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প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরি, স্বচ্ছতা ও জফাফরদর সজাযদায কযা, সুান াংতকযণ এফাং ম্পদদয 

মথামথ ব্যফায রনরিতকযদণয ভােদভ  রূকল্প ২০৪  এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয- 

 

                     

 

    

 

                      

 

 

 

এয ভদে ২০২২                ............তারযদে এ  ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র।   

 

 

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররেত রফলয়মূদ ম্মত দরন:  
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সকন ১:  

 

 রূকল্প, অরবরক্ষয                 এফাং কাম িাফরর 

১.১ রূকল্প: 

দক্ষ, গরতীর, উন্নয়ন ায়ক এফাং জনফান্ধফ প্রান। 

১.২ অরবরক্ষয: 

প্রারনক দক্ষতা বৃরি, তথ্যপ্রযুরিয মথামথ ব্যফায ও সফাদাতাদদয দৃরিবরিয রযফতিন 

এফাং উদ্ভাফন িি িায ভােদভ ভয়াফি ও ভানম্মত সফা রনরিত কযা। 

১.৩ (ক) কভ িম্পাদদনয সক্ষত্র (4   : 

1)                                        : 

2) যাজস্ব প্রান ও ব্যফস্ানায় স্বচ্ছতা ও জফাফরদরতা রনরিতকযণ; 

3) সজরা ম্যারজদেরয ভােদভ জনশৃঙ্খরা ও জনরনযাত্তা রনরিতকযণ; 

4) ভানফম্পদ উন্নয়ন ও প্রারতষ্ঠারনক ক্ষভতা বৃরিকযণ; 

1 3                                      

                                      

 

১.৪ কাম িাফরর: (আইন/রফরধ দ্বাযা রনধ িারযত কাম িাফরর)  

1) সজরায আন্ত:রফবাগীয় কভ িকাদেয ভন্বয় এফাং প্রধানভন্ত্রীয প্ররতশ্রুত প্রকল্পমূ সজরায প্রধান উন্নয়ন কভ িকাণ্ড 

ফাস্তফায়দন ভন্বয়কাযীয দারয়ত্ব ারন; 

 

2) যকায কর্তিক কৃরল, স্বাস্যদফা ও জনস্বাস্য, রযফায রযকল্পনা, নাযী ও রশু, ক্ষুদ্র নৃ-সগাষ্ঠীয কল্যাণ, প্রাথরভক ও 

গণরক্ষা এফাং রক্ষা রফলয়ক গৃরত কর নীরতভারা ও কভ িসূরিয সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন, তত্ত্বাফধান, রযফীক্ষণ ও 

ভন্বয়াধন; 

 

3) দুদম িাগ ব্যফস্ানা এফাং ত্রাণ ও পুনফ িান কাম িক্রভ গ্রণ, রজআয, টিআয, কারফো, কারফটা, রবরজরড, রবরজএপ, অরত 

দরযদ্রদদয জন্য কভ িসৃজন ইতযারদ কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন, তত্ত্বাফধান ও রযফীক্ষণ; 

 

4) ভূ-প্রাকৃরতক বফরিযমূ াংযক্ষণ রযদফ দূলদণয পদর সৃি জরফায়ু রযফতিদনয রফরূ প্রবাফ সভাকাদফরায় 

জনদিতনতা সৃরি, ফনায়ন, রফরবন্ন প্রকল্প গ্রণ ও ফাস্তফায়দন ারফ িক ায়তা কযা এফাং ারফ িক ভন্বয় াধন ও 

রযফীক্ষণ; 
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5) াভারজক রনযাত্তা ও দারযদ্রয রফদভািদন রফরবন্ন ভন্ত্রণারয়/রফবাগ কর্তিক গৃরত ন্যানার ারব ি কভ িসূরি, আভায 

ফারি আভায োভায রফরবন্ন  প্রকল্প ফাস্তফায়দন ারফ িক ায়তা প্রদান ও কাম িকয ভন্বয় াধন; 

 

6) সজরায যাজস্ব প্রাদনয ারফ িক রনয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাফধান এফাং রযফীক্ষণ; 

 

7) সজরা ম্যারজদের ও রনফ িাী ম্যারজদের ম্পরকিত মাফতীয় কাম িাফরী ম্পাদন, সভাফাইর সকাট ি রযিারনা, সজরায 

ারফ িক আইন-শৃঙ্খরা যক্ষাপূফ িক জনজীফদন স্বরস্ত আনয়ন এফাং রবরবআইরদদয রনযাত্তা াংক্রান্ত কাম িাফরর; 

 

8) জাতীয় শুিািায সকৌর ফাস্তফায়ন এফাং অরবদমাগ রনষ্পরত্ত ব্যফস্ানায় আওতায় অরবদমাগ রনষ্পরত্ত; 

 

9) ভানম্মত রক্ষা অজিন াংক্রান্ত কাম িক্রভ; 

 

10) সজরা প্রাক কর্তিক অন্যান্য রযদ িন/দ িন; 

 

11) রফরবন্ন াভারজক ভস্যা সমভন সমৌন য়যারন, নাযী রনম িাতন, ভাদক সফন, সিাযািারান, সমৌতুক, ফাল্যরফফা ইতযারদ  

প্ররতদযাধ/রনযদন কাম িক্রভ গ্রণ; 

 

12) স্থানীয় যকায াংক্রান্ত কাম িক্রভ; 

 

13) প্রফাীদদয ডাটাদফ প্রস্তুত, রফদদগাভী ব্যরিদদয প্রতাযণা ও য়যারন প্ররতদযাধ এফাং  ভানফ ািায সযাধ প্রফাী 

কল্যাদণ মাফতীয় কাম িক্রভ গ্রণ; 

 

14) এনরজওদদয কাম িক্রভ তদাযরক ও ভন্বয়, এনরজও কাম িক্রদভয ওবাযল্যারাং প্ররতদযাদধ কভ িদক্ষত্র রনধ িাযদণ ভতাভত 

প্রদান এফাং এনরজওদদয অনুকূদর ছািকৃত অদথ িয রযফীক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ অন্যান্য কাম িক্রভ রযদ িন/দ িন; 

 

15) জাতীয় ই-গবিদনন্স কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন; সফা িরত জীকযণ, সফা প্রদান প্ররতশ্রুরত অনুমায়ী সফা প্রদান, সজরা 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ, সাশ্যার রভরডয়া ব্যফায, এফাং রফরবন্ন ম িাদয় তথ্য ও সমাগাদমাগ প্রযুরি অন্যান্য 

রফলদয় প্ররক্ষণ কাম িক্রভ রযিারনা ও তদাযরক। 
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      ২ 

                               

                

 

                

 

    

 

         
         

২০২২-২৩ 

                                

                       

                         

    

 

       

 

২০২০-২  ২০২ -২২ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

             
              

        

% - 50% 75% ৮৫% 100%                         

                  

           

            

                 

                  

          

% - 50% 75% ৮৫% 100%                         
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সকন-৩ কভ িম্পাদন রযকল্পনা 

 

কম মসম্পাদন ক্ষেত্র 

 

ক্ষেত্রত্রর 

মান 

 

       

 

কম মসম্পাদন 

সূচক 

 

      

     

 

একক 

 

কম মসম্পাদন 

সূচত্রকর মান 

 

প্রকৃত অজমন 

 

েযমাত্রা/        ২০২২-২৩ 

 

প্রত্রেণ 

২০২৩-২৪ 

প্রত্রেণ 

২০২৪-২৫ 

২০২০-

২১ 

২০২১-

২২ 

অসাধারণ 
অতত 

উত্তম 
উত্তম 

চতত 

মান 

চতত 

মাত্রনর 

তনত্রে 
  

১০০% ৯০% ৮০

% 

৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

 

১)          

             

       

          : 

 

  ২৩ 

১ ১                          

       

                3 ১১ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

১ ২                             

              

      

         

 % ৩ ৭০ ৭০ ৭০ ৬৩ ৫৬ ৪৯ ৪২ ৭২ ৭৪ 

১ ৩                                        

    

      ২ ৫৭ 180 180 160 140 120 100 62 ৬৪ 

১ ৪                                              ২ ১১ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

১ ৫                         

   র তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

      

         

 % ১ ২৫ ৬৭ ৬৭ ৬০ ৫৪ ৪৭ ৪০ ৬৭ ৬৯ 

১.৬ এনতজওত্রদর অনুকূত্র ছাড়কৃত অত্রথ মর 

তরবীেণ 

তরবীেণকৃত 

এনতজও 

      ১ ৩০ ৩৩ ৩৩ ৩০ ২৬ ২৩ ২০ ৩৬ ৩৮ 

১.৭ ক্ষুদ্রঋণ কায মক্রম তরদল মন/দল মন; তরদল মন/দল মন       ১ ২৬ ২৬ ২৬ ২৩ ২১ ১৮ ১৬ ২৮ ৩০ 
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কম মসম্পাদন ক্ষেত্র 

 

ক্ষেত্রত্রর 

মান 

 

       

 

কম মসম্পাদন 

সূচক 

 

      

     

 

একক 

 

কম মসম্পাদন 

সূচত্রকর মান 

 

প্রকৃত অজমন 

 

েযমাত্রা/        ২০২২-২৩ 

 

প্রত্রেণ 

২০২৩-২৪ 

প্রত্রেণ 

২০২৪-২৫ 

২০২০-

২১ 

২০২১-

২২ 

অসাধারণ 
অতত 

উত্তম 
উত্তম 

চতত 

মান 

চতত 

মাত্রনর 

তনত্রে 
  

১০০% ৯০% ৮০

% 

৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

 

১ ৮                          

                          

                ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১৪ ১৫ 

১ ৯                          

                   র তসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

      

         

 % ১ ৫০ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৬৫ 

১ ১০                            

             

            

   

 % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

১ ১১                             

ক্ষমা        

        

ক্ষমা 

      ১ ১ ১ ১ ০ ৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ 2 3 

 ১ ১২                       আত্রয়াজন আত্রয়াতজত সভা  সংখ্যা ১ ১১ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

১ ১৩                              

        

         

      

 % ১ ৬৫ ৭০ ৭২ ৬৩ ৫৬ ৪৯ ৪২ ৭৫ ৭৭ 

১ ১৪                          

                

          

    

      ১ ৫ ৭ 8 7.2 6.4 5.6 4.8 9 ১০ 

১ ১৫                                       

১       

      

            

 % ২ - 50% 60% 54 48 42 36 80% 100% 
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কম মসম্পাদন ক্ষেত্র 

 

ক্ষেত্রত্রর 

মান 

 

       

 

কম মসম্পাদন 

সূচক 

 

      

     

 

একক 

 

কম মসম্পাদন 

সূচত্রকর মান 

 

প্রকৃত অজমন 

 

েযমাত্রা/        ২০২২-২৩ 

 

প্রত্রেণ 

২০২৩-২৪ 

প্রত্রেণ 

২০২৪-২৫ 

২০২০-

২১ 

২০২১-

২২ 

অসাধারণ 
অতত 

উত্তম 
উত্তম 

চতত 

মান 

চতত 

মাত্রনর 

তনত্রে 
  

১০০% ৯০% ৮০

% 

৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

১ ১৬                                        

১           

            

 % 1 - 25% 30% 27 24 21 18 45% 50% 

২             

           

         

    । 

১৮ 

২ ১                         

 

          

     

      ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

২ ২                                    

     

      ২ ৩৬ 36 36 32 ২৯ ২৫ ২২ 48 48 

২.৩ ভূতম ক্ষরকর্ ম হানাগাদকরণ            

       

      ২ ১০৪২৫ ১০২১৫ ১০২১৫ ৯১৯৩ ৮১৭

২ 

৭১৫০ ৬১২৯ ১২৩০০ ১৩০০০ 

২ ৪                            

     

         

       

      ২ ২১৪ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 240 250 

২ ৫           ক্ষরর সঠিক দাবী তনধ মারণ গত বছত্ররর 

আদায় ও চতত 

বছত্ররর 

বত্রকয়ার হার 

 % ২ আদায় 

৮০% 

বত্রকয়া 

২০% 

আদায় 

৯০% 

বত্রকয়া 

১০% 

আদায় 

৯০% 

বত্রকয়া 

১০% 

আদায় 

৮৫% 

বত্রকয়া 

১৫% 

আদায় 

৮০% 

বত্রকয়া 

২০% 

আদায় 

৭৫% 

বত্রকয়া 

২৫% 

আদায় 

৭০% 

বত্রকয়া 

৩০% 

আদায় 

৯০% 

আদায় 

৯৫% 

২ ৬                                         

        

      

       

২ ২ ৯১ ২ ১৮ ২ ১৮ ১ ৯৯ ১ ৭৪ ১ ৫২ ১ ৩০ ৩ ০০ ৩ ২০ 
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কম মসম্পাদন ক্ষেত্র 

 

ক্ষেত্রত্রর 

মান 

 

       

 

কম মসম্পাদন 

সূচক 

 

      

     

 

একক 

 

কম মসম্পাদন 

সূচত্রকর মান 

 

প্রকৃত অজমন 

 

েযমাত্রা/        ২০২২-২৩ 

 

প্রত্রেণ 

২০২৩-২৪ 

প্রত্রেণ 

২০২৪-২৫ 

২০২০-

২১ 

২০২১-

২২ 

অসাধারণ 
অতত 

উত্তম 
উত্তম 

চতত 

মান 

চতত 

মাত্রনর 

তনত্রে 
  

১০০% ৯০% ৮০

% 

৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

২ ৭                                

        

      

       

২ ০ ০২১  ০৮ ১ ০ ৯ ০ ৮ ০ ৭ ০ ৬ ১ ২ ১ ৫ 

২ ৮            তনষ্পতত্ত       

           

 % ২ ৩৫ ৩০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ 40 45 

২ ৯                              

                

                ১ ২৫ ২৫ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ২৩ ২৫ 

২ ১০                                    

      

 % ১ ০ 100% 100% 90% 80

% 

70% 60% ২ ৩ 

৩. ক্ষজা 

ম্যাতজত্রেতসর 

মাধ্যত্রম জনশৃঙ্খা 

ও জনতনরাত্তা 

সংহতকরণ। 

 

  

 

 

১৭ 

 

 

 

 

 

৩ ১                        

 

         

              

      ২ ৫০০ 500 550 495 ৪৪০ ৩৮৫ ৩৩০ ৬০০ ৬৫০ 

৩ ২                                        

       

      

      ২ ৫৫ ৫৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪২ ৩৫ ৬৫ ৬৭ 

৩ ৩                           

                       

                 ১ ১০ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

৩ ৪                         

                           

                ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 



12 

 

কম মসম্পাদন ক্ষেত্র 

 

ক্ষেত্রত্রর 

মান 

 

       

 

কম মসম্পাদন 

সূচক 

 

      

     

 

একক 

 

কম মসম্পাদন 

সূচত্রকর মান 

 

প্রকৃত অজমন 

 

েযমাত্রা/        ২০২২-২৩ 

 

প্রত্রেণ 

২০২৩-২৪ 

প্রত্রেণ 

২০২৪-২৫ 

২০২০-

২১ 

২০২১-

২২ 

অসাধারণ 
অতত 

উত্তম 
উত্তম 

চতত 

মান 

চতত 

মাত্রনর 

তনত্রে 
  

১০০% ৯০% ৮০

% 

৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

  

৩ ৫                                  

        

     ১ ২০ ২০ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ১৮ ১৭ 

 

 

 

৩ ৬                               

       

                  ১ ১২ 12 12 ১১ ১০ ০৯ ০৮ 12 12 

৩ ৭                         

                        

                  ১ ১২ 12 12 ১১ ১০ ০৯ ০৮ 12 12 

৩ ৮                          

                       

                  ১ ১৬ 16 16 ১৪ ১২ ১০ ৯ ১৭ ১৮ 

৩ ৯                                 

                       

                  ১ ১২ 12 12 ১১ ১০ ০৯ ০৮ 12 12 

৩ ১০                    

                        

                  ১ ১২ 12 12 ১১ ১০ ০৯ ০৮ 12 12 

৩ ১১                              % ১ ৮৫ 85 85 ৭৭ ৬৮ ৬০ ৫২ ৯৫ ১০০ 

৩ ১২                         

                        

                  ১ ১২ 12 12 ১১ ১০ ০৯ ০৮ 12 12 
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কম মসম্পাদন ক্ষেত্র 

 

ক্ষেত্রত্রর 

মান 

 

       

 

কম মসম্পাদন 

সূচক 

 

      

     

 

একক 

 

কম মসম্পাদন 

সূচত্রকর মান 

 

প্রকৃত অজমন 

 

েযমাত্রা/        ২০২২-২৩ 

 

প্রত্রেণ 

২০২৩-২৪ 

প্রত্রেণ 

২০২৪-২৫ 

২০২০-

২১ 

২০২১-

২২ 

অসাধারণ 
অতত 

উত্তম 
উত্তম 

চতত 

মান 

চতত 

মাত্রনর 

তনত্রে 
  

১০০% ৯০% ৮০

% 

৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

৩ ১৩                              % ১ ৮০ 85 85 ৭৭ ৬৮ ৬০ ৫২ ৮৬ ৮৮ 

৩ ১৪                     

                        

                  ১ ১২ 12 12 ১১ ১০ ০৯ ০৮ 12 12 

৩ ১৫                              % ১ ৭৪ 75 75 ৬৮ ৬১ ৫৪ ৪৭ ৮৫ ৯০ 

 

৪) মানবসম্পদ 

উন্নয়ন ও 

প্রাততষ্ঠাতনক 

সেমতা 

বৃতদ্ধকরণ; 

 

 

 

 

১২ ৪ ১                         

                                   

       

              ২ ৩৫ ৩৫ ৩৫ ৩২ ৩০ ২৭ ২৪ ৪০ ৪৫ 

৪ ২                          

                            

                                

     

          

            

        

 সংখ্যা ১ ৪ 4 4 3 2 1 - ৫ ৬ 

৪ ৩                              

                

              ১ ৫০ ৫৫ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৫৬ ৬০ 

৪ ৪                          - 

                                 

      

          

 % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৪ ৫                              

           

       

       

 ২ ২ ৯০ ৯০ ৯২ ৮২ ৮ ৭৩ 

৬ 

৬৪ ৪ ৫৫ ২ ৯৮ ৯৫ 
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কম মসম্পাদন ক্ষেত্র 

 

ক্ষেত্রত্রর 

মান 

 

       

 

কম মসম্পাদন 

সূচক 

 

      

     

 

একক 

 

কম মসম্পাদন 

সূচত্রকর মান 

 

প্রকৃত অজমন 

 

েযমাত্রা/        ২০২২-২৩ 

 

প্রত্রেণ 

২০২৩-২৪ 

প্রত্রেণ 

২০২৪-২৫ 

২০২০-

২১ 

২০২১-

২২ 

অসাধারণ 
অতত 

উত্তম 
উত্তম 

চতত 

মান 

চতত 

মাত্রনর 

তনত্রে 
  

১০০% ৯০% ৮০

% 

৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

  

৪ ৬                      

          

         

     

 সংখ্যা ১ ২২০ ২২০ ২২০ ১৯৮ ১৭৬ ১৫৪ ১৩২ ২৩০ ২৪০ 

৪ ৭              

                              

             

     

      ২ ১৮৫ ২০০ ২১০ ১৮৯ ১৬৮ ১৪৭ ১২৬ ২৪০ ২৫০ 

৪ ৮              

                              

               

               

       

            

 % ১ ৮২ ৮৫ ৮৭ ৭৮.৩ ৬৯.

৬ 

৬০.৯ ৫২.২ ৯৫ ৯৭ 
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আরভ, সজরা প্রাক,          গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয      রফবাগীয় 

করভনায এয রনকট অিীকায কযরছ সম, এই চুরিদত ফরণ িত পরাপর অজিদন দিি থাকফ।  

 

আরভ, রফবাগীয় করভনায     , সজরা প্রাক             রনকট অিীকায কযরছ সম, 

এই চুরিদত ফরণ িত পরাপর অজিদন প্রদয়াজনীয় দমারগতা প্রদান কযফ। 

 

 

স্বাক্ষরযত: 

 

 

 

 

---------------------------------------                       ----------------------------- 

সজরা প্রাক      তারযে 

          

 

 

 ---------------------------------------                    --------------------------------- 

 রফবাগীয় করভনায                          তারযে 
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        -  

 

        (Acronyms) 

 

 

                       

০                  

০২                                     

০৩                                      

০৪                                           

       

০৫                           

০৬                             

০৭                               

০৮                         

০৯                            

 ০                           
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াংদমাজনী- ২   

                         

 

ক্ররভক 

নম্বয 
কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিক 

ফাস্তফায়নকাযী অনুরফবাগ, 

অরধাো 
রক্ষভাত্রা অজিদনয প্রভাণক 

1.  সজরা উন্নয়ন ভন্বয় করভটিয বা অনুষ্ঠান অনুরষ্ঠত বা াধাযণ াো সজরায রফরবন্ন দপ্তদযয উন্নয়ন কাম িক্রভ ম িাদরািনা ও ভন্বয়কযণ 

2.  সজরা উন্নয়ন ভন্বয় করভটিয বায রিান্ত 

ফাস্তফায়ন 

রিান্ত ফাস্তফারয়ত াধাযণ াো যফতী ভারক বায় পূফ িফতী বায় গৃীত রিাদন্তয ফাস্তফায়ন ম িাদরািনকযণ 

3.  রফরবন্ন উন্নয়নমূরক কাম িক্রভ রযদ িন রযদ িনকৃত প্রকল্প সগানীয় াো                                                             

4.  এনরজও কাম িক্রভ ভন্বয় রফলয়ক বা  বা অনুরষ্ঠত এনরজও াো সজরায কভ িযত এনরজওমূদয কাম িক্রভ ম িাদরািনা, রযফফীক্ষণ ও ভন্বয়কযণ 

5.  এনরজও কাম িক্রভ ভন্বয় রফলয়ক বায 

রিান্ত ফাস্তফায়ন 

রিান্ত ফাস্তফারয়ত এনরজও াো যফতী ভারক বায় পূফ িফতী বায় গৃীত রিাদন্তয ফাস্তফায়ন ম িাদরািনকযণ 

6.  এনরজওদদয অনুকূদর ছািকৃত অদথ িয 

রযফীক্ষণ 

রযফীক্ষণকৃত এনরজও এনরজও াো এনরজওদদয অনুকূদর এনরজও রফলয়ক ব্যযদযা কর্তিক ছািকৃত অথ ি গৃীত কাম িক্রভদয াদথ 

মািাইকযণ 

7.  ক্ষুদ্রঋণ কাম িক্রভ রযদ িন/দ িন রযদ িন/দ িন এনরজও াো রফরবন্ন এনরজও এফাং যকাযী াংস্থা কর্তিক রযিাররত ক্ষুদ্রঋণ কাম িক্রভ যজরভদন 

মািাইকযণ এফাং উকাযদবাগীদদয াদথ ভতরফরনভয়   

8.  ত্রাণ ও পুনফ িান এফাং দুদম িাগ ব্যফস্ানা 

ম্পরকিত বা অনুষ্ঠান 

অনুরষ্ঠত বা  ত্রাণ ও পুনফ িান াো সজরায় াংঘঠিত দুদম িাগ/ম্ভাব্য দুদম িাগ ম্পদকি প্রস্তুরত, উিায ও ত্রাণ কাম িক্রভ রযিারনা 

এফাং গৃীত রফরবন্ন কাম িক্রদভয ভন্বয় াধন  

9.  ত্রাণ ও পুনফ িান এফাং দুদম িাগ ব্যফস্ানা 

ম্পরকিত বায রিান্ত ফাস্তফায়ন 

রিান্ত ফাস্তফারয়ত ত্রাণ ও পুনফ িান াো যফতী বায় পূফ িফতী বায় গৃীত রিাদন্তয ফাস্তফায়ন ম িাদরািনকযণ 

10.  দুদম িাগ ক্ষরতগ্রস্ত এরাকা তাৎক্ষরণক 

রযদ িন/দ িন 

রযদ িন/দ িনকৃত ত্রাণ ও পুনফ িান াো দুদম িাগ ক্ষরতগ্রস্ত এরাকা তাৎক্ষরণক গভন কদয ক্ষরতগ্রস্থদদয ক্ষয়ক্ষরত রনরূণ ও প্রদয়াজনীয় 

ত্রাণ ায়তা প্রদান 
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11.  বৃক্ষদযাদনয জন্য জনগণদক উদু্বিকযণ সভরা 

আদয়াজন 

আদয়ারজত সভরা াধাযণ াো বৃক্ষদযাদনয জন্য ৩রদন ব্যার সভরা আদয়াজন, রফনামূদল্য িাযা রফতযণ ও াাংস্কৃরতক 

অনুষ্ঠান আদয়াজন  

12.  সজরা রযদফ করভটিয বা আদয়াজন আদয়ারজত বা াধাযণ াো সজরায রযদফ উন্নয়ন ও বৃক্ষদযান, রযদফ দূলণ সযাধকযণ াংক্রান্ত আদরািনা ও 

রিান্ত গ্রণ 

13.  সজরা রযদফ করভটিয বায রিান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত রিান্ত াধাযণ াো যফতী বায় পূফ িফতী বায় গৃীত রিাদন্তয ফাস্তফায়ন ম িাদরািনকযণ 

14.  াভারজক রনযাত্তামূরক প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন 

রযফীক্ষণ 

রযফীক্ষণকৃত প্রকল্প াধাযণ াো গৃীত প্রকল্প যজরভদন রযদ িন কদয গুনগত ভান মািাইকযণ এফাং সুরফধাদবাগীদদয াদথ 

ভতরফরনভয় 

 

15.                                         1           

            

                                     

16.                                         1           

            

                                                      

17.  উদজরা ভূরভ অরপ রযদ িন রযদ িনকৃত অরপ সগানীয় াো সজরায রফরবন্ন উদজরা ভূরভ অরপদয কাম িক্রভ যজরভদন যীক্ষা কযা, রফরবন্ন সযকড ি ও 

সযরজস্টায যে কযা, ভূরভ উন্নয়ন কয আদায় রনরিত কযা এফাং কাম িক্রভ গরতীরতায 

রদক্ষয প্রদয়াজনীয় রনদদ িনা প্রদান কযা     

18.  ইউরনয়ন ভূরভ অরপ রযদ িন রযদ িনকৃত  অরপ সগানীয় াো সজরায রফরবন্ন ইউরনয়ন ভূরভ অরপদয কাম িক্রভ যজরভদন যীক্ষা কযা, রফরবন্ন সযকড ি ও 

সযরজস্টায যে কযা, ভূরভ উন্নয়ন কয আদায় রনরিত কযা এফাং কাম িক্রভ গরতীরতায 

রদক্ষয প্রদয়াজনীয় রনদদ িনা প্রদান কযা     

19.  ভূরভ সযকড ি ারনাগাদকযণ ারনাগাদকৃত েরতয়ান এ এ াো কাযী করভনায (ভূরভ) কর্তিক নাভজাযী ভাভরা অনুদভাদদনয য নতুন েরতয়ান সৃজন ও 

পূফ িফতী েরতয়ান াংদাধনকযন 

20.  কৃরল ো জরভ ফদদাফস্ত প্রদান পুনফ িারত রযফায এ, এ াো রনষ্কন্টক ো জরভ রিরিতকযণ এফাং উযুি ভূরভীন রযফাদযয ভদে নীরতভারা 

সভাতাদফক ফদদাফস্ত প্রদান। 

21.  ভূরভ উন্নয়ন কদযয ঠিক দাফী রনধ িাযণ গত ফছদযয আদায় ও িররত ফছদযয 

ফদকয়ায ায  

এ,এ াো রনধ িারযত ভদয়য ভদে ফদকয়া ারদনয ভূরভ উন্নয়ন কয ঠিকবাদফ রনধ িাযণকযণ ও 

মািাইয়াদন্ত রফবাগীয় করভনাদযয কাম িারদয় সপ্রযণ।  
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22.  ভূরভ উন্নয়ন কয আদায় তদাযরক কযা  আদায়কৃত ভূরভ উন্নয়ন কয এ, এ াো ফারল িক মূদয় দাফী আদাদয়য রদক্ষয ভারবরত্তক প্রদক্ষন রনধ িাযণ কযা ও তা অজিন 

রনরিত কযা। াংস্থায দাফী আদাদয়য জন্য াংরিি াংস্থায অনুকুদর দাফী ম্বররত ত্র 

সপ্রযণ কযা এফাং তারগদ অব্যত যাো। 

23.  ায়যাত ভার ফদদাফস্ত প্রদান আদায়কৃত ইজাযামূল্য এ, এ াো রনধ িারযত ভদয়য ভদে ায়যাত ভার মূ কযাদরোযভুি কযণ, রত্রকায় রফজ্ঞরপ্ত প্রকা 

এফাং ফদদাফস্ত প্রদান। 

24.  যাজস্ব ভাভরা রনষ্পরত্ত ভাভরা রনষ্পরত্তয ায 

 

আয, এভ াো িরভান যাজস্ব ভাভরা রফরম্ব রযাযক্রদভ দ্রুত রনষ্পরত্তকযণ। 

25.  ভূরভ রফদযাধ রফলয়ক ভাভরায এএপ রফজ্ঞ 

আদারদত সপ্রযণ 

সপ্রযদণয ভয় আয, এভ াো আদারত কর্তিক রনধ িারযত ভদয়য ভদে এ, এপ সপ্রযণ রনরিতকযণ। 

26.  সযন্ট াটি িরপদকট ভাভরা রনষ্পরত্ত  রনষ্পরত্তকৃত ভাভরা : করভনায (ভূরভ) রফরম্ব রযাযক্রদভ দ্রুত রনষ্পরত্তকযণ 

27.  সভাফাইর সকাট ি রযিারনা রযিাররত সভাফাইর সকাট ি জুরডরয়ার মুরন্সোনা াো সভাফাইর সকাট ি আইন ২০০৯ এয তপররভুি রফরবন্ন আইদন রনয়রভত সভাফাইর সকাট ি 

রযিারনাকযণ   

28.  সুষ্ঠবুাদফ াফররক যীক্ষা রযিারনা াফররক যীক্ষায প্রশ্নদত্রয রনযাত্তা 

রনরিতকৃত 

রক্ষা াো,  

সজ এভ াো ও সেজাযী াো 

াফররক যীক্ষায প্রশ্নত্র প্রদয়াজনীয় স্কট কাদয রফরজ সপ্র দত আনয়ন, সেজাযী াোয় 

াংযক্ষণ এফাং উযুি রনযাত্তা কাদয উদজরায় ও যীক্ষা সকদে সৌৌঁছাদনা 

রনরিতকযণ  

29.  এরিরকউটিব ম্যারজদেদটয আদারত, 

সজরোনা ও থানা রযদ িন 

প্রভা অরজিত সগানীয় াো এরিরকউটিব ম্যারজদেদটয আদারদতয কাম িক্রভ এফাং নরথ ও াংরিি সযরজস্টায যীক্ষা 

কযা, ভাভরা রনষ্পরত্তয ায বৃরিকদল্প রনদদ িনা প্রদান 

30.  সজরা আইন শৃঙ্খরা করভটিয বা অনুষ্ঠান অনুরষ্ঠত বা জুরডরয়ার মুরন্সোনা াো সজরায আইনশৃাংেরা াংক্রান্ত ারফ িক অফস্থা ম িাদরািনা কযা এফাং আইনশৃাংেরা স্বাবারফক 

কযায রদক্ষয প্রদয়াজনীয় রিান্ত গ্রণ  

31.  রনফ িাী ম্যারজদেটদদয রনদয় বা আফান আফানকৃত বা জুরডরয়ার মুরন্সোনা াো রনয়রভত ভারক বায় রনফ িাী ম্যারজদেটদদয আদারদত রযিাররত ভাভরায কাম িক্রভ 

ম িাদরািনা এফাং রযিাররত সভাফাইর সকাট ি াংক্রান্ত আদরািনা ও রিান্ত গ্রণ 

32.  ারক্ষক সগানীয় প্ররতদফদন সপ্রযণ সপ্ররযত 

প্ররতদফদন  

সগানীয় াো সজরায ারফ িক রযরস্থরত ম্পদকি রনধ িারযত ছদক ভরন্ত্ররযলদ রফবাদগ প্ররতভাদয ১৬ 

তারযে ও যফতী ভাদয ০১ তারযদে ারক্ষক সগানীয় প্ররতদফদন সপ্রযণকযণ 



20 

 

33.  ভাদকদ্রদব্যয অব্যফায রনয়ন্ত্রদণ 

জনদিতনামূরক বা আদয়াজন 

আদয়ারজত বা জুরডরয়ার মুরন্সোনা াো ভাদকদ্রদব্যয কুপর ম্পদকি দিতন কযা, ভাদক ব্যফায াদথ জরিত ব্যরিদদয আইদনয 

আওতায় আনদত জনগদণয দমারগতা িাওয়া এফাং ভাদকদফী ও ভাদক ব্যফায়ীদদয 

াভারজকবাদফ ফয়কটকযদণ জনাধাযণদক উদু্বি কযা  

34.  নাযী ও রশু রনম িাতন সযাদধ জনদিতনামূরক 

বা আদয়াজন 

আদয়ারজত বা জুরডরয়ার মুরন্সোনা াো নাযী ও রশূ রনম িাতন ম্পদকি দিতন কযা, নাযী ও রশূ রনম িাতদনয াদথ জরিত 

ব্যরিদদয আইদনয আওতায় আনদত জনগদণয দমারগতা িাওয়া এফাং রনম িারততদদয 

আইরন ায়ত সনফায জন্য যাভ ি সদয়া 

35.  সমৌতুক ও ফাল্যরফফা রনদযাদধয রদক্ষয  

জনদিতনামূরক বা আদয়াজন 

আদয়ারজত বা জুরডরয়ার মুরন্সোনা াো সমৌতুক প্রথায কুপর ম্পদকি জনগণদক দিতন কযা, এয াদথ জরিত ব্যরিদদয আইদনয 

আওতায় আনদত জনগদণয দমারগতা িাওয়া এফাং “সমৌতুক রদফনা এফাং সমৌতুক সনফনা” 

সফাদধ ফ িাধাযণদক উদু্বি কযা  

36.  ন্ত্রা ও জিীফাদ দভদন জনদিতনামূরক 

বা আদয়াজন 

আদয়ারজত বা জুরডরয়ার মুরন্সোনা াো ন্ত্রা ও জিীফাদদয কুপর ম্পদকি জনগণদক দিতন কযা, ন্ত্রা ও জিীফাদমুি ভাজ 

গঠদন কদরয অাংগ্রন রনরিত কযা এফাং ন্ত্রী ও জিীদদয রিরিত কদয আইদনয 

আওতায় আনদত জনগদণয দমারগতা িাওয়া 

37.                বায রিান্ত ফাস্তফায়দনয ায জুরডরয়ার মুরন্সোনা াো যফতী বায় পূফ িফতী বায় গৃরত রিাদন্তয ফাস্তফায়ন ম িাদরািনকযণ 

38.  নাযী ও রশু ািায  সযাদধ জনদিতনামূরক 

বা আদয়াজন 

আদয়ারজত বা জুরডরয়ার মুরন্সোনা াো নাযী ও রশু ািাদযয বয়াফতা ম্পদকি জনগণদক দিতন কযা এফাং  এয াদথ যুি 

ব্যরিদদয রিরিত কদয আইদনয আওতায় আনদত জনগদণয দমারগতা িাওয়া 

39.                বায রিান্ত ফাস্তফায়দনয ায জুরডরয়ার মুরন্সোনা াো যফতী বায় পূফ িফতী বায় গৃরত রিাদন্তয ফাস্তফায়ন ম িাদরািনকযণ 

40.  সিাযািারান প্ররতদযাদধ জনদিতনামূরক বা 

আদয়াজন 

আদয়ারজত বা জুরডরয়ার মুরন্সোনা াো সিাযািারাদনয কুপর ম্পদকি জনগণদক দিতন কযা এফাং সিাযািারানীদদয রিরিত কদয 

আইদনয আওতায় আনদত জনগদণয দমারগতা িাওয়া 

41.                বায রিান্ত ফাস্তফায়দনয ায জুরডরয়ার মুরন্সোনা াো যফতী বায় পূফ িফতী বায় গৃীত রিাদন্তয ফাস্তফায়ন ম িাদরািনকযণ 

42.  রফরএ (প্রান) কযাডাদযয রক্ষানরফ 

কভ িকতিাদদয ইনারব ি প্ররক্ষণ আদয়াজন 

প্ররক্ষণকার াংস্থান াো রফরএ (প্রান) কযাডাদযয রক্ষানরফ কভ িকতিাদদয ইনারব ি প্ররক্ষদণয জন্য একটি 

প্ররক্ষণ কযদরণ্ডায প্রণয়ন এফাং তা মথামথবাদফ অনুযণপূফ িক প্ররক্ষণ রনরিতকযণ এফাং 

প্রদত্ত প্ররক্ষদণয রনয়রভত রপডব্যাক গ্রণ  

43.  ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ প্রদত্ত প্ররক্ষণ কভ িসূরি 

অনুমায়ী নফরনযুি কযাডায কভ িকতিাদদয 

নদত্র প্রদান কযা দয়দছ রকনা 

প্ররক্ষণ প্রদত্ত ও াটি িরপদকট 

রফতযণকৃত 

াংস্থান াো প্ররক্ষণ ভানাদন্ত াটি িরপদকট রফতযণকযণ 
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44.  সজরা প্রাদন কভ িযত কভ িিাযীদদয জন্য 

প্ররক্ষণ আদয়াজন 

প্ররক্ষণাথী াংস্থান াো ও সযরবরনউ 

মুরন্সোনা ভাো 

সজরা প্রাদন কভ িযত কভ িিাযীদদয জন্য রফরবন্ন রফলদয় একটি প্ররক্ষণ কযাদরণ্ডায প্রনয়ন 

এফাং তদানুাদয প্রদতযক কভ িিাযীয জন্য ৬০ জনঘণ্টা প্ররক্ষণ রনরিতকযণ 

45.  সজরা প্রাদন কভ িযত কভ িকতিা- কভ িিাযীদদয 

আইরটি ব্যফায রনরিত কযা 

আইরটি ব্যফাযকাযী আইরটি াো কর কাদজ কভ িযত কভ িকতিা- কভ িিাযীয আইরটি ব্যফায  রনরিতকযদণ এ াংক্রান্ত 

প্ররক্ষণ প্রদান এফাং ম্যানুয়ার িরতদত কাম ি রনষ্পরত্তদত রনরুৎারতকযণ  

46.  ারকিট াউজ ব্যফস্ানা ভানম্মত রযদফ  সনজাযত াো রবরবআইর ও রবআইরদদয রনযাত্তা ভানম্মত রযদফ রনরিতকযণ 

47.  ারকিট াউজ রযস্কায রযচ্ছন্ন যাো মূল্যতাররকা অনুসৃত সনজাযত াো ারকিট াউদ যরক্ষত মূল্যতাররকা সভাতাদফক যফযাকৃত োফাদযয মূল্য রনধ িাযণ 

48.                                                                                               

49.                               

             

                    

 

                             

50.               

                              

               

                              

    

              

 

যফতী রযদ িদন  পূফ িফতী রযদ িদন গৃরত রিাদন্তয ফাস্তফায়ন ম িাদরািনকযণ 
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াংদমাজনী ৩: 

                                    

কাম িক্রভ  কভ িম্পাদন সূিক সমকর অরপদয াদথ াংরিি  াংরিি অরপদয াদথ 

কাম িক্রভ ভম্বদয়য 

সকৌর 

                                            

                      

                        প্ররক্ষদণয সুদমাগ প্রদান 

                                                                          প্ররক্ষদণয সুদমাগ প্রদান 
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         ৪-৮ 
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 াংদমাজনী ৪: 

                     আঞ্চররক/ভাঠ ম িাদয়য কাম িারদয়য                       -       , ২০২২-২০২৩  

আঞ্চররক/ভাঠ ম িাদয়য কাম িারদয়য    :                     ,          

                      

    

 

      

    

    

 

                  

   /   

২০২২-

২০২৩ 

         

        

                     , ২০২২-২০২৩      

       / 

     

   

          

২            ৩  

          

৪   

          

     

     

      

    

  ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯  ০     ২  ৩  ৪ 

 .               ………………………………  .. 

 .                   আদয়াজন             ২                30-9-2২ 30-12-2২ 27-2-2৩ 30-5-2৩    

          

 .২             য            

        

         

      

৪ %           25% 50% 75% 100%    

     
     

১.৩                    

         (stakeholders) 

             

          ৪                12-08-2২ 15-11-2২ 15-2-2৩ 16-5-2৩    

     
     

১.৪ শুিািায াংক্রান্ত প্ররক্ষণ 

আদয়াজন  

প্ররক্ষণ 

আদয়ারজত 

২ াংখ্যা           

 

30-08-2২ 30-11-2২ 27-2-2৩ 30-5-2৩  

 

  

     

     

১.৫    -            (         

     /               

               /      -

           ,                 

                      

উন্নত কভ ি-

রযদফ 

৩        

      

          

 

12-08-2২ 15-11-2২ 15-2-2৩ 16-5-2৩    

     

     

২.  ক্রদয়য সক্ষদত্র শুিািায ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩             -

                        

  -        

          

       

 

৩                 12-08-2২ 12-08-2২ 12-08-2২ 12-08-2২    

 

অজিন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩.                                                  ……………   (অগ্রারধকায রবরত্তদত ১নাং  নুযনতভ ৪টি কাম িক্রভ) 

 

৩.                            

                               

            

     ৮            12-08-2২ 15-11-2২ 15-2-2৩ 16-5-2৩    

          

৩.২                           

                          

% ৮            12-08-2২ 15-11-2২ 15-2-2৩ 16-5-2৩    
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   /   

২০২২-

২০২৩ 

         

        

                     , ২০২২-২০২৩      

       / 

     

   

          

২            ৩  

          

৪   

          

     

     

      

    

  ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯  ০     ২  ৩  ৪ 

 

৩.৩                         

 

 

            

% 

৮            12-08-2২ 15-11-2২ 15-2-2৩ 16-5-2৩    

          

৩.৪ দূনীরত াংক্রান্ত অরবদমাদগ 

গণশুনানী  

 

     ৮            12-08-2২ 15-11-2২ 15-2-2৩ 16-5-2৩    
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          ৫  ই-গবন্যিান্স কভ িরযকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

 

    কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

একক 

 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

রক্ষযভাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অাধাযণ উত্তভ িররত ভান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০  

[         উদ্ভাফনী ধাযণা/ সফা 

রজকযণ/                

         

[           উদ্ভাফনী ধাযনা/ সফা 

রজকযণ/                

          

        ০  ৬ ৩ ২০২৩  ৩০ ০৩ ২০২৩   ৩ ০৪ ২০২৩ 

০২ 
[২.১] ই-নরথয ব্যফায বৃরি   

[২.১.১] ই-পাইদর সনাট         %  ০ ৮০% ৭০% ৬০% 

০৩ 
[৩.১] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ [৩.১.১] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত াংখ্যা ১৫ ৪ ৩ ২ 

০৪ 

[৪.১] ৪থ ি রল্পরফপ্লদফয িযাদরঞ্জ 

সভাকাদফরায় কযণীয় রফলদয় 

অফরতকযণ বা/কভ িারা 

আদয়াজন 

[৪.১.১] ৪থ ি রল্পরফপ্লদফয িযাদরঞ্জ 

সভাকাদফরায় কযণীয় রফলদয় 

অফরতকযণ বা/কভ িারা আদয়ারজত 

াংখ্যা ৫ ২   -- 

০৫ 

[৫.১] ই-গবন্যিান্স ও উদ্ভাফন 

কভ িরযকল্পনা ফাস্তফায়ন  

[৫                         

                     
     ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫   ২] কভ িরযকল্পনায অধ িফারল িক স্ব-

মূল্যায়ন প্ররতদফদন ঊর্ধ্িতন কর্তিদক্ষয 

রনকট সপ্ররযত 

তারযে ৪  ৫ ০  ২০২৩ ৩  ০  ২০২৩ ০৯ ০২ ২০২৩ 
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         ৬                               -         ২০২২-২০২৩ 

কাম িক্রদভয সক্ষত্র 

 
ভান 

কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

একক 

 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২১-

২২ 

রক্ষযভাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ  

িররত 

ভান 

িররত 

ভাদনয রনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক  ৪ 

[১.১]                                

                                   

                    

[১.১.১]  অরনক ও আরর 

কভ িকতিায তথ্য ারনাগাদকৃত 

এফাং ওদয়ফাইদট 

আদরাডকৃত 

     

 
৪ - - ৪ ৩ - - - 

[ .২                                  

               

[  ২            

         
% 

৭ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[ .৩]                           

                                 
[  ৩                  % ৩ - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

ক্ষভতা অজিন 

 
   

[২                                      

                               

             

[২                    
        

     

৪ 

 
- - ২   - - - 

[২.২] বত্রভারক রবরত্তদত রযফীক্ষণ এফাং 

বত্রভারক রযফীক্ষণ প্ররতদফদন উর্ধ্িতন 

কর্তিদক্ষয রনকট সপ্রযণ 

[২.২.১] বত্রভারক প্ররতদফদন 

সপ্ররযত 
       ৩ - - ৪ ৩ ২   - 

[২ ৩                               

                                 

       

[২ ৩                     ৪ - - ২    - - 
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         ৭                              -         ২০২২-২০২৩  

কাম িক্রদভয সক্ষত্র 

 
ভান 

কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

একক 

 

কভ িম্পাদ

ন সূিদকয 

ভান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত অজিন 

২০২০-২১ 

রক্ষযভাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ 

িররত 

ভান 

িররত ভাদনয 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক 

 

 

 ৮ 

[                         

                     

             

[            

       
     ৩ - - ৪ ৩ ২   - 

[১.২]                  

রযফীক্ষণ করভটিয রিান্ত 

ফাস্তফায়ন 

[১.২.১] রিান্ত 

ফাস্তফারয়ত 
% ৪ - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[  ৩                         

                          

[  ৩         

       

     

 
২ - - ৪ ৩ ২   - 

[  ৪                   

                             

[  ৪    

           

     

 
৯ - - ৪ ৩ ২   - 

ক্ষভতা অজিন  ৭ 

[২.১]                  

                     

 

[২.১.১]       

        

 

াংখ্যা 

 

৩ - - ২   - - - 

[২.২]  সফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

রফলদয় সস্টকদাল্ডাযগদণয ভন্বদয় 

অফরতকযণ বা আদয়াজন 

[২.২.১]  

             

        

াংখ্যা ৪ - - ২   - - - 
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         ৮                      , ২০২২-২৩  

 

কভ িম্পাদদনয সক্ষত্র 

 
ভান 

কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

একক 

 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২১-

২২ 

রক্ষযভাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অাধাযণ অরত উত্তভ উত্তভ  িররত ভান 
িররত ভাদনয 

রনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক  ০ 

[১.১] তথ্য অরধকায আইন অনুমায়ী 

রনধ িারযত ভদয়য ভদে তথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] রনধ িারযত 

ভদয়য ভদে তথ্য 

প্রারপ্তয আদফদন 

রনষ্পরত্তকৃত 

% ০৬ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% - - 

 

ক্ষভতা     
 ৫ 

[১.২]                       

   ারনাগাদ কদয           

     

[১.2.১]            

তথ্য           

       

তারযে 

 
০৪   ৩১-১২-২০২২ ১৫-০১-২০২৩ 

৩১-০১-

২০২৩ 
- - 

[  ৩                       
[  3           

                
       ০৩    ৫- ০-২০২২ ৩ - ০-২০২২ ৩ -  -২০২২ - - 

[১.৪]  তথ্য অরধকায আইন, ২০০৯ 

এয ৫ ধাযা অনুাদয মাফতীয় 

তদথ্যয কযাটাগরয  ও কযাটারগ 

বতরয/ ারনাগাদকযণ 

[১.4.১]  তদথ্যয 

কযাটাগরয  ও কযাটারগ 

প্রস্তুতকৃত/ারনাগাদকৃত 

তারযে ০৩   ৩১-১২-২০২২ ১৫-০১-২০২৩ 
৩১-০১-

২০২৩ 
- - 

[১.৫] তথ্য অরধকায আইন ও 

রফরধরফধান ম্পদকি জনদিতনতা 

বৃরিকযণ 

[১.5.১]              

    
াংখ্যা ০৪   ৩ ২   - - 

[১.৬]                 

কভ িকতিা/কভ িিাযীদদয প্ররক্ষণ 

আদয়াজন    

[১.6.১] প্ররক্ষণ 

আদয়ারজত 
াংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[  ৭                  

                     

                      

                          

         

[  ৭            

              

               

                

     

াংখ্যা  ০২   ৪ ৩ ২   - 

 


