
 
 

 

 
 
 
 

লাইেবৰ্িরয়ান, েজলা সরকাির গণগৰ্ন্থাগার, নারায়ণগঞ্জ 

 

এবং 

মহাপিরচালক, গণগৰ্ন্থাগার অিধদপ্তর 

এর মেধয্ সব্াক্ষিরত 
 
 
 

বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত 
 
 
 
 
 
 

১ জুলাই, ২০২১ - ৩০ জুন, ২০২২ 
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সূিচপতৰ্ 

 

িবষয় পৃষ্ঠা নং 

কম র্সম্পাদেনর সািব র্ক িচতৰ্ ৩ 

পৰ্স্তাবনা ৪ 

েসকশন ১: রূপকল্প, অিভলক্ষয্, কম র্সম্পাদেনর েক্ষতৰ্এবং কায র্াবিল ৫ 

েসকশন ২: িবিভন্ন কায র্কৰ্েমর চূড়ান্ত ফলাফল/ পৰ্ভাব ৬ 

েসকশন ৩: কম র্সম্পাদন পিরকল্পনা ৭ 

সংেযাজনী ১:  শব্দসংেক্ষপ ১০ 

সংেযাজনী ২: কম র্সম্পাদন বয্বস্থাপনা ও পৰ্মাণক ১১ 

সংেযাজনী ৩: অনয্ অিফেসর সেঙ্গ সংিশ্লষ্ট কম র্সম্পাদন সূচকসমূহ ১৩ 

সংেযাজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২০২২ ১৪ 

সংেযাজনী ৫: ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২০২২ ১৬ 

সংেযাজনী ৬: অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থা কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২০২২ ১৭ 

সংেযাজনী ৭: েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২০২২ ১৮ 

সংেযাজনী ৮: তথয্ অিধকার িবষেয় বািষ র্ক কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২০২২ ১৯ 
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কম র্সম্পাদেনর সািব র্ক িচতৰ্  

সাম্পৰ্িতক অজর্ন, চয্ােলঞ্জ এবং ভিবষয্ৎ পিরকল্পনা 

সাম্পৰ্িতক বছরসমূেহর (৩ বছর) পৰ্ধান অজর্নসমূহ 
েজলা সরকাির গণগৰ্ন্থাগার, নারায়ণগঞ্জ কতৃর্ক সাম্পৰ্িতক বছরগুিলেত (িবগত িতন বছর) গণগৰ্ন্থাগার অিধদপ্তর েথেক 
এবং স্থানীয়ভােব ৪,৯১২ খানা পুস্তক সংগৰ্হ কের পাঠকেদর বয্বহােরর জনয্ পাঠকেক্ষ েদয়া হেয়েছ। িবিভন্ন জাতীয় 
িদবসিভিত্তক রচনা, বইপাঠ, হােতর সুন্দর েলখা, ছড়া, গল্প বলা ও কিবতা আবৃিত্ত এবং িচতৰ্াংকন পৰ্িতেযািগতাসহ েমাট 
৪০ িট ইেভেন্ট পৰ্িতেযািগতা আেয়াজন করা হেয়েছ। পৰ্িতেযািগতায় অংশগৰ্হণকারীেদর মধয্ েথেক িবজয়ীেদরেক বই ও 
সনদ পৰ্দান করেছ। িবগত িতন বৎসের অতৰ্ নারায়ণগঞ্জ েজলা সরকাির গণগৰ্ন্থাগার েথেক পৰ্ায় ১,৩৮,৯৩০ জন পাঠকেক 
েসবা এবং তথয্ ও েরফােরন্সেসবা পৰ্দান করা হেয়েছ। এ সমেয় েজলা পৰ্শাসন কতৃর্ক আেয়ািজত উন্নয়ন েমলা, িডিজটাল 
েমলা ও বইেমলাসহ সিকৰ্য় অংশগৰ্হণ করা হেয়েছ। । এছাড়া স্থানীয় েজলা পৰ্শাসন ও অিধদপ্তর কতৃর্ক আেয়ািজত 
িবিভন্ন  পৰ্িশক্ষেণ কম র্কতর্া/কম র্চারীগণ অংশগৰ্হণ করেছ। েজলা শহেরর পৰ্াণেকেন্দৰ্ েজলা সরকাির গণগৰ্ন্থাগার ভবন 
িনম র্ান হওয়ায় পৰ্িতিনয়ত পাঠক সংখয্া বৃিদ্ধ পােচ্ছ। সরকার কতৃর্ক ৫ েফবৰ্ুয়ািরেক জাতীয় গৰ্ন্থাগার িদবস েঘাষণা করায় 
৫ েফবৰ্ুয়াির যথােযাগয্ ময র্াদায় পালন করা হেয়েছ। জাতীয় তথয্ বাতায়েনর সােথ যুক্ত হেয় িনজসব্ ওেয়ব েপাট র্াল ( 
www.publiclibrary.narayanganj.gov.bd) চালু করা হেয়েছ এবং পৰ্িতিনয়ত হালনাগাদ করা 
হেচ্ছ। দুনীিত পৰ্িতেরােধ সহায়ক অনয্ানয্ কাযকৰ্ম এর অংশ িহেসেব অতৰ্ কাযালেয় িসিস কয্ােমরা স্থাপন করা হেয়েছ।  

 

 সমসয্া এবং চয্ােলঞ্জসমূহ 
 

সব র্সাধারেণর পাঠাভয্াস বৃিদ্ধ এবং িবজ্ঞানিভিত্তক আধুিনক তথয্-পৰ্যুিক্ত-সমব্িলত তথয্েসবা পৰ্দান গণগৰ্ন্থাগার 
অিধদপ্তেরর তথা অতৰ্নারায়ণগঞ্জ েজলা সরকাির গণগৰ্ন্থাগােরর পৰ্ধানতম কাজ হওয়ায় এ কাজ সম্পাদেনর আবিশয্ক 
পূব র্শতর্ েমাতােবক জনসাধারেণর চািহদা মািফক বই সরবরাহ করা এবং আধুিনক তথয্-পৰ্যুিক্ত–সমব্িলত তথয্েসবা 
পৰ্দােনর সুিবধািদ িনিশ্চত করা। বৃহত্তর-পিরসের জনবেলর সীমাবদ্ধতা অতৰ্ নারায়নগঞ্জ েজলা সরকাির গণগৰ্ন্থাগােরর 
পৰ্ধান সমসয্া জনবল বৃিদ্ধকরণ এবং অনলাইন লাইেবৰ্ির ময্ােনজেমন্ট িসেস্টম পৰ্বতর্ন উেল্লখেযাগয্ চয্ােলঞ্জ হেব। 

 

 fwel¨r cwiKíbv 
      েজলা সরকাির গণগৰ্ন্থাগার, নারায়ণগঞ্জ এর সব্ল্পেময়ািদ পিরকল্পনার মেধয্ পৰ্েয়াজনীয় আসবাবপতৰ্ সংেযাজন, 
ইন্টারেনট েসবা সম্পৰ্সারণ ইতয্ািদ উেল্লখেযাগয্। মধয্েময়াদী পিরকল্পনার মেধয্ রেয়েছ অনলাইন লাইেবৰ্ির ময্ােনজেমন্ট 
িসেস্টম পৰ্বতর্ন ইতয্ািদ কাযকৰ্ম এবং েজলা সরকাির গণগৰ্ন্থাগার, নারায়ণগঞ্জ এর সাংগঠিনক জনবল বৃিদ্ধকরণ ইতয্ািদ 
কাযকৰ্ম দীঘ র্েময়ািদ পিরকল্পনারআওতাভুক্ত রেয়েছ। 

 

 ২০২1-২০২2 অথ র্বছেরর সম্ভাবয্পৰ্ধান অজর্নসমূহ 
 

 

-  জাতীয় িদবসসমূেহ পাঠকচকৰ্সহ রচনা, বইপাঠ, হােতর সুন্দর েলখা, ছড়া ও কিবতা আবৃিত্ত এবং 
            িচতৰ্াংকন পৰ্িতেযািগতার আেয়াজন। 

- েজলা সরকাির গণগৰ্ন্থাগার, নারায়নগঞ্জ এর ইন্টারেনট েসবার সম্পৰ্সারণ। 
- জাতীয় িদবসসমূেহ ০৭িট পৰ্িতেযািগতার আেয়াজন। 
- জাতীয় িদবসসমূেহ পৰ্িতেযািগতায় িবজয়ী পৰ্িতেযাগীেক পুরস্কার ও সনদ পৰ্দান।  
- ৫ েফবৰ্ুয়াির যথােযাগয্ ময র্াদায় জাতীয় গৰ্ন্থাগার িদবস উদ্ যাপন। 

 
 

 

 

 

 

http://www.publiclibrary.narayanganj.gov.bd/
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পৰ্স্তাবনা 

পৰ্ািতষ্ঠািনক দক্ষতা বৃিদ্ধ, সব্চ্ছতা ও জবাবিদিহ েজারদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পেদর যথাযথ বয্বহার 
িনিশ্চতকরেণর মাধয্েম  রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়েনর লেক্ষয্- 

 

 

 

লাইেবৰ্িরয়ান, েজলা সরকাির গণগৰ্ন্থাগার, নারায়ণগঞ্জ 

 

এবং 

 

মহাপিরচালক, গণগৰ্ন্থাগার অিধদপ্তর 
 
 
            এর মেধয্ ২০২১ সােলর জুন মােসর ২০ তািরেখ এই বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত সব্াক্ষিরত হল। 

 

এই  চুিক্তেত সব্াক্ষরকারী উভয়পক্ষ িনম্নিলিখত িবষয়সমূেহ সম্মত হেলন: 
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েসকশন ১:  

 
 রূপকল্প, অিভলক্ষয্, কম র্সম্পাদেনর েক্ষতৰ্ এবং কায র্াবিল 
 

১.১ রূপকল্প(Vision)          জ্ঞানমনস্ক আেলািকত সমাজ  । 

১.২  অিভলক্ষয্ (Mission)  েদেশর সমগৰ্ জনেগাষ্ঠীেক িবজ্ঞান ও আধুিনক তথয্-পৰ্যুিক্তিভিত্তক 

সুিবধািদ-সমব্িলত সময়-সাশৰ্য়ী পাঠকেসবা ও তথয্েসবা পৰ্দােনর মাধয্েম 

জ্ঞান ও পৰ্জ্ঞায় িবকিশত ও সমৃদ্ধকরণ । 

১.৩ কম র্সম্পাদেনর েক্ষতৰ্ 

 ১.৩.১ গণগৰ্ন্থাগার অিধদপ্তেরর কম র্সম্পাদেনর েক্ষতৰ্ 
 

           ১.   পাঠকেসবার মােনান্নয়েনর লেক্ষয্ পাঠক েসবা এবং  িবিভন্ন পৰ্িতেযািগতা উদযাপন; 

           ২.  পাঠকেসবার মােনান্নয়েনর লেক্ষয্ পুস্তক সংগৰ্হ এবং জাতীয় গৰ্ন্থাগার িদবস উদযাপন; 

৩.   পৰ্ািতষ্ঠািনক সক্ষমতা বৃিদ্ধকরণ। 

   

১.৩.২    সুশাসন ও সংস্কারমূলক কম র্সম্পাদেনর েক্ষতৰ্ (মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ কতৃর্ক িনধ র্ািরত) 

 

১.৪  কায র্াবিল (Functions)  

          ১.িবদয্মান গণগৰ্ন্থাগারসমূেহর জনয্ পাঠক-চািহদা েমাতােবক পাঠসামগৰ্ী সংগৰ্হ, সংগঠন, িবনয্াস, সংরক্ষণ ও িবতরণ; 
 
          ২. পাঠাভয্াস বৃিদ্ধেক উৎসািহত করেত জাতীয় িদবসসমূেহ িবিভন্ন পৰ্িতেযািগতা েযমন- রচনা, বইপাঠ, ছড়া ও কিবতা  
আবৃিত্ত, িচতৰ্াংকন, গল্পবলা,পাঠচকৰ্ অনুষ্ঠান এবং পুরস্কার ও সনদ পৰ্দান; 
 
          ৩.  পাঠকেসবা ও তথয্েসবা বৃিদ্ধকরণ; 
 
          ৪.  গেবষণা ও েরফােরন্স েসবা বৃিদ্ধকরণ; 
 
          ৫.   পুস্তক েলনেদন েসবা পৰ্দান। 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-6- 
 

েসকশন ২    
 

িবিভন্ন কায র্কৰ্েমর চূড়ান্ত ফলাফল/পৰ্ভাব (Outcome/Impact) 
 

চূড়ান্ত ফলাফল/ 
পৰ্ভাব  

কম র্সম্পাদন 
সূচকসমূহ 
 

একক 
(লক্ষ টাকায়) 

পৰ্কৃত 

লক্ষয্মাতৰ্া 
২০২১-২২ 

পৰ্েক্ষপণ িনধ র্ািরত লক্ষমাতৰ্া 
অজর্েনর েক্ষেতৰ্ 

েযৗথভােব দািয়তব্পৰ্াপ্ত 
মন্তৰ্ণালয়/িবভাগ/সংস্থা

সমূেহর নাম 
 
 
 

উপাত্তসূতৰ্ 
 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

পাঠকেসবা  
পাঠক উপিস্থিতর 
পৰ্বৃিদ্ধ 

সংখয্া 
 

৬৬.০০ 
(-৩.৬৪%) 

 

৪.৪৩ 

(-৯৩.২৮%) 

 

 

১০.০০ 

(১২৫.৭৩%) 

 

১২.০০ 

(২০%) 

 

১৫.০০ 

(২৫%) 
পৰ্েযাজয্ নয় 

 

পাঠক উপিস্থিত েরিজস্টার  
 
         এবং  
 
     ইসুয্ েরিজস্টার 
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েসকশন ৩: 

কম র্সম্পাদন েক্ষতৰ্ েক্ষেতৰ্র 
মান 

কায র্কৰ্ম কম র্সম্পাদন সূচক  গণনা 
পদ্ধিত 

একক কম র্সম্পাদন 
সূচেকর মান 

পৰ্কৃত অজর্ন লক্ষমাতৰ্া/িনণ র্ায়ক ২০২১-২২ পৰ্েক্ষপণ 
২০২২-২৩ 

পৰ্েক্ষপণ 
২০২৩-২৪ 

 

[১] 

পাঠকেসবার 
মােনান্নয়েনর 
লেক্ষয্ পাঠক 

উপিস্থিত  

 এবং   

 

িবিভন্ন 
পৰ্িতেযািগতা 

উদযাপন 

 

 

 

 

 

 

২৫ 

 

 

[১.১] পাঠকেসবা  

 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ অসাধারণ অিত 
উত্তম 

উত্তম চলিতমান চলিতমােনর 
িনেম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.১.১]  পাঠক 

উপিস্থিত (পুরুষ) 

সমিষ্ট সংখয্া 

(হাজার) 
৫ 

৩৮.০০ ২.৩১২ ৭.০০ ৬.৩০ ৫.৬০ ৪.৯০০ ৪.২০০ ৭.৫০ ৮.৫০ 

[১.১.২] পাঠক 

উপিস্থিত (নারী) 

সমিষ্ট সংখয্া 

(হাজার) 
৫ 

২১.৫০ ১.৪৪৫ ২.০০ ১.৮০ ১.৬০ ১.৪০ ১.২০ ৩.০০ ৪.০০ 

[১.১.২] পাঠক 

উপিস্থিত (িশশু) 

সমিষ্ট সংখয্া 

(হাজার) 
৫ 

৬.৫০ .৬৭৩ ১.০০ ০.৯০ ০.৮০ ০.৭০ ০.৬০ ১.৫০ ২.৫০ 

[১.২] অনুষ্ঠােনর  
সংখয্া 
/পৰ্িতেযািগতায় 
অংশগৰ্হণকারী 

 

 

[১.২.১] অনুষ্ঠান সমিষ্ট সংখয্া 

(হাজার) 
৫ 

৭ ৭ ৭ ৭ ৭ ৭ ৭   

[১.২.২] রচনা 

পৰ্িতেযািগতায় 

অংশগৰ্হণকারী 

সমিষ্ট 
সংখয্া 

(হাজার) 
৩ 

০.৬১৩ ০.৫১৫ ০.৪০ ০.৩৬ ০.৩২ ০.২৮ ০.২৪ ১.২৫ ১.৩০ 

[১.২.৩] িচতৰ্াংকন 

পৰ্িতেযািগতায় 

অংশগৰ্হণকারী 

সমিষ্ট 

সংখয্া 

(হাজার) 
২ 

০.৩৭৩ ০.১৫৭ 

 

 

 

 

০.১৫ ০.১৩৫ ০.১২ ০.১০৫ ০.০৯ ০.২৫ ০.৩০ 
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কম র্সম্পাদন েক্ষতৰ্ েক্ষেতৰ্র 

মান 
কায র্কৰ্ম কম র্সম্পাদন সূচক  গণনা 

পদ্ধিত 
একক কম র্সম্পাদন 

সূচেকর মান 
পৰ্কৃত অজর্ন লক্ষমাতৰ্া/িনণ র্ায়ক ২০২১-২২ পৰ্েক্ষপণ২০

২২-২৩ 
পৰ্েক্ষপণ 

২০২৩-২৪ 

[২] পাঠকেসবার 
মােনান্নয়েনর 
লেক্ষয্ পুস্তক 

সংগৰ্হ  

এবং  

জাতীয় গৰ্ন্থাগার 
িদবস উদযাপন 

 

২৫ 
 [২.১]  িবদয্মান 
গণগৰ্ন্থাগারসমূেহর 
জনয্ পাঠক 
চািহদা েমাতােবক 
পাঠসামগৰ্ী সংগৰ্হ 
ও জাতীয় গৰ্ন্থাগার 
িদবস উদযাপন 

 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ অসাধারণ অিত 
উত্তম 

উত্তম চলিতমান চলিতমােনর 
িনেম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.১.১]   সংগৃহীত পুস্তক 
(রাজসব্  ও উন্নয়ন বােজট) 

সমিষ্ট সংখয্া 
(হাজার) 

১০ 
১.১৯২ ১.২০২ ১.১০ ০.৯৯ ০.৮৮ ০.৭৭ ০.৬৬ ১.১৫ ১.২০ 

[২.১.২] জাতীয় গৰ্ন্থাগার িদবস 
অনুিষ্ঠত 

তািরখ তািরখ 

 

 

১৫ 

 

 

৫-২-২০ ৫-২-২১ ৫-২-২২     ৫-২-২৩ ৫-২-২৪ 

 

[৩]পৰ্ািতষ্ঠািনক 
সক্ষমতা 
বৃিদ্ধকরণ 

 

২০ 

[৩.১] ওয়াকর্শপ/       
েসিমনার 

[৩.১.১] ওয়াকর্শপ/েসিমনার 
অনুিষ্ঠত   (রাজসব্  ও উন্নয়ন 
বােজট) 

সমিষ্ট সংখয্া 

 

১০ 

 

  ১  - - - ২ ৩ 

[৩.২]  অভয্ন্তরীণ 
পৰ্িশক্ষণ 

[৩.২.১]  কম র্কতর্া/কম র্চারীেদর 
জনয্ পৰ্িশক্ষণ ( েসশন) 

সমিষ্ট 
সংখয্া ৮ 

  ১  - - - ২ ৩ 

[৩.২.২]   সরকােরর 
অগৰ্ািধকারমূলক কায র্কৰ্েমর 
লািন র্ং  েসশন 

সমিষ্ট সংখয্া 

 

 

 

 

২ 

 

 

 

 

 

 ১  - - - ২ ৩ 
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সুশাসন ও সংস্কারমূলক কম র্সম্পাদেনর েক্ষতৰ্ (মিন্তৰ্পিরষদ িবভাগ কতৃর্ক িনধ র্ািরত) 

 

 

 

 

 

কম র্সম্পাদন 
েক্ষতৰ্ েক্ষেতৰ্র মান কায র্কৰ্ম 

কম র্সম্পাদন সূচক 
  

 
গণনা 
পদ্ধিত 

একক 
কম র্সম্পাদন সূচেকর 

মান 
পৰ্কৃত অজর্ন লক্ষমাতৰ্া/িনণ র্ায়ক ২০২১-২২  

পৰ্েক্ষপণ) 
২০২২-২৩ 

পৰ্েক্ষপণ 
২০২৩-২৪ 

সুশাসন ও 
সংস্কারমূলক 
কায র্কৰ্েমর 
বাস্তবায়ন 

েজারদারকরণ 

 

৩০ 

১) শুদ্ধাচার কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন 
 শুদ্ধাচার 
কম র্পিরকল্পনা 
বাস্তবািয়ত 

 

 ১০          

২) ই-গভনয্র্ান্স/ উদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনা 
বাস্তবায়ন 

ই-গভনয্র্ান্স/ উদ্ভাবন 
কম র্পিরকল্পনা 
বাস্তবািয়ত 

 

 ১০          

৩) তথয্ অিধকার কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন তথয্ অিধকার 
কম র্পিরকল্পনা 
বাস্তবািয়ত 

 

 ৩          

৪) অিভেযাগ পৰ্িতকার কম র্পিরকল্পনা 
বাস্তবায়ন 

অিভেযাগ পৰ্িতকার 
কম র্পিরকল্পনা 
বাস্তবািয়ত 

 

 ৪          

৫) েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত কম র্পিরকল্পনা 
বাস্তবায়ন 

েসবা পৰ্দান 
পৰ্িতশৰ্ুিত 

কম র্পিরকল্পনা 
বাস্তবািয়ত 

 

 ৩          
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সংেযাজনী- ১ : 

শব্দ সংেক্ষপ  

 

 

নাই  
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সংেযাজনী- ২: কম র্সম্পাদন বয্বস্থাপনা ও পৰ্মাণক 
 

 

কায র্কৰ্ম কম র্সম্পাদন সূচকসমূহ বাস্তবায়নকারী শাখা লক্ষয্মাতৰ্া অজর্েনর পৰ্মাণক 

[১.১] পাঠকেসবা [১.১.১] পাঠক 
উপিস্থিত(পুরুষ) 

েজলা সরকাির গণগৰ্ন্থাগার, নারায়ণগঞ্জ পাঠক উপিস্থিত েরিজস্টার ও 
ইসুয্ েরিজস্টার 

[১.১.২] পাঠক 
উপিস্থিত(নারী) 

েজলা সরকাির গণগৰ্ন্থাগার, নারায়ণগঞ্জ পাঠক উপিস্থিত েরিজস্টার ও 
ইসুয্ েরিজস্টার 

[১.১.৩] পাঠক 
উপিস্থিত(িশশু) 

েজলা সরকাির গণগৰ্ন্থাগার, নারায়ণগঞ্জ পাঠক উপিস্থিত েরিজস্টার ও 
ইসুয্ েরিজস্টার 

[১.২] অনুষ্ঠােনর সংখয্া 
/পৰ্িতেযািগতায় 
অংশগৰ্হণকারী 

[১.২.১] অনুষ্ঠান েজলা সরকাির গণগৰ্ন্থাগার, নারায়ণগঞ্জ পিতৰ্কায় িবজ্ঞিপ্ত এবং উপিস্থিত 
তািলকা 

[১.২.২] রচনা 
পৰ্িতেযািগতায় 
অংশগৰ্হণকারী 

েজলা সরকাির গণগৰ্ন্থাগার, নারায়ণগঞ্জ উপিস্থিত তািলকা 

[১.২.৩] িচতৰ্াংকন 
পৰ্িতেযািগতায় 
অংশগৰ্হণকারী 

েজলা সরকাির গণগৰ্ন্থাগার, নারায়ণগঞ্জ পিতৰ্কায় িবজ্ঞিপ্ত এবং উপিস্থিত 
তািলকা 

[২.১] িবদয্মান 
গণগৰ্ন্থাগারসমূেহর জনয্ 
পাঠক চািহদা েমাতােবক 

পাঠসামগৰ্ী সংগৰ্হ ও 
জাতীয় গৰ্ন্থাগার িদবস 

উদযাপন 

[২.১.১] সংগৃহীত পুস্তক 
(রাজসব্  ও উন্নয়ন বােজট) 

েজলা সরকাির গণগৰ্ন্থাগার, নারায়ণগঞ্জ পৰ্াপ্ত ( জমাকৃত ) বই এর 
তািলকা 

[২.১.২]  জাতীয় গৰ্ন্থাগার 
িদবস অনুিষ্ঠত  

েজলা সরকাির গণগৰ্ন্থাগার, নারায়ণগঞ্জ অিফস আেদশ ও হািজরা 

[৩.১] ওয়াকর্শপ/ েসিমনার [৩.১.১] 
ওয়াকর্শপ/েসিমনার 

অনুিষ্ঠত(রাজসব্  ও উন্নয়ন 
বােজট) 

েজলা সরকাির গণগৰ্ন্থাগার, নারায়ণগঞ্জ অিফস আেদশ ও হািজরা 

[৩.২] অভয্ন্তরীণ পৰ্িশক্ষণ [৩.২.১] 
কম র্কতর্া/কম র্চারীেদর জনয্ 

পৰ্িশক্ষণ ( েসশন) 

েজলা সরকাির গণগৰ্ন্থাগার, নারায়ণগঞ্জ অিফস আেদশ ও হািজরা 

[৩.২.২ সরকােরর 
অগৰ্ািধকারমূলক কায র্কৰ্েমর 

লািন র্ং  েসশন 

েজলা সরকাির গণগৰ্ন্থাগার, নারায়ণগঞ্জ অিফস আেদশ ও হািজরা 
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সংেযাজনী -৩ 

অনয্ অিফেসর সেঙ্গ সংিশ্লষ্ট কম র্সম্পাদন সূচকসমূহ 

 

 কায র্কৰ্ম কম র্সম্পাদন সূচক েযসকল অিফেসর সােথ সংিশ্লষ্ট সংিশ্লষ্ট অিফেসর সােথ কায র্কৰ্ম সমনব্েয়র 
েকৗশল 

 

পৰ্েযাজয্ নেহ  
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জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 আঞ্চিলক/মাঠ পয র্ােয়র কায র্ালেয়র জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্-পিরকল্পনা, ২০২১-২০২২  
আঞ্চিলক/মাঠ পয র্ােয়র কায র্ালেয়র নাম:েজলা সরকাির গণগৰ্ন্থাগার, নারায়ণগঞ্জ 

কায র্কৰ্েমর নাম 
কম র্সম্পাদন সূচক 

 
সূচেকর 

মান 
একক 

 

বাস্তবায়েনর
দািয়তব্পৰ্াপ্ত 
বয্িক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 
অথ র্বছেরর 
লক্ষয্মাতৰ্া 

বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পিরবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  

মন্তবয্ লক্ষয্মাতৰ্া/ 
অজর্ন 

১ম 
েকায়াট র্ার 

২য় 
েকায়াট র্ার 

৩য় 
েকায়াট র্ার 

৪থ র্ 
েকায়াট র্ার 

েমাট 
অজর্ন 

অিজর্ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. পৰ্ািতষ্ঠািনক বয্বস্থা……………………………….....২৬ 

১.১ ৈনিতকতা কিমিটসভা আেয়াজন সভা আেয়ািজত ৪ সংখয্া লাইেবৰ্িরয়ান ৪ 
লক্ষয্মাতৰ্া ১ ১ ১ ১  

  
অজর্ন      

১.২ ৈনিতকতা কিমিটর সভার িসদ্ধান্ত 
বাস্তবায়ন 

বাস্তবািয়ত িসদ্ধান্ত ৬ % লাইেবৰ্িরয়ান ১০০ 
লক্ষয্মাতৰ্া ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

  
অজর্ন      

১.৩ সুশাসন পৰ্িতষ্ঠার িনিমত্ত অংশীজেনর 
(stakeholders) অংশগৰ্হেণ  সভা 

অনুিষ্ঠত সভা ৪ সংখয্া লাইেবৰ্িরয়ান ৪ 
লক্ষয্মাতৰ্া ১ ১ ১ ১  

  
অজর্ন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংকৰ্ান্ত পৰ্িশক্ষণ আেয়াজন পৰ্িশক্ষণআেয়ািজত ২ সংখয্া - ২ 

লক্ষয্মাতৰ্া - ১ - ১  

 

অিধদপ্তর 
কতৃর্ক 
বাস্তবািয়ত 

 
অজর্ন      

১.৫ কম র্-পিরেবশ উন্নয়ন (সব্াস্থয্িবিধ 
অনুসরণ/িটওএন্ডইভুক্ত অেকেজা 
মালামাল িবনষ্টকরণ/পিরষ্কার-পিরচ্ছন্নতা 
বৃিদ্ধ ইতয্ািদ 

উন্নত কম র্-পিরেবশ ৩ 
সংখয্া ও 
তািরখ 

লাইেবৰ্িরয়ান 
২ 
 

৩০.০৬.২২ 

লক্ষয্মাতৰ্া - - - 
১ 

৩০/৬/২২ 
 

  
অজর্ন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্-
পিরকল্পনা, ২০২১-২২ ও ৈতৰ্মািসক 
পিরবীক্ষণ পৰ্িতেবদন দপ্তর/সংস্থায় দািখল 
ও সব্ সব্ ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ 

কম র্-পিরকল্পনা  ও 
ৈতৰ্মািসক 
পৰ্িতেবদন 

দািখলকৃত ও 
আপেলাডকৃত 

৪ তািরখ লাইেবৰ্িরয়ান 

১২/০৭/২১ 
১৫/১০/২১ 
১৫/০১/২২ 
১৫/০৪/২২ 

লক্ষয্মাতৰ্া 
১২/০৭/২১ 
 

১৫/১০/২১ 
 

১৫/০১/২২ 
 

১৫/০৪/২২  

  

অজর্ন      

১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার পৰ্দান এবং 
পুরস্কারপৰ্াপ্তেদর তািলকা ওেয়বসাইেট 
পৰ্কাশ 

পৰ্দত্ত পুরস্কার ৩ তািরখ - ৩০/৬/২২ 
লক্ষয্মাতৰ্া - - - ৩০/৬/২২  

 

অিধদপ্তর 
কতৃর্ক 
বাস্তবািয়ত 

অজর্ন      
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কায র্কৰ্েমর নাম 
কম র্সম্পাদন সূচক 

 
সূচেকর 

মান 
একক 

 

বাস্তবায়েনর
দািয়তব্পৰ্াপ্ত 
বয্িক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 
অথ র্বছেরর 
লক্ষয্মাতৰ্া 

বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পিরবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  

মন্তবয্ লক্ষয্মাতৰ্া/ 
অজর্ন 

১ম 
েকায়াট র্ার 

২য় 
েকায়াট র্ার 

৩য় 
েকায়াট র্ার 

৪থ র্ 
েকায়াট র্ার 

েমাট 
অজর্ন 

অিজর্ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
 

২.  কৰ্েয়র েক্ষেতৰ্ শুদ্ধাচার ........................................................................৪ 

২.১ ২০২১-২২ অথ র্ বছেরর কৰ্য়-
পিরকল্পনা  ওেয়বসাইেট পৰ্কাশ 

কৰ্য়-পিরকল্পনা 
ওেয়বসাইেট 

পৰ্কািশত 
৪ তািরখ লাইেবৰ্িরয়ান 

৩০/৯/২১ 
২৫/৫/২২ 

লক্ষয্মাতৰ্া - ৩০/৯/২১ - ২৫/৫/২২  
  

অজর্ন 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

৩. শুদ্ধাচার সংিশ্লষ্ট এবং দুন�িত পৰ্িতেরােধ সহায়ক অনয্ানয্ কায র্কৰ্ম……………..২০ (অগৰ্ািধকার িভিত্তেত নুয্নতম পাঁচিট কায র্কৰ্ম) 
৩.১  িসিস কয্ােমরা  িসিস কয্ােমরা 

৪ তািরখ লাইেবৰ্িরয়ান ৩১/১২/২১ 
লক্ষয্মাতৰ্া - ৩১/১২/২১ - -  

  
অজর্ন      

৩.২  বই চুির ও বইেয়র পাতা কাটা  
েরাধকেল্প পাঠকেক্ষর কম�েদর টহল বৃিদ্ধ   

টহল বৃিদ্ধ 
 ৪ % লাইেবৰ্িরয়ান ১০০ 

লক্ষয্মাতৰ্া ২৫ ২৫ ২৫ ২৫  
  

অজর্ন      

৩.৩   েটােকন পদ্ধিতেতেসবা গৰ্হীতােদর 
বয্ািক্তগত বয্াগ ও অনয্ানয্ িজিনসপতৰ্ 
সংরক্ষণ ও েফরত পৰ্দান । 

েটােকন পদ্ধিত 
৪ তািরখ লাইেবৰ্িরয়ান ৩০/৫/২২ 

লক্ষয্মাতৰ্া - - - ৩০-৫-২২  
  

অজর্ন      

৩.৪   পাঠকক্ষ বয্বহােরর িনেদ র্িশকা 

 

 

    িনেদ র্িশকা 

 ৪ তািরখ লাইেবৰ্িরয়ান ৩০-৮-২১ 

লক্ষয্মাতৰ্া ৩০-৮-২১ - - -  

  
অজর্ন      

৩.৫ পৰ্িতেযািগতার ফলাফল ওেয়বসাইেট 
পৰ্কাশ 

 

ওেয়বসাইেট 
পৰ্কািশত 

 

৪ সংখয্া লাইেবৰ্িরয়ান ৭ লক্ষয্মাতৰ্া ১ ১ ৩ ২    

      অজর্ন        

 

িব:দৰ্:- েকান কৰ্িমেকর কায র্কৰ্ম পৰ্েযাজয্ না হেল তার কারণ মন্তবয্ কলােম উেল্লখ করেত হেব। 

 

 



-16- 

 
 

ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনা ২০২১-২২ 

 
কৰ্ম  

কম র্সম্পাদন েক্ষতৰ্   মান কায র্কৰ্ম  
কম র্সম্পাদন 

সূচক 
একক  কম র্সম্পাদন সূচেকর মান 

লক্ষয্মাতৰ্া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তম চলিত মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

১ 

[১] ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন সংকৰ্ান্ত 
কায র্কৰ্েমর বাস্তবায়ন েজারদারকরণ 

 

 

 

 

 

 

৩৫  

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  [১.১.১] একিট নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবািয়ত তািরখ ৫ ১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] েসবা সহিজকরণ [১.২.১] একিট েসবা সহিজকৃত  তািরখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  েসবা িডিজটাইেজশন [১.৩.১] নূয্নতম একিট েসবা িডিজটাইজকৃত তািরখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূেব র্ বাস্তবািয়ত উদ্ভাবনী ধারণা, 
সহিজকৃত ও িডিজটাইজকৃত েসবা সংকৰ্ান্ত 
পয র্ােলাচনা সভা   

[১.৪.১] সভা আেয়ািজত  তািরখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নিথর বয্বহার বৃিদ্ধ [১.৫.১] ই-ফাইেল েনাট িনষ্পিত্তকৃত  % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪থ র্ িশল্প িবপ্লেবর চয্ােলঞ্জ েমাকােবলায় 
করণীয় িবষেয় অবিহতকরণ সভা/কম র্শালা 
আেয়াজন 

[১.৬.১] সভা/কম র্শালা আেয়ািজত সংখয্া ৪ ২ ১ - 

 

 

২ 

[২] পৰ্ািতষ্ঠািনক দক্ষতা বৃিদ্ধ  ১৫ 

[২.১] তথয্ বাতায়ন হালনাগাদকরণ 
[২.১.১] তথয্ বাতায়েন সকল েসবা বক্স হালনাগাদকৃত 

সংখয্া ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] িবিভন্ন পৰ্কাশনা ও তথয্ািদ তথয্ বাতায়েন 
পৰ্কািশত 

সংখয্া ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনা 
বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন সংকৰ্ান্ত পৰ্িশক্ষণ 
আেয়ািজত  

 ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভনয্র্ান্স কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়েনর জনয্ 
বরাদ্দকৃত অথ র্ বয্িয়ত 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কম র্পিরকল্পনার বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পয র্ােলাচনা 
সংকৰ্ান্ত সভা আেয়ািজত 

সংখয্া ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কম র্পিরকল্পনার অধ র্বািষ র্ক সব্-মূলয্ায়ন পৰ্িতেবদন 
মিন্তৰ্পিরষদ িবভােগ/ ঊধব্র্তন কতৃর্পেক্ষর িনকট েপৰ্িরত 

তািরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] েদেশ/িবেদেশ বাস্তবািয়ত নূয্নতম একিট উেদয্াগ 
পিরদশ র্নকৃত 

সংখয্া ৩ ৩০/০৫/ ২০২২ ৩০/০৬/ ২০২২ - 
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েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত বাস্তবায়ন কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

কায র্কৰ্েমর েক্ষতৰ্  মান কায র্কৰ্ম  
কম র্সম্পাদন 

সূচক 
পৰ্মাণক  

একক 
 

কম র্সম্পাদন 
সূচেকর মান 

পৰ্কৃত অজর্ন 
২০১৯-২০ 

পৰ্কৃত 
অজর্ন 

২০২০-২১ 

লক্ষয্মাতৰ্া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অিত 
উত্তম 

উত্তম চলিত মান 
চলিত মােনর 

িনেম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

পৰ্ািতষ্ঠািনক 
 
 

১৩ 

[১.১] েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত 
পিরবীক্ষণ কিমিটর িসদ্ধান্ত 
বাস্তবায়ন 

[১.১.১]িসদ্ধান্ত 
বাস্তবািয়ত 

বাস্তবায়ন পৰ্িতেবদন % ৮ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত 
ৈতৰ্মািসক িভিত্তেত 
হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] 
ওেয়বসাইেট পৰ্িত 
ৈতৰ্মািসেক 
হালনাগাদকৃত 

ওেয়বসাইেট 
হালনাগাদকৃত েসবা 
পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত 

সংখয্া 
 

৫ 
 

৩ ৩ ৪ ৩  - - 

সক্ষমতা অজর্ন ১২ 

[২.১] েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত 
িবষয়ক  পৰ্িশক্ষণ আেয়াজন  

 
[২.১.১]পৰ্িশক্ষণ 
আেয়ািজত 

পৰ্িশক্ষণ আেদশ, 
আেলাচয্সূিচ, 
পৰ্িশক্ষণাথ�েদর 
তািলকা, 
 হািজরাশীট 
 
 

 
সংখয্া 

 
৫ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  েসবা পৰ্দান িবষেয় 
েস্টকেহাল্ডারগেণর সমনব্েয় 
অবিহতকরণ সভা আেয়াজন 

[২.২.১]অবিহতকরণ 
সভা অনুিষ্ঠত 

সভার কায র্িববরণী সংখয্া ৭ - ১ ২ ১ - - 

- 
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অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থা সংকৰ্ান্ত কম র্পিরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

কম র্সম্পাদেনর েক্ষতৰ্  মান কায র্কৰ্ম  
কম র্সম্পাদন 

সূচক 

 
 

পৰ্মাণক 
একক  

কম র্সম্পাদন 
সূচেকর মান 

পৰ্কৃত 
অজর্ন 
২০১৯-

২০ 

পৰ্কৃত 
অজর্ন 
২০২০
-২১ 

লক্ষয্মাতৰ্া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অিত 
উত্তম 

উত্তম 
চলিত 
মান 

চলিত মােনর 
িনেম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

পৰ্ািতষ্ঠািনক 
বয্বস্থাপনা 

 
 

৫ 

[১.১] অিভেযাগ িনষ্পিত্ত কম র্কতর্া (অিনক) 
ও আিপল কম র্কতর্ার তথয্ ওেয়বসাইেট 
ৈতৰ্মািসকিভিত্তেত হালনাগাদকরণ 
 

[১.১.১] অিনক ও 
আিপল কম র্কতর্ার তথয্ 

হালনাগাদকৃত এবং 
ওেয়বসাইেট 
আপেলাডকৃত 

হালনাগাদ 
সম্পেন্নর সরকাির 

পতৰ্, 
ওেয়বসাইেটর 

িলংক 

সংখয্া 
 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পিরবীক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন 
 

২০ 

[২.১] িনিদ র্ষ্ট সমেয় অনলাইন/ অফলাইেন 
পৰ্াপ্ত অিভেযাগ িনষ্পিত্ত এবং িনষ্পিত্ত 
সংকৰ্ান্ত মািসক পৰ্িতেবদন উধব্র্তন কতৃর্পক্ষ 
বরাবর েপৰ্রণ 
 
 

[২.১.১] অিভেযাগ 
িনষ্পিত্তকৃত 

িনষ্পিত্ত পৰ্িতেবদন % 
৮ 
 

- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কম র্কতর্া/কম র্চারীেদর অিভেযাগ 
পৰ্িতকার বয্বস্থা এবং িজআরএস 
সফটওয়য্ার িবষয়ক পৰ্িশক্ষণ আেয়াজন 
 

[২.২.১] পৰ্িশক্ষণ 
আেয়ািজত 

অিফস আেদশ, 
আেলাচয্সূিচ, 

উপিস্থিতর হািজরা 
সংখয্া 

৫ 
 

- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ৈতৰ্মািসক িভিত্তেত পিরবীক্ষণ এবং 
ৈতৰ্মািসক পিরবীক্ষণ পৰ্িতেবদন উধব্র্তন 
কতৃর্পেক্ষর িনকট েপৰ্রণ 
 
 

[২.৩.১] ৈতৰ্মািসক 
পৰ্িতেবদন েপৰ্িরত 

পিরবীক্ষণ 
পৰ্িতেবদন 

সংখয্া ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থাপনা 
িবষেয় েস্টকেহাল্ডারগেণর সমনব্েয় 
অবিহতকরণ সভা 

[২.৪.১] সভা অনুিষ্ঠত সভার কায র্িববরণী সংখয্া ৪ - - ২ ১  - - 
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তথয্ অিধকার িবষেয় ২০২১-২২ অথ র্বছেরর বািষ র্ক কম র্পিরকল্পনা 

কম র্সম্পাদেনর 
েক্ষতৰ্  

মান কায র্কৰ্ম  
কম র্সম্পাদন 

সূচক 
একক  

কম র্সম্পাদন 
সূচেকর মান 

পৰ্কৃত অজর্ন 
২০১৯-২০ 

পৰ্কৃত অজর্ন 
২০২০-২১ 

লক্ষয্মাতৰ্া ২০২১-২০২২ 

পৰ্মাণক অসাধারণ 
অিত 
উত্তম 

উত্তম 
চলিত 
মান 

চলিত মােনর 
িনেম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

পৰ্ািতষ্ঠািনক ১০ 
[১.১] তথয্ অিধকার আইন অনুযায়ী 
িনধ র্ািরত সমেয়র মেধয্ তথয্ পৰ্দান 
 

[১.১.১]িনধ র্ািরত সমেয়র 
মেধয্ তথয্ পৰ্দানকৃত 

% ১০ 

 
 

 
 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

উধব্র্তন কায র্ালেয় েপৰ্িরত  
পৰ্িতেবদন 

 
সক্ষমতা বৃিদ্ধ 

১৫ 

[১.২] সব্পৰ্েণািদতভােব পৰ্কাশেযাগয্ 
তথয্ হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট 
পৰ্কাশ 

[১.২.১]হালনাগাদকৃত তথয্ 
ওেয়বসাইেট পৰ্কািশত 

তািরখ 
 

০৩   ৩১-১২-২১ 
১০-০১-

২২ 
২০-০১-২২ 

৩১-০১-
২২ 

- 

হালনাগাদকৃত 
সব্পৰ্েণািদতভােব 

পৰ্কাশেযাগয্ তথয্সহ 
ওেয়বসাইেটর িলংক। 

[১.৩] বািষ র্ক পৰ্িতেবদন পৰ্কাশ 
[১.৩.১] বািষ র্ক পৰ্িতেবদন 

পৰ্কািশত 
তািরখ ০৩   

১৫-১০-
২০২১ 

১৫-১১-
২০২১ 

১৫-১২-
২০২১ 

- - বািষ র্ক পৰ্িতেবদেনর কিপ 

[১.৪]  তথয্ অিধকার আইন, ২০০৯ 
এর ৫ ধারা অনুসাের যাবতীয় তেথয্র 
কয্াটাগির  ও কয্াটালগ ৈতির/ 
হালনাগাদকরণ 

[১.৪.১] তেথয্র কয্াটাগির  ও 
কয্াটালগ 

পৰ্স্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত 
তািরখ ০৩   

৩১-১২-
২০২১ 

১০-০১-
২০২২ 

২০-০১-
২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ 

- 

সংিশ্লষ্ট িবষয় 
অন্তভু র্ক্তকৃত মািসক 

সমনব্য় সভার 
কায র্িববরণী 

[১.৫] তথয্ অিধকার আইন ও 
িবিধিবধান সম্পেকর্ জনসেচতনতা 
বৃিদ্ধকরণ 

[১.৫.১]  পৰ্চার কায র্কৰ্ম 
সম্পন্ন 

সংখয্া ০৩   ৩ ২ ১ - - 
সভা, েসিমনার, 

কম র্শালার অিফস আেদশ 
িকংবা পৰ্চারপেতৰ্র কিপ। 

[১.৬] তথয্ অিধকার িবষেয় 
কম র্কতর্ােদর পৰ্িশক্ষণ আেয়াজন 

[১.৬.১]পৰ্িশক্ষণ আেয়ািজত 
সংখয্া ০৩   ৩ ২ ১ - - 

পৰ্িশক্ষণ আেয়াজেনর 
অিফস আেদশ 

 

 


	সেকশন ১:

