
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৮, ২০২১

বাংলােদশ ড এ ািরফ কিমশন

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৮, 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
দশীয় িশের াথ 
সংরণ।

২০

[১.১] আেবদন/ সরকােরর িনেদ শনার
িেত িতেবদন ণয়েনর লে িশ
িতান পিরদশ ন ,ত সংহ, িয়াকরণ
ও িবেষণ।

[১.১.১] িতেবদন
ণীত

% ৭ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

িবগত ৬ জায়াির
২০২১ তািরেখ
িমড ািক
াপ আমদািন
সংা মতামত
বািণজ মণালেয়
রণ করা
হেয়েছ।

[১.২] আেবদন/ সরকােরর িনেদ শনার
িেত  ও ভাট সংা িবষেয়
জাতীয় বােজেট াব রণ।

[১.২.১] বােজেট াব % ৭ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫

[১.৩] ০১ (এক)   সহায়তা সংা
মতিবিনময় ও সেচতনতা িলক
সিমনার আেয়াজন

[১.৩.১] সিমনার
অিত

তািরখ ৩ ২৫-০৫-২০২১ ৩০-০৫-২০২১ ০১-০৬-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ০৯-০১-২০২১

িবগত ৯ জায়াির
২০২১ বাংলােদশ
ড এ ািরফ
কিমশন এবং
নীলফামারী চার
অব কমাস  এর
যৗথ উোেগ
েদশীয় িশের
াথ  সংরেণ
বাংলােদশ ড
এ ািরফ
কিমশেনর িমকা
িবষয়ক িদনাপী
সিমনার অিত
হয় ।

[১.৪] আেবদেনর িেত বা -উোেগ
০১ গণনািন অেয়াজন।

[১.৪.১] গণনািন তািরখ ৩ ২৫-০৫-২০২১ ৩০-০৫-২০২১ ০১-০৬-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৮, 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

জাতীয় াথ  সংরেণর
লে িপািক,
আিলক ও বপািক
বািণজ নেগািসেয়শেনর
ে কৗশলগত সহায়তা
দান।

২০

[২.১] পরামশ  হেণর লে
কেহাারেদর সমেয় সভা আেয়াজন

[২.১.১] অংশীজন সভা
আেয়াজন

সংা ৫ ৩ ২ ১ ০ ০

[২.২] িফ/মতামত/ কৗশলপ/ ইনটস
তকরণ

[২.২.১] িফ/মতামত/
কৗশলপ/ ইনটস
রণ

সংা ১০ ৩০ ২৬ ২৩ ২০ ১৭ ২৩

[২.৩] িপািক, আিলক ও বপািক
বািণজ সংা নেগািসেয়শেন অংশহণ

[২.৩.১]
নেগািসেয়শেন
অংশহণ

সংা ৫ ২ ১ ০ ০ ০ ৩

৩

অতাবকীয় পের
, চািহদা, সরবরাহ
পিরিিত পয েবণব ক
সরকারেক সহায়তা দান

১০

[৩.১] সরকােরর িনেদ শনার িেত
িতেবদন ণয়েনর লে িশ িতান
পিরদশ ন ,ত সংহ, িয়াকরণ ও
িবেষণ।

[৩.১.১] িতেবদন
ণীত

% ৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫

[৩.২] রয়টােস র মােম দিনক িভিক
অতাবকীয় পের আজািতক বাজার দর
সংহ ও িবেষণব ক িবিভ মণালয় ও
দের রণ।

[৩.২.১] দিনক
আজািতক বাজারদর
ণীত

সংা ৬ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৪০

৪
আজািতক বািণজ
সংা সমীা
পিরচালনা।

১০
[৪.১] িবিভ দেশর সােথ বাংলােদেশর
PTA/FTA গঠেনর লে ০৫ (পচ)
সাতা যাচাই িতেবদন ণয়ন।

[৪.১.১] সমীা
িতেবদন

তািরখ ১০ ১৭-০৬-২০২১ ২১-০৬-২০২১ ২৪-০৬-২০২১ ২৮-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ৩১-১২-২০২০
ইেতামে অিজত
হেয়েছ।

৫

এি-ডািং,
কাউারেভইিলং ও
সইফগাড  মজাস 
সংা কায ম

১০

[৫.১] দশীয় িশ িতােনর ণ া
আেবদেনর িভিেত িবেদশ হেত
আমদািনত পের উপর এিডািং
ােরােপর পািরশ দান

[৫.১.১] পািরশ
দানত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৫.২] ০২  সেচতনতা সিমনার আেয়াজন
[৫.২.১] সিমনার
অিত

তািরখ ৫ ২৫-০৫-২০২১ ০১-০৬-২০২১ ০৫-০৬-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১

[৫.৩] ০১  িবেশষািয়ত সিমনার/কম শালা
আেয়াজন

[৫.৩.১] সিমনার /
কম শালা অিত

তািরখ ৩ ২৫-০৫-২০২১ ০১-০৬-২০২১ ০৫-০৬-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১

৬
িনব ািচত সাব-
সরসেহর ভাব
ায়ন।

৫
[৬.১] Prospect of stainless
steel sector in Bangladesh
সংা সমীা িতেবদন ণয়ন।

[৬.১.১] িতেবদন
ণীত

তািরখ ৫ ০১-০৬-২০২১ ০৫-০৬-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৮, 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



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৮, 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 ৮০

[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 ১৪-০২-২০২১

[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 ২৪-০২-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর
জ িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৬

[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



া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, লাই ২৮, 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 ২৫

[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

[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 ১০-১২-২০২০

*সামিয়ক (provisional) ত


