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সেকশন-৩ 

কর্ মসম্পাদন পরিকল্পনা  

 

কর্ মসম্পাদন 

ক্ষেত্র 

ক্ষেত্রত্রর 

মান 
কার্ মক্রর্ 

কম মেম্পাদন 

সূচক 

গণনা 

পদ্ধতি 

 

একক 

কম মেম্পাদন 

সূচককর মান 
লক্ষ্যমাত্রা 

১র্ ত্রত্রর্াতসক 

(জুলাই-ক্ষসত্রেম্বর/২২) 

অর্মন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১. সত্রেিনিা 

বৃতদ্ধ  

২৫ 

 

১.১. সত্রেিনিা বৃতদ্ধর লত্রেে প্যাম্পত্রলট,  

তলফত্রলট ও ডাইরী তিিরণ   

প্যাম্পত্রলট তিিরণকৃি সর্তি সংখ্যা ৫ ২৭০০০ - 

তলফত্রলট তিিরণকৃি সর্তি সংখ্যা ৫ ৪৫০০০ - 

১.২ সেমমনার/ ওয়াকমেপ/ মতমিমনময় েভা 
সেমমনার/ওয়াকমেপ/ 

মতমিমনময় েভা অনুমিত 
সর্তি সংখ্যা 

৫ 
৭৬ ০৬ 

১.৩ সত্রেিনিামূলক সভা সভা অনুতিি 
সর্তি সংখ্যা ৫ ৭২ ১৬ 

১.৪  তিভাগ, ক্ষর্লা ও  উপত্রর্লায় তিশ্ব ক্ষভাক্তা 

    অতিকার তদিস উদর্াপন 
তদিস উদর্াতপি সর্তি সংখ্যা ৫ ৪০ - 

২. ক্ষভাক্তা- 

অতিকার 

তিত্ররািী কার্ ম 

প্রতিত্ররাি 

২৫ 

২.১ িার্ার িদারতক িাজার তদারমক সম্পন্ন সর্তি সংখ্যা ২০ ৭৮০ ২০৭ 

২.২ র্তরর্ানা আত্ররাপ ও  আদায় আত্ররাতপি ও আদায়কৃি সর্তি পতরর্ান (লে টাকা) ৫ ১৫০ ৪৪ 

৩. অতভত্রর্াগ 

তনষ্পতি 
২০ ৩.১ অতভত্রর্াগ তনষ্পতি অমভক াগ মনষ্পমিকৃত গড় % ২০ ৬০ ৭৮ 

 
 

০৩/১০/২০২২ 

(কমা: ফখরুল ইেলাম) 

উপপমরচালক 

  ০২৯৯৬৬৪৩৪৬৫ 

ই-সমইলঃ dd-sylhet@dncrp.gov.bd 
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েংক াজনী-৪ 

আঞ্চমলক/মাঠ প মাকয়র কা মালকয়র র্ািীয় শুদ্ধাোর ক্ষকৌশল কর্ ম-পতরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

আঞ্চমলক/মাঠ প মাকয়র কা মালকয়র নার্: জাতীয় ভ াক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ধি াগীয় কার্ যালয়,ধসললট। 

 

কার্ মক্রত্রর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূেক 

 

সূেত্রকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়ত্রনর 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যতক্ত/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মিছত্ররর 

লেের্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগতি পতরিীেণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লেের্াত্রা/ 

অর্মন 

১র্ 

ক্ষকায়াট মার 

২য় 

ক্ষকায়াট মার 

৩য় 

ক্ষকায়াট মার 

৪র্ ম 

ক্ষকায়াট মার 

ক্ষর্াট 

অর্মন 

অতর্মি 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাতিিাতনক ব্যিস্থা………………………………..... 

১.১ ত্রনতিকিা কতর্টির সভা 

     আকয়াজন 

সভা  

আত্রয়াতর্ি 

২ সংখ্যা ত্রনতিকিা 

কতর্টি 

৪ লেের্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অর্মন ১     

১.২ ত্রনতিকিা কতর্টির সভার  

     তসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 

িাস্তিাতয়ি 

তসদ্ধান্ত 

৪ % তিভাগীয় 

কার্ মালয় 

১০০ লেের্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অর্মন ১০০     

১.৩ সুশাসন প্রতিিার তনতর্ি  

      অংশীর্ত্রনর (stakeholders)  

       অংশগ্রহত্রণ  সভা 

অনুতিি  

সভা 

৪ সংখ্যা তিভাগীয় 

কার্ মালয় 

২ লেের্াত্রা  ১  ১    

অর্মন      

১.৪ শুদ্ধাচার েংক্রান্ত প্রমশক্ষ্ণ 

      আকয়াজন  

প্রমশক্ষ্ণ 

আকয়ামজত 

২ েংখ্যা প্রিান কার্ মালয় 

ও  

তিভাগীয় 

কার্ মালয় 

২ লেের্াত্রা  ১  ১    

অর্মন      

১.৫ কর্ ম-পতরত্রিশ উন্নয়ন (স্বাস্থেতিতি 

     অনুসরণ/টিওএন্ডইভুক্ত অত্রকত্রর্া 

    র্ালার্াল নিকরণ/পতরষ্কার-  

    পতরচ্ছন্নিা বৃতদ্ধ ইিোতদ  

উন্নত কম ম-

পমরকিশ 

৩ সংখ্যা 

ও 

িাতরখ 

তিভাগীয় 

কার্ মালয় 

২, ৩১/৮/২২ 

৩১/৫/২৩ 

 

লেের্াত্রা 

 

১ 

৩১/৮/২২ 

  ১ 

৩১/৫/২৩ 

   

অর্মন ১ 

৩১/৮/২২ 

    

২.  ক্রকয়র সক্ষ্কত্র শুদ্ধাচার ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ ম িছত্ররর ক্রয়- 

     পতরকল্পনা  ওত্রয়িসাইত্রট প্রকাশ 

ক্রয়-পতরকল্পনা 

ওত্রয়িসাইত্রট 

প্রকাতশি 

৩ িাতরখ তিভাগীয় 

কার্ মালয় 

৩১/৮/২২ 

৩১/৫/২৩ 

লেের্াত্রা ৩১/৮/২২   ৩১/৫/২৩    

অজমন ২৭/৭/২২     

৩. শুদ্ধাোর সংতিি এিং দুনীতি প্রতিত্ররাত্রি সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্…………….. (অগ্রামিকার মভমিকত নুযনতম পাঁচটি কা মক্রম) 

৩.১ ক্ষসিা প্রদাত্রনর ক্ষেত্রত্র ক্ষরতর্স্টাত্রর প্রত্রদয় 

ক্ষসিার তিিরণ ও ক্ষসিা গ্রহীিার র্িার্ি 

সংরেণ 

ক্ষরতর্স্টার 

হালনাগাদকৃি 

৮ % তিভাগীয় 

কার্ মালয় 

১০০ লেের্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অর্মন ১০০     

অর্মন      

৩.২ সরকাতর র্ানিাহত্রনর র্র্ার্র্ ব্যিহার 

তনতিিকরণ 

র্ানিাহত্রনর 

র্র্ার্র্ ব্যিহার 

৮ % তিভাগীয় 

কার্ মালয় 

১০০ লেের্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অর্মন ১০০     
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কার্ মক্রত্রর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূেক 

 

সূেত্রকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়ত্রনর 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যতক্ত/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মিছত্ররর 

লেের্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগতি পতরিীেণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লেের্াত্রা/ 

অর্মন 

১র্ 

ক্ষকায়াট মার 

২য় 

ক্ষকায়াট মার 

৩য় 

ক্ষকায়াট মার 

৪র্ ম 

ক্ষকায়াট মার 

ক্ষর্াট 

অর্মন 

অতর্মি 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৩ সুষর্ কর্ মিন্টন কর্ মিন্টন 

িাস্তিাতয়ি 

৮ িাতরখ 

 

তিভাগীয় 

কার্ মালয় 

২০-১০-২২ লেের্াত্রা - ২০.১০.২২ - -    

অর্মন      

অর্মন      

৩.৪ উিম চচ মার তামলকা ওকয়িোইকে প্রকাশ 

ও উর্ধ্মতন কর্তমপকক্ষ্র মনকে সপ্ররণ 

উির্ েে মার 

িাতলকা প্রকাশ 

৮ সংখ্যা তিভাগীয় 

কার্ মালয় 

৩১.১০.২২ লেের্াত্রা - ৩১.১০.২২ - -    

অর্মন      

 

 
 

০৩/১০/২০২২ 

(কমা: ফখরুল ইেলাম) 

উপপমরচালক 

  ০২৯৯৬৬৪৩৪৬৫ 

ই-সমইলঃ dd-sylhet@dncrp.gov.bd 
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সংয াজনী-৫ 

 ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভািন কম মপমরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

ক্রর্  কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূচক একক 
কম যসম্পাদন 

সূচলকর মান 

লক্ষযমাত্রা  

 

১র্ ত্রত্রর্াতসক 

 (জুলাই-ক্ষসত্রেম্বর/২২) 

 অর্মন 

০১ [১.১] একটি উদ্ভািনী িারণা/ ভসিা সহধজকরণ/  

       রিরজটাইযজশন বাস্তবায়ন 

[১.১.১] একটি উদ্ভািনী িারণা/ ভসিা সহধজকরণ/ রিরজটাইযজশন 

           বাস্তবারয়ত 
তারিখ ১০ ১৬/০৩/২০২৩ ৩১/০৮/২০২২ 

০২ [২.১] ই-নধির ব্যিহার বৃধি   [২.১.১] ই-ফাইলল ভনাট রনস্পরিকৃত % ১০ ৮০% - 

০৩ [৩.১] তথ্য িাতায়ন হালনাগাদকরণ [৩.১.১] তথ্য িাতায়ন হালনাগাদকৃত সংখ্যা ১৫ ৪ ১ 

০৪ [৪.১] ৪র্ ম রশল্পরবপ্লযবি চ্যাযেঞ্জ মর্াকাযবোয় কিণীয়  

       রবষযয় অবরিতকিণ সভা/কর্ মশাো আযয়াজন 

[৪.১.১] ৪র্ ম রশল্পরবপ্লযবি চ্যাযেঞ্জ মর্াকাযবোয় কিণীয় রবষযয় 

          অবরিতকিণ সভা/কর্ মশাো আযয়ারজত 
সংখ্যা ৫ ২ 

- 

০৫ 

[৫.১] ই-গ র্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম যপধরকল্পনা িাস্তিায়ন  

[৫.১.১] কর্ মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্ররশক্ষণ আযয়ারজত  সংখ্যা ৬ ৪ - 

[৫.১.২] কম যপধরকল্পনার অি যিাধষ যক স্ব-মূল্যায়ন প্রধতলিদন ঊর্ধ্যতন  

           কর্তযপলক্ষর ধনকট ভপ্রধরত 
তাধরখ ৪ ১৫/০১/২০২৩ 

- 

 

 
 

০৩/১০/২০২২ 

(কমা: ফখরুল ইেলাম) 

উপপমরচালক 

  ০২৯৯৬৬৪৩৪৬৫ 

ই-সমইলঃ dd-sylhet@dncrp.gov.bd 
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সংয াজনী-৬ 

 অরভয াগ প্ররতকাি ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্ ম-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

কার্ যক্রলমর 

ভক্ষত্র মান কার্ যক্রম 
কম যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কম যসম্পাদন 

সূচলকর মান 

লক্ষযমাত্রা ১র্ ত্রত্রর্াতসক 

(জুলাই-ক্ষসত্রেম্বর/২২) 

অর্মন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

প্রাধতষ্ঠাধনক 

 
১৪ 

[১.১] অরভয াগ রনষ্পরি কর্ মকতমা (অরনক) ও আরপে কর্ মকতমাি তথ্য ওযয়বসাইযট  

     এবং রজআিএস সফটওয়াযি (প্রয াজয মক্ষযে)  ত্রের্ারসক রভরিযত িােনাগাদকিণ  

[১.১.১]  অধনক ও আধপল কম যকতযার তথ্য হালনাগাদকৃত  

           এিং ওলয়িসাইলট আপললাডকৃত 

সংখ্যা 

 
৪ ৪ ১ 

[১.২] রনরদ মষ্ট সর্যয় অনোইযন/ অফোইযন প্রাপ্ত অরভয াগ রনষ্পরি [১.২.১] অরভয াগ রনষ্পরিকৃত % ৭ ৯০ ১০০ 

[১.৩] অরভয াগ রনষ্পরি সংক্রান্ত র্ারসক  প্ররতযবদন উর্ধ্মতন কর্তমপক্ষ বিাবি মপ্রিণ   [১.৩.১] প্ররতযবদন মপ্ররিত % ৩ ৯০ ১০০ 

সক্ষমতা 

অজযন 

 

১১ 

[২.১] কর্ মকতমা/কর্ মচ্ািীযদি অরভয াগ প্ররতকাি ব্যবস্থা এবং রজআিএস সফটওয়যাি 

        রবষয়ক প্ররশক্ষণ আযয়াজন 
[২.১.১] প্ররশক্ষণ আযয়ারজত সংখ্যা 

৪ 

 
২ - 

[২.২] ত্রত্রমাধসক ধ ধিলত পধরিীক্ষণ এিং ত্রত্রমাধসক পধরিীক্ষণ প্রধতলিদন উর্ধ্যতন 

        কর্তযপলক্ষর ধনকট ভপ্ররণ 
[২.২.১] ত্রত্রমাধসক প্রধতলিদন ভপ্রধরত 

  

সংখ্যা 
৩ ৪ ১ 

[২.৩] অরভয াগ প্ররতকাি ব্যবস্থাপনা রবষযয় মেকযিাল্ডািগযণি সর্ন্বযয় অবরিতকিণ 

        সভা আয াজন 
[২.৩.১] সভা আযয়ারজত সংখ্যা ৪ ২ ১ 

 

 
 

০৩/১০/২০২২ 

(কমা: ফখরুল ইেলাম) 

উপপমরচালক 

  ০২৯৯৬৬৪৩৪৬৫ 
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সংয াজনী-৭ 

 মসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়ন কর্ ম-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

কার্ যক্রলমর 

ভক্ষত্র 
মান কার্ যক্রম 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কম যসম্পাদন 

সূচলকর মান 
লক্ষযমাত্রা 

১র্ ত্রত্রর্াতসক 

(জুলাই-ক্ষসত্রেম্বর/২২) 

অর্মন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

প্রাধতষ্ঠাধনক 

 

 

১৮ 

[১.১] ত্রত্রমাধসক ধ ধিলতমসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত সংক্রান্ত পধরিীক্ষণ কধমটি 

       পুনগ যঠন 
[১.১.১] কধমটি পুনগ যঠিত সংখ্যা ৩ ৪ ১ 

[১.২] ] ত্রত্রমাধসক ধ ধিলত মসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত সংক্রান্ত পধরিীক্ষণ 

          কধমটির স ার ধসিান্ত িাস্তিায়ন 
[১.২.১] ধসিান্ত িাস্তিাধয়ত এিং প্রধতলিদন ভপ্রধরত % 

৪ 

 
৯০ ১০০ 

[১.৩] মসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত রবষযয় আওতাধীন দপ্তি/ সংস্থাি সর্ন্বযয় 

        ত্রত্রমাধসক ধ ধিলত স া আলয়াজন 
[১.৩.১] সভা আযয়ারজত 

সংখ্যা 
২ ৪ ১ 

[১.৪] ] ত্রত্রমাধসক ধ ধিলত মসবা প্রদান  প্ররতশ্রুরত িােনাগাদকিণ (আওতাধীন 

        দপ্তি/ সংস্থাসি)  
[১.৪.১] িােনাগাদকৃত 

সংখ্যা 
৯ ৪ ১ 

সক্ষমতা 

অজযন  
৭ 

[২.১] মসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত রবষয়ক কর্ মশাো/প্ররশক্ষণ/মসরর্নাি আযয়াজন  [২.১.১] কর্ মশাো /প্ররশক্ষণ/মসরর্নাি আযয়ারজত 
সংখ্যা 

 
৩ ২ - 

[২.২]  ভসিা প্রদান প্রধতশ্রুধত ধিষলয় ভেকলহাল্ডারগলণর সমন্বলয় 

        অিধহতকরণ স া আলয়াজন 
[২.২.১]  অবরিতকিণ সভা আযয়ারজত সংখ্যা ৪ ২ ১ 

 

 
 

০৩/১০/২০২২ 

(কমা: ফখরুল ইেলাম) 

উপপমরচালক 

  ০২৯৯৬৬৪৩৪৬৫ 
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সংয াজনী-৮ 

 তথ্য অরধকাি রবষযয় ২০২২-২৩ অর্ মবছযিি বারষ মক কর্ মপরিকল্পনা  

কম যসম্পাদলনর 

ভক্ষত্র 
মান কার্ যক্রম 

কম যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কম যসম্পাদন 

সূচলকর মান 
লক্ষযমাত্রা 

১র্ ত্রত্রর্াতসক 

(জুলাই-ক্ষসত্রেম্বর/২২) 

অর্মন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

প্রাধতষ্ঠাধনক ৬ 
[১.১] তথ্য অধিকার আইন  অনুর্ায়ী ধনি যাধরত সমলয়র মলে 

       তথ্য প্রাধপ্তর আলিদন ধনষ্পধি 

[১.১.১] ধনি যাধরত সমলয়র মলে  তথ্য প্রাধপ্তর আলিদন  

          ধনষ্পধি 
% ০৬ ১০০ ১০০ 

সক্ষমতা বৃরি ১৯ 

[১.২] স্বপ্রযণারদতভাযব প্রকাশয াগ্য তথ্য  হালনাগাদ কলর ওযয়বসাইযট  

        প্রকাশ 
[১.2.১] িােনাগাদকৃত তথ্য ওযয়বসাইযট  প্রকারশত তাধরখ ০৪ ৩১-১২-২২ - 

[১.৩] বারষ মক প্ররতযবদন প্রকাশ  [১.3.১] রনধ মারিত সর্যয় বারষ মক প্ররতযবদন  প্রকারশত  তারিখ  ০৩ ১৫-১০-২২ - 

[১.৪]  তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ িারা অনুসালর র্ািতীয় তলথ্যর  

        কযাটালগ ও ইনলডক্স ত্রতধর/ হালনাগাদকরণ 

[১.4.১] তলথ্যর কযাটালগ ও ইনলডক্স   

          প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত 
তাধরখ ০৩ ৩১-১২-২২ - 

[১.৫] তথ্য অধিকার আইন ও  ধিধিধিিান  সম্পলকয জনসলচতনতা বৃধিকরণ [১.5.১]  প্রচ্াি কা মক্রর্ সম্পন্ন সংখ্যা ০৪ ৩ - 

[১.৬] তথ্য অরধকাি আইন, ২০০৯ ও এি রবরধর্াো,  প্ররবরধর্াো, প্রযণারদত  

       তথ্য প্রকাশ  রনযদরশ মকাসি সংরিষ্ট রবষযয় ম যকতযা/কম যচারীলদর  

       প্রধিক্ষণ আলয়াজন    

[১.6.১] প্রধিক্ষণ  আলয়াধজত সংখ্যা  ০৩ ৩ - 

[১.৭] তথ্য অরধকাি সংক্রান্ত  প্রযতযকটি  ত্রের্ারসক  অগ্রগরত  প্ররতযবদন  

      রনধ মারিত সর্যয় ওযয়বসাইযটি তথ্য অরধকাি মসবাবযে প্রকাশ 

[১.৭.১] ত্রের্ারসক অগ্রগরত প্ররতযবদন  ওযয়বসাইযটি  

          তথ্য অরধকাি  মসবাবযে  প্রকারশত 
সংখ্যা ০২ ৪ ১ 

 

 
 

০৩/১০/২০২২ 

(কমা: ফখরুল ইেলাম) 

উপপমরচালক 
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