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মুদ্রণ ও প্রকানা অধধদপ্তরযয ২০২০-২১ অথ থফছরযয ফাধল থক কভ থম্পাদন চুধিয ১ভ ত্রৈভাধক অজথরনয প্রতিবফদন 

 

রকৌরগত 

উরেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

রকৌরগত 

উরেরশ্যয ভান 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কাম থক্রভ 

(Activities) 

কভ থম্পাদনসূচক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 

(Unit) 
রক্ষ্যভাত্রা / অজথন 

রক্ষ্যভাত্রা ধনণ থায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY-2020-21) 

১ভ ত্রৈভাধক অজথন 

অাধাযণ অধত উত্তভ উত্তভ চরধতভান চরধতভারনযতনবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

[১] 

প্রাধতষ্ঠাধনক 

ক্ষ্ভতা 

বৃধি 

 

৩২ 

[১.১] রপ্রমূর 

মুদ্রণারদ রপ্রযণ 

ধনধিতকযণ 

রপ্রমূর  মুদ্রণারদ 

রপ্রযরণয ধনধ থাধযত ভয় 
গড় 

কাম থধদফ 

রক্ষ্যভাৈা ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

অজথন 
গরে ১.৭৩ কাম থধদফবয ভবে প্রপ্রমূব মুদ্রণাবদ প্রপ্রযণ কযা বেবে। 

[১.২] াপ্তাধক 

রগরজট মুদ্রণ 

মুদ্রণারদ প্রাধপ্তয য 

ধনধ থাধযত ভয় 
গড় 

কাম থধদফ 

রক্ষ্যভাৈা ১৫ ২০ ৪০ ৬০ ৮০ 

অজথন 
গরে ১২.২৮ কাম থধদফরয ভরে াপ্তাধক রগরজট মুদ্রণ কযা রয়রছ। 

[১.৩] অধতধযি 

ংখ্যায  রগরজট 

মুদ্রণ 

মুদ্রণারদ প্রাধপ্তয য 

ধনধ থাধযত ভয় 
গড় 

কাম থধদফ 

রক্ষ্যভাৈা ৩ ৫ ৬ ৭ ৮ 

অজথন 
গরে ২.৩৭ কাম থধদফরয ভরে অধতধযি রগরজট মুদ্রণ কযা রয়রছ। 

[১.৪] রগরজট ও 

পযভ ব্যিীত 

অন্যান্য প্রকানা 

মুদ্রণ 

মুদ্রণারদ প্রাধপ্তয য 

ধনধ থাধযত ভয় 
গড় 

কাম থধদফ 

রক্ষ্যভাৈা ২০ ৪০ ৪৫ ৫০ ৫৫ 

অজথন গরে ২২.৩৬ কাম থধদফর অন্যান্য প্রকানা মুদ্রণ বেবে। 

[১.৫] াফধরক 

যীক্ষ্ায প্রশ্নৈ 

মুদ্রণ 

ধনধ থাধযত তাধযখ তাধযখ রক্ষ্যভাৈা ধনধ থাধযত তাধযরখ ধনধ থাধযত 

তাধযরখয ১ ধদন 

য 

ধনধ থাধযত 

তাধযরখয ২ ধদন 

য 

ধনধ থাধযত 

তাধযরখয ৩ ধদন 

য 

ধনধ থাধযত 

তাধযরখয ৪ ধদন 

য 

অজথন 
ধনধ থাধযত তাধযরখয ভবে াফতরক তযক্ষ্ায প্রশ্নত্র মুদ্রণ কযা বেবে। 

[১.৬] 

মুদ্রণারেমূবয 

আধুতনকীকযণ 

(স্থাতি প্রভতন) 

ংখ্যা ংখ্যা রক্ষ্যভাৈা ৫ ৪ ৩ ২ ১ 

অজথন প্রতিোধীন 

[১.৭] াংগঠধনক 

কাঠারভায 

পুনধফন্যারয 

প্রস্তাফ ভন্ত্রণাররয় 

রপ্রযণ 

ধনধ থাধযত ভরয়য ভরে তাধযখ রক্ষ্যভাৈা ১৭ জুন ২০২১ ২১ জুন ২০২১ ২৫ জুন ২০২১ ২৬ জুন ২০২১ ২৭ জুন ২০২১ 

অজথন প্রতিোধীন 
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রকৌরগত 

উরেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

রকৌরগত 

উরেরশ্যয ভান 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কাম থক্রভ 

(Activities) 

কভ থম্পাদনসূচক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 

(Unit) 
রক্ষ্যভাত্রা / অজথন 

রক্ষ্যভাত্রা ধনণ থায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY-2020-21) 

১ভ ত্রৈভাধক অজথন 

অাধাযণ অধত উত্তভ উত্তভ চরধতভান চরধতভারনযতনবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

  

[১.৮] মুদ্রণ কক্ষ্মূ 

ীিাি তনেতিি ও 

সুতিিকযণ  

ধনধ থাধযত তাধযখ তাধযখ রক্ষ্যভাৈা ২২ প্রভ 

২০২১ 
৫ জুন 

২০২১ 

১২ জুন 

২০২১ 

১৯ জুন 

২০২১ 

২৬ জুন 

২০২১ 

অজথন প্রতিোধীন 

[১.৯] ই-রটন্ডারযয 

ভােরভ ক্রয় 
রভাট ক্রয়তব্য ভঞ্জুযীকৃত 

অরথ থয ধযভারণয ায 
% রক্ষ্যভাৈা ৫০% ৪০% ৩০% ২০% ১০% 

অজথন গি ৩ ভাব ই-প্রেন্ডাবযয ভােবভ ১০% িে কযা বেবে। 

[১.১০] 

কভ থচাযীরদয 

রদান্নধত ও 

স্থায়ীকযণ 

নধথরত উস্থাধত ওয়ায 

ভয় রথরক কাম থপ্রধক্রয়া 

ম্পন্ন কযায ভয় 

গে 

কাম থধদফ 

রক্ষ্যভাৈা ২০ ২৫ ৩০ ৩৫ ৪০ 

অজথন রদান্নধত 

গত ৩ ভার  রদান্নধতয রকান বা অনুধষ্ঠত য়ধন।  

স্থায়ীকযণ 

স্থায়ীকযণ কযরত ভয় রারগ ১৪ গে কাম থধদফ। 

     [২]  

মুধদ্রত াভগ্রী 

ও রেনাযী 

দ্রব্যাধদ 

চাধদাভত 

ধফতযণ 

 

২৬ 

[২.১] রফা 

গ্রণকাযীরদয 

ধনকট পযভ 

ধফতযণ 

অধধমাচন ৈ াফায য 

ধনধ থাধযত ভরয়য ভরে 
গে 

কাম থধদফ 

রক্ষ্যভাৈা ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

অজথন গরে ১ কাম থতদফবয ভবে প্রফা গ্রণকাযীবদয তনকে পযভ তফিযণ কযা বেবে। 

[২.২] রগরজট ও 

পযভ ব্যিীত 

অন্যান্য মুধদ্রত 

াভগ্রী ধফতযণ 

মুদ্ররণয য ধনধ থাধযত 

ভরয়য ভরে 
গে 

কাম থধদফ 

রক্ষ্যভাৈা ৫ ৮ ১০ ১২ ১৫ 

অজথন মুদ্রবণয য গরে ৪.৩৭ কাম থধদফবয ভবে তফিযণ কযা ম্ভফ বেবে। 

[২. ৩] রগরজট 

ধফতযণ 

মুদ্ররণয য ধনধ থাধযত 

ভরয়য ভরে 

গে 

কাম থধদফ 

রক্ষ্যভাৈা ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

অজথন গরে ১ কাম থধদফরয ভরে ধফতযণ কযা রয়রছ। 

[২.৪] ডায়ধয 

ধফতযণ 

ধনধদ থষ্ট তাধযরখয ভরে তাধযখ রক্ষ্যভাৈা ৩১ ধডরম্বয 

২০২০ 

১৫ জানুয়াধয 

২০২১ 

২৮ জানুয়াধয 

২০২১ 

১ রপব্রুয়াধয 

২০২১ 

১০ রপব্রুয়াধয 

২০২১ 

অজথন প্রধক্রয়াধীন 

[২.৫] কযাররন্ডায 

ধফতযণ 

ধনধদ থষ্ট তাধযরখয ভরে তাধযখ রক্ষ্যভাৈা ৩১ ধডরম্বয 

২০২০ 

১৫ জানুয়াধয 

২০২১ 

২৮ জানুয়াধয 

২০২১ 

১ রপব্রুয়াধয 

২০২১ 

১০ রপব্রুয়াধয 

২০২১ 

অজথন প্রধক্রয়াধীন 

[২.৬] রষ্টনাতয 

দ্রব্য ধফতযণ 

ধযকুইধজন াওয়ায য 

ভজুদ াররক্ষ্ ধনধ থাধযত 

ভয় 

গে 

কাম থধদফ 

রক্ষ্যভাৈা ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

অজথন গরে ১ কাম থধদফরয ভরে ধফতযণ কযা বেবে। 
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রকৌরগত 

উরেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

রকৌরগত 

উরেরশ্যয ভান 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কাম থক্রভ 

(Activities) 

কভ থম্পাদনসূচক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 

(Unit) 
রক্ষ্যভাত্রা / অজথন 

রক্ষ্যভাত্রা ধনণ থায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY-2020-21) 

১ভ ত্রৈভাধক অজথন 

অাধাযণ অধত উত্তভ উত্তভ চরধতভান চরধতভারনযতনবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

 

   [৩]  

স্বচ্ছতা ও 

জফাফধদধতা 

ধনধিত কযণ 

১৭ 

[৩.১] জাতিয তিা 

ফঙ্গফন্ধু প্রখ 

মুতজবুয যভাবনয 

জন্ম িফাতল িকী 

উদমান উরবক্ষ্য 

গৃীি কভ িতযকল্পনা 

ফাস্তফােন 

কভ িতযকল্পনা ফাস্তফােবনয 

অগ্রগতিয ায 

% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% -- 

অজিন প্রতিোধীন 

[৩.২] অধগ্রভ 

ভঞ্জুযী ধনষ্পধত্ত 

আরফদন প্রাধপ্তয য 

ধনধ থাধযত ভয় 

গড় 

কাম থধদফ 

রক্ষ্যভাৈা ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

অজথন গরে ৪.৮৫ কাম থধদফরয ভরে অধগ্রভ ভঞ্জুযী ধনষ্পধত্ত রয়রছ। 

[৩.৩] ধফধফধ ব্যয় 

ভঞ্জুযী 

প্রস্তাফ প্রাধপ্তয য ধনধ থাধযত 

ভয় 

গে 

কাম থধদফ 

রক্ষ্যভাৈা ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

অজথন গরে ৪.২৮ কাম থধদফরয ভরে তফতফধ ব্যে ভঞ্জুযী ধনষ্পধত্ত রয়রছ। 

[৩.৪] ধফবাগীয় 

ভাভরা ধনধষ্পধত্ত  

নধথ সৃজরনয য ধফবাগীয় 

ভাভরা ধনষ্পধত্তয ভয় 

গে 

কাম থধদফ 

রক্ষ্যভাৈা ৯০ ১০০ ১২০ ১৬০ ১৮০ 

অজথন গি ৩ ভাব প্রকান তফবাগীে ভাভরা তনষ্পতি েতন। 

[৩.৫] 

অনাধত্তৈ 

(NOC) প্রদান 

আরফদরনয য ধনধ থাধযত 

ভয় 

গে 

কাম থধদফ 

রক্ষ্যভাৈা ৮ ১০ ১৫ ২০ ৩০ 

অজথন গরে ৪.৪২ কাম থধদফবয ভবে অনাতিত্র (NOC) প্রদান কযা বেবে। 

[৩.৬] অধডট 

আধত্ত ধনস্পধত্ত 

ধিক্ষ্ীয় বায আরয়াজন ংখ্যা রক্ষ্যভাৈা ২৪ ২০ ১৫ ১০ ৫ 

অজথন গত ৩ ভার রকান ধিক্ষ্ীয় বায আরয়াজন কযা য় নাই। 

ধৈক্ষ্ীয় বায আরয়াজন ংখ্যা রক্ষ্যভাৈা ৬ ৫ ৪ ৩ ২ 

অজথন গত ৩ ভার রকান ধৈক্ষ্ীয় বায আরয়াজন কযা য় নাই। 
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ফাধল থক কভ থম্পাদন চুধি ২০২০-২১ অথ থফছরযয  ১ভ ত্রৈভাধক অজথরনয প্রতিবফদন (আফতিক) 

রকৌরগত উরেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

রকৌরগত 

উরেরশ্যয ভান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কাম থক্রভ 

(Activities) 

কভ থম্পাদন সূচক 

(Performance 
Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

রক্ষ্যভাৈা/ 

অজথন 

রক্ষ্যভাৈায ভান-২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for Fy-2020-21) 

১ভ ত্রৈভাধক অজথন 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অধত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরধত ভান 

(Fair) 

চরধতভারনয ধনরে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% 
৬০% 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

[১] 

দাপ্ততযক কভ িকাবে 

স্বচ্ছিা বৃতি ও 

জফাফতদত 

তনতিিকযণ 

১০ 

[১.১] ফাতল িক কভ থম্পাদন চুধি 

(এতএ) ফাস্তফায়ন 

 

[১.১.১] এতএ’য কর 

ত্রত্রভাতক প্রতিবফদন 

ওবেফাইবে প্রকাতি 

ংখ্যা 

রক্ষ্যভাৈা ৪ - - - - 

অজথন ১টি 

[১.১.২] এধএ টিরভয ভাধক 

বা অনুতিি 

ংখ্যা 

রক্ষ্যভাৈা ১২ ১১ - - - 

অজিন ৩টি 

[১.২] শুিাচায/উিভ চচ থায ধফলরয় 

অংীজনরদয রে ভতধফধনভয় 

[১.২.১] ভতধফধনভয় বা 

অনুধষ্ঠত 

ংখ্যা 

রক্ষ্যভাত্রা ৪ ৩ ২ - - 

অজিন প্রতিোধীন 

[১.৩] অধবরমাগ প্রধতকায ব্যফস্থা 

ধফলরয় রফাগ্রীতা/অংীজনরদয 

অফধতকযণ 

[১.৩.১] অফধতকযণ বা 

আরয়াধজত 

ংখ্যা 

রক্ষ্যভাত্রা ৪ ৩ ২ - - 

অজিন প্রতিোধীন 

[১.৪] রফা প্রদান প্রধতশ্রুধত ধফলরয় 

রফা গ্রীতারদয অফধতকযণ 

[১.৪.১]  অফধতকযণ বা 

আরয়াধজত 

ংখ্যা 

রক্ষ্যভাত্রা ৪ ৩ ২ - - 

অজিন প্রতিোধীন 

[১.৫] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদ 

ংক্রান্ত ত্রৈভাধক প্রধতরফদন ঊর্ধ্থতন 

কর্তথরক্ষ্য ধনকট রপ্রযণ 

[১.৫.১] ত্রৈভাধক প্রধতরফদন 

রপ্রধযত 

ংখ্যা 

রক্ষ্যভাত্রা ৪ ৩ - - - 

অজিন প্রতিোধীন 



5 

 

রকৌরগত উরেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

রকৌরগত 

উরেরশ্যয ভান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কাম থক্রভ 

(Activities) 

কভ থম্পাদন সূচক 

(Performance 
Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

রক্ষ্যভাৈা/ 

অজথন 

রক্ষ্যভাৈায ভান-২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for Fy-2020-21) 

১ভ ত্রৈভাধক অজথন 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অধত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরধত ভান 

(Fair) 

চরধতভারনয ধনরে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% 
৬০% 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

[২] 

কভ থম্পাদরন 

গধতীরতা আনয়ন 

ও রফায ভান বৃধি 

৯ 

[২.১] ই-নতি ফাস্তফােন 
[২.১.১] ই-নতিবি প্রনাে 

তনষ্পতিকৃি 
% 

রক্ষ্যভাত্রা ৮০ ৭০ ৬০ - - 

অজিন গি ৩ ভাব ২০ বাগ প্রনাে ই-নতিবি  তনষ্পতি বেবে 

[২.২] ধডধজটার রফা চালুকযণ 
[২.২.১] একটি নতুন ধডধজটার 

রফা চালুকৃত 
ংখ্যা 

রক্ষ্যভাত্রা ১৫-০২-২০২১ 
১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ - 

অজিন প্রতিোধীন 

[২.৩] প্রফা তজকযণ 
[২.৩.১] একটি তজকৃি প্রফা 

অতধবক্ষ্প্রত্র ফাস্তফাতেি 
ংখ্যা 

রক্ষ্যভাত্রা ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৪-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১ - 

অজিন প্রতিোধীন 

[২.৪] কভ িচাযীবদয প্রতক্ষ্ণ প্রদান 

[২.৪.১] প্রবিযক কভ িচাতযয 

জন্য প্রতক্ষ্ণ আবোতজি 
জনঘণ্টা 

রক্ষ্যভাত্রা ৫০ ৪০ ৩০ ২০ - 

অজিন  গি ৩ ভাব প্রবিযক কভ িচাযীযয জন্য ১৫ ঘণ্টা প্রতক্ষ্ণ আবোজন কযা বেবে। 

[২.৪.২] ১০ভ প্রগ্রড ও িদুর্ধ্ি 

প্রবিযক কভ িচাতযবক এতএ 

তফলবে প্রদি প্রতক্ষ্ণ 

জনঘণ্টা 

রক্ষ্যভাত্রা ৫ ৪ - - - 

অজিন প্রতিোধীন 

[২.৫]  এতএ ফাস্তফােবন প্রবণাদনা 

প্রদান 

[২.৫.১]  নুযনিভ একটি 

আওিাধীন দপ্তয/একজন 

কভ িচাতযবক এতএ ফাস্তফােবনয 

জন্য প্রবণাদনা প্রদানকৃি 

ংখ্যা 

রক্ষ্যভাত্রা ১ - - - - 

অজিন প্রতিোধীন 

[৩] 

আধথ থক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

৬ 
[৩.১] ফাতল িক িে তযকল্পনা 

ফাস্তফােন 

[৩.১.১] িে তযকল্পনা 

অনুমােী িে ম্পাতদি 
% 

রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ৯০ ৮০ - - 

অজিন গি ৩ ভাব িে তযকল্পনা অনুমােী ২০% িে ম্পাতদি বেবে। 
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রকৌরগত উরেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

রকৌরগত 

উরেরশ্যয ভান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কাম থক্রভ 

(Activities) 

কভ থম্পাদন সূচক 

(Performance 
Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

রক্ষ্যভাৈা/ 

অজথন 

রক্ষ্যভাৈায ভান-২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for Fy-2020-21) 

১ভ ত্রৈভাধক অজথন 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অধত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরধত ভান 

(Fair) 

চরধতভারনয ধনরে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% 
৬০% 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

[৩.২] ফাধল থক উন্নয়ন কভ থসূধচ 

(এধডধ)/ফাবজে ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফাধল থক উন্নয়ন 

কভ থসূধচ (এধডধ)/ফাবজে 

ফাস্তফাধয়ত 

% 

রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ৯০ ৮০ - - 

অজিন প্রতিোধীন 

[৩.৩] অধডট আধত্ত ধনষ্পধত্ত 

কাম থক্ররভয উন্নয়ন 

[৩.৩.১] ধৈক্ষ্ীয় বায় 

উস্থাবনয জন্য ভিণারবে 

প্রস্তাফ প্রপ্রতযি 

% 

রক্ষ্যভাত্রা ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

অজিন গি ৩ ভাব তত্রক্ষ্ীে বাে উস্থাবনয জন্য প্রকান প্রস্তাফ ভিণারবে প্রপ্রযণ কযা েতন। 

[৩.৩.২] অধডট আধত্ত 

ধনষ্পধত্তকৃত 
% 

রক্ষ্যভাত্রা ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

অজিন ৪৮.২০% 

[৩.৪] ারনাগাদকৃি স্থাফয ও 

অস্থাফয ম্পতিয িাতরকা 

ভিণারে/তফবাবগ প্রপ্রযণ 

[৩.৪.১] ারনাগাদকৃি 

স্থাফয ও অস্থাফয ম্পতিয 

িাতরকা ভিণারে/তফবাবগ 

প্রপ্রতযি 

তাধযখ 

রক্ষ্যভাত্রা ১৫-১২-২০২০ ১৫-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ - - 

অজিন প্রতিোধীন 

 


