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নফবাগীয় ভফায় কাম যারয়, নদরট এয কভ যম্পাদদনয ানফ যকনচত্র 

                                                                         (Overview of the performance of the Divisional Cooperative Office,sylhet) 

নফবাগীয় ভফায় কাম যারয়, নদরট এয নফগত ০৩ ফৎদযয অনজযত াপল্য :  
 

ভফায়দকউন্নয়নমুখীওদটকইকযাযজন্যভফায়অনধদপ্তদযযকাদজযধাযাফানকতাযক্ষাযাাানবনফষ্যৎচযাদরঞ্জদভাকাদফরাযনবনিপ্রস্তুদতযদক্ষদত্রনফবাগীয়ভফায়কাম যারয়, বনরট 

নফগতনতনফৎদযউদেখদমাগ্যাপল্যঅজযদনক্ষভদয়দে।কভ যকতযাগদণযউদ্ভাফনীপ্রয়াদযপদরভফায়দকআযওগণভানুদলযাংগঠদননযণতকযদতওএযগুণগতভানউন্নয়দনাযাদদদউৎাদনমুখীওদফাধভীভফায়গঠ

ন, ভফায়উদযািাসৃনিযদকৌরঅফরম্বন,  ভফায়ণ্যউৎাদনওফাজাযজাতকযদণায়কভূনভকাারনকযদতক্ষভদয়দে।নফগতনতনঅথ যফেদযদভাট  ১৫৮৯ 

টিনতুনভফায়নভনতগঠনকযাদয়দেএফাং৩৮২৫৩জননতুনভফায়ীদকদস্যভুিকযাদয়দে। ১২,২৫৩ টিভফায়নভনতযননযীক্ষাম্পন্নকযাদয়দে।৯,৮০০ 

জনভফায়ীদকভ্রাম্যভাণপ্রনক্ষদণযভাদেদভপ্রনক্ষণপ্রদানকযাদয়দে। ‘ভফায়অনধদপ্তযদকনিারীকযণপ্রকল্প’, ‘পযানভরীওদয়রদপয়াযপ্রকল্প’ এযভােদভ৩৭ জন ভফায়ীদক৭,৬০,০০০/-

টাকাঋণপ্রদানকযাদয়দে।চানদানবনিকপ্রনক্ষণওঋণপ্রদাদনযভােদভ ৩৮০২ জদনযআত্ম -কভ যাংস্থাদনযব্যফস্থাকযাদয়দে।এছাড়া ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয দপ্তনযয আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ( ফপইজ-২) প্রকনেয আওতায় এ 

মন্ত ১৯৮.৩২ (রে টাকা)ঋণ বফতযণ ও ১২২.৩২ (রে টাকা) আদায় কযা য়। 

ভস্যা ও চযাদরঞ্জমূঃ 

উন্নয়নমুখী ও সটকই ভফায় গঠদনয ভােদভ নদরট নফবাদগয নফনবন্ন সেনণ-সায ভানুদলয আথ য-াভানজক উন্নয়দন নদরট নফবাগীয় ভফায় কাম যারদয়য চযাদরঞ্জ ফহুনফধ। এ নফবাদগ ননফনন্ধত ভফায় এয 

াংখ্যা প্রায় ৫৭৮৬ টি । নানা সেনণ ও সায নিরদন ততযী ওয়া  তফনচত্রভয় কাম যক্রদভ পূণ য এ নফপুর ভফায়দক ননয়নভত অনডট কযা, 

নননফড়বাদফভননটনযাংকযাএফাংদস্যদদযদকদক্ষওআন্তনযকভফায়ীনদদফগদড়দতারাঅন্যতভফড়চযাদরঞ্জ।ভফায়ীগদণযচানদাপূযদণপ্রনক্ষণওপ্রযুনিায়তাপ্রদানভদয়যঅন্যতভদাফী।নকন্তুপ্রদয়াজনীয়জনফর, 

প্রদয়াজনীয় মানফানওম যাপ্তঅথ যফযােনাথাকায়রুটিনকাদজযভােদভএভস্যাযভাধানম্ভফদেনা।তাোড়াভাঠম যাদয়চানদা অনুমায়ী উন্নয়নপ্রকল্প না থাকায় ভফায়দক ব্যাক নবনিক উন্নয়নমুখী কাম যক্রদভ 

ম্পৃি কযা মাদে না।  

বনফষ্যৎ কভ যনযকল্পনাঃ  

ভফায় এয াংখ্যা সমৌনিক ম যাদয় ননদয় আায জন্য অফায়দন ন্যাস্ত ভফায় নভনতগুদরায অফায়ন কাম যক্রভ দ্রুত ননস্পনি কযা আগাভী অথ য ফেদযয অন্যতভ প্রধান রক্ষয। সজন্য ননফন্ধন ফানতর ও নননিয় 

দয় ড়া ভফায় নভনতমুদক নক্রয় কযায দদক্ষ গ্রণ কযা দফ। াাান উদজরা নবনিক সুনননদ যি াংখ্যক নভনত নচনিত কদয উৎাদনমুখী নভনতদত রূান্তয কযায উদযাগ ফাস্তফায়ন কযা দফ। 

উদ্ভাফনী উদযাদগয ভােদভ নফবাগীয় ভফায় কাম যারদয়য নাগনযক সফা  জ কযা ও সেডনবনিক প্রনক্ষণ ওপ্রযুনিায়তাপ্রদানকযাযভােদভভফায়উদযািাসৃনিকযাওআত্ম -কভ যাংস্থাদনযথসুগভকযাও 

অন্যতভ রক্ষয।তাোড়া ২০২৩-২০২৪ ন ম যন্ত আনুভাননক ১০০০০ জন সক আত্মকভ যাংস্থাদনয ব্যফস্থা কযা দফ।ভফাদয়য ভােদভ সদীয় উৎাদন বৃনদ্ধ এফাং উৎানদত ণ্য যানয সবািাদদয ননকট সুরব 

মূদল্য সৌদে সদয়ায রদক্ষয ভফায়দণ্যযব্রানডাং , ফাজাযজাতকযদণ ায়তা কযা দফ। এোড়াভফাদয়যভােদভনৃ-তানিক জনদগাষ্ঠী, সুনফধাফনিত ও অনগ্রয জনদগাষ্ঠী ও  ভনরাদদয যানয ও নফকল্প 

কভ যাংস্থান সৃনি, াভানজক ও আনথ যক তফলম্য হ্রা এফাং জীফনমাত্রাযভানউন্নয়দনও ক্ষভতায়দনয জন্য প্রকল্প/কভ যসূনচ গ্রদণ ভফায় অনধদপ্তদয প্রকল্প/কভ যসূনচয প্রস্তাফ সপ্রযণ কযা দফ।  

২০২০-২০২১অথ যফেদযয ম্ভাব্য প্রধান অজযনমূঃ 

 ৩৮টিউৎাদনমুনখ ভফায় াংগঠন কযাদফ; 

 ৩,৮০০ জনদকভ্রাম্যভাণপ্রনক্ষণপ্রদানকযাদফ; 

 ফানল যকননফ যাচনীকযাদরডাযদভাতাদফক১০০% ভফাদয়যননফ যাচনঅনুষ্ঠাননননিতকযা দফ; 

 

০১ 



 

 

প্রস্তাফনা (Preamable) 

 

প্রানতষ্ঠাননক দক্ষতা বৃনদ্ধ, স্বেতা ও জফাফনদন সজাযদায কযা, সুান াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায 

নননিতকযসণয ভােদভ  রূকল্প ২০৪১ এয মথামথ ফাস্তফায়সনয রদক্ষয- 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রীফাাংরাদদযকায এযনফবাগীয়ভফায়কাম যারয়, নদরটএযদক্ষ 

যুগ্ম-ননফন্ধক, নফবাগীয় ভফায় কাম যারয়, নদরট 

 

এফাং 

 

গণপ্রজাতন্ত্রীফাাংরাদদযকায এযভফায় অনধদপ্তয এয দক্ষ  

ননফন্ধক ও ভা-নযচারক, ভফায় অনধদপ্তয, ঢাকা  

 

এযভদে 

 

২০২১ াদরয জুন ভাদয ১৭ তানযদখ ফানল যক কভ যম্পাদন চুনি (২০২১-২২) স্বাক্ষনযত র। 

 

 

এইচুনিদতস্বাক্ষযকাযীউবয়ক্ষননম্ননরনখতনফলয়মূদিতদরন: 

 

 

 

 

 

০২ 



 

সকন ১: নফবাগীয় ভফায় কাম যারয়, নদরট এয রূকল্প(vision),, অনবরক্ষয(Mission), সকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম যাফনর 

১.১রূকল্প (vision): 
     ফটকই ভফায়, ফটকই উন্নয়ন। 

 

১.২অনবরক্ষয(Mission):ভফায়ীনদয েভতা বৃবি এফং উনযাক্তা সৃবষ্টয ভাধ্যনভ কৃবল, অকৃবল, আবথ মক ও ফফা খানত ফটকই ভফায় গনড় ফতারা। 
 

১.৩কভ যম্পাদদনয সক্ষত্র: 

১.  উৎাদন, আরথ যকওসফাখাসেভফায়গঠন;  

 ২.  টেকইভফায়গঠসনকাম যক্রভগ্রণ; 

৩.  ভফোয় ংগঠযনয ক্ষভোবৃরি ও উসযাক্তা সৃজন; 

১.৩.২ সুান ও ংস্কাযমূরক কভ মম্পাদননয ফেত্র: 

১. সুান ও ংস্কাযমূরক কামক্রভ ফজাযদাযকযণ; 

  

 

১.৪কাম যাফনর(আইন/বফবধ দ্বাযা বনধ মাবযত কাম মাফবর) (Functions) 

1. ভফায় আদন ম/দ মনন উদ্ধুিকযণ ও ভফায় গঠন; 

2. বনযীো, বযদ মন ও তদাযবকয ভাধ্যনভ ভফায় বভবতগুনরানত সুান প্রবতষ্ঠা কযা;  

3. ভফায় অবধদপ্তনযয কভ মকতমা-কভ মচাবযনদয উচ্চতয প্রবেনণয সুনমাগ সৃবষ্টয ভাধ্যনভ ফাগত দেতা বৃবি কযা;  

4. প্রবেনণয ভাধ্যনভ ভফায়ীনদয দেতা বৃবি এফং উনযাক্তা সৃজনন ায়তা কযা;  

5. ভফায় ফনটওয়াবকমং ফজাযদায কযায রনেে ভফায় মূল্যনফানধয প্রচায, প্রকানা, ফবভনায ও কভ মারায আনয়াজন এফং প্রাবতষ্ঠাবনক স্বীকৃবত প্রদান; 

6. পূ ূঁনজ গঠন ও নফননদয়াদগয ভােদভ আত্মকভ যাংস্থান সৃনি কযা; 

7. গ্রাভীণ ভবরা ও াধাযণ জননগাবষ্ঠয েভতায়ন ও আথ ম-াভাবজক উন্নয়ননয রনেে ভফায় বববিক প্রকে ও কভ মসূবচয ফাস্তফায়ন; 

8. ভফায় ণ্য ব্রাবডং ও ফাজায ংনমাগ প্রবতষ্ঠায় ভফায়ীনদয দেতা উন্নয়নন ায়তা কযা; 

৯.ভফায় অবধদপ্তনযয অববরেে অজমন ও কাম মাফরী ফাস্তফায়নন প্রনয়াজনীয় নমাবগতা প্রদান।  

 

 

 

 

 

 

০৩ 



 

সকন-২ 

বফববন্ন কাম মক্রনভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

  
চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impac

t) 

 

কভ মম্পাদন সূচকমূ 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 

রেেভাত্রা  

২০২১-২২ 

প্রনেণ   বনধ মাবযত  রেেভাত্রা অজমননয 

ফেনত্র ফমৌথবানফ দাবয়ত্বপ্রাপ্ত  

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ ংস্ামূনয 

নাভ 

উািসূত্র 

(Source of 

Data) 
২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

আত্ম-কভ মংস্থান সৃবষ্টয 

ভাধ্যনভ ফফকাযত্ব দূয কনয 

আথ ম-াভাবজক উন্নয়ন। 

 ভফায় ংগঠননয 

ভাধ্যনভ স্ব-কভ মংস্থান 

জন 

২৫৭৩ ২৪৮৫ ৩৪১৯ 
৩৫০০ ৩৬০০ 

ভফায় বফবাগ, ভবরা ও 

বশু ভন্ত্রণারয়, ভাজ কল্যাণ 

ভন্ত্রণারয়, যুফ ও ক্রীড়া 

ভন্ত্রণারয় 

উনজরা ও ফজরা 

ভফায় কাম মারয় 

মূনয ভাবক ও 

ত্রত্রভাবক বযটান ম 

ভফায় বভবত বনযীোয 

ভাধ্যনভ অবনয়ভ উদঘাটন ও 

ব্যফস্থানা কবভটিয জফাফ 

বদব বনবিতকযণ  

বভবতয বনযীো 

ম্পাবদত 

ংখ্যা 

৩৭৬৬ ৪৩৮২ ৪৩৭৬ ৪০০০ ৪১০০ 

ভফায় বফবাগ, ভৎস্য ও 

প্রাবণম্পদ ভন্ত্রণারয়, কৃবল 

ভন্ত্রণারয়, এরবজইবড, 

বফআযবডফ ও কাল্ব। 

উনজরা ও ফজরা 

ভফায় কাম মারয় 

মূনয ভাবক ও 

ত্রত্রভাবক বযটান ম 

ভফানয় সুান প্রবতষ্ঠা 

কযা 

 ব্যফস্থানা কবভটিয 

বনফ মাচন/অন্তফ মতী 

ব্যফস্থানা কবভটি গঠিত 

% 

 

৬৬% 
৬১% ৯০% ৯২% ৯৫% 

ভফায় বফবাগ। উনজরা ও ফজরা 

ভফায় কাম মারয় 

মূনয ভাবক ও 

ত্রত্রভাবক বযটান ম 

০৪ 



 

 

 

 

 

ফকন:৩ 

কভ মম্পাদননয ফেত্র, অগ্রাবধকায, কাম মক্রভ, কভ মম্পাদন সূচক এফং রেেভাত্রা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৫ 



টকৌরগে 

উসেশ্য 

 

টকৌরগ

েউসে

টশ্যযভান 

 

কাম যক্রভ 

 

কভ যম্পাদন সূচক 

 

গণনো 

দ্ধরত 

একক 

 

কভ য

ম্পাদন 

সূচসকয

ভান 

 

প্রকৃেঅজয

ন 

২০১9-

20 

 

প্রকৃেঅজয

ন* 

২০20-

২01 

রক্ষযভাত্রা/রনণ যায়ক২০২1-2022 প্রসক্ষণ 

২০22-

২3 

প্রসক্ষণ 

২০২3-

২4 

অাধা

যণ 

অরেউ

ত্তভ 

উত্তভ চররেভা

ন 

চররেভাসন

যরনসে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

এরএ স্বোক্ষযকোযী অরপযয কভ মম্পোদযনয কক্ষত্র 

[১] উৎোদন, 

আরথ মক ও 

কফোখোযত 

ভফোয় গঠন 

 

ভোন: ১৭ 

 

 

[১.১] রনফন্ধন 

[১.১.১] উদ্বুদ্ধকযণ বো 

আযয়োরজত 
ভরি ংখ্যো ২ ৭১ ৭১ ৮৪ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ৯৫ 

[১.১.২] রনফন্ধন রনষ্পরিয 

োয 

 

গড় 
% ৫ ১০০% ১০০% ১০০% 90% -- -- -- ১০০% ১০০% 

[১.১.৩] উৎোদনমূখী 

ভফোয় রভরত গঠিত 
ভরি ংখ্যো ৫ ৩৬ ৩২ ৩৮ 30 25 20 15 ৪০ ৪৫ 

[১.২] 

উৎোদনমূখী 

খোযত ভফোয়ীযদয 

প ুঁরজ রফরনযয়োযগয 

ভোধ্যযভ স্ব-

কভ মংস্থোন 

[1.2.১] ভফায় ংগঠসনয 

ভাধ্যসভ স্ব-কভ যংস্থান 
ভরি জন ৫ ২৫৭৩ ২৪৮৫ ৩৪১৯ 3000 2800 2500 2400 ৩৫০০ ৩৬০০ 

[২] কেকই 

ভফোয় গঠযন 

কাম মক্রভ 

গ্রণ   

 

 

 

ভোন: ৩৫ 

 

[২.১]  েদাযরক ও 

ভাসনান্নয়ন 

[২.১.১] ভযের ভফোয় 

রভরত সৃজন  
ভরি ংখ্যো ৩ ৪০ ৩৮ ৪৩ ৩৮ ৩০ ২৫ ২০ ৪০ ৪৫ 

[২.১.২] 

অকোh©কযরভরতযোরনোগো

দতোররকোংকররত 

-- তোরযখ ৩ 
০৮ 

আগি 

২৬ 

আগি 

২৬ 

জুরোই 

০৯ 

আগি 

২৬ 

আগি 

৩০ 

আগি 

০৬ 

কযেম্বয 

২২ 

জুরোই 

৩১ 

জুরোই 

[২.১.৩] রভরতয 

ফোৎরযক রনফ মোচনী 

কযোযরন্ডোয ংকররত  

-- 
তোরযখ ৩ 

০৮ 

আগি 

২৬ 

আগি 

২৬ 

জুরোই 

০৯ 

আগি 

২৬ 

আগি 

৩০ 

আগি 

০৬ 

কযেম্বয 

২২ 

জুরোই 

৩১ 

জুরোই 

[২.১.৪] রনধ মোরযত ছযক 

ফোরল মক রযংখ্যোন 

প্ররতযফদন ংকররত  

-- 
তোরযখ ৩ 

০ 

৮আগি 

২৬ 

আগি 

২৬ 

জুরোই 

০৯ 

আগি 

২৬ 

আগি 

৩০ 

আগি 

০৬ 

কযেম্বয 

২২ 

জুরোই 

৩১ 

জুরোই 

[২.২] ভফোয় 

সুোন প্ররতষ্ঠো 

[২.২.১] ব্যফস্থোনো করভটিয 

রনফ মোচন অনুরষ্ঠত /অন্তফ মতী 

করভটি গঠিত  

ভরি % ২ 
৫৫০ 

(৬৬%) 

৫৭০ 

(৬১%) 
৯০% ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৯২% ৯৫% 

[২.২.২] 

কোh©কযরভরেযফোরল মকআ

রথ মকরফফযনীপ্রোরিরনরিতকৃ

ত 

--- তোরযখ ৩ ৩৭৬৬ ৪৩৮২ 
৩১ 

আগি 

৩০ 

ককেম্বয 

৩১ 

অযটোফয 

৩০ 

নযবম্ফয 

৩১ 

রেযম্বয 
৩১ আগি 

৩১ 

জুরোই 



টকৌরগে 

উসেশ্য 

 

টকৌরগ

েউসে

টশ্যযভান 

 

কাম যক্রভ 

 

কভ যম্পাদন সূচক 

 

গণনো 

দ্ধরত 

একক 

 

কভ য

ম্পাদন 

সূচসকয

ভান 

 

প্রকৃেঅজয

ন 

২০১9-

20 

 

প্রকৃেঅজয

ন* 

২০20-

২01 

রক্ষযভাত্রা/রনণ যায়ক২০২1-2022 প্রসক্ষণ 

২০22-

২3 

প্রসক্ষণ 

২০২3-

২4 

অাধা

যণ 

অরেউ

ত্তভ 

উত্তভ চররেভা

ন 

চররেভাসন

যরনসে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

এরএ স্বোক্ষযকোযী অরপযয কভ মম্পোদযনয কক্ষত্র 

[২.২.৩] রভরত রযদ মন 

ম্পোরদত  
ভরি ংখ্যো ৩ ১০০৮ ১৪১৬ ২৫৮০ ২৪০০ ২২০০ ২১০০ ২০০০ ২৬০০ ২৭০০ 

[২.২.৪] রনযীক্ষো 

ম্পোদযনয োয 
ক্রভরিভুত % 

৩ 

 

১০০% 

 

১০০% 

 

১০০% 

 

৯০% 

 

৮০% 

 

৭০% 

 

৬০% 

 

১০০% 

 

১০০% 

 

[২.২.৫] রনযীক্ষো ম্পোরদত 

রভরতয এরজএভ অনুরষ্ঠত 
ভরি % ২ 

১৮৪০ 

(৪৯%) 

২০৯৪ 

(৫৯%) 
৯০% ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৯৫% ১০০% 

 

[২.২.৬] রনযীক্ষো 

প্ররতযফদন মোযরোচনো ও 

ব্যফস্থো গ্রণ 

ভরি ংখ্যো ২ ------ --- ৪৪৭২ ৪২০০ ৪০০০ ৩৮০০ 
৩০০০ 

 
৪৫০০ ৪৫০০ 

[২.২.৭] রনযীক্ষো 

ংযোধনী প্রস্তোফ 

দোরখরকৃত 

ভরি ংখ্যো ২ ------- --- ৪৪৭২ ৪২০০ ৪০০০ ৩৮০০ 
৩০০০ 

 
৪৫০০ ৪৫০০ 

[২.৩] যোজস্ব 

আদোয় 

[২.৩.১] রনযীক্ষো রপ 

আদোয়কৃত  

ক্রভপরি

ভূত 
% ৩ ৮০৭৮১০ ৬৫৩০৮৩ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 

[২.৩.২] ভফোয় উন্নয়ন 

তরফর আদোয়কৃত  

ক্রভপরি

ভূত 

% 

 
৩ ৬০৭৪৬০ ৪৬৬৯৯৪ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 

[৩] ভফোয় 

ংগঠযনয 

ক্ষভতো বৃরদ্ধ 

ও উযযোক্তো 

সৃজন   

 

 

ভোন: ১৮ 

[৩.১] স্থোনীয় 

চোরদো রবরিক 

প্ররক্ষণ 

[৩.১.১]  ভ্রোম্যভোন 

প্ররক্ষণ অনুরষ্ঠত  

(পরুল/ভররো) 

ভরি জন ৬ ২৯০০ ৩১৫০ ৩৮০০ ৩৫০০ ৩২০০ ৩১০০ ৩০০০ ৪০০০ ৪১০০ 

[৩.২] ভফোয় 

ইনরিটিউযে 

চোরদো অনুমোয়ী 

প্ররক্ষণোথী কপ্রযণ  

[৩.২.১] প্ররক্ষণোথী 

কপ্ররযত (পরুল/ভররো)  
ভরি % ৬ ৬৩০ ৫৩০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 

[৩.৩] 

প্রোরতষ্ঠোরনক 

স্বীকৃরত 

[৩.৩.১] জোতীয় ভফোয় 

পযস্কোযযয জন্য ভযনোনয়ন 

কপ্ররযত  

ভরি ংখ্যা 2 ০৯ ০৮ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ০৪ ১০ ১০ 

[৩.৪] গযফলণো ও 

উদ্ভোফন 

[৩.৪.১] করভনোয/ 

কভ মোরো আযয়োরজত  
ভরি ংখ্যা 2 ০৩ ০৩ ১ - - - - ২ ৩ 

[৩.৪.২] উদ্ভোফন োইরটিং/ 

কযরিযকটিং 
ভরি ংখ্যা 2 ০১ ০ ১ - - - - ২ ৩ 



 

 বফবাগীয় ভফায় কাম মারয়,বনরট  এয ২০২১-২০২২ ননয সুান ও ংস্কাযমূরক কভ মম্পাদন ফেত্র 

 

ফভাট নম্বয ৩০ 

 

কভ মম্পাদন ফেত্র ফেনত্রয ভান কাম মক্রভ কভ যম্পাদন 

সূচক 

গণনা িবত একক কভ যম্পাদন 

সূচদকয ভান 
প্রকৃত অজযন 

রক্ষযভাত্রা/বনণ মায়ক২০২০-২১ প্রদক্ষণ২০২১-

২২ 

প্রদক্ষণ২০২২-

২২ 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০ 

অাধাযণ অনত 

উিভ 

উিভ চরনত 

ভান 

চরনত 

ভাদনয 

ননদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

সুান ও ংস্কাযমূরক কভ মম্পাদননয ফেত্র 

সুান ও ংস্কায 

মূরক কাম মক্রনভয 

ফাস্তফায়ন 

ফজাযদাযকযণ 

৩০ [১.১] শুিাচায 

কভ মবযকেনা ফাস্তফায়ন 

[১.১.১] 

শুিাচায 

কভ মবযকেনা 

ফাস্তফাবয়ত 

ক্রভপুবিভূত 
প্রাপ্ত 

নম্বয 
১০ - -        

[১.২] ই-গবর্ন্মান্স/ উদ্ভাফন 

কভ মবযকেনা ফাস্তফায়ন 

[১.২.১] ই-

গবর্ন্মান্স/ 

উদ্ভাফন 

কভ মবযকেনা 

ফাস্তফাবয়ত 

ক্রভপুবিভূত 
প্রাপ্ত 

নম্বয 
১০ - -        

[১.৩] তথ্য অবধকায 

কভ মবযকেনা ফাস্তফায়ন 

[১.৩.১] তথ্য 

অবধকায 

কভ মবযকেনা 

ফাস্তফাবয়ত 

ক্রভপুবিভূত 
প্রাপ্ত 

নম্বয 
৩ - - 

       

[১.৪] অববনমাগ প্রবতকায 

কভ মবযকেনা ফাস্তফায়ন 

[১.৪.১] 

অববনমাগ 

প্রবতকায 

কভ মবযকেনা 

ফাস্তফাবয়ত 

ক্রভপুবিভূত 
প্রাপ্ত 

নম্বয 
৪ - - 

       

[১.৫] ফফা প্রদান প্রবতশ্রুবত 

কভ মবযকেনা ফাস্তফায়ন 

[১.৫.১] ফফা 

প্রদান প্রবতশ্রুবত 

কভ মবযকেনা 

ফাস্তফাবয়ত 

ক্রভপুবিভূত 
প্রাপ্ত 

নম্বয 
৩ - - 

       

 

 

 

০৮ 



 

 



 

 

াংদমাজনী ১ : ব্দ াংদক্ষ  

 

 

ক্রনভকনম্বয ব্দাংদক্ষ (Acronyms) নফফযণ 

১ ২ ৩ 

১ ননডএপ ভফায়উন্নয়নতনফর 

২ টিননব টাইভ, কস্ট, নবনজট 

৩ নফনএ ফাাংরাদদভফায়একাদডভী 

৪ আই আিনরকভফায়ইননিটিউট 

5 নফনফএ ফাাংরাদদব্যযদযাঅফস্টাটিনস্টক্স 

৬ এনআইনড জাতীয়নযচয়ত্র 

৭ এনজএভ ফানল যকাধাযণবা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০ 



 

াংদমাজনী - ২:  বফবাগীয় দপ্তনযয ‘কভ যম্পাদন ব্যফস্থানা ও প্রভাণক’ 

ক্রনভক 

নম্বয 

কাম মক্রভ কভ যম্পাদন সূচক ফাস্তফায়নকাযী 

অনুনফবাগ, অনধাখা, 

াখা 

রেেভাত্রা অজমননয প্রভাণক 

০১ 

 

 

[১.১] বনফন্ধন 
[১.১.১] উদ্বুিকযণ বা 

আনয়াবজত 

বফবাগীয় ভফায় 

কাম মারয়,বনরট 

বফবাগীয় প্রধান কর্তমক স্বােবযত প্রতেয়নত্য ।উনেখ্য ফম ফজরা 

বববিক বায তাবরকা(ফজরায নাভ,বা অনুষ্ঠাননয 

তাবযখ,উবস্থবতয ংখ্যা(পুরুল-ভবরা) বফবানগ ংযবেত থাকনফ। 

[১.১.২] বনফন্ধন বনষ্পবিয ায 

বফবাগীয় ভফায় 

কাম মারয়,বনরট 

বফবাগীয় প্রধান কর্তমক স্বােবযত প্রতেয়নত্র। উনেখ্য ফম বফবানগয 

বনফন্ধন আনফদন প্রাবপ্ত সূচীকযণ ও বনস্পবি ফযবজস্টায, ফজরা বববিক  

বনফন্ধন তাবরকা(আনফদনকাযীয নাভ ও ঠিকানা,আনফদন গ্রনণয 

তাবযখ,বনফন্ধন/প্রতোখান,বনস্পবিয তাবযখ) বফবানগ ংযবেত 

থাকনফ। 

[১.১.৩] উৎাদনমূখী ভফায় 

বভবত গঠিত 

বফবাগীয় ভফায় 

কাম মারয়,বনরট 

বফবাগীয় প্রধান কর্তমক স্বােবযত প্রতেয়নত্র। উনেখ্য ফম বফবাগ ফজরা 

বববিক ভবষ্ট কনয (একবত্রভূত)উৎাদনমূখী ভফায় বভবতয 

নাভ,ঠিকানা,বনফন্ধন নম্বয ও তাবযখ,বক ব্যফা তায নাভ 

কভ মকতমায স্বােবযত তাবরকা তাবরকা বফবানগ ংযবেত থাকনফ।  

০২ [১.২] উৎাদনমূখী 

খাফত ভফায়ীনদয 

পু ুঁবজ বফবননয়ানগয 

ভাধ্যনভ স্ব-

কভ মংস্থান 

[১.২.১] ভফায় াংগঠদনয 

ভােদভ স্ব-কভ যাংস্থান 

বফবাগীয় ভফায় 

কাম মারয়,বনরট 

বফবাগীয় প্রধান কর্তমক স্বােবযত প্রতেয়নত্র।  উনেখ্য ফম ফজরা 

কর্তমক প্রদব মত তনথ্যয আনরানক কভ মংস্থান এয তাবরকা (ফজরায 

নাভ,কভ মংস্থান সৃবজত ভফায় এয ংখ্যা,কভ মংস্থাননয ংখ্যা)  

তাবরকা বফবানগ ংযবেত থাকনফ। 

০৩ [২.১]  তদাযনক ও 

ভাদনান্নয়ন 

[২.১.১] ভনডর ভফায় বভবত 

সৃজন  

বফবাগীয় ভফায় 

কাম মারয়,বনরট 

বফবাগীয় প্রধান কর্তমক স্বােবযত প্রতেয়নত্র । উনেখ্য ফম ভফায় 

বভবতনক আদ ম বননফ বফনফবচত কযা নফ তায তাবরকা (ফজরায 

ভবষ্ট)(বভবতয নাভ ,বনফন্ধন নম্বয ও তাবযখ,বকনয বববিনত ভনডর 

বননফ বফনফবচত তায প্রভাণক)  বফবানগ ংযবেত থাকনফ। 

[২.১.২] অকাম মকয বভবতয 

ারনাগাদ তাবরকা ংকবরত  

বফবাগীয় ভফায় 

কাম মারয়,বনরট 

বফবাগীয় প্রধান কর্তমক স্বােবযত প্রতেয়নত্র। উনেখ্য ফম  ফজরা 

বববিক অকাম মকয বভবতয ভবষ্টকৃত ার নাগাদ তাবরকা বনবদ মষ্ট 



তাবযনখয ভনধ্য প্রণয়ণ কযত(বভবতয নাভ ফযবজনং ও 

তাবযখ,অকামকয ওয়ায তাবযখ ) বফবানগ ংযবেত থাকনফ। 

[২.১.৩] বভবতয ফাৎবযক 

বনফ মাচনী কোনরডায ংকবরত  

বফবাগীয় ভফায় 

কাম মারয়,বনরট 

বফবাগীয় প্রধান কর্তমক স্বােবযত প্রতেয়নত্র। উনেখ্য ফম ফজরায 

বনবদ মষ্ট তাবযনখয ভনধ্য বভবতয ফাৎবযক বনফ মচনী কোফরডায এয 

তাবরকা (বভবতয নাভ,ফযবজনং ও বনফ মাচননয ম্ভাব্য তাবযখ ) 

বফবানগ ংযবেত থাকফফ। 

[২.১.৪] বনধ মাবযত ছনক ফাবল মক 

বযংখ্যান প্রবতনফদন 

ংকবরত  

বফবাগীয় ভফায় 

কাম মারয়,বনরট 

বফবাগীয় প্রধান কর্তমক স্বােবযত প্রতেয়নত্র উনেখ্য ফম  ফজরায 

ফাৎবযক বযংখ্যান প্রবতনফদনবনবদ মষ্ট তাবযনখয ভনধ্য বফবানগ 

ংযবেত থাকনফ। 

০৪ [২.২] ভফায় 

সুান প্রবতষ্ঠা [২.২.১] ব্যফস্থানা কবভটিয 

বনফ মাচন অনুবষ্ঠত /অন্তফ মতী কবভটি 

গঠিত  

বফবাগীয় ভফায় 

কাম মারয়,বনরট 

বফবাগীয় প্রধান কর্তমক স্বােবযত প্রতেয়নত্র উনেখ্য ফম ফজরা বববিক 

তাবরকা (ভফানয়য নাভ ,কবভটিয ফভয়াদ উিীনণয তাবযখ,ফঘাবলত 

তপবর ফভাতানফক বনফ মাচননয তাবযখ,প্রনমাজে ফেনত্র অন্তফতী কবভটি 

গঠননয আনদ নং ও তাবযখ(প্রনয়াজনীয় াফ করাভ থাকনফ)বফবানগ 

ংযবেত থাকনফ। 

[২.২.২] কামকয নভনতয 

ফাবল মক আবথ মক বফফযনী  প্রাবপ্ত 

বনবিতকৃত 

বফবাগীয় ভফায় 

কাম মারয়,বনরট 

বফবাগীয় প্রধান কর্তমক স্বােবযত প্রতেয়নত্র। উনেখ্য ফম ফজরা 

বববিক তাবরকা(ভফানয়য নাভ,আবথ মক বফফযনী প্রাবপ্তয 

তাবযখ,বনবণ মত নীট রাব)  বফবানগ ংযবেত থাকনফ। 

[২.২.৩] বভবত বযদ মন 

ম্পাবদত  

বফবাগীয় ভফায় 

কাম মারয়,বনরট 

বফবাগীয় প্রধান কর্তমক স্বােবযত প্রতেয়নত্র। উনেখ্য ফম ফজরা 

বববিক তাবরকা(ভফানয়য নাভ,বযদ মনকাযী কভ মকতমায 

নাভ,বযদ মননয তাবযখ) বফবানগ ংযবেত থাকনফ। 

[২.২.৪] বনযীো ম্পাদননয ায 

বফবাগীয় ভফায় 

কাম মারয়,বনরট 

বফবাগীয় প্রধান কর্তমক স্বােবযত প্রতেয়নত্র। উনেখ্য ফম ফজরা 

বববিক তাবরকা(অবডট অবপানযয নাভ,অবডটকৃত ভফানয়য 

নাভ,অবডট ম্পাদননয তাবযখ)  তাবরকা বফবানগ ংযবেত থাকনফ। 

[২.২.৫] বনযীো ম্পাবদত 

বভবতয এবজএভ অনুবষ্ঠত 

বফবাগীয় ভফায় 

কাম মারয়,বনরট 

বফবাগীয় প্রধান কর্তমক স্বােবযত প্রতেয়নত্র। উনেখ্য ফম ফজরা 

বববিক তাবরকা(ভফানয়য নাভ,অবডট ম্পাদননয তাবযখ,এবজএভ 

অনুষ্ঠাননয তাবযখ)  বফবানগ ংযবেত থাকনফ। 

[২.২.৬] বনযীো প্রবতনফদন 

মানরাচনা ও ব্যফস্থা গ্রণ 

বফবাগীয় ভফায় 

কাম মারয়,বনরট 

বফবাগীয় প্রধান কর্তমক স্বােবযত প্রতেয়নত্র। উনেখ্য ফম ফজরা 

বববিক তাবরকা(ম মানরাচনাকৃত ভফানয়য নাভ,ফযবজনং ও 

তাবযখ,অবডট ম্পাদননয তাবযখ,মানরাচনায তাবযখ)  বফবানগ 

ংযবেত থাকনফ। 



[২.২.৭] বনযীো ংনাধনী 

প্রস্তাফ দাবখরকৃত 

বফবাগীয় ভফায় 

কাম মারয়,বনরট 

বফবাগীয় প্রধান কর্তমক স্বােবযত প্রতেয়নত্র। উনেখ্য ফম ফজরা 

বববিক তাবরকা(ংনাধনী প্রস্তাফ দাবখরকৃত  ভফানয়য 

নাভ,ফযবজনং ও তাবযখ,অবডট ম্পাদননয তাবযখ, ংনাধনী প্রস্তাফ 

দাবখনরয তাবযখ) বফবানগ ংযবেত থাকনফ। 

০৫ [২.৩] যাজস্ব আদায় [২.৩.১] বনযীো বপ আদায়কৃত  বফবাগীয় ভফায় 

কাম মারয়,বনরট 

বফবাগীয় প্রধান কর্তমক স্বােবযত প্রতেয়নত্র। উনেখ্য ফম ফজরা 

বববিক তাবরকা( ভফানয়য নাভ,বনণীত নীট রাব,ধাম মকৃত 

অবডটন,আদায়কৃত টাকায বযভান)  বফবানগ ংযবেত থাকনফ। 

[২.৩.২] ভফায় উন্নয়ন তবফর 

আদায়কৃত  

বফবাগীয় ভফায় 

কাম মারয়,বনরট 

বফবাগীয় প্রধান কর্তমক স্বােবযত প্রতেয়নত্র। উনেখ্য ফম ফজরা 

বববিক তাবরকা( ভফানয়য নাভ,বনণীত নীট রাব,ধাম মকৃত ভফায় 

উন্নয়ন তবফর,আদায়কৃত টাকায বযভান)  বফবানগ ংযবেত 

থাকনফ। 

০৫ [৩.১] স্থানীয় চাবদা 

বববিক প্রবেণ 
[৩.১.১]  ভ্রাম্যভান প্রবেণ 

অনুবষ্ঠত  (পুরুল/ভবরা) 

বফবাগীয় ভফায় 

কাম মারয়,বনরট 

বফবাগীয় প্রধান কর্তমক স্বােবযত প্রতেয়নত্র। উনেখ্য ফম ফজরা 

বববিক প্রবেণ তাবরকা(ফজরায নাভ,ফকা ম ংখ্যা,উবস্থবতয 

ংখ্যা) বফবানগ ংযবেত থাকনফ। 

০৬ [৩.২] ভফায় 

ইনবস্টটিউনট চাবদা 

অনুমায়ী প্রবেণাথী 

ফপ্রযণ 

[৩.২.১] প্রবেণাথী ফপ্রবযত 

(পুরুল/ভবরা) 

বফবাগীয় ভফায় 

কাম মারয়,বনরট 

 বফবাগীয় প্রধান কর্তমক স্বােবযত প্রতেয়নত্র। উনেখ্য ফম ফজরা 

বববিক প্রবেণ মাথী ফপ্রবযত তাবরকা(ফজরায নাভ,ফকা ম 

ংখ্যা,প্রবেনাথীয ংখ্যা) বফবানগ ংযবেত থাকনফ। 

০৭ [৩.৩] প্রাবতষ্ঠাবনক 

স্বীকৃবত 

[৩.৩.১] জাতীয় ভফায় 

পুযস্কানযয জর্ন্ ভননানয়ন 

ফপ্রবযত  

বফবাগীয় 

কাম মারয়,বনরট 

বফবাগীয় প্রধান কর্তমক স্বােবযত প্রতেয়নত্র। উনেখ্য ফম বফবাগ নত 

কোটাগবয বববিক ফপ্রবযত বভবতয নাভ ও মাফতীয় তথ্যাবদ। 

০৮ [৩.৪] গনফলণা ও 

উদ্ভাফন 
[৩.৪.১] ফবভনায/ কভ মারা 

আনয়াবজত  

  বফবাগীয় 

কাম মারয়,বনরট 

বফবাগীয় প্রধান কর্তমক স্বােবযত প্রতেয়নত্র।বফবাগ কর্তমক গনফলণা 

ও উদ্ভাফন বফলয়ক ফবভনায / কভ মারায মাফতীয় ফযকড মত্র ফম 

বফবানগ ংযবেত থাকনফ। 

[৩.৪.২] উদ্ভাফন 

াইরটিং/ফযবিনকটিং 

   বফবাগীয় ভফায় 

কাম মারয়,বনরট 

বফবাগীয় প্রধান কর্তমক স্বােবযত প্রতেয়নত্র।বফবাগ কর্তমক উদ্ভাফন 

াইরটিং/ফযবিনকটিং এয মাফতীয় ফযকড মত্র বফবানগ ংযবেত 

থাকনফ। 

 

 

১৩ 



 

ংসমাজনী - ৩ :অর্ন্ার্ন্ভন্ত্রণারয়/রফবাসগয/অরধদপ্তয/ংস্থা-এয রনকেপ্রেযারে সুরনরদ যষ্টকভ যম্পাদনায়োমূ 

 

কাম যক্রভ কভ যম্পাদন সূচক ফমকর অবপনয 

ানথ ংবিষ্ট 

ংবিষ্ট অবপনয ানথ কাম মক্রভ ভন্বনয়য ফকৌর 

[২.২] 

ভফোয় 

সুোন 

প্ররতষ্ঠো 

[২.২.৪] রনযীক্ষো 

ম্পোদযনয োয 
নফআযনডনফ 

নফআযনডনবভুিভফায়মূদযননযীক্ষা৩১, 

ভাচ যতানযদখযভদেম্পন্নকযাযপ্রদয়াজনীয়ব্যফস্থাগ্রণকযা 

[২.২.৪] রনযীক্ষো 

ম্পোদযনয োয 
কাল্ব 

কাল্বভুিভফায়মূদযননযীক্ষা৩১, 

ভাচ যতানযদখযভদেম্পন্নকযাযপ্রদয়াজনীয়ব্যফস্থাগ্রণকযা 

[২.২.৪] রনযীক্ষো 

ম্পোদযনয োয 

কৃনলম্প্রাযণ/ 

প্রানণম্পদঅনধদপ্তয 

নআইনজভুিভফায়নভনতমূদযননযীক্ষা৩১, 

ভাচ যতানযদখযভদেম্পন্নকযাযপ্রদয়াজনীয়ব্যফস্থাগ্রণকযা 

[২.২.৪] রনযীক্ষো 

ম্পোদযনয োয 
এরনজইনড 

াননব্যফস্থানাভফায়নভনতমূদযননযীক্ষা৩১, 

ভাচ যতানযদখযভদেম্পন্নকযাযপ্রদয়াজনীয়ব্যফস্থাগ্রণকযা 

 

 

 

 

 

 

 

১৪ 



নফবাগীয় ভফায় কাম যারয়,নদরট এয শুিাচায ফকৌর কভ মবযকেনা, ২০২১-২০২২ 

কাম মক্রনভয নাভ কভ মম্পাদন সূচক 

 

সূচনকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়ননযদাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবক্ত/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ মফছনযয 

রেেভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগবত বযফীেণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রেেভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ফকায়াট মায 

২য় 

ফকায়াট মায 

৩য় 

ফকায়াট মায 

৪থ ম 

ফকায়াট মায 

ফভাট 

অজমন 

অবজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবতষ্ঠাবনক ব্যফস্থা……………………………….... 

১.১ ত্রনবতকতা কবভটিবা 

আদয়াজন 

বা আনয়াবজত ৪ ংখ্যা ত্রনবতকতা কবভটি ০৪ রেেভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১ ০৪   

অজমন      

১.২ ত্রনবতকতা কবভটিয 

বায বিান্ত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফাবয়ত বিান্ত ৬ % ত্রনবতকতা কবভটি ১০০% রেেভাত্রা ৩০% ৩০% ২০% ২০% ১০০%   

অর্জন      

১.৩ সুান প্রবতষ্ঠায বনবভি 

অংীজননয 

(stakeholders) 

অংগ্রনণ  বা 

অনুবষ্ঠত বা ৪ ংখ্যা ত্রনবতকতা কবভটি ০৪ রেেভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১ ০৪   

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচায াংক্রান্ত 

প্রনক্ষণ আদয়াজন  

প্রনক্ষণআদয়ানজত ২ াংখ্যা ত্রনবতকতা কবভটি ০২ রেেভাত্রা 

 

- 

 

০১ 

 

০১ - ০২   

অজমন      

১.৫ কভ ম-বযনফ উন্নয়ন 

(স্বাস্থেবফবধ 

অনুযণ/টিওএডইভুক্ত 

অনকনজা ভারাভার 

বফনষ্টকযণ/বযষ্কায-

বযচ্ছন্নতা বৃবি ইতোবদ 

উন্নত কভ য-

নযদফ 

৩ ংখ্যা ও 

তাবযখ 

ত্রনবতকতা কবভটি ০৪ 

৩০/০৯/২১ 

৩০/১২/২১ 

৩০/০৩/২২ 

৩০/০৬/২২ 

রেেভাত্রা 

 

০১ ০১ ০১ ০১ ০৪   

অজমন      

১.৬ জাতীয় শুিাচায ফকৌর 

কভ মবযকেনা, ২০২১-২২ ও 

ত্রত্রভাবক বযফীেণ 

প্রবতনফদন দপ্তয/াংস্থায় 

দাবখর ও স্ব স্ব ওদয়ফাইদট 

আদরাডকযণ  

 কভ মবযকেনা ও 

ত্রত্রভাবক 

প্রবতনফদন 

দাবখরকৃত ও 

আনরাডকৃত  

৪ তাবযখ ত্রনবতকতা কবভটি ১৫/১০/২১ 

১৫/০১/২২ 

১৫/০৪/২২ 

  ১৫/০৭/২২ 

রেেভাত্রা ১৫/১০/২১ ১৫/১/২২ 

 

১৫/৪/২২ 

 

 ১৫/৭/২২ -   

অজমন      

 



 

 



 

নফবাগীয় ভফায় কাম যারয়,নদরট এযই-গবন্যযান্স ও উদ্ভাফনকভ যনযকল্পনা, ২০২১-২২ 

 

 

ক্রভ  কাম যক্রভ 

 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ যম্পাদন 

সূচসকয ভান 

রক্ষযভাত্রা ২০২১-২০২২ 

অাধাযণ উত্তভ চররে ভান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] ই-নরথয ব্যফায বৃরি   [১.১.১] ই-পাইসর টনােরনস্পরিকৃত % ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] েথ্য ফাোয়ন 

ারনাগাদকযণ 

[২.১.১] েথ্য ফাোয়সন কর টফা 

ফক্স ারনাগাদকৃে 

ংখ্যা ১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রফরবন্ন প্রকোনো ও তথ্যোরদ 

েথ্য ফাোয়সন প্রকোরত 

ংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গবর্ন্যান্স ও উদ্ভাফন 

কভ যরযকল্পনা ফাস্তফায়ন  

[৩.১.১] কভ মরযকল্পনো ফোস্তফোয়ন 

ংক্রোন্ত প্ররক্ষণ আযয়োরজত  

 ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কভ যরযকল্পনায ফাস্তফায়ন 

অগ্রগরে ম যাসরাচনা ংক্রান্ত বা 

আসয়ারজে 

ংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কভ যরযকল্পনায অধ যফারল যক 

স্ব-মূল্যায়ন প্ররেসফদন ঊর্ধ্যেন 

কর্তযসক্ষয রনকে টপ্ররযে 

োরযখ ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ [৪.১] একটি উদ্ভাফনী ধাযণা/ 

টফা রজকযণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

কোম মক্রভ ফোস্তফোয়ন  

[৪.১.১] একটি উদ্ভাফনী ধাযনা/ টফা 

রজকযণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন কোম মক্রভ 

ফোস্তফোরয়ত  

তোরযখ  ৫ ২৮/২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 

 

 

 

 

১৭ 



 

নফবাগীয় ভফায় কাম যারয়,নদরট এয অরবযমোগ প্ররতকোয ব্যফস্থো ংক্রোন্ত কভ মরযকল্পনো, ২০২১-২০২২ 

 

কাম যক্রসভয 

টক্ষত্র 

 

ভা

ন 

কাম যক্রভ 

 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

 

 

প্রভোণক একক 

 

কভ যম্পাদন 

সূচসকয ভান 

প্রকৃে 

অজযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃে 

অজযন 

২০২০

-২১ 

রক্ষযভাত্রা ২০২১-২০২২ 

অাধাযণ 
অরে 

উত্তভ 
উত্তভ  

চররে 

ভান 
চররে ভাসনয রনসে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারেষ্ঠারনক 

ব্যফস্থোনো 

 

 

৫ 

[১.১] অরবযমোগ রনষ্পরি কভ মকতমো (অরনক) 

ও আরর কভ মকতমোয তথ্য ওযয়ফোইযে 

ত্রত্রভোরক রবরিযত োরনোগোদকযণ  

[১.১.১] অরনক ও 

আরর কভ যকেযায েথ্য 

ারনাগাদকৃে এফং 

ওসয়ফাইসে 

আসরাডকৃে 

োরনোগোদ 

ম্পযন্নয যকোরয 

ত্র, 

ওযয়ফোইযেয 

ররংক 

ংখ্যো 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

রযফীক্ষণ ও 

ক্ষভো 

উন্নয়ন 

 

২০ 

[২.১] রনরদ মি ভযয় অনরোইন / অপরোইযন 

প্রোি অরবযমোগ রনষ্পরি এফং রনষ্পরি 

ংক্রোন্ত ভোরক প্ররতযফদন উর্ধ্মতন কর্তমক্ষ 

ফযোফয কপ্রযণ   

[২.১.১] অরবযমোগ 

রনষ্পরিকৃত  

রনষ্পরি প্ররতযফদন 

% 
৮ 

 
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কভ মকতমো/কভ মচোযীযদয অরবযমোগ 

প্ররতকোয ব্যফস্থো এফং রজআযএ 

পেওয়যোয রফলয়ক প্ররক্ষণ আযয়োজন 

[২.২.১] প্ররক্ষণ 

আযয়োরজত 

অরপ আযদ, 

আযরোচযসূরচ, 

উরস্থরতয োরজযো 

ংখ্যো 
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রভারক রবরত্তসে রযফীক্ষণ এফং 

ত্রত্রভারক রযফীক্ষণ প্ররেসফদন উর্ধ্যেন 

কর্তযসক্ষয রনকে টপ্রযণ 

[২.৩.১] ত্রত্রভারক 

প্ররেসফদন টপ্ররযে 

রযফীক্ষণ 

প্ররতযফদন ংখ্যো ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অরবযমোগ প্ররতকোয ব্যফস্থো নো 

রফলযয় কিকযোল্ডোযগযণয ভন্বযয় 

অফরতকযণ বো  

[২.৪.১] বো অনুরষ্ঠত 

বোয কোম মরফফযণী 

ংখ্যো ৪ - - ২ ১  - - 

 

 

 

 

১৮ 



 

 

নফবাগীয় ভফায় কাম যারয়,নদরট এয কফো প্রদোন প্ররতশ্রুরত ফোস্তফোয়ন কভ মরযকল্পনো, ২০২১-২০২২  

 

 

কাম যক্রসভয 

টক্ষত্র 

 

ভান 
কাম যক্রভ 

 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

প্রভোণক 

 

একক 

 

কভ যম্পাদ

ন সূচসকয 

ভান 

প্রকৃে 

অজযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃে 

অজযন 

২০২০-২১ 

রক্ষযভাত্রা ২০২১-২০২২ 

অাধাযণ অরে উত্তভ উত্তভ 
চররে 

ভান 

চররে ভাসনয 

রনসে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারেষ্ঠারনক 

 

 

১৩ 

[১.১] কফো প্রদোন প্ররতশ্রুরত রযফীক্ষণ 

করভটিয রিান্ত ফাস্তফায়ন 

[১.১.১]রিান্ত 

ফাস্তফারয়ে 
ফোস্তফোয়ন প্ররতযফদন % ৮ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] কফো প্রদোন প্ররতশ্রুরত ত্রত্রভোরক 

রবরিযত োরনোগোদকযণ   

[১.২.১] 

ওযয়ফোইযে প্ররত 

ত্রত্রভোরযক 

োরনোগোদকৃত 

ওকয়ফোইযে 

োরনোগোদকৃত কফো 

প্রদোন প্ররতশ্রুরত 

ংখ্যো 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

ক্ষভো অজযন ১২ 

[২.১] কফো প্রদোন প্ররতশ্রুরত রফলয়ক  

প্ররক্ষণ আযয়োজন  

 

[১.১.১]প্ররক্ষণ 

আযয়োরজত 

প্ররক্ষণ আযদ, 

আযরোচযসূরচ, 

প্ররক্ষণোথীযদয 

তোররকো, োরজযোীে 

 

ংখ্যা 

 

৫ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  টফা প্রদান রফলসয় 

টেকসাল্ডাযগসণয ভন্বসয় অফরেকযণ 

বা আসয়াজন 

[১.৩.১]অফরতকযণ 

বো অনুরষ্ঠত 
বোয কোম মরফফযণী ংখ্যা ৭ - - ২ ১ - - - 

 

 

 

 

 

 

 

১৯ 



 

 

 

 

নফবাগীয় ভফায় কাম যারয়,নদরট এয তথ্য অবধকায বফলনয় ২০২১-২২ অথ মফছনযয ফাবল মক কভ মবযকেনা  

 

কাম যক্রসভয 

টক্ষত্র 

 

ভান 
কাম যক্রভ 

 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ যম্পাদন 

সূচসকয ভান 

প্রকৃে 

অজযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃে 

অজযন 

২০২০-

২১ 

রক্ষযভাত্রা ২০২১-২০২২ 

প্রভাণক অাধাযণ 
অরে 

উত্তভ 
উত্তভ  

চররে 

ভান 

চররে 

ভাসনয 

রনসে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারেষ্ঠারনক ১০ 

[১.১] েথ্য অরধকায আইন অনুমায়ী 

রনধ যারযে ভসয়য ভসধ্য েথ্য প্রদান 

 

[১.১.১]রনধ যারযে ভসয়য 

ভসধ্য েথ্য প্রদানকৃে 
% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
উর্ধ্যেন কাম যারসয় টপ্ররযে  

প্ররেসফদন 

 

ক্ষভো বৃরদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রযণোরদতবোযফ প্রকোযমোগ্য তথ্য 

ারনাগাদ কসয ওযয়ফোইযে প্রকো 

[১.2.১]োরনোগোদকৃত েথ্য 

ওযয়ফোইযে প্রকোরত 

োরযখ 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
- 

ারনাগাদকৃেস্বপ্রযণোরদতবোযফ 

প্রকোযমোগ্য তথ্য 

ওসয়ফাইসেয ররংক। 

[১.৩] ফোরল মক প্ররতযফদন প্রকো  
[১.3.১] ফোরল মক প্ররতযফদন 

প্রকোরত  
তোরযখ  ০৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-১১-

২০২১ 

১৫-

১২-

২০১৯ 

- - ফারল যক প্ররেসফদসনয কর 

[১.৪]  েথ্য অরধকায আইন, ২০০৯ এয 

৫ ধাযা অনুাসয মাফেীয় েসথ্যয 

কযাোগরয  ও কযাোরগ ত্রেরয/ 

ারনাগাদকযণ 

[১.4.১] েসথ্যয কযাোগরয  

ও কযাোরগ 

প্রস্তুেকৃে/ারনাগাদকৃে 

োরযখ ০৩   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
- 

ংরিষ্ট রফলয় অন্তর্ভ যক্তকৃে 

ভারক ভন্বয় বায 

কাম যরফফযণী 

[১.৫] েথ্য অরধকায আইন ও রফরধরফধান 

ম্পসকয জনসচেনো বৃরিকযণ 

[১.5.১]  প্রচোয কোম মক্রভ 

ম্পন্ন 
ংখ্যা ০৩   ৩ ২ ১ - - 

বা, টরভনায, কভ যারায 

অরপ আসদ রকংফা 

প্রচাযসত্রয কর। 

[১.৬] তথ্য অরধকোয রফলযয় কভ যকেযাসদয 

প্ররক্ষণ আসয়াজন    

[১.6.১]প্ররক্ষণ আসয়ারজে 
ংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

প্ররক্ষণ আসয়াজসনয অরপ 

আসদ 

 

২০ 


