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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:

িম বাপনায় সৃ মানবসেদর দতা উয়েনর মােম গিতশীল িম বাপনা িনিতকরেণর লে ২০১৮-১৯ অথ  বছের িম
শাসন িশণ ক, ঢাকায় ৩০২ জন কম কতা ও ২৭৮ জন কম চারী এবং িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয় ও জলা পয ােয় ১৭৫৯ জন
কম চারীসহ মাট ২৩৩৯ জনেক িশণ দান করা হেয়েছ। ২০১৯-২০ অথ  বছের িম শাসন িশণ ক, ঢাকায় ৩২৬ জন কম কতা ও
৩৪১ জন কম চারী এবং িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয় ও জলা পয ােয় যথােম ৭৬০ ও ৫২০ জন কম চারীসহ মাট ১৯৪৭ জনেক িশণ
দান করা হেয়েছ। ২০২০-২১ অথ  বছের িম শাসন িশণ ক, এিল/২০২১ পয  ঢাকায় ৩৯২ জন কম কতা ও ২১১ জন কম চারী
এবং িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয় ও জলা পয ােয় যথােম ৮৪০ ও ৬০০ জন কম চারীসহ মাট ২০৪৩ জনেক িশণ দান করা
হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

িম মণালেয়র অধীন িম বাপনায় জিড়ত িশণেযা ায় ২০০০ জন কম কতা ও ১৮০০০ জন কম চারী। িম শাসন িশণ
কের িবমান অবকাঠােমা ও জনবেলর মােম এ িবশাল জনবলেক  সমেয় িশণ দান করা সব নয়। বতমােন কািভড-১৯
মহামারী চলমান থাকায় িনধ ািরত সমেয়র মে া িবিধেমেন িশণ লমাা অজন এক বড় চােল। িশণ কের খলালা ও
িবেনাদেনর বা এবং যানবাহন িবধা অল।

ভিবৎ পিরকনা:

িম বাপনায় জিড়ত কম কতা/কম চারীগেণর দতা উয়েনর জ আগামী ২০৩০ সােলর মে িম শাসন িশণ কের
সাংগঠিনক কাঠােমা ি এবং এক উত িশণ একােডিমেত পার করা। এছাড়া ঢাকা তীত ৭ িবভােগ আগামী ১০ বছেরর মে
িবভাগীয় িম শাসন িশণ ক াপেনর লে উয়ন ক ণয়ন ব ক তা বাবায়ন করা ।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িম বাপনা িবষেয় সব েমাট ২১৭৫ জন কম কতা ও কম চারীেক িশণ দান।
অনলাইেন িম বাপনা িবষয়ক ই-লািন ং কায ম ২০২৩ সােলর মে  করা।
০৩ (িতন)  বা তার অিধক সিমনার / ওয়াকশপ আেয়াজন করা।
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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-

পিরচালক, িম শাসন িশণ ক

এবং

সিচব, িম মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ২৯ 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)

বাংলােদেশর টকসই উয়ন ও শাসন িনিতকরেণর জ িম বাপনার উৎকষ  সাধন।

১.২ অিভল (Mission)
িম  বাপনায়  সৃ  মানব  সেদর  যাতা  ও  দতা  উয়েনর  লে  িশেণর  মােম  গিতশীল  িম  বাপনা
িনিতকরণ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. িম বাপনায় জিড়ত কম কতা ও কম চারীগেণর িশণ দান
২. কম সাদন ি বাবায়ন জারদারকরণ
৩. সদ ও আিথ ক বাপনার উয়ন

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িম বাপনায় জিড়ত কম কতা/কম চারীেদর িশণ দােনর মােম দতা ি করা।
২. মাঠ পয ােয়র কম কতােদর -উোেগ উাবনী/সবা সহিজকরণ িবষেয় “িম সবা” শীষ ক কাশনা বাবায়ন।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত অজন*
২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

িম বাপনায় জিড়ত কম কতা ও
কম চারীেদর যাতা ও দতার
উয়ন

িম বাপনায় জিড়ত কম কতা
ও কম চারীেদর যাতা ও
দতার উয়ন

সংা ১৯৪৭ ২০৪৩ ২১৭৫ ২২২৫ ২২৭৫
িম মণালয়, জনশাসন মণালয়, িম
সংার বাড , িবভাগীয় কিমশনার ও জলা
শাসক এর কায ালয়।

িম মণালয় ও িম
শাসন িশণ কের
বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] িম
বাপনায়
জিড়ত কম কতা
ও কম চারীগেণর
িশণ দান

২৫

[১.১] কম কতােদর
িশণ

[১.১.১]
িশণা
কম কতা

সমি সংা ৪ ৩২৭ ৩৯৩ ৪৯০ ৪৭০ ৪৫০ ৩৯৩ ৩৮০ ৫১০ ৫৩০

[১.২] কম চারীেদর
িশণ

[১.২.১]
িশণা
কম চারী

সমি সংা ৬ ১৬২০ ১৬৫০ ১৬৮৫ ১৬৭৫ ১৬৫৫ ১৬৫০ ১৫৭৮ ১৭১৫ ১৭৪৫

[১.৩] িশণ
কািরলাম
ডিভলপেম

[১.৩.১]
ডেভলেমত
কাস 

সমি সংা ৫ ০ ০ ৩ ২ ১ ০ ০ ৩ ৩

[১.৪] িশেণর
ডাটােবজ তরী

[১.৪.১]
হালনাগাদত
িশণ ডাটােবজ

সমি % ৫ ০ ০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৫] মাঠপয ােয়
িশণ দান

[১.৫.১]
আেয়ািজত
িশণ কাস 

সমি সংা ৫ ০ ৩৭ ৪৫ ৪২ ৪০ ৩৭ ৩৫ ৪৭ ৪৯

[২] কম সাদন
ি বাবায়ন
জারদারকরণ

২৫

[২.১] এিপএ েমর
সভা

[২.১.১] িত ২
মাস অর
আেয়ািজত সভা

সমি সংা ৫ ০ ০ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬

[২.২] এিপএর’র
িতেবদন দান

[২.২.১]
মািসক
িভিেত
দািখলত
িতেবদন

সমি সংা ৫ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[২.৩] এিপএ েমর
সভার িসা বাবায়ন

[২.৩.১]
বাবািয়ত িসা

সমি % ৩ ০ ০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.৪] অভরীন
িশণ (৯ম ড ও
তধ  কম কতা)

[২.৪.১]
আেয়ািজত
িশণ

সমি জনঘা ৪ ০ ০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯০ ৯০

[২.৫] অভরীন
িশণ (১০ ড হেত
১৬তম ড
কম চারী)

[২.৫.১]
আেয়ািজত
িশণ

সমি জনঘা ৪ ০ ০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯০ ৯০

[২.৬] অভরীন
িশণ (১৭ ড হেত
২০তম ড
কম চারী)

[২.৬.১]
আেয়ািজত
িশণ

সমি জনঘা ৪ ০ ০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯০ ৯০

[৩] সদ ও
আিথ ক
বাপনার
উয়ন

২০
[৩.১] সদ
রিজার
হালনাগাদকরণ

[৩.১.১]
হালনাগাদত
তািলকা ওেয়ব
সাইেট কাশ

তািরখ তািরখ ৪ ৩১.১২.২১ ১৫.০১.২২ ০১.০২.২২ ১৫.০২.২২ ০১.০৩.২২ ৩১.১২.২২ ৩১.১২.২৩
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩.২] অভরীন
সবার মান ি

[৩.২.১] নতম
এক ই-সবা
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ৬ ৩১.০১.২২ ১৫.০২.২২ ০১.০৩.২২ ১৫.০৩.২২ ৩১.০৩.২২ ৩১.০১.২৩ ৩১.০১.২৪

[৩.৩] অিডট আপি
িনি

[৩.৩.১]
িনিত
অিডট আপি

সমি % ১ ০ ০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৪] িশেণর
বােজট ণয়ন

[৩.৪.১]
ণয়নত বােজট
মণালেয় রণ

তািরখ তািরখ ৫ ৩০.০৭.২১ ২৫.০৮.২১ ১০.০৯.২১ ২৫.১০.২১ ১৫.১১.২১ ৩০.০৭.২২ ৩০.০৭.২৩

[৩.৫] বােজট
বাবায়ন িতেবদন
রণ

[৩.৫.১]
মািসক
িভিেত
বাবািয়ত
বােজট িতেবদন
মণালেয় রণ

সমি সংা ৪ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

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 অ স কা কম  অিফস সহকারী কাম কিউটার ািরক

২ আর িড িস রিভিনউ ড কােলর

৩ ইউ এন ও উপেজলা িনব াহী অিফসার

৪ ইউ এল এ ও ইউিনয়ন িম সহকারী কম কতা

৫ ইউ এল এস এ ও ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কম কতা

৬ এ এস িপ সহকারী িলশ পার

৭ এিড: এল এ ও অিতির িম ম দখল কম কতা

৮ এ িড িস অিতির জলা শাসক

৯ এল এ ও িম ম দখল কম কতা

১০ এল এ  িস া এাডিমিনেশন িনং সার

১১ এ িস সহকারী কিমশনার

১২ এ িস (া) সহকারী কিমশনার (িম)

১৩ জম জনশাসন মণালয়

১৪ জ  জলা শাসক

১৫ না স নামজারী সহকারী

১৬ বা প বাংলােদশ িলশ

১৭ িব ক িবভাগীয় কিমশনার

১৮    ক িম শাসন িশণ ক

১৯  ম িম মণালয়

২০ িহ র িহসাব রক
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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] কম কতােদর িশণ [১.১.১] িশণা কম কতা িশণ শাখা, িম শাসন িশণ ক িশণ কােস র অবিপ

[১.২] কম চারীেদর িশণ [১.২.১] িশণা কম চারী িশণ শাখা, িম শাসন িশণ ক িশণ কােস র অবিপ

[১.৩] িশণ কািরলাম ডিভলপেম [১.৩.১] ডেভলেমত কাস  িশণ শাখা, িম শাসন িশণ ক িশণ কািরলােমর িতেবদন

[১.৪] িশেণর ডাটােবজ তরী [১.৪.১] হালনাগাদত িশণ ডাটােবজ িশণ শাখা, িম শাসন িশণ ক মািসক িতেবদন

[১.৫] মাঠপয ােয় িশণ দান [১.৫.১] আেয়ািজত িশণ কাস  িশণ শাখা, িম শাসন িশণ ক িশণ কােস র অবিপ

[২.১] এিপএ েমর সভা [২.১.১] িত ২ মাস অর আেয়ািজত সভা শাসন শাখা, িম শাসন িশণ ক সভার কায িববরণী

[২.২] এিপএর’র িতেবদন দান [২.২.১] মািসক িভিেত দািখলত িতেবদন শাসন শাখা, িম শাসন িশণ ক এিপএ’র িতেবদন

[২.৩] এিপএ েমর সভার িসা বাবায়ন [২.৩.১] বাবািয়ত িসা শাসন শাখা, িম শাসন িশণ ক এিপএ’র িতেবদন

[২.৪] অভরীন িশণ (৯ম ড ও তধ  কম কতা) [২.৪.১] আেয়ািজত িশণ শাসন শাখা, িম শাসন িশণ ক অিফস আেদশ ও িশণ িচ

[২.৫] অভরীন িশণ (১০ ড হেত ১৬তম ড কম চারী) [২.৫.১] আেয়ািজত িশণ শাসন শাখা, িম শাসন িশণ ক অিফস আেদশ ও িশণ িচ

[২.৬] অভরীন িশণ (১৭ ড হেত ২০তম ড কম চারী) [২.৬.১] আেয়ািজত িশণ শাসন শাখা, িম শাসন িশণ ক অিফস আেদশ ও িশণ িচ

[৩.১] সদ রিজার হালনাগাদকরণ [৩.১.১] হালনাগাদত তািলকা ওেয়ব সাইেট কাশ শাসন শাখা, িম শাসন িশণ ক দািয়রত কম কতার তয়ন প

[৩.২] অভরীন সবার মান ি [৩.২.১] নতম এক ই-সবা বাবািয়ত শাসন ও িশণ শাখা, িম শাসন িশণ ক সংি কপ কক অিফস আেদশ

[৩.৩] অিডট আপি িনি [৩.৩.১] িনিত অিডট আপি শাসন শাখা, িম শাসন িশণ ক তয়ন প

[৩.৪] িশেণর বােজট ণয়ন [৩.৪.১] ণয়নত বােজট মণালেয় রণ শাসন ও িশণ শাখা, িম শাসন িশণ ক বােজেটর িতেবদন

[৩.৫] বােজট বাবায়ন িতেবদন রণ
[৩.৫.১] মািসক িভিেত বাবািয়ত বােজট িতেবদন মণালেয়
রণ

শাসন শাখা, িম শাসন িশণ ক বােজেটর িতেবদন
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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
কম কতােদর িশণ িশণা কম কতা িম মণালয় ও জনশাসন মণালয়। িশণাথেদর মেনানয়ন ও মেনানীত িশণাথেদর সংি অিফস হেত অবি প

কম চারীেদর িশণ িশণা কম চারী িম সংার বাড  িশণাথেদর মেনানয়ন ও মেনানীত িশণাথেদর সংি অিফস হেত অবি প

িশণ কািরলাম ডিভলপেম ডেভলেমত কাস 
িবভাগীয় কিমশনার, জলা শাসক, উপেজলা িনব াহী কম কতা এবং সহকারী
কিমশনার (িম) এর কায ালয়।

কম শালার আেয়াজন

মাঠপয ােয় িশণ দান আেয়ািজত িশণ কাস  িবভাগীয় কিমশনার ও জলা শাসক এর কায ালয়। িশণাথেদর মেনানয়ন ও মেনানীত িশণাথেদর সংি অিফস হেত অবি প
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



 

 

ংযমোজনী ৪: 

দপ্তয/ংস্থোয জোতীয় শুদ্ধোচোয ক ৌর  ভ মরয ল্পনো, ২০২১-২০২২ 

দপ্তয/ংস্থোয নোভ: ভূরভ প্রোন প্ররক্ষণ ক ন্দ্র 

 োম মক্রযভয নোভ  ভ মম্পোদন সূচ  

 

সূচয য ভোন এ   

 

ফোস্তফোয়যনয 

দোরয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ মফছযযয 

রক্ষযভোত্রো 

ফোস্তফোয়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষযভোত্রো/ 

অজমন 

১ভ ক োয়োর্ মোয ২য় ক োয়োর্ মোয ৩য় ক োয়োর্ মোয ৪থ ম 

ক োয়োর্ মোয 

কভোর্ 

অজমন 

অরজমত 

ভোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রোরতষ্ঠোরন  ব্যফস্থো………………………………..... 

১.১ ননরত তো  রভটিয বো আযয়োজন বো আযয়োরজত ৪ ংখ্যো ননরত তো 

 রভটি 

৪ রক্ষযভোত্রো ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তো  রভটিয বোয রদ্ধোন্ত 

ফোস্তফোয়ন 

ফোস্তফোরয়ত রদ্ধোন্ত ৬ % ননরত তো 

 রভটি 

১০০% রক্ষযভোত্রো ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

অজমন      

১.৩ সুোন প্ররতষ্ঠোয রনরভত্ত 

অংীজযনয (stakeholders) 

অংগ্রযণ  বো 

অনুরষ্ঠত বো ২ ংখ্যো ননরত তো 

 রভটি 

৪ রক্ষযভোত্রো ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ 

আয় াজন 

প্রশিক্ষণ আয় াশজত ২ সংখ্যা উ-রযচোর  

(প্ররক্ষণ) 

৪ রক্ষযভোত্রো ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.৫  ভ ম-রযযফ উন্নয়ন  উন্নত  ভ ম-রযযফ ২ ংখ্যো ও 

তোরযখ 

উ-রযচোর  

(প্রোন) 

৪ টি ও 

৩০/০৬/২০২২ 

রক্ষযভোত্রো ১ ও 

৩০/০৯/২০২১ 

১ ও ৩১/১২/২০২১ ১ ও 

৩১/০৩/২০২২ 

১ ও 

৩০/০৬/২০২২ 

   

অজমন      

১.৬ জোতীয় শুদ্ধোচোয ক ৌর 

 ভ মরয ল্পনো, ২০২১-২২ ও নত্রভোর  

রযফীক্ষণ প্ররতযফদন ংরিষ্ট 

ভন্ত্রণোরযয় দোরখর ও স্ব স্ব ওযয়ফোইযর্ 

আযরোড যণ 

 ভ মরয ল্পনো  ও 

নত্রভোর  প্ররতযফদন 

দোরখরকৃত ও 

আযরোডকৃত 

১ তোরযখ  োযী 

রযচোর  

(উন্নয়ন ও 

কফো) 

৪টি ও প্ররত 

ক োয়োর্ মোয কযল 

যযয ভোযয ১৫ 

তোরযযখয ভযে 

 

রক্ষযভোত্রো ১৫১১/২০২১ ১৫/০১/২০২২ ১৫/০৪/২০২২ ১৫/০৭/২০২২    

অজমন      

১.৭ আওতোধীন  আঞ্চরর / ভোঠ 

ম মোযয়য  োম মোরয় (প্রযমোজয কক্ষযত্র) 

 র্তম  দোরখরকৃত জোতীয় শুদ্ধোচোয 

ক ৌর  ভ মরয ল্পনো ও রযফীক্ষণ  

প্ররতযফদযনয ওয রপডব্যো  প্রদোন  

রপডব্যো  

বো/ ভ মোরো অনুরষ্ঠত 

৪ তোরযখ প্রযমোজয নয়  রক্ষযভোত্রো       আওতোধীন ভোঠ 

 োম মোরযয়য 

অরপ কনই 

অজমন        

১.৮ শুদ্ধোচোয পুযস্কোয প্রদোন এফং 

পুযস্কোযপ্রোপ্তযদয তোরর ো ওযয়ফোইযর্ 

প্রদত্ত পুযস্কোয ১ তোরযখ NIS 

কপো োর যয়ন্ট 

৩১/০৩/২০২২ রক্ষযভোত্রো  ৩১/০৩/২০২২      

অজমন      



 

 

 োম মক্রযভয নোভ  ভ মম্পোদন সূচ  

 

সূচয য ভোন এ   

 

ফোস্তফোয়যনয 

দোরয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ মফছযযয 

রক্ষযভোত্রো 

ফোস্তফোয়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষযভোত্রো/ 

অজমন 

১ভ ক োয়োর্ মোয ২য় ক োয়োর্ মোয ৩য় ক োয়োর্ মোয ৪থ ম 

ক োয়োর্ মোয 

কভোর্ 

অজমন 

অরজমত 

ভোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্র ো  ভ ম তমো  

 

২.  আরথ ম  ব্যফস্থোনো উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অথ ম ফছযযয ক্রয়-

রয ল্পনো  (প্র যল্পয  অনুযভোরদত 

ফোরল ম  ক্রয় রয ল্পনো)   

ওযয়ফোইযর্ প্র ো 

ক্রয়-রয ল্পনো 

ওযয়ফোইযর্ প্র োরত 

২ তোরযখ  োযী 

রযচোর  

(প্রোন) 

৩১/০৮/২০২১ রক্ষযভোত্রো ৩১/০৮/২০২১       

অজমন      

২.২ প্রকয়ের PSC ও PIC সভা 

আয় াজন  

সভা আয় াশজত ২ সংখ্যা  প্রযমোজয নয় রক্ষযভোত্রো       ফোস্তফোয়নোধীন 

ক োন উন্নয়ন 

প্র ল্প কনই 

অজমন      

২.৩ বাশষ িক উন্ন ন কম িসূশচ বাস্তবা ন বাশষ িক উন্ন ন কম িসূশচ 

বাস্তবাশ ত 

২ %  প্রযমোজয নয় রক্ষযভোত্রো       

অজমন      

২.৪ প্র ল্প ভোরপ্ত কযল প্র যল্পয 

ম্পদ (মোনফোন,  রম্পউর্োয, 

আফোফত্র ইতযোরদ) রফরধ কভোতোযফ  

স্তোন্তয  যো 

প্র যল্পয ম্পদ রফরধ 

কভোতোযফ  স্তোন্তরযত 

২ তোরযখ  প্রযমোজয নয় রক্ষযভোত্রো       

অজমন      

৩. শুদ্ধোচোয ংরিষ্ট এফং দুনীরত প্ররতযযোযধ োয়  অন্যোন্য  োম মক্রভ……………..৩০ (অগ্রোরধ োয রবরত্তযত ন্যযনতভ াঁচটি  োম মক্রভ) 

৩.১ শুদ্ধোচোয যচতনো ংক্রোন্ত ব্যোনোয, 

কপস্টুন ও  কদয়োরর ো স্থোন 

স্থোরত ব্যোনোয, কপস্টুন 

ও কদয়োরর ো 

৪ ংখ্যো NIS কপো োর 

যয়ন্ট  ভ ম তমো 

২০ রক্ষযভোত্রো ৫ ৫ ৫ ৫ ২০   

অজমন      

৩.২ স্বচ্ছতোয োযথ ফোযজর্ ব্যয় ও ক্রয় 

 োম মক্রভ ম্পোদন 

রয ল্পনো কভোতোযফ  

রনধ মোরযত ভযয়য ভযে 

ম্পোরদত  োজ 

 

৪ % ংরিষ্ট োখো 

প্রধোন 

১০০% রক্ষযভোত্রো ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

অজমন      

৩.৩ দোপ্তরয  জফোফরদরতো 

রনরিত যণ 

রনয়রভত রযফীক্ষণ ৪ তোরযখ রযচোর  

এরএটির 

প্ররতভোযয কল 

প্তো 

রক্ষযভোত্রো প্ররতভোযয কল 

প্তো 

প্ররতভোযয কল 

প্তো 

প্ররতভোযয কল 

প্তো 

প্ররতভোযয 

কল প্তো 

   

অজমন      

৩.৪ রটিযজন চোর্ মোয মথোমথবোযফ 

ফোস্তফোয়ন। 

ফোস্তফোরয়ত  োম মক্রভ ৪ % ংরিষ্ট 

 ভ ম তমো 

১০০ রক্ষযভোত্রো ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

অজমন      

৩.৫ শুদ্ধোচোয ও দূনীরত প্ররতযযোযধ 

পুযস্কোয ও রতযস্কোয 

প্রদোনকৃত পুযস্কোয ও 

রতযস্কোয 

৪ তোরযখ রযচোর  

এরএটির 

৩১/০৫/২০২২ রক্ষযভোত্রো   ৩১/০৫/২০২২     

অজমন      

রফ:দ্র:- ক োন ক্ররভয য  োম মক্রভ প্রযমোজয নো যর তোয  োযণ ভন্তব্য  রোযভ উযেখ  যযত যফ।  



 

সংয োজনী ৫: ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন কর্ যপরিকল্পনো ২০২১-২২ দপ্তি/সংস্থো প যোযেি অরিযসি জর্ন্ 

 

ক্রর্ 

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  
 

র্ান কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তর্ চলতি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ [১] ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন সংক্রোন্ত 

কো যক্রযর্ি বোস্তবোেন জজোিদোিকিণ 

 

 

 

 

 
 

২৯ 
 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি িাতরখ ৫ ১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] ক্ষসবা সহতিকরণ [১.২.১] একটি ক্ষসবা সহতিকৃি  িাতরখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  জসবো তিতিটাইকিশন [১.৩.১] ন্যযনির্ একটি ক্ষসবা তিতিটাইিকৃি িাতরখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূযব য বোস্তবোরেত উদ্ভোবনী ধোিণো, 

সহরজকৃত ও রিরজটোইজকৃত জসবো সংক্রোন্ত 

প যোয োচনো সভো   

[১.৪.১] সভো আযেোরজত  তোরিখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নতির ব্যবহার বৃতি [১.৫.১] ই-ফাইকল জনোট রনষ্পরিকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

করণীয় তবষকয় অবতহিকরণ সভা/কর্ মশালা 

আকয়ািন 

[১.৬.১] সভা/কর্ মশালা আকয়াতিি সংখ্যো ৪ ৪ ৩ ২ 

২ [২] প্রোরতষ্ঠোরনক দক্ষতো বৃরি  ২১ [২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ [২.১.১] িথ্য বািায়কন সকল ক্ষসবা বক্স হালনাগাদকৃি সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রবরভন্ন প্রকোশনো ও তথ্যোরদ িথ্য বািায়কন 

প্রকোরশত 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভাবন কর্ মপতরকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কর্ যপরিকল্পনো বোস্তবোেন সংক্রোন্ত প্ররশক্ষণ 

আযেোরজত  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভর্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর ির্ন্ 

বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্ মাকলাচনা 

সংক্রান্ত সভা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবভাকগ/ ঊর্ধ্মিন কর্তমপকের 

তনকট ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি 

উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

সংখ্যা ৩ ৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 

- 

 

 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৬: অিভেযাগ িতকার ব া সং া  কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কায েমর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত 
উ ম 

উ ম  চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক 
ব াপনা 

 
 

৫ 
[১.১] অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক) ও আিপল 
কমকতার ত  ওেয়বসাইেট মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অিনক ও আিপল 
কমকতার ত  হালনাগাদ ত 
এবং ওেয়বসাইেট আপেলাড ত 

সং া 
 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পিরবী ণ ও 
স মতা ি  

 
২০ 

[২.১] িনিদ  সমেয় অনলাইন/ অফলাইেন া  
অিভেযাগ িন ি  এবং িন ি  সং া  মািসক 

িতেবদন উ তন ক প  বরাবর রণ   
[২.১.১] অিভেযাগ িন ি ত  % 

৮ 
  - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কমকতা/কমচারীেদর অিভেযাগ িতকার 
ব া এবং িজআরএস সফটওয় ার িবষয়ক িশ ণ 

আেয়াজন 
[২.২.১] িশ ণ আেয়ািজত সং া 

৫ 
 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] মািসক িভি েত পিরবী ণ এবং মািসক 
পিরবী ণ িতেবদন উ তন ক পে র িনকট রণ 

[২.৩.১] মািসক িতেবদন 
িরত 

  
সং া 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অিভেযাগ িতকার ব াপনা িবষেয় 
কেহা ারগেণর সম েয় অবিহতকরণ সভা  [২.৪.১] সভা অ ি ত সং া ৪ - - ২ ১  - - 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

সংেযাজনী ৭: সবা দান িত িত বা বায়ন কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কায েমর   মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক 

 
কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 

২০১৯-২০ 

ত অজন 
২০২০-২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত উ ম উ ম 
চলিত 
মান 

চলিত মােনর 
িনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ািত ািনক 
 
 

১0 

[১.১] সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম র 
িস া  বা বায়ন 

[১.১.১] িস া  
বা বািয়ত 

% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] সবা দান িত িত মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] ওেয়বসাইেট  
িত মািসেক 

হালনাগাদ ত 

সং া 
 

৫ 
 

- - ৪ ৩  - - 

স মতা অজন ও 
পিরবী ণ 

১5 

[২.১] সবা দান িত িত িবষয়ক  িশ ণ 
আেয়াজন  

 
[১.১.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

 
সং া 

 
10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সবা দান িবষেয় কেহা ারগেণর 
সম েয় অবিহতকরণ সভা আেয়াজন 

[১.৩.১]  অবিহতকরণ 
সভা অ ি ত সং া 5 - - ২ ১ - - - 

 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৮: ত  অিধকার িবষেয় ২০২১-২২ অথবছেরর বািষক কমপিরক না  

 

কমস াদেনর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অিত 
উ ম 

উ ম  
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক ১০ 
[১.১] ত  অিধকার আইন অ যায়ী 
িনধািরত সমেয়র মে  ত  দান 
 

[১.১.১] িনধািরত সমেয়র 
মে  ত  দান ত 

% ১০ 

 
 

 
 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
স মতা ি  

১৫ 

[১.২] েণািদতভােব কাশেযা  
ত  হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট 

কাশ 

[১.2.১] হালনাগাদ ত ত  
ওেয়বসাইেট কািশত 

তািরখ 
 

০৩   
৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ 

- 

[১.৩] বািষক িতেবদন কাশ  
[১.3.১] বািষক িতেবদন 

কািশত  তািরখ  ০৩   
১৫-১০-
২০২১ 

১৫-
১১-

২০২১ 

১৫-
১২-

২০২১ 
- - 

[১.৪]  ত  অিধকার আইন, ২০০৯ এর 
৫ ধারা অ সাের যাবতীয় তে র 
ক াটাগির  ও ক াটালগ তির/ 
হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  তে র ক াটাগির  
ও ক াটালগ 

ত ত/হালনাগাদ ত 
তািরখ ০৩   

৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ - 

[১.৫] ত  অিধকার আইন ও 
িবিধিবধান স েক জনসেচতনতা 
ি করণ 

[১.5.১]  চার কায ম 
স  

কায েমর 
সং া 

০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] ত  অিধকার িবষেয় 
কমকতােদর িশ ণ আেয়াজন    

[১.6.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

িশ েণর 
সং া  

০৩   ৩ ২ ১ - - 

 


