
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৭, ২০২২

বাংলােদশ িরজম বাড 

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৭, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৭, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

পয টন
িশের চার
ও িবপণন
কায ম
সসারণ

১৮

[১.১] আিলক পয টন উয়ন ও
Mujib’s Bangladesh
ােনেমর চােরর লে িব২িব
আেলাচনা আেয়াজন/ অংশহণ

[১.১.১] িব২িব আেলাচনা আেয়ািজত/
অংশহণত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[১.২] পয টন উয়ন ও Mujib’s
Bangladesh ােনেমর চােরর
লে িবিভ দেশ রাডেশা আেয়াজন

[১.২.১] িবিভ দেশ রাডেশা
আেয়ািজত

সংা ২ ২ ১

[১.৩] Mujib’s Bangladesh
পয টন ােনম চােরর িবভাগীয় শহের
সিমনার আেয়াজন

[১.৩.১] সিমনার আেয়ািজত সংা ২ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ২

[১.৪] পয টন সংা তিচ িনম াণ
[১.৪.১] পয টন সংা তিচ
িনিম ত

সংা ২ ৫ ৪ ৩

[১.৫] িবিভ জলার পয টন আকষ ণ ও
াপ সিলত ১ পজ ফাার ণয়ন

[১.৫.১] িবিভ জলার পয টন
আকষ ণ ও াপ সিলত ১ পজ
ফাার ণীত

সংা ২ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ৮

[১.৬] দশীয় ও আজািতক পয টন মলায়
অংশহণ

[১.৬.১] দশীয় ও আজািতক পয টন
মলায় অংশহণত

সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৩

[১.৭] Mujib’s Bangladesh
ােনেমর চােরর লে টিলিভশেন
পয টন চারণালক অান আেয়াজন

[১.৭.১] টিলিভশেন পয টন িবষয়ক
অান চািরত

সংা ২ ৩ ২ ১ ২

[১.৮] Mujib’s Bangladesh
ােনেমর চােরর লে ফিভাল/আট 
ফভাল/ ড ফিভাল/  েগাী
কালচারাল ফিভাল আেয়াজন

[১.৮.১] ফিভাল/ ড ফিভাল/
আিদবাসী কালচারাল ফিভাল
আেয়ািজত

সংা ২ ২ ১

[১.৯] Mujib’s Bangladesh
ােনেমর চােরর লে তাবাস ও
হাইকিমশেনর সােথ ওেয়িবনার আেয়াজন

[১.৯.১] ওেয়িবনার আেয়ািজত সংা ২ ২ ১



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৭, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

পয টন
িশের
িবিভ
উপখােতর
মানব সদ
উয়ন

১৬
[২.১] র অপােরটর িশণ (সরাসির
অথবা অনলাইেন)

[২.১.১] িশণা র অপােরটর সংা ২ ৪২০ ৪০০ ৩৮০ ৩৬০ ৩২০

[২.২] র গাইড িশণ (সরাসির অথবা
অনলাইেন)

[২.২.১] িশণা র গাইড সংা ২ ৪২০ ৪০০ ৩৮০ ৩৫০ ৩২০ ১৪০

[২.৩] দশীয় খা পিরেবশনকারী িশণ
(সরাসির অথবা অনলাইেন)

[২.৩.১] িশণা দশীয় খা
পিরেবশনকারী

সংা ২ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ১০০

[২.৪] িশেণর মােম কম চারীেদর
কম দতা ি

[২.৪.১] িশণ জনঘা সংা ২ ১৬৫০ ১৬৩০ ১৬১০ ১৬০০ ১৫৮০ ৭০০

[২.৫] হােটল-মােটল-িরেসাট  কম
িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন)

[২.৫.১] িশণা হােটল-
মােটল-িরেসাট  কম হােটল-
মােটল-িরেসাট  কম

সংা ২ ৩০০ ২৭০ ২৬০ ২৫০ ২৩০ ৭৫

[২.৬] পয টন পিরবহন কম িশণ
(সরাসির অথবা অনলাইেন)

[২.৬.১] িশণা পিরবহন কম সংা ২ ২৪০ ২৩০ ২১০ ২০০ ১৮০ ৬০

[২.৭] িবেনাদন পাক কম িশণ
(সরাসির অথবা অনলাইেন)

[২.৭.১] িশণা িবেনাদন পাক
কম

সংা ২ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ৯০

[২.৮] পয টন িবষয়ক সাংবাদকম িশণ
(সরাসির অথবা অনলাইেন)

[২.৮.১] িশণা সংবাদকম সংা ২ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ৯০



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৭, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

পয টন খােত
ত ির
বহার ি
ও ডাটােবজ
সফটওয়ার
ত

১৩

[৩.১] র অপােরটর অনলাইন িনবন
সফটওয়ার ত

[৩.১.১] র অপােরটর অনলাইন
িনবন সফটওয়ার তত

শতকরা ২ ৮০ ৭০ ৬০

[৩.২] র গাইড অনলাইন িনবন
সফটওয়ার ত

[৩.২.১] র গাইড অনলাইন িনবন
সফটওয়ার তত

শতকরা ২ ৮০ ৭০ ৬০

[৩.৩] হােটল-মােটল ও িরেসাট  ‘এর
ডাটােবজ সফটওয়ার ত

[৩.৩.১] হােটল-মােটল ‘এর
ডাটােবজ সফটওয়ার তত

শতকরা ২ ৮০ ৭০ ৬০

[৩.৪] রের ‘এর ডাটােবজ সফটওয়ার
ত

[৩.৪.১] রের ‘এর ডাটােবজ
সফটওয়ার তত

শতকরা ২ ৮০ ৭০ ৬০

[৩.৫] এিমউজেম পাক ‘এর ডাটােবজ
সফটওয়ার ত

[৩.৫.১] এিমউজেম পাক ‘এর
ডাটােবজ সফটওয়ার তত

শতকরা ২ ৮০ ৭০ ৬০

[৩.৬] পয টন পিরবহন ‘এর ডাটােবজ
সফটওয়ার ত

[৩.৬.১] পয টন পিরবহন ‘এর
ডাটােবজ সফটওয়ার তত

শতকরা ২ ৮০ ৭০ ৬০

[৩.৭] সামািজক যাগােযাগ মােম
বাংলােদেশর পয টন চার

[৩.৭.১] িভিডও, ছিব ও ত
আপেলাডত

সংা ১ ৫৫০ ৫৩০ ৫১০ ৫০০ ৪৮০ ৩৩৮



া: ৬ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৭, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪

টকসই ও
পিরেবশ
বাব পয টন
উয়ন
কায ম

১৩

[৪.১] ামীন পয টন উয়েনর লে
উপেজলা পয ােয় কম শালা আেয়াজন
(সরাসির অথবা অনলাইেন)

[৪.১.১] আেয়ািজত কম শালা সংা ৩ ২৪ ২০ ৬

[৪.২] ানীয় জনেগাীেক পয টন িশের
সােথ সৃ করার জ কিমউিন
বইজড িরজম উয়ন

[৪.২.১] কিমউিন বইজড িরজেম
সৃ পিরবার

সংা ২ ৩০ ২৫ ১৩

[৪.৩] টকসই ও পিরেবশ বাব পয টন
উয়েনর জ িশিত ভলািয়ার তরী
(সরাসির অথবা অনলাইন িশণ)

[৪.৩.১] িশণা ভলািয়ার সংা ২ ৫০০ ৪৮০ ৪৭০ ৪৫০ ৪২০

[৪.৪] পয টন আকষ েণর পিরেবশ
সংরেণর জ ানীয় অংশীজন সমেয়
জনসেচতনতা লক সভা আেয়াজন
(সরাসির অথবা অনলাইেন)

[৪.৪.১] আেয়ািজত সভা সংা ২ ৪ ৩ ১

[৪.৫] পয টন আকষ ণীয় ানসেহ
পয টকেদর জ মৗিলক িবধািদ উয়ন

[৪.৫.১] পয টন টসেহ িজত
িবধািদ

সংা ২ ৫ ৪ ৪

[৪.৬] নারীবাব পয টন উয়েন কম শালা
আেয়াজন

[৪.৬.১] নারীবাব পয টন উয়েন
কম শালা আেয়ািজত

সংা ২ ২ ১ ১



া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৭, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৫

পয টন
িশের
উয়েন
গেবষণা ও
পািরশ
বাবায়ন

১০

[৫.১] পয টন িশের উয়েন খাতিভিক
গাইডলাইন ণয়ন

[৫.১.১] (১) দশীয় ও আজািতক
পয টন মলায় অংশহণ, (২) র
অপােরটর িশণ, (৩) র গাইড
িশণ, (৪) িটড ভর
িশণ, (৫) কিমউিন িভিক
িরজম িশণ, (৬) পয টন
িবধািদ তির িবষয়ক গাইডলাইন
ণীত

সংা ২ ৬ ৫

[৫.২] বাংলােদেশর পয টন মহাপিরকনা
ণয়ন

[৫.২.১] বাংলােদেশর পয টন
মহাপিরকনা ণীত

তািরখ ৩ ১৫-০৬-২০২৩ ২০-০৬-২০২৩ ৩০-০৬-২০২৩

[৫.৩] পয টন মহাপিরকনা বাবায়েনর
 ময়ািদ কম পিরকনা (অাকশান
ান) ণয়ন

[৫.৩.১] পয টন মহাপিরকনা
বাবায়েনর  ময়ািদ
কম পিরকনা (অাকশান ান)
ণীত

তািরখ ৩ ১৫-০৬-২০২৩ ২০-০৬-২০২৩ ৩০-০৬-২০২৩

[৫.৪] ‘নীল পয টন: বাংলােদেশ টকসই
উপলীয় ও সািক পয টেনর িবকাশ’
শীষ ক গেবষণা পিরচালনা

[৫.৪.১] নীল পয টন: বাংলােদেশ
টকসই উপলীয় ও সািক
পয টেনর িবকাশ’ শীষ ক গেবষণা
িতেবদন ণীত

তািরখ ২ ১৫-০৬-২০২৩ ২০-০৬-২০২৩ ৩০-০৬-২০২৩



া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৭, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


