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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

জজলা কমান্ড্যান্ট (চঃ োঃ) 

বাাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রততরক্ষা বাতিনী  

সুনামগঞ্জ। 

 

এবাং 

 

উপ-মিাপতরচালক 

বাাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রততরক্ষা বাতিনী  

সিলেট রেঞ্জ, তসদলট 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বাতষ িক কম িসম্পােন চুতি 

১ জুলাই ২০22 িদত ৩০ জুন ২০23 পর্ িন্ত  
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সূতচপত্র  
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সাংদর্াজনী-5 :  ই-গির্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কে যপসেকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১৪ 

সাংদর্াজনী-6 :  অতিদর্াগ প্রততকার ব্যবস্থা কম িপতরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১৫ 

সাংদর্াজনী-7:  জসবা প্রোন প্রততশ্রুতত কম িপতরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১৬ 

সাংদর্াজনী-8 :  তথ্য অতিকার তবষদয় বাতষ িক কম িপতরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১৭ 
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কম িসম্পােদনর সাতব িক তচত্র 
 

সাম্প্রততক অজিন, চযাদলঞ্জ এবাং িতবষ্যৎ পতরকল্পনা 

 

সাম্প্রততক বছরসমূদির (৩ বছর) প্রিান অজিনসমূি: 

 

তবগত ০৩ বছদর জজলার জবকারত্ব দূরীকরদণ প্রায় 2500 জন আনসার ও তিতিতপ সেস্য-সেস্যাদক জমৌতলক, কাতরগতর ও জপশাতিতিক 

প্রতশক্ষণ প্রোন করা িদয়দছ। তবতিন্ন গুরুত্বপূণ ি স্থাপনার তনরাপিা প্রোদন 290 জন অেীভূত আনসার এবাং তবতিন্ন পর্ িাদয়র তনব িাচন, দূগ িাপূজা 

ও িমীয় অনুষ্ঠাদন 14000 জন আনসার- তিতিতপ সেস্য জমাতাদয়ন করা িদয়দছ। অত্র জজলায় 04টি স্থাপনার তনম িাণ ও জমরামত কাজ সম্পন্ন 

িদয়দছ। সুনামগঞ্জ জজলার সমতল এবাং িাওড় অঞ্চদলর জবাদরা িাদনর জমৌসুদম (এতপ্রল-দম ২০২০) শ্রতমক সাংকটকাদল 900 জন আনসার 

ও তিতিতপ সেস্য িানচাষীদের িান কাটার কাদজ সিায়তা কদরদছ। কদরানা জমাকাদবলায় 825টি স্বাস্থয সুরক্ষা সামগ্রী ও সদচতনতা সৃতষ্টর 

লদক্ষয 1100টি তলিদলট তবতরণ 3850টি পতরবারদক খাদ্য সিায়তা প্রোনসি কদরানা জরাগীদের টিকা প্রোন কার্ িক্রদম সিায়তার জন্য প্রায় 

200 জন আনসার ও তিতিতপ সেস্য-সেস্যা জমাতাদয়ন করা িদয়দছ এবাং লকিাউন বাস্তবায়দন আনসার ও তিতিতপ সেস্য-সেস্যার পাশাপাতশ 

45  জন ব্যাটাতলয়ন আনসার সেস্য সতক্রয়িাদব োতয়ত্ব পালন কদরদছ। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও জনতনরাপিা তনতিতকরদণ জজলায় জমাট 55 

টি টিল ও অতির্ান পতরচালনা করা িদয়দছ। মুতজববষ ি উদ র্াপন উপলদক্ষয জনতিতকর উদদ্যাদগর অাংশ তিদসদব 01 জন শতিে মুতিদর্াদ্ধা 

পতরবারদক গৃিতনম িাণ কদর জেওয়া িদয়দছ, 01টি বেবন্ধু কণ িার স্থাপন করা িদয়দছ, 8298 টি বৃক্ষদরাপন করা িদয়দছ, 459 জনদক খাদ্য 

সিায়তা প্রোন, জজলায় ৫০টি জাতীয় পতাকাসি ৫০ তমতনট র যাতল করা িদয়দছ।  

 

সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূি: 
 

ক) আনসার বাতিনীর জন্য সুতনতে িষ্ঠ কাদজর জক্ষত্র তচতিত না থাকা। 

খ) অত্র জজলার আনসার ও গ্রাম প্রততরক্ষা বতিনীর কাদজর পতরতির তুলনায় তবতিন্ন পর্ িাদয়র কম িকতিা/কম িচারী বা জনবদলর ঘাটতত। 

গ) প্রদয়াজনীয় অবকাঠাদমা ও আবাসন খাদত উন্নয়দনর জন্য অপর্ িাপ্ত বরাদ্দ। 

ঘ) প্রদয়াজনীয় লতজতিক সাদপাট ি ও র্ানবািদনর ঘাটতত। 

 
 

িতবষ্যৎ পতরকল্পনা: 
 

(১) প্রততবছর তবতিন্ন জমৌতলক, কাতরগতর, জপশাতিতিক ও েক্ষতা বৃতদ্ধমূলক প্রতশক্ষণ প্রোন কদর অন্ততঃ 825 জন আনসার ও তিতিতপ 

সেস্য-সেস্যাদক েক্ষ মানব সম্পে রুদপ গদড় জতালা; 

 (২) প্রতত বছর 55 জন সািারণ আনসার সেস্যদক অস্ত্র প্রতশক্ষণ প্রোদনর মাধ্যদম সরকাতর-দবসরকাতর সাংস্থার তনরাপিা োদনর জন্য 

সক্ষম কদর জতালা; 

(৩) সুনামগঞ্জ জজলার আনসার ও গ্রাম প্রততরক্ষা বাতিনীর জনবদলর েক্ষতা বৃতদ্ধর লদক্ষয তবতিন্ন প্রতশক্ষণ প্রোন করা। 

 

২০২২-২০২৩ অথ ি বছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজিন সমূি: 

 

(১) 400 জন আনসার ও তিতিতপ সেস্য-সেস্যাদের কাতরগতর, জপশাতিতিক জমৌতলক ও েক্ষতা বৃতদ্ধমূলক প্রতশক্ষণ প্রোন কদর মানব 

সম্পে উন্নয়ন; 

(২) সরকাতর-দবসরকাতর সাংস্থার তনরাপিায় 300 জন অাংগীভূত আনসার জমাতাদয়ন; 

(৩) রাষ্ট্রীয় ও িমীয় অনুষ্ঠানাতের তনরাপিায় 785 জন আনসার ও তিতিতপ সেস্য-সেস্যা জমাতাদয়ন; 

(৪) জনতনরাপিা ও আইন শৃাংখলা রক্ষায় 50 টি টিল ও অতির্ান পতরচালনা; 

(৫) দূদর্ িাগ ব্যবস্থাপনা প্রতশক্ষদণর মাধ্যদম 64 জন িলাতন্টয়ার তততর।  
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প্রস্তাবনা 

 

 

প্রাততষ্ঠাতনক েক্ষতা বৃতদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবতেতি জজারোর করা, সুশাসন সাংিতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ 

ব্যবিার তনতিতকরদণর মাধ্যদম ‘রূপকল্প-২০4১’ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

 

জজলা কমান্ড্যান্ট (চঃ োঃ) 

বাাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রততরক্ষা বাতিনী 

সুনামগঞ্জ 

 

 

এবাং 

 

উপ-মিাপতরচালক 

বাাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রততরক্ষা বাতিনী  

সিলেট রেঞ্জ, তসদলট 

  

এর মদধ্য 

 

২০22 সাদলর জুন মাদসর ....... তাতরদখ এই বাতষ িক কম িসম্পােন চুতি স্বাক্ষতরত িদলা। 

 

 

 

এই চুু্তিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ তনম্নতলতখত তবষয়সমূদি সম্মত িদলনঃ 
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জসকশন-১ 
 

রূপকল্প, অতিলক্ষয, কম িসম্পােদনর জক্ষত্রসমূি এবাং কার্ িাবতল 

 

 

১.১  রূপকল্প:  সুখী, সমৃদ্ধ ও তনরাপে রাষ্ট্র গঠদন জেদশর সব িত্র শাতন্ত, শৃঙ্খলা, উন্নয়ন ও তনরাপিা তবিান। 

 

১.২  অতিলক্ষয: 
 

১।  জনতনরাপিা ও দূদর্ িাগ জমাকাদবলায় সতক্রয় অাংশগ্রিণ; 

২।  আনসার ও তিতিতপর সেস্য-সেস্যাদক কাতরগতর ও জপশাতিতিক প্রতশক্ষণ প্রোন কদর েক্ষ মানব সম্পে তততরর 

 মাধ্যদম জেদশর আথ ি-সামাতজক অবস্থার উন্নয়ন; 

 ৩। জেদশর অিযন্তদর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও আতির্াতনক কার্ িক্রদম অন্যান্য বাতিনীর সাদথ অাংশগ্রিণ।  

 

১.৩ কম িসম্পােদনর জক্ষত্র: 
 

১। সুনামগঞ্জ জজলার আনসার ও গ্রাম প্রততরক্ষা বাতিনীর জনবদলর সক্ষমতা বৃতদ্ধকরণ; 

২। গুরুত্বপূণ ি সাংস্থা ও স্থাপনায় তনরাপিা প্রোন; 

৩। জনতিতকর কার্ িক্রম; 

৪। জনতনরাপিা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষামূলক কার্ িক্রম; 

৫। দুদর্ িাগ ব্যবস্থাপনামূলক কার্ িক্রম। 

 

সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কম িসম্পােদনর জক্ষত্র (মতন্ত্রপতরষে তবিাগ কর্তিক তনি িাতরত) 

  

 ১। সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কার্ িক্রম জজারোরকরণ: 
 

  ক) শুদ্ধাচার কম িপতরকল্পনা বাস্তবায়ন; 

  খ) ই-গির্ন্যান্স/উদ্ভাবন কম িপতরকল্পনা বাস্তবায়ন; 

  গ)  তথ্য অতিকার কম িপতরকল্পনা বাস্তবায়ন; 

  ঘ)  অতিদর্াগ প্রততকার কম িপতরকল্পনা বাস্তবায়ন; 

  ঙ)  জসবা প্রোন প্রততশ্রুতত কম িপতরকল্পনা বাস্তবায়ন। 

 

১.৪ কার্ িাবতলঃ (আইন/তবতি দ্বারা তনি িাতরত কার্ িাবতল) 
 

 

১. সুনামগঞ্জ জজলার আনসার ও গ্রাম প্রততরক্ষা বাতিনীর সেস্য-সেস্যাদের তবতিন্ন কাতরগতর, জপশাতিতিক ও েক্ষতা 

বৃতদ্ধমূলক প্রতশক্ষণ প্রোন কদর েক্ষ মানব সম্পে উন্নয়দনর মাধ্যদম জেদশর আথ ি-সামাতজক অবস্থার উন্নতত করা; 

২. সরকাতর-দবসরকাতর সাংস্থা ও প্রততষ্ঠাদনর তনরাপিা োদনর জন্য অেীভূত আনসার ও ব্যাটাতলয়ন আনসার জমাতাদয়ন; 

৩. জাতীয় ও স্থানীয় পর্ িাদয়র তনব িাচন, দুগ িাপূজাসি তবতিন্ন রাষ্ট্রীয়, সামাতজক ও িমীয় অনুষ্ঠানাতের তনরাপিায় আনসার 

সেস্যদের তনদয়াতজত করা; 

 ৪. জজলায় জর্ৌথ ও এককিাদব টিল/অতির্াদনর মাধ্যদম আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও জানমাদলর তনরাপিা তবিান করা; 

৫. তবতিন্ন দুদর্ িাগ জমাকাদবলায় প্রতশক্ষণ প্রোদনর মাধ্যদম জস্বচ্ছাদসবী তততর কদর দুদর্ িাগ ব্যবস্থাপনায় অাংশগ্রিণ করা। 
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জসকশন-২ 

তবতিন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত িলািল/প্রিাব 

 

চূড়ান্ত িলািল/প্রিাব  কম িসম্পােন সূচকসমূি একক প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা  

২০22-

23 

প্রদক্ষপণ তনি িাতরত লক্ষযমাত্রা অজিদনর 

জক্ষদত্র জর্ৌথিাদব োতয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/ তবিাগ/সাংস্থা 

সমূদির নাম 

উপািসূত্র  

২০23-২4 ২০২4-২5 

২০20-

21 

২০21-

22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

[1] আইন শৃঙ্খলা পতরতস্থততর 

উন্নয়ন; 

[1.১] সুনামগঞ্জ জজলায় 

জর্ৌথ ও এককিাদব টিল ও 

অতির্ান  

 

সাংখ্যা 

 
15 20 50 55 60 

আনসার তিতিতপ সের েপ্তর 

সাংতিষ্ট জজলা পুতলশ, জজলা 

প্রশাসন, মােক দ্রব্য তনয়ন্ত্রণ 

অতিেপ্তর ও জিািা অতিকার 

সাংরক্ষণ অতিেপ্তর 

জটকসই উন্নয়ন অিীষ্ট 

[১.২] আনসার ও তিতিতপ 

সেস্য জমাতাদয়ন 

সাংখ্যা  

 
100 110 785 800 850 

জজলা পুতলশ এবাং জজলা ও 

উপদজলা প্রশাসন 
জটকসই উন্নয়ন অিীষ্ট 

[2] জানমাদলর তনরাপিা তবিান 

[2.1] অেীভূত আনসার 

জমাতাদয়ন সাংখ্যা 

 
250 280 300 350 380 

আনসার তিতিতপ সের েপ্তর 

এবাং সরকাতর-দবসরকাতর 

প্রততষ্ঠান 

জটকসই উন্নয়ন অিীষ্ট 

[৩] আনসার ও তিতিতপ সেস্য-

সেস্যাদের প্রতশক্ষণ প্রোন কদর 

মানব সম্পে উন্নয়দনর মাধ্যদম 

জেদশর আথ ি-সামাতজক অবস্থার 

উন্নয়ন এবাং দূদর্ িাদগ সাড়া প্রোন 

[৩.১] আনসার ও তিতিতপ সেস্য-

সেস্যাদের তবতিন্ন জমৌতলক, 

কাতরগতর ও জপশাতিতিক এবাং 

েক্ষতা বৃতদ্ধমূলক প্রতশক্ষণ প্রোন  

সাংখ্যা  155 200 426 500 525 

আনসার তিতিতপ সের েপ্তর 

এবাং বাাংলাদেশ কাতরগতর 

তশক্ষা জবাি ি 

জটকসই উন্নয়ন অিীষ্ট 

[৩.২] দূদর্ িাগ ব্যবস্থাপনা তবষদয় 

প্রতশক্ষণ তেদয় জস্বচ্ছাদসবী তততর 
সাংখ্যা  - 64 ৬৪ ৬৪ ৬৪ 

আনসার ও গ্রাম প্রততরক্ষা বাতিনী  

সের েপ্তর। 
জটকসই উন্নয়ন অিীষ্ট 
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সেকশন ৩ 
 

কর্ মেম্পাদন পরিকল্পনা 
 

কর্ মেম্পাদননি 

সেত্র 

সেনত্র

ি র্ান 

৭০ 
 

কার্ মক্রর্ 
কর্ মেম্পাদন 

সূচক 
 

 

গণনা 

পদ্ধরি 
 

 

একক 

 

কর্ মেম্পাদন 

সূচনকি 

র্ান 
 

প্রকৃি অর্মন 

(রিগি দুই িছনিি) 
২০২২-২৩ অর্ মিছনিি লেযর্াত্রা/রনণ মায়ক 

 

প্রনেপণ 

(আগার্ী দুই অর্ ম িছনিি) 

২০২০-২১ ২০২১-২২ 
অোধািণ 

অরি 

উত্তর্ 
উত্তর্ চলরি র্ান 

চলরি 

র্াননি রননে 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 

[1] সুনামগঞ্জ 

জজলার আনসার 

ও গ্রাম প্রততরক্ষা 

বাতিনীর 

জনবদলর 

সক্ষমতা বৃতদ্ধকরণ 

25 

 
[1.১] প্রতশক্ষণ 

[1.১.১] আনসার-তিতিতপ সেস্য-

সেস্যাদের কাতরগতর প্রতশক্ষণ প্রোন 
সমতষ্ট সাংখ্যা 

 

৮ 12 15 18 16 15 12 10 25 30 

[1.১.2] আনসার-তিতিতপ সেস্য-

সেস্যাদের জপশাগত প্রতশক্ষণ 
সমতষ্ট সাংখ্যা 

 

৭ 13 44 90 81 72 63 54 100 110 

[1.১.3] আনসার-তিতিতপ সেস্য-

সেস্যাদের জমৌতলক প্রতশক্ষণ 
সমতষ্ট সাংখ্যা 

 

৫ 250 280 300 270 240 210 180 330 350 

[১.1.৪] কম িকতিা/কম িচারীদের েক্ষতা 

বৃতদ্ধমূলক প্রতশক্ষণ প্রোন 
সমতষ্ট সাংখ্যা 

 

৫ 12 15 18 16 15 12 10 20 25 

[2] গুরুত্বপূণ ি 

অনুস্ঠান এবাং 

সাংস্থা/স্থাপনায় 

তনরাপিা প্রোন 

15 

[2.1] ব্যাটাতলয়ন 

আনসার, অেীভূত 

আনসার এবাং 

তিতিতপ সেস্য 

জমাতাদয়ন 

[2.1.1] সরকাতর/দবসরকাতর সাংস্থার 

তনরাপিা তবিান 
সমতষ্ট সাংখ্যা 

 

8 250 280 300 270 240 210 180 325 350 

[2.1.2] রাষ্ট্রীয় ও িমীয় অনুষ্ঠানাতের 

তনরাপিা তবিান 
সমতষ্ট সাংখ্যা 

 

7 720 750 785 706 628 550 471 800 850 

[3] জনতিতকর 

কার্ িক্রম 

[৪] জনতনরাপিা 

ও আইন-শৃঙ্খলা 

রক্ষামূলক 

কার্ িক্রম 

10 

 

[3.1] 

জনকল্যাণমূলক 

কার্ িক্রম গ্রিণ 

[৪.1] টিল/ 

অতির্ান 

[৩.1.১] আনসার-তিতিতপ সেস্যদের 

তচতকৎসা অনুোন 
সমতষ্ট সাংখ্যা 

 

2 -- -- 10 9 8 7 6 15 20 

[৩.1.২] আনসার-তিতিতপ সেস্যদের 

সন্তানদের তশক্ষাবৃতি প্রোন 
সমতষ্ট সাংখ্যা 

 

2 -- -- 02 1 1 1 1 04 06 

[৩.1.৩] েতরদ্র-অসিায় আনসার-

তিতিতপ সেস্যদের শীত বস্ত্র তবতরণ 
সমতষ্ট সাংখ্যা 

 

2 -- -- 51 46 41 36 31 70 75 

[৩.1.4] জেশব্যাপী ‘পতরচ্ছন্ন গ্রাম-

পতরচ্ছন্ন শির’ কম িসূতচর আওতায় 

পতরস্কার-পতরচ্ছন্নতা অতিয়ান 

সমতষ্ট সাংখ্যা 

 

2 -- -- 01 1 1 1 1 02 04 

[৪.১.১] সুনামগঞ্জ জজলায় সমতল 

এলাকায় জর্ৌথ ও একক টিল/অতির্ান 
সমতষ্ট সাংখ্যা ১০ 10 12 50 45 40 35 30 55 60 

[5] দূদর্ িাগ 

ব্যবস্থাপনামূলক 

কার্ িক্রম 

10 
 [5.১] দূদর্ িাগ 

ব্যবস্থাপনা কার্ িক্রম 

[5.1.১] দূদর্ িাগ ব্যবস্থাপনা তবষদয় 

প্রতশক্ষণ প্রোদনর মাধ্যদম জস্বচ্ছাদসবী তততর 
সমতষ্ট সাংখ্যা 5 - 64 64 58 51 44 38 128 192 

[5.১.২] দূদর্ িাগ জমাকাদবলায় বৃক্ষ 

জরাপন  
সমতষ্ট সাংখ্যা 5 780 800 880 792 704 616 528 950 1000 
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কম িসম্পােদনর জক্ষত্র মান 
 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন  

সূচক 
 

 

গণনা 

পদ্ধতত 
 

 

একক 

 

কম িসম্পােন  

সূচদকর 

মান 
 

 প্রকৃত অজিন 

 (তবগত দুই বছদরর) 

২০২২-২৩ অথ িবছদরর লক্ষযমাত্রা/তনণ িায়ক 
 

প্রদক্ষপণ 

(আগামী দুই অথ িবছদরর) 

২০২০-২১ ২০২১-২২ 

অসািারণ অতত উিম উিম চলতত মান চলতত  

মাদনর তনদম্ন 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 সাংস্কারমূলক কম িসম্পােদনর জক্ষত্র (মন্ত্রণালয় কর্তিক তনি িাতরত) 

সুশাসন ও সাংস্কারমূলক 

কার্ িক্রদমর বাস্তবায়ন 

জজারোরকরণ 

৩০ ১) শুদ্ধাচার কম িপতরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

শুদ্ধাচার কম িপতরকল্পনা 

বাস্তবাতয়ত 

  ১০ 
         

২) ই-গিন্যিান্স/ উদ্ভাবন 

কম িপতরকল্পনা বাস্তবায়ন 

ই-গিন্যিান্স/ উদ্ভাবন 

কম িপতরকল্পনা 

বাস্তবাতয়ত 

 
 

১০   

 

      

৩) তথ্য অতিকার 

কম িপতরকল্পনা বাস্তবায়ন 

তথ্য অতিকার 

কম িপতরকল্পনা 

বাস্তবাতয়ত 

 
 

৩ 

  

 

      

৪) অতিদর্াগ প্রততকার 

কম িপতরকল্পনা বাস্তবায়ন 

অতিদর্াগ প্রততকার 

কম িপতরকল্পনা 

বাস্তবাতয়ত 

 
 

৪ 

  

 

      

৫) জসবা প্রোন প্রততশ্রুতত 

কম িপতরকল্পনা বাস্তবায়ন 

জসবা প্রোন প্রততশ্রুতত 

কম িপতরকল্পনা 

বাস্তবাতয়ত 

 
 

৩ 
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সাংদর্াজনী-১ 

 

 

 

শব্দসাংদক্ষপ 

(Acronyms) 

 

ক্র. নাং আদ্যক্ষর পূণ িতববরণ 

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. নাং আদ্যক্ষর পূণ িতববরণ 

১ আরটিআই রাইট টু ইনিরদমশন 

২ ই-গি ইদলকদরাতনক গিণ িদনন্স 

৩ ই-তজতপ ন্যাশনাল ই-গিণ িদমন্ট প্রতকউরদমন্ট জপাট িাল 

৪ এএমআইএস আনসার ম্যাদনজদমন্ট ইনিরদমশন তসদিম 

৫ এনআইএস ন্যাশনাল ইতন্টতগ্রটি স্ট্রাদটতজ 

৬ তজআরএস তগ্রদিন্স তরদেস তসদিম 

৭ তিতিতপ তিদলজ তিদিন্স পাটি ি 

৮ তসতস তসটিদজন চাট িার 

 

 

 



সাংদর্াজনী-২ 
 

কম িসম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক 
 

 

ক্র. 

নাং 
কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক 

বাস্তবায়নকারী অনুতবিাগ, অতিশাখা, 

শাখা 
লক্ষযমাত্রা অজিদনর প্রমাণক 

১ [১.১] প্রতশক্ষণ 

[১.১.১] আনসার-তিতিতপ সেস্য-সেস্যাদের কাতরগতর 

প্রতশক্ষণ 

জজলা ও উপদজলা কার্ িালয় সারসাংদক্ষপ, প্রতশক্ষদণর আদেশ, প্রতশক্ষণাথীদের নামীয় তাতলকা ও 

প্রতশক্ষদণর ছতব 

[১.১.১] আনসার-তিতিতপ সেস্য-সেস্যাদের জপশাগত 

প্রতশক্ষণ 

জজলা ও উপদজলা কার্ িালয় সারসাংদক্ষপ, প্রতশক্ষদণর আদেশ, প্রতশক্ষণাথীদের নামীয় তাতলকা ও 

প্রতশক্ষদণর ছতব 

[১.১.৩] আনসার-তিতিতপ সেস্যদের জমৌতলক প্রতশক্ষণ 

জজলা ও উপদজলা কার্ িালয় সারসাংদক্ষপ, প্রতশক্ষদণর আদেশ, প্রতশক্ষণাথীদের নামীয় তাতলকা ও 

প্রতশক্ষদণর ছতব 

[১.১.৪] কম িকতিা/ কম িচারীদের েক্ষতা বৃতদ্ধমূলক 

প্রতশক্ষণ 

জজলা ও উপদজলা কার্ িালয় সারসাংদক্ষপ, প্রতশক্ষদণর আদেশ, প্রতশক্ষণাথীদের নামীয় তাতলকা ও 

প্রতশক্ষদণর ছতব 

২ 

[২.১] ব্যাটাতলয়ন আনসার, অেীভূত 

আনসার এবাং তিতিতপ সেস্য 

জমাতাদয়ন 

[২.১.১] সরকাতর/দবসরকাতর সাংস্থার তনরাপিা তবিান 
জজলা ও উপদজলা কার্ িালয় 

সারসাংদক্ষপ, তনরাপিা প্রোদনর অতিস আদেশ/প্রতযয়ন পত্র ও ছতব 

[২.১.২] রাষ্ট্রীয় ও িমীয় অনুষ্ঠানাতের তনরাপিা তবিান 
জজলা ও উপদজলা কার্ িালয় 

সারসাংদক্ষপ, জমাতাদয়ন আদেশ, প্রততদবেন/প্রতযয়নপত্র ও ছতব 

৩ 
[৩.১] জনকল্যাণমূলক কার্ িক্রম 

গ্রিণ 

[৩.১.১] আনসার-তিতিতপ সেস্যদের তচতকৎসা অনুোন জজলা ও উপদজলা কার্ িালয় সারসাংদক্ষপ, অতিস আদেশ, সমাপনী প্রততদবেন ও ছতব 

[৩.১.২] আনসার-তিতিতপ সেস্যদের সন্তানদের 

তশক্ষাবৃতি প্রোন 

জজলা ও উপদজলা কার্ িালয় 
সারসাংদক্ষপ, অতিস আদেশ, সমাপনী প্রততদবেন ও ছতব 

[৩.১.৩] েতরদ্র-অসিায় আনসার-তিতিতপ সেস্যদের 

শীত বস্ত্র তবতরণ 

জজলা ও উপদজলা কার্ িালয় 
সারসাংদক্ষপ, অতিস আদেশ, সমাপনী প্রততদবেন ও ছতব 

[৩.১.4] জেশব্যাপী ‘পতরচ্ছন্ন গ্রাম-পতরচ্ছন্ন শির’ 

কম িসূতচর আওতায় পতরস্কার-পতরচ্ছন্নতা অতির্ান 

জজলা ও উপদজলা কার্ িালয় 
সারসাংদক্ষপ, অতিস আদেশ, সমাপনী প্রততদবেন ও ছতব 

 

৪ 
[৪.১] টিল/অতির্ান 

[৪.১.১] সুনামগঞ্জ জজলার জর্ৌথ ও একক 

টিল/অতির্ান 

জজলা ও উপদজলা কার্ িালয় 
সারসাংদক্ষপ, টিল/অতির্াদনর আদেশ, প্রততদবেন ও ছতব 

৫ [৫.১] দূদর্ িাগ ব্যবস্থাপনা কার্ িক্রম 

[৫.১.১] দূদর্ িাগ ব্যবস্থাপনা তবষদয় প্রতশক্ষণোদনর 

মাধ্যদম জস্বচ্ছাদসবী তততর 

জজলা ও উপদজলা কার্ িালয় সারসাংদক্ষপ, প্রতশক্ষদণর আদেশ, প্রতশক্ষণাথীদের নামীয় তাতলকা ও 

প্রতশক্ষদণর ছতব 

[৫.১.২] দূদর্ িাগ জমাকাদবলায় বৃক্ষ জরাপন  
জজলা ও উপদজলা কার্ িালয় 

সারসাংদক্ষপ, অতিস আদেশ ও সমাপনী প্রততদবেন ও ছতব 

 

১১
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সাংদর্াজনী-৩ 

অন্য অতিদসর সদে সাংতিষ্ট কম িসম্পােন সূচকসমূি 

 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক জর্ সকল অতিদসর সাদথ সাংতিষ্ট সাংতিষ্ট অতিদসর সাদথ কার্ িক্রম সমন্বদয়র জকৌশল 

প্রতশক্ষণ 

[১.১] আনসার ও তিতিতপ সেস্য-সেস্যাদের কাতরগতর 

প্রতশক্ষণ প্রোন  
কাতরগতর তশক্ষা জবাি ি 

কাতরগতর প্রতশক্ষণ সনে প্রাতপ্তদত পত্র জপ্ররণ ও 

জর্াগাদর্াগ 

[১.২] আনসার ও তিতিতপ সেস্য-সেস্যাদের জপশাগত 

প্রতশক্ষণ 

প্রতশক্ষণ শাখা, সের েপ্তর এবাং জরঞ্জ েপ্তর, তসদলট 

জরঞ্জ, তসদলট 
পত্র জর্াগাদর্াগ ও বরাদ্দ প্রাতপ্ত 

[১.৩] আনসার ও তিতিতপ সেস্য-সেস্যাদের জমৌতলক 

প্রতশক্ষণ 

প্রতশক্ষণ শাখা, সের েপ্তর এবাং জরঞ্জ েপ্তর, তসদলট 

জরঞ্জ, তসদলট 
পত্র জর্াগাদর্াগ ও বরাদ্দ প্রাতপ্ত 

[১.৪] কম িকতিা/কম িচারীদের েক্ষতা বৃতদ্ধমূলক 

প্রতশক্ষণোন 
তনজস্ব বাতিনী ও তবতিন্ন সরকারী প্রততষ্ঠান পত্র জর্াগাদর্াগ ও বরাদ্দ প্রাতপ্ত 

ব্যাটাতলয়ন আনসার, অেীভূত আনসার এবাং তিতিতপ 

সেস্য জমাতাদয়ন 

[২.১] সরকাতর/দবসরকাতর সাংস্থার তনরাপিা তবিান তবতিন্ন সরকাতর/দবসরকাতর সাংস্থা ও প্রততষ্ঠান অতেভূতকরদণর জন্য আদবেন প্রাতপ্ত  

[২.২] রাষ্ট্রীয় ও িমীয় অনুষ্ঠানাতের তনরাপিা তবিান স্থানীয় পুতলশ ও প্রতযাশী সাংস্থা জমাতাদয়দনর জন্য চাতিো/পত্র জপ্ররণ 

জনকল্যাণমূলক কার্ িক্রম গ্রিণ 

আনসার-তিতিতপ সেস্যদের তচতকৎসা অনুোন জজলািীন উপদজলাসমূি অিযন্তরীন পত্র জর্াগাদর্াগ 

আনসার-তিতিতপ সেস্যদের সন্তানদের তশক্ষাবৃতি প্রোন জজলািীন উপদজলাসমূি অিযন্তরীন পত্র জর্াগাদর্াগ 

েতরদ্র-অসিায় আনসার-তিতিতপ সেস্যদের শীত বস্ত্র 

তবতরণ 
উপদজলা কার্ িালয় অিযন্তরীন পত্র জর্াগাদর্াগ 

জেশব্যাপী ‘পতরচ্ছন্ন গ্রাম-পতরচ্ছন্ন শির’ কম িসূতচর 

আওতায় পতরস্কার-পতরচ্ছন্নতা অতির্ান 
জজলা কার্ িালয় ও জজলািীন উপদজলাসমূি অিযন্তরীন পত্র জর্াগাদর্াগ 

টিল/অতির্ান [৪.১.১] সুনামগঞ্জ জজলায় জর্ৌথ ও একক টিল/অতির্ান জজলা ম্যতজদস্ট্রট ও সাংতিষ্ট জজলার জজলা পুতলশ 
টিল/অতির্াদন লতজতিক সিায়তা প্রাতপ্তর জন্য 

জর্াগাদর্াগ 

দূদর্ িাগ ব্যবস্থাপনা কার্ িক্রম 

দূদর্ িাগ ব্যবস্থাপনা তবষদয় প্রতশক্ষণোদনর মাধ্যদম 

জস্বচ্ছাদসবী তততর 

উপদজলা কার্ িালয় 
অিযন্তরীন পত্র জর্াগাদর্াগ 

দূদর্ িাগ জমাকাদবলায় বৃক্ষ জরাপন  
জজলািীন উপদজলাসমূি 

অিযন্তরীন পত্র জর্াগাদর্াগ 
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সাংদর্াজনী-4 

আঞ্চতলক/মাঠ পর্ িায় কার্ িালদয়র জাতীয় শুদ্ধাচার জকৌশল কম ি-পতরকল্পনা: ২০২২-২০২৩ 

আঞ্চসেক/োঠ পর্ যালেে কার্ যােলেে নাম: জজলা আনসার ও গ্রাম প্রততরক্ষা বাতিনী, সুনামগঞ্জ। 

কার্ িক্রদমর নাম কম িসম্পােন সূচক 
সূচদক

র মান 
একক 

বাস্তবায়দনর 

োতয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যতি/পে 

২০২২-২০২৩ 

অথ ি বছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগতত পতরবীক্ষণঃ ২০২২-২০২৩  

মন্তব্য লক্ষযমাত্রা/ 

অজিন 

১ম 

জকায়াট িার 

২য় 

জকায়াট িার 

৩য় 

জকায়াট িার 

৪থ ি 

জকায়াট িার 

জমাট 

অজিন 

অতজিত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাততষ্ঠাতনক ব্যবস্থা……………………………….....১৫ 

১.১ তনততকতা কতমটির সিা আলোজন সিা আদয়াতজত ২ সাংখ্যা 
সিাপতত তনততকতা 

কতমটি 
০৪ 

লক্ষযমাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  
  

অজিন      

১.২ তনততকতা কতমটিে সিার তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বাস্তবাতয়ত তসদ্ধান্ত ৪ % 
সিাপতত তনততকতা 

কতমটি 
৮০% 

লক্ষযমাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%  
  

অজিন      

১.৩ সুশাসন প্রততষ্ঠার তনতমদি অাংশীজদনর 

(stakeholders) অাংশগ্রিদণ  সিা 
অনুতষ্ঠত সিা ৪ সাংখ্যা 

জজলা কমান্ড্যান্ট 
০২ 

লক্ষযমাত্রা - ০১ ০১ -  
  

অজিন      

১.৪ শুদ্ধাচাে িংক্রান্ত প্রসশক্ষ্ণ আলোজন 
প্রসশক্ষ্ণ 

আলোসজত 
২ িংখ্যা 

জজলা কমান্ড্যান্ট 
০২ 

লক্ষযমাত্রা - ০১ ০১ -  
  

অজিন      

১.৫ কম ি-পতরদবশ উন্নয়ন (টিওএন্ড্ইভুি অদকদজা 

মালামাল তনষ্পতিকরণ/নতথ তবনষ্টকরণ/পতরষ্কার-

পতরচ্ছন্নতা বৃতদ্ধ/মতিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুদমর 

ব্যবস্থা করা ইতযাতে  

উন্নত কে য-পসেলবশ ৩ 
সাংখ্যা ও 

তাতরখ 

জজলা কমান্ড্যান্ট 
০২ 

10/01/23 

লক্ষযমাত্রা - - - ১০/০৪/২৩  

  

অজিন      

২.  ক্রলেে রক্ষ্লে শুদ্ধাচাে ........................................................................৩ 

২.১ ২০২২-২৩ অথ ি বছদরর ক্রয়-পতরকল্পনা 

ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

ক্রয়-পতরকল্পনা 

ওদয়বসাইদট প্রকাতশত 
৩ তাতরখ জজলা কমান্ড্যান্ট 31/07/22 

লক্ষযমাত্রা - 11/07/22 - -    

অজযন 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচার সাংতিষ্ট এবাং দূনীতত প্রততদরাদি সিায়ক অন্যান্য কার্ িক্রম……………..৩২ (অগ্রাসিকাে সিসিলত ১ নং িহ ন্যযনতে চারটি কার্ যক্রে) 

৩.১ সেবা প্রদানের সেনে সরজিস্টানর প্রনদয় সেবার 

জববরণ ও সেবাগ্রহীতার মতামত েংরেণ 

সিরর্স্টাি 

হালনাগাদকৃি 
৮ % 

স াকাল   পনয়ন্ট 

কর্ মকিমা 
১০০% 

লেযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্মন      

৩.২ র্ারেক প্ররিনিদন মূল্যায়ন ও পুিস্কাি 
মূল্যারয়ি ও 

পুিস্কৃি 
৮ % সর্লা কর্ান্ড্যান্ট ১০০% 

লেযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্মন      

৩.৩ ের্য়র্ি অর নে হারর্ি ও অর ে িযাগ  
হারর্িা সিরর্স্টাি 

হালনাগাদকৃি 
৮ % স াকাল পনয়ন্ট ১০০% 

লেযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্মন      

৩.৪ র্ারেক রর্টিং র্র্াের্নয় পালন ও হারর্িা 

সিরর্স্টাি ব্যিহাি  

রর্টিং আনয়ারর্ি 

ও হারর্িা 

সিরর্স্টাি 

হালনাগাদকৃি 

৮ % স াকাল পনয়ন্ট ১০০% 

লেযর্াত্রা 
১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 
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সাংদর্াজনী 5: ই-গির্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কে যপসেকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

ক্রম কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক একক কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসািারণ উিম চলতত মান 

১০০% ৮০% ৭০% 

১ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ১০ ১১ 

১ [১.১] একটি উদ্ভাবনী 

িারণা/দসবা সিতজকরণ/ 

তিতজটাইদজশন বাস্তবায়ন 

[১.১.১] একটি উদ্ভাবনী িারণ/দসবা 

সিতজকরণ/তিতজটাইদজশন বাস্তবাতয়ত 

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

২ [২.১] ই-নতথর ব্যবিার বৃতদ্ধ [২.১.১] ই-িাইদল জনাট তনষ্পতিকৃত  % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

৩ [৩.১] তথ্য বাতায়ন 

িালনাগােকরণ 

[৩.১.১] তথ্য বাতায়ন িালনাগােকৃত সাংখ্যা ১৫ ৪ ৩ ২ 

৪ [৪.১] ৪থ ি তশল্প তবপ্লদবর চযাদলঞ্জ 

জমাকাদবলায় করনীয় তবষদয় 

অবতিতকরণ সিা/ কাম িশালা 

আদয়াজন 

[১.৪.১] ৪থ ি তশল্প তবপ্লদবর চযাদলঞ্জ জমাকাদবলায় 

করণীয় তবষদয় অবতিতকরণ সিা/কম িশালা 

আদয়াতজত 

সাংখ্যা ৫ ২ ১ -- 

৫ [৫.১] ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভাবন 

কম িপতরকল্পনা বাস্তবায়ন 

[১.১.১] কম িপতরকল্পনা বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত 

প্রতশক্ষণ আদয়াতজত 

সাংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কম িপতরকল্পনার অি িবাতষ িক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রততদবেন উর্ধ্িতন কর্তিপদক্ষর তনকট জপ্রতরত 

তাতরখ ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 
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সাংদর্াজনী 6: মন্ত্রণালয়/তবিাগ/রাষ্ট্রীয় প্রততষ্ঠান/েপ্তর সাংস্থা/ মাঠ পর্ িাদয়র েপ্তর এর অতিদর্াগ প্রততকার ব্যবস্থা সাংক্রান্ত কম ি-পতরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 
 

কার্ যক্রলেে 

রক্ষ্ে 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যিম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যিম্পাদন 

সূচলকে োন 

প্রকৃত 

অজযন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজযন 

২০২১-

২২ 

েক্ষ্যোো ২০২২-২০২৩ 

অিািােণ 
অসত 

উিে 
উিে  

চেসত 

োন 
চেসত োলনে সনলে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাসতষ্ঠাসনক 

ব্যবস্থাপনা 

 

 

১৪ 

[১.১] অতিদর্াগ তনষ্পতি কম িকতিা (অতনক) 

ও আতপল কম িকতিার তথ্য ওদয়বসাইদট এবাং 

তজআরএস সিটওয়যার (প্রদর্াজয জক্ষদত্র) 

তত্রমাতসক তিতিদত িালনাগােকরণ  

[১.১.১]  অসনক ও 

আসপে কে যকতযা তথ্য 

হােনাগাদকৃত এবং 

ওলেবিাইলট 

আপলোডকৃত 

সাংখ্যা 

 
৪   ৪ ৩   - 

[১.২] তনতে িষ্ট সমদয় অনলাইন/ অিলাইদন 

প্রাপ্ত অতিদর্াগ তনষ্পতি  

[১.২.১] অতিদর্াগ 

তনষ্পতিকৃত  
% ৭   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] অতিদর্াগ তনষ্পতি সাংক্রান্ত মাতসক 

প্রততদবেন উর্ধ্িতন কর্তিপক্ষ বরাবর জপ্ররণ 

[১.৩.১] প্রততদবেন 

জপ্রতরত 
% ৩   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

িক্ষ্েতা 

অজযন 

 

১১ 

[২.১] কম িকতিা/কম িচারীদের অতিদর্াগ 

প্রততকার ব্যবস্থা এবাং তজআরএস সিটওয়যার 

তবষয়ক প্রতশক্ষণ আদয়াজন 

[২.১.১] প্রতশক্ষণ 

আদয়াতজত 
সাংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 

[২.২] তত্রমাতসক তিতিদত পতরবীক্ষণ এবাং 

তত্রমাতসক পতরবীক্ষণ প্রততদবেন উর্ধ্িতন 

কর্তিপদক্ষর তনকট জপ্ররণ 

[২.২.১] তত্রমাতসক 

প্রততদবেন জপ্রতরত 
সাংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১  

[২.৩] অতিদর্াগ প্রততকার ব্যবস্থাপনা তবষদয় 

জিকদিাল্ডারগদণর সমন্বদয় অবতিতকরণ 

সিা আদয়াজন 

[২.৩.১] সিা 

আদয়াতজত 
সাংখ্যা ৪   ২ ১    
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সাংদর্াজনী 7: মন্ত্রণালয়/তবিাগ/রাষ্ট্রীয় প্রততষ্ঠান/েপ্তর সাংস্থা/মাঠ পর্ িাদয়র েপ্তর এর জসবা প্রোন প্রততশ্রুতত বাস্তবায়ন কম ি-পতরকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

 

 

কার্ যক্রলেে রক্ষ্ে 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যিম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কে যিম্পাদ

ন সূচলকে 

োন 

প্রকৃত 

অজযন 

২০২০-২১ 

প্রকৃত অজযন 

২০২১-২২ 

েক্ষ্যোো ২০২২-২০২৩ 

অিািােণ অসত উিে উিে 
চেসত 

োন 

চেসত োলনে 

সনলে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাসতষ্ঠাসনক 

 

 

১৮ 

[১.১] তত্রমাতসক তিতিদত জসবা প্রোন 

প্রততশ্রুতত সাংক্রান্ত পতরবীক্ষণ কতমটি পুনগ িঠন 

[১.১.১] কতমটি 

পুনগ িঠন 
সাংখ্যা ৩   ৪ ৩ ২ ১  

[১.২] তত্রমাতসক তিতিদত জসবা প্রোন প্রততশ্রুতত 

সাংক্রান্ত পতরবীক্ষণ কতমটির সিার তসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন   

[১.২.১] তসদ্ধান্ত 

বাস্তবাতয়ত এবাং 

প্রততদবেন জপ্রতরত 

% 

 

৪ 

 
  ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] জসবা প্রোন প্রততশ্রুতত তবষদয় আওতািীন 

েপ্তর/সাংস্থার সমন্বদয় তত্রমাতসক তিতিদত সিা 

আদয়াজন 

[১.২.১] সিা 

আদয়াতজত  
সাংখ্যা ২   ৪ ৩ ২ ১  

[১.৪] তত্রমাতসক তিতিদত জসবা প্রোন প্রততশ্রুতত 

িালনাগােকরণ (আওতািীন েপ্তর/সাংস্থাসি) 
[১.৪.১] িালনাগােকৃত সাংখ্যা ৯   ৪ ৩ ২ ১  

িক্ষ্েতা অজযন ৭ 

[২.১] জসবা প্রোন প্রততশ্রুতত তবষয়ক  

কম িশালা/প্রতশক্ষণ/জসতমনার আদয়াজন  

[২.১.১] 

প্রতশক্ষণ/কম িশালা 

আদয়াতজত 

 

িংখ্যা 

 

৩ - - ২ ১    

[২.২]  রিবা প্রদান সবষলে 

রেকলহাল্ডােগলণে৭িেন্বলে অবসহতকেণ 

িিা আলোজন 

[২.২.১]  অবতিতকরণ 

সিা অনুতষ্ঠত 
িংখ্যা ৪ - - ২ ১    
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সাংদর্াজনী 8: তথ্য অতিকার তবষদয় ২০২২-২৩ অথ িবছদরর বাতষ িক কম িপতরকল্পনা   

 

কার্ যক্রলেে 

রক্ষ্ে 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যিম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যিম্পাদন 

সূচলকে োন 

প্রকৃত 

অজযন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃত অজযন 

২০২০-২১ 

েক্ষ্যোো ২০২২-২০২৩ 

অিািােণ অসত উিে উিে  
চেসত 

োন 

চেসত 

োলনে সনলে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাসতষ্ঠাসনক ১০ 

[১.১] তথ্য অসিকাে আইন অনুর্ােী 

সনি যাসেত িেলেে েলে তথ্য প্রাসিে 

আলবদন সনষ্পসি 

 

[১.১.১] সনি যাসেত 

িেলেে েলে তথ্য 

প্রাসিে আলবদন সনষ্পসি 

% ০৬   ১০০% ৯০% ৮০% - - 

 

িক্ষ্েতা বৃতদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রদণাতেতিাদব প্রকাশদর্াগ্য তথ্য 

হােনাগাদ কলে ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

[১.২.১] িালনাগােকৃত 

তথ্য ওদয়বসাইদট 

প্রকাতশত 

তাসেখ 

 
০৪   

৩১-১২-২২ ১৫-০১-২৩ 
৩১-০১-

২৩ 
- - 

৩০-০৬-২৩ - - - - 

[১.৩] বাতষ িক প্রততদবেন প্রকাশ  

[১.৩.১] তনি িাতরত সমদয় 

বাতষ িক প্রততদবেন 

প্রকাতশত  

তাতরখ  ০৩   ১৫-১০-২২ ৩১-১০-২২ ৩০-১১-২২ - - 

[১.৪]  তথ্য অসিকাে আইন, ২০০৯ এে 

৫ িাো অনুিালে র্াবতীে তলথ্যে 

কযাটােক  ও ইনলডক্স ততসে/ 

হােনাগাদকেণ 

[১.৪.১]  তলথ্যে 

কযাটােক ও ইনলডক্স 

প্রস্তুতকৃত/হােনাগাদকৃত 

তাসেখ ০৩   ৩১-১২-২২ ১৫-০১-২৩ 
৩১-০১-

২৩ 
- - 

[১.৫] তথ্য অসিকাে আইন ও 

সবসিসবিান িম্পলকয জনিলচতনতা 

বৃসদ্ধকেণ 

[১.৫.১]  প্রচার কার্ িক্রম 

সম্পন্ন 
িংখ্যা ০৪ 

 

 
 ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য অতিকার আইন, ২০০৯ ও 

এর তবতিমালা, প্রতবিানমালা, 

স্বতঃপ্রদণাতেত তথ্য প্রকাশ 

তনদে িতশকাসি সাংতিষ্ট তবষদয় 

কম িকতিা/কম িচারীদের প্রতশক্ষণ 

আদয়াদজন    

[১.৬.১] প্রসশক্ষ্ণ 

আলোসজত 
িংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] তথ্য অতিকার সাংক্রান্ত প্রদতযকটি 

তত্রমাতসক অগ্রগতত প্রততদবেন তনি িাতরত 

সমদয় ওদয়বসাইদটর তথ্য অতিকার 

জসবাবদে প্রকাশ 

[১.৭.১] তত্রমাতসক 

অগ্রগতত প্রততদবেন 

ওদয়বসাইদটর তথ্য 

অতিকার জসবাবদে 

প্রকাতশত 

সাংখ্যা ০২   ৪ ২ ৩ ১  

 

  



সংযুক্তি-১ 

 

কর্ মপরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত সংযুক্তি (ক্ররর্ক ১,৫ of NISWP) 

ক্র: নিং কার্ মক্রর্ িাস্তিায়ননি উপায় প্রর্াণক র্ন্তব্য 

১ পরিস্কাি- পরিছন্নিা প্ররি র্ানেি ২য় বুধিাি আনুষ্ঠারনকভানি 

পরিছন্নিা অরভর্ান পরিচালনা কিা হনি। 

১. অর ে আনদশ 

২. ছরি 

৩. ের্াপনী প্ররিনিদন 

 

২ অনকনর্া র্ালার্াল 

রিনষ্টকিন 

করর্ট গঠননি র্াধ্যনর্ অনকনর্া র্ালার্াল 

রিনষ্ট কিা হনি। 

 ১. করর্ট গঠননি অর ে 

আনদশ 

২. রিনষ্ট কিননি ছরি। 

৩. ের্াপনী প্ররিনিদন। 

 

 


