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প্রধান বয়লার পররদর্ শকের োর্ শালকয়র ২০২০-২১ অর্ শবছকরর এরপএ’র  ৩য় ত্রৈমারিে বাস্তবায়ন অগ্রগরি প্ররিকবদন 
 

কেৌর্লগি উকেশ্যরিরিে োর্ শক্রম, েম শিম্পাদন সূচে এবং লক্ষ্যমাৈািমূহ 

কেৌর্লগি 

উকেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌর্লগি 

উকেকশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

োর্ শক্রম 

(Activities) 

েম শিম্পাদন সূচে 

(Performance 

Indicators) 

গণনা পদ্ধতি এেে 

(Unit) 

েম শ িম্পাদন 

সূচকের মান  

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃি অর্শন লক্ষ্যমাৈা/রনর্ শায়ে ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

১ম 

ত্রৈমারিে 

অর্শন 

(জুলাই- 

কিকেম্বর 

২০২০ 

পর্ শন্ত) 

২য় 

ত্রৈমারিে 

অর্শন 

(অকটাবর-

রিকিম্বর 

২০২০ 

পর্ শন্ত) 

৩য় 

ত্রৈমারিে 

অর্শন 

(র্ানুয়ারর-

মাচ শ 

২০২১ 

পর্ শন্ত) 

মন্তব্য 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অিাধারর্ অরি 

উিম 

উিম চলরি 

মান 

চলরি মাকনর 

রনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫   ১৬ 

প্রধান বয়লার 

পতরদর্ শকের 

োর্ শালকয়র 

সক্ষমিা বৃতদ্ধ। 

২৫ 

[১.১] জনবল 

তনকয়াগ 

[১.১.১] শুণ্য 

পকদর তবপরীকি 

তনকয়াগ প্রদাকনর 

হার 

ক্রমপুতিভূি % ৫ - ২৮.৩৯ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ - ৭ ৬ 

তনকয়াগ 

োর্ শক্রম 

প্রতক্রয়াধীন 

রকয়কে।  

[১.১.২] শুণ্য 

পকদ পকদান্নতি 

প্রদাকনর হার 

ক্রমপুতিভূি % ৫ - - ৬৫ ৫৫ ৪৫ ৩৫ ২৫ - ১০০ - বাস্তবাতয়ি 

[১.২] বয়লার 

পতরদর্ শেকদর 

োতরগতর  

প্রতর্ক্ষণ প্রদান 

[১.২.১] প্রতর্ক্ষণ 

প্রদাকনর হার 
ক্রমপুতিভূি % ৫ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - - - 

তনকয়াগ 

প্রতক্রয়া সম্পন্ন 

হকল প্রতর্ক্ষণ 

প্রদান েরা 

হকব। 

[১.৩] বয়লার 

তবতধ, ২০২১ 

প্রণয়ন 

[১.৩.১] তর্ল্প 

মন্ত্রণালকয় 

প্রপ্রতরি 

িাতরখ িাতরখ ৫ - - ৩০/০৩/২১ ১৫/০৪/২১ ৩০/০৪/২১ ৩০/০৫/২১ ৩০/০৬/২১ - - ২৪/০৩/২১ বাস্তবাতয়ি 

[১.৪] ব্যতি 

প্রেতিে 

েম শপতরেল্পনা 

প্রণয়ন 

[১.৪.১] ব্যতি 

প্রেতিে 

েম শপতরেল্পনা 

প্রণীি 

িাতরখ িাতরখ ৫ - - ৩০/০৭/২০ ১৫/০৮/২০ ৩১/০৮/২০ ১৫/০৯/২০ ৩০/০৯/২০ ২১/০৬/২০ - - বাস্তবাতয়ি 

প্রদকর্ 

মানসম্মি, 

ববধ বয়লার 

১৫ 

[২.১] বয়লার 

রনবন্ধকনর 

আকবদন রনষ্পরি 

[২.১.১] 

আকবদন 

তনষ্পতির হার 

ক্রমপুতিভূি % ৫ ৯২.৫ ৯৯ ৯৯.৫ ৯৯.৪ ৯৯.৩ ৯৯.২ ৯৯.১ ৮৪ ৯৯ ৯৯  
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কেৌর্লগি 

উকেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌর্লগি 

উকেকশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

োর্ শক্রম 

(Activities) 

েম শিম্পাদন সূচে 

(Performance 

Indicators) 

গণনা পদ্ধতি এেে 

(Unit) 

েম শ িম্পাদন 

সূচকের মান  

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃি অর্শন লক্ষ্যমাৈা/রনর্ শায়ে ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

১ম 

ত্রৈমারিে 

অর্শন 

(জুলাই- 

কিকেম্বর 

২০২০ 

পর্ শন্ত) 

২য় 

ত্রৈমারিে 

অর্শন 

(অকটাবর-

রিকিম্বর 

২০২০ 

পর্ শন্ত) 

৩য় 

ত্রৈমারিে 

অর্শন 

(র্ানুয়ারর-

মাচ শ 

২০২১ 

পর্ শন্ত) 

মন্তব্য 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অিাধারর্ অরি 

উিম 

উিম চলরি 

মান 

চলরি মাকনর 

রনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ব্যবহার 

তনতিিেরণ। 

[২.২] বয়লার 

িনদ নবায়কনর 

আকবদন রনষ্পরি 

[২.২.১] 

আকবদন 

তনষ্পতির হার 

ক্রমপুতিভূি % ৫ ৯০ ৮৭ ৯৫ ৯৩ ৯১ ৯০ ৮৭ ৬৭ ৬৯ ৯৩  

[২.৩] ওয়ান 

স্টপ সাতভ শকসর 

আকবদন তনস্পতি 

 

[২.৩.১] 

আকবদন 

তনষ্পতির হার 

ক্রমপুতিভূি % ৫ - - ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ - - - 

প্রোন আকবদন 

পাওয়া র্ায় 

নাই। 

চািাকল 

ব্যবহৃি 

বয়লার 

তনবন্ধকনর 

আওিায় 

আনা। 

১৫ 

[৩.১] চািাকল 

ব্যবহৃি বয়লার 

তনবন্ধকন 

উদ্বুদ্ধেরকণ 

সভার 

আকয়াজন 

[৩.১.১] 

আকয়ারর্ি িিা 
সমতি সংখ্যা ৫ - - ৩ ২ ১ - - - ২ ১ 

১৯/১০/২০২০, 

১২/০১/২০২১ 

িাতরখ 

নরতসংদী ও 

০১/১১/২০২০ 

িাতরখ কুতিয়া 

প্রজলায় সভা 

অনুতিি 

হকয়কে। 

[৩.২] চািাকল 

ব্যবহৃি বয়লার 

তনবন্ধকন 

উদ্বুদ্ধেরকণ 

তবজ্ঞতি প্রোর্ 

[৩.২.১] 

প্রোতর্ি তবজ্ঞতি 
সমতি সংখ্যা ৫ - - ৩ ২ ১ - - - - ৩ বাস্তবাতয়ি 

[৩.৩] চািাকল 

ব্যবহৃি বয়লার 

তনবন্ধন 

[৩.৩.১] 

তনবতন্ধি বয়লার 
সমতি সংখ্যা ৫ - - ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ - - -  

বয়লার 

র্থার্থ 

পতরচালনা 

তনতিিেরণ। 

১০ 

[৪.১] বয়লার 

পতরচারে সনদ 

প্রদাকনর উকেকে 

পরীক্ষার আকয়াজন 

[৪.১.১]  পরীক্ষা 

গৃহীি 
সমতি সংখ্যা ৫ ৩ ২ ২ ১ - - - - ১ ১ 

২২/১০/২০২০ 

ও 

০২/০৩/২০২১ 

িাতরখ পরীক্ষা 

অনুতিি 

হকয়কে। 
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কেৌর্লগি 

উকেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌর্লগি 

উকেকশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

োর্ শক্রম 

(Activities) 

েম শিম্পাদন সূচে 

(Performance 

Indicators) 

গণনা পদ্ধতি এেে 

(Unit) 

েম শ িম্পাদন 

সূচকের মান  

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃি অর্শন লক্ষ্যমাৈা/রনর্ শায়ে ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

১ম 

ত্রৈমারিে 

অর্শন 

(জুলাই- 

কিকেম্বর 

২০২০ 

পর্ শন্ত) 

২য় 

ত্রৈমারিে 

অর্শন 

(অকটাবর-

রিকিম্বর 

২০২০ 

পর্ শন্ত) 

৩য় 

ত্রৈমারিে 

অর্শন 

(র্ানুয়ারর-

মাচ শ 

২০২১ 

পর্ শন্ত) 

মন্তব্য 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অিাধারর্ অরি 

উিম 

উিম চলরি 

মান 

চলরি মাকনর 

রনম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৪.২] বয়লার 

পতরচারেকদর 

সমন্বকয় এেটি 

েম শর্ালা 

আকয়াজন 

[৪.২.১]  

েম শর্ালা 

আকয়াতজি 

িাতরখ িাতরখ ৫ - - ৩০/০১/২১ ১৫/০২/২১ ২৮/০২/২১ ১৫/০৩/২১ ৩০/০৩/২১ - - ২৮/০১/২১ বাস্তবাতয়ি 

স্থানীয়ভাকব 

বিতরকৃি 

বয়লার এর 

মান 

তনতিিেরণ। 

১০ 

[৫.১] ড্রইং, 

তিজাইন 

অনুকমাদকনর 

জন্য আকবদন 

তনষ্পতি 

[৫.১.১] 

আকবদন 

তনষ্পতির হার 

ক্রমপুতিভূি % ৫ ৮০ ৯৬ ৯৮ ৯৭.৫ ৯৭ ৯৬.৫ ৯৬ ১০০ ১০০ ১০০  

[৫.২] 

তনম শাণোলীন 

সমকয় 

পতরদর্ শকনর 

আকবদন 

তনষ্পতি 

[৫.২.১] 

আকবদন 

তনষ্পতির হার 

ক্রমপুতিভূি % ৫ ৫৫ ৬০ ৭০ ৬৮ ৬৫ ৬২ ৬০ ২০ ৩২ ৬৮  
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দির/সংস্থার আবরশ্যে কেৌর্লগি উকেশ্যিমূহ ২০২০-২১ 

 

কেৌর্লগি উকেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌর্লগি 

উকেকশ্যর মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

োর্ শক্রম 

(Activities) 

েম শিম্পাদন সুচে 

(Performance Indicator) 

 

এেে 

(Unit) 

েম শিম্পাদন 

সূচকের মান 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

লক্ষ্যমাৈার মান ২০২০-২১ 

 
১ম 

ত্রৈমারিে 

অর্শন 

(জুলাই- 

কিকেম্বর 

২০২০ 

পর্ শন্ত) 

২য় 

ত্রৈমারিে 

অর্শন 

(অকটাবর-

রিকিম্বর 

২০২০ 

পর্ শন্ত) 

৩য় 

ত্রৈমারিে 

অর্শন 

(র্ানুয়ারর-

মাচ শ 

২০২১ 

পর্ শন্ত) 

মন্তব্য 

অিাধারর্ 

(Excellent) 

অরি উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলরি মান 

(Fair) 

চলরিমাকনর 

রনকম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তররে 

েম শোকে স্বচ্ছিা বৃরি 

ও র্বাবরদরহ 

রনরিিেরর্ 

১০ 

[১.১] বাতষ শে 

েম শসম্পাদন চুতি 

(এতপএ) বাস্তবায়ন। 

[১.১.১] এরপএ’র িেল ত্রৈমারিে 

প্রতিকবদন ওকয়বসাইকে প্রোতর্ি 
সংখ্যা ২ ৪ - - - - ১ ১ ১  

[১.১.২] এরপএ টিকমর মারিে িিা 

অনুরিি 
িংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - ৩ ৩ ৩  

[১.২] শুদ্ধাচার/উিম 

চচ শার তবষকয় 

অংর্ীজনকদর সকে 

মিতবতনময় 

[১.২.১] মিরবরনময় িিা অনুরিি সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - ১ ২ ১  

[১.৩] অতভকর্াগ 

প্রতিোর ব্যবস্থা তবষকয়  

প্রসবাগ্রহীিা 

/অংর্ীজনকদর 

অবতহিেরণ 

[১.৩.১] অবরহিেরর্ িিা 

আকয়ারর্ি 

সংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - 
- ১ ২ ১  

[১.৪] প্রসবা প্রদান 

প্রতিশ্রুতি তবষকয়  

প্রসবাগ্রহীিাকদর 

অবতহিেরণ  

[১.৪.১] অবরহিেরর্ িিা 

আকয়ারর্ি   

         সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

 
- ১ ২ ১  

[১.৫] িথ্য বািায়ন 

হালনাগাদ সংক্রান্ত 

বৈমাতসে প্রতিকবদন 

উর্ধ্শিন ের্তশপকক্ষর তনেে 

প্রপ্ররণ 

 [১.৫.১]  বৈমাতসে প্রতিকবদন 

প্রপ্রতরি 

        সংখ্যা  ২ ৪ ৩   
 ১ ১ ১  

[২] েম শিম্পাদকন 

গরির্ীলিা আনয়ন ও 

কিবার মান বৃরি 

৯ 

[২.১] ই-নরর্ বাস্তবায়ন [২.১.১] ই-নরর্কি কনাট রনষ্পরিকৃি 
% 

২ ৮০ ৭০ ৬০ - - ৮০ ৯৮ ৮৮  

[২.২] রিরর্টাল কিবা  

চালুেরর্ 

[২.২.১] এেটি নতুন রিরর্টাল কিবা 

চালুকৃি 

িংখ্যা 
২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - ০৬-১০-২০ - - বাস্তবাতয়ি 

[২.৩] কিবা িহরর্েরর্ 
[২.৩.১] এেটি  িহরর্কৃি কিবা 

অরধকক্ষ্কৈ বাস্তবারয়ি 

িংখ্যা ২ 
২৫-২-২১ ২৫-৩-২১- ২৫-৪-২১ ২৫-৫-২১ - - - ৩১/০১/২১ বাস্তবাতয়ি 
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কেৌর্লগি উকেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কেৌর্লগি 

উকেকশ্যর মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

োর্ শক্রম 

(Activities) 

েম শিম্পাদন সুচে 

(Performance Indicator) 

 

এেে 

(Unit) 

েম শিম্পাদন 

সূচকের মান 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

লক্ষ্যমাৈার মান ২০২০-২১ 

 
১ম 

ত্রৈমারিে 

অর্শন 

(জুলাই- 

কিকেম্বর 

২০২০ 

পর্ শন্ত) 

২য় 

ত্রৈমারিে 

অর্শন 

(অকটাবর-

রিকিম্বর 

২০২০ 

পর্ শন্ত) 

৩য় 

ত্রৈমারিে 

অর্শন 

(র্ানুয়ারর-

মাচ শ 

২০২১ 

পর্ শন্ত) 

মন্তব্য 

অিাধারর্ 

(Excellent) 

অরি উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলরি মান 

(Fair) 

চলরিমাকনর 

রনকম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.৪] েম শচারীকদর 

প্ররর্ক্ষ্র্ প্রদান 

[২.৪.১] প্রকিেে  েম শচাতরর জন্য 

প্রতর্ক্ষণ আকয়াতজি 
র্নঘন্টা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ - ৪৮ - ১৫ 

 

[২.৪.২] ১০ম প্রগ্রি ও িদুর্ধ্শ প্রকিেে 

েম শচারীকে এতপএ তবষকয়  প্রদি 

প্রতর্ক্ষণ 

র্নঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - ২.৫ ২.৫ - বাস্তবাতয়ি 

[২.৫] এরপএ বাস্তবায়কন 

প্রকনাদনা প্রদান 

[২.৫.১] নুযনিম এেটি আওিাধীন 

দপ্তর/ এের্ন েম শচারীকে এরপএ 

বাস্তবায়কনর র্ন্য প্রকনাদনা প্রদানকৃি 

িংখ্যা ১ ১ - - - - - - -  

[৩] আরর্ শে ও িম্পদ 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 
৬ 

[৩.১] বাতষ শে ক্রয় 

পররেল্পনা বাস্তবায়ন 

[৩.১.১] ক্রয় পররেল্পনা অনুর্ায়ী 

ক্রয় িম্পারদি 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - - ৪০ ২৩ 

 

[৩.২] বারষ শে উন্নয়ন 

েম শসূরচ (এরিরপ)/বাকর্ট 

বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বারষ শে উন্নয়ন েম শসূরচ 

(এরিরপ) /বাকর্ট বাস্তবারয়ি 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - - - - 

প্রোন 

উন্নয়ন 

েম শসূতচ 

নাই 

[৩.৩] অরিট আপরি 

রনষ্পরি োর্ শক্রকমর 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] তৈপক্ষীয় সভায় 

উপস্থাপকনর জন্য মন্ত্রণালকয় প্রস্তাব 

প্রপ্রতরি 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - - - -  

[৩.৩.২] অরিট আপরি রনষ্পরিকৃি % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - - - -  

[৩.৪] হালনাগাদকৃি 

স্থাবর ও অস্থাবর 

সম্পতির িাতলো 

মন্ত্রণালয়/তবভাকগ প্রপ্ররণ 

[৩.৪.১] হালনাগাদকৃি স্থাবর ও 

অস্থাবর সম্পতির িাতলো 

মন্ত্রণালয়/তবভাকগ প্রপ্রতরি 

িাতরখ ১ ১৫-১২-২০ ১৫-০১-২১ ১৫-২-২১ - - - ১৫-১২-২০ - বাস্তবাতয়ি 

 

 

স্বাক্ষতরি- 

০৫/০৪/২০২১ 

(কমাহাম্মদ আব্দুল মান্নান) 

প্রধান বয়লার পতরদর্ শে 

 


