
আঞ্চলরক কাম যারয়, লফলক, খুরনা 

ফালল যক কভ যম্পাদন চুলি (এলএ) ২০২০-২০২১ এয ভালক অগ্রগলি প্রলিবফদন 

লফবফচ্য ভা: জুন ২০২১ লি. 

 

ককৌরগি 

উবেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌরগি 

উবেশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন সূচ্ক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা দ্ধলি 

(Calculation 

method) 

 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন 

সূচ্বকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষ্যভাত্রা/লনণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

লফগি ভাবয 

পূফ য ভাবয অর্যন 

লফগি ভাব 

অর্যন 

লফবফচ্য ভাব 

অর্যন 

 

ক্রভপুলিি 

অর্যন 

অর্যবনয ায ভন্তব্য 

 অাধাযণ অলি উত্তভ উত্তভ চ্রলি ভান চ্রলি ভাবনয 

লনবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ 

আঞ্চলরক কাম যারয়, লফলক, খুরনায ককৌরগি উবেশ্যমূ ২০২০-২১ 

[১] লযবফফান্ধফ 

ভাঝালয, ক্ষুদ্র ও 

কুটিয লবেয দ্রুি 

লফকা ও উন্নয়ন 

এফং  

লেপ্লবেয 

িবাগ ব্যফায 

লনলিিকযণ 

 

৩৭ [১.১] প্রবর্ক্ট প্রপাইর 

প্রণয়ন  

[১.১.১] প্রণয়নকৃি 

প্রবর্ক্ট প্রপাইর  
ভলি ংখ্যা ৩ ১০০ ৯৭ ৯৪ ৯০ ৮৮ 

২ ৮ ৫ ১০৩ 1০0 
 

[১.২] াফ-কক্টয স্টালি 

প্রণয়ন ও প্রকা 

[১.২.১] প্রণয়নকৃি ও 

প্রকালি াফ-কক্টয 

স্টালি 

ভলি ংখ্যা ৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ 
০ ১ ০ ১১ 1০0 

 

[১.৩] লফণন ভীক্ষ্া 

প্রণয়ন 

[১.৩.১] প্রণয়নকৃি 

লফণন ভীক্ষ্া 
ভলি ংখ্যা ৩ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ 

২ ৮ ৯ ৯০ 1০0 
 

[১.৪] বেয নকা নমুনা 

লফিযণ 

[১.৪.১] লফিযণকৃি 

বেয নকা নমুনা 
ভলি ংখ্যা ৩ ২৪০ ২৩৭ ২৩৫ ২৩২ ২৩০ 

২০ ১৫ ২৯ ২৭৩ 1০0 
 

[১.৫] কালযগলয িথ্য 

লফিযণ 

[১.৫.১] লফিযণকৃি 

কালযগলয িথ্য 
ভলি ংখ্যা ৩ ২২৫ ২১৪ ২০৩ ১৯৩ ১৯০ 

১৪ ১৮ ২১ ২৩৫ 1০0 
 

[১.৬] প্রকে প্রস্তাফ প্রণয়ন 

ও মূল্যায়ন  

[১.৬.১] প্রণয়ন ও 

মূল্যায়নকৃি প্রকে 

প্রস্তাফ  

ভলি ংখ্যা ৩ ১৬০০ ১৫৮৫ ১৫৬৫ ১৫৫৬ ১৫৫০ 
৭৬ ১০০ ৬১ ১৭৪১ 1০০ 

 

[১.৭] ঋণ ব্যফস্থা ও 

ায়িাকযণ  

[১.৭.১] ঋণ 

লফিযণকৃি লে 

ইউলনে  

ভলি ংখ্যা ৩ ১৪০০ ১৪৯৫ ১৪৯০ ১৩৮৬ ১৩৮০ 
৭২ ১১০ ৭৩ ১৬২৮ 1০০ 

 

[১.৮] উবযািায লনর্স্ব 

লফলনবয়াবগ লে স্থান  

[১.৮.১] লনর্স্ব 

উবযাবগ লফলনবয়াগকৃি 

লে ইউলনে  

ভলি ংখ্যা ৩ ৬৩৬ ৬৩৩ ৬৩০ ৬২৭ ৬২৫ 
৩১ ৬২ ৩৮ ৭৭৪ 1০০ 

 

[১.৯] লে ইউলনে লনফন্ধন [১.৯.১] লনফলন্ধি লে 

ইউলনে 

ভলি ংখ্যা ৪ ৫৪০ ৫২০ ৫০০ ৪৮৭ ৪৮৫ 
১৩৯ 234 93 ১২৬৭ ১০০ 

 

[১.১০] রুগ্ন/ফন্ধ লে 

ইউলনে চ্ালুকযণ 

[১.১০.১] চ্ালুকৃি লে 

ইউলনে 

ভলি ংখ্যা ২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ 
২ 2 0 ২১ 1০০ 

 

[১.১১] লেনগযীয কাম যক্রবভ 

গলিীরিা আনয়বন 

লেনগযী লযদ যন 

[১.১১.১] লযদ যনকৃি 

লেনগযী ভলি ংখ্যা ৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ 
৩ 6 0 ১৮ 1০0 

 

[১.১২] লেনগযীয 

অব্যফহৃি প্লে ফযােকযণ 

[১.১২.১] প্লে 

ফযােকযবণয রবক্ষ্য ভলি ংখ্যা ৩ ২৪ ১৮ ১২ ৮ ৬ 
০ ০ ১ ৯ ৩৮ 

 



ককৌরগি 

উবেশ্য 
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ককৌরগি 

উবেশ্যয ভান 
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Strategic 

Objective) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন সূচ্ক 
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গণনা দ্ধলি 
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একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন 

সূচ্বকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষ্যভাত্রা/লনণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

লফগি ভাবয 

পূফ য ভাবয অর্যন 

লফগি ভাব 

অর্যন 

লফবফচ্য ভাব 

অর্যন 

 

ক্রভপুলিি 

অর্যন 

অর্যবনয ায ভন্তব্য 

 অাধাযণ অলি উত্তভ উত্তভ চ্রলি ভান চ্রলি ভাবনয 

লনবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ 

আঞ্চলরক কাম যারয়, লফলক, খুরনায ককৌরগি উবেশ্যমূ ২০২০-২১ 

অনুলিি এরএল 

কলভটিয বা 

[১.১২.২] ফযােকৃি 

প্লে 

গড় ায ১ ৭৬ ৭৪ ৭২ ৭০ ৬৫ 
০ ০ ২৬ ৮১ ১০০ 

 

[২] ভাঝালয, ক্ষুদ্র 

ও কুটিয লে 

খাবি উবযািা ও 

দক্ষ্ র্নলি 

তিলয 

১৬ [২.১] লে উবযািা 

লচ্লিিকযণ  

[২.১.১] লচ্লিি লে 

উবযািা  
ভলি ংখ্যা ৬ ৩২০০ ৩১৭৫ ৩১৪০ ৩১০৮ ৩০০০ ২২৪ 243 211 ৩৫৬২ 10০  

[২.২] উবযািা তিলযবি 

লফলক-এ  প্রলক্ষ্ণ 

আবয়ার্ন 

[২.২.১] লফলবক 

প্রললক্ষ্ি উবযািা  

ভলি ংখ্যা ১০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ১৩৯৭ ১৩০০ ৮৬ ০ ৩১৫ ১৫৬৮ ৮৭ 

      -১৯ 

               

               

        

[৩]  ক্ষুদ্র ও কুটিয 

লে স্থাবনয 

ভাধ্যবভ 

কভ যংস্থান সৃলি 

১৪ [৩.১] লফলক লনর্স্ব 

িলফর কেবক ঋণ লফিযণ 

[৩.১.১] লফিযণকৃি 

ঋবণয লযভান 
ভলি 

ককাটি 

োকায় 
২ ২.৫ ২.২৫ ২.০ ১.৮৩ ১.৮ 

০.১৩৭ ০.২৪৭ ০.২৭০ ২.৮৮৮ ১০০ 
 

[৩.২] ক্ষুদ্র ও কুটিয লে 

স্থাবনয ভাধ্যবভ 

কভ যংস্থাবনয সুবমাগ 

সৃলিকযণ 

[৩.২.১] কভাে সৃি 

কভ যংস্থান 
ভলি ংখ্যা ১০ ১১৭০০ ১১৪৫০ ১১২০০ ১০৯৮৮ ১০৮৫০ 

৬৫৭ 1129 612 ১৩৬৫৪ 1০০ 
 

[৩.৩] নাযীবদয 

কভ যংস্থান সৃলিকযণ 

[৩.৩.১] সৃি নাযী 

কভ যংস্থান 
ভলি ংখ্যা ২ ২৩৪০ ২২৯০ ২২৪০ ২১৯৮ ২১৭০ 

১৬০ 482 160 ৩৬১৮ 1০০ 
 

[৪] ভাঝালয, ক্ষুদ্র 

ও কুটিয লেে 

লফণবন ায়িা 

 

২ 

[৪.১] মুলর্ফ ফল য উরবক্ষ্য 

লে কভরা আবয়ার্ন 

[৪.১.১] আবয়ালর্ি 

লে কভরা 
ভলি ংখ্যা ১ ২ ১ - - - ০ ০ ১ ৭ 1০0 

 

[৪.২] কক্রিা লফবক্রিা 

বেরন আবয়ার্ন 

[৪.২.১] আবয়ালর্ি 

কক্রিা লফবক্রিা 

বেরন 

ভলি ংখ্যা ১ ১ - - - - ০ ০ ০ ০ 0            

      

[৫] আধুলনক 

প্রমৄলিয ায়িায 

ভাধ্যবভ স্বাস্থযেি 

ও পুলি মৃদ্ধ 

খাযে উৎাদন 

লনলিিকযণ 

৬ [৫.১] কবার্য রফবণ 

আবয়ালিন লভশ্রণ 

লনলিিকযণ 

[৫.১.১] আবয়ালিন 

লভলশ্রি রফবণয 

লযভাণ 

ভলি 
রক্ষ্  

কভলিক েন 
৩ ০.৬০ ০.৫৮ ০.৫৫ ০.৫২ ০.৫০ 

০.০৪ ০.০৪ ০.০৪ ০.৪৯ ৮১ 
 

[৫.২] কফযকালয 

উবযািাবদয ভাধ্যবভ ভধু 

উৎাদন 

 

[৫.২.১] উৎালদি 

ভধুয লযভাণ ভলি কভলিক েন ৩ ২০০০ ১৯৬৫ ১৯২৫ ১৮৮৫ ১৮৫০ 
১১০৪.৮৮ ৫০২.৮৬ ০.৩১ ৩৮০৬.২৮ ১০০ 

 

 



আঞ্চলরক কাম যারয়, লফলক, খুরনায আফলশ্যক ককৌরগি উবেশ্যমূ ২০২০-২১ 

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

ককৌরগি 

উবেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌরগি 

উবেবশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন সুচ্ক 

(Performance 

Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন 

সূচ্বকয 

ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষ্যভাত্রায ভান ২০২০-২১ 

 

অগ্রগলি 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অলি উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চ্রলি ভান 

(Fair) 

চ্রলিভাবনয লনবে 

(Poor) 

লফগি ভাবয 

পূফ য ভাবয অর্যন 

লফগি ভাব 

অর্যন 

লফবফচ্য ভাব 

অর্যন 

 

ক্রভপুলিি 

অর্যন 

অর্যবনয ায ভন্তব্য 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তলযক 

কভ যকাবে স্বচ্ছিা 

বৃলদ্ধ ও 

র্ফাফলদল 

লনলিিকযণ 

 

১১ [১.১] ফালল যক কভ যম্পাদন 

চুলি (এলএ) ফাস্তফায়ন 

[১.১.১] এলএ’য কর 

তত্রভালক প্রলিবফদন 

ওবয়ফাইবে প্রকালি 

ংখ্যা ২ ৪ - - - - ১ - ১ ৪ ১০০  

[১.১.২] এলএ টিবভয ভালক 

বা অনুলিি 
ংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - ১ ১ ১ ১২ ১০০  

[১.২] শুদ্ধাচ্ায/উত্তভ চ্চ্ যায 

লফলবয় অংীর্নবদয 

বে ভিলফলনভয় 

[১.২.১] ভিলফলনভয় বা 

অনুলিি ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - ১ - ১ ৪ ১০০  

[১.৩] অলববমাগ প্রলিকায 

ব্যফস্থা লফলবয়  কফাগ্রীিা 

/অংীর্নবদয 

অফলিকযণ 

[১.৩.১]অফলিকযণ বা 

আবয়ালর্ি 
ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - ১ - ১ ৪ ১০০  

[১.৪] কফা প্রদান 

প্রলিশ্রুলি লফলবয়  

কফাগ্রীিাবদয 

অফলিকযণ 

[১.৪.১]অফলিকযণ বা 

আবয়ালর্ি 
ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২  - ১ - ১ ৪ ১০০  

[১.৫] িথ্য ফািায়ন 

ারনাগাদ ংক্রান্ত 

তত্রভালক প্রলিবফদন 

উর্ধ্যিন কর্তযবক্ষ্য লনকে 

কপ্রযণ 

[১.৫.১]  তত্রভালক প্রলিবফদন 

কপ্রলযি 

ংখ্যা ২ ৪ ৩    ১ - ১ ৪ ১০০  

[২] 

কভ যম্পাদবন 

গলিীরিা 

আনয়ন ও 

কফায ভান বৃলদ্ধ 

৮ [২.১] ই-নলে ফাস্তফায়ন [২.১.১] ই-নলেবি কনাে 

লনষ্পলত্তকৃি 
% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - - - - - -  

[২.২] উদ্ভাফনী/ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

উবযাগ ফাস্তফায়ন 

[২.২.১] ন্যযনিভ একটি নতুন 

উদ্ভাফনী/ক্ষুদ্র উন্নয়ন উবযাগ 

চ্ালুকৃি 

িালযখ ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - - - ১৫-৫-২০২১ - ৭০  

[২.৩] কভ যচ্াযীবদয 

প্রলক্ষ্ণ প্রদান 

[২.৩.১] প্রবিযক  কভ যচ্ালযয 

র্ন্য প্রলক্ষ্ণ আবয়ালর্ি 
র্নঘন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - ২ - - ৩০ ৭৫  

[২.৩.২] ১০ভ কগ্রি ও িদুর্ধ্য 

প্রবিযক কভ যচ্াযীবক এলএ 

লফলবয়  প্রদত্ত প্রলক্ষ্ণ 

র্নঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - - - ২.৫ ৫ ১০০  

[২.৪] এলএ ফাস্তফায়বন [২.৪.১] নুযনিভ একটি ংখ্যা ১ ১ - - - - - - ১ ১ ১০০  



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

ককৌরগি 

উবেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌরগি 

উবেবশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন সুচ্ক 

(Performance 

Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন 

সূচ্বকয 

ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষ্যভাত্রায ভান ২০২০-২১ 

 

অগ্রগলি 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অলি উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চ্রলি ভান 

(Fair) 

চ্রলিভাবনয লনবে 

(Poor) 

লফগি ভাবয 

পূফ য ভাবয অর্যন 

লফগি ভাব 

অর্যন 

লফবফচ্য ভাব 

অর্যন 

 

ক্রভপুলিি 

অর্যন 

অর্যবনয ায ভন্তব্য 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

প্রবণাদনা প্রদান আওিাধীন দপ্তয/ একর্ন 

কভ যচ্াযীবক এলএ 

ফাস্তফায়বনয র্ন্য প্রবণাদনা 

প্রদানকৃি 

[৩] আলে যক ও 

ম্পদ 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

৬ [৩.১] ফালল যক ক্রয় 

লযকেনা ফাস্তফায়ন 

[৩.১.১] ক্রয় লযকেনা 

অনুমায়ী ক্রয় ম্পালদি % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - - ৪০ ৫ ৯৫ ৯৫  

[৩.২] ফালল যক উন্নয়ন 

কভ যসূলচ্ (এলিল)/ফাবর্ে 

ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফালল যক উন্নয়ন 

কভ যসূলচ্ (এলিল) /ফাবর্ে 

ফাস্তফালয়ি 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - - - - 
৯৫ ৯৫ 

 

[৩.৩] অলিে আলত্ত 

লনষ্পলত্ত কাম যক্রবভয উন্নয়ন 

[৩.৩.১] অলিে আলত্ত 

লনষ্পলত্তকৃি 
% ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - - - - ১০০ ১০০  

[৩.৪] ারনাগাদকৃি 

স্থাফয ও অস্থাফয ম্পলত্তয 

িালরকা ভন্ত্রণারয়/লফবাবগ 

কপ্রযণ 

[৩.৪.১] ারনাগাদকৃি স্থাফয 

ও অস্থাফয ম্পলত্তয িালরকা 

ভন্ত্রণারয়/লফবাবগ কপ্রলযি 
িালযখ ১ ১৫-১২-২০ ১৪-০১-২১ ১৫-২-২১ - - - - - ২১-৯-২০২০ 100  

 

 


