
২০২০-২০২১   অথ �বছেরর   বািষ �ক   কম �স�াদন   �ি�র   ��মািসক   অজ�ন   অ�গিত   �িতেবদন   

এটলাস   বাংলােদশ   িলঃ   (এিবএল)।   
  
  

�কৗশলগত   উে��   �কৗশলগ 
ত   
উে�ে� 
র   মান   

কায ��ম     কম �স�াদন   �চক   একক     কম �   
স�াদন   
�চেকর   
মান   

ল��মা�া   /   িনণ �ায়ক   ২০২০-২০২১     ১ম   ��মািসক  
অজ�ন   

(�লাই   -   
�সে��র   

২০২০)   

�মাট   অজ�ন  

২০২৯   -   
২০২০   

অসাধারণ   
(১০০%)   

অিত   উ�ম   
(৯০%)   

উ�ম   
(৮০%)   

চলিত   মান   
(৭০%)   

চলিত   
মােনর   িন�   
(৬০%)   

১   ২   ৩   ৪   ৫   ৬   ৭   ৮   ৯   ১০   ১১   ১২   ১৩   

[১]   আ�জ�ািতক   
মানস��   ই�াত   ও   
�েকৗশল   প�   
উৎপাদন,   পে�র   ��ু   
িবপণন,   িব�য়   এবং   
�নাফা   �ি�র   মা�েম   
সং�ার   অথ �ৈনিতক   
অব�ান   �সংহতকরণ   

  

৩৪   [১.২]   �মাটর   
সাইেকল   সংেযাজন   
ও   িব�য়   

[১.২.১]   
সংেযািজত   �মাটর   
সাইেকল     

সং�া   ৩   ৪৬০০   ৪৩০০   ৪০০০   ৩৮০০   ৩৫০০   ২৩৯   ২৯৫৩   

[১.২.২]   িবি�ত   
�মাটর   সাইেকল     

সং�া   ৩   ৪৬০০   ৪৩০০   ৪০০০   ৩৮০০   ৩৫০০   ৪৬৫   
  

২৮৪৪   

  [১.১০]   অনলাইন   মােক�েট  
পে�র   সরবরাহ   

[১.১০.১]   িনজ�  
অনলাইন   মােক�ট   ��স   
চা��ত   

তািরখ   ০.৫০   ১৫/০৬/২০  ১৮/০৬/২০  ২৩/০৬/২ 
০   

২৮/০৬/২ 
০   

৩০/০৬/২০    কাজ   
চলমান   

    

[১.১১]   উৎপািদত   প�   
িব�েয়    �নাফা   অজ�ন   
এবং   জাতীয়   অথ �নীিতেত   
অবদান   

[১.১১.১]   অিজ�ত   
�নাফার   পিরমাণ   
(কর�ব �)   

টাকা   
(ল�)   

০.৫০   ১২০.৪৪   ১০০.০০   ৮০.০০   ৭০.০০   ৬০.০০     (১৬৮.৬০)   (৪১৯.৮১)   

১.১১.২]   জাতীয়   টাকা   ০.৫০   ৩৯৬.৬৯   ৩৫০   ৩০০   ২৫০   ২০০   ৮৯.৩১   ৬২৬ .৬৪   



রাজ�   তহিবেল   
�যাগান�ত   অেথ �র   
(ভ�াট-�া�)   পিরমাণ  

(ল�)       

১.১১.৩]   �দান�ত  
লভ�াংেশর   পিরমাণ   

টাকা   
(ল�)   

০.৫০   ১.০০   
  

০.৯০   ০.৮০   ০.৭০   ০.৬০     -   ১.৫৭   

[২]   ন�ন   িশ�   �াপন,  
িশ�   �িত�ান�েহর   
অবকাঠােমাগত   ও   
কািরগির   উ�য়েনর   
মা�েম   উৎপাদনশীলতা  
�ি�   এবং   �লাকসান   
�াস   কের   লাভজনেক   
উ�ীতকরণ   

  

  [২.৮]   এিবএল’র   
প�বহ�খীকরেণ   িব��ৎ  
সা�য়ী   �টকসই   িসিলং   
ফ�ান   উৎপাদন   

[২.৮.১]   DPP   
অ�েমািদত   

তািরখ   ২   ৩১/১২/২০ 
১৯   

১৫/০১/২০২ 
০   

৩০/০১/২ 
০   

১৩/০২/২০  ২৭/০২/২০  িপইিস   সভার   
�পািরশ   অ�যায়ী  
িডিপিপ   
অ�েমাদেনর   
লে��   রাজউক   
হেত   নকশা   
অ�েমাদন   স��  

  

    
    

৩।   দ�তার   সােথ   িশ�  
�িত�ানস�েহর   
পিরচালন   

১৬   [৩.২]   আিথ �ক   
�ব�াপনার   উ�য়ন   ও  
দা�িরক   কােজ   ��তা   
আনয়ন   

[৩.২.১]   ২০১৯-২০   
অথ �বছেরর   িহসাব   
��ত�ত   

তািরখ   ৩   
০১/১০/২ 
০   

০৩/১০/২ 
০   

০৬/১০/ 
২০   

০৯/১০/ 
২০   

১৩/১০/২ 
০   

      

[৩.২.২]   অভ��রীন   
িনরী�া   স�ািদত   

সং�া   ৩   ৯   ৮   ৭   ৬   ৫           

[৩.৩]   দ�   জনবল   
�তরীেত   �িশ�ণ   �দান  

[৩.৩.১]   �িশি�ত   
জনবল   

সং�া   ২   ৩০০   ২৯০   ২৮০   ২৭০   ২৬০   ০৫     

  
  
  

  



আবি�ক   �কৗশলগত   
উে��   

কায ��ম     কম �স�াদন   �চক   একক     কম �   
স�াদন   
�চেকর   
মান   

ল��মা�া   /   িনণ �ায়ক   ২০২০-২০২১     ��মািসক   অজ�ন   

(�লাই   -   �সে��র  

২০২০)   

�মাট   অজ�ন   

২০২৯   -    ২০২০   

অসাধারণ   
(১০০%)   

অিত   উ�ম   
(৯০%)   

উ�ম   
(৮০%)   

চলিত   মান   
(৭০%)   

চলিত   
মােনর   িন�   
(৬০%)   

[১]   কম �স�াদেনর   
গিতশীলতা   আনায়নও   
�সবার   মান   �ি�   
  

[১.১]   দ�র/সং�ায়   
ই-ফাইিলং   প�িত   
বা�বায়ন     
  

[১.১.১]   সকল   
শাখায়   ই-নিথ   
�বহার   

%   ১   ১০০   ৯০   ৮০   ৭০   ৬০   
  

১০০   
  

[১.১.২]   ই-ফাইল   
নিথ   িন�ি��ত   

%   ১   ৭০   ৬৫   ৬০   ৫৫   ৫০   
  

৬৫   
  

  

[১.১.৩]   ই-ফাইল   
প�   জারী�ত   

%   ১   ৬০   ৫৫   ৫০   ৪৫   ৪০   
    

[১.২]   দ�র/সং�ার   
ক��ক   িডিজটাল   �সবা   
চা�   করা   

[১.২.১]   ��নতম   
এক�   ন�ন   
িডিজটাল   �সবা   
চা��ত   

তািরখ   ১   ১৫   
�ফ�য়াির   
২০   

১৫   মাচ �   
২০২০   

৩১   মাচ �   
২০২০   

৩০   এি�ল   
২০২০   

৩০   �ম   
২০২০   

    

[১.৩]   
দ�র/সং�াক��ক   
উ�াবনী   উে�গ/��   

[১.৩.১]   ��নতম   
এক�   ন�ন   
উ�াবনী   

তািরখ   ১   ১১   মাচ �   
২০২০   

১৮   মাচ �   
২০২০   

২৫   মাচ �   
২০২০   

০১   এি�ল   
২০২০   

০৮   এি�ল   
২০২০   

    



উ�য়ন   �ক�   বা�বায়ন   উে�গ/��   উ�য়ন   
�ক�   চা��ত   

  
[১.৪]   �সবা   সহজীকরণ   

    

[১.৪.১]   ��নতম   
এক�   �সবা   
সহিজকরণ   �েসস   
�াপসহ   সরকাির   
আেদশ   জাির�ত   

তািরখ   ০.৫   ১৫   অে�াবর   
১৯   

২০   অে�াবর   
২০১৯   

২৪   
অে�াবর   
২০১৯   

২৮   
অে�াবর   
২০১৯   

৩০   
অে�াবর   
২০১৯   

    

[১.৪.২]   �সবা   
সহিজকরণ   
অিধে��   
বা�বািয়ত   

তািরখ   ০.৫   ১৫   এি�ল   
২০২০   

৩০   এি�ল   
২০২০   

১৫   �ম   
২০২০   

৩০   �ম   
২০২০   

১৫   �ন   
২০২০   

    

[১.৫]   িপআরএল   ��র   
২   মাস   �েব �   সংি��   
কম �চারীর   িপআরএল   ও   
��   নগাদায়নপ�   জারী   
করা   

[১.৫.১]   িপআরএল   
আেদশ   জাির�ত   

%   ০.৫   ১০০   ৯০   ৮০   -   ১০০   
০১     

[১.৫.২]   ��   
নগাদায়ন   প�   
জাির�ত     

%   ০.৫   ১০০   ৯০   ৮০   -   ১০০   
-     

[১.৬]   ��পেদর   
িবপরীেত   িনেয়াগ   �দান  

[১.৬.১]   িনেয়াগ   
�দােনর   জ�   
িব�ি�   জারী�ত   

%   ০.৫   ৮০   ৭০   ৬০   ৫০   -   
-     



[১.৬.২]   িনেয়াগ   
�দান�ত   

%   ০.৫   ৮০   ৭০   ৬০   ৫০   -   
-     

  
[১.৭]   িবভাগীয়   মামলা   
িন�ি�   

[১.৭.১]   িবভাগীয়   
মামলা   িন�ি��ত   

%   ১   ১০০   ৯০   ৮০   ৭০   ১০০   
-     

[১.৮]   ত�   বাতায়ন   
হালনাগাদকরণ   

[১.৮.১]   সকল   
ত�   হালনাগাদ�ত   

%   ১   ১০০   ৯০   ৮০   -   -   
    

  

[২]   দা�িরক   
কম �কাে�   ��তা   
�ি�   ও   জবাবিদিহতা   

  
  

  

  

[২.১]   বািষক   
কম ��াদন   �ি�   
বা�বায়ন   

[২.১.১]   সরকাির   
কম ��াদন   
�ব�াপনা   সং�া�   
�িশ�ণসহ   আনা�   
িবষেয়   �িশ�ণ   
আেয়ািজত   

জনঘ 
�া   

১   ৬০   -   -   -   -   
    

[২.১.২]   বািষ �ক   
কম �স�াদন   �ি�র   
সকল   �িতেবদন   
অনলাইন   
দািখল�ত।   

সং�া   ১   ৪   ১   -   -   -   
    

[২.১.৩]   এিপএ   
�েমর   মািসক   

%   ০.৫   ১০০   ৯০   ৮০   -   -   
    



সভার   িস�া�   
বা�বায়ন   

[২.১.৪]   মাঠ   
পয �ােয়র   
কায �ালেয়র   
২০১৯-২০   
অথ �বছেরর   বািষ �ক   
��ায়ন   �িতেবদন   
পয �ােলাচনাে�   
ফলাবত�ক   
(feedback)   
�দ�   

তািরখ   ০.৫   ৩১   
জা�যাির   
২০২০   

০৭   �ফ�য়াির   
২০২০   

১০   
�ফ�য়াির   
২০২০   

১১   
�ফ�য়াির   
২০২০   

১৪   
�ফ�য়াির   
২০২০   

    

  
[২.২]   জাতীয়   ��াচার   
�কৗশল   ও   ত�   
অিধকার   বা�বায়ন   

    

[২.২.১]   জাতীয়   
��াচার   
কম �পিরক�না   
বা�বািয়ত   

%   ১   ১০০   ৯৫   ৯০   ৮৫   -   
    

[২.২.২]   ২০১৮-১৯   
অথ �   বছেরর   বািষ �ক   
�িতেবদন   
ওেয়বসাইেট   
�কািশত   

তািরখ   ১   ১৫   অে�াবর  
২০১৯   

১৫   নেভ�র   
২০১৯   

১৫   
িডেস�র   
২০১৯   

১৫   
জা�যাির   
২০২০   

৩১   
জা�যাির   
২০২০   

১৫   নেভ�র    ২০১৯   
  



  
[২.৪]   �সবা   �দান   
�িত�িত   
হালনাগাদকরণ   ও   
বা�বায়ন     

  

[২.৪.২]   িনধ �ািরত   
সমেয়   ��মািসক   
বা�বায়ন   
�িতেবদন   
ম�ণালেয়   
দািখল�ত   

সং�া   ০.৫   ৪   ৩   ২   -   -   
    

[১.৪.৩]   
�সবা�হীতােদর   
মতামত   পিরবী�ণ   
�ব�া   চা��ত   

তািরখ   ০.৫   ৩১   িডেস�র   
২০১৯   

১৫   জা�যাির   
২০২০   

০৭   
�ফ�য়াির   
২০২০   

১৭   
�ফ�য়াির   
২০২০   

২৮   
�ফ�য়াির   
২০২০   

    

  


