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আিলক / জানাল অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Regional/Zonal Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

ত অিধদেরর আিলক পিরচালেকর কায ালয়, চাম ও িসেলট িবভাগ, িমা তািক ঐিতেহর িত সেচতন সংিতমন
জািত গঠেন কাজ কের যাে। এই পকের সােথ বাংলােদেশর উর-ব  ও দিণ-ব  অেলর; িবেশষ কের চাম ও িসেলট িবভােগর
সংিত, ি, ইিতহাস, ঐিতহ ও তািক সেদর সংরণ, সংার, গেবষণা ও উয়েনর মােম জািতর মানিসক িবকাশ ও উৎকষ 
সাধন করার জ িনরলসভােব কাজ করেছ। গত ৩ বছের ৩ তািক খনন ও অসান কাজ পিরচালনা করা হয়। এ ান হল- লাউড়
রােজর াচীন গ েবিত রাজবািড়, হলহিলয়া, তািহরর, নামগ, পচবী মের ড়া, আদশ  সদর, িমা এবং শালবন িবহার ল
মিেরর উর পিমাংশ, শালবন িবহার, সদর দিণ, িমা। গত ৩ বছের ৪ তািক সংার-সংরণ কাজ স করা হয়। এর
মে চদর জলায় ১, লীর জলায় ১, হিবগ জলায় ১ এবং িসেলট জলায় ১ তািক সংার-সংরণ কাজ স করা
হয়। গত ৩ বছের (২০১৯-২০,২০২০-২১ ও ২০২১-২২) ২ জলার ৮ উপেজলায় তািক জিরপ ও অসান কাজ পিরচালনা করা হয়।
এেলা হল- িমা জলার সদর দিণ ও বড়া উপেজলা এবং কবাজার জলার কবাজার সদর, রা, মেহশখালী, উিখয়া, টকনাফ ও
চকিরয়া।

সমা এবং চােলসহ:

তািক ঐিতেহর িত সেচতন সংিতমন জািত গঠেনর কােজ জনসেচতনতার অভাব রেয়েছ। বাংলােদেশর উর-ব  ও দিণ-ব 
অেলর; িবেশষ কের চাম ও িসেলট িবভােগর সংিত, ি,  ইিতহাস,  ঐিতহ ও তািক সেদর সংরণ, সংার,  গেবষণা ও
উয়েনর মােম জািতর মানিসক িবকাশ ও উৎকষ  সাধন করা ত অিধদেরর আিলক পিরচালেকর কায ালয়, চাম ও িসেলট
িবভাগ, িমার জ বড় চােল। বতমান কািভড-১৯ পিরিিতেত দশ ণাথেদরেক জাঘর ও লখী করার মােম রাজ আয় ি
করা, যথাসমেয় খননকায  পিরচালনা করা এবং াপিতক রাকীিতসেহর সংার-সংরণ কায ম যথাযথভােব স করা ত
অিধদেরর অতম সমা ও চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

কমপে ১ তািক খনন ও অসান কাজ পিরচালনা করার পিরকনা রেয়েছ। কমপে ১ জলার ২ উপেজলায় তািক জিরপ
ও অসান কাজ পিরচালনা করার পিরকনা রেয়েছ। এছাড়া সকশন ৩ এ কৗশলগত উে, কায ম এবং লমাাসহ যথাযথভােব
বাবায়েনর পিরকনা রেয়েছ।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

কমপে ১ তািক খনন  ও  অসান  কাজ  পিরচালনা  করা।  চাম  ও  িসেলট  িবভােগ  কমপে ২ তািক সংার-
সংরণ কাজ করা। এছাড়াও ১ জলার ২ উপেজলায় তািক জিরপ ও অসান কাজ পিরচালনা করা। এছাড়া সকশন ৩ এ
কৗশলগত উে, কায ম এবং লমাাসহ যথাযথভােব বাবায়ন করা।
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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-

আিলক পিরচালক, আিলক পিরচালেকর দর, চাম ও িসেলট িবভাগ, িমা

এবং

মহাপিরচালক,  ত  অিধদর-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
আিলক / জানাল অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

তািক ঐিতহ সেচতন সংিতমন জািত ।

১.২ অিভল (Mission)
দশজ  সংিত,  ি,  ইিতহাস,  ঐিতহ,  তািক  সেদর  সংার,  সংরণ,  গেবষণা  ও  উয়েনর  মােম  জািতর  মানিসক
িবকাশ ও উৎকষ  সাধন।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ আিলক / জানাল অিফেসর কম সাদেনর 

১. তািক ঐিতহ সংরণ, সদ িচিতকরণ, তািক খনন ও জিরপ পিরচালনা;
২. তািক গেবষণা, কাশনা এবং ািতািনক সমতা ি
৩. দেশর ণ  বর সংরণ ও দশ ন
৪. সংরিত ঘািষত ও ব অিধদেরর িনয়ণাধীন সকল কার সেদর রা, সংার, সংরণ ও উৎকষ  সাধন

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. দিণব  এবং উরব  বের সাংিতক ঐিতহ, ব সংহ, সংরণ, পিরচয া ও গেবষণা ;
২. রাকীিত আইন ১৯৬৮ (সংেশািধত-১৯৭৬) অযায়ী দিণব  এবং উরব  বের াচীন রাকীিত রা, সকল
কার বর িনয়ণ, পিরচালনা ও কাশনা;
৩. বাংলােদেশর দিণব  এবং উরব  বের সকল ল ও রাকীিতর বাপনা, সংার, সংরণ ও মরামত;
৪. অসান ও তািক খনেনর পিরকনা হণ ও কম িচ অযায়ী েল খনন ও অসান পিরচালনা; এবং
৫. বহনেযা বর রা, সংরণ ও উপাপেনর / দশ েনর িনিমে জাঘর িতা ও পিরচালনা ।



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, ন ২১, 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

১.৩. ঐিতহািসক াপনা, জাঘর দশ েন
আহ ি [২০২০-২০২১ থেক ২০২৪-২৫
অথ বছর পয  লমাা ২৩.৫০ ল]

দশ নাথ (ল ও জাঘর)
িশ দশ নাথ (ল ও
জাঘর)

সংা
(ল)

৪.০ ৪.০ ৪.৫০ ৫.০০ ৬.০০
সংিত িবষয়ক মণালয়, বসামিরক
িবমান পিরবহন ও পয টন মণালয়, জলা
শাসন।

১. িবিত িকেটর
িহসাব ২. দশ নাথ
রিজার

*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] তািক
ঐিতহ সংরণ,
সদ
িচিতকরণ,
তািক খনন ও
জিরপ পিরচালনা;

২০

[১.১] তািক
াপনা ও
ানারেযা িনদশ ন
িচিতকরণ এবং
জিরপ সাদন

[১.১.১] িচিত াপনা ও
ানারেযা িনদশ ন

সমি সংা ৪ ৬৩ ৬৫ ৬৬ ৬০ ৫৫ ৪৫ ৪০ ৬৭ ৬৮

[১.১.২] উপেজলা ওয়ারী জিরপ সমি সংা ৪ ২ ২ ২ ১ ২ ৩

[১.১.৩] জিরপ িতেবদন
ণয়ন

সমি সংা ৪ ২ ২ ১ ১ ২

[১.২] তািক
াপনা উৎখনন

[১.২.১] উৎখননত াপনা সমি সংা ৪ ০ ২ ১ ১ ২

[১.২.২] াথিমক খনন
িতেবদন ণয়ন

সমি সংা ৪ ০ ২ ১ ১ ২

[২] তািক
গেবষণা, কাশনা
এবং ািতািনক
সমতা ি

১৮

[২.১] ণ/কাশ

[২.১.১] িতেবদন কাশ সমি সংা ৫ ০ ০ ১ ১ ২

[২.১.২]
/ফাার/িশউর/জান াল
ণ/কাশ

সমি সংা ৪ ০ ১ ১ ১ ২

[২.২] ািতািনক
সমতা ি

[২.২.১] অভরীণ িশণ
(সশন)

সমি সংা ৪ ০ ১০ ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ১১ ১২

[২.৩] “বাতা”
কাশ

[২.৩.১] িনধ ািরত সময়/তািরখ সমি সংা ৪ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[২.৪] রাকীিতর
অিত

[২.৪.১] রাকীিতর অিত
ত

সমি সংা ১ ০ ০ ১ ১ ২

[৩] দেশর
ণ  বর
সংরণ ও দশ ন

১৬
[৩.১] তািক
িনদশ ন দশ ন ও
অা দশ নী

[৩.১.১] দশ নাথ (ল ও
জাঘর)

সমি
সংা
(ল)

৫ ৩.২৮৭৫ ৪.০০ ৪.৫০ ৪.২০ ৪.০০ ৩.৮০ ৩.৫০ ৪.৬০ ৪.৭০

[৩.১.২] সিমনার/ ওয়াকশপ সমি সংা ৫ ০ ১ ১ ১ ১

[৩.১.৩] আেয়ািজত দশ নী সমি সংা ৫ ১ ১ ১ ১ ১

[৩.১.৪] িশ দশ নাথ (ল
ও জাঘর]

সমি
সংা
(ল)

১ ০.০২ ০.০২১ ০.০২ ০.০১৫ ০.০১২ ০.০১ ০.০২২ ০.০২৩



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, ন ২১, 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 

[৪] সংরিত
ঘািষত ও ব
অিধদেরর
িনয়ণাধীন সকল
কার সেদর
রা, সংার,
সংরণ ও উৎকষ 
সাধন

১৬
[৪.১] তািক
সংার-সংরণ

[৪.১.১] াপিতক রাকীিতর
সংার-সংরণ ব বত
ডেমেশন

সমি সংা ৪ ১ ১ ২ ১ ২ ৩

[৪.১.২] াপিতক রাকীিতর
সংার-সংরণ

সমি সংা ৪ ১ ১ ২ ১ ২ ৩

[৪.১.৩] াপিতক রাকীিতর
সংার-সংরণ কায ম
সাদন ও পরবত
ডেমেশন

সমি সংা ৪ ১ ১ ২ ১ ২ ৩

[৪.১.৪] াপিতক রাকীিতর
রাসায়িনক সংার-সংরণ

সমি সংা ৪ ১ ১ ১ ১ ২



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, ন ২১, 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 ৮ ৯ ১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ৮ ৯ ১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪ ৩ ৩ ৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ২ ২ ৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ২ ২ ৩

*সামিয়ক (provisional) ত





ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, ন ২১, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আপক আিলক পিরচালেকর কায ালয়

২ অ ত অিধদর

৩ কা তািক কাশনা

৪ েকৗ েকৗশল শাখা

৫ জা তািক জাঘর

৬  সদ ও সংরণ

৭ বাএ বাংলা একােডিম

৮ বাজাজা বাংলােদশ জাতীয় জাঘর

৯ বাপক বাংলােদশ পয টন কেপ ােরশন

১০ বাপেবা বাংলােদশ পয টন বাড 

১১ বািশএ বাংলােদশ িশকলা একােডিম

১২ মিব মিপিরষদ িবভাগ

১৩ সিবম সংিত িবষয়ক মণালয়



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, ন ২১, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

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

[১.১] তািক াপনা ও
ানারেযা িনদশ ন িচিতকরণ
এবং জিরপ সাদন

[১.১.১] িচিত াপনা ও ানারেযা িনদশ ন শাসন শাখা, িফ অিফসার শাখা, আিলক কায ালয়
িত িচিত াপনা ও ানারেযা িনদশ েনর আেলাকিচ (সীল
ারসহ)

[১.১.২] উপেজলা ওয়ারী জিরপ শাসন শাখা, িফ অিফসার শাখা, আিলক দর অিফস আেদশ, জিরেপর আেলাকিচ (সীল ারসহ)

[১.১.৩] জিরপ িতেবদন ণয়ন শাসন শাখা, িফ অিফসার শাখা, আিলক দর জিরপ িতেবদন

[১.২] তািক াপনা উৎখনন
[১.২.১] উৎখননত াপনা শাসন শাখা, িফ অিফসার শাখা, আিলক দর অিফস আেদশ, খনেনর আেলাকিচ (সীল ারসহ)

[১.২.২] াথিমক খনন িতেবদন ণয়ন শাসন শাখা, িফ অিফসার শাখা, আিলক দর খনন িতেবদন

[২.১] ণ/কাশ
[২.১.১] িতেবদন কাশ িফ অিফসার শাখা এবং আিলক দর সংহীত গেবষণালক ের আেলাকিচ তািলকা (সীল ারসহ)

[২.১.২] /ফাার/িশউর/জান াল ণ/কাশ িফ অিফসার শাখা এবং আিলক দর কািশত / ফাার/িতেবদন

[২.২] ািতািনক সমতা ি [২.২.১] অভরীণ িশণ (সশন) শাসন শাখা এবং আিলক দর জারীত প, িশেণর হািজরা ও আেলাকিচ (সীল ারসহ)

[২.৩] “বাতা” কাশ [২.৩.১] িনধ ািরত সময়/তািরখ ধান কায ালয় এবং আিলক দর কািশত “বাতা” এর কিপ

[২.৪] রাকীিতর অিত [২.৪.১] রাকীিতর অিত ত শাসন শাখা, িফ অিফসার শাখা, আিলক দর আেলাকিচ (সীল ারসহ)

[৩.১] তািক িনদশ ন দশ ন
ও অা দশ নী

[৩.১.১] দশ নাথ (ল ও জাঘর) জাঘর/ ল (সাইট) অিফস এবং আিলক দর িকট গণনার মােম া দশ নাথর তের িহসাব (সীল ারসহ)

[৩.১] তািক িনদশ ন দশ ন
ও অা দশ নী

[৩.১.২] সিমনার/ ওয়াকশপ শাসন শাখা, িফ অিফসার শাখা, আিলক দর জারীত প, সিমনার/ওয়াকশেপর আেলাকিচ (সীল ারসহ)

[৩.১.৩] আেয়ািজত দশ নী শাসন শাখা, িফ অিফসার শাখা, আিলক দর জারীত প, দশ নীর আেলাকিচ (সীল ারসহ)

[৩.১.৪] িশ দশ নাথ (ল ও জাঘর] জাঘর/ ল (সাইট) অিফস এবং আিলক দর িকট গণনার মােম া িশ দশ নাথর তের িহসাব (সীল ারসহ)

[৪.১] তািক সংার-সংরণ

[৪.১.১] াপিতক রাকীিতর সংার-সংরণ ব বত
ডেমেশন

েকৗশল শাখা, িহসাব শাখা ও আিলক দর
সংার-সংরণ ব বত আেলাকিচ এবং িয়ং (েযাজ ে)
ডেমেশন (ারসহ)

[৪.১.২] াপিতক রাকীিতর সংার-সংরণ েকৗশল শাখা, িহসাব শাখা ও আিলক দর সংার-সংরণ পরবত আেলাকিচ ডেমেশন (ারসহ)

[৪.১.৩] াপিতক রাকীিতর সংার-সংরণ কায ম সাদন
ও পরবত ডেমেশন

েকৗশল শাখা, িহসাব শাখা ও আিলক দর সংার-সংরণ পরবত আেলাকিচ ডেমেশন (ারসহ)

[৪.১.৪] াপিতক রাকীিতর রাসায়িনক সংার-সংরণ েকৗশল শাখা, িহসাব শাখা ও আিলক দর
সেদর রাসায়িনক সংার- সংরণ ব বত এবং পরবত
আেলাকিচ (সীল ারসহ)



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, ন ২১, 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

তািক িনদশ ন দশ ন ও অা দশ নী দশ নাথ (ল ও জাঘর)
বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন
মণালয়

বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন মণালেয়র দশ নীয় ানসহ দশ েনর বা হেণর জ
বাংলােদশ পয টন কেপ ােরশন ও পয টন বােড র মােম িনয়তা।

তািক িনদশ ন দশ ন ও অা দশ নী িশ দশ নাথ (ল ও জাঘর]
বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন
মণালয়

বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন মণালেয়র দশ নীয় ানসহ দশ েনর বা হেণর জ
বাংলােদশ পয টন কেপ ােরশন ও পয টন বােড র মােম িনয়তা।

তািক িনদশ ন দশ ন ও অা দশ নী দশ নাথ (ল ও জাঘর) জনিনরাপা িবভাগ, রা মণালয় সদ ও াপনায় আগত দশ নাথেদর িনরাপা িবধান করা।

তািক িনদশ ন দশ ন ও অা দশ নী িশ দশ নাথ (ল ও জাঘর] জনিনরাপা িবভাগ, রা মণালয় সদ ও াপনায় আগত দশ নাথেদর িনরাপা িবধান করা।

তািক াপনা উৎখনন উৎখননত াপনা
জলা শাসেকর কায ালয়, বারবান
পাব ত জলা

তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা ও ানারেযা িনদশ ন িচিতকরণ
এবং জিরপ সাদন

িচিত াপনা ও ানারেযা
িনদশ ন

জলা শাসেকর কায ালয়, বারবান
পাব ত জলা

তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা ও ানারেযা িনদশ ন িচিতকরণ
এবং জিরপ সাদন

উপেজলা ওয়ারী জিরপ
জলা শাসেকর কায ালয়, বারবান
পাব ত জলা

তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা উৎখনন উৎখননত াপনা জলা শাসেকর কায ালয়, িমা
তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা ও ানারেযা িনদশ ন িচিতকরণ
এবং জিরপ সাদন

িচিত াপনা ও ানারেযা
িনদশ ন

জলা শাসেকর কায ালয়, িমা
তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা ও ানারেযা িনদশ ন িচিতকরণ
এবং জিরপ সাদন

উপেজলা ওয়ারী জিরপ জলা শাসেকর কায ালয়, িমা
তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা উৎখনন উৎখননত াপনা জলা শাসেকর কায ালয়, চাম
তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা ও ানারেযা িনদশ ন িচিতকরণ
এবং জিরপ সাদন

িচিত াপনা ও ানারেযা
িনদশ ন

জলা শাসেকর কায ালয়, চাম
তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা ও ানারেযা িনদশ ন িচিতকরণ
এবং জিরপ সাদন

উপেজলা ওয়ারী জিরপ জলা শাসেকর কায ালয়, চাম
তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা উৎখনন উৎখননত াপনা জলা শাসেকর কায ালয়, িসেলট
তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা ও ানারেযা িনদশ ন িচিতকরণ
এবং জিরপ সাদন

িচিত াপনা ও ানারেযা
িনদশ ন

জলা শাসেকর কায ালয়, িসেলট
তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।
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কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
তািক াপনা ও ানারেযা িনদশ ন িচিতকরণ
এবং জিরপ সাদন

উপেজলা ওয়ারী জিরপ জলা শাসেকর কায ালয়, িসেলট
তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা উৎখনন উৎখননত াপনা জলা শাসেকর কায ালয়, নামগ
তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা ও ানারেযা িনদশ ন িচিতকরণ
এবং জিরপ সাদন

িচিত াপনা ও ানারেযা
িনদশ ন

জলা শাসেকর কায ালয়, নামগ
তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা ও ানারেযা িনদশ ন িচিতকরণ
এবং জিরপ সাদন

উপেজলা ওয়ারী জিরপ জলা শাসেকর কায ালয়, নামগ
তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা উৎখনন উৎখননত াপনা জলা শাসেকর কায ালয়, হিবগ
তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা ও ানারেযা িনদশ ন িচিতকরণ
এবং জিরপ সাদন

িচিত াপনা ও ানারেযা
িনদশ ন

জলা শাসেকর কায ালয়, হিবগ
তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা ও ানারেযা িনদশ ন িচিতকরণ
এবং জিরপ সাদন

উপেজলা ওয়ারী জিরপ জলা শাসেকর কায ালয়, হিবগ
তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা উৎখনন উৎখননত াপনা
জলা শাসেকর কায ালয়,
মৗলভীবাজার

তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা ও ানারেযা িনদশ ন িচিতকরণ
এবং জিরপ সাদন

িচিত াপনা ও ানারেযা
িনদশ ন

জলা শাসেকর কায ালয়,
মৗলভীবাজার

তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা ও ানারেযা িনদশ ন িচিতকরণ
এবং জিরপ সাদন

উপেজলা ওয়ারী জিরপ
জলা শাসেকর কায ালয়,
মৗলভীবাজার

তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা উৎখনন উৎখননত াপনা জলা শাসেকর কায ালয়, াণবািড়য়া
তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা ও ানারেযা িনদশ ন িচিতকরণ
এবং জিরপ সাদন

িচিত াপনা ও ানারেযা
িনদশ ন

জলা শাসেকর কায ালয়, াণবািড়য়া
তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা ও ানারেযা িনদশ ন িচিতকরণ
এবং জিরপ সাদন

উপেজলা ওয়ারী জিরপ জলা শাসেকর কায ালয়, াণবািড়য়া
তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা উৎখনন উৎখননত াপনা জলা শাসেকর কায ালয়, লীর
তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা ও ানারেযা িনদশ ন িচিতকরণ
এবং জিরপ সাদন

িচিত াপনা ও ানারেযা
িনদশ ন

জলা শাসেকর কায ালয়, লীর
তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।
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কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
তািক াপনা ও ানারেযা িনদশ ন িচিতকরণ
এবং জিরপ সাদন

উপেজলা ওয়ারী জিরপ জলা শাসেকর কায ালয়, লীর
তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা উৎখনন উৎখননত াপনা নায়াখালী পওর িবভাগ
তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা ও ানারেযা িনদশ ন িচিতকরণ
এবং জিরপ সাদন

িচিত াপনা ও ানারেযা
িনদশ ন

নায়াখালী পওর িবভাগ
তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা ও ানারেযা িনদশ ন িচিতকরণ
এবং জিরপ সাদন

উপেজলা ওয়ারী জিরপ নায়াখালী পওর িবভাগ
তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা উৎখনন উৎখননত াপনা জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা ও ানারেযা িনদশ ন িচিতকরণ
এবং জিরপ সাদন

িচিত াপনা ও ানারেযা
িনদশ ন

জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা ও ানারেযা িনদশ ন িচিতকরণ
এবং জিরপ সাদন

উপেজলা ওয়ারী জিরপ জলা শাসেকর কায ালয়, ফনী
তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা উৎখনন উৎখননত াপনা জলা শাসেকর কায ালয়, কবাজার
তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা ও ানারেযা িনদশ ন িচিতকরণ
এবং জিরপ সাদন

িচিত াপনা ও ানারেযা
িনদশ ন

জলা শাসেকর কায ালয়, কবাজার
তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা ও ানারেযা িনদশ ন িচিতকরণ
এবং জিরপ সাদন

উপেজলা ওয়ারী জিরপ জলা শাসেকর কায ালয়, কবাজার
তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা উৎখনন উৎখননত াপনা জলা শাসেকর কায ালয়, চদর
তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা ও ানারেযা িনদশ ন িচিতকরণ
এবং জিরপ সাদন

িচিত াপনা ও ানারেযা
িনদশ ন

জলা শাসেকর কায ালয়, চদর
তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা ও ানারেযা িনদশ ন িচিতকরণ
এবং জিরপ সাদন

উপেজলা ওয়ারী জিরপ জলা শাসেকর কায ালয়, চদর
তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা উৎখনন উৎখননত াপনা জলা শাসেকর কায ালয়, খাগড়াছিড়
তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা ও ানারেযা িনদশ ন িচিতকরণ
এবং জিরপ সাদন

িচিত াপনা ও ানারেযা
িনদশ ন

জলা শাসেকর কায ালয়, খাগড়াছিড়
তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৭ ণ তািরখ: মলবার, ন ২১, ২০২২

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
তািক াপনা ও ানারেযা িনদশ ন িচিতকরণ
এবং জিরপ সাদন

উপেজলা ওয়ারী জিরপ জলা শাসেকর কায ালয়, খাগড়াছিড়
তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসল হালনাগাদ তািদ রণ
ও সািব ক সহেযািগতা ।



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৮ ণ তািরখ: মলবার, ন ২১, ২০২২

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



পিরিশষ্ট-'গ' 

 

                     আঞ্চিলক/মাঠ পয র্ােয়র কায র্ালেয়র জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্-পিরকল্পনা, ২০২২-২০২৩  
আঞ্চিলক/মাঠ পয র্ােয়র কায র্ালেয়র নাম: পৰ্ত্নতত্তব্ অিধদপ্তর, আঞ্চিলক পিরচালেকর কায র্ালয়, চট্টগৰ্াম ও িসেলট িবভাগ, কুিমল্লা। 
 

কায র্কৰ্েমর নাম কম র্সম্পাদন 
সূচক 

 

সূচেকর 
মান 

একক 
 

বাস্তবায়েনর 
দািয়তব্পৰ্াপ্ত 
বয্িক্ত/পদ 

২০২২-
২০২৩ 

অথ র্বছেরর 
লক্ষয্মাতৰ্া 

বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পিরবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  মন্তবয্ 
লক্ষয্মাতৰ্া/ 
অজর্ন 

১ম 
েকায়াট র্ার 

২য় 
েকায়াট র্ার 

৩য় 
েকায়াট র্ার 

৪থ র্ 
েকায়াট র্ার 

েমাট 
অজর্ন 

অিজর্ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
১. পৰ্ািতষ্ঠািনক বয্বস্থা………………………………..... 
 ১.১ ৈনিতকতা কিমিটর 
সভা আেয়াজন 

সভা 
আেয়ািজত 

২ সংখয্া আঞ্চিলক পিরচালক  লক্ষয্মাতৰ্া ১  ১     
অজর্ন      

১.২ ৈনিতকতা কিমিটর 
সভার িসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবািয়ত 
িসদ্ধান্ত 

৪ % আঞ্চিলক পিরচালক  লক্ষয্মাতৰ্া  ৫০%  ৫০%    

অজর্ন      

১.৩ সুশাসন পৰ্িতষ্ঠার 
িনিমত্ত অংশীজেনর 
(stakeholders) 
অংশগৰ্হেণ  সভা 

অনুিষ্ঠত সভা ৪ সংখয্া আঞ্চিলক পিরচালক  লক্ষয্মাতৰ্া  ১  ১    
অজর্ন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংকৰ্ান্ত 
পৰ্িশক্ষণ আেয়াজন  

পৰ্িশক্ষণ 
আেয়ািজত 

২ সংখয্া আঞ্চিলক পিরচালক  লক্ষয্মাতৰ্া 
 

১    
 

 
 

  
 
 অজর্ন      

১.৫ কম র্-পিরেবশ উন্নয়ন 
(সব্াস্থয্িবিধ 
অনুসরণ/িটওএন্ডইভুক্ত 
অেকেজা মালামাল 
িনষ্পিত্তকরণ /পিরষ্কার-
পিরচ্ছন্নতা বৃিদ্ধ, 
মিহলােদর জনয্ পৃথক 
ওয়াশরুেমর বয্বস্থা 
ইতয্ািদ  

উন্নত কম র্-
পিরেবশ 

৩ সংখয্া 
ও 

তািরখ 

েফাকাল পেয়ন্ট ও সংিশ্লষ্ট 
শাখা 

 লক্ষয্মাতৰ্া 
 

১ 
(২৫.৮.২২) 

 ১ 
(৯.৩.২৩) 

    

অজর্ন      

অজর্ন      
অজর্ন      

  



-২- 

২.  কৰ্েয়র েক্ষেতৰ্ শুদ্ধাচার ........................................................................ 
২.১ ২০২২-২৩ অথ র্ 
বছেরর কৰ্য়-পিরকল্পনা  
ওেয়বসাইেট পৰ্কাশ 

কৰ্য়-
পিরকল্পনা 

ওেয়বসাইেট 
পৰ্কািশত 

৩ তািরখ েফাকাল পেয়ন্ট  লক্ষয্মাতৰ্া (৩০.৮.২২) (১৫.১০.২২)      

 
অজর্ন 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

৩. শুদ্ধাচার সংিশ্লষ্ট এবং দুন�িত পৰ্িতেরােধ সহায়ক অনয্ানয্ কায র্কৰ্ম…………….. (অগৰ্ািধকার িভিত্তেত ১ নংসহ নুয্নতম ৪ িট কায র্কৰ্ম) 
৩.১ েসবা পৰ্দােনর েক্ষেতৰ্ 
েরিজস্টাের পৰ্েদয় েসবার 
িববরণ ও েসবাগৰ্হীতার 
মতামত সংরক্ষণ 

েরিজস্টার 
হালনাগাদকৃত 

৮ % েফাকাল পেয়ন্ট ও সংিশ্লষ্ট 
শাখা 

 লক্ষয্মাতৰ্া ৩৩.৩% ৩৩.৩% ৩৩.৩% ৩৩.৩%    
অজর্ন      

৩.২ খনন, সংস্কার ও 
িনম র্ান কাজ পিরদশ র্ন 

পিরদশ র্নকৃত ৮  আঞ্চিলক পিরচালক  লক্ষয্মাতৰ্া   ১ ১    
অজর্ন      

৩.৩ অিডট আপিত্তর উপর 
পৰ্িশক্ষণ কম র্শালা 

পৰ্িশক্ষণ 
আেয়ািজত 

৮  েফাকাল পেয়ন্ট ও সংিশ্লষ্ট 
শাখা 

 লক্ষয্মাতৰ্া ১       
অজর্ন      

৩.৪ ই-ফাইিলং ও এিপএ 
এর উপর কম র্কতর্া- 
কম র্চারীেদর পৰ্িশক্ষণ 
পৰ্দান। 

পৰ্িশক্ষণ 
আেয়ািজত 

৮  েফাকাল পেয়ন্ট ও সংিশ্লষ্ট 
শাখা 

 লক্ষয্মাতৰ্া        
অজর্ন ১   ১  
অজর্ন      
অজর্ন      

 

িব:দৰ্:- েকান কৰ্িমেকর কায র্কৰ্ম পৰ্েযাজয্ না হেল তার কারণ মন্তবয্ কলােম উেল্লখ করেত হেব। 

 



ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা ২০২২-২৩  

(র্াঠ পর্ যায়েি অরিয়েি জর্ন্) 

 

ক্রর্ 

 

কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যেম্পাদন 

 সূচক 

 

একক 

 

কর্ যেম্পাদন 

সূচয়কি র্ান 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অোধািণ উত্তর্ চলরি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা/য়েবা 

েহরজকিণ/রিরজটাইয়জশন বাস্তবােন 

[১.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা/য়েবা 

েহরজকিণ/রিরজটাইয়জশন বাস্তবারেি 

িারিখ ১০ ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ 

 

০২ [২.১] ই-নরিি ব্যবহাি বৃরি [২.১.১] ই-িাইয়ল ননাট রনষ্পরত্তকৃি % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

০৩ [২.১] িথ্য বািােন হালনাগাদকিণ [৩.১.১] িথ্য বািােন হালনাগাদকৃি েংখ্যা ১৫ ৪ ৩ ২    

০৪ [৪.১] ৪ি য রশল্পরবপ্লয়বি চযায়লঞ্জ 

নর্াকায়বলাে কিণীে রবষয়ে অবরহিকিণ 

েভা/কর্ যশালা আয়োজন 

[৪.১.১] ৪ি য রশল্পরবপ্লয়বি চযায়লঞ্জ নর্াকায়বলাে 

কিণীে রবষয়ে অবরহিকিণ েভা/কর্ যশালা 

আয়োরজি 

েংখ্যা ৫ ২ ১ -- 

 

০৫ [৫.১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা 

বাস্তবােন 

[৫.১.১] কর্ যপরিকল্পনা বাস্তবােন েংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ 

আয়োরজি 

েংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কর্ যপরিকল্পনাি অধ যবারষ যক স্ব-মূল্যােন 

প্ররিয়বদন উর্ধ্যিন কর্তযপয়ক্ষ্ি রনকট নপ্ররিি  

িারিখ ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 

 

 



 

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  

 


