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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

িম বাপনায় সৃ মানবসেদর দতা উয়েনর মােম গিতশীল িম বাপনা িনিতকরেণর লে ২০১৯-২০ অথ  বছের িম
শাসন িশণ কে (ঢাকায়), ৩২৬ জন কম কতা ও ৩৪১ জন কম চারী এবং িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয় ও জলা পয ােয় যথােম
৭৬০ ও ৫২০ জন কম চারীসহ মাট ১৯৪৭ জনেক িশণ দান করা হেয়েছ। ২০২০-২১ অথ  বছের িম শাসন িশণ কে (ঢাকায়),
৪৬৪ জন কম কতা ও ২৬১ জন কম চারী এবং িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয় ও জলা পয ােয় যথােম ৯২০ ও ৬৩৯ জন কম চারীসহ মাট
২২৮৪ জনেক িশণ দান করা হেয়েছ। ২০২১-২২ অথ  বছের ন ১৫, ২০২২ তািরখ পয  িম শাসন িশণ কে (ঢাকায়) ৬৩৩
জন কম কতা ও ২৬৯ জন কম চারী এবং িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয় ও জলা পয ােয় যথােম ১১২০ জন ও ৬৬০ জন কম চারীসহ মাট
২৬৮২ জনেক িশণ দান করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

িম মণালেয়র অধীন িম বাপনায় জিড়ত িশণেযা ায় ১২০০ জন কম কতা ও ১৫০০০ জন কম চারী। িম শাসন িশণ
কের িবমান অবকাঠােমা ও জনবেলর মােম এই বড় জনবলেক একসােথ িশণ দান করা সব নয়। বতমােন কািভড-১৯
মহামারী চলমান থাকায় িনধ ািরত সমেয়র মে া িবিধেমেন িশণ লমাা অজন এক বড় চােল। িশণ কের খলালা ও
িবেনাদেনর বা এবং যানবাহন িবধা অল।

ভিবৎ পিরকনা:

িম বাপনায় জিড়ত কম কতা/কম চারীগেণর দতা উয়েনর জ আগামী ২০৩০ সােলর মে িম শাসন িশণ কের
সাংগঠিনক কাঠােমা ি এবং এক উত িশণ একােডিমেত পার করা। এছাড়া ঢাকা তীত ৭ িবভােগ আগামী ১০ বছেরর মে
িবভাগীয় িম শাসন িশণ ক াপেনর লে উয়ন ক ণয়নব ক তা বাবায়ন করা ।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িম বাপনা িবষেয় সব েমাট ২২০০ জন কম কতা ও কম চারীেক িশণ দান।
অনলাইেন িম বাপনা িবষয়ক ই-লািন ং কায ম ২০২৩ সােলর মে  করা।
৩  সিমনার / ওয়াকশপ আেয়াজন করা।
িম শাসন িশণ কের অবকাঠােমার িশণ উপেযাগী সংার।
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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, িম শাসন িশণ ক

এবং

সিচব, িম মণালয়-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
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

বাংলােদেশর টকসই উয়ন ও শাসন িনিতকরেণর জ িম বাপনার উৎকষ  সাধন।

১.২ অিভল (Mission)
িম  বাপনায়  সৃ  মানবসেদর  যাতা  ও  দতা  উয়েনর  লে  িশেণর  মােম  গিতশীল  িম  বাপনা
িনিতকরণ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. িম বাপনায় জিড়ত কম কতা ও কম চারীগণেক িশণ দান
২. কম সাদন ি বাবায়ন জারদারকরণ
৩. সদ ও আিথ ক বাপনার উয়ন

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িম বাপনায় জিড়ত কম কতা/কম চারীেদর িশণ দােনর মােম দতা ি করা।



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৬, ২০২২ ১৬:৫২ া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৬, ২০২২

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

িম বাপনায় জিড়ত কম কতা
ও কম চারীেদর যাতা ও দতার
উয়ন

িশণা কম কতা/
িশণা কম চারী

সংা ২২৮৪
২৬৮২ (১৫/০৬/২০২২
তািরখ পয )

২২০০ ২৩০০ ২৪০০
মিপিরষদ িবভাগ, জনশাসন মণালয়, িম
মণালয়, িম সংার বাড , িবভাগীয় কিমশনার
ও জলা শাসক এর কায ালয়।

িম মণালয় ও িম
শাসন িশণ কের
বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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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] িম
বাপনায়
জিড়ত কম কতা
ও কম চারীগণেক
িশণ দান

২৫

[১.১] কম কতােদর
িশণ

[১.১.১]
িশণা
কম কতা

সমি সংা ৪ ৪৬৪ ৬৩৩ ৫০০ ৪৭০ ৪৫০ ৪৩০ ৪০০ ৫৩০ ৫৬০

[১.২] কম চারীেদর
িশণ

[১.২.১]
িশণা
কম চারী

সমি সংা ৬ ১৮২০ ২০৪৯ ১৭০০ ১৬৮০ ১৬৫০ ১৬২০ ১৬০০ ১৭৭০ ১৮৪০

[১.৩] িশণ
কািরলাম
ডিভলপেম

[১.৩.১]
ডেভলেমত
কাস 

সমি সংা ৫ ২ ৪ ৩ ২ ১ ৩ ৩

[১.৪] িশেণর
ডাটােবজ তরী

[১.৪.১]
হালনাগাদত
িশণ ডাটােবজ

গড় % ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৫] মাঠপয ােয়
িশণ দান

[১.৫.১]
আেয়ািজত
িশণ কাস 

সমি সংা ৫ ৩৯ ৪৫ ৩৬ ৩২ ৩০ ২৫ ২০ ৩৬ ৩৬

[২] কম সাদন
ি বাবায়ন
জারদারকরণ

২৫

[২.১] এিপএ েমর
সভা

[২.১.১] িত ২
মাস অর
আেয়ািজত সভা

সমি সংা ৫ ১২ ৫ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬

[২.২] এিপএর’র
িতেবদন দান

[২.২.১]
মািসক
িভিেত
দািখলত
িতেবদন

সমি সংা ৫ ৪ ৩ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[২.৩] এিপএ েমর
সভার িসা বাবায়ন

[২.৩.১]
বাবািয়ত িসা

গড় % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০
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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 

[২.৪] অভরীন
িশণ (৯ম ড ও
ত কম কতা)

[২.৪.১]
আেয়ািজত
িশণ

সমি জনঘা ৪ ৬০ ৯৬ ৭২ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭২ ৭২

[২.৫] অভরীন
িশণ (১০ ড হেত
১৬তম ড
কম চারী)

[২.৫.১]
আেয়ািজত
িশণ

সমি জনঘা ৪ ৬০ ৯৬ ৭২ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭২ ৭২

[২.৬] অভরীন
িশণ (১৭ ড হেত
২০তম ড
কম চারী)

[২.৬.১]
আেয়ািজত
িশণ

সমি জনঘা ৪ ৬০ ৯৬ ৭২ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭২ ৭২

[৩] সদ ও
আিথ ক
বাপনার
উয়ন

২০
[৩.১] সদ
রিজার
হালনাগাদকরণ

[৩.১.১]
হালনাগাদত
তািলকা ওেয়ব
সাইেট কাশ

তািরখ তািরখ ৬ ১৩.০১.২১ ৩০.১২.২১ ৩১.১২.২২ ১৫.০১.২৩ ০১.০২.২৩ ১৫.০২.২৩ ০১.০৩.২৩ ৩১.১২.২৩ ৩১.১২.২৪

[৩.২] অিডট আপি
িনি

[৩.২.১]
িনিত
অিডট আপি

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৩] িশেণর
বােজট ণয়ন

[৩.৩.১]
ণয়নত বােজট
মণালেয় রণ

তািরখ তািরখ ৬ ১৮.০৭.২১ ৩১.০৭.২২ ২৫.০৮.২২ ১০.০৯.২২ ২৫.১০.২২ ১৫.১১.২২ ৩১.০৭.২৩ ৩১.০৭.২৪

[৩.৪] বােজট
বাবায়ন িতেবদন
রণ

[৩.৪.১]
মািসক
িভিেত
বাবািয়ত
বােজট িতেবদন
মণালেয় রণ

সমি সংা ৬ ৪ ৩ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৬, ২০২২ ১৬:৫২ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৬, 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

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

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

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এল এ  িস া এাডিমিনেশন িনং সার

২ জম জনশাসন মণালয়

৩    ক িম শাসন িশণ ক

৪  ম িম মণালয়
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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] কম কতােদর িশণ [১.১.১] িশণা কম কতা িশণ শাখা, িম শাসন িশণ ক কাস  শেষ কম কতাগেণর/িশণাথগেণর অবিপ

[১.২] কম চারীেদর িশণ [১.২.১] িশণা কম চারী িশণ শাখা, িম শাসন িশণ ক কাস  শেষ কম কতাগেণর/িশণাথগেণর অবিপ

[১.৩] িশণ কািরলাম ডিভলপেম [১.৩.১] ডেভলেমত কাস  িশণ শাখা, িম শাসন িশণ ক কম শালার িতেবদন

[১.৪] িশেণর ডাটােবজ তরী [১.৪.১] হালনাগাদত িশণ ডাটােবজ িশণ শাখা, িম শাসন িশণ ক মািসক িতেবদন

[১.৫] মাঠপয ােয় িশণ দান [১.৫.১] আেয়ািজত িশণ কাস  িশণ শাখা, িম শাসন িশণ ক কাস  শেষ কম কতাগেণর/িশণাথগেণর অবিপ

[২.১] এিপএ েমর সভা [২.১.১] িত ২ মাস অর আেয়ািজত সভা উয়ন ও সবা শাখা, িম শাসন িশণ ক সভার কায িববরণী

[২.২] এিপএর’র িতেবদন দান [২.২.১] মািসক িভিেত দািখলত িতেবদন উয়ন ও সবা শাখা, িম শাসন িশণ ক এিপএ’র িতেবদন

[২.৩] এিপএ েমর সভার িসা বাবায়ন [২.৩.১] বাবািয়ত িসা উয়ন ও সবা শাখা, িম শাসন িশণ ক এিপএ’র িতেবদন

[২.৪] অভরীন িশণ (৯ম ড ও ত কম কতা) [২.৪.১] আেয়ািজত িশণ শাসন শাখা, িম শাসন িশণ ক অিফস আেদশ ও িশণ িচ

[২.৫] অভরীন িশণ (১০ ড হেত ১৬তম ড
কম চারী)

[২.৫.১] আেয়ািজত িশণ শাসন শাখা, িম শাসন িশণ ক অিফস আেদশ ও িশণ িচ

[২.৬] অভরীন িশণ (১৭ ড হেত ২০তম ড
কম চারী)

[২.৬.১] আেয়ািজত িশণ শাসন শাখা, িম শাসন িশণ ক অিফস আেদশ ও িশণ িচ

[৩.১] সদ রিজার হালনাগাদকরণ [৩.১.১] হালনাগাদত তািলকা ওেয়ব সাইেট কাশ শাসন শাখা, িম শাসন িশণ ক দািয়রত কম কতার তয়ন প

[৩.২] অিডট আপি িনি [৩.২.১] িনিত অিডট আপি শাসন শাখা, িম শাসন িশণ ক তয়ন প

[৩.৩] িশেণর বােজট ণয়ন [৩.৩.১] ণয়নত বােজট মণালেয় রণ শাসন ও িশণ শাখা, িম শাসন িশণ ক বােজেটর িতেবদন

[৩.৪] বােজট বাবায়ন িতেবদন রণ
[৩.৪.১] মািসক িভিেত বাবািয়ত বােজট িতেবদন
মণালেয় রণ

শাসন শাখা, িম শাসন িশণ ক বােজেটর িতেবদন
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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
কম কতােদর িশণ িশণা কম কতা িম মণালয়, জনশাসন মণালয় ও জলা শাসেকর কায ালয়। িশণাথেদর মেনানয়ন ও মেনানীত িশণাথেদর সংি অিফস হেত অবি প

কম চারীেদর িশণ িশণা কম চারী িম সংার বাড  ও জলা শাসক এর কায ালয়। িশণাথেদর মেনানয়ন ও মেনানীত িশণাথেদর সংি অিফস হেত অবি প

িশণ কািরলাম ডিভলপেম ডেভলেমত কাস 
মিপিরষদ িবভাগ, িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালয় ও জলা
শাসেকর কায ালয়।

অিতির জলা শাসক ও উপেজলা িনব াহী অিফসারগেণর অংশহেণর অমিত দান ও কম শালার
আেয়াজেন সহেযািগতা

মাঠপয ােয় িশণ দান আেয়ািজত িশণ কাস  িবভাগীয় কিমশনার ও জলা শাসক এর কায ালয়। িশণাথেদর মেনানয়ন ও মেনানীত িশণাথেদর সংি অিফস হেত অবি প
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



দপ্তয/ংস্থায জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ মরয ল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

দপ্তয/ংস্থায নাভ: ভূরভ প্রান প্রর্ষণ  ক ্দ্র 

 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন সূচ  

 

সূচম য ভান এ   

 

ফাস্তফায়মনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মফছমযয 

র্ষণযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফী্ষণ , ২০২২-২০২৩  ভন্তব্য 

র্ষণযভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ ক ায়ার্ মায ২য় ক ায়ার্ মায ৩য় ক ায়ার্ মায ৪র্ ম ক ায়ার্ মায কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যফস্থা……………………………….....১৭ 

১.১ ননরত তা  রভটিয বা আময়াজন বা আময়ারজত ১ ংখ্যা ননরত তা 

 রভটি 

৪ র্ষণযভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রভটিয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত রদ্ধান্ত ৪ % ননরত তা 

 রভটি 

১০০% র্ষণযভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

১.৩ সুান প্ররতষ্ঠায রনরভত্ত 

অংীজমনয (stakeholders) 

অংগ্রম   বা 

অনুরষ্ঠত বা ৪ ংখ্যা ননরত তা 

 রভটি 

২ র্ষণযভাত্রা - ১ - ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ 

আয় াজন 

প্রশিক্ষণ আয় াশজত ২ সংখ্যা উ-রযচার  

(প্রর্ষণ ) 

৪ র্ষণযভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.৫  ভ ম-রযমফ উন্নয়ন 

(টিওএন্ডইভুি অম মজা ভারাভার 

রনষ্পরত্ত য /নরর্ রফনষ্ট য / রযষ্কায-

রযচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ/ ভররামদয জন্য পৃর্  

ওয়ারুমভয ব্যফস্থা  যা ইতযারদ 

উন্নত  ভ ম-রযমফ ২ ংখ্যা ও 

তারযখ 

উ-রযচার  

(প্রান) 

৪ টি ও 

৩০/০৬/২০২৩ 

র্ষণযভাত্রা ১ ও 

৩০/০৯/২০২২ 

১ ও 

৩১/১২/২০২২ 

১ ও 

৩১/০৩/২০২৩ 

১ ও 

৩০/০৬/২০২৩ 

   

অজমন      

১.৬ আওতাধীন  আঞ্চরর / ভাঠ 

ম মাময়য  াম মারয় (প্রমমাজয ক্ষণমত্র) 

 র্তম  দারখরকৃত জাতীয় শুদ্ধাচায 

ক ৌর  ভ মরয ল্পনা ও রযফী্ষণ   

প্ররতমফদমনয ওয রপডব্যা  প্রদান  

রপডব্যা  

বা/ ভ মারা অনুরষ্ঠত 

৪ তারযখ প্রমমাজয নয়  র্ষণযভাত্রা       আওতাধীন 

ভাঠ 

 াম মারময়য 

অরপ কনই অজমন        

২.  আরর্ ম  ব্যফস্থানা উন্নয়ন ........................................................................১৫ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ ম ফছমযয ক্রয়-

রয ল্পনা  (প্র মল্পয  অনুমভারদত 

ফারল ম  ক্রয় রয ল্পনা)   

ওময়ফাইমর্ প্র া 

ক্রয়-রয ল্পনা 

ওময়ফাইমর্ প্র ারত 

২ তারযখ  াযী 

রযচার  

(প্রান) 

৩১/০৭/২০২২ র্ষণযভাত্রা ৩১/০৭/২০২২       

অজমন      

 ২.২ অনুমভারদত ফারল ম  ক্রয় 

রয ল্পনায মর্ামর্ ফাস্তফায়ন 

(যাজস্ব এফং উন্নয়ন ফামজমর্য)  

ক্রয় রয ল্পনা 

ফাস্তফারয়ত 

২ %  াযী 

রযচার  

(প্রান) 

১০০% র্ষণযভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      



2 

 

 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন সূচ  

 

সূচম য ভান এ   

 

ফাস্তফায়মনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মফছমযয 

র্ষণযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফী্ষণ , ২০২২-২০২৩  ভন্তব্য 

র্ষণযভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ ক ায়ার্ মায ২য় ক ায়ার্ মায ৩য় ক ায়ার্ মায ৪র্ ম ক ায়ার্ মায কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.৩  ফামজর্ ফাস্তফায়ন  ফামজর্ ফাস্তফারয়ত ৩ %  াযী 

রযচার  

(প্রান) 

১০০% র্ষণযভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

২.৪ প্র মল্পয  PIC বা আময়াজন  বা আময়ারজত ৩ ংখ্যা  প্রমমাজয নয় র্ষণযভাত্রা       ফাস্তফায়নাধীন 

ক ান উন্নয়ন 

প্র ল্প কনই 
অজমন      

২.৫ প্র ল্প ভারপ্ত কমল প্র মল্পয 

ম্পদ (মানফান,  রম্পউর্ায, 

আফাফত্র ইতযারদ) রফরধ 

কভাতামফ  স্তান্তয  যা 

প্র মল্পয ম্পদ রফরধ 

কভাতামফ  স্তান্তরযত 

   ৫ তারযখ  প্রমমাজয নয় র্ষণযভাত্রা       

র্ষণযভাত্রা      

অজমন     

৩. শুদ্ধাচায ংরিষ্ট এফং দুনীরত প্ররতমযামধ ায়  অন্যান্য  াম মক্রভ……………..১৮ (১নং  অগ্রারধ ায রবরত্তমত ন্যযনতভ চায টি  াম মক্রভ) 

৩.১ য ারয মানফামনয মর্ামর্ 

ব্যফায রনরিত য   

              

                

        

     ৩ %  াযী 

রযচার  

(উন্নয়ন ও 

কফা) 

১০০ র্ষণযভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৩.২  জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর 

 ভ মরয ল্পনা, ২০২২-২৩ ও নত্রভার  

রযফী্ষণ  প্ররতমফদন ংরিষ্ট 

ভন্ত্র ারময় দারখর ও স্ব স্ব ওময়ফাইমর্ 

আমরাড য  

 ভ মরয ল্পনা  ও 

নত্রভার  প্ররতমফদন 

দারখরকৃত ও 

আমরাডকৃত 

৫ তারযখ NIS কপা ার 

ময়ন্ট  ভ ম তমা 

৪টি ও প্ররত 

ক ায়ার্ মায কমল 

যফতী ভাময 

১৫ তারযমখয 

ভমে আমরাড 

 যা 

র্ষণযভাত্রা ১৫/১০/২০২২ ১৫/০১/২০২৩ ১৫/০৪/২০২৩ ১৫/০৭/২০২৩    

অজমন      

৩.৩ রটিমজন চার্ মায মর্ামর্বামফ 

ফাস্তফায়ন। 

ফাস্তফারয়ত  াম মক্রভ ৫ %  াযী 

রযচার  

(প্রান)  

১০০ র্ষণযভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৩.৪ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান এফং 

পুযস্কাযপ্রাপ্তমদয তারর া ওময়ফাইমর্ 

প্র া 

প্রদত্ত পুযস্কায ৫ তারযখ NIS কপা ার 

ময়ন্ট  ভ ম তমা 

৩১/০৫/২০২৩ র্ষণযভাত্রা   ৩১/০৫/২০২৩     

অজমন 

 

     

রফ:দ্র:- ক ান ক্ররভম য  াম মক্রভ প্রমমাজয না মর তায  ায  ভন্তব্য  রামভ উমেখ  যমত মফ। 

 



ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা ২০২২-২৩   

(র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/দপ্তি/সংস্থা পর্ যায়য়ি অরিয়সি জর্ন্) 
 

 

ক্রম  

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  র্ান কার্ মক্রর্ 
কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অতি উত্তম উত্তর্ চলতি র্ান 
চলতি র্াকনর 

তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭   ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

 

[১] ই-গভর্ন্যান্স ও 

উদ্ভাবন সংক্রান্ত 

কার্ যক্রমমর 

বাস্তবায়ন 

জ ারদারকরণ 

 

 

 

 

 

৩০ 

[১.১] ক্ষসবা সহতিকরণ/ 

তিতিটাইকিশকনর র্াধ্যকর্ উদ্ভাবনী 

ধারণা বাস্তবায়ন 

[১.১.১] ক্ষসবা সহতিকরণ /তিতিটাইকিশকনর 

র্াধ্যকর্ ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি 
 

িাতরখ ১০ 
   ০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ 

 

৩১/০৫/২০২৩ 
 

[১.২] ইিঃপূমব য বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী 

ধারণা, সহত কৃি ও তিত টাই কৃি 

জসবার িাটামব  প্রস্তুি  করা  এবং 

জসবাসমূহ চালু রাখা  

 

[১.২.১] ইিঃপূমব য বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহত কৃি ও তিত টাই কৃি জসবার িাটামব  

প্রস্তুিকৃি 

িাতরখ ২ 
১৩/১০/২০২২ ২৭/১০/২০২২ ১০/১১/২০২২ -- --- 

[১.২.২] ইিঃপূমব য বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহত কৃি ও তিত টাই কৃি জসবাসমূহ চালুকৃি 

িাতরখ ৭ 
০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ ৩১/০৫/২০২৩  

[১.৩] ই-নতির ব্যবহার বৃতি 

 

[১.৩.১] ই-ফাইকল জনাট তনষ্পতত্তকৃি   % ৪ ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬০% 

[১.৪] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর সম্ভাব্য 

চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় আইন/পতলতস/ 

কর্ মপতরকল্পনা প্রণয়ন এবং 

তবষয়তিতত্তক কর্ মশালা আকয়ািন 

[১.৪.১] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর সম্ভাব্য চযাকলঞ্জ 

ক্ষর্াকাকবলায় আইন/পতলতস/কর্ ম-পতরকল্পনা প্রণীি 

িাতরখ  ৪ ৩১/১০/২০২২ ১৬/১১/২০২২ ৩০/১১/২০২২ ১৫/১২/২০২২ ২৯/১২/২০২২  

[১.৪.২] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

তবষয়তিতত্তক কর্ মশালা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ২ --- ১ - - -- 

 

 

২ 

[২] প্রাতিষ্ঠাতনক 

সক্ষমিা বৃতি  
২০ 

[২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকৃি    

         (ত্রত্রর্াতসক তিতত্তকি) 

সংখ্যা ৬ ৪ ৩ -- ২ -- 

[২.২] ই-গির্ন্মান্স ও উদ্ভাবন 

কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কম যপতরকল্পনা  বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 

প্রতিক্ষণ আময়াত ি  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ -- -- 

[২.২.২]ই-গির্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর 

ির্ন্ বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ৫৫% ৫০% 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবিাকগ ক্ষপ্রতরি 

 

িাতরখ ৩ ১৫/০১/২০২৩ ২২/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ 

[২.২.৪] আওিাধীন দপ্তর/সংস্থার অধ মবাতষ মক 

স্বমূল্যায়ন প্রতিকবদন পর্ মাকলাচনা সংক্রান্ত 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবিাকগ ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ২ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩ ২৮/০২/২০২৩  



 

ক্রম  

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  র্ান কার্ মক্রর্ 
কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অতি উত্তম উত্তর্ চলতি র্ান 
চলতি র্াকনর 

তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭   ৮ ৯ ১০ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি 

উদ্ভাবনী উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

 

িাতরখ ৩ 
৩১/০৫/২০২৩ ৩০/০৬/২০২৩ -- -- ---- 



 

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  

 


