
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ০৩, ২০২০

পররা মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ০৩, 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
িপািক সক
াপন ও
সংহতকরণ

২০

[১.১] মহামা রাপিত ও মাননীয় ধানমীর িবেদশ সফর
এবং িবেদশী সরকার ও রাধােনর বাংলােদশ সফেরর
আেয়াজন

[১.১.১] আেয়ািজত সফর সংা ৩ ২ ১ ০ ০ ০

[১.২] দেশ ও িবেদেশ মী পয ােয়র বঠক আেয়াজন ও
অংশহণ

[১.২.১] আেয়ািজত/ অংশহণত বঠক (ভা য়াল
বঠকসহ)

সংা ৩ ৩০ ২৭ ২৪ ২০ ১৫ ১০

[১.৩] িপািক ি/সমেঝাতা ারক সাদন/ সাদন
িয়ায় সহায়তাকরণ

[১.৩.১] খসড়া ণয়ন,আেলাচনা, ার, সংেশাধন,
বাবায়ন ও নবায়ন

সংা ২ ৩৫ ২৯ ২২ ১৯ ১৫ ৩১

[১.৪] ি-পািক সংলাপ/সভা আেয়াজন/ অংশহণ
(Dialogue/ Political Consultations/
FOC/JCM/ JWG)/সিচব পয ােয়র বঠক আেয়াজন ও
অংশহণ

[১.৪.১] আেয়ািজত/ অংশহণত সংলাপ/বঠক
(ভায়াল বঠকসহ)

সংা ৩ ৩৩ ২৫ ১৯ ১৫ ১১ ১৩

[১.৫] মহামা রাপিত, মাননীয় ধানমী, মী ও সিচব
পয ােয়র সােথ িবেদশী িতিনিধ/ দেলর সাাত/ ফানালাপ-এর
আেয়াজন ও বাচাবলী ত করণ

[১.৫.১] আেয়ািজত সাাৎ (ভা য়াল বঠক/ টিলেফান
সংলাপসহ)

সংা ৩ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ৪০

[১.৬] িবিভ দেশ জাতীয় িদবস, ও অা ণ 
াপেট বাতা দান/রণ

[১.৬.১] দান/ রণত বাতা সংা ৩ ২০০ ১৮০ ১৫০ ১২০ ১০০ ১২৫

[১.৭] আঃমণালয় সভা আেয়াজন/ অংশহণ
[১.৭.১] আেয়ািজত/ অংশহণত সভা (ভা য়াল
সভাসহ)

সংা ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ২১

[১.৮] বাংলােদেশ আিত রািহা জনেগাীর তাবাসেন
িনরিবি টৈনিতক উোগ অাহত রাখা

[১.৮.১] রািহা িবষেয় দেশ ও িবেদেশ আেয়ািজত
ও অংশহণত জাতীয় টােফাস  সহ িবিভ সভা ও
সিমনার

সংা ১ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪

[১.৮.২] রািহা কাে িবিভ দেশর রা/সরকার
ধানগণ, িতিনিধ এবং জািতসংঘ সহ অা
আজািতক সংার িতিনিধ ের জ আেয়ািজত
ও সময় সাধনত সফর

সংা ১ ৩৬ ৩০ ২৭ ২৪ ২০ ৬

২

বপািক,
আিলক ও
আজািতক
ফারােম
বাংলােদেশর
িতিনিধকরণ,
াথ  সংরণ ও
আজািতক
অংশীদাির
িকরণ

১৯

[২.১] িবেদেশ বপািক/ আিলক/ আজািতক কনফাের/
সিমনার/ সভায়/কম শালায় অংশহণ

[২.১.১] অংশহণত কনফাের/ সিমনার/সভা/
কম শালা (টিল- কনফাের ও ভা য়াল বঠকসহ)

সংা ৩ ৭০ ৬৫ ৫২ ৩৭ ২৩ ৩২

[২.২] বাংলােদেশ বপািক/ আিলক/ আজািতক/
কনফাের/ সিমনার/সভা/ কম শালা আেয়াজন/ অংশহণ

[২.২.১] আেয়ািজত/ অংশহণত কনফাের/
সিমনার/সভা/ কম শালা (টিল- কনফাের ও ভা য়াল
বঠকসহ)

সংা ২ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৮ ১৪

[২.৩] বাংলােদেশ/ িবেদেশ আেয়ািজত/ অংশহণত
বপািক/আিলক/ আজািতক কনফাের /সিমনার/সভা/
কম শালা পরবত ডেম নেগািশেয়শন -সহ) তকরেণ
সিয় অংশহণ

[২.৩.১] ডেম িতেত অংশহণ/ তত
ডেমস

সংা ১ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৮ ৯

[২.৪] জািতসংঘ এবং িবিভ আজািতক/ আিলক সংার
িনব াচেন অংশহণ

[২.৪.১] অংশহণত িনব াচন সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ২

[২.৫] জািতসংেঘর িবিভ সংাসহ অা আজািতক/
আিলক কিমেত/ সংায় বাংলােদেশর িতেবদন দািখল,
িবিভ িজাসার জবাব তকরণ এবং এ সংা
আঃমণালয় সময় সাধন

[২.৫.১] দািখলত িতেবদন/ িজাসার জবাব এবং
সময়ত আঃমণালয় কায ম

সংা ১ ৭ ৫ ৪ ৩ ২ ৬

[২.৬] বপািক/ আিলক ি/ সমেঝাতা ারক
সাদন/সাদন িয়ায় সহায়তাকরণ

[২.৬.১] খসড়া ণয়ন/আেলাচনা/ার/ অসমথ ন/
সংেশাধন/ বাবায়ন/নবায়ন

সংা ১ ৩ ২ ১ ৫

[২.৭] বপািক/ আিলক ফারােম মহামা রাপিত/
মাননীয় ধানমী ও মী পয ােয়র/িবিশ িবেগ র/ সংার
িতিনিধর িবেদশ সফর এবং বাংলােদেশ িবেদিশ িবিশ
িবেগ র/ সংার িতিনিধর সফর আেয়াজন ও ডেম
তকরণ

[২.৭.১] আেয়ািজত সফর সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[২.৭.২] তত ডেম সংা ১ ১৫ ১২ ১০ ৮ ৬ ১৩

[২.৮] বপািক, আজািতক ও আিলক ইেত/ সভা,
সিমনার ইতািদেত অংশহেণর জ বাংলােদেশর পিজশন
পপার, িফ, ইারেভনশন, বাচাবলী, বৃতা, প, েভা
বাতা ইতািদ তকরণ

[২.৮.১] তত পিজশন পপার, ইারেভনশন,
িফ, বাচাবলী, বৃতা, প, েভা বাতা ইতািদ

সংা ৩ ৬০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৪৮

[২.৯] আিলক/ আজািতক িবিভ সংায় চদা/অদান
দান/দােনর িবষেয় সময় সাধন

[২.৯.১] চদা/ অদান দানত সংার সংা সংা ১ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৮ ৮

[২.১০] িবেদেশ/ বাংলােদেশ বপািক/ আিলক িবিভ
সিমনার/কনফাের /সভা/িশণ আেয়াজন/ অংশহেণর
জ আঃমণালয়/ িবভাগ/সংার সােথ সময় সাধন

[২.১০.১] আঃমণালয়/ িবভাগ/সংার সােথ সময়
সংা কায াবলী (ভা য়ালসহ)

সংা ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ২৯

[২.১১] দেশ/িবেদেশ টকসই উয়ন অভী সংা িবিভ
সভা/সিমনার/ আেলাচনা/কম শালা/ িশণ আেয়াজন ও
সিয় অংশহণ

[২.১১.১] আেয়াজনত/ অংশহণত আেলাচনা/
সভা/সিমনার ও কম শালা/ িশণ (ভা য়ালসহ)

সংা ১ ১৫ ১৩ ১২ ১০ ৯ ৩



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ০৩, 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%

৩
কুলার সবা
দান সহজীকরণ

১০

[৩.১] িবেদশ বাংলােদশ িমশনসেহ ই-পাসেপাট  দান
কায ম সসারণ

[৩.১.১] কায ম চাত িমশন সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৩.২] দািখলত আেবদন অযায়ী ডেম সতায়ন,
টৈনিতক পাসেপাট / সাক িকার ইকরণ ও অা
কনলার সবা দান

[৩.২.১] িলশ িয়াের, িশাগত সনদ ও অা
সনদ সতায়ন

সংা ৪ ১৯৭৯০০ ১৭৮১০০ ১৫৮৩২০ ১৩৮৫৩০ ১১৮৭৪০ ৭৭৫২২

[৩.২.২] সাক িকার ও নাট ভাব াল দান সংা ২ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ২৯৫

[৩.২.৩] টৈনিতক পাসেপাট  সংা ১ ৪৫০ ৪০৫ ৩৬০ ৩১৫ ২৭০ ২২৫

[৩.৩] বাসী বাংলােদশীেদর তেদহ তাবাসন [৩.৩.১] দািখলত আেবদন শতকরা ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১৫

৪

বিক রীিত
অযায়ী রাাচার
সংা কায াবলীেত
ম উৎকষ তা
অজেনর মােম
টৈনিতক সৗহা
িকরণ

৯

[৪.১] দেশ ও িবেদেশ টৈনিতক িতিনিধ িনেয়াগ সংা
কায াবলী সাদন এবং টৈনিতক িতিনিধ সসারণ

[৪.১.১] রাত/ হাইকিমশনার, অনারারী কনসাল/
এটােশ িনেয়াগ সংা কায াবলী/নন িমশন/
অনারারী কনেলট াপেনর জ হীত কায ম

সংা ৩ ২০ ১৮ ১৫ ১০ ৮ ১০

[৪.২] বাংলােদেশর আকাশসীমা বহার কের উয়ন/
অবতরেণর জ িবেশষ (চাট াড ) সহ াইট সেহর টৈনিতক
ছাড়প দান

[৪.২.১] অেমািদত াইট সংা ২ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০ ৪৭২

[৪.৩] বাংলােদেশ অবিত িবেদিশ িমশনসহেক টৈনিতক
িবধািদ দান

[৪.৩.১] দানত িডোেমক/ নন-িডোেমক
িভসা/িডোেমক পিরচয়প

সংা ২ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ১৯১

[৪.৩.২] অেমািদত/ সময়ত িবেদশী
টনীিতকেদর অভরীণ/ ানীয় সফর

সংা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ২০

[৪.৪] রাীয়/ িবেদশী/অা িবিশ অিতিথের/
টনীিতিবদেদর সােন ভােজর আেয়াজন

[৪.৪.১] আেয়ািজত ভাজ সংা ১ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ০৩, 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%

৫

অথ ৈনিতক টনীিত
জারদারকরণ ও
নীল অথ নীিতর
উয়ন

৯

[৫.১] অথ ৈনিতক সহেযািগতা সংা িপািক ও বপািক
আেলাচনা/বঠক আেয়াজন/ অংশহণ

[৫.১.১] আেয়ািজত/ অংশহণত আেলাচনা/ বঠক
(ভায়াল সহ)

সংা ২ ১৫ ১৩ ১২ ১১ ৯ ৩

[৫.২] িবেদেশ বাংলােদেশর প রািন ও মবাজার
সসারেণ সহায়তা ও বাংলােদেশ িবিনেয়ােগ আকরণ

[৫.২.১] আেয়ািজত/ অংশহণত সভা/সিমনার/
মলা, সরকাির/ বসরকাির িবজেনস চার িতিনিধর
সােথ বঠক/সভা (ভা য়াল সহ)

সংা ১ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৭ ২৪ ১৯

[৫.৩] অথ ৈনিতক সহেযািগতা সংা িপািক ও বপািক
আেলাচনা/বঠেকর জ পিজশন পপার, িফ, ইারেভনশন,
ইতািদ তকরণ

[৫.৩.১] তত আেলাচনা/ বঠেকর জ পিজশন
পপার, ইারেভনশন, িফ, ইতািদ

সংা ১ ৩ ২ ১ ১

[৫.৪] বাংলােদেশর মহীেসাপােনর া াতা িনিতকরেণ
আইনী দিলল তকরণ, ণ ও জািতসংেঘর কিমশন অন 
িলিমটস অফ িদ কিেনাল শলফ (CLCS) -এ পশ
সংা কায ম পিরচালনা ও েয়াজনীয় বা হণ

[৫.৪.১] আেয়ািজত/ অংশহণত সশন সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ২

[৫.৫]  ইেকানিম সরসেহর উয়ন এবং বাংলােদেশর
সসীমায় িবমান সদ আহরণ, সংরণ ও জীবৈবিচের
টকসই বহােরর িবষেয় েয়াজনীয় সময় সাধন

[৫.৫.১] নীল অথ নীিত কম পিরকনা (২০২১-২০৩০)
বাবায়ন ও পিরবীণ এবং এ সংা কনফাের,
সভা, সিমনার,কম শালা, িশণ কম চী আেয়াজন
এবং অংশহন

সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬

[৫.৫.২] অা রা ও সংার সােথ সহেযািগতা
াপন, সমেঝাতা ারক ার, এ িবষয়ক পিলিস
পপার ণয়ন ইতািদ

সংা ০.৫ ৩ ২ ১ ২

[৫.৫.৩] জীব বিচের টকসই বহার ও সংরেণর
িবষেয় আজািতক আইিন দিললসহ তকরেণর
মােম বাংলােদেশর াথ  সংরণ

সংা ০.৫ ৩ ২ ১ ৩

[৫.৬] আজািতক এবং আিলক সংাসেহর সহেযািগতায়
আনজ-১৯৮২ বাবায়ন এবং -ইেকানিম সংা সমতা
ি

[৫.৬.১] সংি িবিভ মণালেয়র কম কতােদর
অংশহণত িবিভ কম শালা ও িশণ কম চী

সংা ০.৫ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩

[৫.৭] িবেদশী জাহােজ কম রত বাংলােদিশ সী-ফরারেদর
আজািতক আইন অযায়ী া েযাগ-িবধা িনিতকরেণ
বা হণ

[৫.৭.১] এ সংা সময় সভা/ বঠেক অংশহণ ও
িবেদশী রাের সােথ টৈনিতক যাগােযাগ

সংা ০.৫ ৩ ২ ১ ১



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ০৩, 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%

৬

বাংলােদেশর
ভাবিত েল ধরেত
শিশালী
বিহঃচার কায ম
এবং সািব ক
জনটনীিত
পিরচালন

৮

[৬.১] পররা মণালয় এবং িবেদশ বাংলােদশ িমশন
সেহর কায মিভিক মািসক কাশনা ‘এফওিবএন’ কাশ

[৬.১.১] কাশনা (অনলাইনসহ) সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ২

[৬.২] অা কাশনা সাদনা ও ণ/ িডিজটাল কাশনা/
Diplomatic Corps কাশনা

[৬.২.১] কাশনা (অনলাইনসহ) সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৩

[৬.৩] ঢাকায় অবিত িবিভ দেশর টৈনিতক িমশন ও
আজািতক সংা সেহর িনকট সরকােরর হীত কায ম ও
িবিভ িবষেয় অবান েল ধরা/মণালয় ও িমশন থেক া
স িরিলজ িমিডয়ায় রণ

[৬.৩.১] আেয়ািজত টৈনিতক িিফং/ স িরিলজ সংা ২ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ১১০ ৪১

[৬.৪] িজববষ  পালন ও াধীনতার বণ  জয়ী উদযাপন

[৬.৪.১] িবেশষ কাশনা/াড়প ও িডিজটাল
কাশনা

সংা ১ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ১

[৬.৪.২] সিমনার, কনফাের/ িশেদর অান/
অা অান/ ভা য়াল অান আেয়াজন

সংা ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৩৬

[৬.৪.৩] িবেদশী রা/সরকার ধান/ গমা
অিতিথেদর অংশহণ/বাতা রণ /িভিডও বাতা রণ

সংা ১ ১৫ ১৩ ১১ ১০ ৯ ৫

[৬.৪.৪] াধীনতার বণ  জয়ী উদযাপন উপলে
আেয়ািজত অান/ কায ম/ অনলাইন িভিক
কায ম/ অান

সংা ১ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ০৩, 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 েমর মািসক সভা
অিত

সংা ২ ১২ ১১ ৩

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

সংা ১ ৪ ১

[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 ১



া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ০৩, 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

[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 নন সহিজত
সবা অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ১ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১ ১৬-০৯-২০২০

[এম.২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৮

[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-সংা/ একজন কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ েনাদনা দানত

সংা ১ ১

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

[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

*সামিয়ক (provisional) ত


