
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ০৮, ২০২০

বড ার গাড  বাংলােদশ

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ০৮, ২০২০

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

সীমা রায় বড ার
গাড  বাংলােদশ এর
আিভযািনক
কায ম ি,
িনরাপা
জারদারকরণ এবং
দশীয় সদ রা।

৩০

[১.১] আিভযািনক কায ম ি
[১.১.১] পিরচািলত িবেশষ অপােরশন সংা ৪ ১৫৫ ১৪৫ ১৩৫ ১৩০ ১২০ ৩৯

[১.১.২] দানত িবেশষািয়ত িশণ সংা ৩ ৫২০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ১৩০০

[১.২] টহল কায ম ি
[১.২.১] পিরচািলত সীমা
টহল/অিভযান

সংা ৪ ২১০০০০ ১৮০০০০ ১৬০০০০ ১৭০০০০ ১২০০০০ ৫২৫০০

[১.৩] সীমা িনরাপার জ
টােফাস  অপােরশন

[১.৩.১] পিরচািলত টােফাস 
অপােরশন

সংা ৩ ১৫৫ ১৪৫ ১৩৫ ১৩০ ১২০ ৩৯

[১.৪] মাদক পাচার ও সবন
িতেরােধ িবেশষ কায ম

[১.৪.১] পিরচািলত টােফাস /িবেশষ
অিভযান

সংা ৪ ২৪০০ ২১৫০ ১৯৬০ ১৭২০ ১৫৯৫ ৬০০

[১.৪.২] আেয়ািজত সভা/সিমনার সংা ৪ ৫০০০ ৯৮১০ ৮৭২০ ৭৬৩০ ৬৫৪০ ১৩০০

[১.৫] নারী ও িশ পাচার
িতেরােধ িবেশষ কায ম

[১.৫.১] আেয়ািজত সভা, সিমনার ও
ওয়াকসপ

সংা ৪ ৩০০০ ৮৬৫০ ৬৮০০ ৬৭৫০ ৫৯০০ ৮০০

[১.৬] িজব বষ  উপলে
চারাচালান িতেরােধ বব
সীমা িশা িনেকতন াপেনর
কায ম হণ

[১.৬.১] িজব বষ  উপলে াপনত
বব সীমা িশা িনেকতন

সংা ২ ২ ১ ০ ০ ০

[১.৭] চারাচালান িতেরােধ
সীমাের জনগেনর িবক আেয়র
েযাগ ি

[১.৭.১] আেয়র েযাগ া জনগন সংা ১ ৫০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ১৩

[১.৮] সীমাবত জনসাধারেণর
া িনরাপা রায় মিডকাল
কােইন এর আেয়াজন

[১.৮.১] আেয়ািজত মিডকাল
কােইন

সংা ১ ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ৩



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ০৮, ২০২০

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%

২

িবিভ দেশর সােথ
সীমা আইন-লা
সংা সক
উয়ন।

১৬

[২.১] িতেবশী দেশর সীমারী
বািহনীর সােথ আিভযািনক কায ম
এবং সময় ি করা

[২.১.১] আেয়ািজত সময় সভা সংা ৪ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ২৫০০ ২০০০ ১০০০

[২.২] িতেবশী সীমারী
বািহনীর সােথ সমিত টহল

[২.২.১] পিরচািলত সমিত টহল সংা ৪ ৪০০০ ১০৮০০ ৯৬০০ ৮৪০০ ৭২০০ ১০০০

[২.৩] সীমা বাপনা সংহত
করেণর জ যৗথ ারক সাদন

[২.৩.১] সািদত যৗথ ারক সংা ৪ ৪ ৩ ২ ০ ০ ১

[২.৪] সীমা বাপনা সংহত
করেণর জ ি-পািক সভা
আেয়াজন

[২.৪.১] আেয়ািজত ি-পািক সভা সংা ৪ ৪ ৩ ২ ০ ০ ১

৩
নিত িতেরাধ ও
জবাবিদিহতা
িনিতকরণ।

১২

[৩.১] অধীন অিফস পিরদশ ন [৩.১.১] পিরদশ নত অিফসসহ সংা ২ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৩ ২৩

[৩.২] অধীন ক পিরদশ ন [৩.২.১] পিরদশ নত কসহ সংা ২ ৫৫ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১৪

[৩.৩] বাপনা কিম কক
মািসক বােজেটর খরচ তদারিক

[৩.৩.১] খরচত বােজট তদারিক % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৩.৪] মািসক অথ  খরেচর
িতেবদন

[৩.৪.১] দানত িতেবদন % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৩.৫] অিডট কায েমর উয়ন [৩.৫.১] িনরসনত অিডট আপি % ২ ৯৫ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০

[৩.৬] িবভাগী মামলা িনিি
করণ

[৩.৬.১] বািহনীর সদেদর িবে
গত সংি িবচার িনি করণ

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৩.৬.২] বািহনীর সদেদর িবে
গত ‘শাল বড ার গাড  আদালত’ এ
িবচার িনি করণ

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ০৮, ২০২০

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
ত-ি
বহােরর মােম
সবার মান উয়ন।

৭

[৪.১] শ কাতর সীমাে বড ার
সােভ ইা িসেম াপন

[৪.১.১] াপনত সােভ ইা িসেম িকঃ িমঃ ৩ ৭৫িকঃ িমঃ
৬০িকঃ
িমঃ

৫০িকঃ
িমঃ

৪০িকঃ
িমঃ

৩০িকঃ
িমঃ

২০

[৪.২] কীয় মিনটিরং সার
াপন

[৪.২.১] ািপত মিনটিরং সার সংা ২ ১ ০ ০ ০ ০ ১

[৪.৩] িবিভ সফটওয়ার চলন [৪.৩.১] চলনত সফটওয়ার সংা ২ ২ ১ ০ ০ ০ ১

৫ মানবসদ উয়ন । ৭

[৫.১] নারী সিনক িনেয়াগ [৫.১.১] িনেয়াগত নারী সিনক সংা ২ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০

[৫.২] িবিজিব’র িবিভ েড
জনবল িনেয়াগ করা

[৫.২.১] িবিজিবেত িনেয়াগত িবিভ
েডর জনবল

সংা
(িবিভ
ড)

২ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০

[৫.৩] সিনক/ অসামিরক
কম চারীেদর পশাগত মৗিলক
িশণ

[৫.৩.১] পিরচািলত পশাগত িশণ সংা ৩ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ২

৬

পির াম,
পির শহর
কম িচর সমিত
কম পিরকনা।

৩

[৬.১] িবমান জনবল ও সেদর
সীমাবতা িবেবচনায় রেখ পির
সবা িনিত করা

[৬.১.১] িবনেযা নিথর তািলকা
ত কের ংস করণ

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৬.১.২] সকল কায ালয়, সিনক
ারাক, আবািসক কায়াট ােরর ছাদ,
কমন স, িসিড়, সানেসট, পািনর
াংক, র, জলাশয় ইতািদ িনয়িমত
পিরার করণ

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৬.২] পিরার পিরতা িবষেয়
উু করণ

[৬.২.১] পিরার পিরতা িবষেয়
রালকল ও মােভশন াস পিরচালনা

সংা ১ ১৬০ ১৫৫ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ৪০



া: ৫ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ০৮, ২০২০

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%

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



া: ৬ ণ তািরখ: রিববার, নেভর ০৮, ২০২০

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%

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

[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

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১৫

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

জনঘা ১ ৫ ৪ ১.৩

[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

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 ৮০ ১০০

[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 ৮০ ১০০

[এম.৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

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

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ১০০

[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

*সামিয়ক (provisional) ত


