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িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Divisional Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

জনগেণর া সবার মােনায়েন িবগত ৩ বৎসের পাহাড়, নদী ও হাওর ঘরা সজ ামল ািতক িম িত কা িসেলট িবভােগ
া খােত াপক উিত এবং উেখেযা সাফ অিজত হেয়েছ। এসিভআরএস-২০২০ অযায়ী নবজাতেকর  হার াস পেয় ২০২০
সােল িত হাজাের ১৫ এ দিড়েয়েছ, যা ২০১৬ সােল িছল ১৯। মা  াস পেয় বতমােন িত লে জীিবত জে ১৬৩-এ দিড়েয়েছ, যা
২০১৬ সােল িছল ১৭৮। তািশত আাল ৭২.৮ এ উীত হেয়েছ, যা ২০১৬ সােল িছল ৭১.৬। েষর লনায় মিহলােদর গড় আ বশী
বেড়েছ। গত অধ  দশেক ুল জহার কেমেছ ০.৭% এর চেয়ও িকটা বশী। ােলিরয়া, যা সংমণ িনয়েণ রাখা সব রেয়েছ।
এইচআইিভ/এইডস সংমেণর ে ৩৬.১% মিহলা সংমেণর সকল পিত সেক অবগত আেছ, ২০১৫ সােল এই হার িছল মা
২৫.৮%। ামীণ জনগেণর া সবা িনিতকে িসেলট িবভােগ ৯২৭ কিমউিন িিনক যথাযথ জনবল ও পয া ঔষধ িদেয় কায কর
ভােব  চা  রেয়েছ,  যা  ামীণ  জনগেণর  া  উয়েন  উেখেযা িমকা  পালন  করেছ।  বিক মহামারী  কািভড-১৯  মাকােবলার  জ
সরকার ব পিরকর এবং তা মাকােবলায় ৩৯ ও ৪২তম িবিসএস এর মােম সরকার অ িবভােগ ৬৫৮ জন িচিকৎসক িনেয়াগ কেরেছ।
এছাড়া  কািভড-১৯  সংমন  িনয়ণ  ও  িচিকৎসা  িনিেতর  লে  সরকার  ইিতমে  অ  িবভােগ  ২৯  আইিসইউ  বড  সসারন,  ৫
িপিসআর মিশন  ও  ৭  ডিডেকেটড  হাসপাতাল  িনিত কেরেছ।  কািভড-১৯  মহামাির  রাধকে  ইেতামে অ  িবভােগর  শতকরা  ৭০
ভােগর অিধক জনগণেক কািভড-১৯ কার আওতায় আনা হেয়েছ। া বাপনায় ত ির বতন করা হেয়েছ। ই-হলথ সািভ স ও
টিলেমিডিসন সবা চা করা হেয়েছ। সেব াপির া বাপনায় সাফ অজেন িনরলস পিরম কের যাে।

সমা এবং চােলসহ:

সীিমত সদ ও দ মানব সেদর তা, অল সরামািদ ও ব ল অবকাঠােমা , বসরকাির া িতান / বাপনার উপর
সরকােরর  সীিমত  িনয়ণ,  িচিকৎসা  েয়র  িসংহভাগ  (ায়  ৬৭%)  সবা  হণ  িনেজর  বহন,  অসংামক  ািধর  ত  িবার  লাভ,  ম
বধ মান জনসংার িবপরীেত িচিকৎসক ও িচিকৎসা সবা িতােনর ির অসমাপািতক হার। কািভড-১৯ পেিমক এর কারেন
অতাবকীয় ও িনয়িমত া সবা হত হে। এই িতলতার মেও অ িবভাগ িভটািমন এ কােইেন শতকরা ৯৭.৫৬ ভাগ ও এম
আর কােইন-২০২০ এ শতকরা ১১০ ভাগ টাটাল কভােরজ করা সব হেয়েছ।

ভিবৎ পিরকনা:

ণল পয ােয় াথিমক ােসবা িনিতকরেণ পয ায়েম আরও কিমউিন িিনক িনম াণ, িকডনী ডায়ালাইিসস ও কাার িচিকৎসা
সবার সসারণ এবং জনগেণর িমান উয়েন িভটািমন-এ পিররক হীতার হার ১০০ ভােগ উীতকরণ, সকেলর জ িবেশষত িবধা
বিত জনেগাীর মৗিলক ােসবা িনিতকরেণর লে চাত ােসবা কম িচর আওতায় রাগীর সংা ও আিথ ক সহায়তার
পিরমান ্িকরা,িচিকৎসা য় ােসর লে বসরকাির ডায়াগনিক সােরর িবিভ টের িফ নঃিনধ ারণ, টিলেমিডিসন এবং ই-
হথ সািভ স সসারণ, কায কর রফােরল পিত চা করা এবং ােসবার মােনায়েন েয়াজনীয় আইন ণয়ন।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

ডাােরর দতা ির জ িশেণর বা হণ।
িকডনী রাগীর ডায়ালাইিসস , িশ কািড য়াক ও কাার রাগীঃ িচিকৎসা সবা সসারণ, দির জনেগাীর িচিকৎসার েযাগ
সসারণ।
সংামক ও অসংামক রাগ িতেরাধ ও িনয়েণ েয়াজনীয় পদেপ হণ।
িত হাজার জীিবত জে নবজাতক ও ৫ বছেরর কম বয়সী িশ হার াস।
িত ল জীিবত জে মা হার াসকরণসহ মা ও িশ ােসবা জারদারকরণ।
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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, িসেলট িবভাগীয় পিরচালক (া)এর কায ালয়

এবং

মহাপিরচালক, া অিধদর-এর মে ২০২২ সােলর ................. মােসর ................. তািরেখ এই
বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
িবভাগীয় অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

সকেলর জ সায়ী ও মানসত িচিকৎসা সবা।

১.২ অিভল (Mission)
া, ি ও জনসংা খােতর উয়েনর মােম সবার জ লেভ মানসত ােসবা িনিত কের এক  সবল ও কম ম
জনেগাী গেড় তালা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর 

১. মা ও িশ ােসবা জারদারকরণ
২. া সবার মােনায়ন
৩. সব জনীন া সবার েযাগ সসারণ
৪. সংামক ও অসংামক রাগ িনয়ণ জারদারকরণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িবভাগাধীন উপেজলা া কম কতা, িসিভল সাজন, িনয়র কনসালেট ও িসিনয়র কনসালেটগেণর , িশণ,
িপআরএল, পনশন, িজিপএফ এর আেবদন অিধদের রণ
২. িবভাগীয় সকল কম কতােদর এিসআর রণ
৩. বসরকাির হাসপাতাল ও ডায়াগনিক সার তদারিক ও লাইেস নবায়ন
৪. া ও িচিকৎসা িবধািদ সহ জনা উয়ন
৫. েয াগকালীন সমেয় েয়াজনীয় ঔষধ সরবরাহ করা
৬. া সবার িবিভ জাতীয় িদবস পালন/অবহিত করণ
৭. া ও ি সবা দান এবং জনগেণর তািশত সবার পিরিধ সসারণ
৮. া সবা সংা াপনা রণােবণ
৯. িশ ও মা া সবা, সসািরত কাদান কম িচ এবং ি উয়ন কম িচ বাবায়ন
১০. সংামক ও অসংামক ািধ এবং নন আিব ত রাগ িনয়ণ ও িতকার এবং
১১. া ত দান/ সরবরাহ
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

িশ  াস
নবজাতক  হার

িত হাজার
জীিবত জে

১৫ ১৫ ১৪.৫ ১৪.৩ ১৪
ানীয় সরকার িবভাগ ও পিরচালক (া) এর কায ালয়,
িসেলট িবভাগ

এসিভআরএস, ২০২০

৫ বছর কম বয়সী িশ 
হার

িত হাজাের ২৮ ২৮ ২৭.৫ ২৭.৩ ২৭
ানীয় সরকার িবভাগ ও পিরচালক (া) এর কায ালয়,
িসেলট িবভাগ

এসিভআরএস, ২০২০

মা  াস মা  অপাত
িত ল জীিবত
জে

১৬৩ ১৬৩ ১৬০ ১৫৫ ১৫০
ানীয় সরকার িবভাগ ও পিরচালক (া) এর কায ালয়,
িসেলট িবভাগ

এসিভআরএস, ২০২০

কাদান কভােরজ ি
কাদান কভােরজ হার
(িমেসলস, েবলা)

শতকরা ৯৭.৭ ১০১.৩ ৯৭.৭ ৯৭.৮ ৯৮
ানীয় সরকার িবভাগ ও পিরচালক (া) এর কায ালয়,
িসেলট িবভাগ

িডএইচআইএস-২

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, ন ২৫, ২০২২ ০৯:৫০ া: ৭ ণ তািরখ: শিনবার, ন ২৫, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, ন ২৫, ২০২২ ০৯:৫০ া: ৮ ণ তািরখ: শিনবার, ন ২৫, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, ন ২৫, ২০২২ ০৯:৫০ া: ৯ ণ তািরখ: শিনবার, ন ২৫, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] মা ও িশ
ােসবা
জারদারকরণ

২৫

[১.১] সব িবধা
সসারণ

[১.১.১] উপেজলা া
কমেে াভািবক সব

সমি
সংা
(হাজার)

৩ ৪২.২৫ ৪৫.৬০ ৪৫.৭৫ ৪৫.৭০ ৪৫.৬৫ ৪৫.৬০ ৪৫.৫০ ৪৬ ৪৬.৫০

[১.১.২] দ ধাী
(িসএসিবএ) ারা সব

সমি
সংা
(হাজার)

২ ১৩.৬৩ ১০.৬৮ ১১ ১০.৮৫ ১০.৭৫ ১০.৬৮ ১০.৫২ ১২ ১৩

[১.১.৩] সবব  (নতম ৪
বার) সবা

সমি
সংা
(হাজার)

২ ২৮.৩০ ৩০.৯২ ৩১.২০ ৩১.১০ ৩১ ৩০.৯২ ৩০.৭০ ৩২ ৩৩

[১.১.৪] সেবার (নতম
২ বার) সবা

সমি
সংা
(হাজার)

২ ২৬.৪৯ ২৫.৫৬ ২৫.৭০ ২৫.৬৬ ২৫.৬২ ২৫.৫৬ ২৫.৪০ ২৬ ২৬.৫০

[১.১.৫] সবজিনত
পিরিনয়াল য়ার সংেশাধন
সবা হণকারী মা

সমি সংা ২ ২৩৩৭ ২৬৯৬ ২৮০০ ২৭৬০ ২৭৩০ ২৬৯৬ ২৬৬০ ২৯০০ ৩০০০

[১.১.৬] াটারনাল ও
িনওেনটাল ডথ িরিভউ
বাবায়নকারী জলা

সমি সংা ১ ৪ ৪ ৪ ৪ ৩ ৪ ৪

[১.২] িশ া সবা
সসারণ

[১.২.১] হাসপাতােল
জত নবজাতেকর
নাভীেত ৭.১%
ােরােহিিডন বহার

গড় শতকরা ৩ ৯৮.৪৩ ৯৮.৮০ ৯৭.৫০ ৯৭ ৯৬.৫ ৯৬ ৯৫.৫ ৯৮ ৯৮

[১.২.২] ইিপআই কভােরজ
(এমআর)

গড় শতকরা ২ ৮৮.০৫ ৯৮.৫০ ৯৭.৫ ৯৭ ৯৬.৫ ৯৬ ৯৫.৫ ৯৮ ৯৮

[১.২.৩] জের ১২ মােসর
মে ণ  কাহনকারী
িশ

গড় শতকরা ২ ৯৫.২৭ ১০১.৫ ৯৭.৫ ৯৭ ৯৬.৫ ৯৬ ৯৫.৫ ৯৮ ৯৮

[১.২.৪] কাা মাদার
কয়ার(কএমিস) হণকারী
মা ও িশ

সমি সংা ২ ৪৯০ ৭২২ ৭৫০ ৭৪০ ৭৩০ ৭২২ ৭১০ ৮০০ ৮৫০

[১.২.৫] আইএমিসআই
কন ার থেক সবা হণকারী
িশ

সমি
সংা
(ল)

২ ৪.২৫ ৪.৬০ ৪.৬১৫ ৪.৬১ ৪.৬০৫ ৪.৬০ ৪.৫৯ ৪.৬৩ ৪.৬৫



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, ন ২৫, ২০২২ ০৯:৫০ া: ১০ ণ তািরখ: শিনবার, ন ২৫, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১.২.৬] নবজাতেকর জের
১ ঘার মে েকর ধ
খাওয়ােনা

গড় শতকরা ২ ৯৭.০৩ ৯৪.৬ ৯৫ ৯৪.৮৫ ৯৪.৭ ৯৪.৬ ৯৪.৪ ৯৬ ৯৭



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, ন ২৫, ২০২২ ০৯:৫০ া: ১১ ণ তািরখ: শিনবার, ন ২৫, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] া সবার
মােনায়ন

২৫

[২.১] মানসত সবার
পিরিধ ি করা,
কিমউিন িিনেক
িচিকৎসা সবার মান
ি/উয়ন

[২.১.১] কিমউিন িিনেক
াভািবক সব

সমি সংা ৩ ১৫৯৯ ১৯১৭ ১৯৫০ ১৯৪০ ১৯৩০ ১৯১৭ ১৯১০ ২০০০ ২০৫০

[২.১.২] কিমউিন
িিনেকর মােম দ
সবা (িভিজেটর িভিেত)

সমি
সংা
(ল)

৩ ৬৫.২৫ ৫৮.৮৬ ৫৯.৫ ৫৯.২ ৫৯ ৫৮.৮৬ ৫৮.৫ ৬০ ৬০.৫

[২.১.৩] কিমউিন িিনক
হেত রফাড ত রাগী

সমি
সংা
(হাজার)

২ ৫১.৪৮ ৪৭.৫২ ৪৮ ৪৭.৫৮ ৪৭.৭০ ৪৭.৫২ ৪৭.৩৫ ৪৯ ৫০

[২.২] হাসপাতােল
সবার মান ি

[২.২.১] মিডেকল বজ
বাপনা িনিত করা
া াপনা/ হাসপাতােলর
সংা

সমি সংা ২ ২০ ২৩ ২২ ২১ ২০ ১৯ ২৫ ২৭

[২.২.২] টিলেমিডিসন সবা
হণকারী রাগী

সমি সংা ২ ২২৩১ ২২৩৪ ২৩০০ ২২৭৫ ২২৫০ ২২৩৪ ২২২০ ২৪০০ ২৫০০

[২.৩] া িশা
িবষয়ক

[২.৩.১] হাসপাতােল মা ও
িশ া িশা িবষয়ক
সশন পিরচালনা

সমি সংা ২ ৩৩৬১ ২৪৬০ ২৫০০ ২৪৯০ ২৪৭৫ ২৪৬০ ২৪৪০ ২৬০০ ২৭০০

[২.৩.২] জনন া িশা
হণকারী িকেশার-িকেশারী

সমি সংা ২ ২৯৭২ ৩৭৪৭০ ৩৭৬০০ ৩৭৫৫০ ৩৭৫০০ ৩৭৪৭০ ৩৭৪০০ ৩৮০০০ ৩৮৫০০

[২.৪] পিরবীণ ও
ায়ণ

[২.৪.১] হাসপাতাল
পিরদশ ন

সমি সংা ২ ৪৮ ৪৮ ৩৫ ৩৪ ৩৩ ৩২ ৩১ ৩৭ ৪০

[২.৪.২] উতন কম কতা
কক ার পিরদশ ন

সমি সংা ২ ৪৮ ৪৮ ৩৫ ৩৪ ৩৩ ৩২ ৩১ ৩৭ ৪০

[২.৫] হাসপাতােল
িচিকৎসকেদর উপিিত
িনিতকরণ

[২.৫.১] হাসপাতাল সেহ
ােসবা দানকারীর
উপিিতর হার

গড় শতকরা ২ ৭৩.৫ ৫০ ৭১.৫ ৭১ ৭০.৫ ৭০ ৬৮ ৭৩ ৭৬



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, ন ২৫, ২০২২ ০৯:৫০ া: ১২ ণ তািরখ: শিনবার, ন ২৫, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.৬] জলা ও
উপেজলা সদর
হাসপাতােলর কায ম
মিনটিরং

[২.৬.১] িবভাগীয় া
মািসক সময় সভা

সমি সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৩] সব জনীন
া সবার
েযাগ সসারণ

১০
[৩.১] ইএসিপ সবা
ি িনিত করা

[৩.১.১] িশেদর (৬-৫৯
মাস) িভটািমন - এ াস
কাপল খাওয়ােনার হার

গড় শতকরা ৩ ৯৮.২৪ ৯৭.৫৬ ৯৭.৮ ৯৭.৭ ৯৭.৬ ৯৭.৫৬ ৯৭.৫ ৯৮ ৯৯

[৩.১.২] িেসবা সবা
হণকারী গভ বতী মা

গড় শতকরা ৩ ৮৬.০৫ ৮৬.৬ ৮৭ ৮৬.৮৫ ৮৬.৭ ৮৬.৬ ৮৬.২ ৮৮ ৮৯

[৩.১.৩] বিহঃিবভােগ সবা
হণকারী রাগীর সংা

সমি
সংা
(ল)

২ ৩২.৪৫ ৩৭.৪ ৩৭.৫৫ ৩৭.৫ ৩৭.৪৫ ৩৭.৪ ৩৭.১ ৩৭.৭ ৩৮

[৩.১.৪] বড অেপি রট গড় শতকরা ২ ৮৬.৬৫ ১১২.৯ ৯২ ৯১.৫ ৯১ ৯০ ৮৯ ৯৪ ৯৬

[৪] সংামক ও
অসংামক রাগ
িনয়ণ
জারদারকরণ

১০

[৪.১] যা িনয়ণ

[৪.১.১] সনাত যা
রাগী (সকল কস)

সমি
সংা
(হাজার)

৩ ২০ ২৭.৭২ ২৮ ২৭.৭৭ ২৭.৭৫ ২৭.৭২ ২৭.৫ ২৮.৫০ ২৯

[৪.১.২] যােরাগী
িনরামেয়র হার (সকল কস)

গড় শতকরা ৩ ৯৬.২ ৯৩ ৯৪.৫ ৯৪ ৯৩.৫ ৯৩ ৯২.৮ ৯৫ ৯৬

[৪.২] ােলিরয়ার
েকাপ াস

[৪.২.১] ােলিরয়া রাগ
শনাের জ পরীার
সংা

সমি
সংা
(ল)

২ ২.৪ ২.০২ ২.০৫ ২.০৪ ২.০৩ ২.০২ ২.০১ ২.১ ২.২

[৪.৩] ীিনং এবং
রাগ িনণ েয়র িবধা
জারদার করণ

[৪.৩.১] জরা-েখর
কাার ীিনংত রাগী

সমি
সংা
(হাজার)

২ ৯.৯৪ ৪৫ ৪৬ ৪৫.৭ ৪৫.৪ ৪৫ ৪৪.২ ৪৭ ৪৮



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, ন ২৫, ২০২২ ০৯:৫০ া: ১৩ ণ তািরখ: শিনবার, ন ২৫, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

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

 

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

 

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

 

[১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

 

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

 

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইএমিসআই ইিেেটড ােনজেম অব চাইোড ইলেনস

২ ইএসিপ এেসনিশয়াল সারিভস ােকজ

৩ ইিপআই সসািরত কাদান কম িচ

৪ এইচআইিভ/এইডস িহউান ইিমউেনা-ডিফিসেয়ি ভাইরাস/ অায়ারড ইিমউেনা ডিফিসেয়ি িসোম

৫ এএনিস সবব  সবা

৬ এমআর িমজলস, েবলা

৭ এসিবএ দ ধাী

৮ এসিভআরএস াল ভাইটাল রিজেশন িসেম

৯ কএমিস কাা মাদার কয়ার

১০ কািভড-১৯ কেরানা ভাইরাস িডিজজ ২০১৯

১১ িডএইচআইএস২ িডসি হলথ ইনফরেমশন সফটওয়ার ২

১২ িডিজএইচএস া অিধদর

১৩ িপএনিস সেবার সবা
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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] সব িবধা
সসারণ

[১.১.১] উপেজলা া কমেে াভািবক সব িসিভল সাজেনর কায ালয়, উপেজলা া কমে
মাস/জলা িভিক উপেজলা া কমেে সব সংা - িডএইচআইএস২ ত দ
িরেপাট  অিফস ধান কক সতািয়ত

[১.১.২] দ ধাী (িসএসিবএ) ারা সব িসিভল সাজেনর কায ালয়, উপেজলা া কমে
মাস/জলা িভিক বািড়েত ও ফািসিলেত দ ধাী ারা সেবর সংা -
িডএইচআইএস২ ত দ িরেপাট  অিফস ধান কক সতািয়ত

[১.১.৩] সবব  (নতম ৪ বার) সবা িসিভল সাজেনর কায ালয়, উপেজলা া কমে
মাস/জলা িভিক সবব  ৪থ  সবা সংা - িডএইচআইএস২ ত দ িরেপাট  অিফস
ধান কক সতািয়ত

[১.১.৪] সেবার (নতম ২ বার) সবা িসিভল সাজেনর কায ালয়, উপেজলা া কমে
মাস/জলা িভিক সবপরবত ২য় সবা সংা - িডএইচআইএস২ ত দ িরেপাট 
অিফস ধান কক সতািয়ত

[১.১.৫] সবজিনত পিরিনয়াল য়ার সংেশাধন সবা
হণকারী মা

িসিভল সাজেনর কায ালয়, উপেজলা া কমে হলথ েলন, িডএইচআইএস২ ত দ িরেপাট , অিফস ধান কক সতািয়ত

[১.১.৬] াটারনাল ও িনওেনটাল ডথ িরিভউ
বাবায়নকারী জলা

িসিভল সাজেনর কায ালয়, উপেজলা া কমে হলথ েলন, িডএইচআইএস২ ত দ িরেপাট  অিফস ধান কক সতািয়ত

[১.২] িশ া সবা
সসারণ

[১.২.১] হাসপাতােল জত নবজাতেকর নাভীেত ৭.১%
ােরােহিিডন বহার

িসিভল সাজেনর কায ালয়, উপেজলা া কমে
মাস/জলা িভিক নবজাতেকর নাভীেত ৭.১% ােরােহিিডন বহার সংা -
িডএইচআইএস২ ত দ িরেপাট  অিফস ধান কক সতািয়ত

[১.২.২] ইিপআই কভােরজ (এমআর) িসিভল সাজেনর কায ালয়, উপেজলা া কমে
মাস/জলা িভিক ইিপআই কভােরজ (এমআর) সংা - িডএইচআইএস২ ত দ
িরেপাট  অিফস ধান কক সতািয়ত

[১.২.৩] জের ১২ মােসর মে ণ  কাহনকারী িশ িসিভল সাজেনর কায ালয়, উপেজলা া কমে
মাস/জলা িভিক ণ  কাদানকারী িশ সংা - িডএইচআইএস২ ত দ িরেপাট 
অিফস ধান কক সতািয়ত

[১.২.৪] কাা মাদার কয়ার(কএমিস) হণকারী মা
ও িশ

িসিভল সাজেনর কায ালয়, উপেজলা া কমে
মাস/জলা িভিক কএমিস সবা হণকারী মা ও িশ সংা - িডএইচআইএস২ ত
দ িরেপাট  অিফস ধান কক সতািয়ত

[১.২.৫] আইএমিসআই কন ার থেক সবা হণকারী িশ িসিভল সাজেনর কায ালয়, উপেজলা া কমে
মাস/জলা িভিক আইএমিসআই কন ার থেক সবা হণকারী িশ সংা -
িডএইচআইএস২ ত দ িরেপাট  অিফস ধান কক সতািয়ত

[১.২] িশ া সবা
সসারণ

[১.২.৬] নবজাতেকর জের ১ ঘার মে েকর ধ
খাওয়ােনা

িসিভল সাজেনর কায ালয়, উপেজলা া কমে
মাস/জলা িভিক নবজাতেকর জের ১ ঘার মে েকর ধ খাওয়ােনা নবজাতেকর
সংা - িডএইচআইএস২ ত দ িরেপাট  অিফস ধান কক সতািয়ত
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[২.১] মানসত সবার
পিরিধ ি করা,
কিমউিন িিনেক
িচিকৎসা সবার মান
ি/উয়ন

[২.১.১] কিমউিন িিনেক াভািবক সব
িসিভল সাজেনর কায ালয়, উপেজলা া কমে,
িসএইচিসিপ

িডএইচআইএস২ ত দ িরেপাট  ও উপেজলা িভিক সংা অিফস ধান কক
সতািয়ত

[২.১.২] কিমউিন িিনেকর মােম দ সবা
(িভিজেটর িভিেত)

িসিভল সাজেনর কায ালয়, উপেজলা া কমে,
িসএইচিসিপ

িডএইচআইএস২ ত দ িরেপাট  ও উপেজলা িভিক সংা অিফস ধান কক
সতািয়ত

[২.১.৩] কিমউিন িিনক হেত রফাড ত রাগী
িসিভল সাজেনর কায ালয়, উপেজলা া কমে,
িসএইচিসিপ

িডএইচআইএস২ ত দ িরেপাট  ও উপেজলা িভিক সংা অিফস ধান কক
সতািয়ত

[২.২] হাসপাতােল সবার
মান ি

[২.২.১] মিডেকল বজ বাপনা িনিত করা া
াপনা/ হাসপাতােলর সংা

িসিভল সাজেনর কায ালয়, উপেজলা া কমে হাসপাতােলর নাম সহ তািলকা ও অিফস আেদশ অিফস ধান কক সতািয়ত

[২.২.২] টিলেমিডিসন সবা হণকারী রাগী িসিভল সাজেনর কায ালয়, উপেজলা া কমে সবা দানত রাগীর সংা অিফস ধান কক সতািয়ত

[২.৩] া িশা িবষয়ক

[২.৩.১] হাসপাতােল মা ও িশ া িশা িবষয়ক
সশন পিরচালনা

িসিভল সাজেনর কায ালয়, উপেজলা া কমে িশেণর অিফস আেদশ ও উপিিতর তািলকা অিফস ধান কক সতািয়ত

[২.৩.২] জনন া িশা হণকারী িকেশার-িকেশারী িসিভল সাজেনর কায ালয়, উপেজলা া কমে
ছাপােনা এসিবিসিস উপকরন এর ননা এবং িবতরণত িতােনর সংা সহ তািলকা
অিফস ধান কক সতািয়ত

[২.৪] পিরবীণ ও
ায়ণ

[২.৪.১] হাসপাতাল পিরদশ ন পিরচালক (া) এর কায ালয় হাসপাতাল পিরদশ েনর িরেপাট  ও অিফস আেদশ

[২.৪.২] উতন কম কতা কক ার পিরদশ ন পিরচালক (া) এর কায ালয় হাসপাতাল পিরদশ েনর িরেপাট  ও অিফস আেদশ

[২.৫] হাসপাতােল
িচিকৎসকেদর উপিিত
িনিতকরণ

[২.৫.১] হাসপাতাল সেহ ােসবা দানকারীর
উপিিতর হার

িসিভল সাজেনর কায ালয়, উপেজলা া কমে িডএইচআইএস২ ত দ িরেপাট , হলথ েলন ও অিফস নিথ

[২.৬] জলা ও উপেজলা
সদর হাসপাতােলর
কায ম মিনটিরং

[২.৬.১] িবভাগীয় া মািসক সময় সভা পিরচালক (া) এর কায ালয় আেয়ািজত সভার অিফস আেদশ ও উপিিতর তািলকা অিফস ধান কক সতািয়ত

[৩.১] ইএসিপ সবা ি
িনিত করা

[৩.১.১] িশেদর (৬-৫৯ মাস) িভটািমন - এ াস
কাপল খাওয়ােনার হার

িসিভল সাজেনর কায ালয়, উপেজলা া কমে িডএইচআইএস২ ত দ িরেপাট , জলা িভিক কভােরজ অিফস ধান কক সতািয়ত

[৩.১.২] িেসবা সবা হণকারী গভ বতী মা িসিভল সাজেনর কায ালয়, উপেজলা া কমে
িডএইচআইএস২ ত দ িরেপাট , উপেজলা িভিক কাভােরজ অিফস ধান কক
সতািয়ত

[৩.১.৩] বিহঃিবভােগ সবা হণকারী রাগীর সংা িসিভল সাজেনর কায ালয়, উপেজলা া কমে িডএইচআইএস২ ত দ িরেপাট , উপেজলা িভিক সংা অিফস ধান কক সতািয়ত

[৩.১.৪] বড অেপি রট িসিভল সাজেনর কায ালয়, উপেজলা া কমে
িডএইচআইএস২ ত দ িরেপাট , উপেজলা িভিক কাভােরজ অিফস ধান কক
সতািয়ত
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৪.১] যা িনয়ণ
[৪.১.১] সনাত যা রাগী (সকল কস) িসিভল সাজেনর কায ালয়, উপেজলা া কমে জলা/ক িভিক শনাত যা রাগীর সংা অিফস ধান কক সতািয়ত

[৪.১.২] যােরাগী িনরামেয়র হার (সকল কস) িসিভল সাজেনর কায ালয়, উপেজলা া কমে
মাট িনরাময়ত রাগীর সংা এবং মাট যা রাগীর সংা অিফস ধান কক
সতািয়ত

[৪.২] ােলিরয়ার েকাপ
াস

[৪.২.১] ােলিরয়া রাগ শনাের জ পরীার সংা িসিভল সাজেনর কায ালয়, উপেজলা া কমে
জলা/ ক িভিক ােলিরয়া রাগ পরীার জ আগত রাগী সংা অিফস ধান
কক সতািয়ত

[৪.৩] ীিনং এবং রাগ
িনণ েয়র িবধা জারদার
করণ

[৪.৩.১] জরা-েখর কাার ীিনংত রাগী িসিভল সাজেনর কায ালয়, উপেজলা া কমে
জলা/ ক িভিক জরা-েখর কাার ীিনংত রাগীর সংা অিফস ধান কক
সতািয়ত



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, ন ২৫, ২০২২ ০৯:৫০ া: ১৯ ণ তািরখ: শিনবার, ন ২৫, ২০২২

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
ইএসিপ সবা ি িনিত
করা

িশেদর (৬-৫৯ মাস) িভটািমন - এ াস
কাপল খাওয়ােনার হার

ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায়
মণালয়

শহর অল, িস কেপ ােরশন এলাকায় লগামী িশেদর উ সংার মােম
িভটািমন-এ াস কাপল দয়া হয়।

িশ া সবা সসারণ ইিপআই কভােরজ (এমআর)
ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায়
মণালয়

শহর অল, িস কেপ ােরশন এলাকায় িশেদর কা উ সংার মােম দয়া হয়।



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, ন ২৫, ২০২২ ০৯:৫০ া: ২০ ণ তািরখ: শিনবার, ন ২৫, ২০২২

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



পরিরিষ্ট-'গ' 

 

                     আঞ্চরিক/মাঠ পর্ যায়েি কার্ যািয়েি জাতীে শুদ্ধাচাি ককৌিি কম য-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

আঞ্চরিক/মাঠ পর্ যায়েি কার্ যািয়েি নাম: পরিচািক (স্বাস্থ্য) এি কার্ যািে, রিয়িট রিভাগ, রিয়িট। 

কার্ যক্রয়মি নাম কম যিম্পাদন 

সূচক 

 

সূচয়কি 

মান 

একক 

 

িাস্তিােয়নি 

দারেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ যিছয়িি 

িক্ষ্যমাত্রা 

িাস্তিােন অগ্রগরত পরিিীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

িক্ষ্যমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ককাোট যাি 

২ে 

ককাোট যাি 

৩ে 

ককাোট যাি 

৪র্ য 

ককাোট যাি 

কমাট 

অজযন 

অরজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যিস্থ্া………………………………..... 

১.১ ননরতকতা করমটিি 

িভা আয়োজন 

িভা 

আয়োরজত 

২ িংখ্যা 
সহকারী পররচালক ৪ 

লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১ ৪   

অর্জন      

১.২ ননরতকতা করমটিি 

িভাি রিদ্ধান্ত িাস্তিােন 

িাস্তিারেত 

রিদ্ধান্ত 

৪ % 

িংরিষ্ট কম যকতযা ৪ 

লক্ষ্যমাত্রা ২৫ ৫০ ৭৫ ১০০ ১০০ 
  

অর্জন      

১.৩ সুিািন প্ররতষ্ঠাি 

রনরমত্ত অংিীজয়নি 

(stakeholders) 

অংিগ্রহয়ণ  িভা 

অনুরষ্ঠত িভা ৪ িংখ্যা 

সহকারী পররচালক ২ 

লক্ষ্যমাত্রা  ১  ১ ২   

অর্জন      

১.৪ শুদ্ধাচাি িংক্রান্ত 

প্ররিক্ষ্ণ আয়োজন 

প্ররিক্ষ্ণ 

আয়োরজত 

২ িংখ্যা 

সহকারী পররচালক ২ 

লক্ষ্যমাত্রা  ১  ১ ২ 
  

 

 অর্জন      

১.৫ কম য-পরিয়িি উন্নেন 

(স্বাস্থ্যরিরি 

অনুিিণ/টিওএন্ডইভুি 

অয়কয়জা মািামাি 

রনষ্পরত্তকিণ /পরিষ্কাি-

পরিচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ, 

মরহিায়দি জন্য পৃর্ক 

ওোিরুয়মি ব্যিস্থ্া 

ইতযারদ 

উন্নত কম য-

পরিয়িি 

৩ িংখ্যা 

ও 

তারিখ 

সহকারী পররচালক 

৪টি 

৩১.০৯.২২ 

৩১.১২.২২ 

৩১.০৩.২৩ 

৩০.০৬.২৩ 

লক্ষ্যমাত্রা 

১টি 

৩১.০৯.২২ 

১টি 

৩১.১২.২২ 

১টি 

৩১.০৩.২৩ 

১টি 

৩০.০৬.২৩ 

৪ 

  

অর্জন      

  



-২- 

 

২.  ক্রয়েি কক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচাি ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ য 

িছয়িি ক্রে-পরিকল্পনা  

ওয়েিিাইয়ট প্রকাি 

ক্রে-

পরিকল্পনা 

ওয়েিিাইয়ট 

প্রকারিত 

৩ তারিখ িহকারি পরিচািক ২ িক্ষ্যমাত্রা  ৩১.১২.২২  ৩০.০৬.২৩    

 

অজযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচাি িংরিষ্ট এিং দুনীরত প্ররতয়িায়ি িহােক অন্যান্য কার্ যক্রম…………….. (অগ্রারিকাি রভরত্তয়ত ১  নংিহ নুযনতম ৪ টি কার্ যক্রম) 

৩.১ কিিা প্রদায়নি কক্ষ্য়ত্র 

কিরজস্টায়ি প্রয়দে কিিাি 

রিিিণ ও কিিাগ্রহীতাি 

মতামত িংিক্ষ্ণ 

কিরজস্টাি 

হািনাগাদকৃত 

৮ % প্রিািরনক কম যকতযা ১৬ িক্ষ্যমাত্রা ২৫ ৫০ ৭৫ ১০০ ১০০   

অজযন 

     

৩.২ শুদ্ধাচার রিষয়ক 

ত্রত্রমারসক আললাচনা সভা 

িভা অনুরষ্ঠত ৮ 
সংখ্যা িহকািী পরিচািক ৪ 

লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১ ৪   

অর্জন      

৩.৩ সসরা কমীলের 

পুিস্কাি প্রদান। 

রনি জারচত ও 

পুরস্কৃত 

৮ িংখ্যা ও 

তারিখ 

িহকািী পরিচািক ১২টি 

৩১.০৯.২২ 

৩১.১২.২২ 

৩১.০৩.২৩ 

৩০.০৬.২৩ 

লক্ষ্যমাত্রা 

৩টি 

৩১.০৯.২২ 

৩টি 

৩১.১২.২২ 

৩টি 

৩১.০৩.২৩ 

৩টি 

৩০.০৬.২৩ 

১২ 

  

অর্জন     

 

৩.৪ স্ব স্ব ওয়েিিাইয়ট 

শুদ্ধাচাি কিিািক্স 

হািনাগাদকিণ 

সসিািক্স 

হালনাগােকৃত 
৮ তাররখ স াকাল পারসন 

৪টি 

৩১.০৯.২২ 

৩১.১২.২২ 

৩১.০৩.২৩ 

৩০.০৬.২৩ 

লক্ষ্যমাত্রা 

১টি 

৩১.০৯.২২ 

১টি 

৩১.১২.২২ 

১টি 

৩১.০৩.২৩ 

১টি 

৩০.০৬.২৩ 

৪ 

  

অর্জন     

 

 

রি:দ্র:- ককান ক্ররময়কি কার্ যক্রম প্রয়র্াজয না হয়ি তাি কািণ মন্তব্য কিায়ম উয়েখ কিয়ত হয়ি। 

 



ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা ২০২২-২৩  

(র্াঠ পর্ যায়েি অরিয়েি জর্ন্) 

 

ক্রর্ 

 

কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যেম্পাদন 

 সূচক 

 

একক 

 

কর্ যেম্পাদন 

সূচয়কি র্ান 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অোধািণ উত্তর্ চলরি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা/য়েবা 

েহরজকিণ/রিরজটাইয়জশন বাস্তবােন 

[১.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা/য়েবা 

েহরজকিণ/রিরজটাইয়জশন বাস্তবারেি 

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

 

০২ [২.১] ই-নরিি ব্যবহাি বৃরি [২.১.১] ই-িাইয়ল ননাট রনষ্পরত্তকৃি % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

০৩ [২.১] িথ্য বািােন হালনাগাদকিণ [৩.১.১] িথ্য বািােন হালনাগাদকৃি েংখ্যা ১৫ ৪ ৩ ২    

০৪ [৪.১] ৪ি য রশল্পরবপ্লয়বি চযায়লঞ্জ 

নর্াকায়বলাে কিণীে রবষয়ে অবরহিকিণ 

েভা/কর্ যশালা আয়োজন 

[৪.১.১] ৪ি য রশল্পরবপ্লয়বি চযায়লঞ্জ নর্াকায়বলাে 

কিণীে রবষয়ে অবরহিকিণ েভা/কর্ যশালা 

আয়োরজি 

েংখ্যা ৫ ২ ১ -- 

 

০৫ [৫.১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা 

বাস্তবােন 

[৫.১.১] কর্ যপরিকল্পনা বাস্তবােন েংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ 

আয়োরজি 

েংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কর্ যপরিকল্পনাি অধ যবারষ যক স্ব-মূল্যােন 

প্ররিয়বদন উর্ধ্যিন কর্তযপয়ক্ষ্ি রনকট নপ্ররিি  

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

 

 



 

অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত কর্ মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

কার্ যক্রমেি 

ক্ষেত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যসম্পাদ

ন সূচমকি 

োন 

প্রকৃত 

অর্যন  

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অর্যন  

২০২১-২২ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধাি

ণ 

অরত 

উত্তে 
উত্তে  

চলরত 

োন 

চলরত োমনি 

রনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রোভিষ্ঠোভিক ১৪ 

[১.১] অভিয োগ ভিষ্পভি কর্ মকিমো 

(অভিক) ও আভিল কর্ মকিমোর িথ্য 

ওযেবসোইযে এবং ভিআরএস 

সফেওেযোযর (প্রয োিয ক্ষেযে) 

ত্রের্োভসক ভিভিযি হোলিোগোদকরণ 

[১.১.১] অরনক ও 

আরপল কে যকতযাি 

তথ্য ওযেবসোইযে 

ও ভিআরএস 

সফেওেযোযর 

হোলিোগোদকৃি/ 

আপমলাডকৃত 

সংখ্যো ৪   ৪ ৩    

[১.২] রনরদ যষ্ট সেমে 

অনলাইমন/অফলাইমন প্রাপ্ত 

অরিমর্াগ রনষ্পরত্ত 

[১.২.১] অভিয োগ 

ভিষ্পভিকৃি % ৭   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] অরিমর্াগ রনষ্পরত্ত সংক্রান্ত 

োরসক প্ররতমেদন ঊর্ধ্যতন কর্তযপে 

েিােি ক্ষপ্রিণ 

[১.৩.১] র্োভসক 

প্রভিযবদি ক্ষপ্রভরি % ৩   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

িভরবীেণ 

ও সের্িো 

অিমি 

১১ 

[২.১] ত্রত্রোরসক রিরত্তমত 

পরিেীেণ এেং ত্রত্রোরসক 

পরিেীেণ প্ররতমেদন ঊর্ধ্যতন 

কর্তযপমেি রনকট ক্ষপ্রিণ 

[২.২.১] ত্রের্োভসক 

প্রভিযবদি ক্ষপ্রভরি 
সংখ্যো ৩ - - ৪ ৩ ২ ১  

[২.২] কে যকতযা/কে যচািীমদি 

সর্ন্বযে অরিমর্াগ প্ররতকাি ব্যেস্থা 

এেং রর্আিএস সফটওেযাি 

রেষেক ক্ষসরেনাি/কে যশালা/ 

প্ররশেণ আমোর্ন 

[২.১.১]   

প্রভিেণ/ক্ষসরেনাি/

কে যশালা 

আযেোভিি 

 

সংখ্যো ৪ - - ২ ১ - - - 

[২.৩] অভিয োগ প্রভিকোর 

ব্যবস্থোিিো ভবষযে 

ক্ষেকযহোল্ডোরগযণর সর্ন্বযে 

অবভহিকরণ সিো আযেোিি 

[২.৩.১] 

অবভহিকরণ সিো 

আযেোভিি 

সংখ্যো ৪   ২ ১    

 



 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ মপতিকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

কার্ যক্রমেি 

সেত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যেম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যেম্পাদন 

সূচমকি 

োন 

প্রকৃি 

অর্যন  

২০২০-২১ 

প্রকৃি 

অর্যন  

২০২১-২২ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অোধাি

ণ 

অতি 

উত্তে 
উত্তে  

চলতি 

োন 

চলতি োমনি 

তনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাতিষ্ঠাতিক ১৮ 

[১.১] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি িংক্রান্ত পতিবীেণ 

কতেটি পুনর্ যঠন 

[১.১.১] কতেটি 

পুনর্ যঠিি িংখ্যা ৩   ৪ ৩ ২ ১  

[১.২] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি িংক্রান্ত পতিবীক্ষণ 

কতর্টিি িিাি তিদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

[১.৩.১] তেদ্ধান্ত 

বাস্তবাতয়ি এবং 

প্রতিমবদন সপ্রতিি 

% ৪   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষতয় 

আওিাধীি দপ্তি/িংস্থাি ির্ন্বতয় 

ত্রৈর্াতিক তিতিতি িিা আতয়াজি 

[১.২.১] িিা 

আতয়াতজি িংখ্যা ২   ৪ ৩ ২ ১  

[১.৪] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি হালিাগাদকিণ 

(আওিাধীি দপ্তি/িংস্থািহ) 

[১.৪.১] 

হালনার্াদকৃি িংখ্যা ৯   ৪ ৩ ২ ১  

িক্ষর্িা 

অজমি  
৭ 

[২.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষয়ক 

কে যশালা/প্রতশেণ/মেতেনাি 

আময়ার্ন 

[২.১.১] প্রতশেণ/ 

কর্ মশালা 

আতয়াতজি 

িংখ্যা ৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষতয় 

স্টেকতহাল্ডািগতণি ির্ন্বতয় 

অবতহিকিণ িিা আময়ার্ন 

[২.২.১]  

অবতহিকিণ িিা 

আতয়াতজি 

 

িংখ্যা ৪ - - ২ ১    

 



তথ্য অধিকার ধিষয়ে ২০২২-২৩ অর্ থিছয়রর িাধষ থক কর্ থপধরকল্পনা (সকল সরকাধর অধিয়সর জন্য প্রয় াজয)  

কর্ মসম্পাদনের 

ক্ষেত্র 
 

র্াে কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদে 

সূচক 
একক 

 

কর্ মসম্পাদে 

সূচনকর 

র্াে 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০20-

২1 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০২1-

২2 

লেযর্াত্রা ২০২2-২০২3 

অসাধারণ অতত উত্তর্ উত্তর্  চলতত র্াে 

চলতত 

র্ানের 

তেনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাততষ্ঠাতেক ৬ 

[১.১] তথ্য অতধকার আইে 

অনুর্ায়ী তেধ মাতরত সর্নয়র র্নে 

তথ্য প্রাতির আনেদে তেষ্পতত্ত 

 

[১.১.১] তেধ মাতরত সর্নয়র 

র্নে তথ্য প্রাতির আনেদে 

তেষ্পতত্ত 

 

% 0৬ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% - - 

 

সের্তা বৃধি 
1৯ 

[১.২] স্বতঃপ্রয় াধিতভায়ি 

প্রকাশয় াগ্য সকল তথ্য হালোগাদ 

কনর ওয়েিসাইয়ে প্রকাশ 

[১.2.১] হালনাগািকৃত তথ্য 

ওয়েিসাইয়ে প্রকাধশত 

তাতরখ 

 
০৪   

৩১-১২-২০২2 

ও 

৩০-০৬-২০২২ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

[১.৩] িাধষ থক প্রধতয়িিন প্রকাশ  
[১.3.১] তেধ মাতরত সর্নয় 

িাধষ থক প্রধতয়িিন প্রকাধশত  
তাধরখ  ০৩   ১৫-১০-২০২2 

৩১-১০-

২০২2 

৩০-১১-

২০২2 
- - 

[১.৪]  তথ্য অতধকার আইে, 

২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসানর 

র্ােতীয় তনথ্যর কযাটালগ ও 

ইেনেক্স তততর/ হালোগাদকরণ 

[১.4.১]  তনথ্যর কযাটালগ ও   

ইেনেক্স 

প্রস্তুতকৃত/হালোগাদকৃত 

তাতরখ ০৩   ৩১-১২-২০২2 
১৫-০১-

২০২3 

৩১-০১-

২০২3 
- - 

[১.৫] তথ্য অতধকার আইে ও 

তেতধতেধাে সম্পনকম র্েসনচতেতা 

বৃতিকরণ 

[১.5.১]  প্রচার কা থক্রর্ 

সম্পন্ন 
সংখ্যা ০৪   3 2 1 - - 

[১.৬] তথ্য অধিকার আইে, ২০০৯ 

ও এর তেতধর্ালা, প্রতেধাের্ালা, 

স্বতঃপ্রনণাতদত তথ্য প্রকাশ 

তেনদ মতশকাসহ সংতিষ্ট  ধিষয়ে 

কর্ মকতমা/কর্ মচারীনদর প্রতশেণ 

আনয়ার্ে    

[১.6.১] প্রতশেণ আনয়াতর্ত সংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] তথ্য অধিকার সংক্রান্ত 

প্রয়তযকটি ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

প্রধতয়িিন ধনি থাধরত সর্য়ে 

ওয়েিসাইয়ের তথ্য অধিকার 

সসিািয়ে প্রকাশ 

[১.৭.১] ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

প্রধতয়িিন ওয়েিসাইয়ের তথ্য 

অধিকার সসিািয়ে প্রকাধশত 

সংখ্যা ০2   ৪ ৩ ২ ১  

 


