
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮

রলপথ মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০১৮-১৯ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর
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উে
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কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান চলিত মােনর িনে অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
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উয়ন ও
সসারণ

৩১

[১.১] িবমান রলপথ নব াসন [১.১.১] নব াসনত রলপথ িক:িম: ১.৫ ১৬ ১৪ ১২ ১১ ১০ ২.২৮

[১.২] নন রলপথ িনম াণ [১.২.১] নন িনিম ত রলপথ িক:িম: ১.৫ ৫০ ৪৬ ৪৪ ৪২ ৪০ ০.৬৮

[১.৩] িবমান রলপথ রনােবণ [১.৩.১] রনেবণত রলপথ িক:িম: ১.৫ ২৬৮৭ ২৬৫০ ২৬২০ ২৬০০ ২৫৮০ ৫১৪.৭

[১.৪] নন রলেস িনম াণ [১.৪.১] নন িনিম ত রলেস সংা ১.৫ ৫০ ৪৭ ৪৪ ৪২ ৪০ ৩

[১.৫] িবমান রলেস ন:িনম াণ [১.৫.১] ন:িনিম ত রলেস সংা ১.৫ ৩৫ ৩২ ৩০ ২৮ ২৬ ১

[১.৬] িসগািলং বার আিনকায়ন [১.৬.১] আিনকীত িসগািলং বা সংা ১ ১৮ ১৬ ১৪ ১৩ ১২ ৯

[১.৭] লেভল িসং গইট নন িনম াণ/নব াসন
[১.৭.১] নন িনিম ত লেভল িসং গইট সংা ১ ৪৮ ৪৫ ৪২ ৪১ ৪০ ৩৪

[১.৭.২] নব াসনত লেভল িসং গইট সংা ১ ৫৭ ৫৪ ৫২ ৫০ ৪৯ ৩

[১.৮] আিলক ও উপ-আিলক রল যাগােযাগ বার বতন ও সসারণ [১.৮.১] নবিনিম ত/নঃাপনত রলপথ িক:িম: ১ ২ ১ .৭৫ .৫০ .৪০

[১.৯] দাহাজারী-রা-কবাজার এবং রা-নম (মায়ানমার বড ার) পয  েয়লেগজ রল াক
িনম াণ

[১.৯.১] ভৗত কাজ সািদত % (মিত) ১ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১৪ ১২

[১.১০] পা স রল সংেযাগ ক [১.১০.১] ভৗত কাজ সািদত % ১ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১৪ ১৬.০২

[১.১১] ঢাকা-চাম ভায়া িমা/লাকসাম ত গিতর রল াক িনম ােণর সমীা [১.১১.১] সমীা িতেবদন দািখলত তািরখ ১ ৩০-০৫-২০১৯ ১০-০৬-২০১৯ ১৫-০৬-২০১৯ ২০-০৬-২০১৯ ২৬-০৬-২০১৯

[১.১২] জয়েদবর-ঈরদী সকশেন েয়লেগজ ডাবল রল াক িনম াণ [১.১২.১] য় াব িসিসিজিপ'ত িরত তািরখ ১ ২০-০৫-২০১৯ ১০-০৬-২০১৯ ১৫-০৬-২০১৯ ২০-০৬-২০১৯ ২৫-০৬-২০১৯

[১.১৩] বব রলওেয় স িনম াণ [১.১৩.১] দরপের কািরগির ায়ন সািদত তািরখ ১ ২০-০৫-২০১৯ ৩০-০৫-২০১৯ ১০-০৬-২০১৯ ২০-০৬-২০১৯ ২৫-০৬-২০১৯

[১.১৪] লনা হেত মংলা পাট  পয  রলপথ িনম াণ [১.১৪.১] ভৗত কাজ সািদত % (মীত) ১ ৫৫ ৫০ ৪৮ ৪৬ ৪৫ ৪২

[১.১৫] আখাউড়া থেক লাকসাম পয  েয়লেগজ ডাবল রললাইন িনম াণ [১.১৫.১] ভৗত কাজ সািদত % (মীত) ১ ৭০ ৬৭ ৬৫ ৬৩ ৬১ ৫৪

[১.১৬] িবশদ নকশা ণয়ন ও দরপ দিলল তসহ ভাা জংশন (ফিরদর) হেত বিরশাল হেয়
পায়রা বর পয  রললাইন িনম ােণর জ সাতা সমীা

[১.১৬.১] থম অব তকালীন িডজাইন িতেবদন দািখলত তািরখ ১ ৩০-০৫-২০১৯ ১০-০৬-২০১৯ ১৫-০৬-২০১৯ ২০-০৬-২০১৯ ২৫-০৬-২০১৯

[১.১৭] জয়েদবর-ময়মনিসংহ-জামালর সকশেন িবমান িমটারেগজ রল লাইেনর সমারাল
এক েয়লেগজ রললাইন িনম ােণর সাতা সমীা

[১.১৭.১] সমীা িতেবদন দািখলত তািরখ ১ ৩০-১২-২০১৮ ১৫-০১-২০১৯ ৩০-০১-২০১৯ ১৫-০২-২০১৯ ২৫-০২-২০১৯

[১.১৮] বাংলােদশ রলওেয়র লাউড়া-শাহবাজর সকশেনর নব াসন [১.১৮.১] ভৗত কাজ সািদত % (মীত) ১ ৩০ ২৭ ২৫ ২৩ ২১ ১১.৬

[১.১৯] আখাউড়া-আগরতলা েয়লেগজ রল সংেযাগ িনম াণ (বাংলােদশ অংশ) [১.১৯.১] ভৗত কাজ সািদত % (মীত) ১ ৩৫ ৩২ ৩০ ২৮ ২৭ ২৪

[১.২০] কণ লী নদীর উপর কারঘােট িতীয় রল-কাম-সড়ক স িনম াণ [১.২০.১] িবশদ িডজাইন ও পারিভশন কােজর পরামশ ক িনেয়ােগর ি ািরত তািরখ ১ ৩০-০৫-২০১৯ ১০-০৬-২০১৯ ১৫-০৬-২০১৯ ২০-০৬-২০১৯ ২৫-০৬-২০১৯

[১.২১] ঢাকা শহেরর চারিদেক াকার রলপথ িনম ােণর জ সাতা সমীা [১.২১.১] খসড়া সমীা কের িতেবদন দািখলত তািরখ ১ ০৫-০৬-২০১৯ ১৫-০৬-২০১৯ ২০-০৬-২০১৯ ২৩-০৬-২০১৯ ২৬-০৬-২০১৯

[১.২২] মণালেয়র কম কতা কক িবিভ উয়ন ক পিরদশ ন
[১.২২.১] পিরদশ নত ক সংা ১ ১৫ ১২ ১০ ৮ ৭ ২

[১.২২.২] পিরদশ ন িতেবদেনর পািরশ বাবায়েনর হার % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৮ ৪৫

[১.২৩] চলমান উয়ন কসেহর বাবায়ন রািত করার লে িপএসিস’র সভা
[১.২৩.১] অিত িপএসিস’র সভা সংা ১ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৩২ ১

[১.২৩.২] িপএসিস’র সভার িসা বাবায়েনর হার % ০.৫ ৭৫ ৭২ ৭০ ৬৫ ৬০

[১.২৪] উয়ন ক বাবায়ন সংা আ:মণালয় সভা
[১.২৪.১] অিত আ:মণালয় সভা সংা ১ ১২ ১০ ০৮ ০৬ ০৫ ২

[১.২৪.২] আ:মণালয় সভার িসা বাবায়েনর হার % ০.৫ ৭০ ৬৮ ৬৫ ৬২ ৬০

[১.২৫] জামালর অথ ৈনিতক অেলর সােথ রল যাগােযাগ াপেনর সমীা [১.২৫.১] সমীা িতেবদন দািখলত তািরখ ০.৭৫ ২০-১২-২০১৮ ২০-০১-২০১৯ ২০-০২-২০১৯ ২০-০৩-২০১৯ ২০-০৪-২০১৯

[১.২৬] িমরসরাই অথ ৈনিতক অেলর সােথ রল যাগােযাগ াপেনর সমীা [১.২৬.১] সমীা িতেবদন দািখলত তািরখ ০.৭৫ ৩০-১২-২০১৮ ৩০-০১-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯ ৩০-০৩-২০১৯ ৩০-০৪-২০১৯

[১.২৭] িপিপিপ ক হণ ও বাবায়ন
[১.২৭.১] িপিপিপ পিতেত ক বাবায়েনর লে অথ ৈনিতক িবষয় সংা মিসভা
কিমর নীিতগত অেমাদন হণ

সংা ০.৫ ৩ ২ ১ ১



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮

পিরমােপর মান সাফ
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অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান চলিত মােনর িনে অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

রািলং ক
উয়ন (সংহ,
নব াসন ও
রণােবণ)

১৭

[২.১] পাহাড়তলী ওয়াকসপ আিনকীকরণ [২.১.১] ওয়াকসপ আিনকায়েনর অগিত % ১.৫ ৯০ ৮৮ ৮৭ ৮৬ ৮২ ৬৫

[২.২] রাজবাড়ীেত আিনক রলওেয় ওয়াকসপ িনম াণ [২.২.১] িডিপিপ অেমািদত তািরখ ১.৫ ৩০-০৫-২০১৯ ১০-০৬-২০১৯ ১৫-০৬-২০১৯ ২০-০৬-২০১৯ ২৫-০৬-২০১৯

[২.৩] ৫০  িবিজ ও ৫৫০  এমিজ যাীবাহী কাচ য়

[২.৩.১] ৫০ িবিজ ও ২০০ এমিজ যাীবাহী কাচ সরবরাহত সংা ১.৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[২.৩.২] ১৫০ এমিজ যাীবাহী কাচ েয়র িপ ািরত তািরখ ১.৫ ৩০-০৫-২০১৯ ১০-০৬-২০১৯ ১৫-০৬-২০১৯ ২০-০৬-২০১৯ ২৫-০৬-২০১৯

[২.৩.৩] ২০০ এমিজ যাীবাহী কাচ েয়র িপ ািরত তািরখ ১.৫ ৩১-১২-২০১৮ ২০-০১-২০১৯ ১০-০২-২০১৯ ০৫-০৩-২০১৯ ২০-০৩-২০১৯

[২.৪] নন ১৪০  এমিজ/িবিজ লােকােমাভ য়

[২.৪.১] ১০ এমিজ লােকােমাভ েয়র এল িস কায কর তািরখ ১.৫ ৩০-০৯-২০১৮ ২০-১০-২০১৮ ১০-১১-২০১৮ ৩০-১১-২০১৮ ২০-১২-২০১৮ ০২-০৭-২০১৮

[২.৪.২] ৭০ এমিজ লােকা-মাভ েয়র িপ ািরত তািরখ ১.৫ ৩০-০৪-২০১৯ ১৫-০৫-২০১৯ ০১-০৬-২০১৯ ১৫-০৬-২০১৯ ২০-০৬-২০১৯

[২.৪.৩] ২০ এমিজ লােকােমাভ েয়র িপ ািরত তািরখ ১.৫ ৩০-০৪-২০১৯ ১৫-০৫-২০১৯ ২৫-০৫-২০১৯ ০১-০৬-২০১৯ ১০-০৬-২০১৯

[২.৪.৪] ৪০ িবিজ লােকােমাভ েয়র িপ ািরত তািরখ ১.৫ ২০-০৫-২০১৯ ৩০-০৫-২০১৯ ১০-০৬-২০১৯ ২০-০৬-২০১৯ ২৫-০৬-২০১৯

[২.৫] নন ২ এমিজ ও ২ িবিজ িরিলফ ন য় [২.৫.১] ২ এমিজ ও ২ িবিজ িরিলফ ন েয়র জ ােটাটাইপ ইেপকশন তািরখ ১.৫ ৩০-০৫-২০১৯ ১০-০৬-২০১৯ ১৫-০৬-২০১৯ ২০-০৬-২০১৯ ২৫-০৬-২০১৯

[২.৬] রলওেয়র কারখানার উয়নলক কায ম পিরদশ ন
[২.৬.১] পিরদশ নত কায ম সংা ১.৫ ৮ ৬ ৫ ৪ ৩

[২.৬.২] পিরদশ ন িতেবদেনর পািরশ বাবায়েনর হার % ০.৫ ৭০ ৬৮ ৬৫ ৬৩ ৬০ ১

৩

দ, উত,
আরামদায়ক
এবং িনরাপদ
রল সবা দান

১৫

[৩.১] রলওেয় টাইম টিবল পিরপালন [৩.১.১] পিরপালেনর হার % ১ ৮৭ ৮৬ ৮৫.৫ ৮৫ ৮৪.৫ ৮২

[৩.২] যাী পিরবহন [৩.২.১] পিরবহনত যাী সংা (কা) ১ ৮ ৭.৮ ৭.৬ ৭.৪ ৭.৩ ২.৪৩

[৩.৩] মালামাল পিরবহন [৩.৩.১] পিরবহনত মালামাল ল ম.টন ১ ৩২ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ১০.২২

[৩.৪] িজআইিবআর কক রলপথ পিরদশ ন [৩.৪.১] পিরদশ নত রলপথ সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৩.৫] িজআইিবআর কক রািলং ক পিরদশ ন [৩.৫.১] পিরদশ নত রািলং ক সংা ১ ১২৮ ১২৬ ১২৪ ১২০ ১১০ ৩২

[৩.৬] িজআইিবআর কক রলওেয় স পিরদশ ন [৩.৬.১] পিরদশ নত স সংা ১ ৩২ ৩০ ২৮ ২৫ ২৩ ৮

[৩.৭] ব রল শন চাকরণ [৩.৭.১] ব রল শন চাত সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৩.৮] শন/াপনায়িসিস কােমরা াপন [৩.৮.১] শন/ াপনায় িসিস কােমরা াপনত সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ৫

[৩.৯] ঘ টনা াসকরণ
[৩.৯.১] লােকা ফিলউর াসত % ০.৫ ১০ ৮ ৬ ৫ ৪

[৩.৯.২] িডেরইলেম াসত % ০.৫ ১০ ৮ ৬ ৫ ৪

[৩.১০] রলেশন ােণ বনী িনম াণ [৩.১০.১] রলেশন ােণ বনী িনিম ত সংা ০.৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৩.১১] অম যাীেদর াে েন আেরাহন/ অবতরেণর লে াটফরেম িবেশষ বা
চাকরণ

[৩.১১.১] ইল চয়ার সরবরাহত সংা ০.৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৮ ১৬

[৩.১১.২] রা সরবরাহত সংা ০.৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[৩.১২] যাী সাধারেণর াে মালামাল বহেনর লে শন াটফরেম িল সরবরাহকরণ [৩.১২.১] িল সরবরাহত সংা ০.৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৭ ৫৫

[৩.১৩] সবার মান বাড়ােনার লে ক হাারেদর সােথ মত িবিনময়
[৩.১৩.১] মতিবিনময় সভা অিত সংা ০.৫ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৩.১৩.২] মতিবিনময় সভার িসা বাবায়েনর হার % ০.৫ ৮৫ ৮৩ ৮১ ৮০ ৭৫

[৩.১৪] যাীেসবা কায ম পিরবীণ
[৩.১৪.১] যাীবাহী কাচ পিরতা কায ম পিরদশ নত সংা ০.৫ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[৩.১৪.২] শন পিরতা কায ম পিরদশ নত সংা ০.৫ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৩

[৩.১৫] িনরাপা সংা জনসেচতনতা িলক কায ম

[৩.১৫.১] মতিবিনময় সভা অিত সংা ০.৫ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ২

[৩.১৫.২] চারপ িবিলত সংা ০.৫ ৬০০০ ৫৭০০ ৫৫০০ ৫৩০০ ৫২০০ ১৩৭৫০০

[৩.১৫.৩] চার মােম সেচতনতালক িবাপন চািরত সংা ০.৫ ৬ ৫ ৪ ৩ ২

[৩.১৬] মাবাইল কাট  পিরচালনা [৩.১৬.১] মাবাইল কাট  পিরচািলত সংা ০.৫ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ১৮

৪
রাজ আয়
িকরণ

৭

[৪.১] যাী থেক আয় [৪.১.১] রাজের পিরমাণ টাকা (কা) ১.৫ ৮৫০ ৮৩০ ৮১০ ৭৯০ ৭৮০ ২৬৬.৭৬

[৪.২] মালামাল/পােস ল পিরবহন থেক আয় [৪.২.১] রাজের পিরমাণ টাকা (কা) ১.৫ ২৪০ ২৩৭ ২৩৫ ২৩৩ ২২০ ৭৬.৬৮

[৪.৩] িম থেক রাজ আয় [৪.৩.১] রাজের পিরমাণ টাকা (কা) ১ ৪৭ ৪৪ ৪২ ৪১ ৪০ ৬.৭৬

[৪.৪] অা উৎস থেক আয় [৪.৪.১] রাজের পিরমাণ টাকা (কা) ১ ২১৪ ২১৩ ২১২ ২১১ ২১০ ২২.৫৩

[৪.৫] রাজ আয় ি সংা কায ম পিরবীণ
[৪.৫.১] পয ােলাচনা সভা অিত সংা ১ ১২ ১০ ৯ ৮ ৫ ২

[৪.৫.২] েকট চিকং কায ম পিরচািলত সংা ১ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ৬



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান চলিত মােনর িনে অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৫
ািতািনক
সমতা
িকরণ

৫

[৫.১] বাংলােদশ রলওেয়র জনবল কাঠােমা সংার [৫.১.১] নন জনবল কাঠােমা জনশাসন অেমািদত তািরখ ১ ৩০-০৫-২০১৯ ০৫-০৬-২০১৯ ১০-০৬-২০১৯ ১৫-০৬-২০১৯ ২০-০৬-২০১৯

[৫.২] রলওেয় আইন সংেশাধন [৫.২.১] রলওেয় আইন’১৮৯০ সংেশািধত তািরখ ১ ৩০-০৫-২০১৯ ০৫-০৬-২০১৯ ১০-০৬-২০১৯ ১৫-০৬-২০১৯ ২০-০৬-২০১৯

[৫.৩] িশণ িতান শিশালীকরণ [৫.৩.১] ক অেমািদত তািরখ ১ ৩১-১২-২০১৮ ১০-০১-২০১৯ ২০-০১-২০১৯ ৩০-০১-২০১৯ ১০-০২-২০১৯

[৫.৪] ই-িজিপ চাকরণ [৫.৪.১] ই-িজিপ চাত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৫.৫] বাংলােদশ রলওেয়েক ৪(চার) জােন িবভিকরণ [৫.৫.১] জােন িবভিকরণ াব জনশাসেন রণ তািরখ ০.৫ ৩০-০৫-২০১৯ ০৫-০৬-২০১৯ ১০-০৬-২০১৯ ১৫-০৬-২০১৯ ২০-০৬-২০১৯

[৫.৬] িপিপিপ ক বাবায়েন সমতা ি
[৫.৬.১] িপিপিপ ফাকাল পেয় িনধ ারণ তািরখ ০.৫ ৩০-০৯-২০১৮ ৩০-১০-২০১৮ ৩০-১১-২০১৮ ৩০-১২-২০১৮ ৩০-০১-২০১৯ ৩০-০৯-২০১৮

[৫.৬.২] িপিপিপ িবষেয় িশণ আেয়াজন ঘা ০.৫ ১৮০ ১৫০ ১২০ ৯০ ৬০



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

কায পিত,
কম পিরেবশ ও
সবার
মােনায়ন

১০

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

[এম.১.১.১]  ডের মােম হীত
ডাক ই-ফাইিলং িসেেম আপেলাডত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০

[এম.১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত
**

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৩৬.৭১

[এম.১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত
***

% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ১১

[এম.১.২] মণালয়/িবভাগ
কক অনলাইন সবা চা করা

[এম.১.২.১] নতম এক নন ই-
সািভ স চাত

তািরখ ১ ১৫-০১-২০১৯ ১৭-০২-২০১৯ ৩১-০৩-২০১৯ ৩০-০৪-২০১৯ ৩০-০৫-২০১৯

[এম.১.৩] মণালয়/িবভাগ
কক উাবনী উোগ/
উয়ন ক (SIP) বাবায়ন

[এম.১.৩.১] ডাটােবজ অযায়ী নতম
 নন উাবনী উোগ/ উয়ন
ক চাত

তািরখ ১ ১১-০৩-২০১৯ ১৮-০৩-২০১৯ ২৫-০৩-২০১৯ ০১-০৪-২০১৯ ০৮-০৪-২০১৯

[এম.১.৪] িত শাখায়
িবনেযা নিথর তািলকা
ণয়ন ও িবন করা

[এম.১.৪.১] িবনেযা নিথর তািলকা
ণীত

তািরখ ০.৫ ১০-০১-২০১৯ ১৭-০১-২০১৯ ২৪-০১-২০১৯ ২৮-০১-২০১৯ ৩১-০১-২০১৯

[এম.১.৪.২] ণীত তািলকা অযায়ী
িবনত নিথ

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[এম.১.৫] িসেজস চাট ার
বাবায়ন

[এম.১.৫.১] হালনাগাদত িসেজস
চাট ার অযায়ী দ সবা

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.১.৫.২] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ ১ ৩১-১২-২০১৮ ১৫-০১-২০১৯ ০৭-০২-২০১৯ ১৭-০২-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯

[এম.১.৬] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[এম.১.৬.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.১.৬.২] অিভেযাগ িনির িবষেয়
অিভেযাগকারীেক অবিহতকরণ

% ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.১.৭] িপআরএল র ২
মাস েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও  নগদায়নপ
জারী করা

[এম.১.৭.১] িপআরএল আেদশ
জারীত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[এম.১.৭.২]  নগদায়নপ জারীত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -



া: ৬ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৮

[এম.২.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.২.১.১] িপীয় সভায় িনির
জ পািরশত অিডট আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[এম.২.১.২] অিডট আপি িনিত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ০.৪৪

[এম.২.২] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[এম.২.২.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০১৯ ১৭-০২-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯ ২৮-০৩-২০১৯ ১৫-০৪-২০১৯

[এম.২.২.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০১৯ ১৭-০২-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯ ২৮-০৩-২০১৯ ১৫-০৪-২০১৯

[এম.২.৩] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[এম.২.৩.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা (Budget
Implementation Plan)
ণীত

সংা ০.৫ ১ - - - - ১

[এম.২.৩.২] মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ - - -

[এম.২.৪] বািষ ক উয়ন
কম িচ বাবায়ন

[এম.২.৪.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১.৭

[এম.২.৫] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.২.৫.১] য় পিরকনা বাবািয়ত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২৫

[এম.২.৬] অবত/অেকেজা
যানবাহন িবমান নীিতমালা
অযায়ী িনিকরণ

[এম.২.৬.১] িনিত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.২.৭] বেকয়া িবৎ িবল
পিরেশাধ করা

[এম.২.৭.১] িবৎ িবল পিরেশািধত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[এম.২.৮]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[এম.২.৮.১] িনেয়াগ দানত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০



া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

জাতীয়
াচার
কৗশল ও ত
অিধকার
বাবায়ন
জারদারকরণ

৪

[এম.৩.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমা বাবায়ন ****

[এম.৩.১.১] িনধ ািরত সমেয় মািসক
িতেবদন দািখলত

সংা ১ ৪ ৩ - - - ১

[এম.৩.১.২] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ কাঠােমায়
অ  লমাা বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২৫

[এম.৩.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.২.১] মণালয়/িবভােগর সকল
ত ও অনলাইন সবা ৩৩৩ সহ ত
বাতায়েন সংেযািজত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০

[এম.৩.৩] মণালয়/িবভােগর
বািষ ক িতেবদন ণয়ন ও
কাশ

[এম.৩.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ১৫-১০-২০১৮ ২৯-১০-২০১৮ ১৫-১১-২০১৮ ২৯-১১-২০১৮ ১৩-১২-২০১৮



া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৪

বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[এম.৪.১] অধীন দর/সংার
সে ২০১৮-১৯ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ি ার
ও ওেয়বসাইেট আপেলাড

[এম.৪.১.১] ািরত বািষ ক
কম সাদন ি ওেয়বসাইেট
আপেলাডত

তািরখ ০.৫ ২৪-০৬-২০১৮ ২৬-০৬-২০১৮ ২৮-০৬-২০১৮ ২৪-০৬-২০১৮

[এম.৪.২] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির
ায়ন িতেবদন মিপিরষদ
িবভােগ দািখল

[এম.৪.২.১] ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ০.৫ ১৯-০৮-২০১৮ ২৭-০৮-২০১৮ ২৯-০৮-২০১৮ ০৩-০৯-২০১৮ ০৫-০৯-২০১৮ ১৯-০৮-২০১৮

[এম.৪.৩] দর/সংার ২০১৮-
১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দান

[এম.৪.৩.১] ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ১ ৩১-০১-২০১৯ ০৭-০২-২০১৯ ১০-০২-২০১৯ ১১-০২-২০১৯ ১৪-০২-২০১৯

[এম.৪.৪] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা িশণসহ
অা িবষেয়
কম কতা/কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[এম.৪.৪.১] আেয়ািজত িশেণর
সময়

জনঘা
*

১ ৬০ - - - - ১৯.০১

*সামিয়ক (provisional) ত


