
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

প্রধান বয়লার পররেশ শদকর কার্ শালয় 

রশল্প মন্ত্রণালয় 
 

বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি, ২০২১-২২ এর ৪র্ ি ত্রৈর্ার্সক (এর্িল’২২-জুন’২২) অগ্রগর্ি ির্িববদন: 

   সসকশন ৩ : কর্ িসম্পাদন পর্রকল্পনা  

ক্রর্র্ক 

নং 

কর্ িসম্পাদন 

ক্ষেৈ 
কার্ িক্রর্ কম শসম্পােন সূচক লেযর্াৈা 

১র্ ক্ষকায়ার্ িার 

অগ্রগর্ি 

২য় ক্ষকায়ার্ িার 

অগ্রগর্ি 

৩য় ক্ষকায়ার্ িার 

অগ্রগর্ি 

৪র্ ি ক্ষকায়ার্ িার 

অগ্রগর্ি 
র্ন্তব্য 

১ 
কার্ িালবয়র 

সের্িা বৃর্ি। 

[১.১] কর্ িকিিা/ কর্ িচারীবদর ির্িেণ িদান [১.১.১] ির্িেণ িদাবনর হার ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% বাস্তবার্য়ি 

[১.২] র্নবর্িি বয়লার ব্যবহার র্বষয়ক িথ্য 

হালনাগাদকরণ 
[১.২.১] িথ্য হালনাগাদকৃি ১০০% ৭৫.৫% ১০০% ১০০% 

১০০% বাস্তবার্য়ি 

২ 

ক্ষসবা 

গ্রহীিাবদর 

র্র্ার্র্ ক্ষসবা 

িদান 

র্নর্িিকরণ 

[২.১] বয়লার রনবন্ধদনর আদবেন রনষ্পরি [২.১.১] আববদন র্নষ্পর্ির হার ৯৯.৬% ৯৬% ৯৭% ৯৯.২% ৯৯.৯% বাস্তবার্য়ি 

[২.২] বয়লার সনে নবায়দনর আদবেন রনষ্পরি [২.২.১] আববদন র্নষ্পর্ির হার ৯৬% ৬৮.১% ৯২% ৯৪.৬% ৯৭.৭% বাস্তবার্য়ি 

[২.৩] ওয়ান স্টপ সার্ভ িবসর আববদন র্নস্পর্ি 
[২.৩.১] আববদন র্নষ্পর্ির হার 

 
১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

বাস্তবার্য়ি 

৩ 

র্ানসম্মি, ত্রবধ 

বয়লার ব্যবহার 

র্নর্িিকরণ 

[৩.১] অর্নবর্িি/অববধ বয়লার অনুসিান [৩.১.১] অনুসন্ধানকৃত বয়লার ১০০% ১৪% ৭৭% ১০০% ১০০% বাস্তবার্য়ি 

[৩.২] অরনবরন্ধত/অববধ বয়লার ব্যবহার সেদক 

রবরত োকার জন্য পত্র (রনদে শশ) প্রোন 
[৩.২.১] পত্র প্রোনকৃত ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

বাস্তবার্য়ি 

 

[৩.৩] র্ানসম্মি ও ত্রবধ বয়লার ব্যবহাদর 

উদ্বুদ্ধকরদণ  সভা/কর্ িিালার আবয়াজন 
[৩.৩.১] আদয়ারজত সভা ১০ 

৩ 

(২৯/০৮/২১, 

০৭/০৯/২১, 

১৯/০৯/২১) 

৩ 

(১৭/১০/২১, 

০৮/১১/২১, 

০৫/১২/২১) 

৩ 

(৩০/০১/২২, 

১০/০২/২২, 

১৩/০৩/২২) 

১ 

(১৮/০৫/২২) 

 

বাস্তবার্য়ি 

 

৪ 
বয়লার র্র্ার্র্ 

পর্রচালনা 

র্নর্িিকরণ 

[৪.১] বয়লার পর্রচারক সনদ িদাবনর উবেবে 

পরীোর আবয়াজন [৪.১.১]  পরীো গৃহীি ২ - ১ - 

- পরীেক কর্র্টি 

না র্াকায় ১টি 

পরীো গ্রহণ 

করা র্ায় নাই। 

 

[৪.২] বয়লার পর্রচারকবদর সর্ন্ববয় কর্ িিালার 

আবয়াজন [৪.২.১]  কর্ িিালা আবয়ার্জি ২ - - 

২ 

(২৭/০১/২২, 

২৯/০৩/২২) 

- বাস্তবার্য়ি 

 

৫ 

স্থানীয়ভাবব 

ত্রির্রকৃি 

বয়লার এর 

র্ান র্নয়ন্ত্রণ। 

[৫.১] ড্রইং, র্িজাইন অনুবর্াদবনর জন্য 

আববদন র্নষ্পর্ি 
[৫.১.১] আববদন র্নষ্পর্ির হার ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

বাস্তবার্য়ি 

 

[৫.২] র্নর্ িাণকালীন সর্বয় পর্রদি িবনর আববদন 

র্নষ্পর্ি 
[৫.২.১] সনে প্রোদনর হার ৭৫% ৪০.৯% ৬৪% ৬২% ৮৭% 

বাস্তবার্য়ি 

 



সাংদর্াজনী ৪:  শুিাচার  

কার্ িক্রবর্র নার্ কর্ িসম্পাদন সূচক 

 

সূচবকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়বনর 

দার্য়ত্বিাপ্ত 

ব্যর্ি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ িবছবরর 

লেযর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্রবীেণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লেযর্াৈা/ 

অজিন 

১র্ ক্ষকায়ার্ িার ২য় ক্ষকায়ার্ িার ৩য় 

ক্ষকায়ার্ িার 

৪র্ ি 

ক্ষকায়ার্ িার 

ক্ষর্ার্ 

অজিন 

অর্জিি 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. িার্িষ্ঠার্নক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ত্রনর্িকিা কর্র্টির সভা আদয়াজন সভা আদয়ারজত 

৪ সংখ্যা ক্ষ াকাল পবয়ন্ট ৪ 

লেযর্াৈা ১ ১ ১ ১   বাস্তবার্য়ি 

 অজিন ১ 

(২৫/০৮/২১) 

১ 

(২৬/১০/২১) 

১ 

(১১/০১/২২) 

১ 

(২৪/০৪/২২) 

৪ 

১.২ ত্রনর্িকিা কর্র্টির সভার র্সিান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবার্য়ি র্সিান্ত 

৬ % 
উপ-িধান বয়লার 

পররেশ শক 
১০০ 

লেযর্াৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   বাস্তবার্য়ি 

 
অজিন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

১.৩ সুিাসন ির্িষ্ঠার র্নর্র্ি অংিীজবনর 

(stakeholders) অংিগ্রহবণ  সভা 

অনুর্ষ্ঠি সভা 

২ সংখ্যা 
উপ-িধান বয়লার 

পররেশ শক 
১০ 

লেযর্াৈা ৩ ৩ ৩ ১   বাস্তবার্য়ি 

 অজিন ৩ 

(২৯/০৮/২১, 

০৭/০৯/২১, 

১৯/০৯/২১) 

৩ 

(১৭/১০/২১, 

০৮/১১/২১, 

০৫/১২/২১) 

৩ 

(৩০/০১/২২ 

১০/০২/২২, 

১৩/০৩/২২) 

১ 

(১৮/০৫/২২) 
১০ 

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয় াজন প্রশিক্ষণ আয় াশজত 
২ সংখ্যা 

উপ-িধান বয়লার 

পররেশ শক 
১ 

লেযর্াৈা ১ - - -   বাস্তবার্য়ি 

 অজিন ১ - - - ১ 

১.৫ কর্ ি-পর্রববি উন্নয়ন কার্ শালদয়র প্রদবশমুদে হাত 

সধায়ার ব্যবস্থাকরণ 

২ 
সংখ্যা ও 

িার্রখ 

উপ-িধান বয়লার 

পররেশ শক 

৩০/০৭/২১ 
লেযর্াৈা ৩০/০৭/২১ - - -   বাস্তবার্য়ি 

 অজিন ১৫/০৭/২১ - - -  

কার্ শালদয়র গুরুত্বপূণ শ 

জায়গাসমূদহ রসরস কযাদমরা 

স্থাপন 

৩০/০৯/২১ 

লেযর্াৈা ৩০/০৯/২১ - - -   বাস্তবার্য়ি 

 অজিন ২৮/০৯/২১ - - -  

কম শদেদত্র ৫’s এর প্রদয়াগ 

রনরিতকরণ 
৩০/১২/২১ 

লেযর্াৈা - ৩০/১২/২১ - -   বাস্তবার্য়ি 

 অজিন - ২৬/১২/২১ - -  

১.৬ জািীয় শুিাচার ক্ষকৌিল 

কর্ িপর্রকল্পনা, ২০২১-২২ ক্ষিরণ ও 

ত্রৈর্ার্সক পর্রবীেণ ির্িববদন সংর্িষ্ট 

র্ন্ত্রণালবয় ক্ষিরণসহ স্ব স্ব ওবয়বসাইবর্ 

আপবলািকরণ 

 

কর্ িপর্রকল্পনা  ও ত্রৈর্ার্সক 

ির্িববদন দার্খলকৃি ও 

আপবলািকৃি 
১ িার্রখ ক্ষ াকাল পবয়ন্ট 

১৫/০৭/২০২১ 

১৫/১০/২০২১ 

১৫/০১/২০২২ 

১৫/০৪/২০২২ 

লেযর্াৈা ১৫/০৭/২১ ১৫/১০/২১ ১৫/০১/২২ ১৫/০৪/২২    

বাস্তবার্য়ি অজিন ১৩/০৭/২১ 

 

১১/১০/২১ 

 

১৩/০১/২২ ০৭/০৪/২২  

১.৭ আওতাধীন  আঞ্চরলক/ মাঠ পর্ শাদয়র 

কার্ শালয় (প্রদর্াজয সেদত্র) কর্তশক 

দার্খলকৃি জািীয় শুিাচার ক্ষকৌিল 

কর্ িপর্রকল্পনা ও পর্রবীেণ  ির্িববদবনর 

ওপর র্ িব্যাক িদান  

 

 

র্ িব্যাক সভা/কর্ িিালা 

অনুর্ষ্ঠি 

৪ িার্রখ ক্ষ াকাল পবয়ন্ট 

১৫/০৭/২১ 

১৫/১০/২১ 

১৫/০১/২২ 

১৫/০৪/২২ 

লেযর্াৈা ১৫/০৭/২১ ১৫/১০/২১ ১৫/০১/২২ ১৫/০৪/২২    

বাস্তবার্য়ি অজিন ১৫/০৭/২১ 

 

০৭/১০/২১ 

 

১১/০১/২২ ০৭/০৪/২২  

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রোন এবাং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদের তারলকা ওদয়বসাইদে 

প্রকাশ 

প্রেি পুরস্কার ১ তাররে ক্ষ াকাল পবয়ন্ট ৩০/০৬/২০২২ 

লেযর্াৈা - - - ৩০/০৬/২২    

বাস্তবার্য়ি 
অজিন - - - ০৯/০৬/২২  



কার্ িক্রবর্র নার্ কর্ িসম্পাদন সূচক 

 

সূচবকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়বনর 

দার্য়ত্বিাপ্ত 

ব্যর্ি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ িবছবরর 

লেযর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্রবীেণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লেযর্াৈা/ 

অজিন 

১র্ ক্ষকায়ার্ িার ২য় ক্ষকায়ার্ িার ৩য় 

ক্ষকায়ার্ িার 

৪র্ ি 

ক্ষকায়ার্ িার 

ক্ষর্ার্ 

অজিন 

অর্জিি 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  আরে শক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নঃ প্রদর্াজয নয়  

২.১ ২০২১-২২ অর্ ি বছবরর ক্রয়-

পর্রকল্পনা  (িকবল্পর  অনুবর্ার্দি বার্ষ িক 

ক্রয় পর্রকল্পনাসহ)   ওবয়বসাইবর্ িকাি 

ক্রয়-পর্রকল্পনা 

ওবয়বসাইবর্ িকার্িি 
২ িার্রখ ক্ষ াকাল পবয়ন্ট 

৩০/০৮/২১ 

২৮/০২/২২ 

লেযর্াৈা ৩০/০৮/২১ - ২৮/০২/২২ -    

বাস্তবার্য়ি অজিন 
৩০/০৮/২১ - ২৮/০২/২২ - 

 

২.২ প্রকয়ের PSC ও PIC সভা 

আয় াজন  
সভা আয় াশজত ২ সংখ্যা   

লেযর্াৈা       এ কার্ িালবয়র 

ক্ষকান উন্নয়ন 

িকল্প নাই। 

অজিন      

২.৩ বাশষ িক উন্ন ন কর্ িসূশচ বাস্তবা ন বাশষ িক উন্ন ন কর্ িসূশচ 

বাস্তবাশ ত 
২ %   

লেযর্াৈা       

অজশন      

২.৪ িকল্প সর্ার্প্ত ক্ষিবষ িকবল্পর সম্পদ 

(র্ানবাহন, কর্ম্পউর্ার, আসবাবপৈ 

ইিযার্দ) র্বর্ধ ক্ষর্ািাববক হস্তান্তর করা 

িকবল্পর সম্পদ র্বর্ধ 

ক্ষর্ািাববক হস্তান্তর্রি 
২ তাররে   

লেযর্াৈা       

অজশন      

৩. শুিাচার সংর্িষ্ট এবং দুনীর্ি ির্িবরাবধ সহায়ক অন্যান্য কার্ িক্রর্……………..৩০ (অগ্রারধকার রভরিদত নুযনতম পাঁচটি কার্ শক্রম) 

৩.১ কার্ শালদয়র কার্ শাক্রদম স্বচ্ছতা ও 

গরত বৃরদ্ধর লদেয আঞ্চরলক কার্ শালয় 

পররেশ শন  

কার্ শালয় পররেশ শনকৃত 

৪ সংখ্যা 
প্রধান বয়লার 

পররেশ শক 
১০ 

লেযর্াৈা ৩ ৩ ৩ ১    

বাস্তবার্য়ি অজিন ৩ 

(২৮/০৮/২১, 

০৭/০৯/২১, 

১৯/০৯/২১) 

৩ 

(১৭/১০/২১, 

০৮/১১/২১, 

০৫/১২/২১) 

৩ 

(৩০/০১/২২,

১০/০২/২২, 

১৪/০২/২২) 

১ 

(১৭/০৫/২২) 
১০ 

৩.২ দুনীরত প্ররতদরাদধ গণশুনারনর 

আদয়াজন 

গণশুনারন আয় াশজত 

৪ সংখ্যা 
উপ-িধান 

বয়লার পররেশ শক 
১০ 

লেযর্াৈা ৩ ৩ ৩ ১    

বাস্তবার্য়ি অজিন ৩ 

(২৯/০৮/২১, 

০৭/০৯/২১, 

১৯/০৯/২১) 

৩ 

(১৭/১০/২১, 

০৮/১১/২১, 

০৫/১২/২১) 

৩ 

(৩০/০১/২২,

১০/০২/২২, 

১৩/০৩/২২) 

১ 

(১৮/০৫/২২) 
১০ 

৩.৩ বয়লার ব্যবহারকারীবদর ই-নর্র্/ 

ইবর্ইল এর র্াধ্যবর্ বয়লাবরর ক্ষর্য়াদ 

উিীবণ ির িার্রখ অবর্হি কবর পৈ ক্ষিরণ 

অবর্হি পৈ ক্ষির্রি 

৪ % 
উপ-িধান 

বয়লার পররেশ শক 

৮০ 

লেযর্াৈা ২০ ২০ ২০ ২০    

বাস্তবার্য়ি অজিন 
২১ ২২ ৫২ ৪৩ ৯৫ 

৩.৪ বয়লার ব্যবহারকারীবদর ই-নর্র্/ 

ইবর্ইল এর র্াধ্যবর্ িিযয়ন পৈ ক্ষিরণ 

িিযয়ন পৈ ক্ষির্রি 
৪ % 

উপ-িধান 

বয়লার পররেশ শক 

৮০ 
লেযর্াৈা ২০ ২০ ২০ ২০   বাস্তবার্য়ি 

অজিন ১৭ ২১ ৫২ ৪১ ৯৩ 

৩.৫ বয়লার দুর্ ির্না ির্িবরাবধ বয়লার 

দুর্ ির্নার কারণ ও ির্িকার এর র্বষবয় 

সবচিনিা বৃর্ির জন্য র্ল বলর্ র্বিরণ 

র্ল বলর্ র্বিরণকৃি 

৪ % 
উপ-িধান 

বয়লার পররেশ শক 

৮০ 

লেযর্াৈা ২০ ২০ ২০ ২০    

বাস্তবার্য়ি অজিন 
৮ ২৩ ৫৯ ৪১ ১০০ 

 

 

 

 



সংবর্াজনী ৫:  উদ্ভাবন   

ক্রম কম শসম্পােন সেত্র কার্ শক্রম 
কম শসম্পােন 

সূচক 
একক লেযমাত্রা 

১র্ ক্ষকায়ার্ িার 

অগ্রগর্ি 

২য় ক্ষকায়ার্ িার 

অগ্রগর্ি 

৩য় ক্ষকায়ার্ িার 

অগ্রগর্ি 

৪র্ ি ক্ষকায়ার্ িার 

অগ্রগর্ি 
র্ন্তব্য 

  

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১] ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবন 

সংক্রান্ত কার্ িক্রবর্র 

বাস্তবায়ন ক্ষজারদারকরণ 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  
[১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা 

বাস্তবারয়ত 
 

তাররে ১৬/০৩/২২ - - ১৪/০৩/২২ 
 

- 
বাস্তবার্য়ি 

[১.২] সসবা সহরজকরণ [১.২.১] একটি সসবা সহরজকৃত  তাররে ২৫/০২/২২ - - ২৫/০২/২২ - বাস্তবার্য়ি 

[১.৩]  ক্ষসবা রিরজোইদজশন 
[১.৩.১] ন্যযনতম একটি সসবা 

রিরজোইজকৃত 
তাররে ৩০/১২/২১ 

- ২৯/১২/২১ - - বাস্তবার্য়ি 

[১.৪] ইিঃপূবব ি বাস্তবার্য়ি 

উদ্ভাবনী ধারণা, সহর্জকৃি ও 

র্ির্জর্াইজকৃি ক্ষসবা সংক্রান্ত 

পর্ িাবলাচনা সভা 

[১.৪.১] সভা আবয়ার্জি  িার্রখ  ৩০/০৮/২১  ২৪/০৮/২১ - - 

 

- 
বাস্তবার্য়ি 

[১.৫] ই-নরের ব্যবহার বৃরদ্ধ [১.৫.১] ই-ফাইদল ক্ষনার্ র্নষ্পর্িকৃি   % ৮০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% বাস্তবার্য়ি 

[১.৬] ৪ে শ রশল্প রবপ্লদবর চযাদলঞ্জ 

সমাকাদবলায় করণীয় রবষদয় 

অবরহতকরণ সভা/কম শশালা 

আদয়াজন 

[১.৬.১] সভা/কম শশালা আদয়ারজত সংখ্যা ২ - 
১ 

(২৫/১০/২১) 

১ 

(২৪/০৩/২২) 

 

- 
বাস্তবার্য়ি 

 

 

 

২ 

[২] িার্িষ্ঠার্নক দেিা 

বৃর্ি  

[২.১] তথ্য বাতায়ন 

হালনাগােকরণ 

[২.১.১] তথ্য বাতায়দন সকল সসবা 

বক্স হালনাগােকৃত 
সাংখ্যা ৪ 

২ 

(২৭/০৭/২১, 

০৬/১০/২১) 

- 
১ 

(১৩/০১/২২) 

১ 

(০৯/০৫/২২) 
বাস্তবার্য়ি 

[২.১.২] র্বর্ভন্ন িকািনা ও 

িথ্যার্দ তথ্য বাতায়দন িকার্িি 
সাংখ্যা ৪ 

২ 

(২৭/০৭/২১, 

০৬/১০/২১) 

- 
১ 

(১৩/০১/২২) 

১ 

(০৯/০৫/২২) 
বাস্তবার্য়ি 

[২.২] ই-গভন্যশান্স ও উদ্ভাবন 

কম শপররকল্পনা বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কর্ িপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন 

সংক্রান্ত ির্িেণ আবয়ার্জি  
সাংখ্যা ৪ 

২ 

(২৯/০৭/২১, 

১১/০৮/২১) 

- 
১ 

(১৭/১১/২১) 

১ 

(১৫/০৬/২২) 
বাস্তবার্য়ি 

[২.২.২] ই-গভন্যশান্স কম শপররকল্পনা 

বাস্তবায়দনর জন্য বরাদ্দকৃত অে শ 

ব্যরয়ত 

% ৮০% - - - - 

কৃচ্ছ সাধন নীর্ি 

অবলম্বন করায় 

অর্ ি ব্যয় হয় 

নাই। 

[২.২.৩] কম শপররকল্পনার বাস্তবায়ন 

অগ্রগরত পর্ শাদলাচনা সাংক্রান্ত সভা 

আদয়ারজত 

সাংখ্যা ৪ 
১ 

(২১/০৯/২১) 

১ 

(২৯/১১/২১) 

১ 

(৩০/০৩/২২) 

১ 

(২৯/০৬/২২) 
বাস্তবার্য়ি 

[২.২.৪] কম শপররকল্পনার অধ শবারষ শক 

স্ব-মূল্যায়ন প্ররতদবেন মরন্ত্রপররষে 

রবভাদগ/ ঊর্ধ্শতন কর্তশপদের রনকে 

তাররে ১৩/০১/২২ - - ১১/০১/২২ 

 

- বাস্তবার্য়ি 



ক্রম কম শসম্পােন সেত্র কার্ শক্রম 
কম শসম্পােন 

সূচক 
একক লেযমাত্রা 

১র্ ক্ষকায়ার্ িার 

অগ্রগর্ি 

২য় ক্ষকায়ার্ িার 

অগ্রগর্ি 

৩য় ক্ষকায়ার্ িার 

অগ্রগর্ি 

৪র্ ি ক্ষকায়ার্ িার 

অগ্রগর্ি 
র্ন্তব্য 

সপ্রররত 

[২.২.৫] সেদশ/রবদেদশ বাস্তবারয়ত 

ন্যযনতম একটি উদযাগ পররেশ শনকৃত 
সাংখ্যা ৩০/০৫/২২ - - - 

 

২৮/০৫/২২ 
বাস্তবার্য়ি 

 

 

সংবর্াজনী ৬:  অর্ভবর্াগ ির্িকার  

ক্রর্ 
কার্ শক্রদমর 

সেত্র 
কার্ শক্রম 

 
কম শসম্পােন সূচক একক লেযমাত্রা 

১র্ ক্ষকায়ার্ িার 

অগ্রগর্ি 

২য় 

ক্ষকায়ার্ িার 

অগ্রগর্ি 

৩য় 

ক্ষকায়ার্ িার 

অগ্রগর্ি 

৪র্ ি 

ক্ষকায়ার্ িার 

অগ্রগর্ি 

র্ন্তব্য 

১ 

প্রারতষ্ঠারনক 

ব্যবস্থাপনা 

 

[১.১] অর্ভবর্াগ র্নষ্পর্ি কর্ িকিিা (অর্নক) ও 

আর্পল কর্ িকিিার িথ্য ওবয়বসাইবর্ ত্রৈর্ার্সক 

র্ভর্িবি হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অরনক ও আরপল 

কম শকতশার তথ্য হালনাগােকৃত 

এবাং ওদয়বসাইদে আপদলািকৃত 

সংখ্যা 

 
৪ 

১ 

(২৫/০৮/২১) 

১ 

(২৮/১০/২১) 

১ 

(০৯/০১/২২) 

১ 

(০৯/০৫/২২) 
বাস্তবার্য়ি 

২ 

পররবীেণ ও 

সেমতাবৃরদ্ধ 

 

[২.১] র্নর্দ িষ্ট সর্বয় অনলাইন/ অ লাইবন িাপ্ত 

অর্ভবর্াগ র্নষ্পর্ি এবং র্নষ্পর্ি সংক্রান্ত র্ার্সক 

ির্িববদন উর্ধ্িিন কর্তিপে বরাবর ক্ষিরণ   

[২.১.১] অর্ভবর্াগ র্নষ্পর্িকৃি  % ৯০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 
ক্ষকান অর্ভবর্াগ 

পাওয়া র্ায় নাই। 

[২.২] কর্ িকিিা/কর্ িচারীবদর অর্ভবর্াগ ির্িকার 

ব্যবস্থা এবং র্জআরএস স র্ওয়যার র্বষয়ক 

ির্িেণ আবয়াজন 

[২.২.১] ির্িেণ আবয়ার্জি সংখ্যা ৪ 

২ 

(১৪/০৯/২১, 

১৫/০৯/২১) 

২ 

(১৫/১২/২১, 

১১/০১/২২) 

৩ 

(১২/০১/২২, 

১৫/০২/২২, 

(১৬/০৩/২২) 

 

- বাস্তবার্য়ি 

[২.৩] ত্রত্রমারসক রভরিদত পররবীেণ এবাং 

ত্রত্রমারসক পররবীেণ প্ররতদবেন উর্ধ্শতন 

কর্তশপদের রনকে সপ্ররণ 

[২.৩.১] ত্রত্রমারসক প্ররতদবেন 

সপ্রররত 
  সংখ্যা ৪ 

১ 

(১০/১০/২১) 

১ 

(১৫/১২/২১) 

১ 

(০৫/০৪/২২) 

১ 

(৩০/০৬/২২) 
বাস্তবার্য়ি 

[২.৪] অর্ভবর্াগ ির্িকার ব্যবস্থাপনা র্বষবয় 

ক্ষস্টকবহাল্ডারগবণর সর্ন্ববয় অবর্হিকরণ সভা  
[২.৪.১] সভা অনুর্ষ্ঠি সংখ্যা ২ - 

১ 

(২৫/১০/২১) 

১ 

(২৪/০৩/২২) 

 

- 
বাস্তবার্য়ি 

 

 

 



সংবর্াজনী ৭: ক্ষসবা িদান ির্িশ্রুর্ি  

ক্রর্ কার্ শক্রদমর সেত্র কার্ শক্রম 
কম শসম্পােন 

সূচক 
একক লেযমাত্রা 

১র্ ক্ষকায়ার্ িার 

অগ্রগর্ি 

২য় ক্ষকায়ার্ িার 

অগ্রগর্ি 

৩য় ক্ষকায়ার্ িার 

অগ্রগর্ি 

৪র্ ি ক্ষকায়ার্ িার 

অগ্রগর্ি 
র্ন্তব্য 

১ 

প্রারতষ্ঠারনক 

 

 

[১.১] ক্ষসবা িদান ির্িশ্রুর্ি 

পররবীেণ করমটির রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

[১.১.১] রসদ্ধান্ত বাস্তবারয়ত % ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% বাস্তবার্য়ি 

[১.২] ক্ষসবা িদান ির্িশ্রুর্ি 

ত্রৈর্ার্সক র্ভর্িবি হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] ওবয়বসাইবর্  ির্ি 

ত্রৈর্ার্সবক হালনাগাদকৃি 

সংখ্যা 

 
৪ 

১ 

(০৮/০৮/২১) 

১ 

(২৬/১০/২১) 

১ 

(১৩/০১/২২) 

১ 

(০৯/০৫/২২) 
বাস্তবার্য়ি 

২ 
সেমতা অজশন 

ও পররবীেণ 

[২.১] ক্ষসবা িদান ির্িশ্রুর্ি র্বষয়ক  

ির্িেণ আবয়াজন  

 

[২.১.১] ির্িেণ আবয়ার্জি 

 

সাংখ্যা 
৪ 

২ 

(২৯/০৭/২১, 

১১/০৮/২১) 

- 
১ 

(১৬/০৩/২২) 

১ 

(২৪/০৫/২২) 
বাস্তবার্য়ি 

[২.২]  সসবা প্রোন রবষদয় 

সেকদহাল্ডারগদণর সমন্বদয় 

অবরহতকরণ সভা আদয়াজন 

[২.৩.১]  অবর্হিকরণ সভা 

অনুর্ষ্ঠি 
সাংখ্যা ২ - 

১ 

(২৫/১০/২১) 

১ 

(২৪/০৩/২২) 

 

- বাস্তবার্য়ি 

 

 

সংবর্াজনী ৮:  িথ্য অর্ধকার  

ক্রর্ কম শসম্পােদনর 

সেত্র 
কার্ শক্রম 

 

কম শসম্পােন 

সূচক 

একক 

 
লেযর্াৈা 

১র্ ক্ষকায়ার্ িার 

অগ্রগর্ি 

২য় ক্ষকায়ার্ িার 

অগ্রগর্ি 

৩য় ক্ষকায়ার্ িার 

অগ্রগর্ি 

৪র্ ি ক্ষকায়ার্ িার 

অগ্রগর্ি 
র্ন্তব্য 

১ প্রারতষ্ঠারনক 

[১.১] তথ্য অরধকার আইন অনুর্ায়ী 

রনধ শাররত সমদয়র মদে তথ্য প্রোন 

 

[১.১.১] রনধ শাররত সমদয়র মদে 

তথ্য প্রোনকৃত 
% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

ক্ষকান আববদন 

পাওয়া র্ায় নাই। 

২ 
 

সেমতা বৃর্ি 

[১.২] স্বিবণার্দিভাবব িকািবর্াগ্য 

িথ্য হালনাগাে কদর ওবয়বসাইবর্ 

িকাি 

[১.২.১] হালনাগাদকৃি তথ্য 

ওবয়বসাইবর্ িকার্িি 

তাররে 

 
৩১-১২-২০২১ - ২৩-১২-২০২১ - - বাস্তবার্য়ি 

[১.৩]বার্ষ িক ির্িববদন িকাি  
[১.৩.১] বার্ষ িক ির্িববদন 

িকার্িি  
িার্রখ  ১৫-১০-২০২১ - ১৩-১০-২০২১ - - বাস্তবার্য়ি 

[১.৪]  তথ্য অরধকার আইন, ২০০৯ 

এর ৫ ধারা অনুসাদর র্াবতীয় তদথ্যর 

কযাোগরর  ও কযাোলগ 

ত্রতরর/হালনাগােকরণ 

 

[১.৪.১]  তদথ্যর কযাোগরর  ও 

কযাোলগ প্রস্তুতকৃত/হালনাগােকৃত 
তাররে ৩১-১২-২০২১ - ২৯-১২-২০২১ - - বাস্তবার্য়ি 



ক্রর্ কম শসম্পােদনর 

সেত্র 
কার্ শক্রম 

 

কম শসম্পােন 

সূচক 

একক 

 
লেযর্াৈা 

১র্ ক্ষকায়ার্ িার 

অগ্রগর্ি 

২য় ক্ষকায়ার্ িার 

অগ্রগর্ি 

৩য় ক্ষকায়ার্ িার 

অগ্রগর্ি 

৪র্ ি ক্ষকায়ার্ িার 

অগ্রগর্ি 
র্ন্তব্য 

[১.৫] তথ্য অরধকার আইন ও 

রবরধরবধান সম্পদকশ জনসদচতনতা 

বৃরদ্ধকরণ 

 

[১.৪.১]  িচার কার্ িক্রর্ সম্পন্ন 
কার্ িক্রবর্র 

সাংখ্যা 
৩ - 

১ 

(২৫-১০-২১) 

১ 

(২৪/০৩/২২) 

১ 

(২২/০৬/২২) 
বাস্তবার্য়ি 

[১.৬] িথ্য অর্ধকার র্বষবয় 

কম শকতশাদের প্ররশেণ আদয়াজন 
[১.৬.১] প্ররশেণ আদয়ারজত 

ির্িেবণর 

সাংখ্যা  
৩ 

১ 

(১৫/০৯/২১) 

- ১ 

(১২/০১/২২) 

১ 

(১৫/০২/২২) 
বাস্তবার্য়ি 

 

 

 

স্বাের্রি- 

০৪/০৭/২০২২ 

(িবকৌিলী ক্ষর্াহাম্মদ আব্দুল র্ান্নান) 

িধান বয়লার পর্রদি িক 


