
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৯, ২০২১

সংিত িবষয়ক মণালয়

বািষ ক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২০-২১



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৯, ২০২১

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
বািষ ক অজন খসড়া ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
দশজ িশ-
সংিতর সংরণ
ও সার;

৪৭

[১.১] এেশ পদক দান
[১.১.১] এেশ পদক দােনর লে
মেনানয়ন আান

তািরখ ৪ ৩০-১১-২০২০ ৩১-১২-২০২০ ১৯-০৭-২০২০ ১০০ ৪

[১.১.২] যথা সমেয় পদক দান তািরখ ১ ২০-০২-২০২১ ২১-০২-২০২১ ২০-০২-২০২১ ১০০ ১

[১.২] এেশ ফয়ারী
আজািতক মাভাষা িদবস
উযাপন

[১.২.১] কম িচ ণয়ন, বরা দান ও
তদারিক

সংা ২ ৪৯২ ৪৯০ ৪৮৫ ৯৮৪ ১০০ ২

[১.৩] জািতর িপতার জ
শতবািষ কী উযাপন

[১.৩.১] কম িচ ণয়ন, বরা দান ও
তদারিক

সংা ৩ ৪৯২ ৪৯০ ৪৮৫ ৯৮৪ ১০০ ৩

[১.৪] াধীনতা বণ জয়ী
উযাপন অান

[১.৪.১] কম িচ ণয়ন, বরা দান ও
তদারিক

সংা ৩ ৪৯২ ৪৯০ ৪৮৫ ০

[১.৫] বাংলা নববষ  উযাপন
[১.৫.১] কম িচ ণয়ন, বরা দান ও
তদারিক

সংা ৩ ৪৯২ ৪৯০ ৪৮৫ ০

[১.৬] রবী জবািষ কী উযাপন [১.৬.১] আেয়ািজত অান সংা ৩ ৩ ২ ১ ৩ ১০০ ৩

[১.৭] নজল জবািষ কী
উযাপন

[১.৭.১] আেয়ািজত অান সংা ৩ ৩ ২ ১ ৩ ১০০ ৩

[১.৮] মনীষী ও ণীজনেদর জ
ও বািষ কী উযাপন

[১.৮.১] মনীষী/ ণীজন ও িতান
িনধ ারণ এবং বরা দান

সংা ৩ ৬২ ৫৭ ৫২ ৪৭ ৪২ ৬৪ ১০০ ৩

[১.৯] িবিভ দেশর সােথ
সাংিতক/ িবেশষ িতিনিধ
দল িবিনময়

[১.৯.১] সাংিতক/ িবেশষ দল
িবিনময়

সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ০

[১.১০] জনশীল কােজর 
সংরণ

[১.১০.১] টােফাস  পিরচালনা সংা ৩ ২ ১ ২ ১০০ ৩

[১.১১] সাংিতক কম ও
িতানেক আিথ ক সহায়তা

[১.১১.১] উপকারেভাগী িশী সংা ৩ ২৫৭০ ২৫৬০ ২৫৫০ ৬৪৪০ ১০০ ৩

[১.১১.২] সহায়তাা িতান সংা ৩ ৭৫০ ৭৪০ ৭৩০ ৭২০ ৭১০ ১৭০৬ ১০০ ৩

[১.১২]  -গাীর সাংিতক
অােন সহায়তা কায ম

[১.১২.১] কম িচ ণয়ন, বরা দান ও
তদারিক

সংা ৩ ৪২ ৩৮ ৩৪ ৩০ ২৬ ৪৩ ১০০ ৩

[১.১৩] িশা িতােন
সাংিতক চচ া

[১.১৩.১] মািমক িশা িতােনর
সংা

সংা ৩ ৮৫০ ৮৪০ ৮৩০ ৮২০ ৮১০ ১৮৭২ ১০০ ৩

[১.১৩.২] সাংিতক চচ া তদারিক সংা ২ ৮৫০ ৮৪০ ৮৩০ ৮২০ ৮১০ ৯৩৬ ১০০ ২

[১.১৪] আইন ও িবিধ ণয়ন
[১.১৪.১] আইন/ নীিতমালা সংেশাধন/
ণয়ন (মিপিরষদ িবভােগ রণ)

সংা ৩ ২ ১ ২ ১০০ ৩



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৯, ২০২১

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
বািষ ক অজন খসড়া ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

ানিভিক সমাজ
িতায় িশ,
সািহত ও
সংিতর চচ া ও
গেবষণা
জারদারকরণ
এবং

১৭

[২.১] বইেমলা আেয়াজন
মিনটিরং

[২.১.১] আেয়ািজত বইেমলা পিরদশ ন সংা ৩ ৮ ৬ ৪ ১ ০ ০

[২.১.২] আজািতক বইেমলায়
অংশহণ

সংা ৩ ২ ১ ১ ৯০ ২.৭

[২.২] বই সংহ
[২.২.১] বই বাছাই কায ম হণ ও
সাদন

সংা ৩ ৯০০০০ ৮৫০০০ ৮০০০০ ৭৫০০০ ৭০০০০ ৯১০০০০ ১০০ ৩

[২.৩] লাইেির সমতা িেত
সহায়তা দান

[২.৩.১] সহায়তা া লাইেির সংা ৩ ৮০০ ৭৮০ ৭৬০ ৭৪০ ৭৩০ ৯১১ ১০০ ৩

[২.৪] ব সমাজেক পাঠাগারখী
করার লে সরকাির বসরকাির
পাঠাগার তদারিক

[২.৪.১] পাঠক আগমন সংা ৩ ১৫০০০০০ ১২০০০০০ ১০০০০০০ ৮০০০০০ ৬০০০০০ ২৪৭৬৭১ ০ ০

[২.৫] গেবষণা িবষেয় অদান [২.৫.১] অদান দান সংা ২ ১৫০০০০০০ ১৪০০০০০০ ১৩০০০০০০ ১২০০০০০০ ১১০০০০০০ ০

৩
বাািল সংিতর
ঐিতহ, ইিতহাস
ও চতনার লালন।

১১

[৩.১] তািক াপনা উৎখনন
ও সংরণ

[৩.১.১] াপনা উৎখনন ও সংরণ
কাজ তদারিক

সংা ৩ ৬ ৫ ৪ ৩ ৬ ১০০ ৩

[৩.২] তািক িনদশ ন দশ ন

[৩.২.১] দশ নাথ সংা তদারিক সংা ৩ ১২০০০০০ ১০০০০০০ ৮০০০০০ ৬০০০০০ ৪০০০০০ ১১৭৩০১১.৭৩ ৯৮.৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬৭ ২.৯৬

[৩.২.২] দশ নী ও সিমনার আেয়াজন
িবষয়ক কম িচ ণয়ন ও বাবায়ন
তদারিক

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ১০০ ২

[৩.৩] সমকালীন িচকলা সংহ,
সংরণ ও দশ ন

[৩.৩.১] জািতর িপতার জ শতবািষ কী
উপলে আেয়ািজত িচ দশ নী
তদারিক

সংা ৩ ৩ ২ ১ ৩ ১০০ ৩



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৯, ২০২১

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

বািষ ক অজন
খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৯, ২০২১

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

বািষ ক অজন
খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক
কম সাদন ি
(এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সংা ২ ১২ ১১ ১২ ১০০ ২

[এম.১.১.২] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

সংা ১ ৪ ৪ ১০০ ১

[এম.১.২]
াচার/উম চচ ার
িবষেয়
অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সংা ২ ৪ ৩ ৪ ১০০ ২

[এম.১.৩]
অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয়
সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ৪ ১০০ ১

[এম.১.৪] সবা
দান িতিত
িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ৪ ১০০ ২

[এম.১.৫] ত
বাতায়ন হালনাগাদ
সংা মািসক
িতেবদন উতন
কপের িনকট
রণ

[এম.১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সংা ২ ৪ ৩ ৪ ১০০ ২



া: ৬ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৯, ২০২১

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

বািষ ক অজন
খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ
বাবায়ন

[এম.২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫.৫২ ০ ০

[এম.২.২]
িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক
নন িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ০২-০৩-২০২১ ৯৪.৫ ১.৮৯

[এম.২.৩] সবা
সহিজকরণ

[এম.২.৩.১] এক
নন সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ১ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১ ১৫-১০-২০২০ ১০০ ১

[এম.২.৪]
কম চারীেদর
িশণ দান

[এম.২.৪.১] েতক
কম চািরর জ িশণ
আেয়ািজত

জনঘা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৬০ ১০০ ২

[এম.২.৪.২] ১০ম ড
ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪ ৫ ১০০ ১

[এম.২.৫] এিপএ
বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম
এক আওতাধীন দর-
সংা/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সংা ১ ১ ৩ ১০০ ১



া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৯, ২০২১

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

বািষ ক অজন
খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বাািষ ক
য় পিরকনা
বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী য়
সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৮৪ ৮৪ ০.৮৪

[এম.৩.২] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ (এিডিপ)
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৮৪.৩৭ ৮৪.৫ ১.৬৯

[এম.৩.২.২] ক
বাবায়ন সংা
আইএমইিড’র পািরশ
বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০ ১

[এম.৩.৩] অিডট
আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১]
িপীয়/িপীয়
সভায় উপািপত অিডট
আপি

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৬০ ৮০ ০.৮

[এম.৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৫৮.৯ ১০০ ১

মাট সং ার: 80.88 ৮০.৮৮

*সামিয়ক (provisional) ত


