
 

 

জেলা সরকারর গণগ্রন্থাগার, নড়াইল এর ২০২০-২০২১ অর্ থ বছররর বারষ থক কর্ থসম্পাদন চুরির ২য় ত্রৈর্ারসক (অরটাবর/২০২০– রিরসম্বর /২০২০) প্ররিরবদন 

জকৌশলগি উরেশ্যসমূহ 

ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

 ার্ যক্রম (Activities) 

 ম যসম্পাদন সূচ  

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

পদ্ধরি 

এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অর্যন 

লক্ষমাত্রা/ননর্ যায়  ২০২০-২০২১* 

Target/Criteria Value for 

FY(2020-21) ০১/১০/২০২০ 

হরি 

৩১/১২/২০২০ 

পর্ থন্ত অেথন  

মন্তব্য 

২০১৮-

২০১৯ 

২০১৯-

২০২০* 

অসাধারর্ অনত উত্তম উত্তম চলনতমান 

চলনত 

মাদ্দনর  

ননদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

[১] 

পাঠ দ্দসবার 

মাদ্দনান্নয়ন 

৭৫ 

[১.১] পাঠ দ্দসবা  
[১.১.১] পাঠ  

উপনিনত 
সর্রি 

র্ন 

(হাোর) 
১৫ ৪৫.৫৫ ৩২.০০ ৩২.৩২ ৩১.২৫ ২৫.৮৬ ২২.৬২ ১৯.৩৯ ০ 

কররানা ভাইরারসর কাররণ 

পাঠকজসবা বন্ধ রছল। [১.২] গদ্দবষর্া ও 

করফাদ্দরন্স কসবা 

[১.২.১] পাঠ  

উপনিনত 
সর্রি 

র্ন 

(হাোর) 
১০ ৮.৫ ৫.৬ ৫.৭০ ৫.১৩ ৪.৫৬ ৩.৯৯ ৩.৪২ ০ 

[১.৩] প্রনতদ্দর্ানগতা/ 

অনুষ্ঠাদ্দনর  সংখ্যা  
[১.৩.১] অনুষ্ঠান সর্রি সংখ্যা ১০ ৭ ৪ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ১ 

১৬ রিরসম্বর র্হান রবেয় রদবস-

২০২০ উদর্াপন ও প্রস্কার রবিরণ 

[১.৪] প্রনতদ্দর্ানগতা 

অনুষ্ঠান 
[১.৪.১] অংশগ্রহর্ ারী সর্রি 

সংখ্যা 

(হার্ার) 
১০ ০.৪০ ০.২৭ ০.৫৫ ০.৫০ ০.৪৫ ০.৪০ ০.৩৫ ০.০৭৬ 

১৬ রিরসম্বর র্হান রবেয় রদবরস 

রচনা ও রচৈাঙ্কন প্ররিরর্ারিয় 

অংশগ্রহণকারী 

[১.৫]  পাঠ  চানহদা 

কমাতাদ্দব  পাঠসামগ্রী 

সংগ্রহ ও সনিত রর্ 

[১.৫.১] পুস্ত  সংগ্রহ সর্রি 
সংখ্যা 

(হার্ার) 
১০ ১.৪২ ১.২১ ১.৩০ ১.২৩ ১.২২ ১.২১ ১.০০ ১.০৪৫ 

অরিদপ্তর হরি ১.০৪৫ খানা পুস্তক 

সংগ্রহ করা হরয়রছ। 

[১.৫.২] নবনধ 

কমাতাদ্দব  পুস্ত  

সনিত রর্ 

সর্রি 
সংখ্যা 

(হার্ার) 
১০ - - ১.০০ .৯০ ০.৮০ ০.৭০ ০.৬০ ০.৪০ 

নতুন সংগৃহীি ৪০০ খানা পুস্তক 

রবরি জর্ািারবক সরিি করা হরয়রছ 

[১.৬] র্াতীয় গ্রন্থাগার 

নদবস উদর্াপন 

[১.৬.১] নদবস 

উদর্াপন 
তানরখ তানরখ ১০ 

০৫-০২- 

২০১৯ 

০৫-০২- 

২০২০ 

০৫-০২-

২০২১ 
- - - - - 

আগারর্ ০৫ জেব্রুয়ারর ২০২১ িারররখ 

উদর্াপন করা হরব 

[৩] 

প্রাতিষ্ঠাতিক 

সক্ষমিা 

বৃতিকরণ 

১০ 

[৩.১] 

পাঠচক্র/Stakeholder 

দের প্রশিক্ষণ প্রোন 

[৩.১.১] পাঠচক্র সমশি সংখ্যা ৫ - - ২ ১ - - - - 

আগারর্ র্াচ থ/২০২১ ও জুন/২০২১ এ 

সুরবিােনক সর্রয় পাঠচক্র আরয়ােন 

করা হরব 

[৩.১.২]  

Stakeholder দের 

প্রশিক্ষণ প্রোন 

সমশি সংখ্যা ৫ - - ১ - - - - - 
আগারর্ এরপ্রল/২০২১ এ সুরবিােনক 

সর্রয় প্ররশক্ষন আরয়ােন করস হরব 

-১- 



 

 

জেলা সরকারর গণগ্রন্থাগার, নড়াইল এর ২০২০-২০২১ অর্ থ বছররর বারষ থক কর্ থসম্পাদন চুরির ২য় ত্রৈর্ারসক (অরটাবর/২০২০– রিরসম্বর /২০২০) প্ররিরবদন 

আবরশ্যক জকৌশলগি উরেশ্যসমূহ 

কলাম-১  লাম-২  লাম-৩  লাম-৪  লাম-৫  লাম-৬  লাম-৭  লাম-৮ 

ক ৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

 ার্ যক্রম 

(Activities) 

 ম যসম্পাদন সুচ  

(Performance Indicator) 

এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষযমাত্রার মান  ২০২০-২১ 
০১/১০/২০২০ হরি 

৩১/১২/২০২০ পর্ থন্ত 

অেথন  

মন্তব্য 

অসাধারর্ অনত উত্তম উত্তম চলনত মান 
চলনতমাদ্দনর 

ননদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

[১] দাপ্তনর  

 ম য াদ্দে স্বচ্ছতা 

বৃনি ও র্বাবনদনহ 

নননিত রর্ 

১১ 

[১.১] বারষ থক কর্ থসম্পাদন চুরি (এরপএ) 

বাস্তবায়ন 

[১.১.১] এনপএ’র স ল ত্রত্রমানস  

প্ররিরবদন ওরয়বসাইরে প্রকারশি 
সংখ্যা ২ ৪ - - - - ১  

[১.১.২] এনপএ টিদ্দমর মানস  সভা অনুনষ্ঠত সংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - ৩  

[১.২] শুদ্ধাচার/উত্তর্ চচ থার রবষরয় অংশীেনরদর 

সরে র্িরবরনর্য় 
[১.২.১] মতনবননময় সভা অনুনষ্ঠত সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - ১  

[১.৩] অরভরর্াগ প্ররিকার ব্যবস্থা রবষরয়  

জসবাগ্রহীিা /অংশীেনরদর অবরহিকরণ 
[১.৩.১] অবনহত রর্ সভা আদ্দয়ানর্ত সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - ১  

[১.৪] জসবা প্রদান প্ররিশ্রুরি রবষরয়  

জসবাগ্রহীিারদর অবরহিকরণ 
[১.৪.১] অবনহত রর্ সভা আদ্দয়ানর্ত সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২  - ১  

[১.৫] িথ্য বািায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত 

ত্রৈর্ারসক প্ররিরবদন উর্ধ্থিন কর্তথপরক্ষর রনকে 

জপ্ররণ 

[১.৫.১]  ত্রৈর্ারসক প্ররিরবদন জপ্রররি সংখ্যা ২ ৪ ৩    ১  

[২]  ম যসম্পাদদ্দন 

গনতশীলতা আনয়ন 

ও কসবার মান বৃনি 

৮ 

[২.১] ই-ননি বাস্তবায়ন [২.১.১] ই-ননিদ্দত কনাট ননষ্পনত্তকৃত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ - - ৭৪.২৯ 
জর্াে ৩৫ টির র্রে ২৬ 

টি ই-নরর্রি রনষ্পন্নকৃি 

[২.২] উদ্ভাবনী/ক্ষুদ্র উনয়ন উদ্দযাগ বাস্তবায়ন 
[২.২.১] এ টি নতুন উদ্ভাবনী/ক্ষুদ্র উনয়ন 

উদ্দযাগ চালুকৃত 
সংখ্যা ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - - 

১৫/০২/২১ এর র্রে 

বাস্তবায়ন করা হরব। 

[২.৩]  ম যচারীদ্দদর প্রনশক্ষর্ প্রদান 

[২.৩.১] প্ররিেক  কর্ থচাররর েন্য প্ররশক্ষণ 

আরয়ারেি 
র্নঘন্টা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ - - 

অরিদপ্তর কর্তথক 

আরয়ারেি/বাস্তবারয়ি 

হয় 

[২.৩.২] ১০র্ জগ্রি ও িদুর্ধ্থ প্ররিেক কর্ থচারীরক 

এরপএ রবষরয়  প্রদত্ত প্ররশক্ষণ 
র্নঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - - 

[২.৪] এনপএ বাস্তবায়দ্দন প্রদ্দনাদনা প্রদান 

[২.৪.১] নুযনতম এ টি আওতাধীন দপ্তর/ 

এ র্ন  ম যচারীদ্দ  এনপএ বাস্তবায়দ্দনর র্ন্য 

প্রদ্দনাদনা প্রদানকৃত 

সংখ্যা ১ ১ - - - - - 

 

-২- 
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আবরশ্যক জকৌশলগি উরেশ্যসমূহ 

কলাম-১  লাম-২  লাম-৩  লাম-৪  লাম-৫  লাম-৬  লাম-৭  লাম-৮ 

ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

 ার্ যক্রম 

(Activities) 

 ম যসম্পাদন সুচ  

(Performance Indicator) 

এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষযমাত্রার মান  ২০২০-২১ 

০১/১০/২০২০ হরি 

৩১/১২/২০২০ পর্ থন্ত 

অেথন  

মন্তব্য 
অসাধারর্ অনত উত্তম উত্তম চলনত মান 

চলনতমাদ্দনর 

ননদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩] আনি য  ও 

সম্পদ 

ব্যবিাপনার 

উন্নয়ন 

৬ 

[৩.১]  বারষ থক ক্রয় পনর ল্পনা 

বাস্তবায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় পনর ল্পনা অনুর্ায়ী ক্রয় 

সম্পানদত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ২৫  

[৩.২] বানষ য  উন্নয়ন  ম যসূনচ 

(এনিনপ)/বাদ্দর্ট বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বানষ য  উন্নয়ন  ম যসূনচ 

(এনিনপ) /বাদ্দর্ট বাস্তবানয়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - - 

অরিদপ্তর কর্তথক বাস্তবারয়ি 

হয় 

[৩.৩] অনিট আপনত্ত ননষ্পনত্ত 

 ার্ যক্রদ্দমর উন্নয়ন 
[৩.৩.১] অনিট আপনত্ত ননষ্পনত্তকৃত % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - - অরিে হয় রন 

[৩.৪] হালনাগাদকৃি স্থাবর ও 

অস্থাবর সম্পরত্তর িারলকা 

র্ন্ত্রণালয়/রবভারগ জপ্ররণ 

[৩.৪.১] হালনাগাদকৃি স্থাবর ও 

অস্থাবর সম্পরত্তর িারলকা 

র্ন্ত্রণালয়/রবভারগ জপ্রররি 

িাররখ ১ ১৫-১২-২০ ১৫-০১-২১ ১৫-২-২১ - - ৩০-১১-২০২০  

 

 

-৩- 


