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উপ-মহাপররচালক 

বাাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা বারহনী, রসদলট ররঞ্জ, রসদলট 

 

এবাং 

 

মহাপররচালক 

বাাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা বারহনী 

এর মদে স্বাক্ষররত 

 

 

 

 

বারষ িক কম িসম্পােন চুরি 

 

 

 

 

 

১ জুলাই ২০২২ হদত ৩০ জুন ২০২৩ পর্ িন্ত  
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কম িসম্পােদনর সারব িক রচত্র 
 

সাম্প্ররতক অজিন, চযাদলঞ্জ এবাং িরবষ্যৎ পররকল্পনা 

 

সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রিান অজিনসমূহ: 

 

রবগত ০৩ বছদর রসদলট ররদঞ্জর রবকারত্ব দূরীকরদণ প্রায় ৯,৭৫০ জন আনসার ও রিরিরপ সেস্য-সেস্যাদক রমৌরলক, কাররগরর ও 

রপশারিরিক প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদয়দছ। রবরিন্ন গুরুত্বপূণ ি স্থাপনার রনরাপিা প্রোদন ২,৭৫০ জন অেীভূত আনসার ও ৫০ জন ব্যাটারলয়ন 

আনসার এবাং রবরিন্ন পর্ িাদয়র রনব িাচন, দূগ িাপূজা ও িমীয় অনুষ্ঠাদন ৭৩,২৫০ জন আনসার- রিরিরপ সেস্য রমাতাদয়ন করা হদয়দছ। যুব 

সমাজদক প্ররশক্ষণ প্রোদনর লদক্ষয অত্র ররদঞ্জ ০২টি করম্পউটার রেরনাং রসন্টার ও ০৪টি রজলা কার্ িালদয় (রসদলট, সুনামগঞ্জ, রমৌলিীবাজার 

ও হরবগঞ্জ) রবরিন্ন প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা করা হদয়দছ। অত্র ররদঞ্জ ২৪টি স্থাপনার অবকাঠাদমা রনম িাণ ও রমরামত কাজ সম্পন্ন হদয়দছ। 

সুনামগঞ্জ এবাং হরবগঞ্জ রজলার সমতল এবাং হাওড় অঞ্চদলর রবাদরা িাদনর রমৌসুদম (এরপ্রল-রম ২০২০) শ্ররমক সাংকটকাদল ১৩৫০ জন 

আনসার ও রিরিরপ সেস্য িানচাষীদের িান কাটার কাদজ সহায়তা কদরদছ। কদরানা রমাকাদবলায় ৩,০০০টি স্বাস্থয সুরক্ষা সামগ্রী ও 

সদচতনতা সৃরষ্টর লদক্ষয ৪,০০০টি রলিদলট রবতরণ, ১৪,০০০টি পররবারদক খাদ্য সহায়তা প্রোনসহ কদরানা ররাগীদের টিকা প্রোন 

কার্ িক্রদম সহায়তার জন্য প্রায় ২,৩১৫ জন আনসার ও রিরিরপ সেস্য-সেস্যা রমাতাদয়ন করা হদয়দছ এবাং লকিাউন বাস্তবায়দন আনসার 

ও রিরিরপ সেস্য-সেস্যার পাশাপারশ ১৮০ জন ব্যাটারলয়ন আনসার সেস্য সরক্রয়িাদব োরয়ত্ব পালন কদরদছ। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও 

জনরনরাপিা রনরিতকরদণ রসদলট ররদঞ্জর ০৪টি রজলায় রমাট ৩০৬ টি টহল ও অরির্ান পররচালনা করা হদয়দছ। মুরজববষ ি উদ র্াপন 

উপলদক্ষয জনরহতকর উদদ্যাদগর অাংশ রহদসদব ২,৭৬০ জন অসচ্ছল আনসার ও রিরিরপ সেস্য-সেস্যাদক ত্রাণ ও খাদ্য সহায়তা প্রোন এবাং 

০৪ জন েররদ্র ও গৃহহীন আনসার ও রিরিরপ সেস্য-সেস্যাদক গৃহরনম িাণ কদর রেওয়া হদয়দছ, রসদলট ররঞ্জািীন ইউরনদট ০৫টি বেবন্ধু 

কণ িার স্থাপন করা হদয়দছ, ৩১,৬৪২টি বৃক্ষদরাপন করা হদয়দছ, রসদলট ররদঞ্জর সকল ইউরনদট ৫০টি জাতীয় পতাকাসহ ৫০ রমরনট র যারল 

করা হদয়দছ। 

 

সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ: 
 

ক) আনসার বারহনীর জন্য সুরনরে িষ্ঠ কাদজর রক্ষত্র রচরিত না থাকা; 

খ) রসদলট ররদঞ্জর কাদজর পরররির তুলনায় রবরিন্ন ইউরনদটর রবরিন্ন পর্ িাদয় কম িকতিা/কম িচারীর ঘাটরত, রনরাপিা প্রোদনর জন্য 

জনবদলর চারহোর তুলনায় ব্যাটারলয়ন আনসাদরর স্বল্পতা এবাং র্ানবাহদনর ঘাটরত; 

গ)  প্রদয়াজনীয় অবকাঠাদমা ও আবাসন খাদত উন্নয়দনর জন্য অপ্রতুল বরাদ্দ। 
 

িরবষ্যৎ পররকল্পনা: 
 

(১) প্ররতবছর রবরিন্ন রমৌরলক, কাররগরর, রপশারিরিক ও েক্ষতা বৃরদ্ধমূলক প্ররশক্ষণ প্রোন কদর অন্ততঃ ৩০০০ জন আনসার ও 

রিরিরপ সেস্য-সেস্যাদক েক্ষ মানব সম্পে রুদপ গদড় রতালা; 

 (২) প্ররত বছর ২০০ জন সািারণ আনসার সেস্যদক অস্ত্র প্ররশক্ষণ প্রোদনর মােদম সরকারর-রবসরকারর সাংস্থার রনরাপিা োদনর 

জন্য সক্ষম কদর রতালা; 

(৩) রসদলট ররদঞ্জর আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা বারহনীর জনবদলর েক্ষতা বৃরদ্ধর লদক্ষয রবরিন্ন প্ররশক্ষণ প্রোন করা। 

 

২০২২-২০২৩ অথ ি বছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজিন সমূহ: 

 

(১) ১৪৫৮ জন আনসার ও রিরিরপ সেস্য-সেস্যাদের কাররগরর, রপশারিরিক রমৌরলক ও েক্ষতা বৃরদ্ধমূলক প্ররশক্ষণ প্রোন কদর মানব 

সম্পে উন্নয়ন; 

(২) সরকারর-রবসরকারর সাংস্থার রনরাপিায় ২৭৪০ জন অাংগীভূত আনসার রমাতাদয়ন; 

(৩) রাষ্ট্রীয় ও িমীয় অনুষ্ঠানারের রনরাপিায় ৩৯২৫ জন আনসার ও রিরিরপ সেস্য-সেস্যা রমাতাদয়ন; 

(৪) জনরনরাপিা ও আইন শৃাংখলা রক্ষায় ২৮৫টি টহল ও অরির্ান পররচালনা; 

(৫) দূদর্ িাগ ব্যবস্থাপনা প্ররশক্ষদণর মােদম ২৫৬ জন িলারন্টয়ার ততরর।  
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প্রস্তাবনা 

 

 

প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ রজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ 

ব্যবহার রনরিতকরদণর মােদম রূপকল্প-২০৪১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

 

উপ-মহাপররচালক, বাাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা বারহনী 

রসদলট ররঞ্জ, রসদলট 

 

এবাং 

 

মহাপররচালক, বাাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা বারহনী  

এর মদে ২০২২ সাদলর জুন মাদসর ১২ তাররদখ এই বারষ িক কম িসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হদলা। 

 

এই চুু্রিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ রনম্নরলরখত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 
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রসকশন-১ 
 

রূপকল্প, অরিলক্ষয, কম িসম্পােদনর রক্ষত্রসমূহ এবাং কার্ িাবরল 

 

 

১.১  রূপকল্প:  সুখী, সমৃদ্ধ ও রনরাপে রাষ্ট্র গঠদন রেদশর সব িত্র শারন্ত, শৃঙ্খলা, উন্নয়ন ও রনরাপিা রবিান। 

 

১.২  অরিলক্ষয: 
 

১।  জনরনরাপিা ও দূদর্ িাগ রমাকাদবলায় সরক্রয় অাংশগ্রহণ; 

২।  আনসার ও রিরিরপর সেস্য-সেস্যাদক কাররগরর ও রপশারিরিক প্ররশক্ষণ প্রোন কদর েক্ষ মানব সম্পে ততররর 

 মােদম রেদশর আথ ি-সামারজক অবস্থার উন্নয়ন; 

 ৩। রেদশর অিযন্তদর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও আরির্ারনক কার্ িক্রদম অন্যান্য বারহনীর সাদথ অাংশগ্রহণ।  

 

১.৩ কম িসম্পােদনর রক্ষত্র: 
 

১। রসদলট ররদঞ্জর আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা বারহনীর জনবদলর সক্ষমতা বৃরদ্ধকরণ; 

২। গুরুত্বপূণ ি সাংস্থা ও স্থাপনায় রনরাপিা প্রোন; 

৩। জনরহতকর কার্ িক্রম; 

৪। জনরনরাপিা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষামূলক কার্ িক্রম; 

৫। দুদর্ িাগ ব্যবস্থাপনামূলক কার্ িক্রম। 

 

সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কম িসম্পােদনর রক্ষত্র (মরন্ত্রপররষে রবিাগ কর্তিক রনি িাররত) 

  

 ১। সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কার্ িক্রম রজারোরকরণ: 
 

  ক) শুদ্ধাচার কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন; 

  খ) ই-গির্ন্যান্স/উদ্ভাবন কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন; 

  গ)  তথ্য অরিকার কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন; 

  ঘ)  অরিদর্াগ প্ররতকার কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন; 

  ঙ)  রসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন। 

 

১.৪ কার্ িাবরলঃ (আইন/রবরি দ্বারা রনি িাররত কার্ িাবরল) 
 

 

১. রসদলট ররদঞ্জর আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা বারহনীর সেস্য-সেস্যাদের রবরিন্ন কাররগরর, রপশারিরিক ও েক্ষতা 

বৃরদ্ধমূলক প্ররশক্ষণ প্রোন কদর েক্ষ মানব সম্পে উন্নয়দনর মােদম রেদশর আথ ি-সামারজক অবস্থার উন্নরত করা; 

২. সরকারর-রবসরকারর সাংস্থা ও প্ররতষ্ঠাদনর রনরাপিা োদনর জন্য অেীভূত আনসার ও ব্যাটারলয়ন আনসার 

রমাতাদয়ন; 

৩. জাতীয় ও স্থানীয় পর্ িাদয়র রনব িাচন, দুগ িাপূজাসহ রবরিন্ন রাষ্ট্রীয়, সামারজক ও িমীয় অনুষ্ঠানারের রনরাপিায় 

আনসার সেস্যদের রনদয়ারজত করা; 

 ৪. রসদলট ররঞ্জািীন এলাকায় রর্ৌথ ও এককিাদব টহল/অরির্াদনর মােদম আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও জানমাদলর 

রনরাপিা রবিান করা; 

৫. রবরিন্ন দুদর্ িাগ রমাকাদবলায় প্ররশক্ষণ প্রোদনর মােদম রস্বচ্ছাদসবী ততরর কদর দুদর্ িাগ ব্যবস্থাপনায় অাংশগ্রহণ করা। 
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রসকশন-২ 

 

রবরিন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত িলািল/প্রিাব 

 

চূড়ান্ত িলািল/প্রিাব কম িসম্পােন সূচকসমূহ একক 

প্রকৃত অজিন 
লক্ষযমাত্রা 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপন 
রনি িাররত লক্ষযমাত্রা অজিদনর রক্ষদত্র 

রর্ৌথিাদব োরয়ত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/ 

রবিাগ/সাংস্থা সমূদহর নাম 

উপািসূত্র 
২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

[১]  রেদশর আইন শৃঙ্খলা পরররস্থরতর     

উন্নয়ন 

[১.১] রসদলট ররদঞ্জর  রর্ৌথ ও 

এককিাদব টহল/অরির্ান  

 

সাংখ্যা  ২৬০ ১০০ ২৮৫ ২৯০ ২৯৫ 

আনসার ও রিরিরপ সের েপ্তর, 

সাংরিষ্ট রজলা পুরলশ এবাং রজলা ও 

উপদজলা প্রশাসন 

রটকসই উন্নয়ন অিীষ্ট 

[১.২] ব্যাটারলয়ন আনসার ও 

আনসার - রিরিরপ সেস্য-সেস্যা 

রমাতাদয়ন 

সাংখ্যা  ১০৭৫০ ২৫০০ ৩৯২৫ ৩৯৩০ ৩৯৩৫ 
সাংরিষ্ট রজলার পুরলশ এবাং রজলা ও 

উপদজলা প্রশাসন 
রটকসই উন্নয়ন অিীষ্ট 

[২] জানমাদলর রনরাপিা রবিান 
[২.১] অেীভূত আনসার 

রমাতাদয়ন 
সাংখ্যা  ২৪০০ ২৭৩০ ২৭৪০ ২৭৪৫ ২৭৫০ 

আনসার ও রিরিরপ সের েপ্তর এবাং 

সরকারী-রবসরকারী প্ররতষ্ঠান 
রটকসই উন্নয়ন অিীষ্ট 

[৩] আনসার ও রিরিরপ সেস্য-

সেস্যাদের প্ররশক্ষণ প্রোন কদর 

মানব সম্পে উন্নয়দনর মােদম 

রেদশর আথ ি-সামারজক অবস্থার 

উন্নয়ন এবাং দূদর্ িাদগ সাড়া প্রোন 

[৩.১] আনসার ও রিরিরপ সেস্য-

সেস্যাদের রবরিন্ন রমৌরলক, 

কাররগরর ও রপশারিরিক এবাং 

েক্ষতা বৃরদ্ধমূলক প্ররশক্ষণ প্রোন  

সাংখ্যা  ১৮৪০ ১৩৩৭ ১৬৩৫ ১৭০৭ ১৭৮০ 
আনসার ও রিরিরপ সের েপ্তর এবাং 

বাাংলাদেশ কাররগরর রশক্ষা রবাি ি 
রটকসই উন্নয়ন অিীষ্ট 

[৩.২] দূদর্ িাগ ব্যবস্থাপনা রবষদয় 

প্ররশক্ষণ রেদয় রস্বচ্ছাদসবী ততরর 
সাংখ্যা  - ২৫৬ ২৫৬ ২৫৬ ২৫৬ 

আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা বারহনী  

সের েপ্তর। 
রটকসই উন্নয়ন অিীষ্ট 
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রসকশন ৩ 
 

কম িসম্পােন পররকল্পনা 
 

কম িসম্পােদনর রক্ষত্র 

রক্ষদত্রর 

মান 

৭০ 
 

কার্ িক্রম 
কম িসম্পােন 

সূচক 
 

 

গণনা 

পদ্ধরত 
 

 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 
 

প্রকৃত অজিন 

(রবগত দুই বছদরর) 
২০২২-২৩ অথ িবছদরর লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক 

 

প্রদক্ষপণ 

(আগামী দুই অথ ি 

বছদরর) 

২০২০-২১ ২০২১-২২ 
অসািারণ অরত উিম উিম চলরত মান 

চলরত 

মাদনর রনদম্ন 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 

কম িসম্পােদনর রক্ষত্র 

[১] রসদলট ররদঞ্জর 

আনসার ও গ্রাম 

প্ররতরক্ষা বারহনীর 

জনবদলর সক্ষমতা 

বৃরদ্ধকরণ 
 

২৫ 

 
[১.১] প্ররশক্ষণ 

[১.১.১] আনসার-রিরিরপ সেস্য-

সেস্যাদের কাররগরর প্ররশক্ষণ প্রোন 
সমরষ্ট সাংখ্যা 

 

৮ 
১৯০ ৬৪ ৭০ ৬৫ ৬১ ৫৮ ৫৬ ৭৫ ৮০ 

[১.১.২] আনসার-রিরিরপ সেস্য-

সেস্যাদের রপশাগত প্ররশক্ষণ 
সমরষ্ট সাংখ্যা 

 

৭ 
৪৩০ ১৯৩ ৩৯৫ ৩৮৭ ৩৮০ ৩৭৩ 

৩৬৫ 

৪০০ ৪০৫ 

[১.১.৩] আনসার-রিরিরপ সেস্য-

সেস্যাদের রমৌরলক প্ররশক্ষণ 
সমরষ্ট সাংখ্যা 

 

৫ 
১১২০ ১০০০ ১০৯০ ১০৮৪ ১০৮০ ১০৭৫ ১০৭১ ১১৫০ ১২১০ 

[১.১.৪] কম িকতিা/কম িচারীদের েক্ষতা 

বৃরদ্ধমূলক প্ররশক্ষণ প্রোন 
সমরষ্ট সাংখ্যা 

 

৫ 
১০০ ৮০ ৮০ ৭৭ ৭৫ ৭২ ৭০ ৮২ ৮৫ 

[২] গুরুত্বপূণ ি অনুষ্ঠান 

এবাং  সাংস্থা/স্থাপনায় 

রনরাপিা প্রোন 

১৫ 

[২.১] 

ব্যাটারলয়ন 

আনসার, 

অেীভূত 

আনসার এবাং 

রিরিরপ সেস্য 

রমাতাদয়ন 

[২.১.১] সরকারর/দবসরকারর সাংস্থার 

রনরাপিা রবিান 
সমরষ্ট সাংখ্যা ৮ ২৪০০ ২৭৩০ ২৭৪০ ২৭৩৫ ২৭৩১ ২৭২৮ ২৭২২ ২৭৪৫ ২৭৫০ 

[২.১.২] রাষ্ট্রীয় ও িমীয় অনুষ্ঠানারের 

রনরাপিা রবিান 
সমরষ্ট সাংখ্যা 

 

৭ 
১০৭৫০ ২৫০০ ৩৯২৫ ৩৯০০ ৩৮৮০ ৩৮৬৫ ৩৮৫০ ৩৯৩০ ৩৯৩৫ 

[৩] জনরহতকর 

কার্ িক্রম 
১০ 

[৩.১] 

জনকল্যাণমূলক 

কার্ িক্রম গ্রহণ 

[৩.১.১] আনসার-রিরিরপ সেস্যদের 

রচরকৎসা অনুোন 
সমরষ্ট সাংখ্যা 

 

২ 
-- -- ৫০ ৪৮ ৪৫ ৪২ ৩৯ ৫২ ৫৫ 

[৩.১.২] আনসার-রিরিরপ সেস্যদের 

সন্তানদের রশক্ষাবৃরি প্রোন 
সমরষ্ট সাংখ্যা 

 

২ 
-- -- ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৪ 

[৩.১.৩] েররদ্র-অসহায় আনসার-

রিরিরপ সেস্যদের শীত বস্ত্র রবতরণ 
সমরষ্ট সাংখ্যা 

 

২ 
-- -- ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ 

১৬০ 

২১০ ২২০ 

[৩.১.৪] আনসার-রিরিরপ সেস্যদের 

রমরিদকল কযাদম্পইদনর মােদম 

রচরকৎসা প্রোন 

সমরষ্ট সাংখ্যা 

 

২ 
-- -- ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ 

১৩০ 

১৫৫ ১৬০ 
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কম িসম্পােদনর রক্ষত্র 

রক্ষদত্রর 

মান 

৭০ 
 

কার্ িক্রম 
কম িসম্পােন 

সূচক 
 

 

গণনা 

পদ্ধরত 
 

 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 
 

প্রকৃত অজিন 

(রবগত দুই বছদরর) 
২০২২-২৩ অথ িবছদরর লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক 

 

প্রদক্ষপণ 

(আগামী দুই অথ ি 

বছদরর) 

২০২০-২১ ২০২১-২২ 
অসািারণ অরত উিম উিম চলরত মান 

চলরত 

মাদনর রনদম্ন 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 

[৩.১.৫] রেশব্যাপী ‘পররচ্ছন্ন গ্রাম-

পররচ্ছন্ন শহর’ কম িসূরচর আওতায় 

পররস্কার-পররচ্ছন্নতা অরিয়ান 

সমরষ্ট সাংখ্যা 

 

২ 
-- -- 

৪ 

৪ ৩ ৩ ২ ৪ ৪ 

[৪] জনরনরাপিা ও 

আইন-শৃঙ্খলা 

রক্ষামূলক কার্ িক্রম 

১০ 
[৪.১] টহল/ 

অরির্ান 

[৪.১.১] রসদলট ররদঞ্জর রর্ৌথ ও একক 

টহল/অরির্ান 
সমরষ্ট সাংখ্যা ১০ ২৬০ ১০০ ২৮৫ ২৭৭ ২৭০ ২৬২ ২৫৫ ২৯০ ২৯৫ 

[৫] দূদর্ িাগ 

ব্যবস্থাপনামূলক 

কার্ িক্রম 

১০ 

 [৫.১] দূদর্ িাগ 

ব্যবস্থাপনা 

কার্ িক্রম 

[৫.১.১] দূদর্ িাগ ব্যবস্থাপনা রবষদয় 

প্ররশক্ষণ প্রোদনর মােদম রস্বচ্ছাদসবী 

ততরর 

সমরষ্ট সাংখ্যা ৫ - ২৫৬ ২৫৬ ২৪৮ ২৪০ ২৩২ ২২৪ ২৫৬ ২৫৬ 

[৫.১.২] দূদর্ িাগ রমাকাদবলায় বৃক্ষ 

ররাপন  

সমরষ্ট 
সাংখ্যা 

৫ 
- - ৩২০০ ৩১০০ ৩০০০ ২৯০০ 

২৮০০ 

৩২১০ ৩২২০ 

 

 
 

কম িসম্পােদনর 

রক্ষত্র 
মান 

 
কার্ িক্রম 

কম িসম্পােন  

সূচক 
 

 

গণনা 

পদ্ধরত 
 

 

একক 

 

কম িসম্পােন  

সূচদকর 

মান 
 

 প্রকৃত অজিন 

 (রবগত দুই বছদরর) 
২০২২-২৩ অথ িবছদরর লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক 

 

প্রদক্ষপণ 

(আগামী দুই অথ িবছদরর) 

২০২০-২১ ২০২১-২২ 
অসািারণ অরত উিম উিম চলরত মান 

চলরত  

মাদনর রনদম্ন 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 রক্ষত্র (মন্ত্রণালয় কর্তিক রনি িাররত) 

সুশাসন ও 

সাংস্কারমূলক 

কার্ িক্রদমর 

বাস্তবায়ন 

রজারোরকরণ 

৩০ 

১) শুদ্ধাচার কম িপররকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

শুদ্ধাচার কম িপররকল্পনা 

বাস্তবারয়ত 

  ১০ 
         

২) ই-গিন্যিান্স/ উদ্ভাবন 

কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন 

ই-গিন্যিান্স/ উদ্ভাবন 

কম িপররকল্পনা বাস্তবারয়ত 

  
১০          

৩) তথ্য অরিকার 

কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন 

তথ্য অরিকার 

কম িপররকল্পনা বাস্তবারয়ত 

  
৩          

৪) অরিদর্াগ প্ররতকার 

কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন 

অরিদর্াগ প্ররতকার 

কম িপররকল্পনা বাস্তবারয়ত 

  
৪          

৫) রসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন 

রসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

কম িপররকল্পনা বাস্তবারয়ত 

  
৩          
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সাংদর্াজনী-১ 

 

 

 

শব্দসাংদক্ষপ 

(Acronyms) 

 

ক্র. নাং আদ্যক্ষর পূণ িরববরণ 

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 িরববরণ 

১ আরটিআই রাইট টু ইনিরদমশন 

২ ই-গি ইদলকদোরনক গিণ িদনন্স 

৩ ই-রজরপ ন্যাশনাল ই-গিণ িদমন্ট প্ররকউরদমন্ট রপাট িাল 

৪ এএমআইএস আনসার ম্যাদনজদমন্ট ইনিরদমশন রসদেম 

৫ এনআইএস ন্যাশনাল ইরন্টরগ্রটি স্ট্রাদটরজ 

৬ রজআরএস রগ্রদিন্স ররদেস রসদেম 

৭ রিরিরপ রিদলজ রিদিন্স পাটি ি 

৮ রসরস রসটিদজন চাট িার 

 

 

 



 

 

 

সাংদর্াজনী-২ 
 

কম িসম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক 
 

ক্র. 

নাং 
কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক বাস্তবায়নকারী অনুরবিাগ, অরিশাখা, শাখা লক্ষযমাত্রা অজিদনর প্রমাণক 

১ [১.১] প্ররশক্ষণ 

[১.১.১] আনসার-রিরিরপ সেস্য-সেস্যাদের কাররগরর 

প্ররশক্ষণ 

প্রকল্প (প্রশিক্ষণ) িাখা ও রেঞ্জাধীন 

রেলা/ব্যাটাাঃ 

সারসাংদক্ষপ, প্ররশক্ষদণর আদেশ, প্ররশক্ষণাথীদের নামীয় তারলকা ও 

প্ররশক্ষদণর ছরব 

[১.১.১] আনসার-রিরিরপ সেস্য-সেস্যাদের রপশাগত 

প্ররশক্ষণ 

আনসাে (প্রশিক্ষণ) িাখা ও শিশিশি (প্রশিক্ষণ) 

িাখাএবং রেঞ্জাধীন রেলা/ব্যাটাাঃ 

সারসাংদক্ষপ, প্ররশক্ষদণর আদেশ, প্ররশক্ষণাথীদের নামীয় তারলকা ও 

প্ররশক্ষদণর ছরব 

[১.১.৩] আনসার-রিরিরপ সেস্যদের রমৌরলক প্ররশক্ষণ 
আনসাে (প্রশিক্ষণ) িাখা, ও শিশিশি (প্রশিক্ষণ) 

িাখা, এবং রেঞ্জ, রেঞ্জাধীন রেলা 

সারসাংদক্ষপ, প্ররশক্ষদণর আদেশ, প্ররশক্ষণাথীদের নামীয় তারলকা ও 

প্ররশক্ষদণর ছরব 

[১.১.৪] কম িকতিা/ কম িচারীদের েক্ষতা বৃরদ্ধমূলক 

প্ররশক্ষণ 

আনসাে/শিশিশি (প্রশিক্ষণ) িাখা ও রেঞ্জাধীন 

রেলা/ব্যাটাাঃ 

সারসাংদক্ষপ, প্ররশক্ষদণর আদেশ, প্ররশক্ষণাথীদের নামীয় তারলকা ও 

প্ররশক্ষদণর ছরব 

২ 

[২.১] ব্যাটারলয়ন আনসার, অেীভূত 

আনসার এবাং রিরিরপ সেস্য 

রমাতাদয়ন 

[২.১.১] সরকারর/দবসরকারর সাংস্থার রনরাপিা রবিান 
রকশিআই িাখা/অিরেিসন িাখা ও রেঞ্জাধীন 

রেলা/ব্যাটাাঃ 
সারসাংদক্ষপ, রনরাপিা প্রোদনর অরিস আদেশ/প্রতযয়ন পত্র ও ছরব 

[২.১.২] রাষ্ট্রীয় ও িমীয় অনুষ্ঠানারের রনরাপিা রবিান 
অিারেিন/রকশিশআই িাখা ও রেঞ্জাধীন 

রেলা/ব্যাটাঃ 
সারসাংদক্ষপ, রমাতাদয়ন আদেশ, প্ররতদবেন/প্রতযয়নপত্র ও ছরব 

৩ 
[৩.১] জনকল্যাণমূলক কার্ িক্রম 

গ্রহণ 

[৩.১.১] আনসার-রিরিরপ সেস্যদের রচরকৎসা অনুোন ওরেলরেোে িাখা ও রেঞ্জাধীন ইউশনট সমুহ  সারসাংদক্ষপ, অরিস আদেশ, সমাপনী প্ররতদবেন ও ছরব 

[৩.১.২] আনসার-রিরিরপ সেস্যদের সন্তানদের 

রশক্ষাবৃরি প্রোন 
ওরেলরেোে িাখা ও রেঞ্জাধীন ইউশনট সমুহ সারসাংদক্ষপ, অরিস আদেশ, সমাপনী প্ররতদবেন ও ছরব 

[৩.১.৩] েররদ্র-অসহায় আনসার-রিরিরপ সেস্যদের 

শীত বস্ত্র রবতরণ 
প্রিাসন িাখা ও রেঞ্জাধীন রেলা সারসাংদক্ষপ, অরিস আদেশ, সমাপনী প্ররতদবেন ও ছরব 

[৩.১.৪] আনসার-রিরিরপ সেস্যদের রমরিদকল 

কযাদম্পইদনর মােদম রচরকৎসা প্রোন 
রেশিরকল িাখা ও রেঞ্জাধীন রেলা  সারসাংদক্ষপ, অরিস আদেশ, সমাপনী প্ররতদবেন ও ছরব 

[৩.১.৫] রেশব্যাপী ‘পররচ্ছন্ন গ্রাম-পররচ্ছন্ন শহর’ 

কম িসূরচর আওতায় পররস্কার-পররচ্ছন্নতা অরির্ান 
শসএইচটি-অিস্ িাখা ও রেঞ্জাধীন রেলা সারসাংদক্ষপ, অরিস আদেশ, সমাপনী প্ররতদবেন ও ছরব 

 

৪ 
[৪.১] টহল/অরির্ান [৪.১.১] রসদলট ররদঞ্জর রর্ৌথ ও একক টহল/অরির্ান রেঞ্জাধীন ব্যাটাশলেন সারসাংদক্ষপ, টহল/অরির্াদনর আদেশ, প্ররতদবেন ও ছরব 

৫ [৫.১] দূদর্ িাগ ব্যবস্থাপনা কার্ িক্রম 

[৫.১.১] দূদর্ িাগ ব্যবস্থাপনা রবষদয় প্ররশক্ষণোদনর 

মােদম রস্বচ্ছাদসবী ততরর 
রেঞ্জাধীন রেলা ও ব্যাটাাঃ 

সারসাংদক্ষপ, প্ররশক্ষদণর আদেশ, প্ররশক্ষণাথীদের নামীয় তারলকা ও 

প্ররশক্ষদণর ছরব 

[৫.১.২] দূদর্ িাগ রমাকাদবলায় বৃক্ষ ররাপন  শিশিশি (প্রশিক্ষণ) িাখা ও রেঞ্জাধীন রেলা সারসাংদক্ষপ, অরিস আদেশ ও সমাপনী প্ররতদবেন ও ছরব 

 

১১
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সাংদর্াজনী-৩ 

অন্য অরিদসর সদে সাংরিষ্ট কম িসম্পােন সূচকসমূহ 

 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক রর্ সকল অরিদসর সাদথ সাংরিষ্ট সাংরিষ্ট অরিদসর সাদথ কার্ িক্রম সমন্বদয়র রকৌশল 

প্ররশক্ষণ 

আনসার ও রিরিরপ সেস্য-সেস্যাদের কাররগরর প্ররশক্ষণ 

প্রোন  
কাশেগশে শিক্ষা রবাি ড 

কাররগরর প্ররশক্ষণ সনে প্রারপ্তদত পত্র রপ্ররণ ও 

রর্াগাদর্াগ 

আনসার ও রিরিরপ সেস্য-সেস্যাদের রপশাগত প্ররশক্ষণ 
প্রশিক্ষণ িাখা, সদে দপ্তে এবং রেঞ্জ দপ্তে, শসরলট 

রেঞ্জ, শসরলট 
পত্র রর্াগাদর্াগ ও বরাদ্দ প্রারপ্ত 

আনসার ও রিরিরপ সেস্য-সেস্যাদের রমৌরলক প্ররশক্ষণ 
প্রশিক্ষণ িাখা, সদে দপ্তে এবং রেঞ্জ দপ্তে, শসরলট 

রেঞ্জ, শসরলট 
পত্র রর্াগাদর্াগ ও বরাদ্দ প্রারপ্ত 

কম িকতিা/কম িচারীদের েক্ষতা বৃরদ্ধমূলক প্ররশক্ষণোন শনেস্ব বাশহনী ও শবশিন্ন সেকােী প্রশিষ্ঠান পত্র রর্াগাদর্াগ ও বরাদ্দ প্রারপ্ত 

ব্যাটারলয়ন আনসার, অেীভূত আনসার এবাং রিরিরপ 

সেস্য রমাতাদয়ন 

সরকারর/দবসরকারর সাংস্থার রনরাপিা রবিান শবশিন্ন সেকাশে/রবসেকাশে সংস্থা ও প্রশিষ্ঠান অরেভূতকরদণর জন্য আদবেন প্রারপ্ত  

রাষ্ট্রীয় ও িমীয় অনুষ্ঠানারের রনরাপিা রবিান প্রিযািী সংস্থা রমাতাদয়দনর জন্য চারহো/পত্র রপ্ররণ 

জনকল্যাণমূলক কার্ িক্রম গ্রহণ 

আনসার-রিরিরপ সেস্যদের রচরকৎসা অনুোন রেঞ্জাধীন ইউশনট সমুহ অিযন্তরীন পত্র রর্াগাদর্াগ 

আনসার-রিরিরপ সেস্যদের সন্তানদের রশক্ষাবৃরি প্রোন রেঞ্জাধীন ইউশনট সমুহ অিযন্তরীন পত্র রর্াগাদর্াগ 

েররদ্র-অসহায় আনসার-রিরিরপ সেস্যদের শীত বস্ত্র 

রবতরণ 
বাংলারদি আনসাে ও গ্রাে প্রশিেক্ষা বাশহনী অিযন্তরীন পত্র রর্াগাদর্াগ 

আনসার-রিরিরপ সেস্যদের রমরিদকল কযাদম্পইদনর 

মােদম রচরকৎসা প্রোন 
বাংলারদি আনসাে ও গ্রাে প্রশিেক্ষা বাশহনী অিযন্তরীন পত্র রর্াগাদর্াগ 

রেশব্যাপী ‘পররচ্ছন্ন গ্রাম-পররচ্ছন্ন শহর’ কম িসূরচর 

আওতায় পররস্কার-পররচ্ছন্নতা অরির্ান 
রেঞ্জাধীন রেলা সমুহ অিযন্তরীন পত্র রর্াগাদর্াগ 

টহল/অরির্ান রসদলট ররদঞ্জর একক টহল/অরির্ান রেলা ম্যাশেরেট ও সংশিষ্ট রেলাে রেলা পুশলি 
টহল/অরির্াদন লরজরেক সহায়তা প্রারপ্তর জন্য 

রর্াগাদর্াগ 

দূদর্ িাগ ব্যবস্থাপনা কার্ িক্রম 

দূদর্ িাগ ব্যবস্থাপনা রবষদয় প্ররশক্ষণোদনর মােদম 

রস্বচ্ছাদসবী ততরর 
রেঞ্জাধীন রেলা সমুহ অিযন্তরীন পত্র রর্াগাদর্াগ 

দূদর্ িাগ রমাকাদবলায় বৃক্ষ ররাপন  রেঞ্জাধীন ইউশনট সমুহ অিযন্তরীন পত্র রর্াগাদর্াগ 
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সাংদর্াজনী-৪ 

আঞ্চরলক/মাঠ পর্ িায় কার্ িালদয়র জাতীয় শুদ্ধাচার রকৌশল কম ি-পররকল্পনা: ২০২২-২০২৩ 

আঞ্চভলক/োঠ পর্ যামের কার্ যালমের নাম: বাাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা বারহনী, রসদলট ররঞ্জ, রসদলট। 

 

কার্ িক্রদমর নাম 
কম িসম্পােন 

সূচক 

সূচদকর 

মান 
একক 

বাস্তবায়দনর 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২২-২০২৩ 

অথ ি বছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণঃ ২০২২-২০২৩  

মন্তব্য লক্ষযমাত্রা/ 

অজিন 

১ম 

রকায়াট িার 

২য় 

রকায়াট িার 

৩য় 

রকায়াট িার 

৪থ ি 

রকায়াট িার 

রমাট 

অজিন 

অরজিত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা……………………………….....১৫ 

১.১ তনরতকতা করমটির সিা আমোজন সিা আদয়ারজত ২ সাংখ্যা 
সিাপরত তনরতকতা 

করমটি 
০৪ 

লক্ষযমাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  
  

অজিন      

১.২ তনরতকতা করমটির সিার রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 
বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 
৪ % 

সিাপরত তনরতকতা 

করমটি 
৮০% 

লক্ষযমাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%  
  

অজিন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরমদি অাংশীজদনর 

(stakeholders) অাংশগ্রহদণ  সিা 
অনুরষ্ঠত সিা ৪ সাংখ্যা উপ-মহাপররচালক ০৪ 

লক্ষযমাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  
  

অজিন      

১.৪ শুদ্ধাচার েংক্রান্ত প্রভশক্ষ্ণ আমোজন 
প্রভশক্ষ্ণ 

আমোভজত 
২ েংখ্যা উপ-মহাপররচালক ০৪ 

লক্ষযমাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১  
  

অজিন      

১.৫ কম ি-পররদবশ উন্নয়ন (টিওএন্ডইভুি অদকদজা 

মালামাল রনষ্পরিকরণ/নরথ রবনষ্টকরণ/পররষ্কার-

পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ/মরহলাদের জন্য পৃথক 

ওয়াশরুদমর ব্যবস্থা করা ইতযারে  

উন্নত কে য-পভরমবশ ৩ 
সাংখ্যা ও 

তাররখ 
উপ-মহাপররচালক 

০১ 

১০/০৪/২৩ 

লক্ষযমাত্রা - - - ১০/০৪/২৩  

 সাংযুরি-১ 

অজিন      

২.  ক্রমের সক্ষ্মে শুদ্ধাচার ........................................................................৩ 

২.১ ২০২২-২৩ অথ ি বছদরর ক্রয়-পররকল্পনা 

ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

ক্রয়-পররকল্পনা 

ওদয়বসাইদট 

প্রকারশত 

৩ তাররখ উপ-মহাপররচালক ৩১/০৭/২২ 

লক্ষযমাত্রা - ৩১/০৭/২২ - -    

অজযন 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচার সাংরিষ্ট এবাং দূনীরত প্ররতদরাদি সহায়ক অন্যান্য কার্ িক্রম……………..৩২ (অগ্রাভিকার ভিভিমত ১ নং েহ ন্যযনতে চারটি কার্ যক্রে) 

৩.১ সেবা প্রদামনর সক্ষ্মে সরভজস্টামর প্রমদে 

সেবার ভববরণ ও সেবাগ্রহীতার েতােত েংরক্ষ্ণ 

রররজোর 

হালনাগােকৃত 
৮ % 

রিাকাল   পদয়ন্ট 

কম িকতিা 
১০০% 

লক্ষযমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজিন      

৩.২ শুদ্ধাচার প্ররতপালন ও দুনীরত প্ররতদরাদি 

কম িকতিা-কম িচারীদের সদচতনতা সৃরষ্টর লদক্ষয 

সিা আদয়াজন। 

সিা আদয়ারজত ৮ সাংখ্যা উপ-মহাপররচালক ০২ 

লক্ষযমাত্রা - ০১ - ০১    

অজিন 
    

 

৩.৩ দূনীরত ও অরনয়ম সাংক্রান্ত প্রাপ্ত অরিদর্াদগর 

রবরুদদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণ 

অরিদর্াদগর রবরুদদ্ধ 

ব্যবস্থা গৃহীত 
৮ সাংখ্যা উপ-মহাপররচালক ১০০% 

লক্ষযমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজিন      

৩.৪ সেবা গ্রহীতামদর বসাে স্থান প্রস্তুিকেণ 
বসার স্থান 

প্রস্তুিকৃি 
৮ সাংখ্যা 

রিাকাল   পদয়ন্ট 

কম িকতিা 
০১ 

লক্ষযমাত্রা 
- ০১ - - 

   

অজিন      
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সাংদর্াজনী ৫: ই-গির্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কে যপভরকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

ক্রম কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক একক 
কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসািারণ উিম চলরত মান 

১০০% ৮০% ৭০% 

১ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ১০ ১১ 

১ 

[১.১] একটি উদ্ভাবনী 

িারণা/দসবা সহরজকরণ/ 

রিরজটাইদজশন বাস্তবায়ন 

[১.১.১] একটি উদ্ভাবনী িারণ/দসবা 

সহরজকরণ/রিরজটাইদজশন বাস্তবারয়ত 
তাররখ ১০ ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ 

২ [২.১] ই-নরথর ব্যবহার বৃরদ্ধ [২.১.১] ই-িাইদল রনাট রনষ্পরিকৃত  % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

৩ 
[৩.১] তথ্য বাতায়ন 

হালনাগােকরণ 
[৩.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগােকৃত সাংখ্যা ১৫ ৪ ৩ ২ 

৪ 

[৪.১] ৪থ ি রশল্প রবপ্লদবর চযাদলঞ্জ 

রমাকাদবলায় করনীয় রবষদয় 

অবরহতকরণ সিা/ কাম িশালা 

আদয়াজন 

[১.৪.১] ৪থ ি রশল্প রবপ্লদবর চযাদলঞ্জ রমাকাদবলায় 

করণীয় রবষদয় অবরহতকরণ সিা/কম িশালা 

আদয়ারজত 

সাংখ্যা ৫ ২ ১ -- 

৫ 
[৫.১] ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভাবন 

কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন 

[১.১.১] কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত 

প্ররশক্ষণ আদয়ারজত 
সাংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কম িপররকল্পনার অি িবারষ িক স্ব-মূল্যায়ন 

প্ররতদবেন উর্ধ্িতন কর্তিপদক্ষর রনকট রপ্রররত 
তাররখ ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 
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সাংদর্াজনী ৬: মন্ত্রণালয়/রবিাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠান/েপ্তর সাংস্থা/ মাঠ পর্ িাদয়র েপ্তর এর অরিদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থা সাংক্রান্ত কম ি-পররকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 
 

কার্ যক্রমের 

সক্ষ্ে 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যেম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যেম্পাদন 

সূচমকর োন 

প্রকৃত 

অজযন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজযন 

২০২১-

২২ 

লক্ষ্যোো ২০২২-২০২৩ 

অোিারণ 
অভত 

উিে 
উিে  

চলভত 

োন 
চলভত োমনর ভনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাভতষ্ঠাভনক 

ব্যবস্থাপনা 

 

 

১৪ 

[১.১] অরিদর্াগ রনষ্পরি কম িকতিা (অরনক) ও 

আরপল কম িকতিার তথ্য ওদয়বসাইদট এবাং 

রজআরএস সিটওয়যার (প্রদর্াজয রক্ষদত্র) 

তত্রমারসক রিরিদত হালনাগােকরণ  

[১.১.১]  অভনক ও 

আভপল কে যকতযা তথ্য 

হালনাগাদকৃত এবং 

ওমেবোইমে 

আপমলাডকৃত 

সাংখ্যা 

 
৪   ৪ ৩   - 

[১.২] রনরে িষ্ট সমদয় অনলাইন/ অিলাইদন 

প্রাপ্ত অরিদর্াগ রনষ্পরি  

[১.২.১] অরিদর্াগ 

রনষ্পরিকৃত  
% ৭   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] অরিদর্াগ রনষ্পরি সাংক্রান্ত মারসক 

প্ররতদবেন উর্ধ্িতন কর্তিপক্ষ বরাবর রপ্ররণ 

[১.৩.১] প্ররতদবেন 

রপ্রররত 
% ৩   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

েক্ষ্েতা 

অজযন 

 

১১ 

[২.১] কম িকতিা/কম িচারীদের অরিদর্াগ 

প্ররতকার ব্যবস্থা এবাং রজআরএস সিটওয়যার 

রবষয়ক প্ররশক্ষণ আদয়াজন 

[২.১.১] প্ররশক্ষণ 

আদয়ারজত 
সাংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 

[২.২] তত্রমারসক রিরিদত পররবীক্ষণ এবাং 

তত্রমারসক পররবীক্ষণ প্ররতদবেন উর্ধ্িতন 

কর্তিপদক্ষর রনকট রপ্ররণ 

[২.২.১] তত্রমারসক 

প্ররতদবেন রপ্রররত 
সাংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১  

[২.৩] অরিদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থাপনা রবষদয় 

রেকদহাল্ডারগদণর সমন্বদয় অবরহতকরণ 

সিা আদয়াজন 

[২.৩.১] সিা 

আদয়ারজত 
সাংখ্যা ৪   ২ ১    
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সাংদর্াজনী ৭: মন্ত্রণালয়/রবিাগ/রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠান/েপ্তর সাংস্থা/মাঠ পর্ িাদয়র েপ্তর এর রসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়ন কম ি-পররকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

 

 

কার্ যক্রমের সক্ষ্ে 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যেম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কে যেম্পাদন 

সূচমকর োন 

প্রকৃত 

অজযন 

২০২০-২১ 

প্রকৃত অজযন 

২০২১-২২ 

লক্ষ্যোো ২০২২-২০২৩ 

অোিারণ অভত উিে উিে 
চলভত 

োন 

চলভত োমনর 

ভনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাভতষ্ঠাভনক 

 

 

১৮ 

[১.১] তত্রমারসক রিরিদত রসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

সাংক্রান্ত পররবীক্ষণ করমটি পুনগ িঠন 

[১.১.১] করমটি 

পুনগ িঠন 
সাংখ্যা ৩   ৪ ৩ ২ ১  

[১.২] তত্রমারসক রিরিদত রসবা প্রোন 

প্ররতশ্রুরত সাংক্রান্ত পররবীক্ষণ করমটির সিার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন   

[১.২.১] রসদ্ধান্ত 

বাস্তবারয়ত এবাং 

প্ররতদবেন রপ্রররত 

% 

 

৪ 

 
  ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] রসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত রবষদয় 

আওতািীন েপ্তর/সাংস্থার সমন্বদয় তত্রমারসক 

রিরিদত সিা আদয়াজন 

[১.২.১] সিা 

আদয়ারজত  
সাংখ্যা ২   ৪ ৩ ২ ১  

[১.৪] তত্রমারসক রিরিদত রসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

হালনাগােকরণ (আওতািীন েপ্তর/সাংস্থাসহ) 
[১.৪.১] হালনাগােকৃত সাংখ্যা ৯   ৪ ৩ ২ ১  

েক্ষ্েতা অজযন ৭ 

[২.১] রসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত রবষয়ক  

কম িশালা/প্ররশক্ষণ/রসরমনার আদয়াজন  

[২.১.১] 

প্ররশক্ষণ/কম িশালা 

আদয়ারজত 

 

েংখ্যা 

 

৩ - - ২ ১    

[২.২]  সেবা প্রদান ভবষমে 

সস্টকমহাল্ডারগমণর৭েেন্বমে অবভহতকরণ েিা 

আমোজন 

[২.২.১]  অবরহতকরণ 

সিা অনুরষ্ঠত 
েংখ্যা ৪ - - ২ ১    
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সাংদর্াজনী ৮: তথ্য অরিকার রবষদয় ২০২২-২৩ অথ িবছদরর বারষ িক কম িপররকল্পনা   

 

কার্ যক্রমের 

সক্ষ্ে 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যেম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যেম্পাদন 

সূচমকর োন 

প্রকৃত 

অজযন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃত অজযন 

২০২০-২১ 

লক্ষ্যোো ২০২২-২০২৩ 

অোিারণ অভত উিে উিে  
চলভত 

োন 

চলভত 

োমনর ভনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাভতষ্ঠাভনক ১০ 

[১.১] তথ্য অভিকার আইন অনুর্ােী 

ভনি যাভরত েেমের েমে তথ্য প্রাভির 

আমবদন ভনষ্পভি 

 

[১.১.১] ভনি যাভরত 

েেমের েমে তথ্য 

প্রাভির আমবদন ভনষ্পভি 

% ০৬   ১০০% ৯০% ৮০% - - 

[১.২] স্বপ্রদণারেতিাদব প্রকাশদর্াগ্য তথ্য 

হালনাগাদ কমর ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

[১.২.১] হালনাগােকৃত 

তথ্য ওদয়বসাইদট 

প্রকারশত 

তাভরখ 

 
০৪   

৩১-১২-২২ ১৫-০১-২৩ ৩১-০১-২৩ - - 

৩০-০৬-২৩ - - - - 

 

েক্ষ্েতা বৃরদ্ধ 
১৫ 

[১.৩] বারষ িক প্ররতদবেন প্রকাশ  

[১.৩.১] রনি িাররত সমদয় 

বারষ িক প্ররতদবেন 

প্রকারশত  

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

[১.৪]  তথ্য অভিকার আইন, ২০০৯ এর 

৫ িারা অনুোমর র্াবতীে তমথ্যর 

কযাোলক  ও ইনমডক্স ততভর/ 

হালনাগাদকরণ 

[১.৪.১]  তমথ্যর 

কযাোলক ও ইনমডক্স 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত 

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

[১.৫] তথ্য অভিকার আইন ও ভবভিভবিান 

েম্পমকয জনেমচতনতা বৃভদ্ধকরণ 

[১.৫.১]  প্রচার কার্ িক্রম 

সম্পন্ন 
েংখ্যা ০৪ 

 

 
 ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য অরিকার আইন, ২০০৯ ও 

এর রবরিমালা, প্ররবিানমালা, 

স্বতঃপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ রনদে িরশকাসহ 

সাংরিষ্ট রবষদয় কম িকতিা/কম িচারীদের 

প্ররশক্ষণ আদয়াদজন    

[১.৬.১] প্রভশক্ষ্ণ 

আমোভজত 
েংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] তথ্য অরিকার সাংক্রান্ত প্রদতযকটি 

তত্রমারসক অগ্রগরত প্ররতদবেন রনি িাররত 

সমদয় ওদয়বসাইদটর তথ্য অরিকার 

রসবাবদে প্রকাশ 

[১.৭.১] তত্রমারসক 

অগ্রগরত প্ররতদবেন 

ওদয়বসাইদটর তথ্য 

অরিকার রসবাবদে 

প্রকারশত 

সাংখ্যা ০২   ৪ ২ ৩ ১  

 



 

 

সংযুক্তি-১ 

কর্মপক্তিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত সংযুক্তি ( ক্রক্তর্ক ১.৫ of NISWP) 

ক্র.নং কাযমক্রর্ োস্তোয়বনি উপায় প্রর্াণক র্ন্তেয 

১ পক্তিষ্কাি পক্তিছন্নতা  
প্রক্তত র্াবসি ২য় েুধোি আনুষ্ঠাক্তনকভাবে 

পক্তিছন্নতা অক্তভযান পক্তিচালনা কিা হবে।  

১. অক্তিস আবেশ  

২. ছক্তে  

৩. সর্াপনী প্রক্ততবেেন 

 

২ 
অবকব া র্ালার্াল  

ক্তেনষ্ট কিণ  

কক্তর্ক্তি গব াবনি র্াধযবর্ অবকব া র্ালার্াল 

ক্তেনষ্ট কিা হবে।  

১. কক্তর্ক্তি গ বনি অক্তিস আবেশ  

২. ক্তেনষ্ট কিবনি ছক্তে। 

৩. সর্াপনী প্রক্ততবেেন   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


