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মুদ্রণ ও প্রকালনা অধিদপ্তররর ২০২১-২২ অর্ থবছররর বাধ থক কম থম্পাদন চুধির ১ম ত্রৈমাধক অজথরনর প্রতিবফদন 

কম থম্পাদন 

রেৈ 

কম থম্পাদন 

রেত্রেয ভান 

কায থক্রম 

(Activities) 

কম থম্পাদনসূচক 

(Performance 
Indicators) 

 

গণনা 

দ্ধতি 

একক 

(Unit) 

কভ মম্পাদন 

সূচবকয ভান 

রক্ষ্যভাো / 

অজথন 

ক্ষ্যভাো ধনণ থায়ক ২০২১-২২ 

(Target/Criteria Value for FY-2021-22) 

১ম ত্রৈমাধক অজথন 

অািারণ অধি উত্তম উত্তম চধিমান চধিমারনরতনবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫  ৬ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

[১] 

প্রাধিষ্ঠাধনক 

ক্ষ্মিা 

বৃধি 

 

২৫ 

[১.১] রপ্রমূর 

মুদ্রণারদল রপ্ররণ 

ধনধিিকরণ 

রপ্রমূর  

মুদ্রণারদল 

রপ্রররণর ধনি থাধরি 

ময় 

গড় গড় কায থধদব ৫ েযমাৈা ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

অজথন 
গরে ১.২৭ কায থধদফবয ভবে ত্রপ্রমূব মুদ্রণাবদ ত্রপ্রযণ কযা বেবে। 

[১.২] াপ্তাধক রগরজট 

মুদ্রণ 

মুদ্রণারদল প্রাধপ্তর 

পর ধনি থাধরি 

ময় 

গড় গড় কায থধদব ৫ েযমাৈা ১৫ ২০ ৪০ ৬০ ৮০ 

অজথন 
গরে ১২.৮৫ কায থধদবরর মরে াপ্তাধক রগরজট মুদ্রণ করা রয়রছ। 

[১.৩] অধিধরি 

ংখ্যার  রগরজট মুদ্রণ 

মুদ্রণারদল প্রাধপ্তর 

পর ধনি থাধরি 

ময় 

গড় গড় কায থধদব ৫ েযমাৈা ৩ ৫ ৬ ৭ ৮ 

অজথন 
গরে ২.৭৯ কায থধদবরর মরে অধিধরি রগরজট মুদ্রণ করা রয়রছ। 

[১.৪] রগরজট ও ফরম 

ব্যিীি অন্যান্য 

প্রকালনা মুদ্রণ 

মুদ্রণারদল প্রাধপ্তর 

পর ধনি থাধরি 

ময় 

গড় গড় কায থধদব ৫ েযমাৈা ২০ ৪০ ৪৫ ৫০ ৫৫ 

অজথন গরে ২৬.২৮ কায থধদবর অন্যান্য প্রকালনা মুদ্রণ বেবে। 

[১.৫] পাবধক 

পরীোর প্রশ্নপৈ মুদ্রণ 

ধনি থাধরি িাধরখ িাধরখ িাধরখ ৫ েযমাৈা ধনি থাধরি 

িাধররখ 

ধনি থাধরি 

িাধররখর ১ ধদন 

পর 

ধনি থাধরি 

িাধররখর ২ ধদন 

পর 

ধনি থাধরি 

িাধররখর ৩ ধদন 

পর 

ধনি থাধরি 

িাধররখর ৪ ধদন 

পর 

অজথন 
ধনি থাধরি িাধররখয ভবে াফতরক তযক্ষ্ায প্রশ্নে মুদ্রণ কযা বেবে। 

     [২]  

মুধদ্রি ামগ্রী ও 

রেলনারী 

দ্রব্যাধদ 

চাধদামি 

ধবিরণ 

 

২৫ 

[২.১] রবা 

গ্রণকারীরদর ধনকট 

ফরম ধবিরণ 

অধিযাচন পৈ 

পাবার পর 

ধনি থাধরি মরয়র 

মরে 

গে গে কায থধদব ৪ েযমাৈা ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

অজথন গরে ১ কায থতদফবয ভবে ত্রফা গ্রণকাযীবদয তনকট পযভ তফিযণ কযা বেবে। 

[২.২] রগরজট ও ফরম 

ব্যিীি অন্যান্য মুধদ্রি 

ামগ্রী ধবিরণ 

মুদ্ররণর পর 

ধনি থাধরি মরয়র 

মরে 

গে গে 

কায থধদব 

৪ েযমাৈা ৫ ৮ ১০ ১২ ১৫ 

অজথন মুদ্রবণয য গরে ৪.৫৭ কায থধদফবয ভবে তফিযণ কযা ম্ভফ বেবে। 

[২. ৩] রগরজট ধবিরণ মুদ্ররণর পর 

ধনি থাধরি মরয়র 

মরে 

গে গে 

কায থধদব 

৫ েযমাৈা ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

অজথন গরে ১ কায থধদবরর মরে ধবিরণ করা রয়রছ। 
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কম থম্পাদন 

রেৈ 

কম থম্পাদন 

রেত্রেয ভান 

কায থক্রম 

(Activities) 

কম থম্পাদনসূচক 

(Performance 
Indicators) 

 

গণনা 

দ্ধতি 

একক 

(Unit) 

কভ মম্পাদন 

সূচবকয ভান 

রক্ষ্যভাো / 

অজথন 

ক্ষ্যভাো ধনণ থায়ক ২০২১-২২ 

(Target/Criteria Value for FY-2021-22) 

১ম ত্রৈমাধক অজথন 

অািারণ অধি উত্তম উত্তম চধিমান চধিমারনরতনবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫  ৬ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

[২.৪] ডায়ধর ধবিরণ ধনধদ থষ্ট িাধররখর 

মরে 

িাধরখ িাধরখ ৪ েযমাৈা ৩১ ধডরম্বর 

২০২০ 

১৫ জানুয়াধর 

২০২১ 

২৮ জানুয়াধর 

২০২১ 

১ রফব্রুয়াধর 

২০২১ 

১০ রফব্রুয়াধর 

২০২১ 

অজথন প্রধক্রয়ািীন 

[২.৫] কযারন্ডার 

ধবিরণ 

ধনধদ থষ্ট িাধররখর 

মরে 

িাধরখ িাধরখ ৪ েযমাৈা ৩১ ধডরম্বর 

২০২০ 

১৫ জানুয়াধর 

২০২১ 

২৮ জানুয়াধর 

২০২১ 

১ রফব্রুয়াধর 

২০২১ 

১০ রফব্রুয়াধর 

২০২১ 

অজথন প্রধক্রয়ািীন 

[২.৬] রষ্টলনাতয দ্রব্য 

ধবিরণ 

ধরকুইধজলন 

পাওয়ার পর 

মজুদ ারপরে 

ধনি থাধরি ময় 

গে গে কায থধদব ৪ েযমাৈা ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

অজথন গরে ১ কায থধদবরর মরে ধবিরণ করা বেবে। 

 

   [৩]  

স্বচ্ছিা ও 

জবাবধদধিা 

ধনধিি করণ 

২০ 

[৩.১] জাতিয তিা 

ফঙ্গফন্ধু ত্রখ মুতজবুয 

যভাবনয জন্ম 

িফাতল মকী উদমান 

উরবক্ষ্য গৃীি 

কভ মতযকল্পনা ফাস্তফােন 

কভ মতযকল্পনা 

ফাস্তফােবনয 

অগ্রগতিয ায 

ভতি % ৪ রক্ষ্যভাো ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% -- 

অজমন ৮০% 

[৩.২] অধগ্রম মঞ্জুরী 

ধনষ্পধত্ত 

আরবদন প্রাধপ্তর 

পর ধনি থাধরি 

ময় 

গড় গড় কায থধদব ৪ েযমাৈা ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

অজথন গরে ৬.৪২ কায থধদবরর মরে অধগ্রম মঞ্জুরী ধনষ্পধত্ত রয়রছ। 

[৩.৩] ধবধবি ব্যয় 

মঞ্জুরী 

প্রস্তাব প্রাধপ্তর পর 

ধনি থাধরি ময় 

গে গে কায থধদব ৪ েযমাৈা ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

অজথন গরে ৫.৯৪ কায থধদবরর মরে তফতফধ ব্যে মঞ্জুরী ধনষ্পধত্ত রয়রছ। 

[৩.৪] ই-রটন্ডাররর 

মােরম ক্রয় 
রমাট ক্রয়িব্য 

মঞ্জুরীকৃি অরর্ থর 

পধরমারণর ার 

ভতি % ৪ েযমাৈা ৮০% ৭৫% ৭০% ৬৫% ৬০% 

অজথন  

[৩.৫] িবাগ ভাস্ক 

ব্যফায তনতিিকযণ এফং 

াভাতজক দূযত্ব ফজাে 

যাখা 

প্রতিতদবনয 

তযবাট ম 

গে গে 

কায থধদব 

৪ % ১০০ ৯৫ ৯০ - - 

অজথন ১০০% 
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কম থম্পাদন রেৈ 
কম থম্পাদন 

ত্রক্ষ্বেয ভান 

কায থক্রম 

(Activities) 

কম থম্পাদনসূচক 

(Performance 
Indicators) 

কভ মম্পাদন 

সূচবকয ভান 

একক 

(Unit) 
গণনা দ্ধতি 

ক্ষ্যভাো ধনণ থায়ক ২০২১-২২ 

(Target/Criteria Value for FY-2021-22) 

১ম ত্রৈমাধক অজথন 

১ভ ত্রেভাতক ২ে ত্রেভাতক ৩ে ত্রেভাতক ৪র্ ম ত্রেভাতক 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৯ ১০ ১১ ১২ 

সুলান ও 

ংস্কারমূক 

কায থক্ররমর 

বাস্তবায়ন 

রজারদারকরণ 

৩০ 

১) শুিাচার 

কম থপধরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

[এভ.১.১.১] শুদ্ধাচায 

কভ মতযকল্পনা ফাতস্তফাতেি ১০ 

প্রাপ্ত নম্বয ক্রভপুতিভূি 

২.৫ 

   

২) ই-গভন্যথান্স/ 

উদ্ভাফন 

কম থপধরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

[এভ.১.২.১] ই-গবর্ন্মান্স/ 

উদ্ভাফন কভ মতযকল্পনা 

ফাস্তফাতেি 
১০ 

প্রাপ্ত নম্বয ক্রভপুতিভূি 

২.২৫ 

   

৩) িথ্য অধিকার 

কম থপধরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

[এভ.১.৩.১] অতববমাগ 

প্রতিকায কভ মতযকল্পনা 

ফাতস্তফাতেি 

৩ 

প্রাপ্ত নম্বয ক্রভপুতিভূি 

০.৫ 

   

৪) অধভরযাগ 

প্রধিকার 

কম থপধরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

[এভ.১.৪.১] ত্রফা প্রদান 

প্রতিশ্রুতি কভ মতযকল্পনা 

ফাস্তফাতেি 
৪ 

প্রাপ্ত নম্বয ক্রভপুতিভূি 

১ 

   

৫) রবা প্রদান 

প্রধিশ্রুধি 

কম থপধরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

[এভ.১.৫.১] িথ্য 

অতধকায কভ মতযকল্পনা 

ফাস্তফাতেি 
৩ 

প্রাপ্ত নম্বয ক্রভপুতিভূি 

০.৫ 

   

 
 

 

  


