
সকলন ৩ 

 
গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তররর বাস্তবায়ন অগ্রগধি ২০১৯-২০ (                 ২০১৯  ১           )  

 
 

 

 

সকৌলগি উরেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌলগি উরেরশ্যর মান 

(Weight of Strategic 

Objectives) 

কায যক্রম 

(Activities) 

কম যম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম যম্পাদন সূচরকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃি অজযন 

ক্ষমাত্রা/ধনণ যায়ক ২০১৯-২০ 

 
Target/Criteria Value for FY(2019-20) 

 
          

     ২০১৯ 

পয যন্ত      
২০১৭-১৮ 

 

২০১৮-১৯ 

 

অািারণ অধি উত্তম উত্তম চধিমান 
চধিমারনর 

ধনরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% 
৬০% 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

[১] পাঠকরবার 

মারনান্নয়ন 
৬০ 

[১.১] পাঠকরবা  
পাঠক উপধিধি 

 
জন (ক্ষ) ১০ ৫১.২০ ৫১.৫০ ৫১.৫০ ৫১.০০ ৫০.০০ ৪৮.৫০ ৪৬.০০ ১৩.২৩ 

[১.২] গরবণা ও 

সরফাররন্স সবা 
পাঠক উপধিধি জন (ক্ষ) ১০ ৭.৩০ ৭.৫০ ৭.৮০ ৬.৫৭ ৫.৮৪ ৫.১১ ৪.৩৮ ১.৬১ 

[১.৩] প্রধিরযাধগিা/ 

অনুষ্ঠারনর  ংখ্যা  

অনুষ্ঠান 

 
ংখ্যা ১০ ৪৭০ ৪৭০ ৪৯২ ৪৯০ ৪৮৫ ৪৭৫ ৪৭০ ৬৪ 

[১.৪] প্রধিরযাধগিা 

অনুষ্ঠান 
অংলগ্রণকারী 

ংখ্যা 

(াজার) 
১০ ৪০.০০ ৮০.৮৮ ৮১.৫০ ৭২.৭৯ ৬৪.৭০ ৫৬.৬১ ৪৮.৫৩ ৯২.০০ 

[১.৫]  ধবদ্যমান 

গণগ্রন্থাগারমূরর 

জন্য পাঠক চাধদা 

সমািারবক পাঠামগ্রী 

ংগ্র 

পুস্তক ংগ্র 
ংখ্যা 

(াজার) 
১৫ ১০২.৮৮ ১০৫.৮০ ১১২.৪৫ ১০৯.২৫ ১০৮.০০ ১০৬.২৫ ১০৫.০০ 

২০১৯-২০ 

         

         

            

     

 

[১.৬] জািীয় গ্রন্থাগার 

ধদব উদ্যাপন 
ধদব উদ্যাপন িাধরখ ৫ 

৫ সফব্রুয়াধর, 

১৮ 

৫ সফব্রুয়াধর, 

১৯ 

৫ সফব্রুয়াধর, 

২০ 
    ৫ সফব্রুয়াধর, ২০ 

[২] িথ্য ও 

সযাগারযাগ সবার 

ম্প্রারণ 

 

১০ 
[২.১] ইন্টাররনট সবা 

প্রদান। 

ব্যবারকারী 

 

ংখ্যা 

(াজার) 
১০ ৭৮.০০ ১৩৫.০ ১৪১.৫০ ১৪০.০ ১৩৮.০০ ১৩৬.০ ১৩৫.০০ ৪৩.০০ 

[৩] প্রাধিষ্ঠাধনক 

ক্ষমিা বৃধিকরণ 

 

৫ 
[৩.১] ওয়াকযলপ/ 

       সধমনার 
অংলগ্রণকারী ংখ্যা ৫ ৫ ৮ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ২ 



গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তররর আবধশ্যক সকৌলগি উরেশ্যমূরর বাস্তবায়ন অগ্রগধি ২০১৯-২০   
  
 

সকৌলগি 

উরেশ্য 

সকৌলগি 

উরেরশ্যর 

মান 

কায যক্রম কম যম্পাদন সূচক একক কম যম্পাদন 

সূচরকর মান  

ক্ষযমাত্রার মান (২০১৯-২০)               . 

২০১৯ পয যন্ত      
অািারণ অধি উত্তম উত্তম চধিমান চধি মারনর 

ধনরে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

                      

[১         

        

           

         

         

৮ 

[১.১                       

        

[১.১.১] রকাধর কম যম্পাদন ব্যবিাপনা 

ংক্রান্ত প্রধলক্ষণ অন্যান্য ধবরয় প্রধলক্ষণ 

আরয়াধজি 

 

জনঘণ্টা ১ ৬০ - - - - ১৪.৭১ 

[১.১.২] এধপএ টিরমর মাধক ভার ধিান্ত 

বাস্তবাধয়ি 

 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ 

[১.১.৩]        কম যম্পাদন চুধির ক 

প্রধিরবদন অনাইরন দাধখকৃি 

 

     ১ ৪ - - - - ১ 

[১.১.৪] মাঠ পয যারয়র ২০১৯-২০ অর্ যবছররর 

বাধ যক কম যম্পাদন চুধির অি যবাধ যক মূল্যায়ন 

প্রধিরবদন পয যারাচনারন্ত ফাবিযক 

(Feedback) প্রদত্ত 

 

িাধরখ  ০.৫ ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০ 
৩১.০১.২০        

               

[১.২] জািীয় শুিাচার সকৌল ও 

িথ্য অধিকার বাস্তবায়ন 

[১.২.১] জািীয় শুিাচার কম যপধরকল্পনা 

বাস্তবাধয়ি 

 

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫  ৮০ 

[১.২.২] ২০১৮-১৯ অর্ যবছররর বাধ যক 

প্রধিরবদন ওরয়বাইরট প্রকাধলি 

 

      ১ ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০ 
১৫.১০.১৯        প্রকাল 

করা রব  

[১.৩] অধভরযাগ প্রধিকার ব্যবিা 

বাস্তবায়ন 

 

[১.৩.১] ধনধদ যষ্ট মরয়র মরে অধভরযাগ 

ধনষ্পধত্তকৃি 

 

% ০.৫ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০%  ১০০ 

[১.৩.২] অধভরযাগ ধনষ্পধত্ত ংক্রান্ত মাধক 

প্রধিরবদন মন্ত্রণারয় দাধখকৃি 

 

ংখ্যা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯  ৩ 

[১.৪] সবা প্রদান প্রধিশ্রুধি 

ানাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন 

[১.৪.১] সবা প্রদান প্রধিশ্রুধি ানাগাদকৃি 

 
% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  ৯০ 

[১.৪.২] ধনি যাধরি মরয় ত্রত্রমাধক বাস্তবায়ন 

প্রধিরবদন মন্ত্রণারয়  দাধখকৃি 

 

ংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ ২   ১ 

[১.৪.৩] সবাগ্রীিারদর মিামি পধরবীক্ষণ 

ব্যবিা চালুকৃি 

 

িাধরখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০ 

৩১.১২.১৯          চালু 

করা রব । 

 

 



-২- 

 

সকৌলগি 

উরেশ্য 

সকৌলগি 

উরেরশ্যর 

মান 

কায যক্রম কম যম্পাদন সূচক একক কম যম্পাদন 

সূচরকর মান  

ক্ষযমাত্রার মান (২০১৯-২০)               . 

২০১৯ পয যন্ত      
অািারণ অধি উত্তম উত্তম চধিমান চধি মারনর 

ধনরে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

                      

[২] 

কম যম্পাদরন 

গধিলীিা 

আনয়ন ও 

সবার মান 

বৃধি 

১০ 

[২.১] দপ্তর/ংিায় ই-ফাইধং 

পিধি বাস্তবায়ন 

[২.১.১] ক লাখায় ই-নধর্ ব্যবার 

 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

৯০ 

[২.১.২] ই-ফাইর নধর্ ধনষ্পধত্তকৃি 

 
% ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

৯৮.১৭ 

[২.১.৩] ই-ফাইর পত্র জারীকৃি 

 
% ১ ৮০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

৪৩.১৪ 

[২.২] দপ্তর/ংিা কর্তযক ধডধজটা 

সবা চালু করা 

[২.২.১] ন্যযনিম একটি নতুন ধডধজটা সবা 

চালুকৃি 

 

িাধরখ ১ ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০ 

১৫.০২.২০ িাধররখর মরে  

চালূ করা রব । 

[২.৩] দপ্তর/ংিা কর্তযক  উদ্ভাবনী 

উরদ্যাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন  

  

[২.৩.১] ন্যযনিম একটি নতুন উদ্ভাবনী 

উরদ্যাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃি 
িাধরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০ 

১১.০৩.২০ িাধররখর মরে  

চালূ করা রব । 

[২.৪] সবা ধজকরণ 

[২.৪.১] ন্যযনিম একটি সবা ধজকরণ 

প্রর ম্যাপ রকাধর আরদল জাধরকৃি 

 

িাধরখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯ 
১৫.১০.১৯ িাধররখর মরে  

জাধর করা রব । 

[২.৪.২] সবা ধজকরণ অধিরক্ষরত্র 

বাস্তবাধয়ি  

 

িাধরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০ 
১৫.০৪.২০ িাধররখর মরে  

বাস্তবাধয়ি রব 

[২.৫] ধপআরএ শুরুর ২ মা পূরব য 

ংধিষ্ট কম যচারীর ধপআরএ ও ছুটি 

নগদায়নপত্র জাধর করা 

[২.৫.১] ধপআরএ আরদল জাধরকৃি % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ 

[২.৫.২] ছুটি নগদায়নপত্র জাধরকৃি 

 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

১০০ 

[২.৬                         

     

[২.৬.১                        

       

 

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০  

 

৮০ 

[২.৬.২]               

 
% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

০১ 

[২.৭                      
[২.৭.১]                      

 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - 

১০০ 

[২.৮                        
[২.৮.১]                   

 
%  ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

৮০ 

 

 

 

 



 

-৩- 

 
সকৌলগি 

উরেশ্য 

সকৌলগি 

উরেরশ্যর 

মান 

কায যক্রম কম যম্পাদন সূচক একক কম যম্পাদন 

সূচরকর মান  

ক্ষযমাত্রার মান (২০১৯-২০)               . 

২০১৯ পয যন্ত      
অািারণ অধি উত্তম উত্তম চধিমান চধি মারনর 

ধনরে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

                      

[৩] আধর্ যক ও 

ম্পদ 

ব্যবিাপনার 

উন্নয়ন 

৭ 

[৩.১                      

[৩.১.১]                            

 
      ০.৫ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯ 

১৬.০৮.১৯        

         

[৩.১.২]                       

                

 

     ০.৫ ৪ ৩ - - - ১ 

[৩.২                     

                

[৩.২.১                             

         

 

% ২ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০  ১০০ 

[৩.৩                  

              

[৩.৩.১]                       

                   

 

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬০ 

[৩.৩.২]                   

 
% ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০          

[৩.৪                     

                        

[৩.৪.১]                  

           

 

      ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০ 
০৩.০২.২০              

      

[৩.৪.২]                   

           

 

      ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০ 
০৩.০২.২০              

      

[৩.৫                      

            

[৩.৫.১]       /       -       

          

 

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ 

[৩.৫.২]                        

 

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ 

[৩.৫.৩]                    

 

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ 

 



 


