[১.৪.৩] িনম াণ সামী  চক(BMPI)
কািশত

সংা ১.০০ ১২ ১১ ৬

[১.৫] চলিত উৎপাদন পিরসংান ত ও
কাশ

[১.৫.১] িশ উৎপাদন চক(QIIP)
কািশত

সংা ১.০০ ১২ ১১ ৬

[১.৫.২] উৎপাদক  চক(PPI) কািশত সংা ১.০০ ১২ ১১ ৬

[১.৬] বেদিশক বািণজ পিরসংান ত ও
কাশ

[১.৬.১] Unit Price Index of
Export কােশর সময়সীমা

তািরখ ১.০০ ২৯-০৫-২০১৮ ১৩-০৬-২০১৮ ১৮-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[১.৬.২] Unit Price Index of
Import কােশর সময়সীমা

তািরখ ১.০০ ৩১-০৫-২০১৮ ১৫-০৬-২০১৮ ২০-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[১.৭] Environmental Statistics
ত ও কাশ

[১.৭.১] Compendium of
Bangladesh Environmental
Statistics কােশর সময়সীমা

তািরখ ৩.০০ ২৫-০৫-২০১৮ ১৬-০৬-২০১৮ ২১-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[১.৮] পিরসংান বষ  -২০১৭ কাশ
[১.৮.১] পিরসংান বষ  -২০১৭ কােশর
সময়সীমা

তািরখ ২.০০ ৩১-০৫-২০১৮ ১৫-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[১.৯] পিরসংান পেকটক – ২০১৭ কাশ
[১.৯.১] পিরসংান পেকটক – ২০১৭
কােশর সময়সীমা

তািরখ ২.০০ ৩১-০৫-২০১৮ ১৫-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[১.১০] বেদিশক বািণজ পিরসংান বষ  -
২০১৭ কাশ

[১.১০.১] বেদিশক বািণজ পিরসংান বষ 
-২০১৭ কােশর সময়সীমা

তািরখ ২.০০ ৩১-০৫-২০১৮ ১৫-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[১.১১] াশনাল একাউস াসকস কাশ
[১.১১.১] াশনাল একাউস াসকস
কােশর সময়সীমা

তািরখ ২.০০ ৩১-০৫-২০১৮ ১৫-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[১.১২] বাংলােদশ পিরসংান- ২০১৭ কাশ
[১.১২.১] বাংলােদশ পিরসংান- ২০১৭
কােশর সময়সীমা

তািরখ ২.০০ ৩১-০৫-২০১৮ ১৫-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[১.১৩] বািষ ক িষ পিরসংান বষ - ২০১৭
কাশ

[১.১৩.১] বািষ ক িষ পিরসংান বষ -
২০১৭ কােশর সময়সীমা

তািরখ ২.০০ ৩১-০৫-২০১৮ ১৫-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[১.১৪] মািসক পিরসংান েলন কাশ
[১.১৪.১] মািসক পিরসংান েলন
কািশত

সংা ১.০০ ১২ ১১ ৬

[১.১৫] মািসক িরিলজ- ভাা  চক ও
মির চক কাশ

[১.১৫.১] মািসক িরিলজ- ভাা  চক ও
মির চক কািশত

সংা ১.০০ ১২ ১১ ৬

[১.১৬] মািসক িরিলজ- িশ উৎপাদন কাশ
[১.১৬.১] মািসক িরিলজ- িশ উৎপাদন
কািশত

সংা ১.০০ ১২ ১১ ৬

[১.১৭] মািসক িরিলজ- বেদিশক বািণজ
পিরসংান কাশ

[১.১৭.১] মািসক িরিলজ- বেদিশক বািণজ
পিরসংান কািশত

সংা ১.০০ ১২ ১১ ৬

[১.১৮] Open Government Data
(OGD) এর ওেয়বসাইেটর জ ১০
মণালয়/সংার ডাটা কাটালগ
িডজাইন/ডেভলপ করা

[১.১৮.১] কাটালগ তিরর সময়সীমা তািরখ ২.০০ ১৫-০৫-২০১৮ ৩১-০৫-২০১৮ ১৫-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[১.১৯] এ িবভােগর (SID) লিবর সৗয 
বধ নকরণ

[১.১৯.১] সৗয  বধ নকরণ স তািরখ ১.০০ ১৫-০৫-২০১৮ ৩১-০৫-২০১৮ ১৫-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[১.২০] িজিডিপ এর িভি বছর ২০০৫-০৬ হেত
২০১৫-১৬ ত পিরবতন

[১.২০.১] পিরবতেনর পিরমাণ % ২.০০ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ১৩



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার , িডেসর ৩১, ২০১৭

পিরমােপর মান
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কায ম (Activities)
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Indicators)

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
ষাািসক অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২
[২] জিরপ/মাির
পিরচালনা জারদার
করা।

২৫

[২.১] National Household
Database (NHD) কের আওতায়
দেশর (আমািনক ৩.৫ কা খানা)
খানািভিক ডাটােবইজ ত

[২.১.১] National Household
Database (NHD) কের আওতায়
দেশর (আমািনক ৩.৫ কা খানা)
খানািভিক তত ডাটােবইজ

জলার
সংা

৪.০০ ৪২ ৪০ ৩৮ ৩৬

[২.২] Household Income &
Expenditure Survey (HIES)

[২.২.১] ড়া িতেবদন কািশত তািরখ ৩.০০ ৩১-০৫-২০১৮ ১৫-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[২.৩] অথ ৈনিতক মাির
[২.৩.১] অথ ৈনিতক মাির ২০১৩ এর
শাসিনক িরেপাট  কািশত

তািরখ ১.০০ ৩১-০১-২০১৮ ২৮-০২-২০১৮ ৩১-০৩-২০১৮ ৩০-০৪-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[২.৪] Census on the population
of former enclaves of
Bangladesh ২০১৭

[২.৪.১] মাির ত সংহ ও িরেপাট 
কািশত

তািরখ ২.০০ ৩১-১২-২০১৭ ৩১-০১-২০১৮ ২৮-০২-২০১৮ ৩১-১২-২০১৭

[২.৫] মািসক িভিেত ণীত মশি
জিরেপর বাৎসিরক িরেপাট  কাশ

[২.৫.১] িরেপাট  কািশত তািরখ ৩.০০ ০১-০৩-২০১৮ ০১-০৪-২০১৮ ০১-০৫-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৭

[২.৬] িষ (শ, মৎ ও ািণসদ) মাির
২০১৮ এর জানাল অপােরশন স করা

[২.৬.১] জানাল অপােরশন সত তািরখ ৪.০০ ১৫-০৫-২০১৮ ৩১-০৫-২০১৮ ১৫-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[২.৭] আদম মাির ২০২১ এর মাারান ড়া
করা

[২.৭.১] মাারান ড়াত তািরখ ১.০০ ০১-০৫-২০১৮ ১৫-০৫-২০১৮ ০১-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[২.৮] Data Generation and
Data Mining Action Plan for
SDG Data Supporting শীষ ক
িরেপাট  ণয়ন

[২.৮.১] িরেপাট  ণয়ন সণ করণ তািরখ ১.০০ ৩১-০৫-২০১৮ ২০-০৬-২০১৮ ২৫-০৬-২০১৮ ২৮-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[২.৯] Gender Statistics-২০১৭ এর
ত সংহ

[২.৯.১] Gender Statistics এর
ত সংহীত

তািরখ ১.০০ ০১-০৪-২০১৮ ০১-০৫-২০১৮ ১৫-০৫-২০১৮ ০১-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[২.১০] National Hygiene
Survey ২০১৭ এর মাঠ পয ােয়র ত সংহ

[২.১০.১] ত সংহীত তািরখ ৩.০০ ০১-০৪-২০১৮ ১৫-০৪-২০১৮ ০১-০৫-২০১৮ ৩১-০৫-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[২.১১] VGD ােনল সােভ  এর ১ম ওেয়েভর
Key Findings ত

[২.১১.১] তত Key Findings তািরখ ২.০০ ৩১-০৫-২০১৮ ১৫-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

৩
[৩] পিরসংান
বার
আিনকায়ন।

১০

[৩.১] Piloting of the Poverty
Environment Accounts (PEA)
শীষ ক িরেপাট  ণয়ন

[৩.১.১] িরেপাট  ণয়ন সণ করণ তািরখ ২.০০ ৩১-০৫-২০১৮ ২০-০৬-২০১৮ ২৫-০৬-২০১৮ ২৮-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[৩.২] Citizen Charter
Effectiveness Survey ২০১৭
কাশ

[৩.২.১] Survey Report কােশর
সময়সীমা

তািরখ ২.০০ ৩১-০৫-২০১৮ ২০-০৬-২০১৮ ২৫-০৬-২০১৮ ২৮-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[৩.৩] ই-িকউরেম কায ম বাবায়ন [৩.৩.১] ই-িকউরেম কায ম বাবািয়ত % ২.০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০

[৩.৪] SID MIS অেটােমশন [৩.৪.১] অেটােমশন স তািরখ ৩.০০ ১৫-০৫-২০১৮ ৩১-০৫-২০১৮ ১৫-০৬-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

[৩.৫] ১ জলার Disaster-prone
Area Atlas ণয়ন

[৩.৫.১] ণীত Disaster-prone
Area Atlas

তািরখ ১.০০ ৩১-০১-২০১৮ ২৮-০২-২০১৮ ৩১-০৩-২০১৮ ৩০-০৪-২০১৮ ৩০-০৬-২০১৮

৪
[৪] ািতািনক
সমতা ি

৫

[৪.১] জাতীয় এবং আজািতক পয ােয়
সভা/সিমনার/ কম শালায় অংশহণ

[৪.১.১] আেয়ািজত সিমনার/ ওয়াকশপ সংা ১.০০ ৩০ ২৬ ২৪ ২০ ২১

[৪.২] আজািতক িশণ [৪.২.১] িশণাথ সংা ২.০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৭০ ৬০ ৫৭

[৪.৩] মািসক সময় সভার িসাসহ
বাবায়ন

[৪.৩.১] বাবািয়ত িসা % ২.০০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৭৫

এম.১
[এম. ১] কায পিত,
কম পিরেবশ ও
সবার মােনায়ন

৯

[এম. ১.১] মণালয়/িবভােগ ই-ফাইিলং পিত
বাবায়ন

[এম. ১.১.১] ই-ফাইেল নিথ িনিত % ১.০০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৮০

[এম. ১.২] ইউিনেকাড বহার িনিত করা [এম. ১.২.১] ইউিনেকাড বহার িনিতত % ০.৫০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[এম. ১.৩] মণালয়/িবভাগ কক ২০১৬-১৭
অথ বছের ণীত তািলকা অযায়ী কমপে 
কের অনলাইন সবা চা করা

[এম. ১.৩.১] নতম  অনলাইন সবা
চাত

তািরখ ১.০০ ২১-১১-২০১৭ ০৭-১২-২০১৭ ১৪-১২-২০১৭ ২১-১২-২০১৭ ২৮-১২-২০১৭ ১৯-১১-২০১৭

[এম. ১.৪] মণালয়/িবভাগ কক উাবনী
উোগ ও Small Improvement
Project (SIP) বাবায়ন

[এম. ১.৪.১] উাবনী উোগ ও SIP-
সেহর ডাটােবস তত

তািরখ ১.০০ ৩১-০৮-২০১৭ ১৪-০৯-২০১৭ ২৮-০৯-২০১৭ ১২-১০-২০১৭ ৩১-১০-২০১৭

[এম. ১.৪.২] উাবনী উোগ ও SIP
রিেকেটড

% ১.০০ ৪০ ৩০ ২৫ ২০ ১০ ১০

[এম. ১.৫] সবার মান সেক সবাহীতােদর
মতামত পিরবীেণর বা চা করা

[এম. ১.৫.১] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীেণর বা চাত

তািরখ ১.০০ ১৪-০৯-২০১৭ ২৮-০৯-২০১৭ ১২-১০-২০১৭ ৩১-১০-২০১৭ ১৪-১২-২০১৭ ১০-০৪-২০১৭

[এম. ১.৬] মণালয়/িবভােগর িত শাখায়
িবনেযা নিথর তািলকা ণয়ন ও িবন করা

[এম. ১.৬.১] তািলকা অযায়ী িবনত নিথ % ১.০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৬০

[এম. ১.৬.২] শাখায় িবনেযা নিথর
তািলকা ণীত

তািরখ ০.৫০ ১১-০১-২০১৮ ১৮-০১-২০১৮ ২২-০১-২০১৮ ২৫-০১-২০১৮ ৩১-০১-২০১৮

[এম. ১.৭] িসেজস চাট ার অযায়ী সবা
দান

[এম. ১.৭.১] িসেজস চাট ার বাবায়ন
সংা পিরবীণ বহা চাত

তািরখ ১.০০ ৩১-১২-২০১৭ ১৫-০১-২০১৮ ২২-০১-২০১৮ ০৮-০২-২০১৮ ২২-০২-২০১৮ ১৯-১২-২০১৭

[এম. ১.৮] অিভেযাগ িতকার বা বাবায়ন
[এম. ১.৮.১] িনি সংা িতেবদন
িরত

সংা ০.৫০ ১২ ১১ ৬

[এম. ১.৮.২] িনিত অিভেযাগ % ০.৫০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ১০০



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার , িডেসর ৩১, 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] দতার
সে বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন িনিত
করা

৪

[এম. ২.১] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর খসড়া বািষ ক
কম সাদন ি দািখল

[এম. ২.১.১] িনধ ািরত সময়সীমার মে
খসড়া ি দািখলত

তািরখ ০.৫০ ২৩-০৪-২০১৭ ২৪-০৪-২০১৭ ২৫-০৪-২০১৭ ২৬-০৪-২০১৭ ২৭-০৪-২০১৭ ২৩-০৪-২০১৭

[এম. ২.২] ২০১৬-১৭ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির ায়ন িতেবদন দািখল

[এম. ২.২.১] িনধ ািরত তািরেখ ায়ন
িতেবদন দািখলত

তািরখ ১.০০ ০৮-০৮-২০১৭ ১০-০৮-২০১৭ ১৩-০৮-২০১৭ ১৬-০৮-২০১৭ ১৭-০৮-২০১৭ ১৯-০১-২০১৮

[এম. ২.৩] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ি বাবায়ন পিরবীণ

[এম. ২.৩.১] মািসক িতেবদন ণীত ও
দািখলত

সংা ০.৫০ ৪ ৩ ২

[এম. ২.৪] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক ায়ন
িতেবদন দািখল

[এম. ২.৪.১] িনধ ািরত তািরেখ অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন দািখলত

তািরখ ১.০০ ৩০-০১-২০১৮ ৩১-০১-২০১৮ ০১-০২-২০১৮ ০৫-০২-২০১৮ ০৬-০২-২০১৮ ১০-০১-২০১৮

[এম. ২.৫] আওতাধীন দর/সংার সে
২০১৭-১৮ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন ি
ার

[এম. ২.৫.১] বািষ ক কম সাদন ি
ািরত

তািরখ ১.০০ ১৫-০৬-২০১৮ ১৮-০৬-২০১৮ ১৯-০৬-২০১৮ ২০-০৬-২০১৮ ২১-০৬-২০১৮ ১৫-০৬-২০১৭

এম.৩
[এম. ৩] আিথ ক ও
সদ বাপনার
উয়ন

৩

[এম. ৩.১] অিডট আপি িনি কায েমর
উয়ন

[এম. ৩.১.১] বছের অিডট আপি িনিত % ১.০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৩৩

[এম. ৩.২] াবর/অাবর সির হালনাগাদ
তািলকা ত করা

[এম. ৩.২.১] াবর সির হালনাগাদ
তািলকা

তািরখ ০.৫০ ০১-০২-২০১৮ ১৫-০২-২০১৮ ২৮-০২-২০১৮ ২৮-০৩-২০১৮ ১৫-০৪-২০১৮

[এম. ৩.২.২] অাবর সির হালনাগাদ
তািলকা

তািরখ ০.৫০ ০১-০২-২০১৮ ১৫-০২-২০১৮ ২৮-০২-২০১৮ ২৮-০৩-২০১৮ ১৫-০৪-২০১৮

[এম. ৩.৩] মণালয়/িবভােগ কাণ কম কতা
িনেয়াগ করা

[এম. ৩.৩.১] কাণ কম কতা িনেয়াগত ও
ওেয়ব সাইেট কািশত

তািরখ ১.০০ ১৫-১০-২০১৭ ২৯-১০-২০১৭ ১৫-১১-২০১৭ ৩০-১১-২০১৭ ১৪-১২-২০১৭ ২৬-০২-২০১৭

এম.৪
[এম. ৪] দতা ও
নিতকতার উয়ন

২

[এম. ৪.১] সরকাির কম সাদন বাপনা
সংা িশণসহ িবিভ িবষেয়
কম কতা/কম চারীেদর জ িশণ আেয়াজন

[এম. ৪.১.১] িশেণর সময় জনঘা ১.০০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৪৫

[এম. ৪.২] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর াচার
বাবায়ন কম পিরকনা এবং পিরবীণ
কাঠােমা ণয়ন করা

[এম. ৪.২.১] াচার বাবায়ন কম পিরকনা
এবং পিরবীণ কাঠােমা ণীত ও দািখলত

তািরখ ০.৫০ ১৩-০৭-২০১৭ ৩১-০৭-২০১৭ ১০-০৪-২০১৭

[এম. ৪.৩] িনধ ািরত সময়সীমার মে মািসক
পিরবীণ িতেবদন দািখল করা

[এম. ৪.৩.১] মািসক পিরবীণ িতেবদন
দািখলত

সংা ০.৫০ ৪ ৩ ২

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 % ০.৫০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম. ৫.২] েণািদত ত কাশ [এম. ৫.২.১] েণািদত ত কািশত % ০.৫০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০

[এম. ৫.৩] মণালয়/িবভােগর বািষ ক িতেবদন
ণয়ন ও কাশ

[এম. ৫.৩.১] বািষ ক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ১.০০ ১৫-১০-২০১৭ ২৯-১০-২০১৭ ১৫-১১-২০১৭ ৩০-১১-২০১৭ ১৪-১২-২০১৭ ১৫-১০-২০১৭


