
সেকশন-৩ 

কর্ মেম্পাদন পরিকল্পনা 

 
 

 

 

 

 

 

 

কর্ মেম্পাদন 

সেত্র 

  

কর্ ম 

েম্পাদন 

এি র্ান 

 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মেম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা পদ্ধরি 

(Calculat

ion 

Method) 
 

একক 

(Unit) 

কর্ মেম্পাদন 

সূচককি র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃি অর্মন লেযর্াত্রা/রনণ মায়ক ২০22-23 

(Target/Criteria value for FY 2022-23) 

প্রকেপণ 

(Projecti

on) 

২০২3-২4 

 

প্রকেপণ 

(Proje

ction) 

২০২4-

২5 

 

১ম 

ত্রৈমাসিক 

অর্জন 

প্রসিবেদন 

(জুলাই-

সিবেম্বর 

২০২২) 

 

2য় 

ত্রৈমাসিক 

অর্জন 

প্রসিবেদন 

(অবটাের-

সিবিম্বর 

২০২২) 

 

২০20-

21 

২০21-

22 

অোধািণ অরি 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলরি 

র্ান 

চলরি 

র্াকনি 

রনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 8 9 ১০ ১১ ১2 13 14 15 16 17 ১৮ 

সর্লা প্রশােকনি সকৌশলগি উকেশ্যেমূহ   

(১) 

সর্লা পর্ মাকয়ি 

দপ্তিেমূকহি 

উন্নয়নমূলক 

কার্ মক্রর্েমূকহ

ি  ের্ন্বয়োধন 

ও এেরিরর্ 

বাস্তবায়কন 

র্বাবরদরহিা 

মূলক 

প্রশােরনক 

ব্যবস্থা 

রনরিিকিণ 

১৫ 

[১.১] সর্লা উন্নয়ন ের্ন্বয় 

করর্টিি েভা আকয়ার্ন 

[১.১.১]  অনুরিি 

েভা 
ের্রি েংখ্যা ২ 12 12 ১২ ১১ ১০ 9 

- 
১২ ১২ 3 

3 

[১.১.২] রেদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

গড় % ১ - 
60 ৬5 60 55 50 

- 
70 7৫ ৮৭% 

88.08 

[১.২] দাপ্তরিক কাকর্ 

আইরেটিি ব্যবহাি 

রনরিিকিণ  

[১.২.১]  ই- নরিি 

র্াধ্যকর্ রনষ্পরত্তকৃি 

পত্র 

গড় % ২ ৮০ ৮৫ 90 85 80 75 - ৯5 ১০০ ৯৬% 

100% 

[১.৩] সর্লা প্রশােক কর্তমক 

এফরেআি সপ্রিণ 

[১.৩.১] সপ্ররিি 

প্ররিকবদন 
ের্রি েংখ্যা 

২ 12 
12 ২৪ ২২ ২০ ১৮ 

- 24 24 ৬ 6 

[১.৪] গণশুনানীি র্াধ্যকর্ 

অরভকর্াগ রনষ্পরত্ত 

[১.৪.১] রনষ্পরত্তি 

হাি 

গড় % ২ ৮৮ ৯০ ৯২ ৯০ ৮৫ ৮০ - 95 100 100% 100% 

[১.৫] িথ্য অরধকাি আইকন 

িথ্য প্রদান েংক্রান্ত 

[১.৫.১] প্রদানকৃি 

িথ্য 

গড় 
% 2 

- ৬০ ৬০ 54 48 
42 - 

৯5 100 ১০০% - 

[১.৬] এনজিও কার্ যক্রম 

সমন্বয় জিষয়ক সভা  

[১.৬.১] সভা 

অনুজিত 
সমজি সংখ্যা ২ 12 12 12 ১১ 1০ ৮ ৭ 12 12 3 

3 

[১.৭] অনলাইন খজতয়ান ও 

জিজভন্ন মামলার নকল 

সরিরাহ 

[১.৭.১] মামলার 

নকল সরিরাহ গড় % ২ - - 8০ 7৫ ৭০ 6৫ ৬০ 8৫ ৯০ ৯৯% 
99.89

% 



 

 

 

 

 

 

 

কর্ মেম্পাদন 

সেত্র 

  

কর্ ম 

েম্পাদন 

এি র্ান 

 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মেম্পাদন সূচক 

(Performanc

e Indicators) 

গণনা পদ্ধরি 

(Calcula

tion 

Method) 
 

একক 

(Unit

) 

কর্ মেম্পাদন 

সূচককি র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃি অর্মন লেযর্াত্রা/রনণ মায়ক ২০22-23 
(Target/Criteria value for FY 2022-23) 

প্রকেপণ 

(Projecti

on) 

২০২3-২4 

 

প্রকেপণ 

(Proje

ction) 

২০২4-

২5 

 

১ম 

ত্রৈমাসিক 

অর্জন 

প্রসিবেদন 

(জুলাই-

সিবেম্বর 

২০২২) 

 

2য় 

ত্রৈমাসিক 

অর্জন 

প্রসিবেদন 

(অবটাের-

সিবিম্বর 

২০২২) 

 

২০20

-21 

২০21

-22 

অোধািণ অরি 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলরি 

র্ান 

চলরি 

র্াকনি 

রনকে 

১০০% ৯০%   
৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 8 9 ১০ ১১ ১2 13 14 15 16 ১৭ ১৮ 

সর্লা প্রশােকনি সকৌশলগি উকেশ্যেমূহ   

(3) 

অপিাধ 

প্ররিকিাধককল্প 

সর্লা পর্ মাকয় 

আইন-শৃঙ্খলাি 

উন্নয়ন ও 

র্নরনিাপত্তা 

েংহরিকিণ 

1৫ 

[3.১] সর্লা আইন 

শৃঙ্খলা করর্টিি েভা 

আকয়ার্ন 

[3.১.১] অনুরিি 

েভা ের্রি েংখ্যা ২ 12 12 12 11 10 9 - 12 12 3 

3 

[৩.২] জনি যাহী ম্যজিস্ট্রেট 

ককাস্ট্রট যর মামলা 

জনষ্পজিকরণ 

[3.২.১] 

জনষ্পজিকৃত 

মামলা 

সমজি সংখ্যা ২ ৩৬০ ৩৬০ ৩৬০ ৩৫০ ৩৪০ ৩৩০ - 
৩৬০ ৩৬০ ১৪৬ 

191 

[3.৩] রনয়রর্ি সর্াবাইল 

সকার্ ম পরিচালনা 

[3.৩.১]  

পরিচারলি 

সর্াবাইল সকার্ ম 

ের্রি েংখ্যা ২ 
৪৩০ ৪৩০ ৪৩০ ৪২০ ৪১০ ৪০০ 

- 
৪৪০ ৪৪০ ২৭৯ 

214 

[3.৪] পারেক সগাপনীয় 

প্ররিকবদন সপ্রিণ 

[3.৪.১]  সপ্ররিি 

প্ররিকবদন 
ের্রি েংখ্যা ২ 

24 24 24 22 20 18 
- 

24 24 ৬ 6 

[৩.৫] জিজি, অজতজরক্ত 

জিজি, এজিজিস্ট্রের দেজনক 

শুনানী ও জরস্ট্রটইনার ভাতা 

িািে জিল প্রোন 

[৩.৫.১] জিজি, 

অজতজরক্ত জিজি, 

এজিজিস্ট্রের 

প্রোনকৃত জিল 

গড় % ২ ৬৫ ৭০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ - ৭০ ৭৫ - 

100% 

[3.৬] সর্লা প্রশােক 

কর্তমক সর্লখানা 

পরিদশ মন 

[3.৬.১]  

পরিদশ মনকৃি ের্রি েংখ্যা ২ ১২ 12 12 11 10 9 - 12 12 ৩ 

3 

[3.৭] নািী ও রশশু 

রনর্ মািন সিাকধ 

র্নেকচিনিা মূলক 

উঠান ববঠক আকয়ার্ন 

[3.৭.১]  

আকয়ারর্ি উঠান 

ববঠক 
ের্রি েংখ্যা ১ - 12 12 9 8 7 - 12 12 ৩ 

3 

[3.৮] বাল্যরববাহ ও 

র্াদকদ্রব্য রনয়ন্ত্রকণ 

র্নেকচিনিামূলক েভা 

আকয়ার্ন 

[3.৮.১]  

আকয়ারর্ি উঠান 

ববঠক ের্রি েংখ্যা ২ - 12 12 9 8 7 - 12 12 ৩ 

3 



 

কর্ মেম্পাদন 

সেত্র 

  

কর্ ম 

েম্পাদন 

এি র্ান 

 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মেম্পাদন সূচক 

(Performanc

e Indicators) 

গণনা পদ্ধরি 

(Calcula

tion 

Method) 
 

একক 

(Unit

) 

কর্ মেম্পাদন 

সূচককি র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃি অর্মন লেযর্াত্রা/রনণ মায়ক ২০22-23 

(Target/Criteria value for FY 2022-23) 

প্রকেপণ 

(Projecti

on) 

২০২3-২4 

 

প্রকেপণ 

(Proje

ction) 

২০২4-

২5 

 

১ম 

ত্রৈমাসিক 

অর্জন 

প্রসিবেদন 

(জুলাই-

সিবেম্বর 

২০২২) 

 

2য় 

ত্রৈমাসিক 

অর্জন 

প্রসিবেদন 

(অবটাের-

সিবিম্বর 

২০২২) 

 

২০20

-21 

২০21

-22 

অোধািণ অরি 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলরি 

র্ান 

চলরি 

র্াকনি 

রনকে 

১০০% ৯০%   ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 8 9 ১০ ১১ ১2 13 14 15 16 17 ১৮ 

সর্লা প্রশােকনি সকৌশলগি উকেশ্যেমূহ   

(2) 

ভূরর্ ব্যবস্থাপনায় 

রিরর্র্ালাইকর্শ

সনি র্াধ্যকর্ 

র্নবান্ধব ভূরর্ 

ব্যবস্থাপনা গকড় 

সিালা 

 

১৮ 

[2.১]  সর্লা িার্স্ব েভা 

আকয়ার্ন 

[2.১.১] অনুরিি 

েভা 

ের্রি েংখ্যা ২ 12 12 12 1১ ১০ 9 - 12 12 3 3 

[২.২] ই-জমউস্ট্রটশন এর 

মাধ্যস্ট্রম জনষ্পজিকৃত 

নামিাজর ও িমাখাজরস্ট্রির 

আস্ট্রিেন জনষ্পজি 

[2.২.১] ই-

জমউস্ট্রটশস্ট্রনর 

মাধ্যস্ট্রম আস্ট্রিেন 

জনষ্পজি 

গড় % ২ ৮২ ৮৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯০ ৯০ ৮৮% 90% 

[২.৩] ভূজম করকর্ য 

হালনাগােকরণ 

[2.৩.১] 

হালনাগােকৃত 

খজতয়ান 

গড় % ১ ৯০ ৯২ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫ ৯৫ ৮৮% 90% 

[২.৪] খাসিজম িস্ট্রদািস্তকৃত [2.৪.১] 

িস্ট্রদািস্তকৃত িজমর 

িজরমাণ 

সমজি িজরমান 

(একর) 

১ ৮.০ ৮.০ ৮.৫০ ৭.৮০ ৭.৫০ ৭.২০ - ৮.৫ ৮.৫ ২.১৬ - 

[২.৫] ভূজম উন্নয়ন কর ও 

জভজি লীি মাজন আোয় 

[2.৫.১] আোয়কৃত 

অর্ য 

ক্রমপুজিভূত টাকা 

(স্ট্রকাটি) 

২ ৬.০ 6.12 6.1৫ ৬.০ ৫.৮ ৫.৬ ৫.৫ ৬.২০ ৬.২৫ ২.২৯ 2.5 

[২.৬] সায়রাত মহাল 

ব্যিস্থািনা 

[2.৬.১] সায়রাত 

মহাল ইিারাকৃত 

গড় % ১ ৯০ ৯২ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫ ৯৫ ৮৬% 17% 

[২.৭] অজতজরক্ত কিলা 

প্রশাসক (রািস্ব) কর্তযক জমস 

ককস জনষ্পজিকরণ 

[2.৭.১] 

রনষ্পরত্তকৃি র্ার্লা 

গড় % ১ ৬০ ৭০ ৭৫ ৬৮ ৬৫ ৬০ - ৮০ ৮৫ 72% 75% 

[২.৮] কিলা প্রশাসক ও 

অজতজরক্ত কিলা প্রশসক 

(রািস্ব) কর্তযক উিস্ট্রিলা ও 

ইউজনয়ন ভূজম অজিস 

িজরেশ যন 

[2.৮.১] 

পরিদশ মনকৃি 

অরফে  

ের্রি েংখ্যা ২ - ৮০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৭৫ ৮৫ ৮৫ 20 30 

[২.৯] ক্ষুদ্র নৃ-স্ট্রগািীর িজম 

জিক্রস্ট্রয়র অনুমজতর আস্ট্রিেন 

জনষ্পজি 

[২.৯.১] র্রর্ 

রবক্রকয়ি অনুর্রিি 

আকদশ প্রদান 

গড় % ২ ৬০ ৬৫ ৬৫ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৭০ ৭০ ২০% 

২২.২২

% 

[২.১০] আমস্ট্রমাক্তারনামা 

েজলল জর-

স্ট্যাম্প/ভযাজলর্করস্ট্রণর 

আস্ট্রিেন জনষ্পজি 

[২.১০.১] 

আমস্ট্রমাক্তারনামা েজলল 

জর-স্ট্যাম্প/ 

ভযাজলর্করস্ট্রণর আস্ট্রেশ 

প্রোন 

গড় % ২ ৮০ ৭২ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৪২ ৭৫ ৭৮ 
১০০

% 

- 

[২.১১]  এল এ ককস্ট্রসর 

ক্ষজতপুরণ আস্ট্রিেন জনষ্পজি 

[২.১১.১] 

জনষ্পজিকৃত 

আস্ট্রিেন 

গড় % ১ - - ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৫ ৬০ ১২ 

১৩ 

[২.১২] কিনাস্ট্ররল সাটি যজিস্ট্রকট 

মামলা জনষ্পজি 

[২.১২.১] 

জনষ্পজিকৃত মামলা 
সমজি সংখ্যা ১ - - ১২০ ১১০ ১০০ ৯৫ ৯০ ১৩০ ১৪০ ৮০ 

৪৯ 
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গণনা 

পদ্ধরি 

(Calcul

ation 

Method

) 
 

একক 

(Unit) 

কর্ মেম্পাদন 

সূচককি র্ান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

প্রকৃি অর্মন লেযর্াত্রা/রনণ মায়ক ২০22-23 

(Target/Criteria value for FY 2022-

23) 

প্রকেপণ 

(Projecti

on) 

২০২3-২4 

 

প্রকেপণ 

(Proje

ction) 

২০২4-

২5 

 

১ম 

ত্রৈমাসিক 

অর্জন 

প্রসিবেদন 

(জুলাই-

সিবেম্বর 

২০২২) 

 

2য় 

ত্রৈমাসিক 

অর্জন 

প্রসিবেদন 

(অবটাের-

সিবিম্বর 

২০২২) 

 

২০20

-21 

২০21

-22 

অোধািণ অরি 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলরি 

র্ান 

চলরি 

র্াকনি 

রনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 8 9 ১০ ১১ ১2 13 14 15 16 17 ১৮ 

সর্লা প্রশােকনি সকৌশলগি উকেশ্যেমূহ   

(৪) 

র্ানবেম্পদ 

উন্নয়ন ও 

প্রারিিারনক 

েের্িা বৃরদ্ধ 

 

১৪ 

[4.১] ৩য় সেনী ও 4ি ম 

সেনীি শূণ্য পকদ রনকয়াগ 

প্ররদান 

[4.১.১]  রেদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

গড় % ২ - ৫০ ৫০ 45 40 35 - ৫০ ৫০ 30% 3 

[4.২] ক্ষুদ্র নৃকগািীি 

েনদপত্র প্রদান 

[4.২.১]  

প্রদানকৃি 

েনদপকত্রি হাি 

গড় % ২ 60 ৬০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ - ৭০ ৭৫ ১০০% ১০০% 

[4.৩] কম যকতযা-

কম যচারীস্ট্রের োপ্তজরক ও 

ব্যজক্তগত সমস্যা সমাধাস্ট্রন 

স্ট্াি সভা আস্ট্রয়ািন 

অনুজিত সভা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     সমজি সংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ ৩ 3 

[4.৪] রবরেএে (প্রশােন) 

কযািাকিি রশোনরবশ 

কর্ মকিমাকদি ইনোরভ মে 

প্ররশেণ আকয়ার্ন 

[4.৪.১]  প্ররশেণ 

কাল 

ের্রি ঘন্টা ২ 180 ১৮০ ১৮০ - - - - ১৮০ ১৮০ 35 - 

[4.৫] সর্লা প্রশােকন 

কর্ মিি কর্ মচািীকদি 

প্ররশেণ আকয়ার্ন 

[4.৫.১]  

প্ররশেণ কাল 

গড় র্নঘন্টা ২ 60 ৬০ ৬০ 54 48 42 - ৬০ ৬০ 5 5 

[4.৬]  র্ন্ম রনবন্ধন 

েম্পন্নকিণ 

[4.৬.1]  সর্লাি 

র্কন্মি ১ বছকিি 

র্কধ্য র্ন্ম 

রনবন্ধকনি হাি 

গড় % 1 - 50 ৮0 ৭5 ৭2 70 ৬8 ১০০ ১০০ 89.% 108.3

5% 

[4.৭]  মৃত্যয রনবন্ধন 

েম্পন্নকিণ 

[4.৭.1]  সর্লাি 

মৃত্যযি ১ বছকিি 

র্কধ্য মৃত্যয 

রনবন্ধকনি হাি 

গড় % 1 - 25 ৪৫ ৪2 ৩8 ৩5 32 ৫০ ৫৫ 90% 98.15

% 



 

 

 

 

 

[৪.৮] চাকিীিি অবস্থায় 

মৃত্যযবিণকািী েিকারি 

কর্ মচািীকদি আকবদন 

রনষ্পরত্ত 

[৪.৮.১] 

রনষ্পরত্তি হাি 

গড় % ২ - - ৬০ ৫০ ৪০ ৪৫ - ৭০ ৭৫ ৭৮% 71.73

% 

কর্ মেম্পাদন সেত্র 

  

কর্ ম 

েম্পাদন 

এি র্ান 

 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মেম্পাদন সূচক 

(Performanc

e Indicators) 

গণনা 

পদ্ধরি 

(Calcul

ation 

Method

) 
 

একক 

(Unit) 

কর্ মেম্পাদন 

সূচককি র্ান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃি অর্মন লেযর্াত্রা/রনণ মায়ক ২০22-23 

(Target/Criteria value for FY 2022-

23) 

প্রকেপণ 

(Projec

tion) 

২০২3-

২4 

 

প্রকেপণ 

(Projec

tion) 

২০২4-

২5 

 

১ম 

ত্রৈমাসিক 

অর্জন 

প্রসিবেদন 

(জুলাই-

সিবেম্বর 

২০২২) 

 

2য় 

ত্রৈমাসিক 

অর্জন 

প্রসিবেদন 

(অবটাের-

সিবিম্বর 

২০২২) 

 

২০20

-21 

২০21

-22 

অোধািণ অরি 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলরি 

র্ান 

চলরি 

র্াকনি 

রনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 8 9 ১০ ১১ ১2 13 14 15 16 17 ১৮ 

সর্লা প্রশােকনি সকৌশলগি উকেশ্যেমূহ   

(5) 

র্ানেম্মি রশো 

রনরিিকিণ ও 

মুরিযুকদ্ধি 

সচিনায় 

উদ্বুদ্ধকিণ 

৮ 

[5.১] রনয়রর্ি রশো 

প্ররিিান পরিদশ মন  

[5.১.১] 

দশ মন/পরিদশ মনকৃি 

ের্রি েংখ্যা ২ - ১২০ ১৪০ ১২০ ১১০ ১০০ - ১৫০ ১৬০ ৩২ ৩৫ 

[5.২] র্ারিরর্রিয়া ক্লােরুর্ 

ব্যবস্থা রনরিিকিণ 

[5.২.১] 

র্ারিরর্রিয়া 

ক্লােরুকর্ি েংখ্যা 

ের্রি েংখ্যা 1 - ৫০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ - ৭০ ৮০ ১৬ ১৫ 

[৫.৩] মুজক্তযুস্ট্রের কচতনায় 

জশক্ষার্ীস্ট্রের উদ্বুেকরণ 

[৫.৩.১] প্রার্জমক 

ও মাধ্যজমক 

জিদ্যালস্ট্রয় িীর 

মুজক্তস্ট্রর্াোস্ট্রের গল্প 

কশানাস্ট্রনা 

সমজি জিদ্যালয় 

সংখ্যা 

১ ৩৬ ৪০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ - ৫০ ৫৫ ১০ ১১ 

[৫.৩.২] প্রার্জমক 

ও মাধ্যজমক জশক্ষা 

প্রজতিাস্ট্রন মুজক্তযুে 

জিষয়ক কণ যার 

স্থািন 

সমজি জিদ্যালয় 

সংখ্যা 

২ ২০ ৫০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ - ৬০ ৬৫ - - 

[৫.৩.৩] 

সদয়ারলকা উৎেব 

আকয়ার্ন 

তাজরখ কেয়াজলকা 

প্রকাশ 

২ ২ ২ ২ ১ - - - ২ ২ - ১ 



েংকর্ার্নী-৪ 

                                                                                 আঞ্চরলক/র্াঠ পর্ মাকয়ি কার্ মালকয়ি র্ািীয় শুদ্ধাচাি সকৌশল কর্ ম-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

আঞ্চরলক/র্াঠ পর্ মাকয়ি কার্ মালকয়ি নার্: সর্লা প্রশােককি কার্ মালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

কার্ মক্রকর্ি নার্ কর্ মেম্পাদন সূচক 

 

সূচককি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়কনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অি মবছকিি 

লেযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরি পরিবীেণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লেযর্াত্রা/ 

অর্মন 

১র্ 

সকায়ার্ মাি 

২য় 

সকায়ার্ মাি 

৩য় 

সকায়ার্ মাি 

৪ি ম 

সকায়ার্ মাি 

সর্ার্ 

অর্মন 

অরর্মি 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারিিারনক ব্যবস্থা………………………………... ২৬ 

১.১ বনরিকিা করর্টি েভা 

আকয়ার্ন 

েভা আকয়ারর্ি 
২ 

েংখ্যা এরিরে (োরব মক) ৪ লেযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অর্মন 1 ১    

১.২ বনরিকিা করর্টিি 

েভাি রেদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ি রেদ্ধান্ত 
৪ 

% এরিরে (োরব মক) ৯০% লেযর্াত্রা ৯০% ৯০% ৯০% ৯০%    

অর্মন ৯0% ৮৭.৫%    

১.৩ সুশােন প্ররিিাি 

রনরর্ত্ত অংশীর্কনি 

(stakeholders) 

অংশগ্রহকণ  েভা 

অনুরিি েভা 

৪ 

েংখ্যা এরিরে (োরব মক) ৪ লেযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অর্মন 1 ১    

১.৪ শুদ্ধাচাি েংক্রান্ত 

প্ররশেণ আকয়ার্ন  

প্ররশেণািী 

২ 

েংখ্যা এরিরে (োরব মক)/ 

প্রশােরনক 

কর্ মকিমা 

২০০ লেযর্াত্রা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০    

অর্মন ৬০ ৭৬    

১.৫ কর্ ম-পরিকবশ উন্নয়ন 

(স্বাস্থযরবরধ 

অনুেিণ/টিওএন্ডইভুি 

অকককর্া র্ালার্াল 

রবনিকিণ/পরিষ্কাি-

পরিচ্ছন্নিা বৃরদ্ধ ইিযারদ  

১. টিওএন্ডইভুি অকককর্া 

র্ালার্ালগুকলা রবনিকিণ 

২. ল্যাককর্টিং র্াকয়কদি র্ন্য 

পৃিক রুকর্ি ব্যবস্থাকিণ 

৩. েকল  শাখাি োর্কনি 

করিকিাকি ফুকলি গাছ দ্বািা 

েরিিকিণ 

৪. ০১ টি শাখাি কর্ মচািীকদি 

র্ন্য রকউরবকযাল সর্রবল স্থাপন 

৫. ককিানা পরিরস্থরিকি 

কর্ মচািীকদি স্বাস্থয সুিো 

রনরিিকিণ 

৩ 

েংখ্যা 

ও 

িারিখ 

এরিরে (োরব মক)/ 

এনরিরে 

০৫ টি  

ও 

৩০/০৯/২২ 

৩১/১২/২২ 

৩১/০৩/২৩ 

৩০/০৬/২৩ 

লেযর্াত্রা ০১ টি  

ও ৩০/০৯/ 

২০২২ 

০১ টি  

ও ৩১/১২/ 

২০২২ 

০২ টি  

ও ৩১/০৩/ 

২০২৩ 

০১ টি  

ও ৩০/০৬/ 

২০২৩ 

   

অর্মন ১টি ১টি 

 

   

অর্মন     

 

 

অর্মন       



কার্ মক্রকর্ি নার্ কর্ মেম্পাদন সূচক 

 

সূচককি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়কনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অি মবছকিি 

লেযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরি পরিবীেণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লেযর্াত্রা/ 

অর্মন 

১র্ 

সকায়ার্ মাি 

২য় 

সকায়ার্ মাি 

৩য় 

সকায়ার্ মাি 

৪ি ম 

সকায়ার্ মাি 

সর্ার্ 

অর্মন 

অরর্মি 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  ক্রকয়ি সেকত্র শুদ্ধাচাি ........................................................................ ৪ 

২.১ ২০২২-২৩ অি ম 

বছকিি ক্রয়-পরিকল্পনা  

ওকয়ব োইকর্ প্রকাশ 

ক্রয়-পরিকল্পনা 

ওকয়বোইকর্ প্রকারশি 

৩ িারিখ এরিরে (োরব মক)/ 

এনরিরে/ এরিরে 

(িার্স্ব)/ আিরিরে/ 

স্থানীয় েিকাি 

শাখা 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

লেযর্াত্রা ৩১/০৭/ 

২০২২ 

৩১/১২/ 

২০২২ 

৩১/০৩/ 

২০২৩ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

   

অর্মন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচাি েংরিি এবং দুনীরি প্ররিকিাকধ েহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্…………….. ২০ (অগ্রারধকাি রভরত্তকি নুযনির্ পাঁচটি কার্ মক্রর্) 

৩.১ সেবা প্রদাকনি সেকত্র 

সিরর্স্টাকি প্রকদয় সিোর 

সেেরণ ও সিোগ্রসিিার 

মিামি িংরক্ষণ 

সিরর্স্টাি িালনাগাদকৃি ৪ েংখ্যা েংরিি েকল 

শাখাি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কর্ মকিমা 

১২ লেযর্াত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

অর্মন - ১টি    

৩.২ শুদ্ধাচাি প্ররিিায় 

কর্ মকিমা/ কর্ মচািীকদি 

উৎোহ প্রদাকনি র্ন্য 

র্ারেক মূল্যায়ন  

োটি মরফককর্ প্রদান ৪ েংখ্যা এরিরে (োরব মক)/ 

েহকািী 

করর্শনাি 

(আইরেটি)/ 

েহকািী 

সপ্রাগ্রার্াি 

২৪ লেযর্াত্রা ৬ ৬ ৬ ৬    

অর্মন - -    

৩.৩ শুদ্ধাচাি প্ররিিা এবং 

দুনীরি প্ররিকিাকধ সেবা 

প্রািীকদি আকবদকনি সপ্ররেকি 

র্িাের্কয় আকবদন রনষ্পরত্তি 

ব্যবস্থা চালুকিণ 

সেবা প্রািীকদি আকবদকনি 

সপ্ররেকি প্রারপ্ত স্বীকাি ফর্ ম 

প্রদান 

৪ % এরিরে (োরব মক)/ 

েংরিি েকল 

শাখাি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কর্ মকিমা 

১০০% লেযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্মন - -    

৩.৪ রবদুযৎ, পারন ও 

জ্বালানীি (কিল/ গ্যাে) 

োেয়ী ও অপচয় সিাধকিণ 

র্রনর্রিং করর্টি কর্তক 

রিকপার্ ম প্রদান 

৪ েংখ্যা এনরিরে ১২ লেযর্াত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

অর্মন      

৩.৫ রনরদ মি ের্কয়ি র্কধ্য 

এল এ সকে রনষ্পরত্তকিণ 

রবিিণকৃি সচককি েংখ্যা ৪ েংখ্যা এরিরে (িার্স্ব)/ 

এলএও 

১০০ লেযর্াত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

অর্মন ১২ ১৩    

রব:দ্র:- সকান ক্ররর্ককি কার্ মক্রর্ প্রকর্ার্য না হকল িাি কািণ র্ন্তব্য কলাকর্ উকেখ কিকি হকব। 



সংযুজক্ত 

১.৫ কম যিজরস্ট্রিশ উন্নয়ন 

ক্র.নং কার্ যক্রস্ট্রমর নাম িাস্তিায়স্ট্রনর উিায় প্রমানক মন্তব্য 

০১. টিওএন্ডইভুক্ত অস্ট্রকস্ট্রিা মালামালগুস্ট্রলা জিনিকরণ অস্ট্রকস্ট্রিা মালামালগুস্ট্রলা জিনিকরণ সংক্রান্ত নীজতমালা অনুর্ায়ী ছজি/ অনুস্ট্রমাজেত ব্যয় প্রাক্কলন/ কার্ যজিিরণী  

০২. ল্যাকস্ট্রটটিং মাস্ট্রয়স্ট্রের িন্য পৃর্ক রুস্ট্রমর ব্যিস্থাকরণ টিআর প্রকস্ট্রল্পর মাধ্যস্ট্রম পূস্ট্রি যর ছজি ও িাস্তিায়স্ট্রনর ছজি  

০৩. সকল  শাখার সামস্ট্রনর কজরস্ট্রর্াস্ট্রর ফুস্ট্রলর গাছ দ্বারা সজিতকরণ কনিারত শাখার সাধারণ িাস্ট্রিস্ট্রটর মাধ্যস্ট্রম পূস্ট্রি যর ছজি ও িাস্তিায়স্ট্রনর ছজি  

০৪. ০১ টি শাখার কম যচারীস্ট্রের িন্য জকউজিকযাল কটজিল স্থািন জিজিআর ২০০৮ অনুর্ায়ী পূস্ট্রি যর ছজি ও িাস্তিায়স্ট্রনর ছজি  

০৫. কস্ট্ররানা িজরজস্থজতস্ট্রত কম যচারীস্ট্রের স্বাস্থয সুরক্ষা জনজিতকরণ মজনটজরং কজমটির মাধ্যস্ট্রম ছজি ও মজনটজরং কজমটির কার্ যক্রম  

 

 

 

 

 

 

 

 

েংকর্ার্নী-৫ 



ই-গভন্যমান্স ও উদ্ভাবন কর্ মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ 

 

ক্রর্  কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মেম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ মেম্পাদন 

সূচককি 

র্ান 

লের্াত্রা ২০২২-২০২৩ ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন 

(জুলাই-সিবেম্বর- ২০২২) 

২য় ত্রৈমাসিক অর্জন 

(অবটাের-সিবিম্বর- ২০২২) অোধািণ উত্তর্ চলরি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ 

[১.১] একটি 

উদ্ভাবনী ধািণা /

সেবা 

েহরর্কিণ/ 

রিরর্র্াইকর্শন 

বাস্তবায়ন 

[১.১.১] একটি উদ্ভাবনী 

ধািণা /সেবা েহরর্কিণ/ 

রিরর্র্াইকর্শন বাস্তবারয়ি 

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

০২ 

[২.১] ই-নরিি 

ব্যবহাি বৃরদ্ধ 

[২.১.১] ই-ফাইল সনার্ 

রনষ্পরত্তকৃি 
% ১০ ৮০% ৭০% ৬০% ৯৬% ১০০% 

০৩ 

[৩.১] িথ্য বািায়ন 

হালনাগাদকিণ 

[৩.১.১] িথ্য বািায়ন 

হালনাগাদকৃি 
েংখ্যা ১৫ 

৪ ৩ ২ - ১ 

০৪ 

[৪.১] ৪ি ম 

রশল্পরবপ্লকবি 

চযাকলঞ্জ 

সর্াকাকবলায় 

কিণীয় রবষকয় 

অবরহিকিণ 

েভা/কর্ মশালা 

আকয়ার্ন  

[৪.১] ৪ি ম রশল্পরবপ্লকবি চযাকলঞ্জ 

সর্াকাকবলায় কিণীয় রবষকয় 

অবরহিকিণ েভা/কর্ মশালা 

আকয়ারর্ি 
েংখ্যা ৫ 

২ ১ -- - - 

৫ 

[৫.১] ই-গভন্যমান্স ও 

উদ্ভাবন 

কর্ মপরিকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

[৫.১.১] কর্ মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন 

েংক্রান্ত প্ররশেণ আকয়ারর্ি  
েংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ - - 

[৫.১.২] কর্ মপরিকল্পনাি 

অধ মবারষ মক স্ব-মূল্যায়ন     

প্ররিকবদন উর্ব্মিন কর্তমপকেি 

রনকর্ সপ্ররিি 

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



 

েংকর্ার্নী 6 :  অরভকর্াগ প্ররিকাি ব্যবস্থা েংক্রান্ত কর্ ম-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

কার্ মক্রকর্ি 

সেত্র 

 

র্ান 
কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মেম্পাদন 

সূচক 

এক

ক 

 

কর্ মেম্পাদ

ন সূচককি 

র্ান 

প্রকৃি 

অর্মন 

২০২০

-২১  

প্রকৃি 

অর্মন 

২০২১

-২২  

লের্াত্রা ২০২২-২০২৩ ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন 

(জুলাই-সিবেম্বর- ২০২২) 

২য় ত্রৈমাসিক অর্জন 

(অবটাের-সিবিম্বর- ২০২২) 

অোধাি

ণ 

অরি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলি

র  

র্ান 

চলরি 

র্াকন

ি 

রনকে 

১০০% 
৯০

% 

৮০

% 

৭০

% 

৬০

% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩   

 

 

প্রারিিারন

ক 

 

 

১৪ 

[১.১] অরভকর্াগ 

রনষ্পরত্ত কর্ মকিমা 

(অরনক) ও 

আরপল কর্ মকিমাি 

িথ্য ওকয়বোইকর্ 

এবং রর্আিএে 

েফর্ওয়যাকি 

(প্রকর্ার্য সেকত্র) 

বত্রর্ারেক রভরত্তকি 

হালনাগাদকিণ 

]১.১.১[   

অরনক ও 

আরপল 

কর্ মকিমাি 

িথ্য 

হালনাগাদকৃ

ি এবং 

ওকয়বোইকর্ 

আপকলািকৃ

ি 

েংখ্য

 া 
৪ - - ৪ ৩ - - - 

http://www.chapainawabganj

.gov.bd/bn/site/info_officer/4e

gJ-%E0%A6%8F%E0%A6%B8-

%E0%A6%8F%E0%A6%AE-

%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0

%A6%BF%E0%A6%B8-

%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0

%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6

%BE%E0%A6%9C 

http://www.chapainawabganj.gov.bd/b

n/site/onik/XwTb-

%E0%A6%AE%E0%A7%8B-

%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%95%

E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%B2-

%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%

E0%A6%BE%E0%A6%AE 

[২.১] রনরদ মি 

ের্কয় অনলাইন/ 

অফলাইকন প্রাপ্ত 

অরভকর্াগ রনষ্পরত্ত 

]১.২.১[  

অরভকর্াগ 

রনষ্পরত্তকৃি 

% ৭ - - ৯০% 
৮০

% 

৭০

% 

৬০

% 
- ৯০% ১০০% 

[৩.১] অরভকর্াগ 

রনষ্পরত্ত েংক্রান্ত 

র্ারেক প্ররিকবদন 

উর্ধ্মিন কর্তমপে 

বিাবি সপ্রিণ 

]১.৩.১[  

প্ররিকবদন 

সপ্ররিি 

% ৩ - - ৯০% 
৮০

% 

৭০

% 

৬০

% 
- ১০০% ১০০% 

েের্িা 

অর্মন 

 

১১ 

[২.১] 

কর্ মকিমা/কর্ মচািী

সদি অরভকর্াগ 

প্ররিকাি ব্যবস্থা 

[২.১.১] 

প্ররশেণ 

আকয়ারর্ি 

েংখ্য

 া 
৪ - - ২ ১ - - - - - 



এবং রর্আিএে 

েফর্ওয়যাি 

রবষয়ক প্ররশেণ 

আকয়ার্ন 

[২.২] বত্রর্ারেক 

রভরত্তকি 

পরিবীেণ এবং 

বত্রর্ারেক 

পরিবীেণ 

প্ররিকবদন উর্ধ্মিন 

কর্তমপকেি রনকর্ 

সপ্রিণ 

[২.২.১] 

বত্রর্ারেক 

প্ররিকবদন 

সপ্ররিি 

েংখ্য

 া 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

- 

- 

[২.৩] অরভকর্াগ 

প্ররিকাি 

ব্যবস্থাপনা রবষকয় 

সস্টককহাল্ডািগকণি 

ের্ন্বকয় 

অবরহিকিণ েভা 

আকয়ার্ন 

[২.৩.১] 

েভা 

আকয়ারর্ি 

েংখ্য

 া 
৪ - - ২ ১  - - 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

েংকর্ার্নী ৭ :  সেবা প্রদান প্ররিশ্রুরি বাস্তবায়ন কর্ ম-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

 

কার্ মক্রকর্ি 

সেত্র 

 

র্ান 
কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মেম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ মেম্পাদন 

সূচককি 

র্ান 

প্রকৃি 

অর্মন 

২০২০-

২১      

প্রকৃি 

অর্মন 

২০২১-

২২ 

লের্াত্রা ২০২২-২০২৩ ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন 

(জুলাই-সিবেম্বর- ২০২২) 

২য় ত্রৈমাসিক অর্জন 

(অবটাের-সিবিম্বর- 

২০২২) অোধািণ 
অরি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলরি 

র্ান 

চলরি 

র্াকনি 

রনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩   

প্রারিিারনক 

 

 

১৮ 

[১.১] বত্রর্ারেক রভরত্তকি 

সেবা প্রদান প্ররিশ্রুরি েংক্রান্ত 

পরিবীেণ করর্টি পুনগ মঠন 

[১.১.১] কসমটি 

পুনগ জঠিি 
েংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 1 1 

[১.২] বত্রর্ারেক রভরত্তকি 

সেবা প্রদান প্ররিশ্রুরি েংক্রান্ত 

পরিবীেণ করর্টিি েভাি 

রেদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

[১.২.১] সিদ্ধান্ত 

োস্তোসয়ি এেং 

প্রসিবেদন সপ্ররণ 

% ৪ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 100% 100% 

[১.৩] সিো প্রদান প্রসিশ্রুসি 

সেষবয় আওিাধীন 

দপ্তর/িংস্থার িমন্ববয় 

ত্রৈমাসিক সিসিবি িিা 

আবয়ার্ন 

]১.৩.১[  েভা 

আকয়ারর্ি 

েংখ্যা 

 

২ - - ৪ ৩ ২ ১ - 1 1 

[১.৪] বত্রর্ারেক রভরত্তকি 

সেবা প্রদান প্ররিশ্রুরি 

হালনাগাদকিণ (আওিাধীন 

দপ্তি/েংস্থােহ) 

[১.৪.১] 

হালনাগাদকৃি 

 

েংখ্যা 

 

৯ 

 

- - ৪ ৩ ২ ১ - - 1 

েের্িা 

অর্মন  
৭ 

[২.১] সেবা প্রদান প্ররিশ্রুরি 

রবষয়ক কর্ মশালা/প্ররশেণ/ 

সেরর্নাি আকয়ার্ন 

[২.১.১] 

প্রসিক্ষণ/কম জিালা 

আবয়াসর্ি 

 

েংখ্যা 

 

৩ - - ২ ১ - - - - - 



[২.২] সিো প্রদান প্রসিশ্রুসি 

সেষবয় সেকবিাল্ডারগবণর 

িমন্ববয় অেসিিকরণ িিা 

আবয়ার্ন 

[২.২.১] 

অবরহিকিণ 

েভা অনুরিি 

েংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - - - 

 

 

 

েংকর্ার্নী ৮ :  িথ্য অরধকাি রবষকয় ২০২২-২৩ অি মবছকিি বারষ মক কর্ মপরিকল্পনা   

কর্ মেম্পাদকনি 

সেত্র 

 

র্ান 
কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মেম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ মেম্পাদন 

সূচককি 

র্ান 

প্রকৃি 

অর্মন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃি 

অর্মন 

২০২১-

২২ 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন 

(জুলাই-সিবেম্বর- ২০২২) 

২য় ত্রৈমাসিক অর্জন 

(অবটাের-সিবিম্বর- ২০২২) 

অোধািণ 
অরি 

উত্তর্ 
উত্তর্  

চলরি 

র্ান 

চলরি 

র্াকনি 

রনকে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩   

প্রারিিারনক ১০ 

[১.১] িথ্য অরধকাি 

আইন অনুর্ায়ী 

রনধ মারিি ের্কয়ি 

র্কধ্য িথ্য প্রারপ্তি 

আকবদন রনষ্পরত্ত 

[১.১.১] 

রনধ মারিি 

ের্কয়ি র্কধ্য 

িথ্য প্রারপ্তি 

আকবদন 

রনষ্পরত্ত 

% ০৬ 

 

- - ১০০% ৯০% ৮০% - - ১০০% - 

 

েের্িা বৃসদ্ধ 
১৫ 

[১.২] 

স্বপ্রবণাসদিিাবে 

প্রকািব াগ্য িথ্য 

হালনাগাদ ককি 

ওবয়েিাইবে প্রকাি 

[১.2.১] 

িালনাগাদকৃি 

িথ্য 

ওবয়েিাইবে 

প্রকাসিি 

িারিখ 

 
০৪ - - 

৩১-১২-

২০২২ 

১৫-

০১-

২০২৩ 

৩১-

০৩-

২০২৩ 

৩০-

০৬-

২০২৩ 

- - - 

[১.৩] োসষ জক 

প্রসিবেদন প্রকাি  

[১.3.১] 

সনধ জাসরি 

িমবয়র মবে 

োসষ জক 

প্রসিবেদন 

প্রকাসিি  

িাসরখ  ০৩ - - 
১৫-১০-

২০২২ 

৩১-

১০-

২০২২ 

৩০-

১১-

২০২২ 

- - - - 



[১.৪]  িথ্য অরধকাি 

আইন, ২০০৯ এি ৫ 

ধািা অনুোকি 

র্াবিীয় িকথ্যি 

কযার্ালগ ও ইনকিক্স 

বিরি/ 

হালনাগাদকিণ 

[১.4.১]  

িকথ্যি 

কযার্ালগ ও 

ইনকিক্স 

প্রস্তুিকৃি/ 

হালনাগাদকৃি 

িারিখ ০৩ - - 
৩১-১২-

২০২২ 

১০-

০১-

২০২৩ 

২০-

০১-

২০২৩ 

৩১-

০১-

২০২৩ 

- 

- 

- 

[১.৫] িথ্য অরধকাি 

আইন ও রবরধরবধান 

েম্পককম 

র্নেকচিনিা 

বৃরদ্ধকিণ 

[১.5.১]  প্রচার 

কা জক্রম 

িম্পন্ন 

েংখ্যা ০৪ - - ৩ ২ ১ - - ১ ১ 

[১.৬] িথ্য অরধকাি 

আইন, ২০০৯ ও এি 

রবরধর্ালা, 

প্ররবরধর্ালা, 

স্বিঃপ্রকণারদি িথ্য 

প্রকাশ রনকদ মরশকােহ 

েংরিি রবষকয় 

কর্ মকিমা/কর্ মচািীকদি 

প্ররশেণ আকয়ার্ন 

[১.৬.১] 

প্ররশেণ 

আকয়ারর্ি 

েংখ্যা ০৩   ৩ ২ ১ - - - - 

[১.৭] িথ্য অসধকার 

িংক্রান্ত প্রবিেকটি 

ত্রৈমাসিক অগ্রগসি 

প্রসিবেদন সনধ জাসরি 

িমবয় 

ওবয়বেিাইবের িথ্য 

অসধকার সিোেবে 

প্রকাি    

[১.6.১] 

ত্রৈমাসিক 

অগ্রগসি 

প্রসিবেদন 

ওবয়বেিাইবের 

িথ্য অসধকার 

সিোেবে 

প্রকাসিি    

েংখ্যা  ০২ - - ৪ ৩ ২ ১ - - - 

 

 

 


