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সেকশান ৩ 

সকৌশলগত উদ্দেশ্যভিভিক কার্ যক্রম, কম যেম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রােমূহ 

 

কম যেম্পাদন সক্ষ্ত্র সক্ষ্দ্দত্রর 

মান 

৭০ 

কার্ যক্রম কম মসম্পাদন সূচক গণনা পদ্ধভত একক কম মসম্পাদন 

সূচককর মান 

 প্রকৃত অর্মন লক্ষ্যমাত্রা/ভনণ যায়ক ২০২১-২২ ত্রত্রমাসসক 

অর্মন 

(অদ্দটাবর-

ভিদ্দেম্বর ২০২১) 

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১* 

অসাধারণ অসত 

উত্তম 

উত্তম চলসত 

মান 

চলসত মাকনর 

সনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

কম যেম্পাদন সক্ষ্ত্রেমূহ  

[১] উপকূলবতী এলাকায় 

সচারাচালান, বনজ েম্পদ 

পাচার, িাকাভত, দস্যযতা, 

অপহরণ এবং অববধ 

গমনাগমন ভনয়ন্ত্রণ। 

২০ {১.১} মাদকদ্রব্য পাচার সরাদ্দধ অভির্ান 

পভরচালনা 

{১.১.১} পভরচাভলত 

অভির্ান 

ক্রমপুভিভৃত েংখ্যা ৬ ২৩৪ ১৯২ ২৭০ ২৬৫ ২৬০ ২৫৩ ২৪৮ ১৪১ 

{১.২} সচারাচালান সরাদ্দধ অভির্ান 

পভরচালনা 

{১.২.১} পভরচাভলত 

অভির্ান 

ক্রমপুভিভৃত েংখ্যা ৬ ৪৭৯ ৩৭২ ৫০৫ ৫০১ ৪৯৭ ৪৯৪ ৪৯০ ২৫৬ 

{১.৩} মাদকদ্রব্য পাচার ও সচারাচালান 

সরাদ্দধ জনেদ্দচতনতামূলক কার্ যক্রম 

পভরচালনা 

{১.৩.১} আদ্দয়াভজত 

েিা/ সেভমনার 

ক্রমপুভিভৃত েংখ্যা ২ ১৫২ ৫৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৪০ 

{১.৪} অপহৃত সজদ্দল/বাওয়ালী উদ্ধাদ্দর 

অভির্ান পভরচালনা 

{১.৪.১} পভরচাভলত 

অভির্ান 

েমভি % ২ ৯৮ ৯৮ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০ 

{১.৫} মানব পাচার ও অববধ অনুপ্রদ্দবশ 

সরাদ্দধ টহল/অভির্ান পভরচালনা 

{১.৫.১} পভরচাভলত 

অভির্ান 

ক্রমপুভিভৃত েংখ্যা ২ ৯৮১১ ৭৫০৩ ১০২৫০ ১০১৭৫ ১০১০০ ১০০৩৫ ৯৯২৫ ৫১৪৫ 

{১.৬} মানব পাচার সরাদ্দধ 

জনেদ্দচতনতামূলক কার্ যক্রম পভরচালনা 

{১.৬.১} আদ্দয়াভজত 

েিা/ সেভমনার 

ক্রমপুভিভৃত েংখ্যা ২ ১৫২ ৫৪ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৪০ 

[২] অববধিাদ্দব মৎস্য 

আহরণ হ্রাে 

১৫ {২.১} অিযন্তরীণ জলেীমায় অববধিাদ্দব 

মৎস্য আহরণ সরাদ্দধ টহল/ অভির্ান 

পভরচালনা 

{২.১.১} পভরচাভলত 

অভির্ান 
ক্রমপুভিভৃত েংখ্যা ৮ ১৩২২১ ১০৩৯৩ ১৪০০০ ১৩৯০০ ১৩৮০০ ১৩৭০০ ১৩৬০০ ৭০৮৫ 

{২.২} গিীর েমুদ্র এলাকায় অববধিাদ্দব 

মৎস্য আহরণ সরাদ্দধ টহল/অভির্ান 

পভরচালনা 

{২.২.১} পভরচাভলত 

অভির্ান 
ক্রমপুভিভৃত েংখ্যা ৫ ১৬২ ১৩০ ১৮০ ১৭৭ ১৭৫ ১৭৩ ১৭১ ৯৩ 

{২.৩} অববধিাদ্দব মৎস্য আহরণ সরাদ্দধ 

জনদ্দেচতনতামূলক কার্ যক্রম পভরচালনা 
{২.৩.১} আদ্দয়াভজত 

েিা/ সেভমনার 
ক্রমপুভিভৃত েংখ্যা ২ ১৫২ ৫৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৩৮ 

[৩] েমুদ্র এলাকায় 

ভনরাপিা বৃভদ্ধ 

১৫ {৩.১} বন্দর সনাঙ্গর এলাকায় 

পভরচাভলত টহল 
{৩.১.১} পভরচাভলত 

অভির্ান 
গড় জনঘন্টা 

(হাজার) 
৬ ২৭৮ ২১৬ ২৮৫ ২৮৪ ২৮৩ ২৮২ ২৭৫ ১৪৭ 

{৩.২} েমুদ্র এলাকায় অন্যান্য 

কমযকাদ্দে টহল পভরচালনা 
{৩.২.১} পভরচাভলত 

অভির্ান 
গড় জনঘন্টা 

(হাজার) 
৪ ৫৩২ ৪০৯.২৫ ৫৪০ ৫৩৯ ৫৩৮ ৫৩৭ ৫৩৬ ২৭৩ 

{৩.৩} ব্লু ইদ্দকানভম েংভিি কমযকাদ্দে 

বভধ যত হাদ্দর টহল পভরচালনা 
{৩.৩.১} পভরচাভলত 

অভির্ান 
গড় জনঘন্টা 

(হাজার) 
৩ ১৪৭ ১১৫.৮ ১৫৫ ১৫৪ ১৫৩ ১৫২ ১৫১ ৭৮ 

{৩.৪} সনৌর্াদ্দনর ও সনৌপদ্দে জানমাদ্দলর 

ভনরাপিা ভবষয়ক জনেদ্দচতনতামূলক 

কার্ যক্রম পভরচালনা 

{৩.৪.১} আদ্দয়াভজত 

েিা/ সেভমনার 
ক্রমপুভিভৃত েংখ্যা ২ ১৫২ ৫৬ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৩৮ 
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কম যেম্পাদন সক্ষ্ত্র সক্ষ্দ্দত্রর 

মান 

৭০ 

কার্ যক্রম কম মসম্পাদন সূচক গণনা পদ্ধভত একক কম মসম্পাদন 

সূচককর মান 

 প্রকৃত অর্মন লক্ষ্যমাত্রা/ভনণ যায়ক ২০২১-২২ ত্রত্রমাসসক 

অর্মন 

(অদ্দটাবর-

ভিদ্দেম্বর ২০২১) 

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১* 

অসাধারণ অসত 

উত্তম 

উত্তম চলসত 

মান 

চলসত মাকনর 

সনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[৪] উপকূলীয় এলাকায় 

দূদ্দর্াগ যকালীন কার্ যক্রম 

১০ {৪.১} দূদ্দর্াগ যকালীন েমদ্দয় মাইভকং ও 

জনেদ্দচতনতামূলক প্রচার 

{৪.১.১} পভরচাভলত 

অভির্ান 

েমভি % ৮ - - ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯৪ ১০০ 

{৪.২} প্রাকৃভতক ভবপর্ যদ্দয় উদ্ধার ও 

সেবামূলক কার্ যক্রম পভরচালনা 

{৪.২.১} পভরচাভলত 

উদ্ধার কার্ যক্রম 

ক্রমপুভিভৃত % ২ ৯৮ ৯৮ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯৪ ১০০ 

[৫] মানব েম্পদ উন্নয়ন  

 

১০ {৫.১} মানব েম্পদ উন্নয়দ্দন প্রদানকৃত 

প্রভশক্ষ্ণ 

{৫.১.১} প্রভশক্ষ্ণােীর 

েংখ্যা 

ক্রমপুভিভৃত Rb ৫ ১২২০ ৪৭২ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩০৫ 

{৫.২} মুভজব বষ য উপলদ্দক্ষ্য প্রতযন্ত 

অঞ্চদ্দল স্বাস্থ্যদ্দেবা প্রদাদ্দন কযাদ্দম্পইন 

পভরচালনা 

{৫.২.১} আদ্দয়াভজত/ 

পভরচাভলত কযাদ্দম্পইন 

ক্রমপুভিভৃত েংখ্যা ৫ ৬২ ২২ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ১৫ 
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সংক ার্নী ৪: 

দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল কম যপভরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 
 

কার্ যক্রদ্দমর নাম কম যেম্পাদন 

সূচক 

 

সূচদ্দকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দ্দনর 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যভি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অে যবছদ্দরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগভত পভরবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২ ত্রত্রমাসসক অর্মন 

(অদ্দটাবর-

ভিদ্দেম্বর ২০২১) 
লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

সকায়াট যার 

২য় 

সকায়াট যার 

৩য় 

সকায়াট যার 

৪ে য 

সকায়াট যার 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১. প্রাভতষ্ঠাভনক ব্যবস্থ্া……………………………….....  

১.১ ননভতকতা কভমটির েিা 

আক ার্ন 

সভা 

আক াসর্ত 

৪ েংখ্যা স াকাল পদ্দয়ন্ট 

কম যকতযা 

৪ লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১  

অজযন ১ ১   ১ 

১.২ ননভতকতা কভমটির েিার ভেদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবাভয়ত 

ভেদ্ধান্ত 

৬ % েংভিি েকল 

কম যকতযা 

৮০% লক্ষ্যমাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%  

অজযন ৮০% ৮০%   ৮০% 

১.৩ স্যশােন প্রভতষ্ঠার ভনভমি 

অংশীজদ্দনর (stakeholders) 
অংশগ্রহদ্দণ  েিা 

অনুভষ্ঠত েিা ২ েংখ্যা েকল সজানাল 

কমাোর ও স াকাল 

পদ্দয়ন্ট কম যকতযা 

৪ লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১  

অজযন ১ ১   ১ 

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রসিক্ষ্ণ 

আক ার্ন 

প্রসিক্ষ্ণ 

আক াসর্ত 

২ সংখ্যা স াকাল পদ্দয়ন্ট 

কম যকতযা 

৪ লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১  

অজযন ১ ১   ১ 

১.৫ কম য-পভরদ্দবশ উন্নয়ন  উন্নত কম ম-

পসরকেি 

    ২ েংখ্যা ও 

তাভরখ 

স াকাল পদ্দয়ন্ট 

কম যকতযা 

২ লক্ষ্যমাত্রা - ৩০-১২-২১ - ৩০-০৬-

২২ 

 

অজযন - ৩০-১২-২১   ৩০-১২-২১ 

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল 

কম যপভরকল্পনা, ২০২১-২২ ও 

নত্রমাভেক পভরবীক্ষ্ণ প্রভতদ্দবদন 

েংভিি মন্ত্রণালদ্দয় দাভখল ও স্ব স্ব 

ওদ্দয়বোইদ্দট আপদ্দলািকরণ 

কম যপভরকল্পনা 

ও নত্রমাভেক 

প্রভতদ্দবদন 

দাভখলকৃত ও 

আপদ্দলািকৃত 

    ১ তাভরখ শুদ্ধাচার স াকাল 

পদ্দয়ন্ট কম যকতযা 

১৫-১০-২১ 

১৫-০১-২২ 

১৫-০৪-২২ 

১৫-০৭-২২ 

লক্ষ্যমাত্রা ১৫-১০-২১ ১৫-০১-২২ ১৫-০৪-

২২ 

১৫-০৭-

২২ 

 

অজযন ১৫-১০-২১ - - - - 

১.৭ আওতাধীন  আঞ্চসলক/ মাঠ 

প মাক র কা মাল  (প্রক ার্য ক্ষক্ষ্কত্র) 

কর্তমক দাভখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 

সকৌশল কম যপভরকল্পনা ও পভরবীক্ষ্ণ  

প্রভতদ্দবদদ্দনর ওপর ভ িব্যাক প্রদান  

ভ িব্যাক 

েিা/কম যশালা 

অনুভষ্ঠত 

   ৪ তাভরখ শুদ্ধাচার স াকাল 

পদ্দয়ন্ট কম যকতযা 

১৫-১০-২১ 

১৫-০১-২২ 

১৫-০৪-২২ 

১৫-০৭-২২ 

লক্ষ্যমাত্রা ১৫-১০-২১ ১৫-০১-২২ ১৫-০৪-

২২ 

১৫-০৭-

২২ 

 

অজযন ১৫-১০-২১ -   - 

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এেং 

পুরস্কারপ্রাপ্তকদর তাসলকা ওক েসাইকে 

প্রকাি 

প্রদত্ত পুরস্কার     ১ তাসরখ পভরচালক 

লভজভিকস  ও 

স াকাল পদ্দয়ন্ট 

কম যকতযা 

৩০-০৬-২২ লক্ষ্যমাত্রা - - - ৩০-০৬-

২২ 

 

অজযন - -    
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কার্ যক্রদ্দমর নাম কম যেম্পাদন 

সূচক 

 

সূচদ্দকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দ্দনর 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যভি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অে যবছদ্দরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগভত পভরবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২ ত্রত্রমাসসক অর্মন 

(অদ্দটাবর-

ভিদ্দেম্বর ২০২১) 
লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

সকায়াট যার 

২য় 

সকায়াট যার 

৩য় 

সকায়াট যার 

৪ে য 

সকায়াট যার 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

২.১ ২০২১-২২ অে য বছদ্দরর ক্রয়-

পভরকল্পনা (প্রকদ্দল্পর অনুদ্দমাভদত 

বাভষ যক ক্রয় পভরকল্পনােহ) 

ওদ্দয়বোইদ্দট প্রকাশ 

ক্রয়-পভরকল্পনা 

ওদ্দয়বোইদ্দট 

প্রকাভশত 

২ তাভরখ পভরচালক 

লভজভিকস  

২৫-০৭-২১ লক্ষ্যমাত্রা ২৫-০৭-২১ - - -  

অজযন ২৫-০৭-২১ -   - 

২.২ প্রককের PSC ও PIC সভা 

আক ার্ন  

সভা 

আক াসর্ত 

২ সংখ্যা প্রকল্প পভরচালক ৩০ লক্ষ্যমাত্রা ৭ ৭ ৮ ৮  

অজযন ৪ -   - 

২.৩ োসষ মক উন্ন ন কম মসূসচ োস্তো ন োসষ মক উন্ন ন 

কম মসূসচ 

োস্তোস ত 

   ২ % পভরকল্পনা ও অজযন 

পভরদপ্তর 

১০০ লক্ষ্যমাত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫  

অর্মন - - - - - 

২.৪ প্রকল্প েমাভপ্ত সশদ্দষ প্রকদ্দল্পর 

েম্পদ (র্ানবাহন, কভম্পউটার, 

আেবাবপত্র ইতযাভদ) ভবভধ সমাতাদ্দবক 

হস্তান্তর করা 

প্রকদ্দল্পর েম্পদ 

ভবভধ 

সমাতাদ্দবক 

হস্তান্তভরত 

    ২ তাসরখ প্রকল্প পভরচালক ৩০-১২-২১ লক্ষ্যমাত্রা - ৩০-১২-২১ - -  

অর্মন - -   - 

৩.১  শুদ্ধাচার সকৌশল বাস্তবায়দ্দনর 

লদ্দক্ষ্য সকাি গাি য নীভতমালা (খেড়া) 

প্রণয়ন 

প্রণয়নকৃত ৪ তাভরখ েংভিি 

পভরচালকবৃন্দ ও 

সজানাল কমাোর 

৩০-০৯-২১ 

৩০-১২-২১ 

৩০-০৩-২২ 

৩০-০৬-২২ 

লক্ষ্যমাত্রা ৩০-০৯-২১ ৩০-১২-২১ ৩০-০৩-২২ ৩০-০৬-২২  

অজযন ৩০-০৯-২১ ৩০-১২-২১   ৩০-১২-২১ 

৩.২  সেবা েংক্রান্ত সটাল ভি 

নম্বরেমূহ স্ব স্ব তথ্য বাতায়দ্দন 

দৃশ্যমানকরণ 

তথ্য বাতায়দ্দন 

দৃশ্যমানকৃত 

৪ তাভরখ স াকাল পদ্দয়ন্ট 

কম যকতযা ও 

পভরচালক (আইটি) 

৩০-০৯-২১ 

৩০-১২-২১ 

৩০-০৩-২২ 

৩০-০৬-২২ 

লক্ষ্যমাত্রা ৩০-০৯-২১ ৩০-১২-২১ ৩০-০৩-

২২ 

৩০-০৬-

২২ 

 

অজযন ৩০-০৯-২১ ৩০-১২-২১   ৩০-১২-২১ 

৩.৩  শাখা/অভধশাখা ও 

আওতাধীন/অধস্তন কার্ যালয় পভরদশ যন 

পভরদশ যন 

েম্পন্ন 

৪ েংখ্যা েংভিি কম যকতযাগণ  ২ লক্ষ্যমাত্রা - ১ - ১  

অজযন - ১   ১ 

৩.৪  নতুন আগমনকৃত সদস্যকদর 

শুদ্ধাচার সম্পককম আনুষ্ঠাসনক পাঠ প্রদান 

প্রদানকৃত পাঠ ৪ েংখ্যা শুদ্ধাচার স াকাল 

পদ্দয়ন্ট কম যকতযা 

২ লক্ষ্যমাত্রা - ১ - ১  

অজযন - ১   ১ 

৩.৫ অভযন্তরীণ সনরীক্ষ্া সনরীক্ষ্া 

েম্পন্নকৃত 

৪ েংখ্যা অভিদ্দর্াগ সনষ্পসত্তকারী 

কম মকতমা 

৪ লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১  

অজযন ১ ১   ১ 
 

সে:দ্র:- ক্ষকান ক্রসমককর কা মক্রম প্রক ার্য না হকল তার কারণ মন্তব্য কলাকম উকেখ করকত হকে। 
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েংদ্দর্াজনী ৫: ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভােন কম মপসরকেনা 

 

ক্রম  
কম মসম্পাদন 

ক্ষক্ষ্ত্র  
 

মান কা মক্রম 
 

কম মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কম মসম্পাদন 

সূচককর 

মান 

লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২ ত্রত্রমাসসক অর্মন 

(অদ্দটাবর-ভিদ্দেম্বর 

২০২১) 

অসাধারণ উত্তম চলসত মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

  

 

 

 

 

 

১ 

[১] ই-গিন্যযান্স ও 

উদ্ভাবন েংক্রান্ত 

কার্ যক্রদ্দমর 

বাস্তবায়ন 

সজারদারকরণ 

 

৩৫ 
 

[১.১] উদ্ভােনী ধারণা োস্তো ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভােনী ধারণা োস্তোস ত 
তাসরখ ৫ 

১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 
- 

[১.২] ক্ষসো সহসর্করণ [১.২.১] একটি ক্ষসো সহসর্কৃত  
তাসরখ ৫ 

২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 
- 

[১.৩]  সেবা সিসর্োইকর্িন [১.৩.১] ন্যযনতম একটি ক্ষসো সিসর্োইর্কৃত 
তাসরখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ৩০/১২/২০২১ 

[১.৪] ইতঃপূদ্দব য বাস্তবাভয়ত উদ্ভাবনী 

ধারণা, েহভজকৃত ও ভিভজটাইজকৃত 

সেবা েংক্রান্ত পর্ যাদ্দলাচনা েিা   

[১.৪.১] েিা আদ্দয়াভজত  
তাভরখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

 

১৫/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নসির ব্যেহার বৃসদ্ধ [১.৫.১] ই-ফাইকল সনাট ভনষ্পভিকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% ৭০% 

[১.৬] ৪ি ম সিে সেপ্লকের চযাকলঞ্জ 

ক্ষমাকাকেলা  করণী  সেষক  

অেসহতকরণ সভা/কম মিালা আক ার্ন 

[১.৬.১] সভা/কম মিালা আক াসর্ত 
েংখ্যা ৪ ২ ১ - 

 

২ 

 

 

 

 

 

২ 

[২] প্রাভতষ্ঠাভনক 

দক্ষ্তা বৃভদ্ধ  
১৫ 

[২.১] তথ্য োতা ন হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] তথ্য োতা কন সকল ক্ষসো েক্স 

হালনাগাদকৃত 

সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ ১ 

[২.১.২] ভবভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাভদ তথ্য 

োতা কন প্রকাভশত 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ ১ 

[২.২] ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভােন 

কম মপসরকেনা োস্তো ন  

[২.২.১] কম যপভরকল্পনা বাস্তবায়ন েংক্রান্ত 

প্রভশক্ষ্ণ আদ্দয়াভজত  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ ১ 

[২.২.২] ই-গভর্ন্মান্স কম মপসরকেনা োস্তো কনর 

র্র্ন্ েরাদ্দকৃত অি ম ব্যস ত 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২.৩] কম মপসরকেনার োস্তো ন অগ্রগসত 

প মাকলাচনা সংক্রান্ত সভা আক াসর্ত 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ ২ 

[২.২.৪] কম মপসরকেনার অধ মোসষ মক স্ব-মূল্যা ন 

প্রসতকেদন মসিপসরষদ সেভাকগ/ ঊর্ধ্মতন 

কর্তমপকক্ষ্র সনকে ক্ষপ্রসরত 

তাসরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

- 

[২.২.৫] ক্ষদকি/সেকদকি োস্তোস ত ন্যযনতম 

একটি উকযাগ পসরদি মনকৃত 

সংখ্যা ৩ ৩০/০৫/ 

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২২ 
- 

- 
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েংদ্দর্াজনী ৬: অভিদ্দর্াগ প্রভতকার ব্যবস্থ্া েংক্রান্ত কম য-পভরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

কা মক্রকমর 

ক্ষক্ষ্ত্র 
 

মান কা মক্রম 
 

কম মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কম মসম্পাদন 

সূচককর মান 

প্রকৃত 

অর্মন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অর্মন 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২ ত্রত্রমাসসক 

অর্মন 

(অদ্দটাবর-

ভিদ্দেম্বর 

২০২১) 

অসাধারণ 
অসত 

উত্তম 
উত্তম  

চলসত 

মান 

চলসত 

মাকনর 

সনকে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩  

প্রাসতষ্ঠাসনক 

ব্যবস্থ্াপনা 

 

 

৫ 

[১.১] অভিদ্দর্াগ ভনষ্পভি কম যকতযা 

(অভনক) ও আভপল কম যকতযার তথ্য 

ওদ্দয়বোইদ্দট নত্রমাভেক ভিভিদ্দত 

হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অসনক ও আসপল 

কম মকতমার তথ্য 

হালনাগাদকৃত এেং 

ওক েসাইকে আপকলািকৃত 

েংখ্যা 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

 

 

১ 

পসরেীক্ষ্ণ ও 

সক্ষ্মতাবৃসদ্ধ 

 

২০ 

[২.১] ভনভদ যি েমদ্দয় অনলাইন/ 

অ লাইদ্দন প্রাপ্ত অভিদ্দর্াগ ভনষ্পভি এবং 

ভনষ্পভি েংক্রান্ত মাভেক প্রভতদ্দবদন 

উর্ধ্যতন কর্তযপক্ষ্ বরাবর সপ্ররণ   

[২.১.১] অভিদ্দর্াগ 

ভনষ্পভিকৃত  
% 

৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

 

 

৯০% 

[২.২] কম যকতযা/কম যচারীদ্দদর অভিদ্দর্াগ 

প্রভতকার ব্যবস্থ্া এবং ভজআরএে 

ে টওয়যার ভবষয়ক প্রভশক্ষ্ণ 

আদ্দয়াজন 

[২.২.১] প্রভশক্ষ্ণ আদ্দয়াভজত েংখ্যা 
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

 

 

১ 

[২.৩] ত্রত্রমাসসক সভসত্তকত পসরেীক্ষ্ণ 

এেং ত্রত্রমাসসক পসরেীক্ষ্ণ প্রসতকেদন 

উর্ধ্মতন কর্তমপকক্ষ্র সনকে ক্ষপ্ররণ 

[২.৩.১] ত্রত্রমাসসক 

প্রসতকেদন ক্ষপ্রসরত 

  

েংখ্যা 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

 

১ 

[২.৪] অভিদ্দর্াগ প্রভতকার ব্যবস্থ্াপনা 

ভবষদ্দয় সিকদ্দহাল্ডারগদ্দণর েমন্বদ্দয় 

অবভহতকরণ েিা  

[২.৪.১] েিা অনুভষ্ঠত েংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 

 

- 
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েংদ্দর্াজনী ৭: সেবা প্রদান প্রভতশ্রুভত বাস্তবায়ন কম য-পভরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

কা মক্রকমর 

ক্ষক্ষ্ত্র 
 

মান কা মক্রম 
 

কম মসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কম মসম্পাদন 

সূচককর 

মান 

প্রকৃত 

অর্মন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অর্মন 

২০২০

-২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২ ত্রত্রমাসসক অর্মন 

(অদ্দটাবর-ভিদ্দেম্বর 

২০২১) অসাধারণ 
অসত 

উত্তম 
উত্তম 

চলসত 

মান 

চলসত 

মাকনর সনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪  

প্রাসতষ্ঠাসনক 

 

 

১০ 

[১.১] সেবা প্রদান 

প্রভতশ্রুভত পসরেীক্ষ্ণ 

কসমটির সসদ্ধান্ত 

োস্তো ন 

[১.১.১] 

সসদ্ধান্ত 

োস্তোস ত 

% ৫ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

 

১০০ 

[১.২] সেবা প্রদান 

প্রভতশ্রুভত নত্রমাভেক 

ভিভিদ্দত 

হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] 

ওদ্দয়বোইদ্দট 

প্রভত 

নত্রমাভেদ্দক 

হালনাগাদকৃত 

েংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

  

 

    ১ 

সক্ষ্মতা 

অর্মন ও 

পসরেীক্ষ্ণ 

১৫ 

[২.১] সেবা প্রদান 

প্রভতশ্রুভত ভবষয়ক  

প্রভশক্ষ্ণ আদ্দয়াজন  

 

[১.১.১] 

প্রভশক্ষ্ণ 

আদ্দয়াভজত 

 

সংখ্যা 

 

১০ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

 

১ 

[২.২]  ক্ষসো প্রদান 

সেষক  

ক্ষেককহাল্ডারগকণর 

সমন্বক  অেসহতকরণ 

সভা আক ার্ন 

[১.৩.১]  

অবভহতকরণ 

েিা অনুভষ্ঠত 

সংখ্যা ৫ - - ২ ১ - - - 

 

 

- 
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েংদ্দর্াজনী ৮: তথ্য অভধকার ভবষদ্দয় ২০২১-২২ অে যবছদ্দরর বাভষ যক কম যপভরকল্পনা  

কম মসম্পাদকনর 

ক্ষক্ষ্ত্র 
 

মান কা মক্রম 
 

কম মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কম মসম্পাদন 

সূচককর 

মান 

প্রকৃত 

অর্মন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অর্মন 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২ ত্রত্রমাসসক 

অর্মন 

(অদ্দটাবর-

ভিদ্দেম্বর 

২০২১) 

অসাধারণ 
অসত 

উত্তম 
উত্তম  

চলসত 

মান 

চলসত 

মাকনর 

সনকে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩  

প্রাসতষ্ঠাসনক ১০ 

[১.১] তথ্য অসধকার আইন 

অনু া ী সনধ মাসরত সমক র 

মকে তথ্য প্রদান 

[১.১.১] সনধ মাসরত সমক র 

মকে তথ্য প্রদানকৃত 
% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

  ১০০% 

সক্ষ্মতা বৃভদ্ধ ১৫ 

[১.২] স্বপ্রদ্দণাভদতিাদ্দব 

প্রকাশদ্দর্াগ্য তথ্য হালনাগাদ 

ককর ওদ্দয়বোইদ্দট প্রকাশ 

[১.২.১] হালনাগাদকৃত তথ্য 

ওদ্দয়বোইদ্দট প্রকাভশত 

তাসরখ 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
- 

 

৩১-১২-

২০২১ 

[১.৩] বাভষ যক প্রভতদ্দবদন 

প্রকাশ  

[১.৩.১] বাভষ যক প্রভতদ্দবদন 

প্রকাভশত  
তাভরখ  ০৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-১১-

২০২১ 

১৫-১২-

২০২১ 
- - 

 

- 

[১.৪]  তথ্য অসধকার 

আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা 

অনুসাকর  ােতী  তকথ্যর 

কযাোগসর  ও কযাোলগ 

ত্রতসর/ হালনাগাদকরণ 

[১.৪.১]  তকথ্যর কযাোগসর  

ও কযাোলগ 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত 

তাসরখ ০৩   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
- 

 

 

৩১-১২-

২০২১ 

[১.৫] তথ্য অসধকার আইন 

ও সেসধসেধান সম্পককম 

র্নসকচতনতা বৃসদ্ধকরণ 

[১.৫.১]  প্রচার কার্ যক্রম 

েম্পন্ন 

কার্ যক্রদ্দমর 

সংখ্যা 
০৩   ৩ ২ ১ - - 

 

১ 

[১.৬] তথ্য অভধকার 

ভবষদ্দয় কম মকতমাকদর 

প্রসিক্ষ্ণ আক ার্ন    

[১.৬.১] প্রসিক্ষ্ণ 

আক াসর্ত 

প্রভশক্ষ্দ্দণর 

সংখ্যা  
০৩   ৩ ২ ১ - - 

 

১ 

 

 


