
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

উপ-প্রধান বয়লার পররেশ শক, উপ-প্রধান বয়লার পররেশ শদকর কার্ শালয়, খুলনা 

এবাং 

 প্রধান বয়লার পররেশ শক, প্রধান বয়লার পররেশ শদকর কার্ শালয়, ঢাকা 

এর মধ্যকার স্বাক্ষররত 

 

 

 

বারষ শক কম শসম্পােন চুরি 

 

 

 

 

 

১ জুলাই, ২০২২ - ৩০ জুন, ২০২৩ 
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সূরিপত্র  

 

বিষয় পৃষ্ঠা নং  

কর্ মসম্পাদননর সাবি মক বিত্র ৩ 

প্রস্তািনা ৪ 

সসকশন ১: রূপকল্প, অরিলক্ষয, কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র এবাং কার্ শাবরল ৫ 

সসকশন ২: রবরিন্ন কার্ শক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাি  ৬ 

সসকশন ৩: কম শসম্পােন পররকল্পনা  ৭ 

সংন াজনী ১:  শব্দসংনেপ ১১ 

সংন াজনী ২: কম শসম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক ১২ 

সাংদর্াজনী ৩: অন্য অবফনসর সনে সংবিষ্ট কম শসম্পােন সূিকসমূহ ১৩ 

সংন াজনী ৪: ক্ষ সকল নীবি/পবরকল্পনার আনলানক কর্ মসম্পাদন পবরকল্পনা প্রস্তুি করা হনয়নে ১৩ 

সংন াজনী ৫: জািীয় শুদ্ধািার ক্ষকৌশল কর্ মপবরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১৫ 

সংন াজনী ৬: ই-গিন্যশান্স ও উদ্ভািন কম শপররকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১৭ 

সংন াজনী ৭: অবভন াগ প্রবিকার ব্যিস্থা কর্ মপবরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১৮ 

সংন াজনী ৮: ক্ষসিা প্রদান প্রবিশ্রুবি কর্ মপবরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১৯ 

সংন াজনী ৯: িথ্য অবিকার বিষনয় িাবষ মক কর্ মপবরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ২০ 
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কর্ মসম্পাদননর সাবি মক বিত্র  

সাম্প্রবিক অজমন, িযানলঞ্জ এিং ভবিষ্যৎ পবরকল্পনা 

 

উপ-প্রধান বয়লার পররেশ শদকর কার্ শালয়, খুলনা; প্রধান বয়লার পররেশ শদকর কার্ শালদয়র অধীন একটি 

আঞ্চরলক কার্ শালয়। এ কার্ শালয় বয়লার ও বয়লাদরর সাদে সাংরিষ্ট জান-মাদলর রনরাপত্তা রনরিত করার 

লদক্ষয কার্ শক্রম সম্পােন কদর। 

 

 

সাম্প্রবিক িেরসমূনহর (৩ িের) প্রিান অজমনসমূহ: 

উপ-প্রধান বয়লার পররেশ শদকর কার্ শালয়, খুলনা; গত জানুয়ারর ’২১ মাদস স্থাপনপূব শক এর কার্ শক্রম শুরু করা 

হদয়দে। রবগত রতন বেদর এ কার্ শালদয়র আওতাধীন সজলা হদত ২৬ টি বয়লার রনবন্ধন ও ৩৩৮ টি বয়লার 

ব্যবহাদরর প্রতযয়নপত্র নবায়ন করা হদয়দে।  

 

সর্স্যা ও িযানলঞ্জসমূহ: 

 

এ কা মালনয়র প্রায় সকল জনিল নি বননয়াগকৃি। নিবননয়াগকৃি জনিনলর দেিা কর্। অবনিবিি িয়লার 

অনুসিান ও সকল িয়লানরর িথ্য হালনাগাদ করা প্রনয়াজন। এোড়াও িয়লার পবরদশ মননর জন্য এ কা মালনয় 

প্রনয়াজনীয় র্ন্ত্রপারত ও  ানিাহন (গাবড়) এর ব্যিস্থা নাই।  

 

ভবিষ্যৎ পবরকল্পনা: 

 

বয়লার পররেশ শকসহ অন্যান্য আনুষরিক জনবদলর প্ররশক্ষণ রনরিত করা। বয়লার পররেশ শদনর প্রদয়াজনীয় 

র্ন্ত্রপারত ও র্ানবাহন এর ব্যিস্থা করা। এ কার্ শালদয়র সকল কার্ শক্রম অদমাদমশদনর আওতায় রনদয় আসা। 

  

 

২০২২-২০২৩ অর্ মিেনরর সম্ভাব্য প্রিান অজমনসমূহ: 

 দেিা বৃবদ্ধর লনেয নবরনযুি বয়লার পররেশ শক ও সকল কম শিারীদের প্রবশেণ প্রদান করা।  

 বয়লার ব্যবহার রবষয়ক সনিিনিামূলক সভার আনয়াজন করা এিং বনিিনন াগ্য সকল িয়লার 

বনিিননর আওিায় আনা।  

 বনিবিি সকল িয়লানরর িথ্য হালনাগাদ করা এিং অরনবরন্ধত/অববধ বয়লার অনুসন্ধানপূব শক িথ্য 

হালনাগাদ করা। 
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প্রস্তািনা 

প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরি, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ সজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের 

র্োর্ে ব্যবহার রনরিতকরদণর মাধ্যদম রূপকল্প ২০৪১ এর র্োর্ে বাস্তবায়দনর লদক্ষয : 

 

 

উপ-প্রধান বয়লার পররেশ শক, উপ-প্রধান বয়লার পররেশ শদকর কার্ শালয়, খুলনা 

এবাং 

প্রধান বয়লার পররেশ শক, প্রধান বয়লার পররেশ শদকর কার্ শালয়, ঢাকা 

 

এর মদধ্য ২০২২ সানলর জুন র্ানসর ০৮ তাররদে এই বারষ শক কম শসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হল। 

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন:  
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সসকশন ১: 

রূপকল্প, অরিলক্ষয, কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র এবাং কার্ শাবরল 

   ১.১ রূপকল্প:  সারাদেদশ রনরাপে বয়লার। 

   ১.২ অরিলক্ষয: সেদশ র্ানসম্মি িয়লার তিবর ও বনরাপদ িালনা বনবিিকরণ। 

  

১.৩ কম শসম্পােদনর সক্ষত্রঃ  

১। র্ানসম্মি ও বনরাপদ িয়লার ব্যিহার বনবিিকরণ । 

২। িয়লার পবরিালনাকারীনদর সর্ন্বনয় কর্ মশালার আনয়াজন । 

৩। আর্দাবনকৃি িয়লানরর র্ান  ািাইকরণ । 

৪। কা মালনয়র সের্িা বৃবদ্ধ । 

 

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্রঃ 

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কা মক্রর্ ক্ষজারদারকরণ 

১। শুদ্ধািার কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

২। ই-গভন্যমান্স/ উদ্ভািন কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

৩। িথ্য অবিকার কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

৪। অবভন াগ প্রবিকার কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

৫। ক্ষসিা প্রদান প্রবিশ্রুবি কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

 

১.৪ কার্ শাবরল: (আইন/রবরধ দ্বারা রনধ শাররত কার্ শাবরল)  

(1) বয়লার এর ড্রইাং, রিজাইন পরীক্ষণপূব শক আমোরনর োড়পত্র (NOC) প্রোদনর জন্য প্রধান 

বয়লার পররেশ শদকর রনকম সুপাররশ সপ্ররণ; 

(2) বয়লার এর ড্রইাং, রিজাইন পরীক্ষণ এবাং বয়লার পররেশ শন ও পরীক্ষা রনরীক্ষাপূব শক সররজদেশন 

প্রোদনর জন্য প্রধান বয়লার পররেশ শদকর রনকম সুপাররশ সপ্ররণ; 

(3) বারষ শক রিরত্তদত বয়লার পররেশ শনপূব শক বয়লার ব্যবহাদরর প্রতযয়নপত্র নবায়ন। 

(4) উপ-প্রধান বয়লার পররেশ শদকর কার্ শালয়, খুলনা এর কম শকতশা, কম শিারীদের জন্য প্ররশক্ষদণর 

আদয়াজন করা । 
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ক্ষসকশন ২ 

বিবভন্ন কা মক্রনর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূিকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃি অজমন 

লেযর্াত্রা  

২০২২-

২৩ 

প্রনেপণ   বনি মাবরি লেযর্াত্রা 

অজমননর ক্ষেনত্র ক্ষ ৌর্ভানি 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

র্ন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সংস্হাসমূনহর নার্ 

 

উপাত্তসূত্র 

 ২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

মানসম্মত বয়লার 

ব্যবহার রনরিতকরণ 

মানসম্মত বয়লার 

ব্যবহার রনরিতকৃত 
% 

- ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 
বশল্প র্ন্ত্রণালয় 

িাবষ মক 

প্রবিনিদন 

িয়লার ব্যিহানরর সনদ 

প্রদান 

সনদ প্রদানকৃি সংখ্যা 
১২৫ ২৭৭ ২৮৫ ৩০০ ৩২০ 

বশল্প র্ন্ত্রণালয় 
িাবষ মক 

প্রবিনিদন  
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ক্ষসকশন ৩ কর্ মসম্পাদন পবরকল্পনা 

কর্ মসম্পাদন 

ক্ষেত্র 

ক্ষেনত্রর র্ান 

 
কা মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূিক গণনা পদ্ধবি একক 

কর্ মসম্পাদন 

সূিনকর র্ান 

প্রকৃি অজমন লেযর্াত্রা/বনণ মায়ক ২০২২-২৩ প্রনেপণ প্রনেপণ 

২০২০-২১ ২০২১-২২ 
অসািারণ 

অবি 

উত্তর্ 
উত্ির্ 

িলবি 

র্ান 

িলবি 

র্াননর বননে ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ (আইন/ বিবি দ্বারা বনি মাবরি দাবয়ত্ব অনু ায়ী, সনি মাচ্চ ৫টি) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্ানসম্মি ও 

বনরাপদ িয়লার 

ব্যিহার 

বনবিিকরণ। 

 

 

 

 

 

 

 

২৫ 

 

 

[১.১] বয়লার 

রনবন্ধদনর আদবেন 

রনষ্পরত্ত 

 

[১.১.১] আনিদন 

বনষ্পবত্তর হার 
ক্রর্পুবঞ্জভূি % ৫ ১০০ ৯৯.৬ ৯৯.৮ ৯৯.৭ ৯৯.৬  ৯৯.৫ ৯৯.৪ ৯৯.৯ ১০০ 

[১.২] বয়লার 

ব্যিহানরর সনে 

নবায়দনর আদবেন 

রনষ্পরত্ত 

 

[১.২.১] আনিদন 

বনষ্পবত্তর হার 
ক্রর্পুবঞ্জভূি % ৫ ১০০ ১০০ ৯৭ ৯৬.৫ ৯৬ ৯৫.৫ ৯৫ ৯৮ ৯৯ 

[১.৩] 

অবনিবিি/অবিি 

িয়লার অনুসিান 

[১.৩.১] অনুসন্ধানকৃত 

িয়লার 
ক্রর্পুবঞ্জভূি % ৫ - ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[১.৪] 

অরনবরন্ধত/অববধ 

বয়লার ব্যবহার 

সেদক রবরতকরদণর 

জন্য পত্র সপ্ররণ 

[১.৪.১] রবরতকরদণর  

পত্র ক্ষপ্রবরি 
ক্রর্পুবঞ্জভূি % ৫ - ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[১.৫] বনিবিি 

িয়লানরর ডাটানিজ 

হালনাগাদ করণ 

[১.৫.১] িয়লানরর 

ডাটানিজ 

হালনাগাদকৃি 

ক্রর্পুবঞ্জভূি % ৫ - ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 
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কর্ মসম্পাদন 

ক্ষেত্র 

ক্ষেনত্রর র্ান 

 
কা মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূিক গণনা পদ্ধবি একক 

কর্ মসম্পাদন 

সূিনকর র্ান 

প্রকৃি অজমন লেযর্াত্রা/বনণ মায়ক ২০২২-২৩ প্রনেপণ প্রনেপণ 

২০২০-২১ ২০২১-২২ 
অসািারণ 

অবি 

উত্তর্ 
উত্ির্ 

িলবি 

র্ান 

িলবি 

র্াননর বননে ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

িয়লার 

পবরিালনাকারী

ক্ষদর সর্ন্বনয় 

কর্ মশালার 

আনয়াজন 

১৫ 

[২.১] িয়লার 

পবরিালনাকারীনদর 

সর্ন্বনয় কর্ মশালার 

আনয়াজন 

[২.১.১] কর্ মশালা 

আনয়াবজি 
সর্বষ্ট সংখ্যা ১৫ - - ২ 

২ ২ ২ ১ 
২ ২ 

আর্দাবনকৃি 

িয়লানরর র্ান 

 ািাইকরণ 

১৫ 

[৩.১] িয়লার 

আর্দাবনর জন্য 

দাবিলকৃি আনিদন 

বনষ্পবত্ত 

[৩.১.১] আনিদন 

বনষ্পবত্তর হার 
ক্রর্পুবঞ্জভূি % ১৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ১০০ ১০০ 

কা মালনয়র 

সের্িা বৃবদ্ধ 
১৫ 

 

[৪.১] কর্ মকিমা/ 

কর্ মিারীনদর 

সর্সার্বয়ক বিষনয় 

প্রবশেণ প্রদান 

 

[৪.১.১] প্রবশেণ 

প্রদাননর হার 
ক্রর্পুবঞ্জভূি % ১০ ৯০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[৪.২] সকল 

কর্ মকিমার IAP 

প্রণয়ন 

[৪.২.১] IAP 

প্রণয়নকৃি 
িাবরি িাবরি ৫ - - ১৫/০৮/২২ ৩০/০৮/২২ ১৫/০৯/২২ 

৩০/০৯/২

২ 
১৫/১০/২২ - - 
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কর্ মসম্পাদন 

ক্ষেত্র 

ক্ষেনত্রর মান 

 
কা মক্রর্ কম শসম্পােন সূিক গণনা পদ্ধবি একক 

কম শসম্পােন 

সূিদকর মান 

প্রকৃত অজশন লক্ষযমাত্রা/বনণ মায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ প্রদক্ষপণ 

২০২০-২১ ২০২১-২২ 
অসাধারণ 

অরত 

উত্তম 
উত্তম 

িলরত 

মান 

িলরত মাদনর 

রনদম্ন ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

 সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র (র্বন্ত্রপবরষদ বিভাগ কর্তমক বনি মাবরি)  

 

সুশাসন ও 

সংস্কারমূলক 

কা মক্রনর্র 

িাস্তিায়ন 

ক্ষজারদারকরণ 

 

৩০ 

১) শুদ্ধািার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

শুদ্ধািার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ি 

সর্বষ্ট প্রাপ্ত নম্বর 
১০   

       

২) ই-গভন্যমান্স/ 

উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

ই-গভন্যমান্স/ উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ি 

সর্বষ্ট প্রাপ্ত নম্বর 
১০   

       

৩) িথ্য অবিকার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

িথ্য অবিকার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ি 

সর্বষ্ট প্রাপ্ত নম্বর 

৩          

৪) অবভন াগ 

প্রবিকার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

অবভন াগ প্রবিকার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ি 
সর্বষ্ট প্রাপ্ত নম্বর 

৪          

৫) ক্ষসিা প্রদান 

প্রবিশ্রুবি 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

ক্ষসিা প্রদান প্রবিশ্রুবি 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ি 
সর্বষ্ট প্রাপ্ত নম্বর 

৩          
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                                              সংন াজনী-১ শব্দসংনেপ 
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সংন াজনী- ২: 

কর্ মসম্পাদন ব্যিস্থাপনা ও প্রর্াণক 

ক্ররমক 

নম্বর 
কা মক্রর্ কম শসম্পােন সূিক 

বাস্তবায়নকারী অনুরবিাগ, 

অরধশাো, শাো 

লেযর্াত্রা অজমননর 

প্রমাণক 

১ 
বয়লার রনবন্ধদনর  আদবেন 

রনষ্পরত্ত 
আনিদন বনষ্পবত্তর হার 

উপ-প্রিান িয়লার 

পবরদশ মনকর কা মালয় 
ক্ষরবজস্টানর বলবপিদ্ধ িথ্য 

২ 
িয়লার ব্যিহানরর সনদ 

নিায়ননর আনিদন বনষ্পবত্ত 
আনিদন বনষ্পবত্তর হার 

উপ-প্রিান িয়লার 

পবরদশ মনকর কা মালয় 
ক্ষরবজস্টানর বলবপিদ্ধ িথ্য 

৩ 
অবনিবিি/অবিি িয়লার 

অনুসিান 
অনুসন্ধানকৃত িয়লার 

উপ-প্রিান িয়লার 

পবরদশ মনকর কা মালয় 
নবর্ভূক্ত প্রবিনিদন 

৪ 

অরনবরন্ধত/অববধ বয়লার 

ব্যবহার সেদক রবরতকরদণর 

জন্য পত্র সপ্ররণ 

রবরতকরদণর  পত্র 

ক্ষপ্রবরি 

উপ-প্রিান িয়লার 

পবরদশ মনকর কা মালয় 
নবর্ভূক্ত প্রবিনিদন 

৫ 
বনিবিি িয়লানরর ডাটানিজ 

হালনাগাদ করণ 

িয়লানরর ডাটানিজ 

হালনাগাদকৃি 

উপ-প্রিান িয়লার 

পবরদশ মনকর কা মালয় 
নবর্ভূক্ত প্রবিনিদন 

৬ 
িয়লার পবরিালনাকারীনদর 

সর্ন্বনয় কর্ মশালার আনয়াজন 
আনয়াবজি সভা 

উপ-প্রিান িয়লার 

পবরদশ মনকর কা মালয় 
সভার ক্ষনাটিশ 

৭ 
িয়লার আর্দাবনর জন্য 

দাবিলকৃি আনিদন বনষ্পবত্ত 
আনিদন বনষ্পবত্তর হার 

উপ-প্রিান িয়লার 

পবরদশ মনকর কা মালয় 
নবর্ভূক্ত প্রবিনিদন 

৮ 

কর্ মকিমা/ কর্ মিারীনদর 

সর্সার্বয়ক বিষনয় প্রবশেণ 

প্রদান 

 প্রবশেণ প্রদাননর হার 

উপ-প্রিান িয়লার 

পবরদশ মনকর কা মালয় সভার ক্ষনাটিশ 

৯ সকল কর্ মকিমার IAP প্রণয়ন IAP প্রণয়নকৃি 

উপ-প্রিান িয়লার 

পবরদশ মনকর কা মালয় নবর্ভূক্ত প্রবিনিদন 

১০ 
শুদ্ধািার কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

শুদ্ধািার কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ি 
ক্ষফাকাল পনয়ন্ট কর্ মকিমা নবর্ভূক্ত প্রবিনিদন 

১১ 
ই-গভন্যমান্স/ উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

ই-গভন্যমান্স/ উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিাবয়ি 
ক্ষফাকাল পনয়ন্ট কর্ মকিমা নবর্ভূক্ত প্রবিনিদন 

১২ 
অবভন াগ প্রবিকার 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

িথ্য অবিকার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ি 

ক্ষফাকাল পনয়ন্ট কর্ মকিমা নবর্ভূক্ত প্রবিনিদন 

১৩ 
ক্ষসিা প্রদান প্রবিশ্রুবি 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

অবভন াগ প্রবিকার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ি 

ক্ষফাকাল পনয়ন্ট কর্ মকিমা 
নবর্ভূক্ত প্রবিনিদন 

১৪ 
িথ্য অবিকার কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

ক্ষসিা প্রদান প্রবিশ্রুবি 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ি 

ক্ষফাকাল পনয়ন্ট কর্ মকিমা 
নবর্ভূক্ত প্রবিনিদন 
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সাংদর্াজনী ৩:  

অন্য অবফনসর সনে সংবিষ্ট কর্ মসম্পাদন সূিকসমূহ 

 

 কার্ শক্রম কম শসম্পােন সূিক ক্ষ সকল অবফনসর 

সানর্ সংবিষ্ট 

সংবিষ্ট অবফনসর সানর্ কা মক্রর্ 

সর্ন্বনয়র ক্ষকৌশল 

  
 

 

 

সাংদর্াজনী ৪:  

ক্ষ সকল নীবি/পবরকল্পনার আনলানক কর্ মসম্পাদন পবরকল্পনা প্রস্তুি করা হনয়নে 

 

ক্রবর্ক 

নীবি/পবরকল্পনার নার্ নীবি/পবরকল্পনার ক্ষ  অংনশর 

আনলানক এবপএ’র এর কা মক্রর্ 

গ্রহণ করা হনয়নে 

এবপএ’র 

সংবিষ্ট 

কা মক্রর্  

র্ন্তব্য 

প্রন াজয ননহ। 
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পবরবশষ্ট িঃ  

র্বন্ত্রপবরষদ বিভাগ কর্তমক বনি মাবরি সুশাসনমূলক কর্ মপবরকল্পনাসমূহ 

সংন াজনী ৫-৯
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সাংদর্াজনী ৫:আঞ্চবলক/র্াঠ প মানয়র কা মালনয়র জািীয় শুদ্ধািার ক্ষকৌশল কর্ ম-পবরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

আঞ্চবলক/র্াঠ প মানয়র কা মালনয়র নার্:  উপ-প্রধান বয়লার পররেশ শদকর কার্ শালয়, খুলনা। 

কা মক্রনর্র নার্ কর্ মসম্পাদন সূিক 

 

সূিনকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়ননর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবক্ত/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মিেনরর 

লেযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবি পবরিীেণ, ২০২২-২০২৩   

মন্তব্য 
লেযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ ক্ষকায়াট মার ২য় ক্ষকায়াট মার ৩য় ক্ষকায়াট মার ৪র্ ম 

ক্ষকায়া

ট মার 

ক্ষর্াট 

অজমন 

অবজমি 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবিষ্ঠাবনক ব্যিস্থা………………………………..... 

১.১ তনবিকিা কবর্টির সভা 

আদয়াজন 

সিা আদয়ারজত ২ সংখ্যা উপ-প্রিান 

িয়লার 

পররেশ শক 

৪ লেযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ তনবিকিা কবর্টির সভার 

বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 

িাস্তিাবয়ি বসদ্ধান্ত ৪ % উপ-প্রিান 

িয়লার 

পররেশ শক 

১০০% লেযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্রবিষ্ঠার বনবর্ত্ত 

অংশীজননর (stakeholders) 

অংশগ্রহনণ  সভা 

অনুবষ্ঠি সভা ৪ সংখ্যা উপ-প্রিান 

িয়লার 

পররেশ শক 

২ লেযর্াত্রা - ১ ১ -    

অজমন      

১.৪ শুিািার সাংক্রান্ত প্ররশক্ষণ 

আদয়াজন 

প্ররশক্ষণ আদয়ারজত  ২ % উপ-প্রিান 

িয়লার 

পররেশ শক 

১ লেযর্াত্রা ১ - - -    

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পবরনিশ উন্নয়ন (স্বাস্থযবিবি 

অনুসরণ / টিওএন্ডই ভুক্ত অনকনজা 

র্ালার্াল বনষ্পবত্তকরণ/ পবরষ্কার-

পবরচ্ছন্নিা বৃবদ্ধ/  র্বহলানদর জন্য 

পৃর্ক ওয়াশরুনর্র ব্যািস্থা করা 

ইিযাবদ) 

 

উন্নি কর্ মপবরনিশ ৩ 
সংখ্যা ও 

িাবরি 

উপ-প্রিান 

িয়লার 

পররেশ শক 

১৫/০৯/২০২২ 

১৫/১২/২০২২ 

১৫/০৩/২০২৩ 

লেযর্াত্রা ১৫/০৯/২০২২ ১৫/১২/২০২২ ১৫/০৩/২০২৩     

অজমন       

২. ক্রদয়র সক্ষদত্র শুিািার..................... 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ ম িেনরর ক্রয়-

পবরকল্পনা ওনয়িসাইনট প্রকাশ 

ক্রয়-পবরকল্পনা 

ওনয়িসাইনট প্রকাবশি 

৩ িাবরি উপ-প্রিান 

িয়লার 

পররেশ শক 

৩১/০৭/২০২২, 

৩০/০৪/২০২৩ 

 

লেযর্াত্রা ৩১/০৭/২০২২ 

 

- - 

 

৩০/০৪

/২০২৩ 

   

অজমন      

৩. শুদ্ধািার সংবিষ্ট এিং দুনীবি প্রবিনরানি সহায়ক অন্যান্য কা মক্রর্……………..৩২ (অগ্রারধকার রিরত্তদত নুযনতম পাঁিটি কার্ শক্রম) 

৩.১ সসবা প্রোদনর সক্ষদত্র সররজস্টাদর 

প্রদেয় সসবার রববরণ ও সসবাগ্রহীতার 

মতামত  

সররজস্টার 

হালনাগােকৃত ৮ 
% 

উপ-প্রিান 

িয়লার  

পররেশ শক 

১০০ 

লেযর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৩.২ দুনীবি প্রবিনরানি গণশুনারনর 

আদয়াজন 

গণশুনারন আদয়ারজত ৮ 
সাংখ্যা 

উপ-প্রিান 

িয়লার পররেশ শক 

১ লেযর্াত্রা - ১ - -    

অজমন      
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কা মক্রনর্র নার্ কর্ মসম্পাদন সূিক 

 

সূিনকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়ননর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবক্ত/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মিেনরর 

লেযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবি পবরিীেণ, ২০২২-২০২৩   

মন্তব্য 
লেযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ ক্ষকায়াট মার ২য় ক্ষকায়াট মার ৩য় ক্ষকায়াট মার ৪র্ ম 

ক্ষকায়া

ট মার 

ক্ষর্াট 

অজমন 

অবজমি 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৩ িয়লার ব্যিহারকারীনদর 

িয়লানরর ক্ষর্য়াদ উত্তীনণ মর িাবরি 

অিবহি কনর পত্র ক্ষপ্ররণ। 

অিবহি পত্র ক্ষপ্রবরি 

৮ 
% উপ-প্রিান 

িয়লার পররেশ শক 

৯০ 

লেযর্াত্রা ৯০ ৯০ ৯০ ৯০    

অজমন      

৩.৪ বয়লার ব্যবহারকারীদের ই-

নরে/ই-সমইদলর মাধ্যদম বয়লার 

ব্যবহাদরর সনেপত্র সপ্ররণ।  

অিবহি পত্র ক্ষপ্রবরি 

৮ 
% উপ-প্রিান 

িয়লার পররেশ শক 

৯০ 

লেযর্াত্রা ৯০ ৯০ ৯০ ৯০  

 

 

অজমন      
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সংন াজনী ৬: ই-গিন্যশান্স ও উদ্ভাবন কম শপররকল্পনা 

 

 

ক্রর্  কার্ শক্রম 

 

কম শসম্পােন 

সূিক 

একক 

 

কম শসম্পােন 

সূিদকর মান 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ উত্তম িলরত মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] একটি উদ্ভাবনী ধারণা/ সসবা 

সহরজকরণ/ বডবজটাইনজশন িাস্তিায়ন  

[১.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধারনা/ সসবা 

সহরজকরণ/ বডবজটাইনজশন িাস্তিাবয়ি  
িাবরি  ১০ 

১৬/০৩/২০২৩  ৩০/০৩/২০২৩  ১৩/০৪/২০২৩  

০২ [২.১] ই-নরের ব্যবহার বৃরি   
[২.১.১] ই-ফাইদল সনাম বনস্পবত্তকৃি % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

০৩ [৩.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ [৩.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগােকৃত সংখ্যা ১৫ ৪ ৩ ২ 

০৪ [৪.১] ৪ে শ রশল্প রবপ্লদবর িযাদলঞ্জ 

সমাকাদবলায় করনীয় রবষদয় 

অবরহতকরণ সিা/কম শশালা আদয়াজন 

[৪.১.১] ৪ে শ রশল্প রবপ্লদবর িযাদলঞ্জ 

সমাকাদবলায় করনীয় রবষদয় 

অবরহতকরণ সিা/কম শশালা আদয়ারজত 

সংখ্যা ৫ ২ ১ - 

০৫ 

[৫.১] ই-গিন্যশান্স ও উদ্ভাবন 

কম শপররকল্পনা বাস্তবায়ন  

[৫.১.১] কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

সংক্রান্ত প্রবশেণ আনয়াবজি  

প্রবশেনণর 

সংখ্যা 
৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কম শপররকল্পনার অধ শবারষ শক স্ব-

মূল্যায়ন প্ররতদবেন ঊর্ধ্শতন কর্তশপদক্ষর 

রনকম সপ্রররত 

তাররে ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 
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সংন াজনী ৭: অবভন াগ প্রবিকার ব্যিস্থা সংক্রান্ত কর্ ম-পবরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

কার্ শক্রদমর 

সক্ষত্র 

 

মান 
কার্ শক্রম 

 

কম শসম্পােন 

সূিক 

একক 

 

কম শসম্পােন 

সূিদকর মান 

প্রকৃত 

অজশন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজশন 

২০২১-

২২ 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ 
অরত 

উত্তম 
উত্তম  

িলরত 

মান 

িলরত 

মাদনর 

রনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক 

 

 

১৪ 

[১.১] অবভন াগ বনষ্পবত্ত কর্ মকিমা (অবনক) ও আবপল 

কর্ মকিমার িথ্য ওনয়িসাইনট এিং বজআরএস 

সফটওয়ানর(প্রন াজয ক্ষেনত্র) তত্রর্াবসক বভবত্তনি 

হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অরনক ও আরপল 

কম শকতশার তথ্য হালনাগােকৃত 

এবাং ওদয়বসাইদম আপদলািকৃত 

সংখ্যা 

 
৪ - ৪ ৪ ৩ - - - 

[১.২] বনবদ মষ্ট সর্নয় অনলাইন/ অফলাইনন প্রাপ্ত 

অবভন াগ বনষ্পবত্ত  
[১.২.১] অবভন াগ বনষ্পবত্তকৃি  % 

৭ 

  
- ৪ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩] অবভন াগ বনষ্পবত্ত সংক্রান্ত র্াবসক প্রবিনিদন 

উর্ধ্মিন কর্তমপে িরাির ক্ষপ্ররণ   
[১.৩.১] প্ররতদবেন সপ্রররত % ৩ - ৪ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

সক্ষমতা অজশন 

 
১১ 

[২.১] কর্ মকিমা/কর্ মিারীনদর অবভন াগ প্রবিকার 

ব্যিস্থা এিং বজআরএস সফটওয়যার বিষয়ক প্রবশেণ 

আনয়াজন 

[২.১.১] প্রবশেণ আনয়াবজি সংখ্যা 
৪ 

 
- ৪ ২ ১ - - - 

[২.২] ত্রত্রমারসক রিরত্তদত পররবীক্ষণ এবাং ত্রত্রমারসক 

পররবীক্ষণ প্ররতদবেন উর্ধ্শতন কর্তশপদক্ষর রনকম সপ্ররণ 

[২.২.১] ত্রত্রমারসক প্ররতদবেন 

সপ্রররত 

  

সংখ্যা 
৩ - ৪ ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] অবভন াগ প্রবিকার ব্যিস্থাপনা বিষনয় 

ক্ষস্টকনহাল্ডারগনণর সর্ন্বনয় অিবহিকরণ সভা  
[২.৩.১] সভা আনয়াবজি সংখ্যা ৪ - ২ ২ ১  - - 
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সংন াজনী ৮: ক্ষসিা প্রদান প্রবিশ্রুবি িাস্তিায়ন কর্ ম-পবরকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

কার্ শক্রদমর 

সক্ষত্র 

 

মান 
কার্ শক্রম 

 

কম শসম্পােন 

সূিক 

একক 

 

কম শসম্পােন 

সূিদকর মান 

প্রকৃত 

অজশন 

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অজশন 

২০২১-২২ 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অরত উত্তম উত্তম 
িলরত 

মান 

িলরত মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক 

 

 

১৮ 

[১.১] তত্রর্াবসক বভবত্তনি ক্ষসিা প্রদান 

প্রবিশ্রুবি সংক্রান্ত পবরিীেণ কবর্টি 

পুন মগঠন 

[১.১.১] কবর্টি 

পুন মগঠিি 

সংখ্যা 

 

৩ 

 
- ১ ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.২] তত্রর্াবসক বভবত্তনি ক্ষসিা প্রদান 

প্রবিশ্রুবি সংক্রান্ত পবরিীেণ করমটির 

সিার রসিান্ত বাস্তবায়ন 

[১.২.১] রসিান্ত 

বাস্তবারয়ত এিং 

প্রবিনিদন ক্ষপ্রবরি 

% ৪ - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩] ক্ষসিা প্রদান প্রবিশ্রুবি রবষদয় 

আওতাধীন েপ্তর/সাংস্থার সমন্বদয়  

ত্রত্রমারসক রিরত্তদত সিা আদয়াজন 

[১.৩.১] সিা 

আদয়ারজত 

সংখ্যা 

 
২ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.৪] তত্রর্াবসক বভবত্তনি ক্ষসিা প্রদান 

প্রবিশ্রুবি হালনাগাদকরণ   

[১.৪.১] 

ওনয়িসাইনট প্রবি 

তত্রর্াবসনক 

হালনাগাদকৃি 

সংখ্যা 

 

৯ 

 
- ৪ ৪ ৩ ২ ১ - 

সক্ষমতা অজশন  ৭ 

[২.১] ক্ষসিা প্রদান প্রবিশ্রুবি বিষয়ক  

প্রবশেণ আনয়াজন  

 

[২.১.১] প্রবশেণ 

আনয়াবজি 

 

সাংখ্যা 

 

৩ - ৪ ২ ১ - - - 

[২.২]  সসবা প্রোন রবষদয় 

সস্টকদহাল্ডারগদণর সমন্বদয় অবরহতকরণ 

সিা আদয়াজন 

[২.২.১]  

অিবহিকরণ সভা 

অনুবষ্ঠি 

সাংখ্যা ৪ - ২ ২ ১ - - - 
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সংন াজনী ৯: িথ্য অবিকার বিষনয় ২০২২-২৩ অর্ মিেনরর িাবষ মক কর্ মপবরকল্পনা 

কম শসম্পােদনর 

সক্ষত্র 

 

মান 
কার্ শক্রম 

 

কম শসম্পােন 

সূিক 

একক 

 

কম শসম্পােন 

সূিদকর মান 

প্রকৃত 

অজশন 

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অজশন 

২০২১-২২ 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অরত উত্তম উত্তম  িলরত মান 
িলরত 

মাদনর রনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক ১০ 

[১.১] তথ্য অরধকার আইন অনুর্ায়ী 

রনধ শাররত সমদয়র মদধ্য তথ্য প্রারপ্তর 

আদবেন রনষ্পরত্ত 

[১.১.১] রনধ শাররত সমদয়র 

মদধ্য তথ্য প্রারপ্তর আদবেন 

রনষ্পরত্ত 

% ০৬ 

- 

 

 

১০০% ১০০% ৯০% ৮০% - - 

 

সক্ষমতা বৃবদ্ধ 
১৫ 

[১.২]স্বিঃপ্রনণাবদিভানি প্রকাশন াগ্য 

িথ্য হালনাগাে কদর ওনয়িসাইনট 

প্রকাশ 

[১.২.১] হালনাগাদকৃি 

তথ্য ওনয়িসাইনট 

প্রকাবশি 

তাররে 

 
০৪ - 

২২-১২-

২০২১ 

৩১-১২-২০২২ ১০-০১-২০২৩ ২০-০১-২০২৩ ৩১-০১-২০২৩ - 

- - - - - 

[১.৩] িাবষ মক প্রবিনিদন প্রকাশ  

[১.৩.১] বনি মাবরি সর্নয় 

িাবষ মক প্রবিনিদন 

প্রকাবশি  

িাবরি  ০৩ - 
১৫-১০-

২০২১ 
১৫-১০-২০২২ ৩১-১০-২০২২ ৩০-১১-২০২২ - - 

[১.৪]  তথ্য অরধকার আইন, ২০০৯ 

এর ৫ ধারা অনুসাদর র্াবতীয় তদথ্যর 

কযামালগ ও ইনদিক্স ত্রতরর/ 

হালনাগােকরণ 

[১.৪.১]  তদথ্যর কযামালগ 

ও ইনদিক্স 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগােকৃত 

তাররে ০৩ - 
৩১-১২-

২০২১ 
৩১-১২-২০২২ ১৫-০১-২০২৩ ২০-০১-২০২৩ ৩১-০১-২০২৩ - 

[১.৫] তথ্য অরধকার আইন ও 

রবরধরবধান সম্পদকশ জনসদিতনতা 

বৃরিকরণ 

[১.৫.১]  প্রিার কা মক্রর্ 

সম্পন্ন 
সাংখ্যা ০৪ - ২ ২ ১ - - - 

[১.৬] িথ্য অবিকার আইন, ২০০৯ ও 

এর রবরধমালা, প্ররবরধমালা, 

স্বিঃপ্রনণাবদি িথ্য প্রকাশ 

বননদ মবশকাসহ সংবিষ্ট বিষনয় 

কম শকতশা/কম শিারীদের প্ররশক্ষণ 

আদয়াজন    

[১.৬.১] প্ররশক্ষণ 

আদয়ারজত 
সাংখ্যা  ০৩ - ৩ ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] িথ্য অবিকার সংক্রান্ত প্রনিযকটি 

তত্রর্াবসক অগ্রগবি প্রবিনিদন বনি মাবরি 

সর্নয় ওনয়িসাইনট িথ্য অবিকার 

ক্ষসিািনে প্রকাশ 

[১.৭.১] তত্রর্াবসক অগ্রগবি 

প্রবিনিদন ওনয়িসাইনটর 

িথ্য অবিকার ক্ষসিািনে 

প্রকাবশি 

সাংখ্যা ০২ - - ৪ ৩ ২ ১  

 

 


