
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ০৬, ২০১৯

বাংলােদশ িরজম বাড 

মািসক অজন িতেবদন

২০১৯-২০ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ০৬, ২০১৯

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

পয টন সবার মান উয়ন ও
জনসেচতনতালক কায ম
হণ এবং উয়ন ভাবনায়
পয টন িশেক সৃকরণ

১৯

[১.১] িবিভ জলায় পয টন টসেহ
িবধািদ ির মােম পয টন সবার মান
উয়ন

[১.১.১] পয টন টসেহ িজত
িবধািদ

সংা ৪ ১২ ১০ ০৮ ০৭ ০৬

[১.২] িবিভ জলার পয টন আকষ ণ
সেক (বাংলা ও ইংেরিজেত)
িশউর/িডিজটাল গাইড ণয়ন

[১.২.১] ণীত িশউর/ িডিজটাল
গাইড

সংা ৫ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬

[১.৩] জলা পয ােয় জনসেচতনতালক
সভা/ কম শালা আেয়াজন

[১.৩.১] আেয়ািজত সভা/
কম শালা

সংা ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[১.৪] িবিভ মণালয় কক হীত
উয়নলক কায েম পয টনেক
সৃকরেণর লে সভা/ সিমনার/
কম শালা ইতািদ আেয়াজন

[১.৪.১] আেয়ািজত সভা/
সিমনার/ কম শালা

সংা ৫ ৩ ২ ১ ২

২
পয টন খােত মানব সদ
ও টকসই পয টন িশের
িবকাশ

১৪

[২.১] র অপােরটরেদর িশণ [২.১.১] িশণা িশণাথ সংা ৩ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[২.২] র গাইড িশণ [২.২.১] িশণা িশণাথ সংা ৩ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ২৭

[২.৩] িটড ভর িশণ [২.৩.১] িশণা িশণাথ সংা ৫ ২৫০ ২০০ ১৫০ ১০০ ৫০

[২.৪] িশেণর মােম কম চারীেদর
কম দতা ি

[২.৪.১] আেয়ািজত িশণ জনঘা ৩ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৪৬২

৩

আজািতক ও বাংলােদশী
র অপােরটরেদর মে
নটওয়ািকং তিরর মােম
িবপণন কায ম ি

১২

[৩.১] আজািতক পয টন মলায় অংশহণ [৩.১.১] অংশহণত মলা সংা ৭ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ২

[৩.২] দশীয় পয টন মলায় অংশহণ [৩.২.১] অংশহণত মলা সংা ৪ ৪ ৩ ২ ১ ২

[৩.৩] পয টন মলার আেয়াজন [৩.৩.১] আেয়ািজত পয টন মলা সংা ১ ১



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ০৬, ২০১৯

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪

পয টন িশের চােরর
লে দেশর অভের
িবিভ ইেভ/কািণ ভাল
আেয়াজন

১১

[৪.১] পিরিচিতলক মেণর আেয়াজন
[৪.১.১] আেয়ািজত পিরিচিতলক
মণ

সংা ৩ ৩ ২ ১

[৪.২] কািণ ভাল আেয়াজন [৪.২.১] আেয়ািজত কািণ ভাল সংা ১ ১

[৪.৩] BIMSTEC Meeting
আেয়াজন

[৪.৩.১] আেয়ািজত
BIMSTEC Meeting

সংা ২ ১

[৪.৪] অংশীদািরের িভিেত বসরকারী
উোােদর সহায়তা দান

[৪.৪.১] দ সহায়তা সংা ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৩

৫
টকসই পয টন
উৎসািহতকরেণর মােম
পয টন িশের িবকাশ

১০

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

[৫.১.১] কিমউিন বইজড
িরজেম সৃ পিরবার

সংা ৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৫

[৫.২] এক পয টন মহা-পিরকনা ণয়ন

[৫.২.১] পয টন মহা-পিরকনা
ণয়েনর ৩ পয ােয়র মে ১ম
পয ায় (analysis of
existing situation of
tourism) স

শতকরা ৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

৬
পয টন িবষয়ক ডাটােবইজ
সংরণ

৯

[৬.১] পয টন িবষয়ক ওেয়ব পাট াল ও
ডাটােবইজ ত, হালনাগাদ ও সংরণ

[৬.১.১] তত ওেয়ব পাট াল
ও ডাটােবইজ

শতকরা ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৬.২] ি পয টন সািকট ওেয়বসাইট
ত

[৬.২.১] তত ি পয টন
সািকট ওেয়বসাইট

তািরখ ২
০১.০৬.
২০২০

১০.০৬.
২০২০

২০.০৬.
২০২০

২৫.০৬.
২০২০

৩০.০৬.
২০২০

[৬.৩] পয টন িবষয়ক িভিস / ডেমারী
ত

[৬.৩.১] তত িভিস /
ডেমারী

সংা ৩ ৩ ২ ১ ১

[৬.৪] ইউউব/ফসক/ ইনাাম /
ইটাের িবিব'র িবিভ ইেভের ছিব ও
পয টন আকষ ণ সেহর ত চার

[৬.৪.১] বাবািয়ত চার কায ম সংা ২ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ৩২



বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্-এর আবিশয্ক েকৗশলগত উেদ্দশয্সমূহ, ২০১৯-২০ 
 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ কলাম-৭ 
েকৗশলগত 

উেদ্দশয্ 
(Strategic 

Objectives)   

েকৗশলগত 
উেদ্দেশয্র 

মান 
(Weight of 
Strategic 

Objectives)  

কায র্কৰ্ম 
(Activities)  

কম র্সম্পাদন সূচক 
(Performance Indicator)  

একক (Unit) কম র্সম্পাদন 
সূচেকর মান 
(Weight of 

Performance 
Indicator)   

লক্ষমাতৰ্ার মান ২০১৯-২০ ১ম ৈতৰ্মািসক অজর্ন 
(জুলাই-েসেপ্টমব্র) অসাধারণ 

(Excellent)  
অিত উত্তম 

(Very 
Good)   

উত্তম  
(Good)   

চলিত 
মান 

(Fair)  

চলিতমােনর িনেম্ন  
(Poor)  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২] 
কম র্সম্পাদেন 
গিতশীলতা 
আনয়ন ও 
েসবার মান 

বৃিদ্ধ 

১0 

[এম ১.১] 
দপ্তর/সংস্থায়  ই-
ফাইিলং পদ্ধিত 
বাস্তবায়ন  

[এম ১.১.১] সকল শাখায় ই-
নিথ বয্বহার  

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৬০ 

[এম ১.১.২] ই-ফাইেল নিথ 
িনষ্পিত্তকৃত  

% ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ 50 40 

[এম ১.১.৩] ই-ফাইেল পতৰ্ 
জারীকৃত  

% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ 40 32 

[এম ১.২] দপ্তর/ 
সংস্থা কতৃর্ক 
িডিজটাল পদ্ধিত 
চালু করা  

[এম ১.২.১] নূয্নতম একিট 
নতুন িডিজটাল েসবা চালুকৃত  

তািরখ ১ ১৫ েফবৰ্ুয়াির 
২০২০ 

১৫ মাচ র্ 
২০২০ 

৩১ মাচ র্ 
২০২০ 

৩০ 
এিপৰ্ল 
২০২০ 

৩০ েম ২০২০  

[এম ১.৩]  দপ্তর/ 
সংস্থা কতৃর্ক 
উদ্ভাবনী 
উেদয্াগ/ক্ষুদৰ্ উন্নয়ন 
পৰ্কল্প বাস্তবায়ন  

[এম ১.৩.১] নূয্নতম একিট 
নতুন উদ্ভাবনী উেদয্ােগ/ক্ষুদৰ্ 
উন্নয়ন পৰ্কল্প চালুকৃত  

তািরখ ১ ১১ মাচ র্ 
২০২০ 

১৮ মাচ র্ 
২০২০ 

২৫ মাচ র্ 
২০২০ 

১ এিপৰ্ল 
২০২০ 

৮ এিপৰ্ল ২০২০  

[এম ১.৪] েসবা 
সহিজকরণ  

[এম ১.৪.১] নূয্নতম একিট 
েসবা সহিজকরণ পৰ্েসস 
ময্াপসহ সরকাির আেদশ 
জািরকৃত  

তািরখ ০.৫ ১৫    
অেক্টাবর 
২০১৯ 

২০ 
অেক্টাবর 
২০১৯ 

২৪ অেক্টাবর 
২০১৯ 

২৮ 
অেক্টাবর 
২০১৯ 

৩০   অেক্টাবর ২০১৯  

[এম ১.৪.২] েসবা সহিজকরণ 
অিধেক্ষেতৰ্ বাস্তবািয়ত  

তািরখ ০.৫ ১৫ এিপৰ্ল 
২০২০ 

৩০ এিপৰ্ল 
২০২০ 

১৫ েম ২০২০ ৩০ েম 
২০২০ 

১৫ জুন ২০২০  

[এম ১.৫] 
িপআরএল শুরুর ২ 
মাস পূেব র্ সংিশ্লষ্ট 
কম র্চারীর 
িপআরএল ও ছুিট 
নগদায়নপতৰ্ জারী 
করা  

[এম ১.৫.১] িপ আর এল 
আেদশ জািরকৃত  

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -  

[এম ১.৫.২] ছুিট নগদায়ন 
পতৰ্ জািরকৃত  

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -  

[এম ১.৬]  শূনয্ 
পেদর িবপরীেত 

[এম ১.৬.১] িনেয়াগ পৰ্দােনর 
জনয্ িবজ্ঞিপ্ত জািরকৃত  

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -  



িনেয়াগ পৰ্দান  
[২.৭]  িবভাগীয় 
মামলা িনষ্পিত্ত  
[২.৮] তথয্ বাতায়ন 
হালনাগাদকরণ  

[এম ১.৬.২] িনেয়াগ 
পৰ্দানকৃত  

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -  

[এম ১.৭.১] িবভাগীয় মামলা 
িনষ্পিত্তকৃত  

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ -  

[এম ১.৮.১] সকল তথয্ 
হালনাগাদকৃত  

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ৭০% 

[১] দাপ্তিরক 
কম র্কােণ্ড 

সব্চ্ছতা বৃিদ্ধ 
ও জবাবিদিহ 
িনিম্চতকরণ 

৮ 

[২.১] বািষ র্ক 
কম র্সম্পাদন চুিক্ত 
বাস্তবায়ন  

[ এম ২.১.১] সরকাির 
কম র্সম্পাদন বয্বস্থাপনা 
সংকৰ্ান্ত পৰ্িশক্ষণসহ অনয্ানয্ 
িবষেয় পৰ্িশক্ষণ আেয়ািজত  

জনঘন্টা ১ ৬০ - - - - 15.9 

[এম ২.১.২] বািষ র্ক 
কম র্সম্পাদন চুিক্তর সকল 
পৰ্িতেবদন অনলাইেন 
দািখলকৃত  

সংখয্া ১ ৪ - - - - ১ 

[এম ২.১.৩] এিপএ িটেমর 
মািসক সভার িসদ্ধান্ত 
বাস্তবািয়ত  

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 100% 

[এম ২.১.৪] মাঠ পয র্ােয়র 
কায র্ালেয়র ২০১৯-২০ 
অথ র্বছেরর বািষ র্ক 
কম র্সম্পাদন চুিক্তর 
অধ র্বািষ র্ক মূলয্ায়ন 
পৰ্িতেবদন পয র্ােলাচনােন্ত 
ফলাবতর্ক (Feedback) 
পৰ্দত্ত  

তািরখ ০.৫ ৩১ জানুয়াির 
২০২০ 

০৭ 
েফবৰ্ুয়াির 
২০২০ 

১০ েফবৰ্ুয়াির 
২০২০ 

১১ 
েফবৰ্ুয়াির 
২০২০ 

১৪ েফবৰ্ুয়াির ২০২০ মাঠ পয র্ােয়র েকান 
কায র্ালয় েনই 

[এম ২.২] জাতীয় 
শুদ্ধাচার েকৗশল ও 
তথয্ অিধকার 
বাস্তবায়ন  

[এম ২.২.১] জাতীয় শুদ্ধাচার  
কম র্পিরকল্পনা বাস্তবািয়ত  

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - ২৪ 

[এম ২.২.২] ২০১৮-১৯ 
অথ র্বছেরর বািষ র্ক পৰ্িতেবদন 
ওেয়বসাইেট পৰ্কািশত  

তািরখ ১ ১৫ অেক্টাবর 
২০১৯ 

১৫ নেভমব্র 
২০১৯ 

১৫ িডেসমব্র 
২০১৯ 

১৫ 
জানুয়াির 
২০২০ 

৩১ জানুয়াির ২০২০ ০৬ অেক্টাবর ২০১৯৯ 

[এম ২.৩] 
অিভেযাগ পৰ্িতকার 
বয্বস্থা বাস্তবায়ন  

[এম ২.৩.১] িনিদ র্ষ্ট সমেয়র 
মেধয্ অিভেযাগ িনষ্পিত্তকৃত  

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ -  

[২.৩.2] অিভেযাগ িনষ্পিত্ত 
সংকৰ্ান্ত মািসক পৰ্িতেবদন 
মন্তৰ্ণালেয় দািখলকৃত  

সংখয্া ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ - ৩ 
 
 

[এম ২.৪] েসবা 
পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত 
হালনাগাদকরণ ও 
বাস্তবায়ন  

[ এম ২.৪.১] েসবা পৰ্দান 
পৰ্িতশৰ্ুিত হালনাগাদকৃত  

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - ২৫ 

[এম ২.৪.২] িনধ র্ািরত সমেয় 
ৈতৰ্মািসক বাস্তবায়ন 

সংখয্া ০.৫ ৪ ৩ ২ - - ১ 



পৰ্িতেবদন মন্তৰ্ণালেয় 
দািখলকৃত  
[এম ২.৪.৩] েসবাগৰ্হীতােদর 
মতামত পিরবীক্ষণ বয্বস্থা 
চালুকৃত  

তািরখ ০.৫ ৩১ িডেসমব্র 
২০১৯ 

১৫ 
জানুয়াির 
২০২০ 

০৭ েফবৰ্ুয়াির 
২০২০ 

১৭ 
েফবৰ্ুয়াির 
২০২০ 

২৮ েফবৰ্ুয়াির ২০২০  

[এম ৩] 
আিথ র্ক ও 

সম্পদ 
বয্বস্থাপনার 

উন্নয়ন 

৭ 

[এম ৩.১] বােজট 
বাস্তবায়েন উন্নয়ন  

[এম ৩.১.১] বােজট 
বাস্তবায়ন পিরকল্পনা পৰ্ণীত  

তািরখ ০.৫ ১৬ আগস্ট  
২০১৯ 

২০ আগস্ট 
২০১৯ 

২৪ আগস্ট 
২০১৯ 

২৮আগস্ট 
২০১৯ 

৩০ আগস্ট ২০১৯ ১৪ আগস্ট  
২০১৯ 

[এম ৩.১.2] ৈতৰ্মািসক 
বােজট বাস্তবায়ন পৰ্িতেবদন 
দািখলকৃত  

সংখয্া ০.৫ ৪ ৩ - - - ১ 

[এম ৩.২] বািষ র্ক 
উন্নয়ন কম র্সূিচ 
(এিডিপ) বাস্তবায়ন  

[এম ৩.২.১] বািষ র্ক উন্নয়ন 
কম র্সূিচ (এিডিপ) বাস্তবািয়ত  

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০  

[এম ৩.৩] অিডট 
আপিত্ত িনষ্পিত্ত 
কায র্কৰ্েমর উন্নয়ন  

[এম ৩.৩.১] িতৰ্পক্ষীয় সভায় 
িনষ্পিত্তর জনয্ সুপািরশকৃত 
অিডট আপিত্ত  

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০  

[এম ৩.৩.২] অিডট আপিত্ত 
িনষ্পিত্তকৃত  

% ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০  

[এম ৩.৪] স্থাবর ও 
অস্থাবর সম্পিত্তর 
হালনাগাদ তািলকা 
পৰ্স্তুত করা  

[এম ৩.৪.১] স্থাবর সম্পিত্তর 
তািলকা হালনাগাদকৃত  

তািরখ ০.৫ ০৩ েফবৰ্ুয়াির 
২০২০ 

১১ 
েফবৰ্ুয়াির 
২০২০ 

১৮ েফবৰ্ুয়াির 
২০২০ 

২৫ 
েফবৰ্ুয়াির 
২০২০ 

০৪ মাচ র্ ২০২০  

[এম ৩.৪.২] অস্থাবর 
সম্পিত্তর তািলকা 
হালনাগাদকৃত  

তািরখ ০.৫ ০৩ েফবৰ্ুয়াির 
২০২০ 

১১ 
েফবৰ্ুয়াির 
২০২০ 

১৮ েফবৰ্ুয়াির 
২০২০ 

২৫ 
েফবৰ্ুয়াির 
২০২০ 

০৪ মাচ র্ ২০২০  

[এম ৩.৫] 
ইন্টারেনট িবলসহ 
ইউিটিলিট িবল 
পিরেশাধ  

[এম ৩.৫.১] 
িবিসিস/িবিটিসএল-এর 
ইন্টারেনট িবল পিরেশািধত  

% ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ 
 

[এম ৩.৫.২] েটিলেফান িবল 
পিরেশািধত  

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ 

[এম ৩.৫.৩] িবদুয্ৎ িবল 
পিরেশািধত  

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ 


