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ারক ন র: ৫৫.০০.০০০০.০০০.৩৫.০০১.২০-৭৩ তািরখ: 
১৩ এি ল ২০২১

৩০ চ  ১৪২৭

িবষয:় ব া িষকবািষক  কমস াদনকমস াদন   ি রি র  (APA)  (APA) ৩য়৩য়  মা িসকমািসক  িতেবদনিতেবদন   রনরন   সেসে ।।
            উপ  িবষেয় লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর ২০২০-২১ অথ বছেরর বািষক কমস াদন ি র
(APA) ৩য় মািসক িতেবদন পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  এত সে  রণ করা হেলা।

সং ি : বণনা মাতাবেক।

১৩-৪-২০২১

সিচব, সম য় ও সং ার
সিচব, সম য় ও সং ার
মি পিরষদ িবভাগ

সৗেমন পািলত বা
সহকারী সিচব (অিতির  দািয় )

িি   আকষণঃআকষণঃ  িসিনয়র সহকারী সিচব , কমস াদন ব াপনা (নীিত ও সম য়) শাখা , মি পিরষদ িবভাগ

ারক ন র: ৫৫.০০.০০০০.০০০.৩৫.০০১.২০-৭৩/১(৫) তািরখ: ৩০ চ  ১৪২৭
১৩ এি ল ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ।
২) সহকারী া ামার, আইিস  সল, লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ। (ওেয়ব সাইেট কােশর
অ েরাধসহ))
৩) সিচব মেহাদেয়র ি গত কমকতা, লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ।
৪) উপসিচব মেহাদেয়র ি গত কমকতা, লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ।
৫) অিফস কিপ।

১৩-৪-২০২১
সৗেমন পািলত বা  

সহকারী সিচব (অিতির  দািয় )

১



া: ১ ণ তািরখ: মলবার, এিল ১৩, ২০২১

লিজসেলভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ: আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক
মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, এিল ১৩, 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%



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, এিল ১৩, 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

সরকােরর মণালয়-িবভাগ-
অা িতানেক পরামশ 
দােনর মােম আইনী
িবষয়সহ সংহতকরণ;

৪০

[১.১] সকল কার িবল, অােদশ, সংিবিধব আেদশ,
সাংিবধািনক আেদশ, এিেম, আজািতক ি,
িবিধ, িবিধ, ইতািদর িনরীণ

[১.১.১] সকল কার িবল,
অােদশ, সংিবিধব আেদশ,
সাংিবধািনক আেদশ, এিেম,
আজািতক ি, িবিধ,
িবিধ,ইতািদর িনরীিত

% ৮ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ১০০

[১.২] সকল কার িবল, অােদশ, সংিবিধব আেদশ,
সাংিবধািনক আেদেশ, এিেম, আজািতক ি,
িবিধ, িবিধ ইতািদর খসড়া ণীত

[১.২.১] সকল কার িবল,
অােদশ, সংিবিধব আেদশ,
সাংিবধািনক আেদশ, এিেম,
আজািতক ি, িবিধ,
িবিধ,ইতািদর িনরীিত

% ৮ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ১০০

[১.৩] সকল কার িবল, অােদশ, সংিবিধব আেদশ,
সাংিবধািনক আেদশ ইতািদর খসড়া ণয়ন

[১.৩.১] সকল কার িবল,
অােদশ, সংিবিধব আেদশ,
সাংিবধািনক আেদেশ ইতািদর
খসড়া ণীত

% ৫ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ১০০

[১.৪] সকল কার এিেম, আজািতক ি, িবিধ,
িবিধ ইতািদর খসড়া ণয়ন

[১.৪.১] সকল কার এিেম,
আজািতক ি, িবিধ,
িবিধ,ইতািদর খসড়া ণীত

% ৪ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ১০০

[১.৫] সকল কার িবল, সংিবিধব আেদশ,
সাংিবধািনক আেদশ, এিেম, আজািতক ি,
িবিধ, িবিধ, ইতািদর িবষেয় মতামত দান

[১.৫.১] গড় সময় কায িদবস ৪ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১১

[১.৬] আইন, অােদশ, িবিধমালা, ি, নীিতমালা ও
আেদশ ইতািদ বাংলা এবং ইংেরিজেত িনভরেযা
অিদত পাঠ কাশ

[১.৬.১] িনভ রেযা অিদত পাঠ
কািশত

% ৪ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ১০০

[১.৭] এস`আর`ও আকাের জািরত/কািশত সকল
িবিধ / িবিধ বৎসর িভিক বই আকাের সংকলন

[১.৭.১] বই আকাের সংকিলত % ৪ ৯৯ ৯৯ ৯৯ ৯৭ ৯৬ ১০০

[১.৮] সকল কার িবল, সংিবিধব আেদশ,
সাংিবধািনক আেদশ, এিেম, আজািতক ি,
িবিধ, িবিধ ইতািদর খসড়া ণয়ন, িনরীণ এবং
বাংলায় ও ইংেরজীেত ভাষার িবষেয় সমতা ির
লে এ িবভােগর কম কতােদর িশেণর আেয়াজন।

[১.৮.১] কম কতােদর িশণ
আেয়ািজত।

সংা ৩ ৬০ ৫৫ ৫৫ ৫০ ৬০ ২২



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, এিল ১৩, 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
রাের আইনী কাঠােমার
উয়ন এবং

২০

[২.১] ল’জ অব বাংলােদশ ওেয়বসাইেট হালনাগাদকরণ
[২.১.১] আইন, অােদশ, িবিধ,
িবিধ, ইতািদ হালনাগাদত

% ১০ ১০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ১০০

[২.২] সকল িবিধ ও িবিধ সংকলন, হালনাগাদকরণ
এবং কােশর উোগ হণ বািতল িকংবা সংেশাধেনর
আেলােক সংি আইনসহ হালনাগাদকরণ

[২.২.১] ণীত সকল িবিধ ও
িবিধ সংকিলত, হালনাগাদত
এবং কািশত

% ৫ ১০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ১০০

[২.৩] য সকল আইেনর ধারা ত মামলা িনিেত
অরায় িহেসেব কাজ কের তা পরীা-িনরীাে
সংেশাধন বা মত নন আইন ণয়েন পািরশ করা

[২.৩.১] পািরশত % ৫ ১০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ১০০

৩
দেশ মানবািধকার সংরণ
ও উয়ন;

১৫
[৩.১] মানবািধকার িবষয়ক অিভেযাগ তদ ও িনি

[৩.১.১] মানবািধকার িবষয়ক
অিভেযাগ িনিত

সংা ৮ ৫৮০ ৫৭৫ ৫৭০ ৫৬৫ ৫৬০

[৩.২] মানবািধকার িবষেয় চার ও কাশনা এবং উহা
সেক জনসেচতনতা ির কায ম হণ

[৩.২.১] মানবািধকার িবষেয় চার
ও কাশনা

সংা ৭ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১০



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, এিল ১৩, 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 েমর মািসক
সভা অিত

সংা ২ ১২ ১১ ৩

[এম.১.১.২] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

সংা ১ ৪ ৩

[এম.১.২] াচার/উম
চচ ার িবষেয় অংশীজনেদর
সে মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ 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



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, এিল ১৩, 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 ৬০ ১০০

[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 ০৭-০২-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক নন সহিজত
সবা অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ১ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১ ১১-০৩-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৩৫

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

জনঘা ১ ৫ ৪ ৯.৫

[এম.২.৫] এিপএ
বাবায়েন েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক
আওতাধীন দর-সংা/ একজন
কম চারীেক এিপএ বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সংা ১ ১

কিম
গঠন
করা
হেয়েছ

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বাািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা
অযায়ী য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ) বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৫৮.০৮

[এম.৩.২.২] ক বাবায়ন
সংা আইএমইিড’র পািরশ
বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয়/িপীয়
সভায় উপািপত অিডট আপি

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫



া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, এিল ১৩, ২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


