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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

বীর িতক খতাবা বীর িেযাােদর রাীয় সািন ভাতার পিরমাণ ি কের ১৫,০০০ টাকা হেত ২০,০০০ টাকা করা হেয়েছ এবং
‘িড’  িণর  াহত  বীর  িেযাােদর  রাীয়  সািন  ভাতার  পিরমাণ  ি  কের  ২৫,০০০  টাকা  হেত  ২৭,০০০  টাকা  করা  হেয়েছ।  
জীিবত  বীর  িেযাা  এবং  জীিবত  খতাবা  বীর  িেযাােদর  জ  ৫,০০০  টাকা  হাের  মহান  িবজয়  িদবস  ভাতা  এবং  াহত  ও
খতাবা বীর িেযাােদর জ ২,০০০ টাকা হাের বাংলা নববষ  ভাতা চা করা হেয়েছ। াহত ও খতাবা বীর িেযাা এবং
ত াহত, ত খতাবা ও শিহদ বীর িেযাা পিরবারসহ মাট ১২৫৮০ জনেক রাীয় সািন ভাতা বাবদ গত ০৩ বছের সব েমাট
১৩৪৭.৩৯ কা (এক হাজার িতনশত সাতচিশ কা উনচিশ ল) কা টাকা দান করা হেয়েছ। ২৭৬৫৪ জন াহত বীর িেযাা
ও শিহদ বীর িেযাা পিরবােরর সদেদর রশন িবধা দান করা হেয়েছ। াহত ও খতাবা ৪০৪ জন বীর িেযাােক আইিড
কাড  দান করা হেয়েছ। াহত বীর িেযাােদর িচিকৎসা িবধা বাবদ ১০.৭৬ কা (দশ কা িছয়ার ল) টাকা য় হেয়েছ। বীর
িেযাার সান ও পরবত জের ৪১৮৫ (চার হাজার একশত চািশ) জনেক ১১.৫৭ কা (এগার কা সাতা ল) টাকা বব
ছাি  দান  করা  হেয়েছ।  চােমর  আাবাদ  ৩৬  নং  েটর  উপর  ২  বইজেমসহ  ১৯  তলা  এবং  ৭১  নং  েটর  ওপর  ৪
বইজেমসহ ২৯ তলা বািণিজক ভবেনর িনম াণ কাজ স করা হেয়েছ। িলান শিপং কমে িনম াণ সংা জলতা িনরসন করা
হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

বাংলােদশ িেযাা কাণ া-এর অিন অিডট আপি িনিকরণ, সাংগঠিনক কাঠােমা হালনাগাদকরণ, যথাসমেয় াহত বীর
িেযাােদর িরট মামলাসহ িবিভ মামলা িনিকরণ এবং াের আয় ি করা কাণ াের ধান চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

১. ২৫৭ তজগও িশ এলাকার জায়গায় ি িবষয়ক মণালয়, বাংলােদশ িেযাা কাণ া ও জাতীয় িেযাা কাউিল
(জাকা) এর অিফস াপেনর জ ভবন িনম াণ;
২. ঢাকার মাহাদর গজনিব রােডর ১/৬ নং েট বতল ভবন িনম াণ;
৩. ঢাকার ৪নং হাটেখালা হরেদও াস ওয়াকস এর অিফস বািড়েত শয়ািরং পিতেত বতল বািণিজক কাম আবািসক ভবন িনম াণ।
৪. িলান শিপং কমে ভবন ২০ তলা পয  িনম াণ।
৫. বািল ওয়ারহাউস িনম াণ স কের ভাড়া দােনর বাকরণ।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১১৫০০ জন াহত বীর িেযাা, শিহদ বীর িেযাা পিরবােরর সদ, খতাবা বীর িেযাা এবং ৫৮২ জন খতাবা
বীর িেযাােক রাীয় সািন ভাতা দান;
৩০০০০ জন াহত বীর িেযাা ও শিহদ বীর িেযাা পিরবােরর সদেক রশন িবধা দান;
১১ জন াহত বীর িেযাােক আইিড কাড  ও ২৭০ জন াহত বীর িেযাােক িচিকৎসা িবধা দান;
াহত বীর িেযাা, শিহদ বীর িেযাা পিরবােরর সদ এবং খতাবা বীর িেযাােদর পিব ঈল িফতর ও ঈল
আযহা বা অ ধময় উৎসেবর ভাতা, বাংলা নববষ  ভাতা এবং জীিবত ভাতােভাগী াহত বীর িেযাােদর িবজয় িদবস ভাতা
দান;
াহত বীর িেযাা ও শিহদ বীর িেযাা পিরবােরর সদেদর জ বািষ ক বনেভাজন অােনর আেয়াজন;
১৮১০ জন িেযাার সান ও পরবত জেক উ িশার জ বব ছাি দান;
বাংলােদশ িেযাা কাণ া-এর ািতািনক সমতা িকরণ;
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

বাপনা পিরচালক, বাংলােদশ িেযাা কান া

এবং

সিচব, ি িবষয়ক মণালয়-এর মে ২০২২ সােলর .................  মােসর .................  তািরেখ
এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

াহত ও খতাবা বীর িেযাা এবং ত াহত, ত খতাবা ও শিহদ বীর িেযাা পিরবােরর সািব ক কাণ সাধন।

১.২ অিভল (Mission)
াহত ও খতাবা বীর িেযাা এবং ত াহত, ত খতাবা ও শিহদ বীর িেযাা পিরবােরর সািব ক কাণ সাধন,
বাংলােদশ িেযাা কাণ াের আিথ ক অবা ঢ়করণ, ািতািনক সমতা িকরণ এবং বীর িেযাার সান ও
পরবত জের উিশায় সহায়তা দান।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. াহত ও খতাবা বীর িেযাা এবং ত াহত, ত খতাবা ও শিহদ বীর িেযাা পিরবােরর সািব ক
কাণ সাধন;
২. বাংলােদশ িেযাা কাণ াের ািতািনক সমতা িকরণ;
৩. াের আিথ ক অবা শিশালীকরণ।
৪. বীর িেযাার সান ও পরবত জের উিশায় সহায়তা দান;

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ােক আিথ কভােব স ও সামবান করার জ াের মািলকানাধীন াবর ও অাবর সির উয়ন,
রণােবণ ও বাপনা এবং সি অজেনর যাবতীয় কায ম হণ;
২. সরকার কক িনধ ািরত হাের সানী ভাতা, উৎসব ভাতা বা অ কােনা ভাতা, সানী বা িবধা দান;
৩. াণ ও নব াসেনর লে অথ , প বা সরকার কক িনধ ািরত অ কােনা সহায়তা দান;
৪. িবিভ ক বা কম িচ ণয়ন, বাবায়ন, রণােবণ ও এর বাপনা;
৫. াহত বীর িেযাাগণেক ঔষধপসহ েয়াজনীয় িচিকৎসা সবা দান;
৬. াহত বীর িেযাাগেণর িচিকৎসােসবা িনিত করার লে িবেশষািয়ত িচিকৎসার িনিম িিনক, িডসেপনসাির
বা হাসপাতাল িতা এবং এর বাপনার দািয় পালন;
৭. শিহদ পিরবার ও াহত বীর িেযাাগেণর জ নব াসন ও িশণেক িতা ও িশণ দােনর বা
হণসহ এর বাপনার দািয় পালন;
৮. িবধােভাগীেদর িশা ি দান;
৯. াবর ও অাবর উভয় কার সি অজন, ধারণ ও সরকােরর ব ােমাদনেম হার ও িবয়;
১০. তহিবল গঠন ও এর বাপনা;
১১. াের জ অথ , িসিকউিরজ, দিললািদ অথবা অ কােনা অাবর সি হণ;
১২. াের অথ  ও তহিবল িবিনেয়াগ এবং েয়াজনেবােধ িবিনেয়াগ পিরবতন;
১৩. সরকার কক অেমািদত য কােনা িসিকউিরজ য়, িবয়, ান, হার, িবিনময় বা এই কােরর কায ম
সকরণ;
১৪.  সরকােরর  অেমাদনেম  য  কােনা  ি বা  দিশ  বা  িবেদিশ  িতােনর  সােথ  ি  সাদন  এবং  এতদসংি
েয়াজনীয় দিললািদ সাদন;
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১৫. দিশ বা িবেদিশ িতােনর সােথ যৗথভােব উয়ন কায ম হণ ও সাদন;
১৬. এ আইেনর উে রণকে, অ য কােনা েয়াজনীয় বা হণ।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

াহত বীর িেযাা ও শিহদ বীর
িেযাা পিরবােরর সদেদর রাীয়
সািন ভাতা, রশন িবধা ও িচিকৎসা সবা
দােনর মােম তােদর জীবণমান উয়ণ।

িবধাা ি সংা ১৩০০০ ৩১১৪৭ ৩০০০০ ৩০০০০ ৩০০০০

সশ বািহনী িবভাগ িতরা মণালয়’
জনিনরাপা িবভাগ রা সবা িবভাগ রা
মণালয় া সবা িবভাগ া ও পিরবার
কাণ মণালয় ি িবষয়ক মণালয়

বাংলােদশ িেযাা কাণ
া পািক ও বািষ ক
িতেবদন।

াের আিথ ক অবা উীত। আয়ত অথ 
টাকা
(কা)

২১.২২ ২২.২৭ ২২.২৮ ২২.২৯ ২২.৩০ ি িবষয়ক মণালয়
বাংলােদশ িেযাা কাণ
া পািক ও বািষ ক
িতেবদন।

বীর িেযাার সান ও পরবত জের
উিশা িনিত।

িবধাা ি সংা ২৯০০ ২৩০০ ১৮১০ ২০০০ ২০০০
মািমক ও উ িশা িবভাগ, কািরগির ও
মাাসা িশা িবভাগ িশা মণালয় এবং
সকল িশােবাড 

বাংলােদশ িেযাা কাণ
া পািক ও বািষ ক
িতেবদন।

বব িপএইচিড কােস র মােম তদািনন
ব  বাংলার আথ  সামািজক জীবন ও ি
এবং বাংলােদেশর িে টনীিতকেদর
িমকা িবষেয় গেবষণা িনিতকরণ।

িবধাা ি সংা ২ ২ ২ ২ ২
ি িবষয়ক মণালয় বাংলােদশ
িেযাা কাণ া ঢাকা িবিবালয়

বাংলােদশ িেযাা কাণ
া এর কাণ িবভােগ
সংরিত রিজার ও বািষ ক
িতেবদন।

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ০৭, ২০২২ ১৬:৩২ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, ন ১২, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] াহত ও
খতাবা বীর
িেযাা এবং
ত াহত, ত
খতাবা ও
শিহদ বীর
িেযাা
পিরবােরর
সািব ক কাণ
সাধন;

২৪

[১.১] াহত,
খতাবা বীর
িেযাা ও শিহদ
বীর িেযাা
পিরবােরর সদেদর
রাীয় সািন ভাতা
দান

[১.১.১]
াহত,
খতাবা
বীর িেযাা
ও শিহদ বীর
িেযাা
পিরবার

মিত সংা ৪ ১০৭০০ ১১০০০ ১১৫০০ ১১৩০০ ১১২০০ ১১১০০ ১১০০০ ১২০০০ ১২০০০

[১.২] াহত বীর
িেযাা ও শিহদ
বীর িেযাা
পিরবােরর সদেদর
রশন িবধা দান

[১.২.১]
িবধাা
ি

মিত সংা ৪ ১৩০০০ ৩০০০০ ৩০০০০ ২৯৫০০ ২৯০০০ ২৮৮০০ ২৮০০০ ৩০০০০ ৩০০০০

[১.৩] াহত বীর
িেযাােদর
উতমােনর আইিড
কাড  দান

[১.৩.১]
িনধ ািরত
সমেয় আইিড
কাড 
দানত।

মিত সংা ৪ ২৪ ২৮ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ১২ ১২

[১.৪] াহত বীর
িেযাােদর
িচিকৎসা িবধা
দান

[১.৪.১]
িবধাা
ি

মিত সংা ৪ ২১০ ২৮১ ২৭০ ২৬৫ ২৬০ ২৫৫ ২৫০ ২৭৫ ২৮০

[১.৫] াহত বীর
িেযাা, শিহদ
বীর িেযাা
পিরবােরর সদ
এবং খতাবা বীর
িেযাােদর পিব
ঈল িফতর ও ঈল
আযহা বা অ
ধময় উৎসেবর
ভাতা, বাংলা নববষ 
ভাতা এবং জীিবত
ভাতােভাগী াহত
বীর িেযাােদর
িবজয় িদবস ভাতা
দান;

[১.৫.১] দ
উৎসব
ভাতািদর
সংা

সমি সংা ৪ ০৩.০৫.২১ ০৮.০৭.২১ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[১.৬] াহত বীর
িেযাােদর
বণয
(Hearing
aid) দােনর
আেবদন
িনিকরণ।

[১.৬.১]
বণয
দােনর
আেবদন
িনিত

মিত % ৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ০৭, ২০২২ ১৬:৩২ া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, ন ১২, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] বাংলােদশ
িেযাা
কাণ াের
ািতািনক
সমতা
িকরণ;

২২

[২.১] সাংগঠিনক
কাঠােমার পেদ
জনবল িনেয়াগ দান

[২.১.১]
িনধ ািরত
সমেয় িনেয়াগ
দানত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০৬.২৩ ২৬.০৬.২৩ ২৭.০৬.২৩ ২৮.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৩ ০২.০৬.২৪ ০১.০৬.২৫

[২.২]
কম কতা/কম চারীেদর
পেদািত দান

[২.২.১]
পেদািত
দানত

তািরখ তািরখ ২ ১১.০৬.২৩ ১৫.০৬.২৩ ২০.০৬.২৩ ২৫.০৬.২৩ ২৯.০৬.২৩ ০২.০৬.২৪ ০১.০৬.২৫

[২.৩] অিডট আপি
িনির লে
িপীয় সভা
আেয়াজন

[২.৩.১]
িপীয় সভা
আেয়াজনত

তািরখ তািরখ ২ ২০.০৬.২৩ ২২.০৬.২৩ ২৫.০৬.২৩ ২৮.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৩ ০২.০৬.২৪ ০১.০৬.২৫

[২.৪] িডিজটাল
বাংলােদশ
িবিনম ােণর লে
কম চারীেদর
কািরগির দতা ি
ও সমসামিয়ক
অা আভিরণ
িশণ দান।

[২.৪.১]
কািরগির
দতা ির
লে
আেয়ািজত
আভিরণ
িশেণ
অংশহণকারী

সমি সংা/জন ৪ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৭০ ৭৫

[২.৪.২] ১০ম
ড ও ত
কম চারীেদরেক
দ
িরেশাস 
িশণ

সমি জন ঘা ৪ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ১৫ ৩০ ৩০

[২.৪.৩]
১১তম-২০তম
েডর
কম চারীেদরেক
দ
িরেশাস 
িশণ

সমি জন ঘা ৪ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ১৫ ৩০ ৩০

[২.৪.৪]
সমসামিয়ক
িবষয় িনেয়
লািন ং সশন
আেয়ািজত

সমি
সংা
()

২ ২ ১ ২ ২

[২.৫] বাংলােদশ
িেযাা কাণ
াের সবা সাহ
পালন

[২.৫.১] সবা
সাহ পািলত

তািরখ তািরখ ২ ২২.০২.২১ ০৬.০১.২২ ৩০.০৫.২৩ ০৫.০৬.২৩ ১০.০৬.২৩ ১৫.০৬.২৩ ২০.০৬.২৩ ০১.০১.২৪ ০১.০১.২৫



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ০৭, ২০২২ ১৬:৩২ া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, ন ১২, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] াের
আিথ ক অবা
শিশালীকরণ।

১৮

[৩.১] া
মািলকানাধীন
চাম টাওয়ার-
৭১ এর ১০ ােরর
মে ই ার
ভাড়া দান করা।

[৩.১.১]
িনধ ািরত
সমেয়
পিকায়
িবি
কািশত

তািরখ তািরখ ১ ৩১.০১.২২ ২০.০৯.২২ ২২.০৯.২২ ২৫.০৯.২২ ২৭.০৯.২২ ২৯.০৯.২২

[৩.১.২]
িনধ ািরত
সমেয় ভাড়া
ি
সািদত।

তািরখ তািরখ ১ ১৮.১২.২২ ২০.১২.২২ ২২.১২.২২ ২৬.১২.২২ ২৯.১২.২২

[৩.২] চাম
টাওয়ার-৭১ এর
ভাড়া দানত
েসর ভাড়া
আদায় করা।

[৩.২.১] ভাড়া
আদায়ত

মিত % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৩] া
মািলকানাধীন
চাম জয় বাংলা
বািণিজক ভবেনর
৬ ােরর মে
২ ার ভাড়া
দান করা।

[৩.৩.১]
িনধ ািরত
সমেয়
পিকায়
িবি
কািশত

তািরখ তািরখ ১ ২০.০৯.২২ ২২.০৯.২২ ২৫.০৯.২২ ২৭.০৯.২২ ২৯.০৮.২২

[৩.৩.২]
িনধ ািরত
সমেয় ভাড়া
ি
সািদত।

তািরখ তািরখ ১ ১৮.১২.২২ ২০.১২.২২ ২৬.১২.২২ ২৯.১২.২২

[৩.৪] চাম
জয়বাংলা বািণিজক
ভবেনর ভাড়া
দানত েসর
ভাড়া আদায় করা।

[৩.৪.১] ভাড়া
আদায়ত

মিত % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৫] া
মািলকানাধীন
চাম বািল
ওয়ারহাউস (৩য়
ধাপ) অবিশ
িনম াণকাজ
সকরণ ।

[৩.৫.১]
িনম াণ
সত ।

মিত % ২ ৬০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[৩.৬] া
মািলকানাধীন িবিভ
িতােনর পিরত
ও রাতন মালামাল
িবিকরণ;

[৩.৬.১]
িনধ ািরত
সমেয়
পিরত ও
রাতন
মালামাল
িবিত।

তািরখ তািরখ ২ ১৯.০১.২২ ০১.০৬.২৩ ০৯.০৬.২৩ ১৫.০৬.২৩ ২৫.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৪ ৩০.০৬.২৫
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩.৭] িণ মা িফিলং
এ সািভ স শেন
এলিপিজ াপন।

[৩.৭.১]
এলিপিজ
াপনত

তািরখ তািরখ ২ ২১.০৬.২৩ ২৬.০৬.২৩ ২৭.০৬.২৩ ২৮.০৬.২৩ ২৯.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৪ ৩০.০৬.২৫

[৩.৮] িলান
িশিপং কমে
ভবেনর (১০ম তলা
হেত ২০তম তলা)
অস িনম াণ কাজ
সকরণ।

[৩.৮.১]
িনম াণ
সত

মিত % ২ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৭০ ১০০

[৪] বীর
িেযাার
সান ও পরবত
জের
উিশায়
সহায়তা দান;

৬

[৪.১] বব
িশাি দান

[৪.১.১]
িা
িশাথ

মিত সংা ৪ ২৯০১ ২৩০০ ১৮১০ ১৮০০ ১৭৯০ ১৭৮০ ১৭৭০ ২০০০ ২০০০

[৪.২] বব
িপএইচিড কােস 
িশাি দান

[৪.২.১]
িা
গেবষক

মিত সংা ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ০৭, ২০২২ ১৬:৩২ া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, ন ১২, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ জাকা জাতীয় িেযাা কাউিল

২ বাকা বাংলােদশ িেযাা কাণ া

৩ িবম ি িবষয়ক মণালয়

৪ যা ি যাঘর
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] াহত, খতাবা বীর িেযাা ও শিহদ বীর িেযাা পিরবােরর
সদেদর রাীয় সািন ভাতা দান

[১.১.১] াহত, খতাবা বীর িেযাা ও
শিহদ বীর িেযাা পিরবার

বাংলােদশ িেযাা কাণ াের কাণ িবভাগ ও অথ 
িবভাগ

াের কাণ িবভােগর িতেবদন

[১.২] াহত বীর িেযাা ও শিহদ বীর িেযাা পিরবােরর সদেদর
রশন িবধা দান

[১.২.১] িবধাা ি বাংলােদশ িেযাা কাণ াের কাণ িবভাগ াের কাণ িবভােগর িতেবদন

[১.৩] াহত বীর িেযাােদর উতমােনর আইিড কাড  দান [১.৩.১] িনধ ািরত সমেয় আইিড কাড  দানত। বাংলােদশ িেযাা কাণ াের কাণ িবভাগ াের কাণ িবভােগর িতেবদন

[১.৪] াহত বীর িেযাােদর িচিকৎসা িবধা দান [১.৪.১] িবধাা ি বাংলােদশ িেযাা কাণ াের কাণ িবভাগ াের কাণ িবভােগর িতেবদন

[১.৫] াহত বীর িেযাা, শিহদ বীর িেযাা পিরবােরর সদ এবং
খতাবা বীর িেযাােদর পিব ঈল িফতর ও ঈল আযহা বা অ
ধময় উৎসেবর ভাতা, বাংলা নববষ  ভাতা এবং জীিবত ভাতােভাগী াহত বীর
িেযাােদর িবজয় িদবস ভাতা দান;

[১.৫.১] দ উৎসব ভাতািদর সংা
বাংলােদশ িেযাা কাণ াের কাণ িবভাগ ও অথ 
িবভাগ

াের কাণ িবভােগর িতেবদন

[১.৬] াহত বীর িেযাােদর বণয (Hearing aid) দােনর
আেবদন িনিকরণ।

[১.৬.১] বণয দােনর আেবদন িনিত
বাংলােদশ িেযাা কাণ াের কাণ িবভাগ ও অথ 
িবভাগ

কাণ িবভােগর িতেবদন

[২.১] সাংগঠিনক কাঠােমার পেদ জনবল িনেয়াগ দান [২.১.১] িনধ ািরত সমেয় িনেয়াগ দানত বাংলােদশ িেযাা কাণ াের শাসন িবভাগ িনেয়াগপ

[২.২] কম কতা/কম চারীেদর পেদািত দান [২.২.১] পেদািত দানত বাংলােদশ িেযাা কাণ াের শাসন িবভাগ অিফস আেদশ

[২.৩] অিডট আপি িনির লে িপীয় সভা আেয়াজন [২.৩.১] িপীয় সভা আেয়াজনত বাংলােদশ িেযাা কাণ াের অথ  িবভাগ অথ  িবভােগর িতেবদন।

[২.৪] িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণর লে কম চারীেদর কািরগির দতা
ি ও সমসামিয়ক অা আভিরণ িশণ দান।

[২.৪.১] কািরগির দতা ির লে
আেয়ািজত আভিরণ িশেণ অংশহণকারী

বাংলােদশ িেযাা কাণ াের শাসন িবভাগ শাসন িবভােগর িতেবদন

[২.৪.২] ১০ম ড ও ত কম চারীেদরেক
দ িরেশাস  িশণ

বাংলােদশ িেযাা কাণ াের শাসন িবভাগ শাসন িবভােগর িতেবদন

[২.৪] িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণর লে কম চারীেদর কািরগির দতা
ি ও সমসামিয়ক অা আভিরণ িশণ দান।

[২.৪.৩] ১১তম-২০তম েডর কম চারীেদরেক
দ িরেশাস  িশণ

বাংলােদশ িেযাা কাণ াের শাসন িবভাগ শাসন িবভােগর িতেবদন

[২.৪.৪] সমসামিয়ক িবষয় িনেয় লািন ং সশন
আেয়ািজত

বাংলােদশ িেযাা কাণ াের শাসন িবভাগ শাসন িবভােগর িতেবদন

[২.৫] বাংলােদশ িেযাা কাণ াের সবা সাহ পালন [২.৫.১] সবা সাহ পািলত বাংলােদশ িেযাা কাণ াের শাসন িবভাগ অিফস আেদশ ও িরিচ

[৩.১] া মািলকানাধীন চাম টাওয়ার-৭১ এর ১০ ােরর মে ই
ার ভাড়া দান করা।

[৩.১.১] িনধ ািরত সমেয় পিকায় িবি
কািশত

বাংলােদশ িেযাা কাণ াের িশ ও বািণজ িবভাগ কািশত িবি

[৩.১.২] িনধ ািরত সমেয় ভাড়া ি সািদত। বাংলােদশ িেযাা কাণ াের িশ ও বািণজ িবভাগ সািদত ভাড়াি
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৩.২] চাম টাওয়ার-৭১ এর ভাড়া দানত েসর ভাড়া আদায় করা। [৩.২.১] ভাড়া আদায়ত
বাংলােদশ িেযাা কাণ াের িশ ও বািণজ িবভাগ
এবং েকৗশল শাখা

ভাড়া আদােয়র মািনিরিস/ অথ 
িবভােগর িতেবদন

[৩.৩] া মািলকানাধীন চাম জয় বাংলা বািণিজক ভবেনর ৬ ােরর
মে ২ ার ভাড়া দান করা।

[৩.৩.১] িনধ ািরত সমেয় পিকায় িবি
কািশত

বাংলােদশ িেযাা কাণ াের িশ ও বািণজ িবভাগ
এবং েকৗশল শাখা

কািশত িবি

[৩.৩.২] িনধ ািরত সমেয় ভাড়া ি সািদত।
বাংলােদশ িেযাা কাণ াের িশ ও বািণজ িবভাগ
এবং েকৗশল শাখা

সািদত ভাড়াি

[৩.৪] চাম জয়বাংলা বািণিজক ভবেনর ভাড়া দানত েসর ভাড়া
আদায় করা।

[৩.৪.১] ভাড়া আদায়ত
বাংলােদশ িেযাা কাণ াের িশ ও বািণজ িবভাগ
এবং েকৗশল শাখা

ভাড়া আদােয়র মািনিরিস/ অথ 
িবভােগর িতেবদন

[৩.৫] া মািলকানাধীন চাম বািল ওয়ারহাউস (৩য় ধাপ) অবিশ
িনম াণকাজ সকরণ ।

[৩.৫.১] িনম াণ সত । বাংলােদশ িেযাা কাণ াের িশ ও বািণজ িবভাগ েকৗশল শাখার িতেবদন।

[৩.৬] া মািলকানাধীন িবিভ িতােনর পিরত ও রাতন মালামাল
িবিকরণ;

[৩.৬.১] িনধ ািরত সমেয় পিরত ও রাতন
মালামাল িবিত।

বাংলােদশ িেযাা কাণ াের িশ ও বািণজ িবভাগ
কায ােদশ এর কিপ/মালামাল িবয়
সংা িতেবদন।

[৩.৭] িণ মা িফিলং এ সািভ স শেন এলিপিজ াপন। [৩.৭.১] এলিপিজ াপনত
বাংলােদশ িেযাা কাণ াের িশ ও বািণজ িবভাগ
এবং েকৗশল শাখা

এলিপিজ াপন সংা সংি
িবভাগ/শাখার িতেবদন

[৩.৮] িলান িশিপং কমে ভবেনর (১০ম তলা হেত ২০তম তলা) অস
িনম াণ কাজ সকরণ।

[৩.৮.১] িনম াণ সত বাংলােদশ িেযাা কাণ াের েকৗশল শাখা েকৗশল শাখার িতেবদন।

[৪.১] বব িশাি দান [৪.১.১] িা িশাথ বাংলােদশ িেযাা কাণ াের কাণ িবভাগ কাণ িবভােগর িতেবদন

[৪.২] বব িপএইচিড কােস  িশাি দান [৪.২.১] িা গেবষক বাংলােদশ িেযাা কাণ াের কাণ িবভাগ কাণ িবভােগর িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ০৭, ২০২২ ১৬:৩২ া: ১৮ ণ তািরখ: রিববার, ন ১২, ২০২২

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক
যসকল অিফেসর সােথ

সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

াহত বীর িেযাা ও শিহদ বীর িেযাা
পিরবােরর সদেদর রশন িবধা দান

িবধাা ি অথ  িবভাগ, অথ  মণালয়
বাংলােদশ িেযাা কাণ া হেত রাীয় সানী ভাতাা াহত, খতাবা ও শিহদ বীর িেযাা পিরবােরর
রাীয় সানী ভাতা অথ  মণালয় ও ি িবষয়ক মণালেয়র মােম ছাড় করা হেয় থােক।

াহত বীর িেযাা ও শিহদ বীর িেযাা
পিরবােরর সদেদর রশন িবধা দান

িবধাা ি
জাতীয় িেযাা কাউিল ও
জলা শাসন

বাংলােদশ িেযাা কাণ া হেত রাীয় সানী ভাতাা াহত, খতাবা ও শিহদ বীর িেযাা পিরবােরর
রাীয় সানী ভাতা অথ  মণালয় ও ি িবষয়ক মণালেয়র মােম ছাড় করা হেয় থােক।



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ০৭, ২০২২ ১৬:৩২ া: ১৯ ণ তািরখ: রিববার, ন ১২, ২০২২

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



 

সংয োজনী-৪ 

দপ্তর/সংস্থোর জোতীয় শুদ্ধোচোর ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনো, ২০২২-২০২৩ 

 

 দপ্তর/সংস্থোর নোর্: বোংলোযদশ মুরিয োদ্ধো  ল্যোণ ট্রোস্ট। 

 

 ো মক্রযর্র নোর্  র্ মসম্পোদন 

সূচ  

 

সূচয র 

র্োন 

এ   

 

বোস্তবোয়যনর 

দোরয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছযরর 

লক্ষ্যর্োত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্োত্রো/ 

অজমন 

১র্ 

ক োয়োর্ মোর 

২য় 

ক োয়োর্ মোর 

৩য় 

ক োয়োর্ মোর 

৪র্ ম 

ক োয়োর্ মোর 

কর্োর্ 

অজমন 

অরজমত 

র্োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রোরতষ্ঠোরন  ব্যবস্থো ……………………………….....  ১৭  

১.১ ননরত তো  রর্টির সভো আয় োজন সভো আয় োজজত ১ সংখ্যো ক ো োল পযয়ন্ট 

 র্ ম তমো (NIS) 

০৪টি লক্ষ্যর্োত্রো ০১ টি ০১ টি ০১ টি ০১ টি    

অজমন      

১.২ ননরত তো  রর্টির সভোর রসদ্ধোন্ত 

বোস্তবোয়ন 

বোস্তবোরয়ত 

রসদ্ধোন্ত 

৪ % ক ো োল পযয়ন্ট 

 র্ ম তমো 

(NIS)/স ল 

রবভোগ/শোখো 

১০০% লক্ষ্যর্োত্রো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

১.৩ সুশোসন প্ররতষ্ঠোর রনরর্ত্ত অংশীজযনর 

(stakeholders) অংশগ্রহযণ  সভো 

অনুরষ্ঠত সভো ৪ সংখ্যো ক ো োল পযয়ন্ট 

 র্ ম তমো (NIS) 

০৪টি লক্ষ্যর্োত্রো ০১ টি ০১ টি ০১ টি ০১ টি    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয় াজন প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 

২ সংখ্যা সরচব/ক ো োল 

পযয়ন্ট  র্ ম তমো 

(NIS) 

০৪টি  

(৮০ জন) 

লক্ষ্যর্োত্রো ০১ টি  

(২০ জন) 

০১ টি  

(২০ জন) 
০১ টি  

(২০ জন) 
০১ টি  

(২০ জন) 
   

অজমন      

১.৫  র্ ম-পররযবশ উন্নয়ন (টিওএন্ডইভুি 

অয যজো র্োলোর্োল রবনষ্ট রণ/নরর্ 

রবনষ্ট রণ/পররষ্কোর-পররচ্ছন্নতো বৃরদ্ধ/ 

র্রহলোযদর জন্য পৃর্  ওয়োসরুযর্র ব্যবস্থো 

 রো ইতযোরদ 

উন্নত কর্ ম-

পজিয়েশ 

২ সংখ্যো 

ও 

তোররখ 

সরচব 

বোংলোযদশ 

মুরিয োদ্ধো  ল্যোণ 

ট্রোস্ট 

০২টি 

৩১-১২-২২ 

৩০-০৬-২৩ 

লক্ষ্যর্োত্রো - ৩১/১২/২২ - ৩০/৬/২৩    রপ 

সংযুি অজমন      

অর্জন      

১.৬ আওতোধীন  আঞ্চজিক/ র্োঠ পর্ মোয় ি 

কোর্ মোি  (প্রয়র্োজয ক্ষেয়ে) কর্তমক 

দোরখলকৃত জোতীয় শুদ্ধোচোর ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনো ও পররবীক্ষ্ণ  প্ররতযবদযনর 

ওপর র ডব্যো  প্রদোন  

র ডব্যো  

সভো/ র্ মশোলো 

অনুরষ্ঠত 

৪ তোররখ - - লক্ষ্যর্োত্রো - - - -   প্রয োজয 

নয় অজমন      

 

২০



 

 
 ো মক্রযর্র নোর্  র্ মসম্পোদন সূচ  

 

সূচয র 

র্োন 

এ   

 

বোস্তবোয়যনর 

দোরয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছযরর 

লক্ষ্যর্োত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্োত্রো

/ 

অজমন 

১র্ 

ক োয়োর্ মোর 

২য় 

ক োয়োর্ মোর 

৩য় 

ক োয়োর্ মোর 

৪র্ ম 

ক োয়োর্ মোর 

কর্োর্ 

অজমন 

অরজমত 

র্োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  আজথ মক ব্যেস্থোপনো উন্ন ন ........................................................................ ১৫ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ মবছযরর  রোজস্ব এবং 

উন্নয়ন বোযজযর্র অনুযর্োরদত ক্রয়- 

পরর ল্পনো  ওযয়বসোইযর্ প্র োশ 

ক্রয়-পরর ল্পনো 

ওযয়বসোইযর্ 

প্র োরশত 

২ তোররখ সরচব/ক ো োল 

পযয়ন্ট  র্ ম তমো 

(NIS)/ 

আইরসটি কসল 

৩১-০৭-২২ লক্ষ্যর্োত্রো ৩১-০৭-২২ - - -    

অজমন      

২.২ অনুযর্োরদত বোরষ ম  ক্রয়-পরর ল্পনোর 

 র্ো র্ বোস্তবোয়ন (রোজস্ব এবং উন্নয়ন 

বোযজযর্র) 

ক্রয়-পরর ল্পনো 

বোস্তবোরয়ত 

২ % সরচব/ক ো োল 

পযয়ন্ট  র্ ম তমো 

(NIS)/ 

আইরসটি কসল 

১০০% লক্ষ্যর্োত্রো ১০% ৩০% ৩০% ৩০% ১০০%   

অজমন      

২.৩ বায়জট বাস্তবা ন  বায়জট বাস্তবাশ ত ৩ % পররচোল , 

অর্ ম/সরচব/স ল 

রবভোগ/শোখো/ 

ক ো োল পযয়ন্ট 

NIS) 

১০০% লক্ষ্যর্োত্রো ১০% ৩০% ৩০% ৩০% ১০০%   
অজমন      

২.৪ প্রকয়ের PIC সভা আয় াজন সভা আয় াশজত ৩ সংখ্যা - - লক্ষ্যর্োত্রো       প্রয োজয 

নয় 
অজমন      

২.৫ প্র ল্প সর্োরপ্ত কশযষ প্র যল্পর সম্পদ 

( োনবোহন,  রম্পউর্োর, আসবোবপত্র 

ইতযোরদ) রবরি কর্োতোযব  হস্তোন্তর  রো 

প্র যল্পর সম্পদ 

রবরি কর্োতোযব  

হস্তোন্তররত 

৫ তোজিখ - - লক্ষ্যর্োত্রো       প্রয োজয 

নয় 
অজমন      

৩. শুদ্ধোচোর সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতযরোযি সহোয়  অন্যোন্য  ো মক্রর্ ………………. ১৮ (অগ্রোরি োর রভরত্তযত ১নং সহ ন্যযনতর্  ো মক্রর্) 

৩.১ সর োরর  োনবোহযনর  র্ো র্ ব্যবহোর 

রনরিত রণ 

প্রতযয়নপত্র  ৩ তোররখ সরচব/ক ো োল 

পযয়ন্ট (NIS) 
৩০-০৬-২৩ লক্ষ্যর্োত্রো - - - ৩০-৬-২৩    

অজমন      

৩.২ কসবো সপ্তোহ চোলু ও কসবো র্রনর্ররং চোলুকৃত ও 

র্রনর্ররংকৃত 

৫ তোররখ সরচব/ক ো োল 

পযয়ন্ট (NIS) 
৩০-০৫-২৩ লক্ষ্যর্োত্রো - - -  ৩০-৫-২৩    

অজমন      

৩.৩ দুনীরত প্ররতযরোযি  র্ ম তমো/ 

 র্ মচোরীযদরয  রনযয়  র্ মশোলো/ 

কসরর্নোযরর আযয়োজন 

 র্ মশোলো/কসরর্নোর 

আযয়োরজত 

৫ সংখ্যো সরচব/ক ো োল 

পযয়ন্ট (NIS) 
০৪টি  

(৮০ জন) 

 

লক্ষ্যর্োত্রো ৩০-৯-২২ 

(২০ জন) 

৩১-১২-২২ 

(২০ জন) 

৩১-৩-২৩ 

(২০ জন) 

৩০-৬-২৩ 

(২০ জন) 

   

অজমন      

৩.৪ শুদ্ধোচোি পুিস্কোি প্রদোন এেং 

পুিস্কোিপ্রোপ্তয়দি তোজিকো ওয় েসোইয়ে 

প্রকোশ 

প্রদত্ত পুিস্কোি ৫ তোররখ সরচব/ক ো োল 

পযয়ন্ট (NIS) 
 ৩০-৬-২৩ লক্ষ্যর্োত্রো -  - ৩০-৫-২৩     

অজমন      

জে:দ্র:- ক্ষকোন ক্রজর্য়কি কোর্ মক্রর্ প্রয়র্োজয নো হয়ি তোি কোিণ র্ন্তব্য কিোয়র্ উয়েখ কিয়ত হয়ে। 

২১ 



 

 

 

 র্ ম-পররযবশ উন্নয়ন 

সংযুরি (ক্ররর্  নং-১.৫)  

 

ক্র:নং  ো মক্রযর্র নোর্ অজমযনর 

তোররখ 

বোস্তবোয়যনর প্ররক্রয়ো প্রর্োণ  রহযসযব  ো র্ো যব র্ন্তব্য 

০১ পররষ্কোর-পররচ্ছন্নতো বৃরদ্ধ 

 

৩১/১২/২০২২ অর স  ক্ষ্, আরিনো, কলোর, ভবযনর ছোদ, ফুযলর 

র্ব পররষ্কোর রণ, ভোঙ্গো ফুযলর র্ব ও পুরোতন ফুল 

গোছ অপসোরণ  যর নুতন র্ব, নতুন ফুল গোছ ও 

নুতন ডোস্টরবন প্ররতস্থোপন ও রনরয়র্ত পররষ্কোর রণ 

 

বোস্তবোয়ন প্ররতযবদন/অর স 

আযদশ/রস্থর ছরব (প্রয োজয 

কক্ষ্যত্র) 

 

০২ অয যজো/অপ্রযয়োজনীয় 

র্োলোর্োল রবনষ্ট রণ 

৩০/০৬/২০২৩ অয যজো র্োলোর্োল রবনষ্ট রণ  রর্টির সুপোররশ 

অনু োয়ী রনলোযর্ রবরক্র রণ 

 

অয যজো/অপ্রযয়োজনীয় 

র্োলোর্োল রবনষ্ট রণ  রর্টির 

প্ররতযবদন/ রবক্রয়োযদশ/অর স 

আযদশ  

 

 

 

২২ 

 



 

 

প্রকয়ের PIC সভো আযয়োজন সংক্রোন্ত  

 

সংযুরি (ক্ররর্  নং-২.৪)  

 

ক্র:নং চলর্োন প্র যল্পর নোর্ প্র যল্পর কর্য়োদ PIC সভোর তোররখ  PIC সভোর সংখ্যো 

 

র্ন্তব্য 

 

০১ - - - - ট্রোযস্টর জন্য প্রয োজয নয় 

 
 

 

২৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

সংয োজনী-৫ 

ই-গভর্ন্মোন্স ও উদ্ভোেন কর্ মপজিকল্পনো ২০২২-২০২৩ 

 

 

ক্রর্  কর্ মসম্পোদন ক্ষেে  

 
র্োন 

কোর্ মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পোদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ মসম্পোদন 

সূচয়কি র্োন 

িেযর্োেো ২০২৩-২০২৩ 

অসোধোিণ অজত উত্তর্ উত্তর্ চিজত র্োন 
চিজত র্োয়নি 

জনয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১ 

 

 

 

 

 

[১] ই-গভন্যমোন্স ও উদ্ভোবন 

সংক্রোন্ত  ো মক্রযর্র 

বোস্তবোয়ন কজোরদোর রণ 

 

 

 

 

 

 

৩০ 

 

[১.১] ক্ষসেো সহজজকিণ/ 

জিজজেোইয়জশয়নি র্োধ্যয়র্ উদ্ভোেনী ধোিণো 

েোস্তেো ন 

[১.১.১] ক্ষসেো সহজজকিণ/জিজজেোইয়জশয়নি 

র্োধ্যয়র্ ন্যযনতর্ একটি উদ্ভোেনী ধোিণো 

েোস্তেোজ ত 

তোজিখ ১০ ০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ ৩১/০৫/২০২৩ 

[১.২] ইতঃপূযব ম বোস্তবোরয়ত উদ্ভোবনী িোরণো, 

সহরজকৃত ও রডরজর্োইজকৃত কসবোর 

ডোর্োযবজ প্রস্তুত  রো এবং কসবোসমূহ চোলু 

রোখো  

[১.২.১] ইতঃপূযব ম বোস্তবোরয়ত উদ্ভোবনী িোরণো, 

সহরজকৃত ও রডরজর্োইজকৃত কসবোর ডোর্োযবজ 

প্রস্তুতকৃত  

তোজিখ ২ ১৩/১০/২০২২ ২৭/১০/২০২২ ১০/১১/২০২২ ----- ----- 

[১.২.২] ইতঃপূযব ম বোস্তবোরয়ত উদ্ভোবনী িোরণো, 

সহরজকৃত ও রডরজর্োইজকৃত কসবোসমূহ চোলুকৃত 
তোজিখ ৭ ০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ ৩১/০৫/২০২৩ 

[১.৩] ই-নজথি ব্যেহোি বৃজদ্ধ 

 
[১.৩.১] ই-ফোইয়ি কনোর্ রনষ্পরত্তকৃত   % ৪ ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬০% 

[১.৪] ৪থ ম জশল্প জেপ্লয়ে সম্ভোব্য  চযোয়িঞ্জ 

ক্ষর্োকোয়েিো  আইন/পজিজস / কর্ মপজিকল্পনো 

প্রণ ন এেং জেষ  জভজত্তক কর্ মশোিো 

আয় োজন 

[১.৪.১] ৪থ ম জশল্প জেপ্লয়েি  সম্ভোব্য চযোয়িঞ্জ 

ক্ষর্োকোয়েিো  আইন/পজিজস/কর্ মপজিকল্পনো 

প্রণীত 

তোররখ ৪ ৩১/১০/২০২২ ১৬/১১/২০২২ ৩১/১১/২০২২ ১৫/১২/২০২২ ২৯/১২/২০২২ 

[১.৪.২] ৪থ ম জশল্প জেপ্লয়েি চযোয়িঞ্জ 

ক্ষর্োকোয়েিো  জেষ  জভজত্তক কর্ মশোিো 

আয় োজজত 

সংখ্যো ৩ ২ --- ১ -- -- 

২ 
[২] প্রোরতষ্ঠোরন  সক্ষ্র্তো 

বৃরদ্ধ  
২০ 

[২.১] তথ্য েোতো ন হোিনোগোদকিণ 

[২.১.১] তথ্য েোতো ন হোিনোগোদকৃত 

(ত্রের্োজসক জভজত্তয়ত) 

 

সংখ্যো ৬ ৪ ৩ - ২ - 

[২.২] ই-গভর্ন্মোন্স ও উদ্ভোেন কর্ মপজিকল্পনো 

েোস্তেো ন  

[২.২.১]  র্ মপরর ল্পনো বোস্তবোয়ন সংক্রোন্ত 

প্ররশক্ষ্ণ আযয়োরজত 
সংখ্যো ৩ ৪ ৩ ২ -- -- 

[২.২.২] ই-গভর্ন্মোন্স কর্ মপজিকল্পনো েোস্তেো য়নি 

জর্ন্ েিোদ্দকৃত অথ ম ব্যজ ত 
% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ৫৫% ৫০% 

২৪ 



 

 

 

ক্রর্  কর্ মসম্পোদন ক্ষেে  

 
র্োন 

কোর্ মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পোদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ মসম্পোদন 

সূচয়কি র্োন 

িেযর্োেো ২০২২-২০২৩ 

অসোধোিণ অরত উত্তর্ উত্তর্ চিজত র্োন 
চলরত র্োযনর 

রনরচ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮  ৯ ১০  

 

   

[২.২.৩] কর্ মপজিকল্পনোি অধ মেোজষ মক স্ব-মূল্যো ন 

প্রজতয়েদন র্জত্রিপপজিষদ জেভোয়গ/ র ম্তন 

কর্তমপয়েি জনকে ক্ষপ্রজিত 

তোজিখ ৩ ১৫/০১/২৩ ২২/০১/২৩ ৩১/০১/২৩ ০৯/০২/২৩ 

১৬/০২/২৩ 

[২.২.৪] আওতোধীন দপ্তি/সংস্থোি অধ ম-েোজষ মক 

স্ব-মূল্যো ন প্রজতয়েদন পর্ মোয়িোচনো সংক্রোন্ত 

প্রজতয়েদন র্রিপজিষদ জেভোয়গ ক্ষপ্রজিত  

সংখ্যো ২ ৩১/০১/২৩ ০৯/০২/২৩ ১৬/০২/২৩ ২৩/৫/২৩ ২৮/০২/২৩ 

[২.২.৫] ক্ষদয়শ/জেয়দয়শ েোস্তেোজ ত ন্যযনতর্ 

একটি উয়যোগ পজিদশ মনকৃত 
 ৩ ৩১/০৫/২৩ ৩০/০৬/২৩ - - 

- 

 

২৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

সংয় াজনী-৬ 

তথ্য অধিকার ধিষয়  িাধষ িক কর্ িপধরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 
 

 

কর্ মসম্পাদয়নর 

ক্ষক্ষত্র 

 

র্ান 
কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচয়কর র্ান 

প্রকৃত অজমন 

২০২০-২১ 

প্রকৃত অজমন 

২০২১-২২ 

লক্ষযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অশত উত্তর্ উত্তর্ চলশত র্ান 
চলশত র্ায়নর 

শনয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাশতষ্ঠাশনক ০৬ 

[১.১] তথ্য অশধকার আইন অনুর্া ী শনধ মাশরত সর্য় র র্য়ে তথ্য 

প্রাশির আয়বদন শনষ্পশত্ত 

 

[১.১.১] শনধ মাশরত সর্য় র র্য়ে তথ্য প্রাশির 

আয়বদন শনষ্পশত্ত 
% ০৬ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% - - 

 

সক্ষর্তা বৃধি 
১৯ 

[১.২] স্বপ্রয় াধিতভায়ি প্রকাশয় াগ্য স ক ল তথ্য হালনাগাদ কয়র 

ওয় িসাইয়ে প্রকাশ 

[১.2.১] হালনাগািকৃত তথ্য ওয় িসাইয়ে 

প্রকাধশত 

তাশরখ 

 
০৪   ৩১-১২-২০২২ ১৫-০১-২৩ ৩১-১-২০২৩ - - 

[১.৩] িাধষ িক প্রধতয়িিন প্রকাশ  
[১.3.১] ধনি িাধরত সর্য়  িাধষ িক প্রধতয়িিন 

প্রকাধশত  
তাধরখ  ০৩   ১৫-১০-২০২২ ৩১-১০-২২ ৩০-১১-২২ - - 

[১.৪]  তথ্য অশধকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসায়র 

র্াবতী  তয়থ্যর কযাটালগ ও ইনয়েক্স ততরী/হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  তয়থ্যর কযাটালগ ও ইনয়েক্স  

প্রস্তুতকৃত/ লনাগাদকৃত 
তাশরখ ০৩   ৩১-১২-২০২২ ১৫-০১-২৩ ৩১-১-২০২৩ - - 

[১.৫] তথ্য অশধকার আইন ও শবশধশবধান সম্পয়কম জনসয়চতনতা 

বৃশদ্ধকরণ 
[১.5.১]  প্রচার কা িক্রর্ সম্পন্ন সংখ্যা 04   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য অধিকার আ ই ন-২০০৯ ও এ র ধিধির্ালা, 

প্রধিিানর্ালা, স্বতঃপ্রয় াধিত তথ্য প্রকাশ ধনয়ি িধশকাসহ সংধিষ্ট 

ধিষয়  কর্ মকতমা/কর্ মচারীয়দর প্রশিক্ষণ আয় াজন    

[১.6.১] প্রশিক্ষণ আয় াশজত সংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রয়তেকটি ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

প্রধতয়িিন ধনি িাধরত সর্য়  ওয় িসাইয়ের তথ্য অধিকার 

সসিিয়ে প্রকাশ    

[১.৭.১] ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত প্রধতয়িিন 

ওয় িসাইয়ের তথ্য অধিকার সসিিয়ে 

প্রকাধশত   

সংখ্যা  ০২   ৪ ৩ ২ ১ - 

 

২৬ 



 

সংয় াজনী-৭ 

অধভয় াগ প্রধতকার ব্যি্া (ধজআরএস) কর্ ি-পধরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

কার্ মক্রয়র্র 

ক্ষক্ষত্র 

 

র্ান 
কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচয়কর র্ান 

প্রকৃত 

অজমন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত অজমন 

২০২১-২২ 

লক্ষযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অশত উত্তর্ উত্তর্ 
চলশত 

র্ান 

চলশত 

র্ায়নর শনয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাশতষ্ঠাশনক 

 

 

১৪ 

[১.১] অধভয় াগ ধনষ্পধি কর্ িকতিা (অধনক) 

ও আধপল কর্ িকতিার তথ্য ওয় িসাইয়ে 

এিং ধজআরএস সফেও োায়র (প্রয় াজে 

সেয়ৈ) ত্রৈর্াধসক ধভধিয়ত হালনাগািকর   

[১.১.১]  অশনক ও 

আশিল কর্ মকতমার 

তথ্য হালনাগাদকৃত 

এবং ওয় বসাইয়ট 

আিয়লােকৃত 

 

সংখ্যা 

 
৪ - - ৪ ৩ - - - 

[১.২] ধনধি িষ্ট সর্য়  অনলাইন/অফলাইয়ন 

প্রাপ্ত অধভয় াগ ধনষ্পধি ধনষ্পধি  

 

[১.২.১] অধভয় াগ 

ধনষ্পধিকৃত 
% 

৭ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[১.৩] ধজআরএস ধনষ্পধি সংক্রান্ত র্াধসক 

প্রধতয়িিন উর্ধ্িতন কর্তিপে িরাির সপ্রর  

 

[১.৩.১] প্রধতয়িিন 

সপ্রধরত 
% 

৩ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

 

সক্ষর্তা অজমন 

 

১১ 

[২.১] কর্ িকতিা/কর্ িচারীয়ির অধভয় াগ 

প্রধতকার ব্যি্া এিং ধজআরএস 

সফেও োর ধিষ ক প্রধশে  আয় াজন 

[২.১.১] প্রধশে  

আয় াধজত 
সংখ্যা 

 

৪ 

 

- - ২ ১ - - - 

[২.২] ত্রৈর্াধসক ধভধিয়ত পধরিীে  এিং 

ত্রৈর্াধসক পধররীে  প্রধতয়িিন উর্ধ্িতন 

কর্তিপয়ের ধনকে সপ্রর  

[২.২.১] ত্রৈর্াধসক 

প্রধতয়িিন সপ্রধরত 
সংখ্যা 

 

৩ 

 

- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] অধভয় াগ প্রধতকার ব্যি্া ধিষয়  

সেকয়হাল্ডারগয় র সর্ন্বয়  অিধহতকর  

সভা আয় াজন 

[২.৩.১] সভা 

আয় াধজত 
সংখ্যা 

 

৪ 

 

- - ২ ১ - - - 

 

২৭ 



 

সংয় াজনী-৮ 

সসিা প্রিান প্রধতশ্রুধত (ধসটিয়জন চাে িার) িাস্তিা ন কর্ িপধরকল্পনা, ২০২2-২০২3  

 

কার্ মক্রয়র্র 

ক্ষক্ষত্র 

 

র্ান 
কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচয়কর র্ান 

প্রকৃত 

অজমন 

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অজমন 

২০১০-২২ 

লক্ষযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অশত উত্তর্ উত্তর্ চলশত র্ান 
চলশত 

র্ায়নর শনয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ 5 6 7 8 09 10 11 12 13 

প্রাশতষ্ঠাশনক 
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[১.১] তত্রর্াশসক শভশত্তয়ত সসিা 

প্রিান প্রধতশ্রুধত সংক্রান্ত 

িশরবীক্ষণ কশর্টি পুনগ মঠন 

[১.১.১] কশর্টি 

পুনগ মঠিত 
সংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.২] তত্রর্াশসক শভশত্তয়ত সসিা 

প্রিান প্রধতশ্রুধত সংক্রান্ত 

িশরবীক্ষণ কশর্টির সভার 

শসদ্ধান্ত বাস্তবা ন 

[১.২.১] ধসিান্ত 

িাস্তিাধ ত এিং 

প্রধতয়িিন সপধরত 

% 

 

৪ 

 
- - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩] ক্ষসবা প্রদান প্রধতশ্রুধত 

ধিষয়  আওতািীন 

িপ্তর/সং্ার সর্ন্বয়  

ত্রৈর্াধসক ধভধিয়ত সভা 

আয় ায়জন  

[১.৩] সভা আয় াধজত 
সংখ্যা 

 

২ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.৪] ত্রৈর্াধসক ধভধিয়ত সসিা 

প্রিান প্রধতশ্রুধত হালনাগািকর  

(আওতািীন িপ্তর/সং্াসহ) 

[১.২.১] হালনাগািকৃত 
সংখ্যা 

 
৯   ৪ ৩ ২ ১  

সক্ষর্তা অজমন  ৭ 

[২.১] সসিা প্রিান প্রধতশ্রুধত 

ধিষ ক  কর্ িশালা/ প্রধশে / 

সসধর্নার আয় াজন  

 

[১.১.১] কর্ িশালা/ 

প্রধশে /সসধর্নার 

আস াধজত 

 

 

সংখ্যা 

 

 

3 - - 2 1 - - - 

[২.২]  ক্ষসবা প্রদান শবষয়  

ক্ষেকয়হাল্ডারগয়ণর সর্ন্বয়  

অবশহতকরণ সভা আয় াজন 

[১.৩.১]  অিধহতকর  

সভা অনুধিত 
সংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 

 

২৮ 




