
া: 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



বাাংলাদেশ ট্যুরিজম ববার্ ড-এি আবরিক বকৌশলগত উদেিসমূহ, ২০১৯-২০ 

 

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

বকৌশলগত 

উদেি 

(Strategic 

Objectives)   

বকৌশলগত 

উদেদিি 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives)  

কার্ ডক্রম 

(Activities)  

কম ডসম্পােন সূচক 

(Performance Indicator)  

একক (Unit) কম ডসম্পােন 

সূচদকি মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator)   

লক্ষমাত্রাি মান ২০১৯-২০ ১ম ত্রত্রমারসক অজডন 

(জুলাই-বসদেম্বি) অসাধািণ 

(Excellent)  

অরত উত্তম 

(Very 

Good)   

উত্তম  

(Good)   

চলরত 

মান 

(Fair)  

চলরতমাদনি রনদে  

(Poor)  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২] 

কম ডসম্পােদন 

গরতশীলতা 

আনয়ন ও 

বসবাি মান 

বৃরি 

১0 

[এম ১.১] 

েপ্তি/সাংস্থায়  ই-

ফাইরলাং পিরত 

বাস্তবায়ন  

[এম ১.১.১] সকল শাখায় ই-

নরি ব্যবহাি  

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৬০ 

[এম ১.১.২] ই-ফাইদল নরি 

রনষ্পরত্তকৃত  

% ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ 50 40 

[এম ১.১.৩] ই-ফাইদল পত্র 

জািীকৃত  

% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ 40 32 

[এম ১.২] েপ্তি/ 

সাংস্থা কর্তডক 

রর্রজটাল পিরত 

চালু কিা  

[এম ১.২.১] ন্যুনতম একটি 

নতুন রর্রজটাল বসবা চালুকৃত  

তারিখ ১ ১৫ বফব্রুয়ারি 

২০২০ 

১৫ মাচ ড 

২০২০ 

৩১ মাচ ড 

২০২০ 

৩০ 

এরিল 

২০২০ 

৩০ বম ২০২০  

[এম ১.৩]  েপ্তি/ 

সাংস্থা কর্তডক 

উদ্ভাবনী 

উদযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

িকল্প বাস্তবায়ন  

[এম ১.৩.১] ন্যুনতম একটি 

নতুন উদ্ভাবনী উদযাদগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন িকল্প চালুকৃত  

তারিখ ১ ১১ মাচ ড 

২০২০ 

১৮ মাচ ড 

২০২০ 

২৫ মাচ ড 

২০২০ 

১ এরিল 

২০২০ 

৮ এরিল ২০২০  

[এম ১.৪] বসবা 

সহরজকিণ  

[এম ১.৪.১] ন্যুনতম একটি 

বসবা সহরজকিণ িদসস 

ম্যাপসহ সিকারি আদেশ 

জারিকৃত  

তারিখ ০.৫ ১৫    

অদটাবি 

২০১৯ 

২০ 

অদটাবি 

২০১৯ 

২৪ অদটাবি 

২০১৯ 

২৮ 

অদটাবি 

২০১৯ 

৩০   অদটাবি ২০১৯  

[এম ১.৪.২] বসবা সহরজকিণ 

অরধদক্ষদত্র বাস্তবারয়ত  

তারিখ ০.৫ ১৫ এরিল 

২০২০ 

৩০ এরিল 

২০২০ 

১৫ বম ২০২০ ৩০ বম 

২০২০ 

১৫ জুন ২০২০  

[এম ১.৫] 

রপআিএল শুরুি ২ 

মাস পূদব ড সাংরিষ্ট 

কম ডচািীি 

রপআিএল ও ছুটি 

নগোয়নপত্র জািী 

কিা  

[এম ১.৫.১] রপ আি এল 

আদেশ জারিকৃত  

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -  

[এম ১.৫.২] ছুটি নগোয়ন 

পত্র জারিকৃত  

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -  

[এম ১.৬]  শূন্য 

পদেি রবপিীদত 

[এম ১.৬.১] রনদয়াগ িোদনি 

জন্য রবজ্ঞরপ্ত জারিকৃত  

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -  



রনদয়াগ িোন  

[২.৭]  রবভাগীয় 

মামলা রনষ্পরত্ত  

[২.৮] তথ্য বাতায়ন 

হালনাগােকিণ  

[এম ১.৬.২] রনদয়াগ 

িোনকৃত  

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -  

[এম ১.৭.১] রবভাগীয় মামলা 

রনষ্পরত্তকৃত  

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ -  

[এম ১.৮.১] সকল তথ্য 

হালনাগােকৃত  

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 100% 

[১] োপ্তরিক 

কম ডকাদে 

স্বচ্ছতা বৃরি 

ও জবাবরেরহ 

রনরচচতকিণ 

৮ 

[২.১] বারষ ডক 

কম ডসম্পােন চুরি 

বাস্তবায়ন  

[ এম ২.১.১] সিকারি 

কম ডসম্পােন ব্যবস্থাপনা 

সাংক্রান্ত িরশক্ষণসহ অন্যান্য 

রবষদয় িরশক্ষণ আদয়ারজত  

জনঘন্টা ১ ৬০ - - - - 15.9 

[এম ২.১.২] বারষ ডক 

কম ডসম্পােন চুরিি সকল 

িরতদবেন অনলাইদন 

োরখলকৃত  

সাংখ্যা ১ ৪ - - - - ১ 

[এম ২.১.৩] এরপএ টিদমি 

মারসক সভাি রসিান্ত 

বাস্তবারয়ত  

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 100% 

[এম ২.১.৪] মাঠ পর্ ডাদয়ি 

কার্ ডালদয়ি ২০১৯-২০ 

অি ডবছদিি বারষ ডক 

কম ডসম্পােন চুরিি 

অধ ডবারষ ডক মূল্যায়ন 

িরতদবেন পর্ ডাদলাচনাদন্ত 

ফলাবতডক (Feedback) 

িেত্ত  

তারিখ ০.৫ ৩১ জানুয়ারি 

২০২০ 

০৭ 

বফব্রুয়ারি 

২০২০ 

১০ বফব্রুয়ারি 

২০২০ 

১১ 

বফব্রুয়ারি 

২০২০ 

১৪ বফব্রুয়ারি ২০২০ মাঠ পর্ ডাদয়ি বকান 

কার্ ডালয় বনই 

[এম ২.২] জাতীয় 

শুিাচাি বকৌশল ও 

তথ্য অরধকাি 

বাস্তবায়ন  

[এম ২.২.১] জাতীয় শুিাচাি  

কম ডপরিকল্পনা বাস্তবারয়ত  

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - ২৪ 

[এম ২.২.২] ২০১৮-১৯ 

অি ডবছদিি বারষ ডক িরতদবেন 

ওদয়বসাইদট িকারশত  

তারিখ ১ ১৫ অদটাবি 

২০১৯ 

১৫ নদভম্বি 

২০১৯ 

১৫ রর্দসম্বি 

২০১৯ 

১৫ 

জানুয়ারি 

২০২০ 

৩১ জানুয়ারি ২০২০ ০৬ অদটাবি ২০১৯ 

 

[এম ২.৩] 

অরভদর্াগ িরতকাি 

ব্যবস্থা বাস্তবায়ন  

[এম ২.৩.১] রনরে ডষ্ট সমদয়ি 

মদে অরভদর্াগ রনষ্পরত্তকৃত  

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ -  

[২.৩.2] অরভদর্াগ রনষ্পরত্ত 

সাংক্রান্ত মারসক িরতদবেন 

মন্ত্রণালদয় োরখলকৃত  

সাংখ্যা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ - ৩ 

 

 

[এম ২.৪] বসবা 

িোন িরতশ্রুরত 

হালনাগােকিণ ও 

বাস্তবায়ন  

[ এম ২.৪.১] বসবা িোন 

িরতশ্রুরত হালনাগােকৃত  

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - ২৫ 

[এম ২.৪.২] রনধ ডারিত সমদয় 

ত্রত্রমারসক বাস্তবায়ন 

সাংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ ২ - - ১ 



িরতদবেন মন্ত্রণালদয় 

োরখলকৃত  

[এম ২.৪.৩] বসবাগ্রহীতাদেি 

মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা 

চালুকৃত  

তারিখ ০.৫ ৩১ রর্দসম্বি 

২০১৯ 

১৫ 

জানুয়ারি 

২০২০ 

০৭ বফব্রুয়ারি 

২০২০ 

১৭ 

বফব্রুয়ারি 

২০২০ 

২৮ বফব্রুয়ারি ২০২০  

[এম ৩] 

আরি ডক ও 

সম্পে 

ব্যবস্থাপনাি 

উন্নয়ন 

৭ 

[এম ৩.১] বাদজট 

বাস্তবায়দন উন্নয়ন  

[এম ৩.১.১] বাদজট 

বাস্তবায়ন পরিকল্পনা িণীত  

তারিখ ০.৫ ১৬ আগস্ট  

২০১৯ 

২০ আগস্ট 

২০১৯ 

২৪ আগস্ট 

২০১৯ 

২৮আগস্ট 

২০১৯ 

৩০ আগস্ট ২০১৯ ১৪ আগস্ট  

২০১৯ 

[এম ৩.১.2] ত্রত্রমারসক 

বাদজট বাস্তবায়ন িরতদবেন 

োরখলকৃত  

সাংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ - - - ১ 

[এম ৩.২] বারষ ডক 

উন্নয়ন কম ডসূরচ 

(এরর্রপ) বাস্তবায়ন  

[এম ৩.২.১] বারষ ডক উন্নয়ন 

কম ডসূরচ (এরর্রপ) বাস্তবারয়ত  

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০  

[এম ৩.৩] অরর্ট 

আপরত্ত রনষ্পরত্ত 

কার্ ডক্রদমি উন্নয়ন  

[এম ৩.৩.১] রত্রপক্ষীয় সভায় 

রনষ্পরত্তি জন্য সুপারিশকৃত 

অরর্ট আপরত্ত  

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০  

[এম ৩.৩.২] অরর্ট আপরত্ত 

রনষ্পরত্তকৃত  

% ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০  

[এম ৩.৪] স্থাবি ও 

অস্থাবি সম্পরত্তি 

হালনাগাে তারলকা 

িস্তুত কিা  

[এম ৩.৪.১] স্থাবি সম্পরত্তি 

তারলকা হালনাগােকৃত  

তারিখ ০.৫ ০৩ বফব্রুয়ারি 

২০২০ 

১১ 

বফব্রুয়ারি 

২০২০ 

১৮ বফব্রুয়ারি 

২০২০ 

২৫ 

বফব্রুয়ারি 

২০২০ 

০৪ মাচ ড ২০২০  

[এম ৩.৪.২] অস্থাবি 

সম্পরত্তি তারলকা 

হালনাগােকৃত  

তারিখ ০.৫ ০৩ বফব্রুয়ারি 

২০২০ 

১১ 

বফব্রুয়ারি 

২০২০ 

১৮ বফব্রুয়ারি 

২০২০ 

২৫ 

বফব্রুয়ারি 

২০২০ 

০৪ মাচ ড ২০২০  

[এম ৩.৫] 

ইন্টািদনট রবলসহ 

ইউটিরলটি রবল 

পরিদশাধ  

[এম ৩.৫.১] 

রবরসরস/রবটিরসএল-এি 

ইন্টািদনট রবল পরিদশারধত  

% ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ 

 

[এম ৩.৫.২] বটরলদফান রবল 

পরিদশারধত  

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ 

[এম ৩.৫.৩] রবদ্যুৎ রবল 

পরিদশারধত  

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ 

 


