
 েসকশন- ৩  
েকৗশলগত উে��, অ�ািধকার, কায র্�ম, কম র্স�াদন সূচক এবং ল�য্মা�াসমূহ 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ কলাম-৭ কলাম-৮ কলাম-৯ কলাম-১০ কলাম-১১ কলাম-১২ কলাম-১৩ কলাম-১৪  

েকৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

েকৗশলগত 
উে�ে�র মান 
(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায র্�ম 
(Activities) 

কম র্স�াদন সূচক 
(Performance 

Indicators ) 

একক 
(Unit) 

 

কম র্স�াদন 
সূচেকর মান 

(Weight of 
Performance 
Indicators ) 

ল�য্মা�া 
/�াইেটিরয়ার মান 

২০১৯-২০ 
(Target/Criteri
a Value for FY 

2019-20) 
অসাধারণ 
১০০% 

১ম ৈ�মািসক 
অজর্ন 

(জুলাই-
েসে��র 
২০১৯) 

২য় ৈ�মািসক 
 অজর্ন 

(অে�বর- 
িডেস�র ২০১৯) 

৩য় ৈ�মািসক  
অজর্ন 

(জানুয়াির – 
মাচ র্ ২০২০)  

৪থ র্ ৈ�মািসক  
অজর্ন  

(এি�ল-জুন  
২০২০) 

অজর্ন 
(জুলাই ২০১৯- 
জুন ২০২০) 

�া� ন�র ম�� 
 

(১) পয র্টন েসবার 
মান উ�য়ন  
জনসেচতনতা-
মূলক কায র্�ম 
�হণ  এবং উ�য়ন 
ভাবনায় পয র্টন 
িশ�েক 
স�ৃ�করণ  

১৯ [১.১] িবিভ� 
েজলায় পয র্টন 
�টসমূেহ 
সুিবধািদ সৃি�র 
মা�েম পয র্টন 
েসবার মান উ�য়ন 

[১.১.১] পয র্টন 
�টসমূেহ সৃিজত 
সুিবধািদ  

সং�া ৪ ১২  ০ ১ ৪ ৪ ৯  ৩.৬  

[১.২] িবিভ� 
েজলার পয র্টন 
আকষ র্ণ স�েকর্ 
(বাংলা ও 
ইংেরিজেত)  
�িশউর/িডিজটাল 
গাইড �ণয়ন 

[১.২.১] �ণীত 
�িশউর/ িডিজটাল 
গাইড 

সং�া ৫ ১০ ০ ০ ০ ১০ ১০ ৫  

[১.৩] েজলা 
পয র্ােয় 
জনসেচতনতামূল
ক সভা/ কম র্শালা 
আেয়াজন 

[১.৩.১] আেয়ািজত 
সভা/ 
কম র্শালা 

সং�া ৫ ৫ ০ ০ ০ ৫ ৫ ৫  

[১.৪] িবিভ� 
ম�ণালয় কতৃর্ক 
গৃহীত উ�য়নমূলক 
কায র্�েম 
পয র্টনেক 
স�ৃ�করেণর 
লে�য্ সভা/ 
েসিমনার/ 
কম র্শালা ইতয্ািদ 
আেয়াজন      

[১.৪.১] আেয়ািজত 
সভা/ েসিমনার/ 
কম র্শালা 

সং�া ৫ ৩ ২ ২ ০ ৩ ৭ ৫  

(২) পয র্টন খােত 
মানব স�দ 
উ�য়ন 
 
 

১৪  [২.১] টুয্র 
অপােরটরেদর 
�িশ�ণ 

[২.১.১] �িশ�ণ�া� 
�িশ�ণাথ� 

সং�া ৩ ৯০ ০ ০ ৬০ ৩০ ৯০  ৩  

[২.২] টুয্র গাইড 
�িশ�ণ 

[২.২.১] �িশ�ণ�া� 
�িশ�ণাথ� 

সং�া ৩ ৯০ ২৭ ০ ৯০ ৩৮ ১৫৫ ৩  

পৃ�া: 1 
 



[২.৩] ি�টফুড 
েভ�র �িশ�ণ 

[২.৩.১] �িশ�ণ�া� 
�িশ�ণাথ� 

সং�া ৫ ২৫০ ০ ৫৩ ৯০ ০ ১৪৩ ৪  Covid 19 
মহামারীর 

কারেণ 
ল�য্মা�া অজর্ন 

�াহত 
[২.৪] �িশ�েণর 
মা�েম 
কম র্চারীেদর 
কম র্দ�তা বৃি� 

[২.৪.১] আেয়ািজত 
�িশ�ণ 

জনঘ�া 

৩ ১২০০ ৪৬২ ৪৮৭ ৮০৪ ৪৬০ ২২১৩ ৩  

(৩)আ�জর্ািতক 
ও বাংলােদশী 
টুয্র 
অপােরটরেদর 
মে� 
েনটওয়ািকর্ং 
ৈতিরর মা�েম 
িবপণন কায র্�ম 
বৃি� 

১২ [৩.১] আ�জর্ািতক 
পয র্টন েমলায় 
অংশ�হণ 

[৩.১.১] অংশ�হণকৃত 
েমলা 

সং�া ৭ ১১ ২ ৪ ১ ০ ৭ ৬.৬ Covid 19 
মহামারীর 

কারেণ 
ল�য্মা�া অজর্ন 

�াহত 
[৩.২] েদশীয় 
পয র্টন েমলায় 
অংশ�হণ 

[৩.২.১] অংশ�হণকৃত 
েমলা 

সং�া ৪ ৪ ২ ১ ০ ০ ৩ ৩.৬  Covid 19 
মহামারীর 

কারেণ 
ল�য্মা�া অজর্ন 

�াহত 
[৩.৩] পয র্টন 
েমলার আেয়াজন 

[৩.৩.১] আেয়ািজত 
পয র্টন েমলা 

সং�া ১ ১ ০ ০ ০ ০ ০ ০ Covid 19 
মহামারীর 

কারেণ 
ল�য্মা�া অজর্ন 

�াহত 
(৪) পয র্টন িশে�র 
�চােরর লে�য্ 
েদেশর অভয্�ের 
িবিভ� 
ইেভ�/কািণ র্ভাল 
আেয়াজন 
 
 

১১ [৪.১] 
পিরিচিতমূলক 
�মেণর আেয়াজন 

[৪.১.১] আেয়ািজত 
পিরিচিতমূলক �মণ 

সং�া ৩ ৩ ০ ০ ০ ০ ০ ০ Covid 19 
মহামারীর 

কারেণ 
ল�য্মা�া অজর্ন 

�াহত 
[৪.২] কািণ র্ভাল 
আেয়াজন 

[৪.২.১] আেয়ািজত 
কািণ র্ভাল 

সং�া ১ ১ ০ ০ ০ ০ ০ ০ Covid 19 
মহামারীর 

কারেণ 
ল�য্মা�া অজর্ন 

�াহত 
[৪.৩]  
BIMSTEC  
Meeting 
আেয়াজন 

[৪.৩.১] আেয়ািজত  
BIMSTEC 
Meeting 

সং�া ২ ১ ০ ০  ০ ০ ০ ০ Covid 19 
মহামারীর 

কারেণ 
ল�য্মা�া অজর্ন 

�াহত 
[৪.৪] 
অংশীদািরে�র 
িভি�েত 
েবসরকারী 
উে�া�ােদর 
সহায়তা �দান  

[৪.৪.১] �দ� সহায়তা সং�া ৫ ৫ ৩ ২ ০ ০ ৫ ৫   

পৃ�া: 2 
 



 

 
 
 
 
 
 

(৫) েটকসই 
পয র্টন 
উৎসািহতকরেণ
র মা�েম পয র্টন 
িশে�র িবকাশ 

১০ [৫.১] �ানীয় 
জনেগা�ীেক 
পয র্টন িশে�র 
সােথ স�ৃ� 
করার জ� 
কিমউিনিট েবইজড 
টুয্িরজম উ�য়ন 

[৫.১.১] কিমউিনিট 
েবইজড টুয্িরজেম 
স�ৃ� পিরবার 

সং�া ৫ ২০ ৫ ৫ ১০ ০ ২০ ৫  

[৫.২] একিট 
পয র্টন মহা-
পিরক�না  �ণয়ন 

[৫.২.১]  পয র্টন মহা-
পিরক�না �ণয়েনর 
৩িট পয র্ােয়র মে� 
১ম পয র্ায় 
(analysis of 
existing 
situation of 
tourism) স�� 

শতকরা ৫ ১০০ - - - ১৫ ১৫ ০  Covid 19 
মহামারীর কারেণ 
ল�য্মা�া অজর্ন 

�াহত 

(৬) পয র্টন 
িবষয়ক ওেয়ব 
েপাট র্াল ও 
ডাটােবজ 
সংর�ণ 

৯ 

 

[৬.১] পয র্টন 
িবষয়ক ওেয়ব 
েপাট র্াল ও 
ডাটােবইজ ��ত, 
হালনাগাদ  ও 
সংর�ণ 

[৬.১.১] ��তকৃত 
ওেয়ব েপাট র্াল ও 
ডাটােবইজ 

শতকরা ২ ১০০ ৩০% ২০% ৫% ৪৫%  ১০০%  ২   

[৬.২] বুি�� 
পয র্টন সািকর্ট 
ওেয়বসাইট ��ত 

[৬.২.১]  ��তকৃত 
বুি�� পয র্টন সািকর্ট 
ওেয়বসাইট 

তািরখ ২ ০১.০৬.২০২০  ০১.১২. 
২০১৯ 

- - ০১.১২. 
২০১৯ 

২  

[৬.৩]  পয র্টন 
িবষয়ক িটিভিস / 
ডকুেম�ারী ��ত  

[৬.৩.১] ��তকৃত 
িটিভিস / ডকুেম�ারী  

সং�া ৩ ৩ ০ ০ ০ ০ ০ ০  Covid 19 
মহামারীর 

কারেণ 
ল�য্মা�া অজর্ন 

�াহত 
[৬.৪] 
ইউিটউব/েফসবুক/ 
ইন�া�াম / 
টুইটাের িবিটিব'র 
িবিভ� ইেভে�র 
ছিব  ও পয র্টন 
আকষ র্ণ সমূেহর 
ত� �চার 

[৬.৪.১] বা�বািয়ত 
�চার কায র্�ম 

সং�া ২ ২০ ৩২ ১৪২ - - ১৭৪  ২  

পৃ�া: 3 
 



বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্-এর আবি�ক েকৗশলগত উে��সমূহ, ২০১৯-২০ 
কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ কলাম-৭ কলাম-৮ কলাম-৯ কলাম-১০ কলাম-১১ কলাম-১২ কলাম-১৩ কলাম-১৪  

েকৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Objectives)   

েকৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 
(Weight of 
Strategic 

Objectives)  

কায র্�ম 
(Activities)  

কম র্স�াদন সূচক 
(Performance 

Indicator)  

একক 
(Unit) 

কম র্স�াদন 
সূচেকর মান 
(Weight of 

Performance 
Indicator)   

 ল�মা�ার 
মান  

২০১৯-২০ 
অসাধারণ 

(Excellent)  
১০০% 

 ১ম ৈ�মািসক 
অজর্ন 

(জুলাই-
েসে��র)      

২য় ৈ�মািসক 
অজর্ন 

(অে�বর-
িডেস�র) 

৩য় ৈ�মািসক 
অজর্ন 

(জানুয়াির-মাচ র্) 

৪থ র্ ৈ�মািসক অজর্ন  
(এি�ল-জুন) 

অজর্ন 
(জুলাই ২০১৯-জুন 

২০২০) 

�া� ন�র ম�� 
 

[২] 
কম র্স�াদেন 
গিতশীলতা 
আনয়ন ও 
েসবার মান 

বৃি� 

১০ 

[এম ১.১] 
দ�র/সং�ায়  ই-
ফাইিলং প�িত 
বা�বায়ন  

[এম ১.১.১] সকল 
শাখায় ই-নিথ 
�বহার  

% 
 

১ ১০০ ৬০ ৮০ ৯০ ১০০ ১০০ ১  

[এম ১.১.২] ই-
ফাইেল নিথ 
িন�ি�কৃত  

% 
 

১ ৭০ ৫০ ৬০ ৭০ ১০০ ১০০ ১  

[এম ১.১.৩] ই-
ফাইেল প� 
জারীকৃত  

% 
 

১ ৬০ ৪০ ৫০ ৬০ ১০০ ১০০ ১  

[এম ১.২] দ�র/ 
সং�া কতৃর্ক 
িডিজটাল প�িত 
চালু করা  

[এম ১.২.১] নূয্নতম 
একিট নতুন 
িডিজটাল েসবা 
চালুকৃত  

তািরখ ১ ১৫ 
েফ�য়াির 
২০২০ 

- ২৪ 
িডেস�র 
২০১৯ 

- - ২৪ িডেস�র 
২০১৯ 

১  

[এম ১.৩]  
দ�র/ সং�া 
কতৃর্ক উ�াবনী 
উে�াগ/�� 
উ�য়ন �ক� 
বা�বায়ন  

[এম ১.৩.১] নূয্নতম 
একিট নতুন উ�াবনী 
উে�ােগ/�� উ�য়ন 
�ক� চালুকৃত  

তািরখ ১ ১১ মাচ র্ 
২০২০ 

- ১৯ 
িডেস�র 
২০১৯ 

- - ১৯ িডেস�র 
২০১৯ 

১  

[এম ১.৪] েসবা 
সহিজকরণ  

[এম ১.৪.১] নূয্নতম 
একিট েসবা 
সহিজকরণ �েসস 
�াপসহ সরকাির 
আেদশ জািরকৃত  

তািরখ ০.৫ ১৫    
অে�াবর 
২০১৯ 

১৩   
অে�াবর 
২০১৯ 

- - - ১৩    
অে�াবর 
২০১৯ 

০.৫   

[এম ১.৪.২] েসবা 
সহিজকরণ 
অিধে�ে� 
বা�বািয়ত  

তািরখ ০.৫ ১৫ এি�ল 
২০২০ 

- ০৫ 
িডেস�র 
২০১৯ 

- - ০৫ িডেস�র 
২০১৯ 

০.৫  

[এম ১.৫] 
িপআরএল শুরুর 
২ মাস পূেব র্ 

[এম ১.৫.১] িপ আর 
এল আেদশ 
জািরকৃত  

% ০.৫ ১০০ - - - - িপ আর এল 
েযা� কম র্চারী 

েনই 

০.৫  

পৃ�া: 4 
 



সংি��কম র্চারীর 
িপআরএল ও 
ছুিট নগদায়নপ� 
জারী করা  

[এম ১.৫.২] ছুিট 
নগদায়ন প� 
জািরকৃত  

% ০.৫ ১০০ - - - -  ছুিট নগদায়ন 
েযা� কম র্চারী 

েনই 
 

০.৫  

[এম ১.৬]  শূ� 
পেদর িবপরীেত 
িনেয়াগ �দান  
 
 

[এম ১.৬.১] িনেয়াগ 
�দােনর জ� 
িব�ি� জািরকৃত  

% ০.৫ ৮০ - - - - -  Covid 
19 

মহামারীর 
কারেণ 

ল�য্মা�া 
অজর্ন �াহত 

[এম ১.৬.২] িনেয়াগ 
�দানকৃত  

% ০.৫ ৮০ - - - - -  

[১.৭]  িবভাগীয় 
মামলা িন�ি�  

[এম ১.৭.১] 
িবভাগীয় মামলা 
িন�ি�কৃত  

% ১ ১০০ - - - - িবভাগীয় 
মামলা েনই 

১  

[১.৮] ত� 
বাতায়ন 
হালনাগাদকরণ  

[এম ১.৮.১] সকল 
ত� হালনাগাদকৃত  

% 
গড় 

১ ১০০ ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১  

[১] দা�িরক 
কম র্কাে� 

��তা বৃি� 
ও জবাবিদিহ 
িনিম্চতকরণ 

৮ 

[২.১] বািষ র্ক 
কম র্স�াদন 
চুি� বা�বায়ন  

[ এম ২.১.১] 
সরকাির 
কম র্স�াদন 
�ব�াপনা সং�া� 
�িশ�ণসহ অ�া� 
িবষেয় �িশ�ণ 
আেয়ািজত  

জনঘ�া ১ ৬০ ১৬ ১৭ ২৯ ১৬ ৭৮  ১  

[এম ২.১.২] বািষ র্ক 
কম র্স�াদন চুি�র 
সকল �িতেবদন 
অনলাইেন 
দািখলকৃত  

সং�া ১ ৪ ১ ১ ১ ১ ৪ ১  

[এম ২.১.৩] এিপএ 
িটেমর মািসক 
সভার িস�া� 
বা�বািয়ত  

% 
গড় 

০.৫ ১০০ ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ০.৫  

[এম ২.১.৪] মাঠ 
পয র্ােয়র কায র্ালেয়র 
২০১৯-২০ 
অথ র্বছেরর বািষ র্ক 
কম র্স�াদন চুি�র 
অধ র্বািষ র্ক মূ�ায়ন 
�িতেবদন 
পয র্ােলাচনাে� 
ফলাবতর্ক 
(Feedback) 

তািরখ ০.৫ ৩১ 
জানুয়াির 
২০২০ 

- - - - মাঠ পয র্ােয়র 
েকান কায র্ালয় 

েনই 

০.৫  

পৃ�া: 5 
 



�দ�  
[এম ২.২] 
জাতীয় শু�াচার 
েকৗশল ও ত� 
অিধকার 
বা�বায়ন  

[এম ২.২.১] জাতীয় 
শু�াচার  
কম র্পিরক�না 
বা�বািয়ত  

% গড় ১ ১০০ ২৪ ১২.৫ 
 

৯.৭৫ 
 

৪২.৭৫  ৮৯ ০.৭  

[এম ২.২.২] ২০১৮-
১৯ অথ র্বছেরর 
বািষ র্ক �িতেবদন 
ওেয়বসাইেট 
�কািশত  

তািরখ ১ ১৫ 
অে�াবর 
২০১৯ 

০৬ 
অে�াবর 
২০১৯ 

 

-  - - ০৬ অে�াবর 
২০১৯ 

 

১   

[এম ২.৩] 
অিভেযাগ 
�িতকার �ব�া 
বা�বায়ন  

[এম ২.৩.১] িনিদ র্� 
সমেয়র মে� 
অিভেযাগ 
িন�ি�কৃত  

% ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ০.৫  

[২.৩.২] অিভেযাগ 
িন�ি� সং�া� 
মািসক �িতেবদন 
ম�ণালেয় 
দািখলকৃত 

সং�া ০.৫ ১২ ৩ 
 
 

৩ ৩ ৩ ১২ ০.৫  

[এম ২.৪] েসবা 
�দান �িত�িত 
হালনাগাদকরণ 
ও বা�বায়ন  

[এম ২.৪.১] েসবা 
�দান �িত�িত 
হালনাগাদকৃত  

% 
গড় 

১ ৯০ ২৫ ৫০ ৭৫ ৯০ ৯০ ১  

[এম ২.৪.২] 
িনধ র্ািরত সমেয় 
ৈ�মািসক বা�বায়ন 
�িতেবদন 
ম�ণালেয় 
দািখলকৃত  

সং�া ০.৫ ৪ ১ ১ ১ ১ ৪ ০.৫  

[এম ২.৪.৩] 
েসবা�হীতােদর 
মতামত পিরবী�ণ 
�ব�া চালুকৃত  

তািরখ ০.৫ ৩১ 
িডেস�র 
২০১৯ 

- ০৫ 
িডেস�র 
২০১৯ 

- - ০৫ িডেস�র 
২০১৯ 

০.৫  

[এম ৩] 
আিথ র্ক ও 

স�দ 
�ব�াপনার 

উ�য়ন 

৭ 

[এম ৩.১] 
বােজট 
বা�বায়েন 
উ�য়ন  

[এম ৩.১.১] বােজট 
বা�বায়ন পিরক�না 
�ণীত  

তািরখ ০.৫ ১৬ 
আগ�  
২০১৯ 

১৪ আগ�  
২০১৯ 

- - - ১৪ আগ�  
২০১৯ 

০.৫  

[এম ৩.১.২ ] 
ৈ�মািসক বােজট 
বা�বায়ন �িতেবদন 
দািখলকৃত  

সং�া ০.৫ ৪ ১ ১ ১ ১ ৪ ০.৫  

[এম ৩.২] 
বািষ র্ক উ�য়ন 

[এম ৩.২.১] বািষ র্ক 
উ�য়ন কম র্সূিচ 

% ২ ১০০ - - - - বািষ র্ক উ�য়ন 
কম র্সূিচ 

২  

পৃ�া: 6 
 



কম র্সূিচ 
(এিডিপ) 
বা�বায়ন  

(এিডিপ) বা�বািয়ত  (এিডিপ) েনই 

[এম ৩.৩] 
অিডট আপি� 
িন�ি� 
কায র্�েমর 
উ�য়ন  

[এম ৩.৩.১] 
ি�প�ীয় সভায় 
িন�ি�র জ� 
সুপািরশকৃত অিডট 
আপি�  

% ০.৫ ৬০ - - - - ি�প�ীয় 
সভায় 

িন�ি�র জ� 
সুপািরশকৃত 
েকান অিডট 
আপি� েনই 

০.৫  

[এম ৩.৩.২] অিডট 
আপি� িন�ি�কৃত  

% ০.৫ ৫০ - - - - - ০  

[এম ৩.৪] �াবর 
ও অ�াবর 
স�ি�র 
হালনাগাদ 
তািলকা ��ত 
করা  

[এম ৩.৪.১] �াবর 
স�ি�র তািলকা 
হালনাগাদকৃত  

তািরখ ০.৫ ০৩ 
েফ�য়াির 
২০২০ 

�াবর 
স�ি� 
েনই 

�াবর 
স�ি� 
েনই 

- - �াবর স�ি� 
েনই 

০.৫  
 

 

[এম ৩.৪.২] 
অ�াবর স�ি�র 
তািলকা 
হালনাগাদকৃত  

তািরখ ০.৫ ০৩ 
েফ�য়াির 
২০২০ 

- - ০৩ 
েফ�য়াির 
২০২০ 

- ০৩ েফ�য়াির 
২০২০ 

০.৫  

[এম ৩.৫] 
ই�ারেনট 
িবলসহ 
ইউিটিলিট িবল 
পিরেশাধ  

[এম ৩.৫.১] 
িবিসিস/িবিটিসএল-
এর ই�ারেনট িবল 
পিরেশািধত  

% 
�মপুি�ভূত 

১.০ ১০০ ১০০ ১০০ 
 

১০০ 
 

১০০ 
 

১০০ 
 

১  

[এম ৩.৫.২] 
েটিলেফান িবল 
পিরেশািধত  

% 
�মপুি�ভূত 

০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ 
 

১০০ 
 

১০০ 
 

১০০ 
 

০.৫  

[এম ৩.৫.৩] িবদুয্ৎ 
িবল পিরেশািধত  

% 
�মপুি�ভূত 

০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ 
 

১০০ 
 

১০০  িবি�ং ওনার 
কতৃর্ক 

পিরেশাধেযা� 

০.৫  

 
 

      েকৗশলগত উে��, অ�ািধকার, কায র্�ম, কম র্স�াদন সূচক এবং ল�য্মা�াসমূহ, ২০১৯-২০২০= ৫৭.৮  
বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্-এর আবি�ক েকৗশলগত উে��সমূহ, ২০১৯-২০২০=    ২৩.২ 

েমাট ন�র =    ৮১.০

পৃ�া: 7 
 


