
সেকশন-৩ 

সকৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্ যক্রম, কম যেম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রােমূহ  

সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য (Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 
(Weight of Strategic 

Objective) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম যেম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

PI) 

লক্ষ্যমাত্রার মান 

২০২০-২১ 
অগ্রগতি মন্তব্য 

[১] ই-গভর্ন্যান্স 

প্রধতষ্ঠা 
20 

[১.১]সরকারর দপ্তরর দক্ষতা, দ্রুত রসদ্ধান্ত ও 

ইরেকট্ররিক ব্যব্স্থাপিা প্রব্তত রির েরক্ষয ই-িরি 

রব্ষয়ক অিোইি/ ক্ষক্ষত্র রব্রেরষ সরাসরর  

প্ররেক্ষণ 

[১.১.১] ই-িরি প্ররেক্ষরণর 

প্ররেক্ষণািী 
22 ৫.০০ ৮০ 

 

 

[১.২] রিরিটাে ব্াাংোরদে রব্রির্তারণ র্াঠ 

পর্তারয়র সরকারর রব্রিন্ন দপ্তরর আইরসটি 

রব্ষয়ক অিোইি/ ক্ষক্ষত্র রব্রেরষ সরাসরর  

পরার্েত/ক্ষসব্া  প্রদাি 

[১.২.১] প্রদািকৃত 

পরার্েত/ক্ষসব্া 
95 5.০০ ৫৫০ 

 

 

[১.৩] সশখ রাদ্দেল ধিধিটাল ল্যাব/অর্ন্ার্ন্ 

ধিধিটাল ই-োধভ যে কার্ যক্রম পধরদশ যন 

[১.৩.১] পধরদশ যনকৃত ল্যাদ্দবর 

েংখ্যা 
60% 5.০০ 100 

 

 

[১.৪] ধভধিও কনফাদ্দরদ্দন্স েহয়তা 

[১.৪.১] ধভধিও কনফাদ্দরদ্দন্স 

কাধরগধর েহয়তা প্রদানকৃত 

েংখ্যা 

5 5.০০ 30 

 

 

[২] আইধেটি 

ব্যবহাদ্দর 

েদ্দচতনতা 

বৃধিকরণ 

৩৫ 

[২.১] িনোিারণদ্দক আইধেটি ব্যবহাদ্দর 

েদ্দচতন করার লদ্দক্ষ্য সিলায় েভা/ সেধমনার/ 

ওয়াকযশপ আদ্দয়ািন 

[২.১.১]  েভা/দ্দেধমনার 

/ওয়াকযশপ আদ্দয়ািন 
েংখ্যা ১০.০০ ২ 

 

 

[২.২] ধিধিটাল বাাংলাদেশ ধদবে 

উদ্র্াপন 

[২.২.১] সিলা পর্ যাদ্দয়  

ধিধিটাল বাাংলাদেশ ধদবে উদ্

র্াপন 

তাধরখ 
১০.০০ ১২ ধিদ্দেম্বর 

২০২০ 

 

 

[২.৩] সশখ রাদ্দেল ধিধিটাল ল্যাব ব্যবহাদ্দর 

ধশক্ষ্ক/ ছাত্রদ্দদরদ্দক উদু্বিকরণ ধবষয়ক 

েভা/সেধমনার 

[২.৩.১] সিলায় 

সেধমনার/ওয়াকযশপ আদ্দয়ািন 
েংখ্যা ১5.০০ 2 

 
 

 

 

 

 

 



সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য (Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 
(Weight of Strategic 

Objective) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম যেম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

PI) 

লক্ষ্যমাত্রার মান 

২০২০-২১ 
অগ্রগতি মন্তব্য 

[৩] মানব েম্পদ 

উন্নয়ন 
20 

[৩.১] সশখ রাদ্দেল ধিধিটাল ল্যাদ্দব  ICT 

ধবষয়ক প্রধশক্ষ্ণ আদ্দয়ািন 
[৩.১.১] প্রধশক্ষ্ণার্থী 75 10.০০ 100 

 

 

[৩.২] সিলার েরকাধর দপ্তদ্দরর কম যকতযাদ্দদর 

/ কম যচারীদ্দদর ওদ্দয়ব সপাট যাল েংক্রান্ত 

প্রধশক্ষ্ণ প্রদান 

[৩.২.১] প্রধশক্ষ্ণার্থী েংখ্যা 10.০০ ৭৫ 

 

 

 

 

 

 

আবশ্যিক ককৌযলগত উদ্দেযিসমূহ, ২০২০-২০২১  

 

সকৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত উদ্দেশ্যর 

মান (Weight of 

Strategic 

Objective 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন সূচক 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit

) 

কম যেম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

PI) 

লক্ষ্যমাত্রার 

মান ২০২০-

২১ 

অগ্রগতি 
মন্তব্য 

 

[১]দাপ্তধরক 

কম যকাদ্দে স্বচ্ছতা 

বৃধি ও িবাবধদধহ 

ধনধিতকরণ 

১১ 

[১.১] বাধষ যক কম যেম্পাদন চুধি বাস্তবায়ন 

[১.১.১] এধপএ’র েকল ত্রত্রমাধেক 

প্রধতদ্দবদন ওদ্দয়বোইদ্দট প্রকাধশত 
েংখ্যা ২ ৪   

[১.১.২] এধপএ টিদ্দমর মাধেক েভা 

অনুধষ্ঠত 
েংখ্যা ১ ১২   

[১.২] শুিাচার/উত্তম চচ যার ধবষদ্দয় 

অংশীিনদ্দদর েংদ্দগ মতধবধনময় 
[১.২.১] মতধবধনময় েভা অনুধষ্ঠত েংখ্যা ২ ৪   

[১.৩] অধভদ্দর্াগ প্রধতকার ব্যবস্থা 

ধবষদ্দয় সেবা গ্রহীতা/অংশীিনদ্দদর 

অবধহতকরণ 

[১.৩.১] অবধহতকরণ েভা 

আদ্দয়াধিত 
সাংখ্যা ২ ৪   

[১.৪] সেবা প্রদান প্রধতশ্রুধত ধবষদ্দয় 

সেবা গ্রহীতাদ্দদর অবধহতকরণ 

[১.৪.১] অবধহতকরণ েভা 

আদ্দয়াধিত 
েংখ্যা ২ ৪   



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তততত ও  ততততততত ততততততততত তততততততত 

উপ তততত তততততততত, তততততততততততততত 

সদর ।  

 
 

 

[১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ 

েংক্রান্ত ত্রত্রমাধেক প্রধতদ্দবদন উর্ধ্যতন 

কর্তযপদ্দক্ষ্র ধনকট সপ্ররণ 

[১.৫.১] ত্রত্রমাধেক প্রধতদ্দবদন 

সপ্রধরত 
েংখ্যা ২ ৪   

[২] কম যেম্পাদদ্দন 

গধতশীলতা 

আনয়ন ও সেবার 

মান বৃধি 

৮ 

[২.১] ই-নধর্থ বাস্তবায়ন 
[২.১.১] ই-নধর্থদ্দত সমাট 

ধনষ্পধত্তকৃত 
% ২ ৮০   

[২.২] উদ্ভাবনী/ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদ্দযাগ 

বাস্তবায়ন 

[২.২.১] নুযনতম একটি উদ্ভাবনী/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন উদ্দযাগ চালুকৃত 
েংখ্যা ২ ১৫.০২.২০২১   

[২.৩] কম যচারীদ্দদর প্রধশক্ষ্ণ প্রদান 

[২.৪.১] প্রদ্দতযক কম যচারীর ির্ন্ 

প্রধশক্ষ্ণ আদ্দয়াধিত 
জনঘণ্টা ২ ৫০   

[২.৪.২] ১০ সগ্রি ও তদূি য প্রদ্দতযক 

কম যচারীদ্দক এধপএ ধবষদ্দয় প্রদত্ত 

প্রধশক্ষ্ণ 

িনঘন্টা ১ ৫   

[২.৪] এধপএ বাস্তবায়দ্দন প্রদ্দনাদনা প্রদান 

[২.৫.১] নূর্ন্তম একটি আওতািীন 

দপ্তর/ এধপএ বাস্তবায়দ্দনর ির্ন্ 

প্রদ্দনাদনা প্রদানকৃত 

সাংখ্যা ১ ১   

 

[৩] আধর্থ যক ও 

েম্পদ 

ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন 

৬ 

[৩.১] বাধষ যক ক্রয় পধরকল্পনা বাস্তবায়ন 
[৩.১.১] ক্রয় পধরকল্পনা অনুর্ায়ী 

ক্রয় েম্পাধদত 
% ১ ১০০   

[৩.২] বাধষ যক উন্নয়ন কম যসূধচ 

(এধিধপ)/বাদ্দিট  বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বাধষ যক উন্নয়ন কম যসূধচ 

(এধিধপ) /বাদ্দিট বাস্তবাধয়ত 
% ২ ১০০   

[৩.৩] অধিট আপধত্ত ধনষ্পধত্ত কার্ যক্রদ্দমর 

উন্নয়ন 
[৩.৩.১] অধিট আপধত্ত ধনস্পধত্তকৃত % ২ ৫০   

[৩.৪] হালনাগাদকৃত স্থাবর ও অস্থাবর 

েম্পধত্তর তাধলকা মন্ত্রণালয়/ধবভাদ্দগ সপ্ররণ 

[৩.৪.১] হালনাগাদকৃত স্থাবর ও 

অস্থাবর েম্পধত্তর তাধলকা ঊি যতন 

অধফদ্দে সপ্রধরত 

তাধরখ ১ ১৫.১২.২০২০   


