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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

 

 

AwabvqK 

24 Avbmvi e¨vUvwjqb 

Kvjvcyi, kªxg½j, ‡gŠjfxevRvi 

 

 

Ges 

 

Dc-gnvcwiPvjK 

evsjv‡`k Avbmvi I MÖvg cÖwZiÿv evwnbx 

wm‡jU †iÄ, wm‡jU 

 

Gi g‡a¨ ¯^vÿwiZ 

 

 

evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ 
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     সূক্তিপত্র 

 

 

ক্তিষয় পৃষ্ঠা নং 

কর্ মসম্পাদননর সাক্তি মক ক্তিত্র  ৩ 

প্রস্তািনা ৪ 

সসকশন ১    : রূপকল্প, অক্তিলক্ষ্য, কর্ মসম্পাদননর সক্ষ্ত্র এিং কার্ মািক্তল  ৫ 

সসকশন ২    : ক্তিক্তিন্ন কার্ মক্রনর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাি ৬ 

সসকশন ৩    : কর্ মসম্পাদন পক্তরকল্পনা ৭ 

সংনর্াজনী ১ : শব্দ সংনক্ষ্প  ১০ 

সংনর্াজনী ২ : কর্ মসম্পাদন ব্যিস্থাপনা ও প্রর্াণক  ১১ 

সংনর্াজনী ৩ : অন্য অক্তফনসর সনে সংক্তিষ্ট কর্ মসম্পাদন সূিক সমূহ ১২ 

সংনর্াজনী ৪ : জাতীয় শুদ্ধািার সকৌশল কর্ মপক্তরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১৩ 

সংনর্াজনী ৫ : ই-গিন্যমান্স ও উদ্ভািন কর্ মপক্তরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১৪ 

সংনর্াজনী ৬ : অক্তিনর্াগ প্রক্ততকার ব্যিস্থা কর্ মপক্তরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১৫ 

সংনর্াজনী ৭ : সসিা প্রদান প্রক্ততশ্রুক্তত কর্ মপক্তরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১৬ 

সংনর্াজনী ৮ : তথ্য অক্তিকার ক্তিষনয় িাক্তষ মক কর্ মপক্তরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১৭ 
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24 Avbmvi e¨vUvwjqb Kvh©vj‡qi Kg©m¤úv`‡bi mvwe©K wPÎ 
 

 

 

f~wgKv t ‡`‡ki mvwe©K AvBb k„sLjv I RbwbivcËv weav‡b 24 Avbmvi e¨vUvwjqb ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv cvjb K‡i hv‡”Q| 24 

Avbmvi e¨vUvwjq‡bi e¨vUvwjqb Avbmvi m`m¨MY Kvjvcyi, kÖxg½j †gŠjfxevRvi AvMg‡bi c~‡e© cve©Z¨ AÂ‡ji, iv½vgvwU  

†Rjvi `yÕwU †mbv I GKwU wewRwe †Rv‡bi †mbvevwnbx, wewRwe I cywjk evwnbxi mgš^‡q AvBb-k„sLjv iÿv, †PvivPvjvb 

†iva, gv`K we‡ivax Awfhvbmn wewfbœ Acv‡ikbvj Kvh©µ‡g cÖksmbxq f~wgKv cvjb K‡i‡Qb| eZ©gv‡b 24 Avbmvi 

e¨vUvwjqb GKwU ‡iÄ, PviwU †Rjv I GKwU K¨v¤ú (‡ZvkvLvbv, weRq ¯§iYx, XvKv) Gi Awdmvi‡`i mv‡_ wewfbœ cÖKvi 

Acv‡ikbvj Kvh©µg cwiPvjbv K‡i Avm‡Q|  

 

mgm¨v I P¨v‡jÄmg~n t 

ক)  cÖvwaKvi †gvZv‡eK Rbe‡ji NvUwZ I wewfbœ `ßi/cwi`ß‡i Rbej mshy³ _vKvq wewfbœ cÖkvmwbK I Acv‡ikbvj 

Kvh©µg myôzfv‡e cwiPvjbv Kiv Ab¨Zg mgm¨v| 

খ) আনসার িাক্তহনীর জন্য সুক্তনক্তদ মষ্ঠ কানজর সক্ষ্ত্র ক্তিক্তিত না থাকা। 

 

fwel¨r cwiKíbv t 

1| e¨vUvwjqb Avbmvi m`m¨‡`i PvKzix cÖ_g wb‡qvM n‡Z 0 (k~Y¨) erm‡i ’̄vqxKi‡Yi e¨e ’̄v Kiv| 

2| wewfbœ mvgwiK I †emgviwiK cÖwZôv‡b ib‰Kvkj I  †ckvwfwËK cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g `ÿ ˆmwbK wn‡m‡e M‡o 

‡Zvjv| 

3| ‡`‡ki cve©Z¨ AÂj I mgZj GjvKvq AvBb k„sLjv iÿvq I Rbmvavi‡Yi Rvbgvj iÿvq mvgwiK, AvavmvgwiK I 

†emvgwiK cÖkvm‡bi mv‡_ Ges GKK fv‡e miKvi KZ…©K wbav©wiZ `vwqZ¡ cvjb Kiv|  

 

 

2022-2023 A_© eQ‡ii m¤¢ve¨ cÖavb AR©bmg~n t 

1| mgZj GjvKv Rbmvavi‡Yi wbivcËv weavbK‡í Unj I Ab¨vb¨ Awfhv‡b AskMÖnY| 

2| RvZxq I ¯’vbxq mKj wbe©vP‡b AvBb k„•Ljv iÿvq e¨vUvwjqb Avbmvi m`m¨‡`i mwµq AskMÖnY| 

3| ~̀‡hv©Mc~e© Ges ~̀‡hv©M cieZ©xKvjxY Kvh©µg cwiPvjbvi Rb¨ e¨vUvwjqb Avbmvi m`m¨‡`i cÖwkÿY cÖ`vb Kiv| 

4| ivóªxq I ag©xq Abyôvbvw`i wbivcËv iÿvi Rb¨ e¨vUvwjqb Avbmvi m`m¨ †gvZv‡qb| 

5| mš¿vmev` I Rw½ev` `gb, gv`K ª̀e¨ I †PvivPvjvb ‡ivaK‡í Awfhvb cwiPvjbv Kiv| 

 

 

 

 

 

৩ 
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প্রস্তািনা 

 

 

প্রাক্ততষ্ঠাক্তনক দক্ষ্তা বৃক্তদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জিািক্তদক্তহ সজারদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এিং সম্পনদর র্থার্থ ব্যিহার 

ক্তনক্তিতকরনণর র্াধ্যনর্ রূপকল্প-২০৪১ এর র্থার্থ িাস্তিায়ননর লনক্ষ্য- 

 

 

 

সহকারী পক্তরিালক ও অক্তিনায়ক (িলক্তত দাক্তয়ত্ব) 

২৪ আনসার ব্যাটাক্তলয়ন, কালাপুর, শ্রীর্েল, সর্ৌলিীিাজার 

 

এিং 

 

উপ-র্হাপক্তরিালক, িাংলানদশ আনসার ও গ্রার্ প্রক্ততরক্ষ্া িাক্তহনী  

ক্তসনলট সরঞ্জ, ক্তসনলট এর র্নধ্য  

২০২২ সানলর জুন র্ানসর ১৯ তাক্তরনখ এই িাক্তষ মক কর্ মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষ্ক্তরত হনলা। 

 

এই চুু্ক্তিনত স্বাক্ষ্রকারী উিয়পক্ষ্ ক্তনম্নক্তলক্তখত ক্তিষয়সমূনহ সম্মত হনলন: 
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সেকশন-১ 

 

রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কg©m¤úv`‡bi †ÿÎmg~n Ges কার্ যাবভল 

 

১.১  রূপকল্প (Vision): সুখী, েমৃদ্ধ ও ভনরাপদ রাষ্ট্র গঠনন সদনশর েব যত্র শাভি, শৃঙ্খলা, উন্নয়ন ও ভনরাপত্তা  ভবধান। 

 

১.২  অভিলক্ষ্য (Mission): 

 ১।  জন ভনরাপত্তামূলক কানজ েরকার বা েরকানরর অধীন সকান কর্তযপক্ষ্নক েহায়তা প্রদান করা। 

 ২।  সদনশর আর্ য-োমাভজক অবস্থা উন্নয়ননর লনক্ষ্য েরকার কর্তযক ভননদ যভশত সর্ সকান জনকল্যাণ মূলক  

কানজ অংশগ্রহণ করা। 

 ৩। সদনশর সর্ সকান দূনর্ যাগ সমাকানবলায় েরকার কর্তযক ভননদ যভশত কানজ অংশগ্রহণ করা; এবং  

 4। প্রক্তিিান িারা ক্তনি মাক্তরত অন্যান্য কাজ করা। ক্তিনশষ কনর সার্ক্তগ্রকতা সক ক্ষুণ না কনর ব্যাটাক্তলয়ন  

  আনসার সরকানরর ক্তননদ মনশ স্থল িাক্তহনী, সনৌ-িাক্তহনী, ক্তির্ান িাক্তহনী, িাংলানদশ ির্ মার গার্ ম ও পুক্তলশ  

  িাক্তহনী-সক সহায়তা প্রদান।   

 

১.৩ কg©m¤úv`‡bi †ÿÎ: 

  

 ১. ভবভিন্ন কাভরগভর ও সপশাভিভত্তক প্রভশক্ষ্ণ প্রদান কনর মানব েম্পদ উন্নয়ননর মাধ্যনম সদনশর       

  আর্ য-োমাভজক অবস্থার উন্নভত করা। 

 ২. ভবভিন্ন েরকাভর/নবেরকাভর গুরুত্বপূণ ম েংস্থা, স্থাপনা ও প্রভতষ্ঠাননর ভনরাপত্তা প্রদান করা। 

 ৩. পাব যতয এলাকােহ েমগ্র সদনশ জনভনরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষ্ামূলক কানজ অংশগ্রহণ।  

 ৪. সর্ সকান দুনর্ যাগ সমাকানবলা ও দুনর্ যাগ ব্যবস্থাপনামূলক  কার্ মক্রর্। 

 5. জনভহতকর  কার্ যক্রম। 
 

 সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদননর সক্ষ্ত্র (র্ক্তিপক্তরষদ ক্তিিাগ কর্তমক ক্তনি মাক্তরত) 

  

 ১। সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্ যক্রর্ সজারদারকরণ: 

 ক) শুদ্ধাচার কম যপভরকল্পনা বাস্তবায়ন; 

 খ) ই-গির্ন্যান্স/উদ্ভাবন কম যপভরকল্পনা বাস্তবায়ন; 

 গ) তথ্য অভধকার কম যপভরকল্পনা বাস্তবায়ন; 

 ঘ) অভিনর্াগ প্রভতকার কম যপভরকল্পনা বাস্তবায়ন; 

 ঙ) সেবা প্রদান প্রভতশ্রুভত কম যপভরকল্পনা বাস্তবায়ন; 

 

১.4 কার্ যাবভলিঃ (আইন/ভবভধ দ্বারা ভনধ যাভরত কার্ যাবভল) 
 

১. আনসার ও গ্রার্ প্রক্ততরক্ষ্া িাক্তহনীর ব্যাটাক্তলয়ন আনসার সদস্যনদর ক্তিক্তিন্ন কাক্তরগক্তর, সপশাক্তিক্তিক ও দক্ষ্তা বৃক্তদ্ধমূলক 

প্রক্তশক্ষ্ণ প্রদান কনর দক্ষ্ র্ানি সম্পদ উন্নয়ননর র্াধ্যনর্ সদনশর আথ ম-সার্াক্তজক অিস্থার উন্নক্তত করা; 

2. RvZxq I ¯ ’vbxq ch©v‡qi wbe©vPb, `~M©vc~Rvmn wewfbœ ivóªxq,সার্াক্তজক ও ির্ীয় অনুষ্ঠানাক্তদর wbivcËvq ব্যাটাক্তলয়ন 

Avbmvi m`m¨‡`i wb‡qvwRZ Kiv | 

3.  ক্তিক্তিন্ন দুনর্ মাগ সর্াকানিলায় প্রক্তশক্ষ্ণ প্রদাননর র্াধ্যনর্ সস্বচ্ছানসিী ততক্তর কনর দুনর্ মাগ ব্যিস্থাপনায় অংশগ্রহণ করা। 

4.  ক্তসনলট সরঞ্জািীন এলাকায় সর্ৌথ ও এককিানি টহল/অক্তির্াননর র্াধ্যনর্ আইন শৃঙ্খলা রক্ষ্া ও জানর্ানলর ক্তনরাপিা 

ক্তিিান করা; 

৫. ক্তনি মাহী ম্যাক্তজনের্নদর সানথ ক্তিক্তিন্ন সর্য় ব্যাটাক্তলয়ন আনসার সদস্যগণ কর্তমক সর্ািাইল সকানট ম অংশগ্রহণ করা; 
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       ৫ 
 

‡mKkb-2 

ক্তিক্তিন্ন কার্ মক্রনর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাি 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাি  কর্ মসম্পাদন সূিকসূিক একক প্রকৃত অজমন লক্ষ্যর্া

ত্রা  

২০২২-

২৩ 

প্রনক্ষ্পন ক্তনি মাক্তরত লক্ষ্যর্াত্রা অজমননর 

সক্ষ্নত্র সর্ৌথিানি দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত 

র্িণালয়/ ক্তিিাগ/সংস্থা 

সমূনহর নার্ 

উপািসূত্র  

২০২০-

২১ 

২০২১-

২২ 

২০২৩

-২৪ 

২০২৪-

২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

[১] সদনশর আইন শৃঙ্খলা 

পক্তরক্তস্থক্ততর উন্নয়ন; 
[১.১] ২৪ আনসার 

ব্যাটাক্তলয়ন এর সর্ৌথ ও 

এককিানি টহল ও 

অক্তির্ান 
 

সং

খ্যা  
১০৪ ১১২ ৫০ ৬০ ৭২ 

Avbmvi I wfwWwc m`i 

`ßi, eW©vi MvW© evsjv‡`k, 

¯’vbxq miKvi, †Rjv 

cÖkvmb, ‡fv³v AwaKvi 

msiÿ Awa`ßi 

২৪ আনসার 

ব্যাটাক্তলয়ননর 

সর্াতানয়ন 

প্রক্ততনিদন/অক্তফস 

আনদশ 

[১.২] ব্যাটাক্তলয়ন 

আনসার সদস্য 

সর্াতানয়ন 

সং

খ্যা  
- ৭০ ৮৫ ৯০ ৯৫ আনসার ক্তিক্তর্ক্তপ সদর দপ্তর 

২৪ আনসার 

ব্যাটাক্তলয়ননর ক্তিক্তিন্ন 

সজলার 

প্রক্ততনিদন/অক্তফস 

আনদশ 

[২] ব্যাটাক্তলয়ন আনসার 

সদস্যনদর প্রক্তশক্ষ্ণ প্রদান 

কনর র্ানিসম্পদ উন্নয়ননর 

র্াধ্যনর্ সদনশর আথ ম-

সার্াক্তজক অিস্থার উন্নক্তত 

করা; 

[৩.১] ব্যাটাক্তলয়ন 

আনসার সদস্যনদর ক্তিক্তিন্ন 

সর্ৌক্তলক, কাক্তরগক্তর ও 

সপশাক্তিক্তিক এিং দক্ষ্তা 

বৃক্তদ্ধমুলক প্রক্তশক্ষ্ণ প্রদান 

সং

খ্যা  
- ৬৮ ৭৫ ৯০ ১০৮ 

আনসার ক্তিক্তর্ক্তপ সদর দপ্তর 

প্রক্তশক্ষ্ণ শাখা/িাক্তষ মক 

প্রক্তশক্ষ্ণ ক্তননদ মক্তশকা 

প্রক্তশক্ষ্ণাথী সপ্ররনণর 

অক্তফস 

আনদশ/প্রক্ততনিদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৬ 
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সসকশন ৩ 
 

কর্ মসম্পাদন পক্তরকল্পনা 
 

কর্ মসম্পাদননর 

সক্ষ্ত্র 

সক্ষ্নত্রর 

র্ান 

৭০ 
 

কার্ মক্রর্ 
কর্ মসম্পাদন 

সূিক 
 

 

গণনা 

পদ্ধক্তত 
 

 

একক 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূিনকর 

র্ান 
 

প্রকৃত 

অজমন 

(ক্তিগত দুই 

িছনরর) 

২০২২-২৩ অথ মিছনরর 

লক্ষ্যর্াত্রা/ক্তনণ মায়ক 
 

প্রনক্ষ্পণ 

(আগার্ী দুই 

অথ ম িছনরর) 

২০২০-

২১ 

২০২১-

২২ 

অসািারণ 
অক্তত 

উির্ 
উির্ 

িলক্তত 

র্ান 

িলক্তত 

র্াননর 

ক্তননম্ন 

২০২৩-

২৪ 

২০২৪-

২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কর্ মসম্পাদননর সক্ষ্ত্র 

[১] ব্যাটাক্তলয়ন 

আনসার 

সদস্যনদর 

সক্ষ্র্তা 

বৃক্তদ্ধকরণ 

২৫ 

 
[১.১] প্রক্তশক্ষ্ণ 

[১.১.১] ব্যাটাক্তলয়ন 

আনসার সদস্যনদর 

সপশাগত প্রক্তশক্ষ্ণ 

সর্ক্তষ্ট সংখ্যা 
 

৭ 
৫০ ৬০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৪৫ ৪০ ৮৪ ৯০ 

[১.১.২] 

কর্ মকতমা/কর্ মিারীনদর 

দক্ষ্তা বৃক্তদ্ধমূলক প্রক্তশক্ষ্ণ 

প্রদান 

সর্ক্তষ্ট সংখ্যা 
 

৫ 
৭ ৮ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭ 

[২] গুরুত্বপূণ ম 

অনুষ্ঠান এিং  

সংস্থা/স্থাপনায় 

ক্তনরাপিা প্রদান 

১৫ 

[২.১] 

ব্যাটাক্তলয়ন 

আনসার,সদস্য 

সর্াতানয়ন 

 [২.১.১] রাষ্ট্রীয় ও ির্ীয় 

অনুষ্ঠানাক্তদর ক্তনরাপিা 

ক্তিিান 

সর্ক্তষ্ট সংখ্যা 

 

 

৭ 

৫০ ৬০ ৮৫ ৮০ ৭০ ৫৫ ৪০ ৯০ ৯৫ 

[৩] জনক্তহতকর 

কার্ মক্রর্ 
১০ 

[৩.১] 

জনকল্যাণমূলক 

কার্ মক্রর্ গ্রহণ 

[৩.১.১] ব্যাটাক্তলয়ন 

আনসার সদস্যনদর 

ক্তিক্তকৎসা অনুদান 

সর্ক্তষ্ট সংখ্যা 
 

২ 
- - ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৪ 

[৩.১.২] ব্যাটাক্তলয়ন 

আনসার সদস্যনদর 

সন্তাননদর ক্তশক্ষ্াবৃক্তি প্রদান 

সর্ক্তষ্ট সংখ্যা 
 

২ 
-- -- ২ ২ ১ ১ - ৩ ৪ 

[৩.১.৩] দক্তরদ্র-অসহায় 

আনসার-ক্তিক্তর্ক্তপ 

সদস্যনদর শীত িস্ত্র 

ক্তিতরণ 

সর্ক্তষ্ট সংখ্যা 
 

২ 
-- 

-- 

-- 
৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ২৫ ৬০ ৭২ 

[৩.১.৪] সদশব্যাপী 

‘পক্তরচ্ছন্ন গ্রার্-পক্তরচ্ছন্ন 

শহর’ কর্ মসূক্তির আওতায় 

পক্তরস্কার-পক্তরচ্ছন্নতা 

অক্তিয়ান 

সর্ক্তষ্ট সংখ্যা 
 

২ 
-- - ১ ১ - - - ২ ৩ 

[৪] 

জনক্তনরাপিা ও 

আইন-শৃঙ্খলা 

রক্ষ্ামূলক 

কার্ মক্রর্ 

১০ 
[৪.১] টহল/ 

অক্তির্ান 

[৪.১.১] ২৪ আনসার 

ব্যাটাক্তলয়ননর সর্ৌথ ও 

একক টহল/অক্তির্ান 

সর্ক্তষ্ট সংখ্যা ১০ ১০৪ ১১২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৭২ 

[৫] দূনর্ মাগ 

ব্যিস্থাপনামূলক 

কার্ মক্রর্ 

১০ 

 [৫.১] দূনর্ মাগ 

ব্যিস্থাপনা 

কার্ মক্রর্ 

[৫.১.২] দূনর্ মাগ 

সর্াকানিলায় বৃক্ষ্ সরাপন  
সর্ক্তষ্ট সংখ্যা ৫ - - ৮২ ৮০ ৭৫ ৬৫ ৫০ ৮৫ ৯০ 
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৭ 

 

কর্ মসম্পাদননর 

সক্ষ্ত্র 

র্ান 
 

কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদন  

সূিক 
 

 

গণনা 

পদ্ধক্তত 
 

 

একক 

 

কর্ মসম্পাদন  

সূিনকর 

র্ান 
 

 প্রকৃত 

অজমন 

 (ক্তিগত দুই 

িছনরর) 

২০২২-২৩ অথ মিছনরর লক্ষ্যর্াত্রা/ক্তনণ মায়ক 
 

প্রনক্ষ্পণ 

(আগার্ী দুই 

অথ মিছনরর) 

২০২০-

২১ 

২০২১-

২২ 

অসািারণ অক্তত উির্ উির্ িলক্তত র্ান িলক্তত  

র্াননর 

ক্তননম্ন 
২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদননর সক্ষ্ত্র (র্িণালয় কর্তমক ক্তনি মাক্তরত) 

সুশাসন ও 

সংস্কারমূলক 

কার্ মক্রনর্র 

িাস্তিায়ন 

সজারদারকরণ 

৩০ ১) শুদ্ধািার 

কর্ মপক্তরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

শুদ্ধািার 

কর্ মপক্তরকল্পনা 

িাস্তিাক্তয়ত 

 

 ১০          

২) ই-গিন্যমান্স/ 

উদ্ভািন 

কর্ মপক্তরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

ই-গিন্যমান্স/ 

উদ্ভািন 

কর্ মপক্তরকল্পনা 

িাস্তিাক্তয়ত 

 

 ১০   

 

      

৩) তথ্য অক্তিকার 

কর্ মপক্তরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

তথ্য অক্তিকার 

কর্ মপক্তরকল্পনা 

িাস্তিাক্তয়ত 

 

 

৩ 

  

 

      

৪) অক্তিনর্াগ 

প্রক্ততকার 

কর্ মপক্তরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

অক্তিনর্াগ 

প্রক্ততকার 

কর্ মপক্তরকল্পনা 

িাস্তিাক্তয়ত 

 

 

৪ 

  

 

      

৫) সসিা প্রদান 

প্রক্ততশ্রুক্তত 

কর্ মপক্তরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

সসিা প্রদান 

প্রক্ততশ্রুক্তত 

কর্ মপক্তরকল্পনা 

িাস্তিাক্তয়ত 

 

 

৩ 
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সংনর্াজনী-১ 

 

 

 

শব্দসংনক্ষ্প 

(Acronyms) 

 

ক্র. নং আদ্যক্ষ্র পূণ মক্তিিরণ 

1.  RTI Right to Information 

2.  E-Gov Electronic Governance 

3.  E-Gp National e-Government Procurement 

Portal 

4.  AMIS Ansar Management Information System 

5.  NIS National Integrity Strategy  

6.  GRS Grievance Redress System 

7.  VDP  Village Defence Party 

8.  CC Citizen Charter 

 

 

ক্র. নং আদ্যক্ষ্র পূণ মক্তিিরণ 

১ আরটিআই রাইট টু ইনফরনর্শন 

২ ই-গি ইনলকনরাক্তনক গিণ মননন্স 

৩ ই-ক্তজক্তপ ন্যাশনাল ই-গিণ মনর্ন্ট প্রক্তকউরনর্ন্ট সপাট মাল 

৪ এএর্আইএস আনসার ম্যাননজনর্ন্ট ইনফরনর্শন ক্তসনের্ 

৫ এনআইএস ন্যাশনাল ইক্তন্টক্তগ্রটি োনটক্তজ 

৬ ক্তজআরএস ক্তগ্রনিন্স ক্তরনেস ক্তসনের্ 

৭ ক্তিক্তর্ক্তপ ক্তিনলজ ক্তর্নফন্স পাটি ম 

৮ ক্তসক্তস ক্তসটিনজন িাট মার 

 

 

 

 

                                                                                               

                                                                                                ১০ 
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সংনর্াজনী-২ 

 

কর্ মসম্পাদন ব্যিস্থাপনা ও প্রাণক 

 

ক্রঃ 

নং 
কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূিক 

িাস্তিায়নকারী অনুক্তিিাগ, 

অক্তিশাখা, শাখা  

লক্ষ্যর্াত্র অজমননর প্রর্ানক 

১ 

 

[১] প্রক্তশক্ষ্ণ [১.১] ব্যাটাক্তলয়ন আনসার সদস্যনদর কাক্তরগক্তর প্রক্তশক্ষ্ণ ২৪ আনসার ব্যাটাক্তলয়ন প্রক্তশক্ষ্নণর আনদশ, প্রক্তশক্ষ্ণাথীনদর নার্ীয় তাক্তলকা 

ও প্রক্তশক্ষ্নণর ছক্তি। 

[১.২] ব্যাটাক্তলয়ন আনসার সদস্যনদর সপশাগত প্রক্তশক্ষ্ণ ২৪ আনসার ব্যাটাক্তলয়ন প্রক্তশক্ষ্নণর আনদশ, প্রক্তশক্ষ্ণাথীনদর নার্ীয় তাক্তলকা 

ও প্রক্তশক্ষ্নণর ছক্তি। 

[১.৩] ব্যাটাক্তলয়ন আনসার সদস্যনদর পনদান্নক্তত প্রক্তশক্ষ্ণ ২৪ আনসার ব্যাটাক্তলয়ন প্রক্তশক্ষ্নণর আনদশ, প্রক্তশক্ষ্ণাথীনদর নার্ীয় তাক্তলকা 

ও প্রক্তশক্ষ্নণর ছক্তি। 

[১.৪] কর্ মকতমা/কর্ মিারীনদর দক্ষ্তা বৃক্তদ্ধমূলক 

প্রক্তশক্ষ্ণদান 

২৪ আনসার ব্যাটাক্তলয়ন প্রক্তশক্ষ্নণর আনদশ, প্রক্তশক্ষ্ণাথীনদর নার্ীয় তাক্তলকা 

ও প্রক্তশক্ষ্নণর ছক্তি। 

২ 

 

[২] ব্যাটাক্তলয়ন আনসার সদস্য 

সর্াতানয়ন 
[২.১] রাষ্টীয় ও ির্ীয় অনুষ্ঠানাক্তদর ক্তনরাপিা ক্তিিান 

২৪ আনসার ব্যাটাক্তলয়ন ক্তনরাপিা প্রদাননর সর্াতানয়ন আনদশ, তদারক্তক 

ক্তরনপাট ম ও ছক্তি 

৩ 

 

[৩.১] জনকল্যাণমূলক কার্ মক্রর্ 

গ্রহণ 

 

[৩.১.১] ব্যাটাক্তলয়ন আনসার সদস্যনদর ক্তিক্তকৎসা 

অনুদান 

২৪ আনসার ব্যাটাক্তলয়ন অক্তফস আনদশ, ছক্তি ও সর্াপনী প্রক্ততনিদন 

[৩.১.২] ব্যাটাক্তলয়ন আনসার সদস্যনদর সন্তাননদর 

ক্তশক্ষ্াবৃক্তি প্রদান 

২৪ আনসার ব্যাটাক্তলয়ন অক্তফস আনদশ, ছক্তি ও সর্াপনী প্রক্ততনিদন 

[৩.১.৩] দক্তরদ্র-অসহায় আনসার-ক্তিক্তর্ক্তপ সদস্যনদর শীত 

িস্ত্র ক্তিতরণ 

২৪ আনসার ব্যাটাক্তলয়ন অক্তফস আনদশ, ছক্তি ও সর্াপনী প্রক্ততনিদন 

[৩.১.৪] সদশব্যাপী ‘পক্তরচ্ছন্ন গ্রার্-পক্তরচ্ছন্ন শহর’ 

কর্ মসূক্তির আওতায় পক্তরস্কার-পক্তরচ্ছন্নতা অক্তির্ান 

২৪ আনসার ব্যাটাক্তলয়ন অক্তফস আনদশ, ছক্তি ও সর্াপনী প্রক্ততনিদন 

৪ [৪] টহল ও অক্তির্ান [৪.১.১] ২৪ আনসার ব্যাটাক্তলয়ননর সর্ৌথ ও একক 

টহল/অক্তির্ান 

২৪ আনসার ব্যাটাক্তলয়ন টহল /অক্তির্াননর আনদশ, ছক্তি ও  প্রক্ততনিদন 

৫ 
[৫] দূনর্ মাগ ব্যিস্থাপনা কার্ মক্রর্ 

[৫.১.১] দূনর্ মাগ সর্াকানিলায় বৃক্ষ্ সরাপন ২৪ আনসার ব্যাটাক্তলয়ন অক্তফস আনদশ, ছক্তি ও সর্াপনী প্রক্ততনিদন 

 

 

 

 

 

 

১১



E:\RANGE OFFICE SYLHET\Drafts\(10-26) Admin\10 Admin Branch\(10.004) Annual Performance Agreement\APA (2022-2023)\চুড়ান্ত\কর্ ম সম্পাদন চুক্তি 2021-22...2.doc 

 

সংনর্াজনী-৩ 

 

অন্য অক্তফনসর সনে সংক্তিষ্ট কর্ মসম্পাদন সূিকসমূহ 

কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূিক সর্ সকল অক্তফনসর সানথ সংক্তিষ্ট 
সংক্তিষ্ট অক্তফনসর সানথ কার্ যক্রম সমন্বয়ের 

ক ৌশল 

[১] প্রক্তশক্ষ্ণ [১.১] ব্যাটাক্তলয়ন আনসার সদস্যনদর কাক্তরগক্তর প্রক্তশক্ষ্ণ প্রক্তশক্ষ্ণ শাখা সদর দপ্তর ও সরঞ্জ দপ্তর ক্তসনলট িাক্তষ মক প্রক্তশক্ষ্ণ ক্তননদ মক্তশকা ও সদর দপ্তনর 

ক্তননদ মশনার আনলানক প্রক্তশক্ষ্ণ মাথী সপ্ররণ 

[১.২] ব্যাটাক্তলয়ন আনসার সদস্যনদর সপশাগত প্রক্তশক্ষ্ণ প্রক্তশক্ষ্ণ শাখা, সদর দপ্তর ও সরঞ্জ দপ্তর ক্তসনলট আনদশ প্রাক্তপ্ত সানপনক্ষ্ প্রক্তশক্ষ্ণ মাথী সপ্ররণ 

[১.৩] ব্যাটাক্তলয়ন আনসার সদস্যনদর পনদান্নক্তত প্রক্তশক্ষ্ণ প্রক্তশক্ষ্ণ শাখা, সদর দপ্তর ও সরঞ্জ দপ্তর ক্তসনলট 
আনদশ প্রাক্তপ্ত সানপনক্ষ্ প্রক্তশক্ষ্ণ মাথী সপ্ররণ 

[১.৪] কর্ মকতমা/কর্ মিারীনদর দক্ষ্তা বৃক্তদ্ধমূলক 

প্রক্তশক্ষ্ণদান 

ক্তনজস্ব িাক্তহনী ও ক্তিক্তিন্ন সরকারী প্রক্ততষ্ঠান 
আনদশ প্রাক্তপ্ত সানপনক্ষ্ প্রক্তশক্ষ্ণ মাথী সপ্ররণ 

[২] ব্যাটাক্তলয়ন আনসার সদস্য 

সর্াতানয়ন 
[২.১] রাষ্টীয় ও ির্ীয় অনুষ্ঠানাক্তদর ক্তনরাপিা ক্তিিান 

সরঞ্জ দপ্তর ও প্রতযাশী সংস্থা সর্াতানয়ননর জন্য িাক্তহদা/পত্র সপ্ররণ 

[৩] জনকল্যাণমূলক কার্ মক্রর্ 

গ্রহণ 

[৩.১.১] ব্যাটাক্তলয়ন আনসার সদস্যনদর ক্তিক্তকৎসা 

অনুদান 

আক্তি সদর দপ্তর ও সরঞ্জ দপ্তর ক্তসনলট অিযন্তরীন পত্র সর্াগানর্াগ 

[৩.১.২] ব্যাটাক্তলয়ন আনসার সদস্যনদর সন্তাননদর 

ক্তশক্ষ্াবৃক্তি প্রদান 

আক্তি সদর দপ্তর ও সরঞ্জ দপ্তর ক্তসনলট অিযন্তরীন পত্র সর্াগানর্াগ 

[৩.১.৩] দক্তরদ্র-অসহায় আনসার-ক্তিক্তর্ক্তপ সদস্যনদর শীত 

িস্ত্র ক্তিতরণ 

আক্তি সদর দপ্তর ও সরঞ্জ দপ্তর ক্তসনলট অক্তফস আনদশ, ছক্তি ও সর্াপনী প্রক্ততনিদন 

[৩.১.৪] সদশব্যাপী ‘পক্তরচ্ছন্ন গ্রার্-পক্তরচ্ছন্ন শহর’ 

কর্ মসূক্তির আওতায় পক্তরস্কার-পক্তরচ্ছন্নতা অক্তির্ান 

আক্তি সদর দপ্তর ও সরঞ্জ দপ্তর ক্তসনলট অক্তফস আনদশ, ছক্তি ও সর্াপনী প্রক্ততনিদন 

[৪] টহল ও অক্তির্ান [৪.১.১] ২৪ আনসার ব্যাটাক্তলয়ননর সর্ৌথ ও একক 

টহল/অক্তির্ান 

সজলা প্রশাসক ও সংক্তিষ্ট সজলা ম্যক্তজনেট টহল ও অক্তির্ানন অংশগ্রহনণর জন্য 

সর্াগানর্াগ 

[৫] দূনর্ মাগ ব্যিস্থাপনা কার্ মক্রর্ 
[৫.১.১] দূনর্ মাগ সর্াকানিলায় বৃক্ষ্ সরাপন আক্তি সদর দপ্তর ও সরঞ্জ দপ্তর ক্তসনলট অক্তফস আনদশ, ছক্তি ও সর্াপনী প্রক্ততনিদন 
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সংনর্াজনী-৪ 

আঞ্চলল /মাঠ পর্ যায়ের  ার্ যালয়ের জাতীয় শুদ্ধািার সকৌশল কর্ ম-পক্তরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 
 

আঞ্চলল /মাঠ পর্ যায়ের  ার্ যালয়ের নার্: ২৪ আনসার ব্যাটাললেন,  ালাপুর, শ্রীমঙ্গল, কমৌলভীবাজার 

কার্ মক্রনর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূিক 

 

সূিনকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়ননর 

দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যক্তি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অথ মিছনরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগক্তত পক্তরিীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

সকায়াট মার 

২য় 

সকায়াট মার 

৩য় 

সকায়াট মার 

৪থ ম 

সকায়াট মার 

সর্াট 

অজমন 

অক্তজমত 

র্ান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাক্ততষ্ঠাক্তনক ব্যিস্থা……………………………….১৫ 

১.১ তনক্ততকতা কক্তর্টির সিা আনয়াজন সিা 

আনয়াক্তজজত 

২ সংখ্যা সিাপক্তত 

তনক্ততকতা কক্তর্টি 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ তনক্ততকতা কক্তর্টির সিার ক্তসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন  

িাস্তিাক্তয়ত 

ক্তসদ্ধান্ত 

৪ % সিাপক্তত 

তনক্ততকতা কক্তর্টি 

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্রলিষ্ঠার লনলমত্ত অংশীজননর 

(stakeholders) অংশগ্রহনণ  সিা  

অনুক্তষ্ঠত সিা ৪ সংখ্যা অক্তিনায়ক ২ লক্ষ্যর্াত্রা - ১ ১ -    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রলশক্ষণ আয়োজন প্রক্তশক্ষ্ণ 

আনয়াক্তজত 

২ সংখ্যা অক্তিনায়ক ২ লক্ষ্যর্াত্রা - ১ - ১    

অজমন      

১.৫  ম য-পলরয়বশ উন্নেন (টিওএন্ডইভুক্ত 

অয় য়জা মালামাল লনষ্পলত্ত রণ/নলি 

লবনষ্ট রণ/পলরষ্কার-পলরচ্ছন্নিা বৃলদ্ধ ইিযালি 

উন্নত কর্ ম-

পক্তরনিশ 

৩ সংখ্যা 

ও 

তাক্তরখ 

অক্তিনায়ক ৩১/১২/২২ 

৩০/০৬/২৩ 

লক্ষ্যর্াত্রা ০ ৩১/১২/২২ ০ ৩০/০৬/২৩   ১.অনকনজা 

র্ালার্াল ক্তিনষ্টকরণ 

২. পক্তরস্কার-

পক্তরচ্ছন্নতা বৃক্তদ্ধ 

(সংযুক্তি) 

অজমন      

৭. ক্রেয়ক্ষয়ে শুদ্ধাচার............................................................৩ 

২.১ ২০২২-২৩ অি য বছয়রর ক্রয়-পক্তরকল্পনা  

ওয়েবসাইয়ট প্র াশ 

ক্রয়-পক্তরকল্পনা 

ওয়েবসাইয়ট 

প্র ালশি 

৩ তাক্তরখ অক্তিনায়ক ৩১/০৭/২২ লক্ষ্যর্াত্রা - ৩১/০৭/২২ - -    

অজমন      

৩. শুদ্ধািার সংক্তিষ্ট এিং দুনীক্তত প্রক্ততনরানি সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্……………৩২ (অগ্রালি ার লভলত্তয়ি ১নং সহ ন্যযনিম চারটি  ার্ যক্রম) 

৩.১ কসবা প্রিায়নর কক্ষয়ে করলজস্টায়র প্রয়িে 

কসবার লববরণ ও কসবাগ্রহীিার মিামি 

সংরক্ষণ 

সরক্তজোর 

হালনাগাদকৃত 

৮ % ক া াল পয়েন্ট 

 ম য িযা 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৩.২ ব্যাটাক্তলয়ন জানর্ র্সক্তজনদ শুদ্ধািার 

প্রক্ততপালন ও দূনীক্তত কুফল ক্তিষনয় খুতিা 

প্রদান 

 

িাস্তিাক্তয়ত 

ক্তসদ্ধান্ত 

৮ সংখ্যা ক া াল পয়েন্ট 

 ম য িযা 

১২ লক্ষ্যর্াত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

 

অজমন      

 

৩.৩ দুনীক্তত ও অক্তনয়র্ সংক্রান্ত প্রাপ্ত 

অক্তিনর্ানগর ক্তিরুনদ্ধ ব্যিস্থা গ্রহন 

অক্তিনর্ানগর 

ক্তিরুনদ্ধ ব্যিস্থা 

গ্রহন 

৮ সংখ্যা অক্তিনায়ক ২ লক্ষ্যর্াত্রা - - - -    

অজমন      

৩.৪ দরিার/সনিতনতামূলক সিা আনয়াজন  ৮ সংখ্যা অক্তিনায়ক  

৪ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১৩ 
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সংনর্াজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন  ম যপলর ল্পনা ২০২২-২৩ 

 

ক্রর্ কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূিক একক কর্ মসম্পাদন 

সূিনকর র্ান 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসািারণ উির্ িলক্তত র্ান 

১০০% ৮০% ৭০% 

১ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ১০ ১১ 

১ [১.১] একটি উদ্ভািনী 

িারণা/নসিা সহক্তজকরণ/ 

ক্তর্ক্তজটাইনজশন িাস্তিায়ন 

[১.১.১] একটি উদ্ভািনী িারণ/নসিা 

সহক্তজকরণ/ক্তর্ক্তজটাইনজশন িাস্তিাক্তয়ত 

তাক্তরখ ১০ ২৮/০২/২০২৩ ১৫/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ 

২ [২.১] ই-নক্তথর ব্যিহার বৃক্তদ্ধ [২.১.১] ই-ফাইনল সনাট ক্তনষ্পক্তিকৃত  % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

৩ [৩.১] তথ্য িাতায়ন 

হালনাগাদকরণ 

[৩.১.১] তথ্য িাতায়ন হালনাগাদকৃত সংখ্যা ১৫ ৪ ৩ ২ 

৪ [৪.১] ৪থ ম ক্তশল্প ক্তিপ্লনির িযানলঞ্জ 

সর্াকানিলায় করনীয় ক্তিষনয় 

অিক্তহতকরণ সিা/ কার্ মশালা 

আনয়াজন 

[১.৪.১] ৪থ ম ক্তশল্প ক্তিপ্লনির িযানলঞ্জ সর্াকানিলায় 

করণীয় ক্তিষনয় অিক্তহতকরণ সিা/কর্ মশালা 

আনয়াক্তজত 

সংখ্যা ৫ ২ ১ -- 

৫ [৫.১] ই-গিন্যমান্স ও উদ্ভািন 

কর্ মপক্তরকল্পনা িাস্তিায়ন 

[১.১.১] কর্ মপক্তরকল্পনা িাস্তিায়ন সংক্রান্ত 

প্রক্তশক্ষ্ণ আনয়াক্তজত 

সংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কর্ মপক্তরকল্পনার অি মিাক্তষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রক্ততনিদন উর্ধ্মতন কর্তমপনক্ষ্র ক্তনকট সপ্রক্তরত 

তাক্তরখ ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৪ 
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সংনর্াজনী ৬: র্িণালয়/ক্তিিাগ/রাষ্ট্রীয় প্রক্ততষ্ঠান/দপ্তর সংস্থা/ র্াঠ পর্ মানয়র দপ্তর এর অক্তিনর্াগ প্রক্ততকার ব্যিস্থা সংক্রান্ত কর্ ম-পক্তরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 
 

 ার্ যক্রয়মর কক্ষে 
 

মান  ার্ যক্রম 
 

 ম যসম্পািন 

সূচ  
এ   

 

 ম যসম্পািন 

সূচয় র মান 

প্রকৃি 

অজযন 

২০২০

-২১ 

প্রকৃি 

অজযন 

২০২১

-২২ 

লক্ষযমাো ২০২২-২০২৩ 

অসািারণ 
অলি 

উত্তম 
উত্তম  

চললি 

মান 
চললি মায়নর লনয়ে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রালিষ্ঠালন  

ব্যিস্থাপনা 

 

 

১৪ 

[১.১] অক্তিনর্াগ ক্তনষ্পক্তি কর্ মকতমা (অক্তনক) 

ও আক্তপল কর্ মকতমার তথ্য ওনয়িসাইনট 

তত্রর্াক্তসক ক্তিক্তিনত হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অলন  ও আলপল 

 ম য িযার িথ্য 

হালনাগািকৃি এবং 

ওয়েবসাইয়ট আপয়লাডকৃি 

সংখ্যা 

 
৪ - - ৪ ৩ - - - 

[১.২] ক্তনক্তদ মষ্ট সর্নয় অনলাইন/ অফলাইনন 

প্রাপ্ত অক্তিনর্াগ ক্তনষ্পক্তি  

[১.২.১] অক্তিনর্াগ 

ক্তনষ্পক্তিকৃত  
% 

৭ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[১.৩]অক্তিনর্াগ ক্তনষ্পক্তি সংক্রান্ত র্াক্তসক 

প্রক্ততনিদন উর্ধ্মতন কর্তমপক্ষ্ িরাির সপ্ররণ   
[১.৩.১]প্রক্ততনিদন সপ্রক্তরত % ৩ - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

সক্ষমিা বৃলদ্ধ 

 
১১ 

[২.১] কর্ মকতমা/কর্ মিারীনদর অক্তিনর্াগ 

প্রক্ততকার ব্যিস্থা এিং ক্তজআরএস 

সফটওয়যার ক্তিষয়ক প্রক্তশক্ষ্ণ আনয়াজন 

[২.১.১] প্রক্তশক্ষ্ণ 

আনয়াক্তজত 
সংখ্যা 

৪ 

 
- - ২ ১ - - - 

[২.২] ত্রেমালস  লভলত্তয়ি পলরবীক্ষণ এবং 

ত্রেমালস  পলরবীক্ষণ প্রলিয়বিন উর্ধ্যিন 

 র্তযপয়ক্ষর লন ট কপ্ররণ 

[২.২.১] ত্রেমালস  

প্রলিয়বিন কপ্রলরি 

  

সংখ্যা 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] অক্তিনর্াগ প্রক্ততকার ব্যিস্থাপনা 

ক্তিষনয় সেকনহাল্ডারগনণর সর্ন্বনয় 

অিক্তহতকরণ সিা আনয়াজন 

[২.৩.১] সিা আনয়াক্তজত সংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

১৫ 
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সংনর্াজনী ৭: র্িণালয়/ক্তিিাগ/রাষ্ট্রীয় প্রক্ততষ্ঠান/দপ্তর সংস্থা/র্াঠ পর্ মানয়র দপ্তর এর সসিা প্রদান প্রক্ততশ্রুক্তত িাস্তিায়ন কর্ ম-পক্তরকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

 

 

 ার্ যক্রয়মর কক্ষে 
 

মান  ার্ যক্রম 
 

 ম যসম্পািন 

সূচ  

এ   

 

 ম যসম্পািন 

সূচয় র মান 

প্রকৃি 

অজযন 

২০২০-২১ 

প্রকৃি অজযন 

২০২১-২২ 

লক্ষযমাো ২০২২-২০২৩ 

অসািারণ অলি উত্তম উত্তম 
চললি 

মান 

চললি মায়নর 

লনয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রালিষ্ঠালন  

 

 

১৮ 

[১.১] তত্রর্াক্তসক ক্তিক্তিনত সসিা প্রদান প্রক্ততশ্রুক্তত 

সংক্রান্ত পক্তরিীক্ষ্ণ কক্তর্টি পুনগ মঠন 
[১.১.১] কক্তর্টি পুনগ মঠন সংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.২] তত্রর্াক্তসক ক্তিক্তিনত সসিা প্রদান প্রক্ততশ্রুক্তত 

সংক্রান্ত পক্তরিীক্ষ্ণ কক্তর্টির সিার ক্তসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন   

[১.২.১] ক্তসদ্ধান্ত 

িাস্তিাক্তয়ত এিং 

প্রক্ততনিদন সপ্রক্তরত 

% 

 

৪ 

 
- - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩] সসিা প্রদান প্রক্ততশ্রুক্তত ক্তিষনয় আওতািীন 

দপ্তর/সংস্থার সর্ন্বনয় তত্রর্াক্তসক ক্তিক্তিনত সিা 

আনয়াজন 

[১.২.১] সিা 

আনয়াক্তজত  
সংখ্যা ২ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.৪] তত্রর্াক্তসক ক্তিক্তিনত সসিা প্রদান প্রক্ততশ্রুক্তত 

হালনাগাদকরণ (আওতািীন দপ্তর/সংস্থাসহ) 
[১.৪.১] হালনাগাদকৃত সংখ্যা ৯ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

সক্ষমিা অজযন ৭ 

[২.১] সসিা প্রদান প্রক্ততশ্রুক্তত ক্তিষয়ক  

কর্ মশালা/প্রক্তশক্ষ্ণ/সসক্তর্নার আনয়াজন  

[২.১.১] 

প্রক্তশক্ষ্ণ/কর্ মশালা 

আনয়াক্তজত 

 

সংখ্যা 

 

৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২]  কসবা প্রিান লবষয়ে 

কস্ট য়হাল্ডারগয়ণর৭সমন্বয়ে অবলহি রণ সভা 

আয়োজন 

[২.২.১]  অিক্তহতকরণ 

সিা অনুক্তষ্ঠত 
সংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 

 

 

 

 

 

 

 

       ১৬ 
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সংনর্াজনী ৮: তথ্য অক্তিকার ক্তিষনয় ২০২২-২৩ অথ মিছনরর িাক্তষ মক কর্ মপক্তরকল্পনা   
 

 ার্ যক্রয়মর 

কক্ষে 
 

মান  ার্ যক্রম 
 

 ম যসম্পািন 

সূচ  
এ   

 

 ম যসম্পািন 

সূচয় র মান 

প্রকৃি অজযন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃি অজযন 

২০২০-২১ 

লক্ষযমাো ২০২২-২০২৩ 

অসািারণ অলি উত্তম উত্তম  
চললি 

মান 

চললি মায়নর 

লনয়ে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রালিষ্ঠালন  ১০ 

[১.১] িথ্য অলি ার আইন অন্যর্ােী 

লনি যালরি সময়ের ময়ে িথ্য প্রালির 

আয়বিন লনষ্পলত্ত 

[১.১.১] লনি যালরি সময়ের 

ময়ে িথ্য প্রালির আয়বিন 

লনষ্পলত্ত 

% ০৬ - - ১০০% ৯০% ৮০% - - 

 

সক্ষমিা বৃক্তদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রনণাক্তদতিানি প্রকাশনর্াগ্য তথ্য 

হালনাগাি  য়র ওনয়িসাইনট প্রকাশ 

[১.২.১] হালনাগাদকৃত িথ্য 

ওনয়িসাইনট প্রকাক্তশত 

িালরখ 

 
০৪ - - 

৩১-১২-২২ ১৫-০১-২৩ ৩১-০১-২৩ - - 

৩০-০৬-২৩ - - - - 

[১.৩] িাক্তষ মক প্রক্ততনিদন প্রকাশ  
[১.৩.১] ক্তনি মাক্তরত সর্নয় 

িাক্তষ মক প্রক্ততনিদন প্রকাক্তশত  
তাক্তরখ  ০৩ - - ১৫-১০-২২ ১৫-১১-২২ ১৫-১২-২২ - - 

[১.৪]  িথ্য অলি ার আইন, ২০০৯ এর ৫ 

িারা অন্যসায়র র্াবিীে িয়থ্যর  যাটাল   

ও ইনয়ডক্স ত্রিলর/ হালনাগাি রণ 

[১.৪.১]  িয়থ্যর  যাটাল  

ও ইনয়ডক্স 

প্রস্তুিকৃি/হালনাগািকৃি 

িালরখ ০৩ - - ৩১-১২-২২ ১৫-০১-২৩ ৩১-০১-২৩ - - 

[১.৫] িথ্য অলি ার আইন ও লবলিলবিান 

সম্পয় য জনসয়চিনিা বৃলদ্ধ রণ 

[১.৫.১]  প্রিার কার্ মক্রর্ 

সম্পন্ন 
সংখ্যা ০৪ 

 

 

- 

- ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য অক্তিকার আইন, ২০০৯ ও এর 

ক্তিক্তির্ালা, প্রক্তিিানর্ালা, স্বতঃপ্রনণাক্তদত 

তথ্য প্রকাশ ক্তননদ মক্তশকাসহ সংক্তিষ্ট ক্তিষনয় 

কর্ মকতমা/কর্ মিারীনদর প্রক্তশক্ষ্ণ আনয়ানজন    

[১.৬.১] প্রলশক্ষণ আয়োলজি সংখ্যা  ০৩ - - ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] তথ্য অক্তিকার সংক্রান্ত প্রনতযকটি 

তত্রর্াক্তসক অগ্রগক্তত প্রক্ততনিদন ক্তনি মাক্তরত 

সর্নয় ওনয়িসাইনটর তথ্য অক্তিকার 

সসিািনে প্রকাশ 

[১.৭.১] তত্রর্াক্তসক অগ্রগক্তত 

প্রক্ততনিদন ওনয়িসাইনটর 

তথ্য অক্তিকার সসিািনে 

প্রকাক্তশত 

সংখ্যা ০২ - - ৪ ২ ৩ ১ - 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

১৭         
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       সংযুক্তি-১ 

   কর্ মপক্তরনিশ উন্নয়ন সংক্রান্ত সংযুক্তি (ক্রক্তর্ক ১.৫ of NISWP) 

 

 

ক্রঃ নং কার্ মক্রর্ িাস্তিায়ননর উপায় প্রর্াণক র্ন্তব্য 

১ পক্তরস্কার পক্তরচ্ছন্নতা প্রক্তত র্ানসর ২য় বুিিার আনুষ্ঠাক্তনকিানি 

পক্তরস্কার পক্তরচ্ছন্নতা অক্তির্ান পক্তরিালনা 

করা হনি। 

অক্তফস আনদশ, ছক্তি, সর্াপনী প্রক্ততনিদন  

২ অনকনজা র্ালার্াল ক্তিনষ্ট 

করণ 

কক্তর্টি গনঠাননর র্াধ্যনর্ অনকনজা 

র্ালার্াল ক্তিনষ্ট করা হনি। 

কক্তর্টি গঠননর অক্তফস আনদশ. ক্তিনষ্ট 

করননর ছক্তি, সর্াপনী প্রক্ততনিদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ১৮ 


