
া: ১ ণ তািরখ: বার, লাই ০২, ২০২১

বাংলােদশ িরজম বাড 

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: বার, লাই ০২, ২০২১

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
চােরর লে প
উৎপাদন ও িবতরণ

২১

[১.১] িবিভ জলার পয টন
আকষ ণ সেক িশউর
ণয়ন

[১.১.১] ণীত িশউর সংা ৩ ২০ ১৬ ১২ ৮ ৪ ২০

[১.২] িডিজটাল পয টন াপ
ণয়ন (জলা িভিক)

[১.২.১] ণীত িডিজটাল
পয টন াপ (জলািভিক)

সংা ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫

[১.৩] পয টন িবষয়ক িভিস
/ ডেমারী ত

[১.৩.১] তত িভিস
/ ডেমারী

সংা ৩ ৬ ৫ ৪ ৩ ২

[১.৪] পয টন িবষয়ক
েভিনর/ উপহার সামী
ত

[১.৪.১] তত পয টন
িবষয়ক েভিনর/ উপহার
সামী

সংা ৩ ১৫ ১২ ৯ ৬ ৩ ১৫

[১.৫] কমিপশন
আেয়াজেনর মােম পয টন
আকষ ণসেহর ছিব ও
িভিডও সংহ

[১.৫.১] সংহীত ছিব সংা ৩ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০

[১.৫.২] সংহীত িভিডও সংা ৩ ২০ ১৬ ১২ ৮ ৪

[১.৬] সামািজক যাগােযাগ
মােম িবিব'র িবিভ
কায ম এবং বাংলােদেশর
পয টন আকষ ণসেহর ছিব ও
ত চার

[১.৬.১] বাবািয়ত চার
কায ম

সংা ৩ ২০০ ১৬০ ১২০ ৮০ ৬০ ৩৪



া: ৩ ণ তািরখ: বার, লাই ০২, ২০২১

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
চােরর লে
অনলাইন িভিডও
কনেট, ৩৬০ িডি
ছিব, এিনেমেটড
িভিডও, ই-
িনউজেলটার, ই-
িশউর ত

১৪

[২.১] অনলাইন িভিডও
কনেট ত

[২.১.১] অনলাইন িভিডও
কনেট তত

সংা ৩ ১০০ ৮০ ৬০ ৪০ ২০ ৫০

[২.২] ৩৬০ িডি ছিব ত
[২.২.১] ৩৬০ িডি ছিব
তত

সংা ৩ ১২০ ১০০ ৮০ ৬০ ৪০ ৭৬

[২.৩] এিনেমেটড িভিডও
ত

[২.৩.১] এিনেমেটড
িভিডও তত

সংা ৩ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৩৯

[২.৪] ই-িনউজেলটার ত
[২.৪.১] ই-িনউজেলটার
তত

সংা ৩ ২৪ ২০ ১৬ ১২ ৮ ৯

[২.৫] ই-িশউর ত
[২.৫.১] ই-িশউর
তত

সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ২

৩
পয টন খােত মানব
সদ উয়ন

১২

[৩.১] র অপােরটরেদর
িশণ

[৩.১.১] িশণা র
অপােরটর

সংা ৪ ৩২০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ১০০ ১১২

[৩.২] রগাইড িশণ
[৩.২.১] িশণা র
গাইড

সংা ৪ ৩২০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ১০০ ৯৪

[৩.৩] দশীয় খা
পিরেবশনকারীেদর িশণ

[৩.৩.১] িশণা
দশীয় খা পিরেবশনকারী

সংা ৪ ১২০ ৮০ ৬০ ৪০ ৩০ ১৭



া: ৪ ণ তািরখ: বার, লাই ০২, ২০২১

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

পয টন েমাশনাল
ওেয়বসাইট
হালনাগাদকরণ ও
সংরণ এবং
ডাটােবজ ত

১২

[৪.১] পয টন েমাশনাল
ওেয়বসাইট হালনাগাদকরণ
ও সংরণ

[৪.১.১] ওেয়বসাইট
হালনাগাদত

শতকরা ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৪.২] ওেয়বসাইেট
বাংলােদেশর পয টন
আকষ ণসেহর রােকজ
সংকরণ

[৪.২.১] সংত র
ােকজ

সংা ২ ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ১৭
http://www.tourismboard.gov.bd/
বাংলােদশ িরজম বােড র ওেয়ব সাইট এ আপেলাড
করা হেয়েছ।

[৪.৩] পয টক সিকত ডাটা
সংহ

[৪.৩.১] পয টক সিকত
সংহীত ডাটা

মাস
িভিক

১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪

[৪.৪] র গাইড সিকত
ডাটা সংহ

[৪.৪.১] র গাইড
সিকত সংহীত ডাটা

সংা ১ ১০০ ৮০ ৬০ ৪০ ২০

[৪.৫] র অপােরটর
সিকত ডাটা সংহ

[৪.৫.১] র অপােরটর
সিকত সংহীত ডাটা

সংা ১ ১০০ ৮০ ৬০ ৪০ ২০

[৪.৬] দশীয় খা
পিরেবশনকারীেদর সিকত
ডাটা সংহ

[৪.৬.১] দশীয় খা
পিরেবশনকারীেদর
সিকত সংহীত ডাটা

সংা ১ ১০০ ৮০ ৬০ ৪০ ২০ ৬৬

[৪.৭] কিমউিন বইজড
িরজম এ সংি জনবেলর
ডাটা সংহ

[৪.৭.১] কিমউিন
বইজড িরজম এ সংি
পিরবােরর সংহীত ডাটা

সংা ১ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৬০

[৪.৮] রোর সিকত
ডাটা সংহ

[৪.৮.১] রোর সিকত
সংহীত ডাটা

সংা ১ ২০ ১৬ ১২ ৮ ৪ ২০

[৪.৯] হােটল সিকত ডাটা
সংহ

[৪.৯.১] হােটল সিকত
সংহীত ডাটা

সংা ১ ২০ ১৬ ১২ ৮ ৪ ২০

[৪.১০] িরেসাট  সিকত
ডাটা সংহ

[৪.১০.১] িরেসাট  সিকত
সংহীত ডাটা

সংা ১ ২০ ১৬ ১২ ৮ ৪ ২০



া: ৫ ণ তািরখ: বার, লাই ০২, ২০২১

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 সবার মান
উয়েনর লে উয়ন
পিরকনায় পয টন
িশেক সৃকরণ
এবং
জনসেচতনতালক
কায ম হণ

৮

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

[৫.১.১] পয টন টসেহ
িজত িবধািদ

সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ২

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

[৫.২.১] আেয়ািজত
জনসেচতনতা লক সভা/
কম শালা

সংা ৬ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ১

৬

টকসই পয টন
উৎসািহতকরেণর
মােম পয টন িশের
িবকাশ

৮

[৬.১] এক পয টন মহা-
পিরকনা ণয়ন

[৬.১.১] পয টন মহা-
পিরকনা ণয়েনর ৩
পয ােয়র মে ১ম পয ায়
স

শতকরা ২ ৮৫ ৭০ ৫০ ৩০ ২০

[৬.২] ানীয় জনেগাীেক
পয টন িশের সােথ সৃ
করার জ কিমউিন
বইজড িরজম িবষয়ক
িশণ

[৬.২.১] কিমউিন
বইজড িরজম িবষেয়
িশণা পিরবার

সংা ৩ ২০ ১৬ ১২ ৮ ৪

[৬.৩] টকসই পয টন
উয়েনর লে ভলািয়ার
প তরী ও িশণ দান

[৬.৩.১] িশণা
ভলািয়ার

সংা ৩ ৪০০ ৩২০ ২৪০ ১৬০ ১২০



া: ৬ ণ তািরখ: বার, লাই ০২, ২০২১

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

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

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

[এম.১.১.১] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ২ ৪ ১

[এম.১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৩

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

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

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

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

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৭ ণ তািরখ: বার, লাই ০২, ২০২১

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.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 ৬০ ১০০

[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 ১৫-০২-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক সহিজত
সবা অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১ ২৫-০২-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর
জ িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ২৭

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

জনঘা ১ ৫ ৪

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সংা ১ ১ ১



া: ৮ ণ তািরখ: বার, লাই ০২, ২০২১

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.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা
অযায়ী য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৩৪.৫

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

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৬১.৮২

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
উপাপেনর জ মণালেয়
াব িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর
সির তািলকা তত এবং
হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ১৫-১২-২০২০

*সামিয়ক (provisional) ত


