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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:

বেদর িশণ ও কম সংােনর মােম মানব সদ উয়ন ও দাির িবেমাচেনর ল বেদর উুকরণ, িশণদান, িশেণার ঋণ
সহায়তা ও আকম সংােনর িনিম গত ০৩(িতন) বছের সারােদেশ ৮,৯০,৬৫৪ জনেক িশণ ১,০৪,১৪৭ জনেক ঋণ িবতরণ এবং
১,৪০,১৮৫ জন বক ও বমিহলােক আকম সংান ক হেণর মােম াবলী করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

ব জনসংা মবধ মান; এ মবধ মান বসংােক বশিেত পার করা এক চােল। দেশর বশিেক আকম িহেসেব গেড়
তালাসহ আজািতক ম বাজােরর চািহদা অযায়ী িশণ ড িনব াচন, িশণ দান এবং িশিত বেদর েয়াজনীয় সহায়তা িদেয়
দ বশি িহেসেব রািন করা এক চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

িশিত বকার বেদর অায়ী কম সংােনর জ সারােদেশ াশনাল সািভ স কম িচ কায ম সসারণ করা হেব। দশ িবেদেশর চািহদা
অযায়ী নন নন ক/কম িচ হণ কের বেদর িশণ দান করা হেব। সমাজ িবেরাধী কম কা িতেরােধ বেদর সৃকরেণর
মােম জনসেচতনতা ি করা হেব। ই-লািন ং িয়ায় পােঠর মােম িবিভ েডর িশণ কায েম বেদর অিধকহাের সৃ
করা হেব। আকমেদর ম থেক উোা ি করা হেব।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

দশ িবেদেশ কম সংােনর ল ািতািনক ও অািতািনক েড মাট ৩,৫০,০৮৫ জন বক ও বমিহলােক িশণ দান।
িশিত বেদর মে ৪২,০০০ জনেক ১৩২ কা টাকা ঋণ দােনর মােম াবলী করা।
আকম সংানলক ক াপন ও সসারণব ক ৫৩০০০ জেনর ায়ী কম সংান/ আকম সংান ি ও ৪৮৬৭ জেনর
অায়ী কম সংান ি।
সমাজ িবেরাধী কম কা িতেরােধ বেদর সৃকরেণর মােম ৫৭৩ অান আেয়াজন ও জনসেচতনতা ি।
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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-

মহাপিরচালক, ব উয়ন অিধদর

এবং

সিচব, ব ও ীড়া  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)

জাতীয় উয়েন দ,উৎপাদনশীল ও সেচতন ব সমাজ।

১.২ অিভল (Mission)
দ ও উৎপাদনশীল ব সমাজ গঠেনর মােম দেশর আথ -সামািজক অবার উয়ন।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. জাতীয় উয়েন দ বশি
২. উৎপাদনশীল বসমাজ গঠন
৩. সামািজক সেচতনতা ির মােম বেদর সমতা িকরন

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. বেদর িশণ, উয়ন ও কাণখী যাবতীয় কায ম বাবায়েনর মােম দ মানব সদ তির এবং তােদর
জাতীয় উয়েনর লধারার সােথ সৃকরণ
২. বকার বেদর আকম সংােনর েযাগ ি এবং উয়নলক কােজ বেদর ায় অংশহেণ উৎসািহতকরণ, সফল
বেদর রার দান, বসংগঠনেক অদান দান ও মিনটিরং
৩. ব উয়ন কায েমর উপর গেবষণা ও জিরপ
৪. জািত গঠনলক কােজ বেদর সৃকরণ ও মতায়ন
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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

২০২৫ সােলর মে জাতীয়ভােব বকার ব সংা ১০.৬%
থেক ৫% এ নািমেয় আনার অংশ িহেসেব িত বছর আেগর
বছেরর চেয় ২% কম সংান ি করা।

কম সংান ি জন / হার ৪৫৫২০ ৪৮০০০ ৫৩০০০ (১০.৪২%) ৫৪০৬০ (২%) ৫৫১৪১ (২%) ব উয়ন অিধদর উঅ

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, সের ২০, ২০২২

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] জাতীয়
উয়েন দ
বশি

২৫

[১.১] বেদর িশণ
কাস  পিরচালনা

[১.১.১] িশিত ব
সংা

সমি জন ১৮ ৩০০৪৮০ ৩০০১৭৪ ২৭০২৮৫ ২৪৩২৫৬ ২১৮৯২৫ ১৯৭০৩০ ১৭৭৩৩০ ২৯৭৩১০ ৩২৭০৪০

[১.২] কের
আওতাধীন িশণ ও
অা িশণ

[১.২.১] দ ব
তরীর লে
িশিত ব সংা

সমি জন ৭ ১৭৭৬০ ১৭৭৬০ ৭৯৮০০ ৭১৮২০ ৬৪৬৪০ ৫৮১৭৫ ৫২৩৫৫ ৮৭৭৮০ ৯৬৫৬০
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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] উৎপাদনশীল
বসমাজ গঠন

২৫

[২.১] দতািলক
িশণা বেদর
ঋণ সহায়তা দান

[২.১.১] ক
াপেনর লে
বঋণ হীতার
সংা

সমি জন ১০ ৩৯০৯৯ ৩৩০০০ ২৪০৪০ ২১৬০০ ১৯৪৪০ ১৭৪৯৫ ১৫৭৪৫ ২৬৪০০ ২৯০০০

[২.২] উোা
তরীেত ঋণ সহায়তা
দান

[২.২.১] উোা ঋণ
াির সংা

সমি জন ৩ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭৩০ ৬৫০ ১১০০ ১২০০

[২.৩] ািক
জনেগাীেক আয়বধ ক
কম িচেত
সৃকরেণ ঋণ
সহায়তা দান

[২.৩.১]
উপকারেভাগীর সংা

সমি জন ৬ ১৬৯৬০ ১৫২৬৪ ১৩৭৩০ ১২৩৬০ ১১১২৫ ১৮৬৫০ ২০৫২০

[২.৪] িশেণর
মােম ঋণ িবহীন
কম সংসান ি

[২.৪.১] ঋণ সহায়তা
িবহীন কম সংসান
ি

সমি জন ২ ১১০০০ ৯৯০০ ৮৮০০ ৭৭০০ ৬৬০০ ১২০০০ ১৩০০০

[২.৫] াশনাল
সািভ স কম িচর
আওতায় অায়ী
কম সংান ি

[২.৫.১]
অায়ীকম সংােনর
মােম কম সংােনর
সংা

সমি জন ১ ৩৫৬২৩ ৪৮৮৩ ৪৮৬৭ ৪৩৮০ ৩৯৪০ ৩৫৪৫ ৩১৯০

[২.৬] িশেণর
মােম ঋণ
সহায়তাসহ ও ঋণ
সহায়তািবহীন
কম সংান ি

[২.৬.১] 
কম সংান

সমি জন ৩ ৪৫৫২০ ৪৮০০০ ৫৩০০০ ৪৭৭০০ ৪২৪০০ ৩৭১০০ ৩১৮০০ ৫৪০৬০ ৫৫১৪১



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, সের ২০, 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%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] সামািজক
সেচতনতা ির
মােম বেদর
সমতা
িকরন

২০

[৩.১] জাতীয়
বিদবস উদযাপন ও
জাতীয় বরার
দান

[৩.১.১] ব/ব
সংগঠকেদর
বরার দানত

তািরখ তািরখ ৪ ০১.১১.২০ ০১.১১.২১ ০১.১১.২২ ০৭.১১.২২ ১৪.০৬.২২ ২১.০৬.২২ ২৮.০৬.২২ ০১.১১.২৩ ০১.১১.২৪

[৩.১.২] জাতীয়
বিদবস উদযািপত

তািরখ তািরখ ৩ ০১.১১.২০ ০১.১১.২১ ০১.১১.২২ ০৭.১১.২২ ১৪.১১.২২ ২১.১১.২২ ২৮.১১.২২ ০১.১১.২৩ ০১.১১.২৪

[৩.২]
জনসেচতনতালক
অান

[৩.২.১] দ,
উৎপাদনশীল ও
সেচতন বসমাজ
গঠেনর লে
অিত
জনসেচতনতালক
অান

সমি সংা ৫ ১১২১ ৫৭০ ৫৭৩ ৫১৫ ৪৬০ ৪১৫ ৩৭৫ ৫৭৪ ৫৭৪

[৩.৩] চার- চারনা
ও কাশনা সংা

[৩.৩.১] ১২ 
কাশনা িবিভ
ইউিনেট িবতরণত

সমি সংা ৪ ৬০০ ৬৫০ ৬৭০ ৬০৩ ৫৩৬ ৪৬৯ ৪০২ ৭০০ ৭৫০

[৩.৪] বসংগঠন
িনবন কায ম

[৩.৪.১] া
বসংগঠন িনবন
আেবদন ৬০
কম িদবেসর মে
িনিত

গড় হার ৪ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৮০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, সের ২০, 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



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, সের ২০, ২০২২

আিম, মহাপিরচালক, ব উয়ন অিধদর, সিচব, ব ও ীড়া মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত
বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, ব ও ীড়া মণালয় িহসােব মহাপিরচালক, ব উয়ন অিধদর-এর িনকট অীকার করিছ য এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

মহাপিরচালক
ব উয়ন অিধদর

তািরখ

সিচব
ব ও ীড়া মণালয়

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, সের ২০, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ BMC Budget Management Committee

২ CC Citizen's Charter

৩ DYD Department of Youth Development

৪ GRS Grievance Redress System বা অিভেযাগ িতকার বা

৫ NIS National Integrity Strategy বা াচার কৗশল

৬ RTI Right To Information বা ত অিধকার

৭ উঅ ব উয়ন অিধদর

৮ ীম ব ও ীড়া মণালয়



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, সের ২০, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] বেদর িশণ কাস  পিরচালনা [১.১.১] িশিত ব সংা িশণ শাখা, ব উয়ন অিধদর
িশনাথর িবািরত ত সিলত জলা িভিক তািলকা   ওেয়ব সাইেট
উপাপন ও িতেবদন

[১.২] কের আওতাধীন িশণ ও অা
িশণ

[১.২.১] দ ব তরীর লে িশিত ব
সংা

সংি ক সহ ও দাির িবেমাচন ও ঋণ
শাখা, ব উয়ন অিধদর

িশনাথর িবািরত ত সিলত জলা িভিক তািলকা   ওেয়ব সাইেট
উপাপন ও িতেবদন

[২.১] দতািলক িশণা বেদর ঋণ
সহায়তা দান

[২.১.১] ক াপেনর লে বঋণ হীতার
সংা

দাির িবেমাচন ও ঋণ শাখা, ব উয়ন অিধদর
ঋণ হনকারীেদর তািলকা জলা িভিক   ওেয়ব সাইেট উপাপন ও
িতেবদন

[২.২] উোা তরীেত ঋণ সহায়তা দান [২.২.১] উোা ঋণ াির সংা দাির িবেমাচন ও ঋণ শাখা, ব উয়ন অিধদর
উোা ঋণ হনকারীেদর তািলকা জলা িভিক   ওেয়ব সাইেট উপাপন ও
িতেবদন

[২.৩] ািক জনেগাীেক আয়বধ ক কম িচেত
সৃকরেণ ঋণ সহায়তা দান

[২.৩.১] উপকারেভাগীর সংা দাির িবেমাচন ও ঋণ শাখা, ব উয়ন অিধদর
ঋণ হনকারীেদর তািলকা জলা িভিক   ওেয়ব সাইেট উপাপন ও
িতেবদন

[২.৪] িশেণর মােম ঋণ িবহীন
কম সংসান ি

[২.৪.১] ঋণ সহায়তা িবহীন কম সংসান ি দাির িবেমাচন ও ঋণ শাখা, ব উয়ন অিধদর
িশণ শেষ ঋণ সহায়তািবহীন কম সংােন িনেয়ািজত বেদর নাম, কানা ,
মাবাইল নং সিলত তািলকা জলা িভিক   ওেয়ব সাইেট উপাপন ও
িতেবদন

[২.৫] াশনাল সািভ স কম িচর আওতায়
অায়ী কম সংান ি

[২.৫.১] অায়ীকম সংােনর মােম
কম সংােনর সংা

াশনাল সািভ স সল
াশনাল সািভ স কম িচ-৮ম পেব র ১০ উপেজলায় অায়ী কম সংােন িনেয়ািজত
বেদর সং িতান সহ নােমর তািলকা

[২.৬] িশেণর মােম ঋণ সহায়তাসহ ও
ঋণ সহায়তািবহীন কম সংান ি

[২.৬.১]  কম সংান দাির িবেমাচন ও ঋণ শাখা, ব উয়ন অিধদর
িশেণর মােম ঋণ সহায়তা িনেয় এবং ঋণ সহায়তািবহীন কম সংােন
িনেয়ািজত বেদর নাম, কানা , মাবাইল নং সিলত তািলকা তািলকা জলা
িভিক   ওেয়ব সাইেট উপাপন ও িতেবদন

[৩.১] জাতীয় বিদবস উদযাপন ও জাতীয়
বরার দান

[৩.১.১] ব/ব সংগঠকেদর বরার
দানত

বাবায়ন,মিনটিরং ও ব সংগঠন শাখা, ব
উয়ন অিধদর

িতেবদন,িচ,ডেম ও ব ও ীড়া মণালেয়র কায িববরনী

[৩.১.২] জাতীয় বিদবস উদযািপত
বাবায়ন,মিনটিরং ও ব সংগঠন শাখা, ব
উয়ন অিধদর

দাওয়াতকাড , িচ,ডেম ও ব ও ীড়া মণালেয়র কায িববরনী

[৩.২] জনসেচতনতালক অান
[৩.২.১] দ, উৎপাদনশীল ও সেচতন বসমাজ
গঠেনর লে অিত জনসেচতনতালক
অান

বাবায়ন,মিনটিরং ও ব সংগঠন শাখা, ব
উয়ন অিধদর

অান অেয়াজেনর িতেবদন, িচ, অােন উপিত অিতিথর নাম ও িত
অােনর উপিিতর সংা।

[৩.৩] চার- চারনা ও কাশনা সংা
[৩.৩.১] ১২  কাশনা িবিভ ইউিনেট
িবতরণত

শাসন ও অথ  শাখা, বউয়ন অিধদর িবিভ ইউিনেট িবতরেণর মাণপ

[৩.৪] বসংগঠন িনবন কায ম
[৩.৪.১] া বসংগঠন িনবন আেবদন ৬০
কম িদবেসর মে িনিত

বাবায়ন,মিনটিরং ও ব সংগঠন শাখা, ব
উয়ন অিধদর

আেবদন াি ও িনির তািরখ সহ িনির হার সংিলত ইউিনটিভিক
তািলকা, িতেবদন।



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৫ ণ তািরখ: মলবার, সের ২০, ২০২২

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



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৬ ণ তািরখ: মলবার, সের ২০, ২০২২

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



ংযমোজনী ৪: 

                     দপ্তয/ংস্থোয জোতীয় শুদ্ধোচোয ককৌর কভ ম-রযকল্পনো, ২০২২-২০২৩  

দপ্তয/ংস্থোয  নোভ:  যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তয 

কোম মক্রযভয নোভ কভ মম্পোদন 

সূচক 

 

সূচযকয 

ভোন 

একক 

 

ফোস্তফোয়যনয 

দোরয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২২-

২০২৩ 

অথ মফছযযয 

রক্ষ্যভোত্রো 

ফোস্তফোয়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভোত্রো/ 

অজমন 

১ভ 

ককোয়োর্ মোয 

২য় 

ককোয়োর্ মোয 

৩য় 

ককোয়োর্ মোয 

৪থ ম 

ককোয়োর্ মোয 

কভোর্ 

অজমন 

অরজমত 

ভোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রোরতষ্ঠোরনক ব্যফস্থো………………………………..... 

১.১ ননরতকতো করভটি বো আযয়োজন বো আযয়োরজত ১ ংখ্যো উরযচোরক(প্রো

ন) ও 

কপোকোরযয়ন্ট, 

শুদ্ধোচোয  

৪ রক্ষ্যভোত্রো ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরতকতো করভটিয বোয রদ্ধোন্ত 

ফোস্তফোয়ন 

ফোস্তফোরয়ত 

রদ্ধোন্ত 

৪ % উরযচোরক(প্রো

ন) ও 

কপোকোরযয়ন্ট, 

শুদ্ধোচোয 

১০০% রক্ষ্যভোত্রো ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজমন      

১.৩ সুোন প্ররতষ্ঠোয রনরভত্ত অংীজযনয 

(stakeholders) অংগ্রযণ  বো 

অনুরষ্ঠত বো ৪ ংখ্যো উরযচোরক(প্রো

ন) ও 

কপোকোরযয়ন্ট, 

শুদ্ধোচোয 

১ রক্ষ্যভোত্রো  ১      

অজমন      

১.৪ শুদ্ধোচোয ংক্রোন্ত প্ররক্ষ্ণ আযয়োজন প্ররক্ষ্ণ 

আযয়োজন 

২ ংখ্যো উরযচোরক(প্রো

ন) ও 

কপোকোরযয়ন্ট 

শুদ্ধোচোয, 

২ রক্ষ্যভোত্রো  ১ ১     

অজমন      

১.৫ কভ ম-রযযফ উন্নয়ন (টিওএন্ডইভুি 

অযকযজো ভোরোভোর রফনষ্টকযণ/নরথ 

রফনষ্টকযণ/রযষ্কোয-রযচ্ছন্নতো 

বৃরদ্ধ/ভররোযদয জন্য পৃথক ওয়োরুযভয 

ব্যফস্থো কযো ইতযোরদ) 

উন্নত কভ ম-

রযযফ 

২ ংখ্যো ও 

তোরযখ 

রযচোরক(প্রোন 

ও অথ ম)  

২ রক্ষ্যভোত্রো 

 

১  ১     

অজমন      

১.৬ আওতোধীন ভোঠ ম মোযয়য 

কোম মোরয়(প্রযমোজযযক্ষ্যত্র) কর্তমক দোরখরকৃত 

জোতীয় শুদ্ধোচোয ককৌর কভ ম-রযকল্পনো, ও 

রযফীক্ষ্ণ প্ররতযফদযনয ওয রপডব্যোক 

প্রদোন 

রপডব্যোক বো 

ও কভ মোরো 

অনুরষ্ঠত 

৪ তোরযখ কপোকোরযয়ন্ট, 

শুদ্ধোচোয  

১ রক্ষ্যভোত্রো    ১    

অজমন      

 

  



 

২.  আরথ মক ব্যফস্থোনো উন্নয়ন........................................................................ 

২.১  ২০২২-২২৩ অথ ম ফছযযয ক্রয়-

রযকল্পনো( প্রকযল্পয অনুযভোরদত ফোরল মক 

ক্রয় রযকল্পনো  )ওযয়ফোইযর্ প্রকো  

ক্রয়-রযকল্পনো 

ওযয়ফোইযর্ 

প্রকোরত 

২ তোরযখ কপোকোরযয়ন্ট ১ রক্ষ্যভোত্রো ২৫/০৭/২০২১       

অজমন      

২.২  অনুযভোরদত ফোরল মক ক্রয় রযকল্পনোয 

মথোমত্থ ফোস্তফোয়ন 

(প্রকযল্পয ক্রয় রযকল্পনো ) ) 

ক্রয়-রযকল্পনো 

ফোস্তফোরয়ত 

২ % রযচোরক(প্রোন

ও অথ ম) 

১০০% রক্ষ্যভোত্রো ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজমন      

২.৩ ফোযজর্ ফোস্তফোয়ন ফোযজর্ 

ফোস্তফোরয়ত 

৩ % রযচোরক(প্রোন

ও অথ ম) 

১০০% রক্ষ্যভোত্রো ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজমন      

২.৪ প্রকযল্পয PSC ও PIC বো 

আযয়োজন 

বো আযয়োরজত ৩ ংখ্যো রযচোরক( 

রযকল্পনো)  

৪ রক্ষ্যভোত্রো ১ ১ ১ ১    

অজমন      

২.৫ প্রকল্প ভোরপ্ত কযল প্রকযল্পয 

ম্পদ(মোনফোন, করম্পউর্োয, আফোফত্র 

ইতযোরদ) রফরধ কভোতোযফক স্তোন্তয কযো 

প্রকযল্পয ম্পদ 

রফরধ কভোতোযফক 

স্তোন্তরযত 

৫ তোরযখ ংরিষ্ট প্রকল্প 

রযচোরক 

১ রক্ষ্যভোত্রো ১       

অজমন      

৩. শুদ্ধোচোয ংরিষ্ট এফং দুনীরত প্ররতযযোযধ োয়ক অন্যোন্য কোম মক্রভ……………..১৮ (অগ্রোরধকোয রবরত্তযত ১নং  নুযনতভ চোযটি কোম মক্রভ) 

৩.১ যকোরয মোনফোযনয মথোমথ ব্যফোয 

রনরিতকযন 

 ৩ % রযচোরক(প্রোন

ও অথ ম) 

১০০% রক্ষ্যভোত্রো ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজমন      

৩.২ ঋণ কোম মক্রযভ স্বচ্চতো আনোয়যনয 

রযক্ষ্য অরডর্   

 ৫ ংখ্যো রযচোরক(দোরযদ্র 

রফযভোচন ও ঋণ) 

৮ রক্ষ্যভোত্রো ২ ২ ২ ২    

অজমন      

৩.৩ দূণীরত রফযযোধী ররপযরর্   ৫ ংখ্যো রযচোরক(প্রোন

ও অথ ম) 

১৫০০ রক্ষ্যভোত্রো   ১৫০০     

অজমন      

৩.৪ প্রকযল্পয কোম মক্রভ ভরনর্রযং   ৫ ংখ্যো রযচোরক(প্রোন

ও অথ ম) 

৮ রক্ষ্যভোত্রো ২ ২ ২ ২    

অজমন      
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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  

 


