
টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তযেে ২০১৭-১৮ অর্ থ-বছযেে বোলষ থক কর্ থসম্পোদন চুলিে ৪র্ থ ত্রৈর্োলসক ( এলিি ২০১৮ - জুন ২০১৮ ) বোস্তবোয়ন পলেবীক্ষণ 

 

 

ক ৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধি ার,  ার্ থক্রম,  ম থসম্পাদন সূচ  এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ 

 

 দ্দ ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives

) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান  

(weight 

of 

strategi

c 

Objectiv

es) 

 ার্ থক্রম  

(Activities

) 

 ম থসম্পাদন 

সূচ   

(Perfor

mance 

Indicat

or) 

এ   

 

(Uni

t) 

 ম থ সম্পাদন 

সূচদ্দ র মান  

  

(Weight 

of 

performa

nce 

Indicator

) 

প্রকৃত অর্থন লক্ষ্যমাত্রা/ ধনর্ থায়  ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

 

 

৪র্ থ  ত্রৈর্োলসক  

অর্থন (এধপ্রল 

১৮ -জুন ১৮) 

 

 

 

প্রমার্ / মন্তব্য  

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭* অসািারন অধত উত্তম উত্তম চলধত মান চলধত মাদ্দনর 

ধনদ্দে 

100% 90% 80% 70% 60% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪  

 

আধুধন  

তথ্যপ্রযুধি ও 

কেধলদ্দর্াগাদ্দর্া

গ খাদ্দতর 

উৎ র্ থ সািন 

ও উন্নয়ন 

৮০ 

 

 

 

কেধলদ্দর্াগাদ্দর্াগ 

খাদ্দতর 

যুদ্দগাপদ্দর্াগী 

আইন, নীধত, 

গাইডলাইন 

ইতযাধদ প্রর্য়দ্দন 

 াধরগধর, 

ধবদ্দশর্জ্ঞ ও 

অন্যান্য 

প্রদ্দয়ার্নীয় 

পরামশ থ/সহায়তা 

প্রদান 

কেধলদ্দর্াগা

কর্াগ আইন, 

নীধত, 

গাইডলাইন 

ইত্যোলদ 

প্রর্য়দ্দন 

পরামশ থ/সহা

য়তা প্রদান । 

সংখ্যা ৬০ - ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১ Attachm

ent-1 

টদশব্যোপী 

অপটি যাল 

ফাইবার 

কনেওয়া থ 

সম্পধ থত তথ্য 

সংগ্রহ  দ্দর 

তথ্যভান্ডার 

প্রস্তুত রর্। 

 অপটি যাল 

ফাইবার 

কনেওয়া থ 

তথ্যভান্ডার 

প্রস্তুত রর্।। 

তাধরখ ২০ - - ৩০ র্ানুয়াধর  ২৮ কফব্রুয়াধর ৩০ র্োর্ থ   ১৫ এলিি ৩০ এলিি ২২ কফব্রুয়াধর প্রস্তুতকৃত 

 

 

 

 



আবধশ্য  ক ৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ 

(দ্দমাে মান-২০) 

কিোর্-১ কিোর্-২ কিোর্-৩ কিোর্-৪ কিোর্-৫ কিোর্-৬ কিোর্-৭  

টকৌশিগত্ উযেযে  

(Strategic 

Objectives) 

টকৌশিগত্ 

উযেযেে র্োন  

(Weight of 

Strtegic 

Objectives) 

কো থক্রর্ 

(Activites) 

কর্ থসম্পোদন সূর্ক  

(Performance 

Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ থসম্পোদন 

সূর্যকে র্োন  

(Weight 

of P.I) 

িক্ষযর্োৈোে র্োন ২০১৭-১৮  

 

৪র্ থ  ত্রৈর্োলসক  অর্থন 

(এধপ্রল ১৮ -জুন ১৮) 

 

অসািারর্ 

(Excellent) 

অধত উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

 

চলধত মান 

(Fair) 

 

চলধতমাদ্দনর ধনদ্দে 

(Poor) 

 

 

প্রমার্ / মন্তব্য 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

দক্ষ্তার সদ্দে 

বাধর্ থ   ম থসম্পাদন 

চুধি বাস্তবায়ন 

৪ 

২০১৭-১৮ অর্ থ বছদ্দরর 

খসড়া বাধর্ থ  

 ম থসম্পাদন চুধি 

দাধখল 

 

ধনি থাধরত সময়সীমার 

মদ্দে খসড়া চুধি 

মন্ত্রর্ালয়/ধবভাদ্দগ 

দাধখলকৃত 

তাধরখ .৫ ১৯ এধপ্রল  ২৩ এধপ্রল ২৫ এধপ্রল   ২৬ এধপ্রল  ২৭ এধপ্রল  

২০১৭-১৮ অর্ থ বছদ্দরর খসড়া বাধর্ থ  

 ম থসম্পাদন চুধি ৫ এধপ্রল ২০১৭ 

তাধরদ্দখ ডা  ও কেধলদ্দর্াগাদ্দর্াগ 

ধবভাদ্দগ  দাধখলকৃত । 

 

 

দাধখলকৃত 

মাঠপর্ থাদ্দয়র 

 ার্ থালয়সমূদ্দহর সদ্দে 

২০১৭-১৮ অর্ থ বছদ্দরর 

বাধর্ থ   ম থসম্পাদন 

চুধি স্বাক্ষ্র 

ধনি থাধরত সময়সীমার মদ্দে 

চুধি স্বাক্ষ্ধরত 
তাধরখ ১ ১৫ জুন ১৮ জুন ১৯ জুন ২০ জুন ২১ জুন 

ডা  ও কেধলদ্দর্াগাদ্দর্াগ ধবভাদ্দগর 

সংদ্দগ ২২ জুন ২০১৭ তাধরদ্দখ ২০১৭-

১৮ অর্ থ বছদ্দরর বাধর্ থ   ম থসম্পাদন 

চুধি স্বাক্ষ্ধরত ।  

 

 

স্বাক্ষ্ধরত 

২০১৬-১৭ অর্ থ বছদ্দরর 

বাধর্ থ   ম থ সম্পাদন 

চুধির মূল্যায়ন 

প্রধতদ্দবদন দাধখল 

 

ধনি থাধরত তাধরদ্দখ মূল্যায়ন 

প্রধতদ্দবদন দাধখলকৃত তাধরখ  ১ ১৬ জুলাই  ১৮ জুলাই ১৯ জুলাই ২০ জুলাই ২৩ জুলাই  

২০১৬-১৭ অর্ থ বছদ্দরর বাধর্ থ   ম থ 

সম্পাদন চুধির মূল্যায়ন প্রধতদ্দবদন 

১৭ জুলাই ২০১৭ তাধরদ্দখ ডা  ও 

কেধলদ্দর্াগাদ্দর্াগ ধবভাদ্দগ দাধখলকৃত ।  

 

 

দাধখলকৃত 

২০১৭-১৮ অর্ থ বছদ্দরর 

বাধর্ থ   ম থ সম্পাদন 

চুধির বাস্তবায়ন 

পধরবীক্ষ্র্ 

 

ত্রত্রমাধস  প্রধতদ্দবদন 

দাধখলকৃত 
সংখ্যা .৫ ৪ ৩ - - - 

২০১৭-১৮ অর্ থ বছদ্দরর বাধর্ থ   ম থ 

সম্পাদন চুধির ১ম ত্রত্রমাধস   

প্রধতদ্দবদন ৩ অদ্দটাবর ২০১৭ ,২য় 

ত্রত্রমাধস  ৪ র্ানুয়াধর ২০১৮,  ৩য় 

ত্রত্রমাধস  ৪ এধপ্রল ২০১৮, ৪র্ থ  

ত্রত্রমাধস   ৩ জুলাই ২০১৮ তাধরদ্দখ  

দাধখলকৃত ।  

 

 

দাধখলকৃত 

২০১৭-১৮ অর্ থ বছদ্দরর 

বাধর্ থ   ম থ সম্পাদন 

চুধির অি থবাধর্ থ  

মূল্যায়ন প্রধতদ্দবদন 

দাধখল 

 

 

 

ধনি থাধরত তাধরদ্দখ       

অি থ-বাধর্ থ  মূল্যায়ন 

প্রধতদ্দবদন দাধখলকৃত 
তাধরখ ১ ১৪ র্োনুয়োলে 

 

 

 

১৬  

র্ানুয়াধর 

 

 

 

১৮  র্ানুয়াধর 

 

 

 

২১  র্ানুয়াধর 

 

 

 

২২  র্ানুয়াধর 

 

২০১৭-১৮ অর্ থ বছদ্দরর বাধর্ থ   ম থ 

সম্পাদন চুধির  অি থ-বাধর্ থ  

বাস্তবায়ন পধরবীক্ষ্র্ প্রধতদ্দবদন  ৪ 

র্ানুয়াধর ২০১৮ তাধরদ্দখ দাধখলকৃত 

।  

 

 

 

 

 

দাধখলকৃত 



কিোর্-১ কিোর্-২ কিোর্-৩ কিোর্-৪ কিোর্ কিোর্-৬ 

 

কিোর্-৭ 

 

টকৌশিগত্ উযেযে  

(Strategic 

Objectives) 

টকৌশিগত্ 

উযেযেে র্োন  

(Weight of 

Strtegic 

Objectives) 

কো থক্রর্ 

(Activites) 

কর্ থসম্পোদন সূর্ক  

(Performance 

Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ থসম্পোদন 

সূর্যকে র্োন  

(Weight 

of P.I) 

িক্ষযর্োৈোে র্োন ২০১৭-১৮ 
 

 

৪র্ থ  ত্রৈর্োলসক  অর্থন 

(এধপ্রল ১৮ -জুন ১৮) 

 

অসািারর্ 

(Excellent) 

অধত উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

 

চলধত মান 

(Fair) 

 

চলধতমাদ্দনর ধনদ্দে 

(Poor) 

 

 

প্রমার্ / মন্তব্য 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

 ার্ থ পদ্ধধত  ও  

কসবার মাদ্দনান্নয়ন 
৯ 

ই-ফাইধলং পদ্ধধত 

বোস্তবোয়ন 

ই-ফোইযি নলর্ 

লনষ্পলিকৃত্ 
% ১ ৪০  ৩৫ ৩০  ২৫   ২০ 

৭০ Attachment-2 

ইউলনযকোড ব্যবহোে 

লনলিত্ কেো  

ইউলনযকোড ব্যবহোে 

লনলিত্কৃত্ 
% .৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

১০০ ইউধনদ্দ াড ব্যবহ্নত 

ধপআরএল শুরুর ২ মাস 

পূদ্দব থ সংধিষ্ট  ম থচারীর 

ধপআরএল ও ছুটি 

নগদায়ন  যুগপৎ র্াধর 

ধনধিত রন  

ধপআরএল ও ছুটি 

নগদায়ন যুগপৎ র্াধর কৃত 
% .৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

 

 

১০০ 

 

 

র্াধরকৃত 

লসটিযর্নস র্োে থোে 

অনু োয়ী টসবো িদোন 

িকোলশত্ লসটিযর্নস 

র্োে থোে অনু োয়ী টসবো 

িদোনকৃত্ 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

 

১০০ 

 

কসবা প্রদানকৃত 

অলিয োগ িলত্কোে 

ব্যবস্থো বোস্তবোয়ন 
লনষ্পলিকৃত্ অলিয োগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

১০০ ধনষ্পধত্তকৃত 

কসবার মান সম্পদ্দ থ 

কসবাগ্রহীতাদ্দদর 

মতামত পধররীক্ষ্দ্দর্র 

ব্যবস্থা চালু  রা 

কসবার মান সম্পদ্দ থ 

কসবাগ্রহীতাদ্দদর মতামত 

পধররীক্ষ্দ্দর্র ব্যবস্থা 

চালুকৃত্ 

 

% 
১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ 

১০০ চালুকৃত 

দপ্তর/সংস্থায়  মপদ্দক্ষ্ 

দুইটি অনলাইন কসবা 

চালু  রা  

 মপদ্দক্ষ্ দুইটি  অনলাইন 

কসবা চালুকৃত 
ত্োলেখ 

১ ৩১ লডযসম্বে 
৩১ 

র্োনুয়োলে 
২৮ টফব্রুয়োলে - - 

 

২৫ কসদ্দেম্বর ২০১৭ 

 

চালুকৃত 

দপ্তর/সংস্থার  মপদ্দক্ষ্ 

৩টি টসবোিলক্রয়ো সহর্ 

 রা  

 মপদ্দক্ষ্ ৩টি  

কসবাপ্রধক্রয়া সহর্ীকৃত 
ত্োলেখ 

১ ৩১ লডযসম্বে 
৩১ 

র্োনুয়োলে 
২৮ টফব্রুয়োলে ১৫ র্োর্ থ - 

 

২৫ এধপ্রল ২০১৮ 

 

 সহর্ীকৃত 

দপ্তে/সংস্থো ও অিীনস্থ 

কো থোিয়সমূযহে 

উদ্ভোবনী উযযোগ ও 

Small 

Improvement 

Project (SIP) 

বোস্তবোয়ন কেো  

 

 

উদ্ভোবনী উযযোগ ও 

SIPসমূযহে ডোেোযবর্ 

িস্তুত্কৃত্ 

তাধরখ ১ ৪ র্োনুয়োলে 
   ১১ 

র্ানুয়াধর 
১৮ র্ানুয়াধর ২৫ র্ানুয়াধর ৩১ র্োনুয়োলে 

 

২  র্োনুয়োলে ২০১৮ 

 

প্রস্তুতকৃত 

উদ্ভোবনী উযযোগ ও SIP 

টেলিযকযেড 
সংখ্যা ১ ২৫         ২০ ১৫ ১০ - 

  

 

- 



 

আধর্ থ  ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন 
৩ 

অধডে আপধত্ত ধনষ্পধত্ত  
 অধডে আপধত্ত 

ধনষ্পধত্তকৃত 
% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

২৫ জুন ২০১৫ ত্োলেযখ লডওটি 

সৃর্যনে পে টকোযনো অলডে হয় লন ।  

ক াদ্দনা অধডে না 

হওয়ায় অধডে আপধত্ত 

প্রধতদ্দবদন শূন্য । 

স্থোবে/অস্থোবে সম্পলিে 

হোিনোগোদ ত্োলিকো 

িস্তুত্ কেো  

স্থোবে সম্পলিে 

হোিননোগোদ ত্োলিকো 

ত্োলেখ ১ ১ টফব্রুয়োলে ১৫ 

টফব্রুয়োলে 
২৮ টফব্রুয়োলে ২৮ র্োর্ থ ১৫ এলিি লডওটিে টকোযনো স্থোবে সম্পলি টনই 

।  

ক াদ্দনা স্থাবর সম্পধত্ত 

না র্া ায় প্রধতদ্দবদন 

শূন্য ।  

অস্থোবে সম্পলিে 

হোিনোগোদ ত্োলিকো 

ত্োলেখ .৫ ১ টফব্রুয়োলে ১৫ 

টফব্রুয়োলে 
২৮ টফব্রুয়োলে ২৮ র্োর্ থ ১৫ এলিি অস্থোবে সম্পলিে হোিনোগোদ ত্োলিকো 

িস্তুত্কৃত্ । 

তাধল া প্রস্তুতকৃত । 

দপ্তে/সংস্থোয় কল্যোণ 

কর্ থকত্থো লনযয়োগ কেো 

কল্যোণ কর্ থকত্থো 

লনযয়োগকৃত্ ও ওযয়ব 

সোইযে িকোলশত্ 

  ত্োলেখ         .৫ ১৫ অযটোবে ২৯ 

অযটোবে 

১৫ নযিম্বে ৩০ নযিম্বে    ১৪ লডযসম্বে 

 

কল্যোণ কর্ থকত্থো লনযয়োগকৃত্ 

ও ওযয়ব সোইযে িকোলশত্ । 

 ল্যান  ম থ তথা 

ধনদ্দয়াগকৃত  

দক্ষ্তা ও 

ত্রনধত তার উন্নয়ন 
২ 

সর াধর  ম থসম্পাদন 

ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত 

প্রধশক্ষ্র্সহ ধবধভন্ন 

ধবর্দ্দর্ 

 ম থ তথা/ ম থচারীদ্দদর 

র্ন্য প্রধশক্ষ্র্ আদ্দয়ার্ন 

প্রধশক্ষ্দ্দর্র সময় র্নঘণ্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

 

 

৩৪.৩২ 

 

 

Attachment-3 

র্াতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

বাস্তবায়ন 

২০১৭-১৮ অর্ থ বছদ্দরর 

শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন  ম থ 

পধর ল্পনা এবং বাস্তবায়ন 

পধরবীক্ষ্র্  াঠাদ্দমা প্রনীত 

ও দাধখলকৃত 

 

তাধরখ 
 

.৫ 

১৩ 

 জুলাই  

৩১ 

 জুলাই  
- - - 

২০১৭-১৮ অর্ থ বছদ্দরর শুদ্ধাচার 

বাস্তবায়ন  ম থ পধর ল্পনা এবং 

বাস্তবায়ন পধরবীক্ষ্র্  াঠাদ্দমা  ৯ 

জুন ২০১৭ প্রনীত ও ডা  ও 

কেধলদ্দর্াগাদ্দর্াগ ধবভাদ্দগ দাধখলকৃত । 

 

 

 

দাধখলকৃত 

ধনি থাধরত সময় সীমার 

মদ্দে ত্রত্রমাধস  পধরবীক্ষ্র্ 

প্রধতদ্দবদন দাধখলকৃত 

সংখ্যা .৫ ৪       ৩  - - - 

শুদ্ধোর্োে টকৌশি ১র্ ত্রৈর্োলসক 

পলেবীক্ষণ িলত্যবদন ২০ টসযেম্বে 

২০১৭ , ২য় ত্রৈর্োলসক  ২৪ লডযসম্বে 

২০১৭, তৃতীয় ত্রত্রমাধস  ১৮ মাচ থ 

২০১৮, ৪র্ থ ত্রত্রমাধস   ১৮ জুন ২০১৮ 

ত্োলেযখ ডোক ও টেলিয োগোয োগ 

লবিোযগ দোলখিকৃত্ ।  

 

 

দাধখলকৃত 

তথ্য অধি ার ও 

স্বপ্রদ্দর্াধদত তথ্য 

প্র াশ বাস্তবায়ন 

২ 

তথ্য বাতায়ন 

হালনাগাদ রর্ 

তথ্য বাতায়ন 

হালনাগাদকৃত 
% .৫ ১০০       ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

১০০ হালনাগাদকৃত 

স্বিযনোলদত্ ত্থ্য িকোশ স্বিযণোলদত্ ত্থ্য িকোলশত্ % .৫ ১০০       ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ প্র াধশত 

 বাধর্ থ  প্রধতদ্দবদন 

প্রর্য়ন ও প্র াশ  

বাধর্ থ  প্রধতদ্দবদন 

ওদ্দয়বসাইদ্দে প্র াধশত 
তাধরখ ১ ১৫ অদ্দটাবর  

২৯ 

অদ্দটাবর  
১৫ নদ্দভম্বর  ৩০ নদ্দভম্বর  

১৪ 

 ধডদ্দসম্বর  

- - 



 


