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ভবন্ত্রবযলদ বিফ এয ভদে স্বাক্ষবযত 
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বফবাগীয় কবভনাদযয কাম িারয়, ভয়ভনবাং এয কভ িম্পাদদনয াবফ িক বিত্র 

(Overview of the Performance of Divisional Commissioner’s Office, Mymensingh)  
 
 

াম্প্রবতক অজিন, িযাদরঞ্জ এফাং ববফষ্যৎ বযকল্পনা: 

 

াম্প্রবতক ফছযমূদয (৩ ফছদযয) প্রধান অজিনমূ: 

 

২০১৫ ালরয সলেম্বয ভয়ভনসিং সফবাগ গঠিত ওয়ায য এ সফবালগ ৪১টি দপ্তলযয কাম যক্রভ চালু লয়লে। মুসিফফল য উরলযে ১৪,৭৩৭টি 

ভূসভীন সযফাযলক ১৭৩৬.৪৫ একয কৃসল খা িসভ ফলদাফস্ত প্রদান কযা লয়লে এফিং ৮,২১০ টি গৃীন সযফাযলক গৃ সনভ যাণ কলয সদয়া 

লয়লে। ক্ষুদ্র-নৃ-সগাষ্ঠীয িীফনভান উন্নয়লন প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয় কর্তযক ফাস্তফায়নাধীন প্রকলেয আওতায় ৫৩৭টি ফতঘয, োত্রীলদয ৬১০টি 

ফাইাইলকর এফিং োত্রোত্রীলদয সযাবৃসি ও সযা উকযণ প্রদান কযা লয়লে। ভূসভ ব্যফস্থানায আধুসনকায়ন ও সডসিটারাইলিন, ই-

নাভিাসয কাম যক্রভ চালু কযা লয়লে। অনরাইলন ভূসভ উন্নয়ন কয সযলালধয সনসভি সাসডিংমূলয ডাটা এসি কযা লে। স্বত্বসরস ও ভাভরায 

নসথ িংযযলণয সনসভি উলিরা ভূসভ অসপলয সযকড যরুভ িংস্কায কযা লয়লে। ২৬টি উলিরা ও ১৫২টি ইউসনয়ন ভূসভ অসপ সনভ যাণ কযা 

লয়লে। অসপল সসটিসব স্থান ও কভ যসযলফ উন্নয়ন কযা লয়লে। ১২০৩ কভ যকতযা-কভ যচাযীলক প্রসযণ সদয়া লয়লে। সফসবন্ন দপ্তলয ৮৩ টি 

শূণ্য লদ িনফর সনলয়াগ কযা লয়লে।  
 

ভস্যা এফাং িযাদরঞ্জমূ: 

০১। নতুন সফবাগীয় দয দপ্তয প্রসতষ্ঠা; 

০২। তথ্যপ্রযুসি সফললয় দয িনফর ততসয কযা; 

০৩। যািস্ব প্রালন ইউসনয়ন ভূসভ কাযী/উ-কাযী কভ যকতযা সনলয়ালগয ফাধা অাযণ; 

০৪। কানুনলগা/ালব যয়ালযয স্বেতা; 

০৫। ভূসভ সফায় অলটালভন কাম যক্রলভ দয িনফর ততযী কযা; 

 

ববফষ্যৎ বযকল্পনা: 

এসডসিয রযেভাত্রা ফাস্তফায়লন ভাঠ ম যালয়য কভ যচাযীলদয প্রলয়ািনীয় প্রসযণ প্রদান, সফবাগীয় দয দপ্তয প্রসতষ্ঠায িন্য িসভ অসধগ্রণ ও 

প্রকে ফাস্তফায়লনয উলযাগ, যুলগালমাগী ভূসভ ব্যফস্থানায় উন্নীতকযণ, ম যটন সলেয সফকাল দলয গ্রণ, ভানম্মত সযা ব্যফস্থায উন্নয়ন, 

উদ্বুদ্ধ এফিং উলযাগী নাযী কভী ততযীকযণ, ই-াসব যলয দযতা বৃসদ্ধ, স্থানীয় যকায প্রসতষ্ঠালনয কাম যক্রভ তদাযসক ও সিারীকযণ কযা লফ। 

সফবাগলক ভাদক, ন্ত্রা ও িসিফাদমুি যাখলত দলয গ্রণ, িনফান্ধফ প্রান গলে সতারায প্রলচষ্টা অব্যাত থাকলফ। 
 

20২২-2৩ অথ িফছদয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূ:  

 ভাঠ প্রানলক দয ও গসতীর কযায িন্য কভ যকতযা ও কভ যচাযীলদয ১৫ টি প্রসযণ আলয়ািন; 

 ত্রাণ ও পুনফ যান এফিং দুলম যাগ ব্যফস্থানা িংক্রান্ত বায ৮০% সদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন; 

 সফবাগীয় দয দপ্তলযয িন্য প্রস্তাসফত ভূসভ অসধগ্রণ সফলয়ক িটিরতা সনযন কলয অসধগ্রণ কাি ম্পন্ন কযা; 

 সফবাগীয় ফাোই কসভটিলত প্রতোী িংস্থা সথলক আগত প্রস্তালফয (সনলয়াগ/লদান্নসত) কাম যক্রলভয ৯০% ম্পাদন; 

 ক্ষুদ্র-নৃ-সগাষ্ঠীয িীফনভান উন্নয়লন ৮০টি ফতঘয, োত্রোত্রীলদয সযা ায়তা ও অন্যান্য আত্মকভ যিংস্থানমূরক প্রকে গ্রণ; 

 প্রলতেক কভ যচাযীয িন্য ৬০ ঘণ্টা এফিং যাজস্ব প্রাদনয ১৬০ জন কভ িিাযীদক ০৪টি ধাদ প্রবক্ষণ প্রদান; 

 বটিদজন িার্ িায, অববদমাগ প্রবতকায ব্যফস্থা, তথ্য অবধকায আইন, ২০০৯ এফাং ই-গবন্যিান্প বফলদয় ০৪টি প্রবক্ষণ আদয়াজন; 

 ২টি উলিরা ভূসভ অসপ এফিং ৪০টি ইউসনয়ন ভূসভ অসপ সনভ যাণ; 

 কালি গসতীরতা আনয়ন, স্বেতা ও িফাফসদসতা সনসিতকযলণ ই-নসথ, আযটিআই, সিআযএ, সটিলিন চাট যায, এনআইএ এয পর 

ফাস্তফায়ন;  
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প্রস্তাফনা 

 

 

প্রাবতষ্ঠাবনক দক্ষতা বৃবদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফবদব সজাযদায কযা, সুান াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায 

বনবিতকযদণয ভােদভ রূকল্প 2041 এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয- 

 

              

 

 

 

বফবাগীয় কবভনায, ভয়ভনবাং বফবাগ 

এফাং 

ভবন্ত্রবযলদ বিফ 

এয ভদে ২০2২ াদরয জুরাই ভাদয …………….. তাবযদে এই ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবি স্বাক্ষবযত র ।  

 

 

 

 

এই চুবিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ বনম্নবরবেত বফলয়মূদ ম্মত দরন: 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                      

 

পৃষ্ঠা: 04



সকন-১: 

রূকল্প (Vision), অববরক্ষয (Mission), সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) এফাং কাম িাফবর 

(Funtions): 
1.১ রূকল্প (Vision)  
 

স্বে, দয, গসতীর, িনফান্ধফ, উদ্ভাফনধভী সফামূরক প্রান। 

 

1.২ অববরক্ষয (Mission)  
 

প্রাসনক দযতা বৃসদ্ধ, তথ্যপ্রযুসিয মথামথ ব্যফায, সফাদাতালদয দৃসষ্টবসি সযফতযন এফিং উদ্ভাফনচচ যায ভাধ্যলভ ভয়াফদ্ধ এফিং 

ভানম্মত িনলফা সনসিত কযা । 
 

1.৩ কভ িম্পাদদনয সক্ষত্র (Strategic Objectives)  
  

1.3.1    বফবাগীয় প্রাদনয কভ িম্পাদদনয সক্ষত্রমূ 
 

 

1. ভূবভ ব্যফস্থানা 

2. উন্নয়ন ও প্রাবনক ভন্বয় 

3. আইন-শৃঙ্খরা 

4. বক্ষা, াংস্কৃবত ও আইবটি 

5. স্থানীয় যকায ও অন্যান্য কাম িক্রদভয ভন্বয়/ব্যফস্থানা 

 

1.3. ২     সুান ও াংস্কাযমূরক কভ িম্পাদদনয সক্ষত্রমূ (ভবন্ত্রবযলদ কর্তিক বনধ িাবযত) 

 

1. সুান ও াংস্কাযমূরক কাম িক্রদভয ফাস্তফায়ন সজাযদাযকযণ। 

 

1.4 কাম িাফবর (Functions)  
 

1.   বফবাদগয কর প্রকায উন্নয়নমূরক কভ িকাদেয সুষ্ঠু ভন্বয় াধন; 

2. যকায কর্তিক স াবলত মাফতীয় নীবতভারা ও কভ িসূবিয সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন তত্ত্বাফধান, বযফীক্ষণ, ও ভন্বয়াধন; 

3. বফবাদগয যাজস্ব প্রাদনয াবফ িক বনয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাফধান এফাং বযফীক্ষণ; 

4. আইন-শৃঙ্খরা ম্পবকিত মাফতীয় কাম িাফরী তত্ত্বাফধান, কাম িক্রভ গ্রণ ও ভন্বয় াধন; 

5. স্থানীয় যকায াংক্রান্ত কাম িক্রভ। 

6. আবর, অববদমাগ ও গণশুনাবন গ্রণ, তদন্ত ও বনষ্পবি। 

7. ফাদজর্ প্রণয়ন ও ফযােকৃত ফাদজদর্য সুষ্ঠ ুব্যফায বনবিতকযণ। 

8. দুদম িাগকারীন জরুবয ত্রাণ কাম িক্রভ ম িদফক্ষণ। 

9. জাতীয় শুদ্ধািায সকৌর ফাস্তফায়ন এফাং অববদমাগ বনষ্পবি ব্যফস্ানায আওতায় অববদমাগ বনষ্পবি। 

10. বনদয়াগ, ফদবর, দদান্নবত ও দায়ন- অন্যান্য কাম িাফবর। 

11. বযকবল্পত আধুবনক বফবাগীয় য ও বফবাগীয় দয দপ্তয বনভ িাদণয জন্য ‘প্রতযাী াংস্থা’ বদদফ দাবয়ত্ব ারন। 
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সকন-2 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 
 

কভ িম্পাদন  সূিকমূ (Performance) একক 

(Unit) 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা 

20২২-2৩ 

প্রদক্ষণ বনধ িাবযত রক্ষযভাত্রা অজিদনয সক্ষদত্র 

সমৌথবাদফ দাবয়ত্বপ্রাপ্ত াংস্থামূদয 

নাভ 

উািমূ 

(Source of Data) 20২০-2১ 202১-২২ 202৩-2৪ 202৪-2৫ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

আন্ত:দপ্তয ভন্বয় আদয়াবজত বা াংখ্যা 6 6 6 6 6 াধাযণ াো বায কাম িবফফযণী প্রস্তুত 

ও বফতযণ 

প্রস্তাফনা ফাস্তফাবয়ত % 82 88 88 90 90 াধাযণ াো বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

প্রবতদফদন সপ্রযণ 

বফবাগীয় আইন-শৃঙ্খরায 

উন্নয়দন অবধকতয ভন্বয় 

অনুবষ্ঠত বা াংখ্যা 6 6 6 6 6 াধাযণ াো বায কাম িবফফযণী প্রস্তুত 

ও ভন্ত্রণারদয় বফতযণ 

বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন % 81 82 83 85 90 াধাযণ াো বায কাম িবফফযণী প্রস্তুত 

ও ভন্ত্রণারদয় বফতযণ 

স্থানীয় যকায প্রবতষ্ঠান 

সজাযদাযকযণ 

অনুবষ্ঠত বা াংখ্যা 0 4 4 4 4 স্থানীয় যকায াো বায কাম িবফফযণী প্রস্তুত 

ও বফতযণ 

বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন % 0 85 97 99 100 স্থানীয় যকায াো বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

প্রবতদফদন সপ্রযণ 

যাজস্ব ব্যফস্থানায় 

কাম িকাবযতা বৃবদ্ধ 

বযদ িনকৃত কাম িারয় াংখ্যা 0 36 36 36 36 বএ (সগানীয় াো) বযদ িন প্রবতদফদন সপ্রযণ 
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সকন-3 

কভ িম্পাদন বযকল্পনা 

(সভার্ নম্বয- 70) 

কভ িম্পাদদন 

সক্ষত্র 

(area of 

performance) 

সক্ষদত্রয ভান 

(Weight of 

area of 

performanc

e) 

কাম িক্রভ 

 (Activities) 

 কভ িম্পাদন সূিক 

(Performance 

Indicators)  

গণনা দ্ধবত 

(Counting 

system) 

একক  

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performanc
e 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/বনণ িায়ক-২০২২-2৩  

(Target/Criteria Value for FY 20২২-2৩) 

প্রদক্ষণ 

(Projection)  

২০2৩-2৪ 

প্রদক্ষণ  

(Projection) 

২০2৪-2৫ ২০২০-2১  

 

২০2১-

2২  

 

অাধাযণ অবত 

উিভ  

উিভ  িরবত 

ভান 

িরবত 

ভাদনয 

বনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০

% 

৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 16 

(১) ভূবভ 

ব্যফস্থানা 

১৭ 

 

 

 

 

 

(১.১) যাজস্ব আবর ভাভরা শুনাবন 

ও বনষ্পবিকযণ  

(১.১.১)আবর ভাভরা 

বনষ্পবি 

গড় % ১ ৫০ ৫৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৭০ ৭৫ 

(১.২) ইউবনয়ন ভূবভ অবপ 

বযদ িন 

(১.২.১) অবপ 

বযদ িনকৃত 

ভবষ্ট াংখ্যা 1 12 ৩৬ ৩৬ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ৩৬ ৩৬ 

(১.৩) উদজরা ভূবভ অবপ 

বযদ িন 

(১.৩.১) অবপ 

বযদ িনকৃত 

ভবষ্ট াংখ্যা ১ 12 ৩৬ ৩৬ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ৩৬ ৩৬ 

(১.৪) উদজরা ভূবভ অবপ 

বযদ িদনয সুাবয ফাস্তফায়ন 

(১.৪.1) সুাবয 

ফাস্তফাবয়ত 

গড় % ২ 75 80 8০ 78 76 75 74 85 86 

(১.৫) আফান/ আশ্রয়ন/গুচ্ছগ্রাভ 

প্রকল্প দ িন 

(১.৫.১) প্রকল্প 

দ িনকৃত 

ভবষ্ট াংখ্যা 1 ১২ ১৭ ২৪ ২০ ১৫ ১০ ৫ ৩০ ৩৫ 

(১.৬) সজরা প্রাদকয কাম িারদয়য 

যাজস্ব ব্যফস্থানা এএ, এরএ াো 

ও সযকডরুভ বযদ িন 

(১.৬.১) অবপ 

বযদ িনকৃত 

ভবষ্ট াংখ্যা 1 ০৪ ০৬ ১২ ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ১৪ ২০ 

(১.৭) সজরা প্রাদকয কাম িারদয়য 

যাজস্ব ব্যফস্থানা এএ, এরএ াো 

ও সযকডরুভ বযদ িদনয সুাবয 

ফাস্তফায়ন 

(১.৭.1) সুাবয 

ফাস্তফাবয়ত 

গড় % 1 75 80 8০ 78 76 75 74 85 86 

(১.৮) বফবাগীয় ভাবক যাজস্ব বা 

অনুষ্ঠান 

(১.৮.1) ভাবক যাজস্ব 

বা অনুবষ্ঠত 

ভবষ্ট াংখ্যা ১ 12 ১২ 12 11 10 9 8 12 12 

(১.৯)  বফবাগীয় ভাবক যাজস্ব 

বায বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

(১.৯.1)  বদ্ধান্ত 

ফাস্তফাবয়ত 

গড় % ২ 75 80 8০ 78 76 75 74 85 86 

(১.১০) ভূবভ ব্যফস্থানা বফলয়ক 

প্রবক্ষণ আদয়াজন 

(১.১০.১) প্রবক্ষণাথী ভবষ্ট াংখ্যা 

(জন) 

2 80 80 1২০ ১১০ ১০৫ ১০০ ৯০ ১৬০ ১৬০ 

(১.১১) ভূবভ উন্নয়ন কদযয ঠিক 

দাবফ বনধ িাযণ 

(১.১১.১) দাবফ 

বনধ িাবযত 

গড় (%) 2 ৪০ ৫০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৭০ ৮০ 

(১.১২) আন্তঃদজরা/আন্তঃবফবাগীয় 

ায়যাত ভর ব্যফস্থানা 

(১.১২.১) ঠিক ভদয় 

ায়যাত ভর 

ইজাযাকৃত  

ভবষ্ট াংখ্যা 2 4 2 4 3 2 1 -- 4 4 

(2) আইন-শৃঙ্খরা ১৬ 

(2.১) আঞ্চবরক সিাযািারান 

প্রবতদযাধ র্াস্কদপা ি কবভটিয বা 

অনুষ্ঠান 

(২.১.1) বা অনুবষ্ঠত ভবষ্ট াংখ্যা ১ ১২ 12 12 11 10 9 8 12 12 

(2.২) আঞ্চবরক সিাযািারান 

প্রবতদযাধ র্াস্কদপা ি কবভটিয বায 

বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

(২.২.১) বদ্ধান্ত 

ফাস্তফাবয়ত 

ভবষ্ট াংখ্যা 1 75 80 80 78 76 75 74 85 86 
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কভ িম্পাদদন 

সক্ষত্র 

(area of 

performance) 

সক্ষদত্রয ভান 

(Weight of area 

of 

performance) 

কাম িক্রভ 

 (Activities) 

 কভ িম্পাদন সূিক 

(Performance 

Indicators)  

গণনা দ্ধবত 

(Counting 

system) 

একক  

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/বনণ িায়ক-২০২২-2৩  

(Target/Criteria Value for FY 20২২-2৩) 

প্রদক্ষণ 

(Projection)  

২০2৩-2৪ 

প্রদক্ষণ  

(Projection) 

২০2৪-2৫ ২০২০-2১  

 

২০2১-

2২  

 

অাধাযণ অবত 

উিভ  

উিভ  িরবত 

ভান 

িরবত 

ভাদনয 

বনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 16 

(2) আইন-শৃঙ্খরা ১৬ 

(2.৩) বফবাগীয় আইন-শৃঙ্খরা বা 

আদয়াজন 

(২.৩.১) বা 

আদয়াবজত  

ভবষ্ট াংখ্যা 2 ০6 ০6 ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ৬  6 

(2.৪) বফবাগীয় আইন-শৃঙ্খরা বায 

বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

(২.৪.1) বদ্ধান্ত 

ফাস্তফাবয়ত  

গড় % 1 90 92 ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০ 

(2.৫) বফবাগীয় সকায কবভটিয বা 

আদয়াজন 

(২.৫.1) বা 

আদয়াবজত 

ভবষ্ট াংখ্যা 2 ০৬ ০৬ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ 6 6 

(2.৬) বফবাগীয় সকায কবভটিয বায 

বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

(২.৬.1) বদ্ধান্ত 

ফাস্তফাবয়ত 

গড় % 1 85 88 ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০ 

(2.৭) সভাফাইর সকাদর্য ি কাম িক্রভ 

বযফীক্ষণ ও ভাবক প্রবতদফদন সপ্রযণ 

(২.৭.1) সভাফাইর 

সকার্ ি বযিাবরত 

ভবষ্ট াংখ্যা ২ ৩০০০ ৩৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ২৫০০ ২০০০ ৭০০০ ৮০০০ 

(২.৮)  অবতবযি সজরা ম্যাবজদের্/ 

এবিবকউটিব ম্যাবজদের্ আদারত 

বযদ িন 

(২.৮.1) আদারত 

বযদ িনকৃত 

ভবষ্ট াংখ্যা 1 12 ১২ 12 11 10 9 8 1৪ ১৬ 

(২.৯)  অবতবযি সজরা ম্যাবজদের্/ 

এবিবকউটিব ম্যাবজদের্ আদারত 

বযদ িদনয সুাবয ফাস্তফায়ন 

(২.৯.1) সুাবয 

ফাস্তফাবয়ত 

গড় % 1 75 80 8০ 78 76 75 74 85 86 

(2.১০) ভাদক, ধভীয় উগ্রফাদ, জেীফাদ 

ধভীয় ম্প্রীবত, াভাবজক সমাগাদমাগ 

ভােভ অব্যফায সযাদধ ব্যফস্থা গ্রণ 

(২.৮.১) বা 

আদয়াজন 

ভবষ্ট াংখ্যা 2 --  -- ৪ ৩ ২ ১ - 6 6 

(3) উন্নয়ন ও 

প্রাবনক ভন্বয় 

১৪ (3.1) বফবাগীয় উন্নয়ন ভন্বয় বা 

আদয়াজন 

(৩.1.1) বা 

আদয়াবজত 

ভবষ্ট াংখ্যা 2 6 4 6 5 ৪ ৩ ২ 6 6 

(3.2) বফবাগীয় উন্নয়ন ভন্বয় বায 

বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

(৩.2.1) বদ্ধান্ত 

ফাস্তফাবয়ত 

গড় % 2 85 88 ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ 90 92 

(3.3) সজরা প্রাকগদণয াদথ 

ভাবক ভন্বয় বা আদয়াজন 

(৩.3.1) বা 

আদয়াবজত   

ভবষ্ট াংখ্যা ১ 12 ১২ 12 11 ১০ ০৯ ০৮ 12 12 

(3.4) সজরা প্রাকগদণয াদথ 

ভাবক ভন্বয় বায বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

(৩.4.1) বদ্ধান্ত 

ফাস্তফাবয়ত 

গড় % ২ 80 82 ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ 84 85 

(3.5) বফদল এরাকায উন্নয়ন ায়তা 

াংক্রান্ত বা 

(৩.5.1) বা 

আদয়াবজত 

ভবষ্ট াংখ্যা 1 ০4 ০৪ ০4 ০৩ ০২ ০১ -- 4 4 

(3.6) বফদল এরাকায উন্নয়ন ায়তা 

াংক্রান্ত বায বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

(৩.6.1) বদ্ধান্ত 

ফাস্তফাবয়ত 

গড় % 1 80 82 ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ 84 85 

(3.৭) বফববন্ন  উন্নয়ন প্রকল্প দ িন (৩.৭.১) উন্নয়ন 

প্রকল্প দ িনকৃত 

ভবষ্ট াংখ্যা 2 ১৬ ২৪ 24 22 20 18 16 26 30 

(3.৮) বফবাগীয় দপ্তয ও সজরা ম িাদয় 

এবএ টিদভয দস্যদদয জন্য 

এবএএভএ ফ র্ওয়যায বফলয়ক 

প্রবক্ষণ কভ িারা আদয়াজন 

(৩.৮.1) প্রবক্ষণ 

কভ িারা/দবভনায 

আদয়াজন 

ভবষ্ট াংখ্যা 1 -- -- ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ০৪ ১০ ১২ 

(3.৯) কভ িিাযীদদয দক্ষতা উন্নয়ন 

বফলয়ক অবযন্তযীণ প্রবক্ষণ 

(৩.৯.1) প্রবক্ষণ 

আদয়াবজত 

ভয়  ণ্টা ২ ৬০ ৬০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৭০ ৭০ 

পৃষ্ঠা: 0৮ 



কভ িম্পাদদন 

সক্ষত্র 

(area of 

performa

nce) 

সক্ষদত্রয ভান 

(Weight of 

area of 

performan

ce) 

কাম িক্রভ 

 (Activities) 

 কভ িম্পাদন সূিক 

(Performance 

Indicators)  

গণনা দ্ধবত 

(Countin

g system) 

একক  

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/বনণ িায়ক-২০২২-2৩  

(Target/Criteria Value for FY 20২২-

2৩) 

প্রদক্ষণ 

(Projectio

n)  

২০2৩-2৪ 

প্রদক্ষণ  

(Projection) 

২০2৪-2৫ 

২০২০-2১  

 

২০2১-

2২  

 

অাধাযণ অবত 

উিভ  

উিভ  িরবত 

ভান 

িরবত 

ভাদনয 

বনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 16 

(4) স্থানীয় 

যকায ও 

অন্যান্য 

কাম িক্রদভয ভন্বয় 

ও ব্যফস্থানা 

১২ (4.১) সজরা বযলদদয প্রধান 

বনফ িাী কভ িকতিাগদণয াদথ 

ত্রত্রভাবক ম িাদরািনা বা 

(৪.১.১) বা 

আদয়াবজত 

ভবষ্ট াংখ্যা 1 ০4 ০৪ ০4 ০৩ ০২ ০১ -- 4 4 

(4.২) সজরা বযলদদয প্রধান 

বনফ িাী কভ িকতিাগদণয াদথ 

ত্রত্রভাবক ম িাদরািনা বায 

বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

(৪.২.১) বদ্ধান্ত 

ফাস্তফাবয়ত 

গড় % 1 80 82 80 75 70 65 60 85 90 

(4.৩) সজরা বযলদ বযদ িন (৪.৩.১) অবপ 

বযদ িন 

ভবষ্ট াংখ্যা 2 -- -- ১২ ১০ ০৮ ০৭ ০৬ ১২ ১৪ 

(4.৪) সজরা বযলদ 

বযদ িদনয সুাবয ফাস্তফায়ন 

(৪.৪.1) সুাবয 

ফাস্তফাবয়ত 

গড় % ২ 75 80 80 78 76 75 74 85 86 

(4.৫) উদজরা বযলদ 

বযদ িন  

(৪.৫.১) অবপ 

বযদ িন 

ভবষ্ট াংখ্যা 2 -- -- ১২ ১০ ০৮ ০৭ ০৬ ১২ ১৪ 

(4.৬) সৌযবা বযদ িন (৪.৬.1) অবপ 

বযদ িন 

ভবষ্ট াংখ্যা 1  -- ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২৫ ৩০ 

(4.৭) ইউবনয়ন বযলদ 

বযদ িন 

(৪.৭.১) অবপ 

বযদ িন 

ভবষ্ট াংখ্যা 1 ১২ ১৮ ৩৬ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৪০ ৪৫ 

(4.৮) উবযিারক, স্থানীয় 

যকায-গদণয াদথ ত্রত্রভাবক 

ম িাদরািনা বা 

(৪.৮.১) বদ্ধান্ত 

ফাস্তফাবয়ত 

ভবষ্ট াংখ্যা 1 ০4 ০৪ ০4 ০৩ ০২ ০১ -- 4 4 

(4.৯) বফবাগীয় জন্ ও মৃত্যয 

বনফন্ধন র্াস্কদপা ি কবভটিয বা 

(৪.৯.১) বা 

আদয়াবজত 

ভবষ্ট াংখ্যা 1 -- -- ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

(5) বক্ষা, 

াংস্কৃবত ও 

আইবটি 

১১ (5.1) বক্ষা প্রবতষ্ঠান বযদ িন (৫.১.1) বক্ষা প্রবতষ্ঠান  

বযদ িনকৃত 

ভবষ্ট াংখ্যা 1 24 24 ২৪ 23 22 21 20 24 24 

(5.২) বফবাগীয় ক্রীড়া াংস্থায 

বা অনুষ্ঠান 

(৫.২.১) বা অনুবষ্ঠত ভবষ্ট াংখ্যা 1 4 3 4 ৩ ২ ১ -- 4 4 

(5.৩) বফবাগীয় ক্রীড়া 

প্রবতদমাবগতা আদয়াজন 

(৫.৩.১) প্রবতদমাবগতা 

আদয়াবজত 

ভবষ্ট াংখ্যা 1 2 1 2 -- -- -- -- 2 2 

(5.4) ইদনাদবন কাম িক্রভ 

দ িন 

(৫.৪.1) ইদনাদবন 

কাম িক্রভ দ িনকৃত 

ভবষ্ট াংখ্যা 1 ১২ 24 ৪৮ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫০ 
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কভ িম্পাদদন 

সক্ষত্র 

(area of 

performance) 

সক্ষদত্রয ভান 

(Weight of 

area of 

performance) 

কাম িক্রভ 

 (Activities) 

 কভ িম্পাদন সূিক 

(Performance 

Indicators)  

গণনা দ্ধবত 

(Counting 

system) 

একক  

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/বনণ িায়ক-২০২২-2৩  

(Target/Criteria Value for FY 20২২-2৩) 

প্রদক্ষণ 

(Projection)  

২০2৩-2৪ 

প্রদক্ষণ  

(Projection) 

২০2৪-2৫ ২০২০-2১  

 

২০2১-

2২  

 

অাধাযণ অবত 

উিভ  

উিভ  িরবত 

ভান 

িরবত 

ভাদনয বনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 16 

  (5.৫) ইউবনয়ন বডবজর্ার সন্টায 

দ িন 

(৫.৫.1) ইউবনয়ন  

বডবজর্ার সন্টায 

দ িনকৃত 

ভবষ্ট াংখ্যা 1 ১২ 12 ২৪ ২০ ১৫ ১০ ০৫ ২৪ ২৪ 

(5.৬) সৃজনীরতায িি িা, 

াাংস্কৃবতক িি িা সুবফধা বৃবদ্ধ 

(৫.৬.১) বা 

আদয়াজন 

ভবষ্ট াংখ্যা 1 --  -- 4 ৩ ২ ১ -- 4 4 

(5.৭)  উচ্চ প্রমৄবি জ্ঞানম্পন্ন 

শ্রভবি গদড় ত্যরদত কাবযগবয 

প্রবতষ্ঠান বযদ িন/দ িন/তদাযবকদত 

দদক্ষ গ্রণ 

(৫.৭.১) 

বযদ িন/দ িন/ 

তদাযবক ম্পন্ন 

ভবষ্ট াংখ্যা 1 --  -- 4 ৩ ২ ১ -- 4 4 

(5.৮) বফবাগীয় ম িাদয় 

জনাধাযদণয ভাদঝ বনযাদ 

ইন্টাযদনর্ ও তথ্য প্রমৄবি ব্যফায 

বনবিদত প্রবক্ষণ প্রদান 

(৫.৮.১) বা 

আদয়াজন 

ভবষ্ট াংখ্যা 1 --  -- ২ ১ - - -- 4 4 

(5.৯) বফবাগীয় ম িাদয় সশ্রষ্ঠ জবয়তা 

বনফ িািন ও াংফধ িনা প্রদান 

(5.9.1) জবয়তা 

বনফ িাবিত ও 

াংফধ িনা প্রদি 

ভবষ্ট াংখ্যা 1 10 10 10 09 08 07 06 10 10 

(5.১০) বববডও কনপাদযন্প 

আদয়াজন 

(৫.১০.1) বববডও 

কনপাদযন্প 

আদয়াবজত 

ভবষ্ট াংখ্যা ২ 7 15 24 20 15 12 10 24 24 
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সুান ও াংস্কাযমূরক কভ িম্পাদদনয সক্ষত্র, 20২২-2৩ (ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ কর্তিক বনধ িাবযত) 

(সভার্ নম্বয- 30) 

 

কভ িম্পাদদন সক্ষত্র 

(area of 

performance) 

সক্ষদত্রয ভান 

(Weight of 

area of 
performance) 

কাম িক্রভ 

 (Activities) 

 কভ িম্পাদন সূিক 

(Performance 

Indicators)  

গণনা দ্ধবত 

(Counting 

system) 

একক  

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান  

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/বনণ িায়ক-২০২1-22  

(Target/Criteria Value for FY 20২1-22) 

প্রদক্ষণ 

(Projection)  

২০22-23 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০23-24 

২০19-20  

 

২০20-21  

 

অাধাযণ অবত উিভ  উিভ  িরবত 

ভান 

িরবত ভাদনয 

বনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 16 

 

সুান ও 

াংস্কাযমূরক 

কাম িক্রদভয 

ফাস্তফায়ন 

সজাযদাযকযণ 

 

 

30 

1) শুদ্ধািায 

কভ িবযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

শুদ্ধািায কভ িবযকল্পনা 

ফাস্তফাবয়ত 

  10          

2) ই-গবন্যিান্প/উদ্ভাফন 

কভ িবযকল্পনা  

ই-গবন্যিান্প/উদ্ভাফন 

কভ িবযকল্পনা 

ফাস্তফাবয়ত 

  10          

3) তথ্য অবধকায 

কভ িবযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

তথ্য অবধকায 

কভ িবযকল্পনা 

ফাস্তফাবয়ত 

  3          

4) অববদমাগ প্রবতকায 

কভ িবযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

অববদমাগ প্রবতকায 

কভ িবযকল্পনা 

ফাস্তফাবয়ত 

  4          

5) সফা প্রদান 

প্রবতশ্রুবত কভ িবযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

সফা প্রদান প্রবতশ্রুবত 

কভ িবযকল্পনা 

ফাস্তফাবয়ত 

  3          
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আবভ, বফবাগীয় কবভনায, ভয়ভনবাং বফবাগ ভবন্ত্রবযলদ বিফ এয বনকর্ অেীকায কযবছ সম এই চুবিদত 

ফবণ িত পরাপর অজিদন দিষ্ট থাকফ।  

 

 

 

আবভ, ভবন্ত্রবযলদ বিফ বফবাগীয় কবভনায, ভয়ভনবাং বফবাগ এয বনকর্ অেীকায কযবছ সম এই চুবিদত 

ফবণ িত পরাপর অজিদন প্রদয়াজনীয় দমাবগতা প্রদান কযফ । 

 

 

 

 

স্বাক্ষবযত:  

 

 

 

........................                                                                                       .................... 

বফবাগীয় কবভনায                                                                                              তাবযে  

ভয়ভনবাং বফবাগ 

 

 

 

 

 

........................                                                                                       .................... 

ভবন্ত্রবযলদ বিফ                                                                                                তাবযে  

ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ 
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                                                                                                াংদমাজনী-01 

 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms)  
 

 

 

ক্রভ ব্দাংদক্ষ বফফযণ 

01 আইবটি ইনপযদভন এে কবভউবনদকন সর্কদনারবজ 

02 সন ন্যানার ই-াবব ি বদেভ 

03 ই-পাইবরাং ইদরকট্রবনক পাইবরাং 
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াংদমাজনী-২: কভ িম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম িারয়মূ এফাং বযভা দ্ধবত এয বফফযণ 
 
 

ক্রভ কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিক ফাস্তফায়নকাযী ইউবনর্ রক্ষযভাত্রা 

অজিদনয 

প্রভাণক 

1.  (১.১) বফবফধ যাজস্ব ভাভরা বনষ্পবিয াংখ্যা (১.১.১) আবর ভাভরা 

বনষ্পবি 

(যাজস্ব াো) 

অবত. বফ. কবভ. (যাজস্ব) 

াভাবয বর্  

2.  (১.২) ভূবভ অবধগ্রদণয প্রস্তাফ বনষ্পবি (১.২.১) অবপ 

বযদ িনকৃত 

(যাজস্ব াো) 

অবত. বফ. কবভ. (যাজস্ব) 

াভাবয বর্ 

3.  (১.৩) উদজরা ভূবভ অবপ বযদ িন (১.৩.১) অবপ 

বযদ িনকৃত 

(সগানীয় াো) 

অবত. বফ. কবভ. (যাজস্ব) 

াভাবয বর্ 

4.  (১.৪) উদজরা ভূবভ অবপ বযদ িদনয 

সুাবয ফাস্তফায়ন 

(১.৪.1) সুাবয 

ফাস্তফাবয়ত 

(সগানীয় াো) 

অবত. বফ. কবভ. (যাজস্ব) 

াভাবয বর্ 

5.  (১.৫) ভূবভ উন্নয়ন কয ব্যফস্থানা 

বডবজর্াইদজন তদাযবক 

(১.৫.১) প্রকল্প 

দ িনকৃত 

(যাজস্ব াো) 

অবত. বফ. কবভ. (যাজস্ব) 

াভাবয বর্ 

6.  (১.৬) সজরা প্রাদকয কাম িারদয়য যাজস্ব 

ব্যফস্থানা এএ, এরএ াো ও সযকডরুভ 

বযদ িন 

(১.৬.১) অবপ 

বযদ িনকৃত 

(সগানীয় াো) 

বফবাগীয় কবভনায ও অবত. বফ. কবভ. 

(যাজস্ব) 

াভাবয বর্ 

7.  (১.৭) সজরা প্রাদকয কাম িারদয়য যাজস্ব 

ব্যফস্থানা এএ, এরএ াো ও সযকডরুভ 

বযদ িদনয সুাবয ফাস্তফায়ন 

(১.৭.1) সুাবয 

ফাস্তফাবয়ত 

(সগানীয় াো) 

বফবাগীয় কবভনায ও অবত. বফ. কবভ. 

(যাজস্ব) 

াভাবয বর্ 

8.  (১.৮) বফবাগীয় ভাবক যাজস্ব বা অনুষ্ঠান (১.৮.1) ভাবক যাজস্ব 

বা অনুবষ্ঠত 

(যাজস্ব াো) 

অবত. বফ. কবভ. (যাজস্ব) 

াভাবয বর্ 

9.  (১.৯)  বফবাগীয় ভাবক যাজস্ব বায বদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

(১.৯.1)  বদ্ধান্ত 

ফাস্তফাবয়ত 

(যাজস্ব াো) 

অবত. বফ. কবভ. (যাজস্ব) 

াভাবয বর্ 

10.  (১.১০) ভূবভ ব্যফস্থানা বফলয়ক প্রবক্ষণ 

আদয়াজন 

(১.১০.১) প্রবক্ষণাথী (যাজস্ব াো) 

অবত. বফ. কবভ. (যাজস্ব) 

াভাবয বর্ 

11.  (১.১১) ভূবভ উন্নয়ন কদযয ঠিক দাবফ বনধ িাযণ (১.১১.১) দাবফ 

বনধ িাবযত 

(যাজস্ব াো) 

অবত. বফ. কবভ. (যাজস্ব) 

াভাবয বর্ 

12.  (১.১২) আন্তঃদজরা/আন্তঃবফবাগীয় ায়যাত 

ভর ব্যফস্থানা 

(১.১২.১) ঠিক ভদয় 

ায়যাত ভর 

ইজাযাকৃত  

(যাজস্ব াো) 

অবত. বফ. কবভ. (যাজস্ব) 

াভাবয বর্ 

13.  (2.১) আঞ্চবরক সিাযািারান প্রবতদযাধ 

র্াস্কদপা ি কবভটিয বা অনুষ্ঠান 

(২.১.1) বা অনুবষ্ঠত (াধাযণ াো) 

অবত. বফ. কবভ. (াবফ িক) 

াভাবয বর্ 

14.  (2.২) আঞ্চবরক সিাযািারান প্রবতদযাধ 

র্াস্কদপা ি কবভটিয বায বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

(২.২.১) বদ্ধান্ত 

ফাস্তফাবয়ত 

(াধাযণ াো) 

অবত. বফ. কবভ. (াবফ িক) 

াভাবয বর্ 

15.  (2.৩) বফবাগীয় আইন-শৃঙ্খরা বা আদয়াজন (২.৩.১) বা 

আদয়াবজত  

(াধাযণ াো) 

অবত. বফ. কবভ. (াবফ িক) 

াভাবয বর্ 

16.  (2.৪) বফবাগীয় আইন-শৃঙ্খরা বায বদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

(২.৪.1) বদ্ধান্ত 

ফাস্তফাবয়ত  

(াধাযণ াো) 

অবত. বফ. কবভ. (াবফ িক) 

াভাবয বর্ 

17.  (2.৫) বফবাগীয় সকায কবভটিয বা আদয়াজন (২.৫.1) বা 

আদয়াবজত 

(াধাযণ াো) 

অবত. বফ. কবভ. (াবফ িক)) 

াভাবয বর্ 

18.  (2.৬) বফবাগীয় সকায কবভটিয বায বদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

(২.৬.1) বদ্ধান্ত 

ফাস্তফাবয়ত 

(াধাযণ াো) 

অবত. বফ. কবভ. (াবফ িক) 

াভাবয বর্ 

19.  (2.৭) সভাফাইর সকাদর্য ি কাম িক্রভ বযফীক্ষণ 

ও ভাবক প্রবতদফদন সপ্রযণ 

(২.৭.1) সভাফাইর 

সকার্ ি বযিাবরত 

(াধাযণ াো) 

অবত. বফ. কবভ. (াবফ িক) 

াভাবয বর্ 

20.  (২.৮)  অবতবযি সজরা ম্যাবজদের্/ 

এবিবকউটিব ম্যাবজদের্ আদারত বযদ িন 

(২.৮.1) আদারত 

বযদ িনকৃত 

(সগানীয় াো) 

বফবাগীয় কবভনায 

াভাবয বর্ 

21.  (২.৯)  অবতবযি সজরা ম্যাবজদের্/ 

এবিবকউটিব ম্যাবজদের্ আদারত বযদ িদনয 

সুাবয ফাস্তফায়ন 

(২.৯.1) সুাবয 

ফাস্তফাবয়ত 

(সগানীয় াো) 

বফবাগীয় কবভনায 

াভাবয বর্ 
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ক্রভ কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিক ফাস্তফায়নকাযী ইউবনর্ রক্ষযভাত্রা 

অজিদনয প্রভাণক 

22.  (2.১০) ভাদক, ধভীয় উগ্রফাদ, 

জেীফাদ ধভীয় ম্প্রীবত, াভাবজক 

সমাগাদমাগ ভােভ অব্যফায সযাদধ 

ব্যফস্থা গ্রণ 

(২.৮.১) বা 

আদয়াজন 

(াধাযণ াো) 

অবত. বফ. কবভ. (াবফ িক) 

াভাবয বর্ 

23.  (3.1) বফবাগীয় উন্নয়ন ভন্বয় বা 

আদয়াজন 

(৩.1.1) বা 

আদয়াবজত 

(াধাযণ াো) 

অবত. বফ. কবভ. (াবফ িক) 

াভাবয বর্ 

24.  (3.2) বফবাগীয় উন্নয়ন ভন্বয় বায 

বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

(৩.2.1) বদ্ধান্ত 

ফাস্তফাবয়ত 

(াধাযণ াো) 

অবত. বফ. কবভ. (াবফ িক) 

াভাবয বর্ 

25.  (3.3) সজরা প্রাকগদণয াদথ 

ভাবক ভন্বয় বা আদয়াজন 

(৩.3.1) বা 

আদয়াবজত   

(াধাযণ াো) 

অবত. বফ. কবভ. (াবফ িক) 

াভাবয বর্ 

26.  (3.4) সজরা প্রাকগদণয াদথ 

ভাবক ভন্বয় বায বদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

(৩.4.1) বদ্ধান্ত 

ফাস্তফাবয়ত 

(াধাযণ াো) 

অবত. বফ. কবভ. (াবফ িক) 

াভাবয বর্ 

27.  (3.5) বফদল এরাকায উন্নয়ন 

ায়তা াংক্রান্ত বা 

(৩.5.1) বা 

আদয়াবজত 

(উন্নয়ন াো) 

অবত. বফ. কবভ. (াবফ িক) 

াভাবয বর্ 

28.  (3.6) বফদল এরাকায উন্নয়ন 

ায়তা াংক্রান্ত বায বদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

(৩.6.1) বদ্ধান্ত 

ফাস্তফাবয়ত 

(উন্নয়ন াো) 

অবত. বফ. কবভ. (াবফ িক) 

াভাবয বর্ 

29.  (3.৭) বফববন্ন  উন্নয়ন প্রকল্প দ িন (৩.৭.১) উন্নয়ন 

প্রকল্প দ িনকৃত 

(সগানীয় াো) 

বফবাগীয় কবভনায ও অবত. বফ. কবভ. (াবফ িক 

ও যাজস্ব) 

াভাবয বর্ 

30.  (3.৮) বফবাগীয় দপ্তয ও সজরা ম িাদয় 

এবএ টিদভয দস্যদদয জন্য 

এবএএভএ ফ র্ওয়যায বফলয়ক 

প্রবক্ষণ কভ িারা আদয়াজন 

(৩.৮.1) প্রবক্ষণ 

কভ িারা/দবভনায 

আদয়াজন 

(উন্নয়ন াো) 

অবত. বফ. কবভ. (াবফ িক) 

াভাবয বর্ 

31.  (3.৯) কভ িিাযীদদয দক্ষতা উন্নয়ন 

বফলয়ক অবযন্তযীণ প্রবক্ষণ 

(৩.৯.1) প্রবক্ষণ 

আদয়াবজত 

(াধাযণ াো) 

অবত. বফ. কবভ. (াবফ িক) 

াভাবয বর্ 

32.  (4.১) সজরা বযলদদয প্রধান বনফ িাী 

কভ িকতিাগদণয াদথ ত্রত্রভাবক 

ম িাদরািনা বা 

(৪.১.১) বা 

আদয়াবজত 

(স্থানীয় যকায াো) 

বযিারক, স্থানীয় যকায 

াভাবয বর্ 

33.  (4.২) সজরা বযলদদয প্রধান বনফ িাী 

কভ িকতিাগদণয াদথ ত্রত্রভাবক 

ম িাদরািনা বায বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

(৪.২.১) বদ্ধান্ত 

ফাস্তফাবয়ত 

(স্থানীয় যকায াো) 

বযিারক, স্থানীয় যকায 

াভাবয বর্ 

34.  (4.৩) সজরা বযলদ বযদ িন (৪.৩.১) অবপ 

বযদ িন 

(সগানীয় াো) 

বযিারক, স্থানীয় যকায  

াভাবয বর্ 

35.  (4.৪) সজরা বযলদ বযদ িদনয 

সুাবয ফাস্তফায়ন 

(৪.৪.1) সুাবয 

ফাস্তফাবয়ত 

(সগানীয় াো) 

বযিারক, স্থানীয় যকায 

াভাবয বর্ 

36.  (4.৫) উদজরা বযলদ বযদ িন  (৪.৫.১) অবপ 

বযদ িন 

(সগানীয় াো) 

বফবাগীয় কবভনায ও 

বযিারক, স্থানীয় যকায 

াভাবয বর্ 

37.  (4.৬) সৌযবা বযদ িন (৪.৬.1) অবপ 

বযদ িন 

(সগানীয় াো) 

বফবাগীয় কবভনায ও 

বযিারক, স্থানীয় যকায 

াভাবয বর্ 

38.  (4.৭) ইউবনয়ন বযলদ বযদ িন (৪.৭.১) অবপ 

বযদ িন 

(সগানীয় াো) 

বফবাগীয় কবভনায, বযিারক, স্থানীয় যকায 

ও অবত. বফ. কবভ. (াবফ িক) 

াভাবয বর্ 
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39.  (4.৮) উবযিারক, স্থানীয় যকায-গদণয 

াদথ ত্রত্রভাবক ম িাদরািনা বা 

(৪.৮.১) বদ্ধান্ত 

ফাস্তফাবয়ত 

(স্থানীয় যকায াো) 

বযিারক, স্থানীয় যকায 

াভাবয বর্ 

40.  (4.৯) বফবাগীয় জন্ ও মৃত্যয বনফন্ধন 

র্াস্কদপা ি কবভটিয বা 

(৪.৯.১) বা 

আদয়াবজত 

(স্থানীয় যকায াো) 

বযিারক, স্থানীয় যকায 

াভাবয বর্ 

41.  (5.1) বক্ষা প্রবতষ্ঠান বযদ িন (৫.১.1) বক্ষা 

প্রবতষ্ঠান  

বযদ িনকৃত 

(সগানীয় াো) 

বফবাগীয় কবভনায ও অবত. বফ. 

কবভ. (াবফ িক) 

াভাবয বর্ 

42.  (5.২) বফবাগীয় ক্রীড়া াংস্থায বা অনুষ্ঠান (৫.২.১) বা 

অনুবষ্ঠত 

(াধাযণ াো) 

অবত. বফ. কবভ. (াবফ িক) 

াভাবয বর্ 

43.  (5.৩) বফবাগীয় ক্রীড়া প্রবতদমাবগতা 

আদয়াজন 

(৫.৩.১) 

প্রবতদমাবগতা 

আদয়াবজত 

(াধাযণ াো) 

অবত. বফ. কবভ. (াবফ িক) 

াভাবয বর্ 

44.  (5.4) ইদনাদবন কাম িক্রভ দ িন (৫.৪.1) ইদনাদবন 

কাম িক্রভ দ িনকৃত 

(সগানীয় াো) 

বফবাগীয় কবভনায, বযিারক, 

স্থানীয় যকায ও অবত. বফ. 

কবভ. (াবফ িক ও যাজস্ব) 

াভাবয বর্ 

45.  (5.৫) ইউবনয়ন বডবজর্ার সন্টায দ িন (৫.৫.1) ইউবনয়ন  

বডবজর্ার সন্টায 

দ িনকৃত 

(সগানীয় াো) 

বফবাগীয় কবভনায, বযিারক, 

স্থানীয় যকায ও অবত. বফ. 

কবভ. (াবফ িক) 

াভাবয বর্ 

46.  (5.৬) সৃজনীরতায িি িা, াাংস্কৃবতক িি িা 

সুবফধা বৃবদ্ধ 

(৫.৬.১) বা 

আদয়াজন 

(আইবটি াো) 

অবত. বফ. কবভ. (াবফ িক) 
াভাবয বর্ 

47.  (5.৭)  উচ্চ প্রমৄবি জ্ঞানম্পন্ন শ্রভবি গদড় 

ত্যরদত কাবযগবয প্রবতষ্ঠান 

বযদ িন/দ িন/তদাযবকদত দদক্ষ গ্রণ 

(৫.৭.১) 

বযদ িন/দ িন/ 

তদাযবক ম্পন্ন 

(আইবটি াো) 

অবত. বফ. কবভ. (াবফ িক) 

াভাবয বর্ 

48.  (5.৮) বফবাগীয় ম িাদয় জনাধাযদণয ভাদঝ 

বনযাদ ইন্টাযদনর্ ও তথ্য প্রমৄবি ব্যফায 

বনবিদত প্রবক্ষণ প্রদান 

(৫.৮.১) বা 

আদয়াজন 

(আইবটি াো) 

অবত. বফ. কবভ. (াবফ িক) 
াভাবয বর্ 

49.  (5.৯) বফবাগীয় ম িাদয় সশ্রষ্ঠ জবয়তা বনফ িািন 

ও াংফধ িনা প্রদান 

(5.9.1) জবয়তা 

বনফ িাবিত ও াংফধ িনা 

প্রদি 

(উন্নয়ন াো) 

অবত. বফ. কবভ. (াবফ িক) 

াভাবয বর্ 

50.  (5.১০) বববডও কনপাদযন্প আদয়াজন (৫.১০.1) বববডও 

কনপাদযন্প 

আদয়াবজত 

(আইবটি াো) 

অবত. বফ. কবভ. (াবফ িক) 
াভাবয বর্ 
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াংদমাজনী-0৩: কভ িম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজিদনয সক্ষদত্র ভাঠ ম িাদয়য অন্যান্য কাম িারয় এয সুবনবদ িষ্ট িাবদা 

 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিক প্রবতষ্ঠাদনয নাভ াংবিষ্ট অবপদয াদথ কাম িক্রভ 

ভন্বদয়য সকৌর 

বফবাগীয় যাজস্ব দম্মরন 

বনয়বভতকযণ 

প্রবত ভাদ যাজস্ব বা অনুবষ্ঠত সজরা প্রাদকয কাম িারয় 

 

বনয়বভত বা আদয়াজন 

বফবাগীয় উন্নয়ন কভ িকাণ্ড ভন্বয় 

সজাযদাযকযণ 

অনুবষ্ঠত বফবাগীয় উন্নয়ন ভন্বয় 

বা 

বফবাগীয় দপ্তয ও সজরা প্রাদকয 

কাম িারয় 

বনয়বভত বা আদয়াজন 

সজরা প্রাক দম্মরদনয বদ্ধান্ত 

দ্রুত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফাবয়ত বদ্ধাদন্তয অগ্রগবত সজরা প্রাদকয কাম িারয় বদ্ধান্ত ফাস্তফায়দন বনয়বভত 

তদাযবককযণ 

অবডর্ আবি দ্রুত বনষ্পবিকযণ বনষ্পবিকৃত অবডর্ আবি 

 

সজরা প্রাদকয কাম িারয় 

 

অবডর্ আবি বনষ্পবিকযদণ 

উদু্ভদ্ধকযণ 

সভাফাইর সকাদর্ িয কাম িক্রভ 

সজাযদাযকযণ 

সপ্রবযত সভাফাইর সকার্ ি 

প্রবতদফদন 

সজরা প্রাদকয কাম িারয় 

 

 

সভাফাইর সকাদর্য প্রবতদফদন 

বনধ িাবযত ভদয় বযদার্ ি বযর্ান ি 

সপ্রযণ 

সপ্রবযত বযদার্ ি বযর্ান ি বটি কদ িাদযন, সজরা বযলদ, 

সৌযবা 

বনয়বভত তদাযবককযণ 
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িংলমািনী ০৪: 

                     সফবাগীয় কসভনালযয কাম যারয় এয িাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর কভ য-সযকেনা, ২০২২-২০২৩  

প্রসতষ্ঠালনয নাভ: সফবাগীয় কসভনালযয কাম যারয়, ভয়ভনসিং। 

কাম যক্রলভয নাভ কভ যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচলকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়লনয 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসি/দ 

২০২২-২০২৩ 

অথ যফেলযয 

রযেভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগসত সযফীযণ, ২০২২-২০২৩  ভন্তব্য 

রযেভাত্রা/ 

অিযন 

১ভ 

সকায়াট যায 

২য় 

সকায়াট যায 

৩য় 

সকায়াট যায 

৪থ য 

সকায়াট যায 

সভাট 

অিযন 

অসিযত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাসতষ্ঠাসনক ব্যফস্থা……………………………….....(১৭) 

১.১ তনসতকতা কসভটিয বা 

আলয়ািন  

বা 

আলয়াসিত 

১ িংখ্যা সফবাগীয় 

কসভনায 

৪ রযেভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অিযন      

১.২ তনসতকতা কসভটিয বায সদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফাসয়ত 

সদ্ধান্ত 

৪ % অসত. 

সফবাগীয় 

কসভনায 

(াসফ যক) 

১০০% রযেভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অিযন      

১.৩ সুান প্রসতষ্ঠায সনসভি 

অিংীিলনয (stakeholders) 

অিংগ্রলণ  বা 

অনুসষ্ঠত বা ৪ িংখ্যা সফবাগীয় 

কসভনায 

৪ রযেভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অিযন      

১.৪ শুদ্ধািায াংক্রান্ত প্রবক্ষণ 

আদয়াজন 

প্রবক্ষণ 

আদয়াবজত 

২ প্রবক্ষণ 

াংখ্যা 

সফবাগীয় 

কসভনায  

২(৬০) রযেভাত্রা 

 

 ৩০ ৩০   

 

  

অিযন      

১.৫ কভ য-সযলফ উন্নয়ন 

(টিওএন্ডইভুি অলকলিা ভারাভার 

সনষ্পসিকযণ/নসথ সফনষ্টকযণ/ 

সযষ্কায-সযেন্নতা বৃসদ্ধ/ ভসরালদয 

িন্য পৃথক ওয়ারুলভয ব্যফস্থা কযা 

ইতোসদ  

 

উন্নত কভ য-

সযলফ 

২ িংখ্যা ও 

তাসযখ 

অসত. 

সফবাগীয় 

কসভনায 

(াসফ যক) 

২ 

৩১/১২/২২  

ও 

৩১/০৩/২৩ 

রযেভাত্রা - ১ 

৩১/১২/২২ 

১ 

৩১/০৩/২৩ 
    

অিযন -     

১.৬ আওতাধীন ভাঠ ম যালয়য 

কাম যারয় (প্রলমািে সযলত্র) কর্তযক 

দাসখরকৃত িাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর 

কভ য-সযকেনা ও সযফীযণ  

প্রসতলফদলনয ওয সপডব্যাক প্রদান  

সপডব্যাক 

বা/কভ যারা 

অনুসষ্ঠত 

 

 

 

 

 

৪ তাসযখ অসত. 

সফবাগীয় 

কসভনায 

(াসফ যক) 

 

 

 

৩ 

  ৩০/১০/২২ 

৩১/০১/২৩ 

৩০/০৪/২৩ 

 

রযেভাত্রা  ৩০/১০/২২ ৩১/০১/২৩ ৩০/০৪/২৩    

অিযন      

২.  আসথ যক ব্যফস্থানা উন্নয়ন ....................................................................(১৫) 

২.১ ২০২২-২৩ অথ য ফেলযয ক্রয়-

সযকেনা (প্রকলেয অনুলভাসদত 

ফাসল যক ক্রয় সযকেনা) 

ওলয়ফাইলট প্রকা  

ক্রয়-সযকেনা 

ওলয়ফাইলট 

প্রকাসত 

৩ তাসযখ সফবাগীয় 

কসভনায 

 

৩০/০৭/২২ 

ও 

১৫/০৩/২৩ 

 

রযেভাত্রা ৩০/০৭/২২ - ১৫/০৩/২৩

= 

    

অিযন      



কাম যক্রলভয নাভ কভ যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচলকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়লনয 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসি/দ 

২০২২-২০২৩ 

অথ যফেলযয 

রযেভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগসত সযফীযণ, ২০২২-২০২৩  ভন্তব্য 

রযেভাত্রা/ 

অিযন 

১ভ 

সকায়াট যায 

২য় 

সকায়াট যায 

৩য় 

সকায়াট যায 

৪থ য 

সকায়াট যায 

সভাট 

অিযন 

অসিযত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.২ অনুদভাবদত ফাবল িক ক্রয় 

বযকল্পনায মথামথ ফাস্তফায়ন 

(প্রকদল্পয ক্রয় বযকল্পনা)  

ক্রয় বযকল্পনা 

ফাস্তফাবয়ত 

৩ % সফবাগীয় 

কসভনায  

১০০% রযেভাত্রা ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০%    

অিযন      

২.৩ ফাদজর্ ফাস্তফায়ন ফাদজর্ 

ফাস্তফাবয়ত 

   ৩ % স্ব-স্ব দপ্তয ১০০% রযেভাত্রা ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০%    

অিযন      

২.৪ প্রকে সযদ যন সযদ যনকৃত    ৩ িংখ্যা সফবাগীয় 

কসভনায 

৪০ রযেভাত্রা ১০ ১০ ১০ ১০    

অিযন      

২.৫ প্রকে সযদ যলনয সুাসয 

ফাস্তফায়ন অগ্রগসত সযফীযণ  

 সুাসয 

ফাস্তফায়ন 

সযফীযণকৃত 

৩ % সফবাগীয় 

কসভনায 

১০০% রযেভাত্রা ১০% ৩০% ৬০% ১০০%  

অিযন      

৩. শুদ্ধাচায িংসিষ্ট এফিং দুনীসত প্রসতলযালধ ায়ক অন্যান্য কাম যক্রভ……………১৮ (অগ্রাসধকায সবসিলত নুেনতভ চাযটি কাম যক্রভ) 

৩.১ ভয়ভনসিং ও িাভারপুয 

সিরায এর.এ.সকলয যসতপূযলনয 

অথ য প্রদান িংক্রান্ত কাম যক্রভ 

ভসনটসযিং। 

প্রসতলফদন 

দাসখর 

৩ িংখ্যা অসত. 

সফবাগীয় 

কসভনায 

(যািস্ব) 

 

- রযেভাত্রা - - - -    

অিযন      

৩.২ সনত্রলকাণা ও সযপুয সিরায 

ায়যাত ইিাযা কাম যক্রভ ভসনটসযিং। 

প্রসতলফদন 

দাসখর 

       

৫ িংখ্যা অসত. 

সফবাগীয় 

কসভনায 

(যািস্ব) 

- রযেভাত্রা - - - -    

অিযন      

৩.৩ ভয়ভনসিং সিরায পৄরপুয ও 

সনত্রলকাণা সিরায দুগ যাপুয উলিরা 

ভূসভ অসপলয এয নাভিাযী িংক্রান্ত 

কাম যক্রভ ভসনটসযিং। 

 

 

প্রসতলফদন    

দাসখর 

৫ % অসত. 

সফবাগীয় 

কসভনায 

(যািস্ব) 

- রযেভাত্রা - - - -    

অিযন      

৩.৪ ভয়ভনসিং ও সনত্রলকাণা 

সিরায অস যত ম্পসিয রীি নফায়ন 

কাম যক্রভ ভসনটসযিং   

প্রসতলফদন 

দাসখর 

৫ % অসত. 

সফবাগীয় 

কসভনায 

(যািস্ব) 

- রযেভাত্রা - - - -    

অিযন      

   

পৃষ্ঠা-১৯ 



       

িংলমািনী ৫: ই-গবন্যযান্স ও উদ্ভাফন কভ যসযকেনা 

 

ক্রভ  

কাম যক্রভ 

 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ যম্পাদন 

সূচলকয ভান 

রযেভাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অাধাযণ উিভ চরসত ভান 

১০০% ৮০% ৭০% 

১ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ১০  

  

১ 

[১.১] একটি উদ্ভাফনী ধাযণা/লফা 

িীকযণ/সডসিটাইলিলনয ফাস্তফায়ন  

[১.১.১] একটি উদ্ভাফনী ধাযণা/লফা 

িীকযণ/সডসিটাইলিলনযফাস্তফাসয়ত 

তাসযখ ১০ 
১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ 

[২.১]  ই-নসথয ব্যফায বৃসদ্ধ [২.১.১] ই-পাইলর সনাট সনষ্পসিকৃত   % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩.১] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ [৩.১.১] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত িংখ্যা ১৫ ০৪ ০৩ ০২ 

[৪.১] ৪থ য সে সফপ্ললফয ম্ভাব্য চোলরঞ্জ 

সভাকালফরায় কযণীয় ম্পলকয অফসতকযণ 

বা/কভ যারা আলয়ািন 

[৪.১.১] ৪থ য সে সফপ্ললফয ম্ভাব্য চোলরঞ্জ সভাকালফরায় কযণীয় 

ম্পলকয অফসতকযণ বা/কভ যারা আলয়াসিত 

িংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গবন্যযান্স ও উদ্ভাফন কভ যসযকেনা 

ফাস্তফায়ন  

[২.২.১] কভ যসযকেনা ফাস্তফায়ন িংক্রান্ত প্রসযণ আলয়াসিত  
িংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৩] কভ যসযকেনায অধ যফাসল যক স্ব-মূল্যায়ন প্রসতলফদন 

ভসন্ত্রসযলদ সফবালগ/ ঊর্ধ্যতন কর্তযলযয সনকট সপ্রসযত 

তাসযখ ৩ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ 

০৯/০২/২০২

৩ 

 

পৃষ্ঠা: ২০ 

  



িংলমািনী ৬: অসবলমাগ প্রসতকায ব্যফস্থা িংক্রান্ত কভ য-সযকেনা, ২০২২-২০২৩ 

কাম যক্রলভয 

সযত্র 

 

ভান 
কাম যক্রভ 

 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ যম্পাদন 

সূচলকয ভান 

প্রকৃত 

অিযন 

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অিযন 

২০২১-২২ 

রযেভাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অাধাযণ 
অসত 

উিভ 
উিভ  

চরসত 

ভান 

চরসত 

ভালনয 

সনলে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাসতষ্ঠাসনক 

 

 

১৪ 

[১.১] অসবলমাগ সনষ্পসি কভ যকতযা (অসনক) ও আসর 

কভ যকতযায তথ্য ওলয়ফাইলট তত্রভাসক সবসিলত 

ারনাগাদকযণ  

[১.১.১]  অসনক ও আসর কভ যকতযায 

তথ্য ারনাগাদকৃত এফিং ওলয়ফাইলট 

আলরাডকৃত 

িংখ্যা 

 
৪ - - ৪ ৩ - - - 

[১.২] সনসদ যষ্ট ভলয় অনরাইন/ অপরাইলন প্রাপ্ত অসবলমাগ 

সনষ্পসি  
[১.২.১] অসবলমাগ সনষ্পসিকৃত  % 

৭ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[১.৩] অসবলমাগ সনষ্পসি িংক্রান্ত ভাসক প্রসতলফদন উর্ধ্যতন 

কর্তযয ফযাফয সপ্রযণ   
[১.৩.১] প্রসতলফদন সপ্রসযত  ৩ - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

যভতা 

অিযন 

 

১১ 

[২.১] কভ যকতযা/কভ যচাযীলদয অসবলমাগ প্রসতকায ব্যফস্থা এফিং 

সিআযএ পটওয়োয সফলয়ক প্রসযণ আলয়ািন 
[২.২.১] প্রসযণ আলয়াসিত িংখ্যা 

৩ 

 
- - ২ ১ - - - 

[২.৩] তত্রভাসক সবসিলত সযফীযণ এফিং তত্রভাসক সযফীযণ 

প্রসতলফদন উর্ধ্যতন কর্তযলযয সনকট সপ্রযণ 
[২.৩.১] তত্রভাসক প্রসতলফদন সপ্রসযত   িংখ্যা ৪ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অসবলমাগ প্রসতকায ব্যফস্থানা সফললয় 

সেকলাডাযগলণয ভন্বলয় অফসতকযণ বা  
[২.৪.১] বা অনুসষ্ঠত িংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 

িংলমািনী ৭: সফা প্রদান প্রসতশ্রুসত ফাস্তফায়ন কভ য-সযকেনা, ২০২২-২০২৩  

কাম যক্রলভয 

সযত্র 

 

ভান 
কাম যক্রভ 

 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ যম্পাদন 

সূচলকয 

ভান 

প্রকৃত অিযন 

২০২০-২১ 

প্রকৃত অিযন 

২০২১-২২ 

রযেভাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অাধাযণ অসত উিভ উিভ 
চরসত 

ভান 

চরসত ভালনয 

সনলে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাসতষ্ঠাসনক 

 

 

১৮ 

[১.১] তত্রভাসক সবসিলত সফা প্রদান প্রসতশ্রুসত 

িংক্রান্ত সযফীযণ কসভটি পুনগ যঠন 
[১.১.১] কসভটি পুনগ যঠিত িংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.২] সফা প্রদান প্রসতশ্রুসত সযফীযণ কসভটিয 

সদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 
[১.২.১] সদ্ধান্ত ফাস্তফাসয়ত % ৪ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.৩] সফা প্রদান প্রসতশ্রুসত সফললয় আওতাধীন 

দপ্তয/িংস্থায ভন্বলয় তত্রভাসক সবসিলত বা 

আলয়ািন 

[১.৩.১] বা আলয়াসিত িংখ্যা ২ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.৪] তত্রভাসক সবসিলত সফা প্রদান প্রসতশ্রুসত 

ারনাগাদকযণ  (আওতাধীন দপ্তয/িংস্থা) 

[১.৪.১] ওলয়ফাইলট  প্রসত 

তত্রভাসলক ারনাগাদকৃত 

িংখ্যা 

 

৯ 

 
- - ৪ ৩  - - 

যভতা 

অিযন  
৭ 

[২.১] সফা প্রদান প্রসতশ্রুসত সফলয়ক  

কভ যারা/প্রসযণ/লসভনায আলয়ািন  

[১.১.১] প্রসযণ/কভ যারা 

আলয়াসিত 

িংখ্যা 

 
৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২]  সফা প্রদান সফললয় সেকলাডাযগলণয 

ভন্বলয় অফসতকযণ বা আলয়ািন 

[১.৩.১]  অফসতকযণ বা 

অনুসষ্ঠত 
িংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 

পৃষ্ঠা: 2১ 



িংলমািনী ৮: তথ্য অসধকায সফললয় ২০২২-২৩ অথ যফেলযয ফাসল যক কভ যসযকেনা  

কভ যম্পাদলনয 

সযত্র 

 

ভান 
কাম যক্রভ 

 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ যম্পাদন 

সূচলকয ভান 

প্রকৃত অিযন 

২০২০-২১ 

প্রকৃত অিযন 

২০২১-২২ 

রযেভাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অাধাযণ অসত উিভ উিভ চরসত ভান 

চরসত 

ভালনয 

সনলে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাসতষ্ঠাসনক ১০ 
[১.১] তথ্য অসধকায আইন অনুমায়ী 

সনধ যাসযত ভলয়য ভলধ্য তথ্য প্রদান 

[১.১.১] সনধ যাসযত ভলয়য 

ভলধ্য তথ্য প্রদানকৃত 
% ০৬ 

- - 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

যভতা বৃসদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রলণাসদতবালফ প্রকালমাগ্য 

তথ্য ারনাগাদ কলয ওলয়ফাইলট 

প্রকা 

[১.২.১] ারনাগাদকৃত 

তথ্য ওলয়ফাইলট 

প্রকাসত 

তাসযখ 

 
০৪ 

- - 
৩১-১২-২০২২ ১৫-০১-২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ৩০/০৬/২০২৩ - 

[১.৩] ফাসল যক প্রসতলফদন প্রকা  
[১.৩.১] ফাসল যক প্রসতলফদন 

প্রকাসত  
তাসযখ  ০৩ 

- - 
১৫-১০-২০২২ ৩১-১০-২০২২ ৩০-১১-২০২২ - - 

[১.৪]  তথ্য অসধকায আইন, ২০০৯ 

এয ৫ ধাযা অনুালয মাফতীয় 

তলথ্যয কোটাগসয  ও কোটারগ 

ততসয/ ারনাগাদকযণ 

[১.৪.১]  তলথ্যয কোটাগসয  

ও কোটারগ 

প্রস্তুতকৃত/ারনাগাদকৃত 

তাসযখ ০৩ 

- - 

৩১-১২-২০২২ ১৫-০১-২০২৩ ৩১-০১-২০২৩ - - 

[১.৫] তথ্য অসধকায আইন ও 

সফসধসফধান ম্পলকয িনলচতনতা 

বৃসদ্ধকযণ 

[১.৫.১]  প্রচায কাম যক্রভ 

ম্পন্ন 
িংখ্যা ০৪ 

- - 
৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য অসধকায আইন ২০০৯  

ও এয সফসধভারা, প্রসফধানভারা, 

স্বপ্রলণাসদত তথ্য প্রকা 

সনলদ যসকা িংসিষ্ট সফললয় 

সফললয় কভ যকতযা/কভ যচাযীলদয 

প্রসযণ আলয়ািন    

[১.৬.১] প্রসযণ 

আলয়াসিত 
িংখ্যা  ০৩ 

- - 

৩ ২ ১ - - 

[১.৭] তথ্য অসধকায িংক্রান্ত 

প্রলতেকটি তত্রভাসক অগ্রগসত 

প্রসতলফদন সনধ যাসযত ভলয় 

ওলয়ফাইলটয তথ্য অসধকায 

সফাফলে প্রকা 

[ত্রত্রভাসক অগ্রগসত 

প্রসতলফদন ওলয়ফাইলটয 

তথ্য অসধকায সফাফলে 

প্রকাসত] 

িংখ্যা ০২ 

- - 

৪ ৩ ২ ১ - 
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