
সরকাির আবাসন পিরদ�েরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি� ২০১৭-২০১৮ 

আবি�ক �কৗশলগত উে��স�েহর ��মািসক �িতেবদন (এি�ল-�ন, ২০১৮) 

�কৗশলগত 
উে�� 

�কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 

কায ��ম কম �স�াদন �চক একক কম�স�া
দন 

�চেকর 
মান 

িভি� 
বছর 

২০১৫-
২০১৬ 

ল��মা�া/
অজ�ন 

 

ল��মা�া / িনণ �ায়ক ২০১৭-২০১৮ �ে�পণ 
২০১৮-
২০১৯ 

�ে�পণ 
২০১৯-
২০২০ 

অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান চলিত মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হ 
[১] দ�তার 
সে� বািষ �ক 
কম �স�াদন 

�ি� 
বা�বায়ন 

িনি�ত করা 

৬ [১.১] ২০১৭-২০১৮ 
অথ �বছেরর খসড়া বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি� দািখল  

[১.১.১] িনধ �ািরত 
সময়সীমার মে� খসড়া 
�ি� দািখল�ত 

তািরখ ১.০০  ল��মা�া ১৫-০৫-২০১৭ ১৬-০৫-২০১৭ ১৭-০৫-২০১৭ ১৮-০৫-২০১৭ ১৯-০৫-২০১৭   

অজ�ন ৩০-০৪-২০১৭       

[১.২] ২০১৬-২০১৭ 
অথ �বছেরর বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি�র ��ায়ন 
�িতেবদন দািখল 

[১.২.১] িনধ �ািরত তািরেখ 
��ায়ন �িতেবদন 
দািখল�ত 

তািরখ ১.০০  ল��মা�া ১৪-০৮-২০১৭ ১৬-০৮-২০১৭ ১৭-০৮-২০১৭ ১৮-০৮-২০১৭ ২১-০৮-২০১৭   

অজ�ন ১০-০৭-২০১৭       

[১.৩] ২০১৭-২০১৮ 
অথ �বছেরর বািষ �ক 
করমস�াদন �ি� 
বা�বায়ন পিরবী�ণ 

[১.৩.১] ��মািসক 
�িতেবদন �ণীত ও 
দািখল�ত 

সং�া ১.০০  ল��মা�া ৪ ৩ ২     

অজ�ন ৩       

[১.৪] ২০১৭-২০১৮ 
অথ �বছেরর বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি�র 
অধ �বািষ �ক ��ায়ন 
�িতেবদন দািখল 

[১.৪.১] িনধ �ািরত তািরেখ 
অধ �বািষ �ক ��ায়ন 
�িতেবদন দািখল�ত 

তািরখ ১.০০  ল��মা�া ৩১-০১-২০১৮ ০১-০২-২০১৮ ০২-০২-২০১৮ ০৫-০২-২০১৮ ০৬-০২-২০১৮   

অজ�ন  
১১-০১-২০১৮ 

      

[১.৫] আওতাধীন 
দ�র/সং�ার সে� ২০১৭-
২০১৮ অথ �বছেরর বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি� �া�র 

[১.৫.১] বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি� �া�িরত 

তািরখ ১.০০  ল��মা�া ৩০-০৬-
২০১৭ 

      

অজ�ন ২০-০৬-২০১৭       

[১.৬] বািষ �ক কম �স�াদন 
�ি�র সে� সংি�� 
কম �কত�ােদর �েণাদনা 
�দান 

[১.৬.১] �বেদিশক 
�িশ�েণ ��িরত কম �কত�া 

সং�া ১.০০  ল��মা�া ৩ ২ ১     

অজ�ন  
--- 

      

 

  



সরকাির আবাসন পিরদ�েরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি� ২০১৭-২০১৮ 
 

�কৗশলগত 
উে�� 

�কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 

কায ��ম কম �স�াদন �চক একক কম �স�াদন 
�চেকর মান 

িভি� বছর 
২০১৫-
২০১৬ 

ল��মা�া/ 
অজ�ন 

 

ল��মা�া / িনণ �ায়ক ২০১৭-২০১৮ �ে�পণ 
২০১৮-
২০১৯ 

�ে�পণ 
২০১৯-
২০২০ 

অসাধারণ অিত 
উ�ম 

উ�ম চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হ 

[২] কায �প�িত 
ও �সবার 
মােনা�য়ন 

৫ [২.১] ই ফাইিলং প�িত 
�বত�ন 

[২.১.১] ম�ণালয়/িবভােগ 
ই-ফাইিলং প�িত �বিত�ত 

তািরখ ১.০০  ল��মা�া ২৮-০২-
২০১৮ 

৩০-০৩-
২০১৮ 

৩০-০৪-
২০১৮ 

৩১-০৫-
২০১৮ 

২৯-০৬-
২০১৮ 

  

অজ�ন ১২-১২-
২০১৭ 

    
 

  

[২.২] িপ,আর,এল, ��র 
০২ মাস �েব � সংি�� 
কম �চারীর িপ,আর,এল, �� 
নগদায়ন ও �পনশন 
ম�িরপ� �গপৎ জাির 
িনি�তকরণ 

[২.২.১] িপ,আর,এল, ��র 
০২ মাস �েব � সংি�শট 
কম �চারীর িপ,আর, এল, �� 
নগদায়ন ও �পনশন 
ম�িরপ� �গপৎ জাির�ত 

% ১.০০  ল��মা�া ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০   

অজ�ন  
১০০ 

      

[২.৩] �সবা �ি�য়ায় 
উ�াবন কায ��ম বা�বায়ন 

[২.৩.১] ম�ণালয়/িবভাগ 
এবং আওতাধীন 
দ�র/সং�ায় অিধকসং�ক 
অনলাইন �সবা চা�র লে�� 
�সবাস�েহর �ণ �াং তািলকা 
�ণীত এবং অ�ািধকার 
িনধ �ািরত 

তািরখ ১.০০  ল��মা�া ৩০-১১-
২০১৭ 

০৭-১২-
২০১৭ 

১৪-১২-
২০১৭ 

২১-১২-
২০১৭ 

২৮-১২-
২০১৭ 

  

অজ�ন ২৬-০৭-
২০১৭ 

      

[২.৩.২] ম�ণালয়/িবভাগ 
এবং আওতাধীন 
দ�র/সং�ায় অিধকসং�ক 
�সবা�ি�য়া সহজীকরেণর 
লে�� �সবাস�েহর �ণ �াংগ 
তািলকা �ণীত এবং 
অ�ািধকার িনধ �ািরত 

তািরখ ১.০০  ল��মা�া ৩০-১১-
২০১৭ 

০৭-১২-
২০১৭ 

১৪-১২-
২০১৭ 

২১-১২-
২০১৭ 

২৮-১২-
২০১৭ 

  

অজ�ন ২৬-০৭-
২০১৭ 

      

[২.৪]অিভেযাগ �িতকার 
�ব�া বা�বায়ন 

[২.৪.১] িন�ি��ত 
অিভেযাগ 

% ১.০০  ল��মা�া ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০   

অজ�ন  
১০০ 

      

 

  



সরকাির আবাসন পিরদ�েরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি� ২০১৭-২০১৮ 
 

�কৗশলগত 
উে�� 

�কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 

কায ��ম কম �স�াদন �চক একক কম �স�াদন 
�চেকর মান 

িভি� বছর 
২০১৫-
২০১৬ 

ল��মা�া/ 
অজ�ন 

 

ল��মা�া / িনণ �ায়ক ২০১৭-২০১৮ �ে�পণ 
২০১৮-
২০১৯ 

�ে�পণ 
২০১৯-
২০২০ 

অসাধারণ অিত 
উ�ম 

উ�ম চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হ 
[৩] দ�তা ও 
�নিতকতার উ�য়ন 

৩ [৩.১] সরকাির কম �স�য়াদন 
�ব�াপনা সং�া� 

�িশ�ণসহ িবিভ� িবষেয় 
কম �কত�া/কম �চারীগেণর 

�িশ�ণ আেয়াজন 

[৩.১.১] �িশ�েণর সময়* জনঘ�া ১.০০  ল��মা�া ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০   

অজ�ন ৬০       

[৩.২] জাতীয় ��াচার �কৗশল 
বা�বায়ন 

[৩.২.১] ২০১৭-২০১৮ 
অথ �বছেরর ��াচার বা�বায়ন 
কম �পিরক�না এবং পিরবী�ণ 
কাঠােমা �ণীত ও দািখল�ত 

তািরখ ১.০০  ল��মা�া ৩১-০৭-২০১৭ ১৪-
০৮-
২০১৭ 

     

অজ�ন ১৭-০৭-২০১৭       

[৩.২.২]  িনধ �ািরত 
সময়সীমার মে� ��মািসক 

পিরবী�ণ �িতেবদন 
দািখল�ত 

সং�া ১.০০  ল��মা�া ৪ ৩ ২     

অজ�ন ৪       

[৪] কম �পিরেবশ 
উ�য়ন 

৩ [৪.১] অিফস ভবন ও আি�না 
পির�� রাখা 

[৪.১.১] িনধ �ািরত সময়সীমার 
মে� অিফস ভবন ও আি�না 

পির�� 

সং�া ১.০০  ল��মা�া ৩০-১১-২০১৭ ৩১-
১২-

২০১৭ 

৩১-০১-
২০১৮ 

    

অজ�ন িনয়িমত 
পির�ার করা 

হয় 

      

[৪.২] �সবা �ত�াশী এবং 
দশ �নাথ�েদর জ� টয়েলটসহ 
অেপ�াগার (Waiting 
Room)-এর �ব�া করা 

[৪.২.১] িনধ �ািরত সময়সীমার 
মে� �সবা �ত�াশী এবং 

�শনাথ�েদর জ� টয়েলটসহ 
অেপ�াগার চা��ত 

তািরখ ১.০০  ল��মা�া ৩০-১১-২০১৭ ৩১-
১২-

২০১৭ 

৩১-০১-
২০১৮ 

    

অজ�ন  
চা��ত 

      

[৪.৩] �সবার মান স�েক� 
�সবা�হীতােদর মতামত 

পিরবী�েণর �ব�া চা� করা 

[৪.৩.১] �সবার মান স�েক� 
�সবা�হীতােদর মতামত 

পিরবী�েণর �ব�া চা��ত 

তািরখ ১.০০  ল��মা�া ৩০-১১-২০১৭ ৩১-
১২-

২০১৭ 

৩১-০১-
২০১৮ 

    

অজ�ন পিরদ�েরর 
ওেয়বসাইেট 
এ সং�া� 
�গল ফম � 

অ�� �� করা 

      



সরকাির আবাসন পিরদ�েরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি� ২০১৭-২০১৮ 
হেয়েছ 

[৫] ত� অিধকার 
ও ��েণািদত 
ত� �কাশ 
বা�বায়ন 

�জারদার করা 

২ [৫.১] ত� বাতায়ন 
হালনাগাদকরণ 

[৫.১.১] ত� বাতায়ন 
হালনাগাদ�ত 

% ১.০০  ল��মা�া ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০   

অজ�ন ১০০       
[৫.২] ম�ণালয়/িবভােগর 

বািষ �ক �িতেবদন �ণয়ন ও 
�কাশ 

[৫.২.১] বািষ �ক �িতেবদন 
ওেয়বসাইেট �কািশত 

তািরখ ১.০০  ল��মা�া ১৫-১০-২০১৭ ২৯-
১০-

২০১৭ 

১৫-১১-
২০১৭ 

৩০-১১-
২০১৭ 

১৫-১২-
২০১৮ 

  

অজ�ন ০৪-০৭-২০১৭       

[৬] আিথ �ক 
�ব�াপনার 

উ�য়ন 

১ [৬.১] অিডট আপি� িন�ি� 
কায ��েমর উ�য়ন 

[৬.১.১] বছের অিডট আপি� 
িন�ি��ত 

% ১.০০  ল��মা�া ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০   

অজ�ন ১০       

*সামিয়ক (Provisional) ত�  



সরকাির আবাসন পিরদ�েরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি� ২০১৭-২০১৮ 

�সকশন ৩ 
সরকাির আবাসন পিরদ�েরর �কৗশলগত উে��, অ�ািধকার, কায ��ম, কম �স�াদন �চক এবং ল��মা�াস�হ 

 

�কৗশলগত উে�� �কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 

কায ��ম কম �স�াদন �চক একক কম �স�াদন 
�চেকর মান 

িভি� বছর 
২০১৫-
২০১৬ 

ল��মা�া / 
অজ�ন 

ল��মা�া / িনণ �ায়ক ২০১৭-২০১৮ �ে�পণ 
২০১৮-
২০১৯ 

�ে�পণ 
২০১৯-
২০২০ 

অসাধারণ অিত 
উ�ম 

উ�ম চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
সরকাির আবাসন পিরদ�েরর �কৗশলগত উে��স�হ 

[১] সরকাির 
কম �চারীগেণর 
অ��েল 
বাসা/�ােরজ বরা� 
�দান 
এবং 
 

২০ [১.১] বাসা বরা�করণ [১.১.১] বরা��ত 
বাসা 

সং�া ১০  ল��মা�া ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ১০০   

অজ�ন ৫৮       
[১.২] অৈবধ বসবােসর 
��ে� বাসার বরা� 
বািতলকরণ 

[১.২.১] বািতল�ত 
বাসা 

সং�া ০৫  ল��মা�া ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০   

অজ�ন ৩৫       

[১.৩] সরকাির 
অথ �ায়েন �য়�ত গাড়ী 
রাখার জ� �ােরজ 
বরা� �দান 

[১.৩.১] বরা��ত 
�ােরজ 

সং�া ০৫  ল��মা�া ১০ ৯ ৮ ৭ ৬   

অজ�ন ৬৬       

[২] সরকাির 
কম �চারীগেণর 
অ��েল না-দািব 
সনদ �দান 

১০ [২.১] সামিয়ক না-দািব 
সনদ �দান 

[২.১.১] �দান�ত 
সামিয়ক না-দািব 
সনদ 

% ০৫  ল��মা�া ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০   

অজ�ন ৯৫       

[২.২] অবসর�া� 
কম �কত�া/কম �চারীগেণর 
�ড়া� না-দািব সনদ 
�দান 

[২.২.১] �দান�ত 
�ড়া� না-দািব সনদ 

% ০৫  ল��মা�া ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

অজ�ন ১০০       

 

 

  

  



সরকাির আবাসন পিরদ�েরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি� ২০১৭-২০১৮ 
 

�কৗশলগত উে�� �কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 

কায ��ম কম �স�াদন 
�চক 

একক কম �স�াদন 
�চেকর মান 

িভি� বছর 
২০১৫-
২০১৬ 

ল��মা�া / 
অজ�ন 

ল��মা�া / িনণ �ায়ক ২০১৭-২০১৮ �ে�পণ 
২০১৮-
২০১৯ 

�ে�পণ 
২০১৯-
২০২০ 

অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান চলিত মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
সরকাির আবাসন পিরদ�েরর �কৗশলগত উে��স�হ 

[৩] সরকাির 
আবাসন 
পিরদ�েরর বাসা 
সং�া� 
ডাটােবেজর 
আক�াইভ স�মতা 
সংেযাজন 

২৫ [৩.১] সরকাির 
আবাসন 
পিরদ�েরর বাসা 
সং�া� 
ডাটােবেজর 
আক�াইভ 
স�মতা 
সংেযাজন 

[৩.১.১] 
ত�ভা�ার 
হালনাগাদ�ত ও 
আ�িনকীকরণ 
স�ািদত 

তািরখ ১৫  ল��মা�া ১৮/০৬/২০১৮ ২১/০৬/২০১৮ ২৪/০৬/২০১৮ ২৭/০৬/২০১৮ ৩০/০৬/২০১৮   

অজ�ন ১৬/০৫/২০১৮       

[৩.২] সরকাির 
আবাসন 
পিরদ�েরর বাসা 
সং�া� ত�ািদর 
ডাটােবজ 
আ�িনকায়ন ও 
হালনাগাদকরণ 

[৩.২.১] �েব �র 
সকল ত� 
আক�াইভ�ত 

তািরখ ১০  ল��মা�া ১৮/০৬/২০১৮ ২১/০৬/২০১৮ ২৪/০৬/২০১৮ ২৭/০৬/২০১৮ ৩০/০৬/২০১৮   

অজ�ন ১৬/০৫/২০১৮       

[৪] িবিভ� ��িণর 
বাসা পিরদশ �ন ও 
অৈবধ দখল হেত 
উ�ার 

১০ [৪.১] সেরজিমেন 
আবাসন এলাকা 
পিরদশ �ন 

[৪.১.১] 
পিরদশ �ন�ত 
আবাসন এলাকা 

% ০৫  ল��মা�া ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০   

অজ�ন ৩০       

[৪.২] অৈবধ 
দখেল থাকা 
সরকাির বাসা 
উ�ার 

[৪.২.১] 
উে�দ�ত বাসা 

সং�া ০৫  ল��মা�া ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫   

অজ�ন ০০       

[৫] সরকাির 
আবাসন 
পিরদ�েরর 
কম �চারীগেণর ত� 
ভা�ার �তির 

১৫ [৫.১] সরকাির 
আবাসন 
পিরদ�েরর সকল 
কম �চারীগেণর 
ত� সংবিলত 
ত� ভা�ার 
�তিরকরণ 

[৫.১.১] �তির�ত 
ত�ভা�ার 

তািরখ ১৫  ল��মা�া ১৮/০৬/২০১৮ ২১/০৬/২০১৮ ২৪/০৬/২০১৮ ২৭/০৬/২০১৮ ৩০/০৬/২০১৮   

অজ�ন ১৮/১০/২০১৭       

 


