
সেকশন-৩ 

কর্ মেম্পাদন পরিকল্পনা 

কর্ মেম্পাদন 

সেত্র 

  

কর্ মেম্পাদননি 

র্ান 

 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মেম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

পদ্ধরি 

(Calculation 

Method) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ মেম্পাদন 

সূচনকি র্ান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃি অর্মন লেযর্াত্রা/রনণ মায়ক ২০21-22 

(Target/Criteria value for FY 2021-22) 

১ম 

ত্রৈমাসিক 

অর্জন 

প্রসিবেদন 

(জুলাই-

সিবেম্বর 

২০২১) 

 

২য় 

ত্রৈমাসিক 

অর্জন 

প্রসিবেদন 

(অবটাের-

সিবিম্বর 

২০২১) 

 

২০১9-20 ২০20-21 অোধািণ অরি উত্তর্ 

উত্তর্ 
চলরি 

র্ান 

চলরি 

র্াননি 

রননে 

১০০% ৯০% 

৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 8 9 ১০ ১১ ১2 13 14 15 16 

সর্লা প্রশােননি সকৌশলগি উনেশ্যেমূহ 

(১) 

সর্লা পর্ মানয়ি 

দপ্তিেমূনহি 

উন্নয়নমূলক 

কার্ মক্রর্েমূনহি  

ের্ন্বয়োধন ও 

এেরিরর্ 

বাস্তবায়নন 

র্বাবরদরহিা 

মূলক 

প্রশােরনক 

ব্যবস্থা 

রনরিিকিণ 

১৭ 

[১.১] সর্লা উন্নয়ন ের্ন্বয় করর্টিি েভা 

আনয়ার্ন 

[১.১.১]  অনুরিি েভা ের্রি েংখ্যা ২ 12 12 ১২ ১১ ১০ 9 - 03 03 

[১.১.২]  রেদ্ধান্ত বাস্তবায়ন গড় % ১ - - ৬০ 54 48 42 - 50 55 

[১.২] দাপ্তরিক কানর্ আইরেটিি ব্যবহাি 

রনরিিকিণ  

[১.২.১]  ই- নরিি র্াধ্যনর্ 

রনষ্পরত্তকৃি পত্র 

গড় % ২ - ৮০ ৮৫ ৭৬ ৬৮ ৫৯ - 97.26 96.88% 

[১.৩] সর্লা প্রশােক কর্তমক এফরেআি 

সপ্রিণ 

[১.৩.১] সপ্ররিি প্ররিনবদন 
ের্রি েংখ্যা 

১ 12 12 ১২ ১১ ১০ 9 - 03 06 

[১.৪] বঙ্গবন্ধু লাইভ ম্াংনগা রর্উরর্য়ার্ 

স্থাপন 

[১.৪.১]ম্াংনগা রর্উরর্য়ার্ প্ররিিা িারিখ িারিখ ২ - - 15.3.22 15.4.22 15.5.22 15.6.22 - - 27.10.21 

[১.৫] গণশুনানীি র্াধ্যনর্ অরভনর্াগ 

রনষ্পরত্ত 

[১.৫.১] রনষ্পরত্তি হাি গড় % ২ ৮৫ ৮৮ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ - ১০০% ১০০% 

[১.6] আনর্ি বহুমুখী ব্যবহাি 

রনরিিকিনণ প্ররশেণ প্রদান 

[১.৬.১]  প্রশিক্ষণার্থী ের্রি েংখ্যা ১ - - ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ - - 

[১.৭] প্ররিটি উপনর্লায় পর্ মটন কণ মাি 

স্থাপন 

[১.৭.১]  পর্ মটন কণ মাি স্থাপন ের্রি েংখ্যা ১ - - ৫ ৪ ৩ - - - - 

  

[১.৮] িথ্য অরধকাি আইনন িথ্য প্রদান 

েংক্রান্ত 

 

[১.৮.১] প্রদানকৃি িথ্য গড় % ১ - - ৬০ 54 48 42 - ১০০% ১০০% 

[১.৯] কনিানা (COVID-19) ভাইিাে 

প্ররিনিানধ র্নেনচিনিামূলক গৃহীি 

ব্যবস্থা 

[১.৯.১]  কার্ মক্রনর্ি ছরব ের্রি েংখ্যা ২ - - ৪ ৩ ২ ১ - 4 - 

 



 

 

কর্ মেম্পাদন 

সেত্র 

  

কর্ মেম্পাদননি 

র্ান 

 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মেম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

পদ্ধরি 

(Calculation 

Method) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ মেম্পাদন 

সূচনকি র্ান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃি অর্মন লেযর্াত্রা/রনণ মায়ক ২০21-22 

(Target/Criteria value for FY 2021-22) 

১ম 

ত্রৈমাসিক 

অর্জন 

প্রসিবেদন 

(জুলাই-

সিবেম্বর 

২০২১) 

২য় 

ত্রৈমাসিক 

অর্জন 

প্রসিবেদন 

(অবটাের-

সিবিম্বর 

২০২১) 

২০১9-20 ২০20-21 অোধািণ অরি 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলরি 

র্ান 

চলরি 

র্াননি 

রননে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 8 9 ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

  

[১.১০] গ্রাম পুশিশির কার্ যক্রম মশিটশরিং 

এর জন্য এযাপস্ তৈশর 

[১.১০.১]  এযাপস্ তৈশর ৈাশরখ প্রকাি-

কাি 

২ - - ১৫.১২.২

১ 

১৫.১.২২ ১৫.২.২

২ 

১৫.৩.

২২ 

- 29.07.21 - 

(2) 

ভূরর্ 

ব্যবস্থাপনায় 

রিরর্টালাইনর্

শননি র্াধ্যনর্ 

র্নবান্ধব ভূরর্ 

ব্যবস্থাপনা গনড় 

সিালা 

 

 

 

 

 

১৭ 

[2.১]  সর্লা িার্স্ব েনেলন েভা 

আনয়ার্ন 

[2.১.১] অনুরিি েভা ের্রি েংখ্যা ২ 12 12 12 1১ ১০ 9 - ০৩ ০৩ 

[২.২] ই-শমউশটিি এর মাধ্যশম 

শিষ্পশিকৃৈ িামজাশর ও জমাখাশরশজর 

আশেদি শিষ্পশি 

[2.২.১] ই-শমউশটিশির মাধ্যশম 

আশেদি শিষ্পশি 

গড় % ২ - ৮২ ৮৫ ৮২ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৮৮.৭৩% ৮৬.১৩

% 

[২.৩] ভূশম ররকর্ য হািিাগাদকরণ [2.৩.১] হািিাগাদকৃৈ খশৈয়াি গড় % ১ - ৯০ ৯২ ৮২ ৭৩ ৬৪ ৫৫ ৯০% ৮৬.১৩

% 

[২.৪] খাসজশম েশদােস্তকৃৈ [2.৪.১] েশদােস্তকৃৈ জশমর 

পশরমাণ 

সমশি পশরমা

ি 

(একর) 

১ ৭.৮৮ ৮.০   ৮.০ ৭.৯৫ ৭.৯০ ৭.৮৮ - ৫.৭৪ ৩৮.৪২ 

[২.৫] ভূশম উন্নয়ি কর ও শিশপ িীজ মাশি 

আদায় 

[2.৫.১] আদায়কৃৈ অর্থ য ক্রমপুশিভূ

ৈ 

টাকা 

(শকাটি) 

৩ ৫.৬৮ ৬.০ 6.12 ৬.০ ৫.৮ ৫.৬ ৫.৫ ১.১৬৫৫ ২.০০ 

[২.৬] অিিাইি সফটওয়যাশর রহাশডিং এর 

র্াটা এশি সম্পন্নকরণ 

[2.৬.১] অিিাইি সফটওয়যাশর 

রহাশডিং এর র্াটা এশি 

গড় % ২ - - ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৭১ ১০০% 

[২.৭] সায়রাৈ মহাি ব্যেস্থাপিা [2.৭.১] সায়রাৈ মহাি ইজারাকৃৈ গড় % ২ - ৯০ ৯২ ৮২ ৭৩ ৬৪ ৫৫ ৮০% ১০০% 

[২.৮] অশৈশরক্ত রজিা প্রিাসক (রাজস্ব) 

কর্তযক শমস রকস শিষ্পশিকরণ 

[2.৮.১] রনষ্পরত্তকৃি র্ার্লা গড় % ১ - ৬০ ৭০ ৬৩ ৫৬ ৪৯ - ৫০% ৪০% 

[২.৯] রাজস্ব প্রিাসশির কম যকৈযা ও 

কম যচারীশদর জন্য প্রশিক্ষণ আশয়াজি 

[2.৯.১]  প্রশিক্ষণার্থী ের্রি েংখ্যা ১ - - ৪০ ৩৮ ৩৫ ৩২ ৩০ ৪০ ৪০ 

[২.১০] রজিা প্রিাসক ও অশৈশরক্ত রজিা 

প্রিসক (রাজস্ব) কর্তযক উপশজিা ও 

[2.১০.১] পরিদশ মনকৃি অরফে  ের্রি েংখ্যা ২ - - ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ১৮ ৩০ 



ইউশিয়ি ভূশম অশফস পশরদি যি 

 

 

কর্ মেম্পাদন 

সেত্র 

  

কর্ মেম্পাদননি 

র্ান 

 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মেম্পাদন সূচক 

(Performance Indicators) 

গণনা 

পদ্ধরি 

(Calculation 

Method) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ মেম্পাদন 

সূচনকি র্ান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃি অর্মন লেযর্াত্রা/রনণ মায়ক ২০21-22 

(Target/Criteria value for FY 2021-22) 

১ম 

ত্রৈমাসিক 

অর্জন 

প্রসিবেদন 

(জুলাই-

সিবেম্বর 

২০২১) 

২য় 

ত্রৈমাসিক 

অর্জন 

প্রসিবেদন 

(অবটাের-

সিবিম্বর 

২০২১) 

২০১9-20 ২০20-21 অোধািণ অরি 

উত্তর্ উত্তর্ 
চলরি 

র্ান 

চলরি 

র্াননি 

রননে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 8 9 ১০ ১১ ১2 13 14 15 16 

(3) 

অপিাধ 

প্ররিনিাধকনল্প 

সর্লা পর্ মানয় 

আইন-শৃঙ্খলাি 

উন্নয়ন ও 

র্নরনিাপত্তা 

েংহরিকিণ 

1৫ 

[3.১] সর্লা আইন শৃঙ্খলা করর্টিি েভা 

আনয়ার্ন 

[3.১.১] অনুরিি েভা ের্রি েংখ্যা ২ 12 12 12 11 10 9 - ০৩ ০৩ 

[৩.২] শিে যাহী ম্যশজশেট রকাশট যর মামিা 

শিষ্পশিকরণ 

[3.২.১] শিষ্পশিকৃৈ মামিা সমশি সিংখ্যা ২ ৩২৬ ৩৫০ ৩৫০ ৩৪০ ৩৩০ ৩২৬ - ৬৪ ২২০ 

[3.৩] রনয়রর্ি সর্াবাইল সকাট ম পরিচালনা [3.৩.১]  পরিচারলি সর্াবাইল সকাট ম ের্রি েংখ্যা ২ ৪০০ ৪২০ ৪২০ 756 672 588 - ৫০৩ ১৭৭ 

[3.৪] পারেক সগাপনীয় প্ররিনবদন সপ্রিণ [3.৪.১]  সপ্ররিি প্ররিনবদন ের্রি েংখ্যা ২ 24 24 24 22 20 18 - ০৬ ০৬ 

[৩.৫] অশৈ: রজিা ম্যাশজশেট কর্তযক 

আশপি মামিা পশরচািিা 

[৩.৫.১] শিষ্পশিকৃৈ মামিা সমশি সিংখ্যা ২ ৬৫ ৬৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ - ৩৭ ১৪৭ 

[3.৬] সর্লা প্রশােক কর্তমক সর্লখানা 

পরিদশ মন 

[3.৬.১]  পরিদশ মনকৃি ের্রি েংখ্যা ২ 12 ১২ 12 11 10 9 - ০২ ০২ 

[3.৭] নািী ও রশশু রনর্ মািন সিানধ 

র্নেনচিনিা মূলক উঠান ববঠক 

আনয়ার্ন 

[3.৭.১]  আনয়ারর্ি উঠান ববঠক ের্রি েংখ্যা ১ - - 12 9 8 7 - ০৩ ০৩ 

[3.৮] বাল্যরববাহ ও র্াদকদ্রব্য রনয়ন্ত্রনণ 

র্নেনচিনিামূলক েভা আনয়ার্ন 

[3.৮.১]  আনয়ারর্ি উঠান ববঠক ের্রি েংখ্যা ২ - - 12 9 8 7 - ০৩ ০৬ 

 

 

 



কর্ মেম্পাদন 

সেত্র 

  

কর্ মেম্পাদননি 

র্ান 

 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মেম্পাদন সূচক 

(Performance Indicators) 

গণনা 

পদ্ধরি 

(Calculation 

Method) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ মেম্পাদন 

সূচনকি র্ান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃি অর্মন লেযর্াত্রা/রনণ মায়ক ২০21-22 

(Target/Criteria value for FY 2021-22) 

১ম 

ত্রৈমাসিক 

অর্জন 

প্রসিবেদন 

(জুলাই-

সিবেম্বর 

২০২১) 

২য় 

ত্রৈমাসিক 

অর্জন 

প্রসিবেদন 

(অবটাের-

সিবিম্বর 

২০২১) 

২০১9-20 ২০20-21 অোধািণ অরি 

উত্তর্ উত্তর্ 
চলরি 

র্ান 

চলরি 

র্াননি 

রননে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 8 9 ১০ ১১ ১2 13 14 15 16 

(৪) 

র্ানবেম্পদ 

উন্নয়ন ও 

প্রারিিারনক 

েের্িা বৃরদ্ধ 

 

১৩ 

[4.১] ৩য় সেনী ও 4ি ম সেনীি শূণ্য 

পনদ রননয়াগ প্ররদান 

 

[4.১.১]  রেদ্ধান্ত বাস্তবায়ন গড় % ২ - - ৫০ 45 40 35 - ৩৫ ৪৫% 

[4.২] ক্ষুদ্র নৃনগািীি েনদ পত্র প্রদান [4.২.১]  প্রদানকৃি েনদপত্র গড় % ১ ৬০ 60 ৬০ 54 48 42 - ১০০% ১০০% 

[4.৩] কম যকৈযা-কম যচারীশদর দাপ্তশরক 

ও ব্যশক্তগৈ সমস্যা সমাধাশি স্টাফ 

সিা আশয়াজি 

অনুশিৈ সিা সমশি সিংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ - - - ০৩ ০৩ 

[4.৪] রবরেএে (প্রশােন) কযািানিি 

রশোনরবশ কর্ মকিমানদি ইনোরভ মে 

প্ররশেণ আনয়ার্ন 

[4.৪.১]  প্ররশেণ কাল ের্রি ঘন্টা ২ ১৮০ 180 ১৮০ - - - - ১৫ ১৫ 

[4.৫] সর্লা প্রশােনন কর্ মিি 

কর্ মচািীনদি প্ররশেণ আনয়ার্ন 

[4.৫.১]  প্ররশেণ কাল গড় র্নঘন্টা ২ ৬০ 60 ৬০ 54 48 42 - ১৫ ১৫ 

[4.৬]  র্ন্ম রনবন্ধন েম্পন্নকিণ 

 

[4.৬.1]  সর্লাি র্ন্ম রনবন্ধন হাি গড় % 1 - - 50 45 40 35 - ১০০% 100% 

[4.৭]  মৃত্যয রনবন্ধন েম্পন্নকিণ [4.৭.1]  সর্লাি মৃত্যয রনবন্ধন হাি 

 

গড় % 1 - - 25 23 20 18 - ১০০% 100% 

[৪.৮] উদ্ভাবনী/ক্ষুদ্র উন্নয়ন উনেগ 

বাস্তবায়ন 

[৪.৮.1] নূন্যির্ একটি উদ্ভাবনী 

উনোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন উনোগ চালুকৃি 

িারিখ িারিখ ২ - - ১৫.০২.২

২ 

১৫.০৩.২

২ 

১৫.০৪.

২২ 

- - ২৯.০৭.২১ - 

 

 

 

 

 

 

 



 

কর্ মেম্পাদন 

সেত্র 

  

কর্ মেম্পাদননি 

র্ান 

 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মেম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

পদ্ধরি 

(Calculation 

Method) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ মেম্পাদন সূচনকি 

র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃি অর্মন লেযর্াত্রা/রনণ মায়ক ২০21-22 

(Target/Criteria value for FY 2021-22) 

১ম 

ত্রৈমাসিক 

অর্জন 

প্রসিবেদন 

(জুলাই-

সিবেম্বর 

২০২১) 

 

২য় 

ত্রৈমাসিক 

অর্জন 

প্রসিবেদন 

(অবটাের-

সিবিম্বর 

২০২১) 

 

২০১9-20 ২০20-21 অোধািণ অরি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলরি 

র্ান 

চলরি র্াননি 

রননে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 8 9 ১০ ১১ ১2 13 14 15 16 

(5) 

র্ানেেি 

রশো 

রনরিিকিণ ও 

মুরিযুনদ্ধি 

সচিনায় 

উদ্বুদ্ধকিণ 

৮ 

[5.১] রনয়রর্ি রশো প্ররিিান 

পরিদশ মন  

[5.১.১] দশ মন/পরিদশ মনকৃি ের্রি েংখ্যা ২ - - ১২০ ১০৮ ৯৬ ৮৪ ৭২ ১৯ ৭৮ 

[5.২] র্ারিরর্রিয়া ক্লােরুর্ ব্যবস্থা 

রনরিিকিণ 

[5.২.১] র্ারিরর্রিয়া 

ক্লােরুনর্ি েংখ্যা 

ের্রি েংখ্যা 1 - - ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ - ৮৪ - 

[৫.৩] মুশক্তযুশের রচৈিায় 

শিক্ষার্থীশদর উদ্বুেকরণ 

[৫.৩.১] প্রার্থশমক ও মাধ্যশমক 

শেদ্যািশয় েীর মুশক্তশর্াোশদর 

গল্প রিািাশিা 

সমশি শেদ্যািয় 

সিংখ্যা 

১ - ৩৬ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৪০ - 

[৫.৩.১] প্রার্থশমক ও মাধ্যশমক 

শিক্ষা প্রশৈিাশি মুশক্তযুে 

শেষয়ক কণ যার স্থাপি 

সমশি শেদ্যািয় 

সিংখ্যা 

২ - ২০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ০৫ - 

[৫.৩.৩] পিাকা সশাভার্াত্রা ও 

সদয়ারলকা 

ৈাশরখ রদয়াশিকা 

প্রকাি 

২ ১ ২ ২ ১ - - - - ১৩.১২.২০

২১ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

েংনর্ার্নী-৫ 

ই-গভন্যমান্স ও উদ্ভাবন কর্ মপরিকল্পনা, ২০২১-২২ 

 

ক্রর্  কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মেম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ মেম্পাদন 

সূচনকি র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন প্রসিবেদন 

(জুলাই-সিবেম্বর ২০২১) 

২য় ত্রৈমাসিক অর্জন 

প্রসিবেদন 

(অবটাের-সিবিম্বর 

২০২১) 

অোধািণ উত্তর্ চলরি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ 
[১.১] ই-নরিি ব্যবহাি বৃরদ্ধ 

[১.১.১] ই-ফাইনল সনাটরনস্পরত্তকৃি % ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% ৮০% 96.88% 

০২ 

[২.১] িথ্য বািায়ন 

হালনাগাদকিণ 

]২.১.১ [িথ্য বািায়নন েকল সেবা বস হালনাগাদকৃি  েংখ্যা ১০ ৪ ৩ ২ ০১ 14 

[২.১.২] রবরভন্ন প্রকাশনা ও িথ্যারদ িথ্য বািায়নন 

প্রকারশি 
েংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ ০১ - 

০৩ 

[৩.১] ই-গভন্যমান্স ও উদ্ভাবন 

কর্ মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন 

[৩.১.১] কর্ মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন েংক্রান্ত প্ররশেণ 

আনয়ারর্ি  
েংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ ০১ 02 

[৩.১.২] কর্ মপরিকল্পনাি বাস্তবায়ন অগ্রগরি পর্ মানলাচনা 

েংক্রান্ত েভা আনয়ারর্ি 
েংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ ০১ 01 

[৩.১.৩] কর্ মপরিকল্পনাি অধ মবারষ মক স্ব -মূল্যায়ন প্ররিনবদন 

উর্ব্মিন কর্তমপনেি রনকট সপ্ররিি 
িারিখ ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ - - 

০৪ 

[৪.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা /

সেবা েহরর্কিণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

কার্ মক্রর্ বাস্তবায়ন  

[৪.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািনা /সেবা েহরর্কিণ/ ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন কার্ মক্রর্ বাস্তবারয়ি  
িারিখ  ৫ ২৮/0২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ ২৯.০৭.২০২১ - 

 

  



েংনর্ার্নী 6 :  অরভনর্াগ প্ররিকাি ব্যবস্থা েংক্রান্ত কর্ ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

কার্ মক্রনর্ি 

সেত্র 

 

র্ান 
কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মেম্পাদন 

সূচক 

 

প্রর্াণক 

একক 

 

কর্ মেম্পাদন 

সূচনকি র্ান 

প্রকৃি 

অর্মন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃি 

অর্মন 

২০২০-

২১ 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ ১ম ত্রৈমাসিক 

অর্জন 

প্রসিবেদন 

(জুলাই-

সিবেম্বর 

২০২১) 

১ম ত্রৈমাসিক 

অর্জন 

প্রসিবেদন 

(অবটােরসিবি

ম্বর ২০২১) 

 

অোধািণ 

অরি 

উত্তর্ 

উত্তর্ 

চলরি 

র্ান 

চলরি 

র্াননি 

রননে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪  

 

 

প্রারিিারনক 

ব্যবস্থাপনা 

 

 

৫ 

[১.১] অরভনর্াগ 

রনষ্পরত্ত কর্ মকিমা 

(অরনক) ও আরপল 

কর্ মকিমাি িথ্য 

ওনয়বোইনট বত্রর্ারেক 

রভরত্তনি হালনাগাদকিণ 

[১.১.১]  অরনক ও 

আরপল কর্ মকিমাি 

িথ্য হালনাগাদকৃি 

এবং ওনয়বোইনট 

আপনলািকৃি 

হালনাগাদ 

েম্পনন্নি েিকারি 

পত্র, 

ওনয়বোইনটি 

রলংক 

েংখ্যা 

 
৫ - - ৪ ৩ - -  ০১ 01 

পরিবীেণ ও 

েের্িাবৃরদ্ধ 

 

২০ 

[২.১] রনরদ মি ের্নয় 

অনলাইন/ অফলাইনন 

প্রাপ্ত অরভনর্াগ রনষ্পরত্ত 

এবং রনষ্পরত্ত েংক্রান্ত 

র্ারেক প্ররিনবদন 

উর্ধ্মিন কর্তমপে বিাবি 

সপ্রিণ 

[২.১.১] অরভনর্াগ 

রনষ্পরত্তকৃি 

রনষ্পরত্ত 

প্ররিনবদন 

% 
৮ 

 
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  ৯০% ৯০% 

[২.২] 

কর্ মকিমা/কর্ মচািীনদি 

অরভনর্াগ প্ররিকাি 

ব্যবস্থা এবং রর্আিএে 

েফটওয়যাি রবষয়ক 

প্ররশেণ আনয়ার্ন 

[২.২.১] প্ররশেণ 

আনয়ারর্ি 

অরফে আনদশ, 

আনলাচযসূরচ, 

উপরস্থরিি 

হারর্িা 

েংখ্যা 
৫ 

 

- - ৪ ৩ ২ ১  ০১ ০১ 

[২.৩] বত্রর্ারেক 

রভরত্তনি পরিবীেণ 

এবং বত্রর্ারেক 

পরিবীেণ প্ররিনবদন 

[২.৩.১] বত্রর্ারেক 

প্ররিনবদন সপ্ররিি 

পরিবীেণ 

প্ররিনবদন 
েংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১  ০১ 

০১ 

 



উর্ধ্মিন কর্তমপনেি 

রনকট সপ্রিণ 

[২.৪] অরভনর্াগ 

প্ররিকাি ব্যবস্থাপনা 

রবষনয় 

সেকনহাল্ডািগনণি 

ের্ন্বনয় অবরহিকিণ 

েভা 

[২.৪.১] েভা 

অনুরিি 

েভাি 

কার্ মরববিণী 
েংখ্যা ৪ - - ২ ১  -  ০১ ০১ 

 

  



েংনর্ার্নী ৭ :  সেবা প্রদান প্ররিশ্রুরি বাস্তবায়ন কর্ ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২০২২  

 

কার্ মক্রনর্ি 

সেত্র 

 

র্ান 
কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মেম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ মেম্পাদ

ন সূচনকি 

র্ান 

প্রকৃি 

অর্মন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃি 

অর্মন 

২০২০-

২১ 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

১ম ত্রৈমাসিক 

অর্জন প্রসিবেদন 

(জুলাই-সিবেম্বর 

২০২১) 

 

 

১ম ত্রৈমাসিক 

অর্জন 

প্রসিবেদন 

(জুলাই-

সিবেম্বর 

২০২১) 

 

  

অোধািণ 

অরি 

উত্তর্ 

উত্তর্ 

চলরি 

র্ান 

চলরি 

র্াননি 

রননে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩   

প্রারিিারনক 

 

 

১০ 

[১.১] সেবা প্রদান 

প্ররিশ্রুরি পরিবীেণ 

করর্টিি রেদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

[১.১.১] রেদ্ধান্ত 

বাস্তবারয়ি 
% ৫ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০%  ১০০% ১০০% 

[১.২] সেবা প্রদান 

প্ররিশ্রুরি বত্রর্ারেক 

রভরত্তনি 

হালনাগাদকিণ   

[১.২.১] ওনয়ব                                                                                        

োইনট  প্ররি বত্রর্ারেনক 

হালনাগাদকৃি 

হালনাগানদি   

েংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩ - -  0১ ০১ 

েের্িা 

অর্মন ও 

পরিবীেণ 

১৫ 

[২.১] সেবা প্রদান 

প্ররিশ্রুরি রবষয়ক  

প্ররশেণ আনয়ার্ন  

 

[১.১.১] প্ররশেণ 

আনয়ারর্ি 

প্ররশেনণি 

েংখ্যা 

 

১০ - - ৪ ৩ ২ ১  ০১ ০১ 

[২.২]  সেবা প্রদান 

রবষনয় 

সেকনহাল্ডািগনণি 

ের্ন্বনয় অবরহিকিণ 

েভা আনয়ার্ন 

[১.৩.১]  অবরহিকিণ 

েভা অনুরিি 
েভাি েংখ্যা ৫ - - ২ ১ - -  ০১ ০১ 

 

 

 



েংনর্ার্নী ৮ :  িথ্য অরধকাি রবষনয় ২০২১-২২ অি মবছনিি বারষ মক কর্ মপরিকল্পনা   

িথ্য অরধকাি রবষনয় ২০২১-২২ অি মবছনিি বারষ মক কর্ মপরিকল্পনা 

 

কার্ মক্রনর্ি 

সেত্র 

 

র্ান 
কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মেম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ মেম্পাদন 

সূচনকি র্ান 

প্রকৃি অর্মন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃি 

অর্মন 

২০২০-২১ 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ ১ম 

ত্রৈমাসিক 

অর্জন 

প্রসিবেদন 

(জুলাই-

সিবেম্বর 

২০২১) 

 

 

১ম 

ত্রৈমাসিক 

অর্জন 

প্রসিবেদন 

(জুলাই-

সিবেম্বর 

২০২১) 

 

 

অোধািণ অরি উত্তর্ উত্তর্ চলরি র্ান 
চলরি 

র্াননি রননে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩   

প্রারিিারনক ১০ 

[১.১] রনধ মারিি 

ের্নয়ি র্নধ্য িথ্য 

প্রদান 

 

[১.১.১] রনধ মারিি 

ের্নয়ি র্নধ্য িথ্য 

প্রদানকৃি 

% ৫   ১০০% 
৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 

 

েের্িা বৃরদ্ধ 
১৫ 

[১.২] 

স্বপ্রনণারদিভানব 

প্রকাশনর্াগ্য িথ্য 

হালনাগাদ কনি 

ওনয়বোইনট প্রকাশ 

[১.২.১] 

হালনাগাদকৃি িথ্য 

ওনয়বোইনট 

প্রকারশি 

িারিখ 

 
৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
-  - 

[১.৩] বারষ মক 

প্ররিনবদন প্রকাশ  

[১.৩.১] বারষ মক 

প্ররিনবদন প্রকারশি  
িারিখ  ৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-১১-

২০২১ 

১৫-১২-

২০১৯ 
- - - - 

[১.৪]  িথ্য অরধকাি 

আইন, ২০০৯ এি ৫ 

ধািা অনুোনি 

র্াবিীয় িনথ্যি 

কযাটাগিী  ও 

কযাটালগ বিরি/ 

হালনাগাদকিণ 

[১.৪.১]  িনথ্যি 

কযাটাগিী  ও 

কযাটালগ প্রস্তুিকৃি 

িারিখ ৩   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
-  - 



[১.৫] িথ্য অরধকাি 

আইন ও রবরধরবধান 

েম্পনকম 

র্নেনচিনিা 

বৃরদ্ধকিণ 

[১.৫.১]  প্রচাি 

কার্ মক্রর্ েম্পন্ন 
েংখ্যা ৩   ৩ ২ ১ - - ০১  

[১.৬] িথ্য অরধকাি 

রবষনয় কর্ মকিমানদি 

প্ররশেণ আনয়ার্ন    

]১. ৬ .১[  প্ররশেণ 

আনয়ারর্ি েংখ্যা  ৩   ৩ ২ ১ - - ০৩ - 

 

 


