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কভ মম্পাদননয ারফ মক রচত্র 

াম্প্ররতক জমন, চযানরঞ্জ এফং বরফষ্যৎ রযকল্পনা 

াম্প্ররতক ফছযমূনয (রফগত ৩ থ মফছনযয) প্রধান জমনমূঃ 

রফবাগীয় যকারয গণগ্রন্থাগায , যাজাী কর্তমক াম্প্ররতক ফছযগুররনত (রফগত রতন থ ম ফছনয ) গণগ্রন্থাগায 

রধদপ্তয সথনক  এফং স্থানীয়বানফ 5777 খানা পুস্তক ংগ্র কনয াঠকনদয ব্যফানযয জন্য াঠকনক্ষ্ যুক্ত 

কযা নয়নছ। রফরবন্ন জাতীয় রদফরবরিক  যচনা, ফআাঠ, সুন্দয ানতয সরখা , রচত্রাংকন, গল্প ফরা ও অবৃরি 

প্ররতনমারগতা ৪০টি আনবনে প্ররতনমারগতা অনয়াজন কযা নয়নছ এফং রফজয়ীনদযনক পুযস্কায রননফ পুস্তক 

ও নদত্র সদয়া নয়নছ। এ ভনয় প্রায় 288000 জন াঠকনক াঠকনফা এফং তথ্য ও সযপানযন্স সফা 

প্রদান কযা নয়নছ।  এ ভনয় সজরা প্রান , যাজাী কর্তমক অনয়ারজত উন্নয়ন সভরা , রডরজটার সভরা , 

তথ্যনভরা, ফেফন্ধু ও স্বাধীনতা ফআনভরানত ংভগ্রণ কযা নয়নছ। যকায কর্তমক ০৫ সপব্রুয়ারযনক জাতীয় 

গ্রন্থাগায রদফ সঘালণা কযা য় গত ২০১৮ ার সথনক অজ ফরধ প্র রত ফছযআ সজরা প্রান , যাজাী ও 

ন্যান্য সেকনাল্ডাযনদযনক রননয় মথানমাগ্য ভম মাদায় রদফটি উদমান কযা নয়নছ। দপ্তনযয প্রায় দাপ্তরযক 

সমাগানমাগআ এখন আ-নরথ সমানগ ম্পন্ন কযা নে।  

ভস্যা এফং চযানরঞ্জমূঃ 

কর স্তনযয জনাধাযনণয ভনে াঠ্যাবা সৃরষ্ট ও বৃরদ্ধ এফং অধুরনক তথ্য ও সমাগানমাগ প্রযুরক্তয ভন্বনয় 

তথ্যনফা প্রদানআ গণগ্রন্থাগায রধদপ্তয ও এয অওতাধীন যকারয কর গণগ্রন্থাগাযমূনয ন্যতভ কাজ। 

এ রনক্ষ্য জনাধাযননয চারদাভারপক ফআ ংগ্র কযাএফং অধুরনক তথ্য ও  সমাগানমাগ প্রযুরক্ত ম্বররত তথ্য 

সফা প্রদান সুরফধা সুরনরিত কযা। এ সফা প্রদাননয সক্ষ্নত্র অধুরনক তথ্য ও সমাগানমাগ প্রযুরক্তয ঘাটরত , 

রস্থরতীর ও প্রতযারত গরতম্পন্ন আোযননট ংনমানগয বাফ , জযাজীণ ম গ্রন্থাগায বফন , জনফনরয 

ীভাফদ্ধতা ও ফ মারয ীরভত ফানজট এ গণগ্রন্থাগায এয উনেখনমাগ্য চযানরঞ্জ। 

বরফষ্যৎ রযকল্পনা:  

পুনযা গ্রন্থাগায অরঙনা ঊঁচুকযণ , নতুন গ্রন্থাগায বফন প্রকল্প গ্রনণয উনযাগ ততযী এফং  ফতমভান বফন 

অধুরনকীকযণ কযা।   

 

২০২২-২০২৩ থ মফছনযয ম্ভাব্য প্রধান জমনমূঃ 

 দয দপ্তয নত যফযাকৃত ম্ভাব্য ২০০০ খানা পুস্তক াঠকনক্ষ্ ংনমাজন। 

 কর সেরণ-সায ারতযনপ্রভী ভানুলনদয ভন্বনয় রনয়রভতবানফ একটি াফ মজনীন ারতয অড্ডায 

প্রচরন ঘটাননা।  

 জাতীয় রদফমূ ছাড়াও রফনল রফনল রদনন ারতয অনরাচনায প্রচরন ঘটাননা। 

 রক্ষ্া প্ররতষ্ঠানমূন াঠ্যাবা বৃরদ্ধকযনণয জন্য কযানম্পআন রযচারনা কযা।  
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প্রস্তাফনা 

প্রারতষ্ঠারনক দক্ষ্তা বৃরদ্ধ, স্বেতা ও জফাফরদরতা সজাযদায কযা , সুান ংতকযণ এফং 

ম্পনদয মথামথ ব্যফায রনরিতকযনণয ভােনভ রূকল্প ২০৪১ এয মথামথ ফাস্তফায়ননয 

রনক্ষ্য- 

 

 

কাযী রযচারক, রফবাগীয় যকারয গণগ্রন্থাগায, যাজাী 

 

এফং  

 

ভারযচারক, গণগ্রন্থাগায রধদপ্তয 

 

 

এয ভনে ২০২২ ানরয জুন ভানয ১৬ তারযনখ এআ ফারল মক কভ মম্পাদন চুরক্ত স্বাক্ষ্রযত র। 

 

 

  

এআ চুরক্তনত স্বাক্ষ্যকাযী উবয়ক্ষ্ রনম্নরররখত রফলয়মূন ম্মত নরন: 
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সকন ১ :  

 

রূকল্প, রবরক্ষ্য, কভ মম্পাদননয সক্ষ্ত্র এফং কাম মাফরী 

 

১.১ রুকল্প: জ্ঞানমনস্ক আধ্যলারকত সমাজ রবরনম িান। 

১.২ রবরক্ষ্য: জারত-িম ি-বণ ি রনরব িধ্যেধ্যষ িাজোহী জজলাি সমগ্র জনধ্যগাষ্ঠীধ্যক রবজ্ঞান ও আধুরনক তথ্য-প্রযুরি 

রনর্িি সময়-সাশ্রয়ী পাঠকধ্যসবা ও তথ্য জসবা প্রদাধ্যনি মােধ্যম জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় রবকরেতকিণ।  

১.৩ কভ মম্পাদননয সক্ষ্ত্র (সংরিষ্ট অরিস কর্তিক রনি িারিত সধ্যব িাচ্চ ৫টি): 

1) নন্তালজন সফা প্রদান রনরিতকযণ। 

2) গ্রন্থাগানযয নফ মাচ্চ ব্যফায রনরিতকযণ। 

3) ম্প্রাযণমূরক সফায ভােনভ কর ারতযনপ্রভীনদয গ্রন্থাগানযয ানথ ম্পৃক্তকযণ। 

4) চভৎকায ও অকল মণীয় গ্রন্থাগায রযনফনয ব্যফস্থাকযণ। 

5) কর প্রকায সফা মথাম্ভফ জরবয ও জীকযণ কযা।  

১.৪ কাম মাফরী: 

1) নন্তালজন সফা প্রদাননয জন্য ওয়ানে রযনন ারব ম সফা প্রচরন কযা। 

2) গ্রন্থাগানযয কর াঠ্যাভগ্ররীয মথামথ ও অকল মণীয় প্রচাযণা রনরিত কযা। 

3) ারতযধভী নতুন নতুন ম্প্রাযণমূরক ও ংগ্রণমূরক সফায প্রচরন কযা। 

4) গ্রন্থাগাযনক নতুন অরেনক রিতকযনণয ব্যফস্থা গ্রণ কযা।  

5) সফা জীকযণ কযায জন্য ওয়ানে রযনন ারব ম কাম মকয কযা 
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সকন ২ :  

রফরবন্ন কাম মক্রনভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

চূড়ান্ত 

পরাপর/প্রবাফ 

কভ মম্পাদন সূচকমূ একক 

(াজায) 

প্রকৃত 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০২২-

২০২৩ 

প্রনক্ষ্ণ 
রনধ মারযত রক্ষ্যভাত্রা 

জমননয সক্ষ্নত্র 

সমৌথবানফ দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ংস্থা

মূনয নাভ 

উািসূত্র 

২০২০-

২০২১ 

২০২১-

২০২২ 

২০২৩-

২০২৪ 

২০২৪-

২০২৫ 

াঠকনফা 

াঠক উরস্থরতয 

প্রবৃরদ্ধ 
বৃরদ্ধয ায 

১.০৪  

(রক্ষ্) 

0.13  

(রক্ষ্) 

.36  

(রক্ষ্) 

.37  

(রক্ষ্) 

.38  

(রক্ষ্) 
প্রনমাজয নয় 

াঠক উরস্থরত ও 

সযপানযন্স সযরজোয 

নুষ্ঠান 

ংখ্যা/ংগ্রণকাযীয 

প্রবৃরদ্ধ 

বৃরদ্ধয ায 
.60 

(াজায) 

.70  

(াজায) 

.8০  

(াজায) 

.83  

(াজায) 

.86  

(াজায) 
প্রনমাজয নয় 

ংগ্রণকাযীযনদয 

নাভীয় তাররকা 

জাতীয় 

গ্রন্থাগায রদফ 
জাতীয় গ্রন্থাগায রদফ উদমান 05-02-21 05-02-2২ 05-02-2৩ 05-02-2৪ 05-02-2৫ প্রনমাজয নয় 

নরথভূক্ত রদফ 

কাম মরফফযণী 
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সকন ৩  

কভ মম্পাদন সক্ষ্ত্র 
সক্ষ্নত্রয 

ভান 
কাম মক্রভ 

কভ মম্পাদন সূচক 
গণনা 

দ্ধরত 
একক 

কভ মম্পাদন 

সূচনকয ভান 

প্রকৃত জমন 
রক্ষ্যভাত্রা রনণ মায়ক 

২০২২-২০২৩ প্রনক্ষ্ণ 

২০২৩-

২০২৪ 

প্রনক্ষ্ণ 

২০২৪-

২০২৫ 

[১] াঠকনফায 

ভাননান্নয়ননয 

রনক্ষ্য াঠক 

উরস্থরত 

 

এফং 

 

রফরবন্ন 

প্ররতনমারগতা 

উদমান 

২০ 

[১.১] াঠকনফা 

2020-21 
2021-

22 

াধাযণ 
রত 

উিভ 
উিভ চররতভান 

চররতভাননয 

রননম্ন 

100% 90% 80% 70% 60% 

[১.১.১] াঠক 

উরস্থরত (পুরুল) 
ভরষ্ট 

ংখ্যা  

(রক্ষ্) 
5 

১.০৪  

(রক্ষ্) 

0.13  

(রক্ষ্) 

0.26 0.23 0.22 0.20 0.18 0.37 0.38 

[১.১.২] াঠক 

উরস্থরত (নাযী) 

ভরষ্ট ংখ্যা  

(রক্ষ্) 
3 0.05 0.045 0.4 0.035 0.03 0.06 0.07 

[১.১.৩] াঠক 

উরস্থরত (রশু) 

ভরষ্ট ংখ্যা  

(রক্ষ্) 
2 0.04 0.036 0.32 0.028 0.024 0.05 0.06 

[১.২] নুষ্ঠাননয 

ংখ্যা/প্ররতনমারগতা

য় ংগ্রণকাযী 

[১.২.১] রচত্রাংকন 

প্ররতনমারগতায় 

ংগ্রণকাযী 

ভরষ্ট ংখ্যা  

(াজায) 
4 0.2 0.25 0.15 0.12 0.11 0.1 0.9 0.23 0.24 

[১.২.২] নুষ্ঠান 
ভরষ্ট ংখ্যা  

 
3 7 7 7 6 5 4 3 7 7 

[১.২.৩] যচনা 

প্ররতনমারগতায় 

ংগ্রণকাযী 

ভরষ্ট ংখ্যা  

(াজায) 
3 0.5 0.55 0.6 0.5 0.45 0.4 0.38 0.6 0.62 

[২] াঠকনফায 

ভাননান্নয়ননয 

রনক্ষ্য পুস্তক 

ংগ্র 

 

এফং 

 

জাতীয় গ্রন্থাগায 

রদফ  উদমান 

৩০ 

[২.১] রফযভান 

গণগ্রন্থাগাযমূনয 

জন্যয াঠক চারদা 

সভাতানফক 

াঠাভগ্রী ংগ্র ও 

জাতীয় গ্রন্থাগায 

রদফ উদমান 

[২.১.১] পুস্তক 

ংগ্র ও ম্পাদনা 

ভরষ্ট ংখ্যা 

(াজায) 
15 

1.2 1.2 
1.2 1.1 1.0 0.9 0.85 1.2 1.2 

[২.১.২] জাতীয় 

গ্রন্থাগায রদফ 

নুরষ্ঠত 

তারযখ 
তারযখ 15 5-2-2১ 5-2-2২ 5-2-23 - - - - 5-2-24 5-2-25 

[৩] প্রারতষ্ঠারনক 

ক্ষ্ভতা বৃরদ্ধ 

 

২০ 

[৩.১] বযন্তযীন 

প্ররক্ষ্ণ 

[৩.১.১] 

কভ মকতমা/কভ মচাযীনদ

য জন্য প্ররক্ষ্ণ 

(সন) 

ভরষ্ট 
ংখ্যা 

10 
রধদপ্তয 

কর্তমক 

অনয়ারজত 

রধদপ্তয 

কর্তমক 

অনয়ারজ

ত 

- - - - - - - 

[৩.২] দক্ষ্তা 

সয়ারযং 

[৩.২.১] কভ মকতমা 

কভ মচাযীগনণয ভনে 

াযস্পারযক দক্ষ্তা 

সয়ারযং সন 

তারযখ তারযখ 
10 

- - 
26-12-22 

26-06-23 
- - - - 

25-12-23 

25-06-24 

30-12-24 

30-06-25 



সুান ও ংস্কাযমূরক কভ মম্পাদননয সক্ষ্ত্র (ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ কর্তমক রনধ মারযত) 

 

 

 

  

 

 

 

 

8 

কভ মম্পাদন 

সক্ষ্ত্র 
সক্ষ্নত্রয ভান কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূচক 

গণনা 

দ্ধরত 
একক 

কভ মম্পাদন সূচনকয 

ভান 
প্রকৃত জমন 

রক্ষ্যভাত্রা রনণ মায়ক 

২০২২-২০২৩ 

প্রনক্ষ্ণ 

২০২৩-২০২৪ 

প্রনক্ষ্ণ 

২০২৪-

২০২৫ 

 

সুান ও 

ংস্কাযমূরক 

কাম মক্রনভয 

ফাস্তফায়ন 

সজাযদাযকয

ণ 

১) শুদ্ধাচায কভ মরযকল্পনা ফাস্তফায়ন 10  

   

 

 

    

  

২) আ-গবন্যমান্স / উদ্ভাফন কভ মরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 
10 

 

   

 

 

    

  

৩) তথ্য রধকায কভ মরযকল্পনা ফাস্তফায়ন  3  

   

 

 

    

  

৪) রবনমাগ প্ররতকায কভ মরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 
4 

 

   

 

 

    

  

৫) সফা প্রদান প্ররতশ্রুরত কভ মরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 
3 
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অরভ কাযী রযচারক , রফবাগীয় যকারয গণগ্রন্থাগায , যাজাী ভারযচারক , গণগ্রন্থাগায রধদপ্তয এয 

রনকট েীকায কযরছ সম, এআ চূরক্তনত ফরণ মত পরাপর জমনন নচষ্ট থাকনফা। 

 

অরভ ভারযচারক , গণগ্রন্থাগায রধদপ্তয কাযী রযচারক, রফবাগীয় যকারয গণগ্রন্থাগায , রনকট 

েীকায কযরছ সম, এআ চূরক্তনত ফরণ মত পরাপর জমনন প্রনয়াজনীয় নমারগতা প্রদান কযনফা। 

         স্বাক্ষ্রযত: 

                 15-06-2022 

         ............................    ............................ 

         কাযী রযচারক                     তারযখ 

         রফবাগীয় যকারয গণগ্রন্থাগায 

         যাজাী 

 

 

 

                                               15-06-2022 

        ..........................    ............................ 

         ভারযচারক             তারযখ 

         গণগ্রন্থাগায রধদপ্তয              

         রফএএর বফন-৩ (রিতীয় তরা),  

         ১ রভনো সযাড, যভনা, ঢাকা-১০০০।                        
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ংনমাজনী-১ ব্দংনক্ষ্ 

নাআ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ংনমাজনী-২  

কভ মম্পাদন ব্যফস্থানা ও প্রভাণক 

কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূচকমূ ফাস্তফায়নকাযী রক্ষ্যভাত্রা জমননয প্রভাণক 

[১.১] াঠকনফা 

[১.১.১] াঠক উরস্থরত (পুরুল) 

 

রফবাগীয় যকারয 

গণগ্রন্থাগায, যাজাী 

াঠক উরস্থরত সযরজোয ও 

আসুয সযরজোয 

[১.১.২] াঠক উরস্থরত (নাযী) 

াঠক উরস্থরত সযরজোয ও 

আসুয সযরজোয 

[১.১.৩] াঠক উরস্থরত (রশু) 

াঠক উরস্থরত সযরজোয ও 

আসুয সযরজোয 

[১.২] নুষ্ঠাননয ংখ্যা / 

প্ররতনমারগতায় ংগ্রণকাযী 

[১.২.১] রচত্রাংকন প্ররতনমারগতায় 

 ংগ্রণকাযী 

ংগ্রণকাযীয নাভীয় 

তাররকা 

[১.২.২] নুষ্ঠান 
প্ররতনমারগতায রফজ্ঞরপ্ত 

[১.২.৩] যচনা প্ররতনমারগতায়  ংগ্রণকাযী 

ংগ্রণকাযীয নাভীয় 

তাররকা 

[২.১] াঠক চারদা সভাতানফক 

াঠাভগ্রী ংগ্র ও জাতীয় 

গ্রন্থাগায রদফ উদমান 

[২.১.১] পুস্তক ংগ্র ও ম্পাদনা 

রফবাগীয় যকারয 

গণগ্রন্থাগায, যাজাী ও 

গণগ্রন্থাগায রধদপ্তয 

ফযাদ্দপ্রাপ্ত/ক্রয়কৃত পুস্তনকয 

রধদপ্তনয সপ্ররযত 

প্ররতনফদননয কর 

[২.১.২] জাতীয় গ্রন্থাগায রদফ নুরষ্ঠত 

রফবাগীয় যকারয 

গণগ্রন্থাগায, যাজাী ও 

সজরা প্রান 

রদফনয কাম মরফফযণী 

[৩.১] বযন্তযীন প্ররক্ষ্ণ [৩.১.১] কভ মকতমা/কভ মচাযীনদয জন্য প্ররক্ষ্ণ 

(সন) 

গণগ্রন্থাগায রধদপ্তয 
রধদপ্তয কর্তমক জারযকৃত 

প্ররক্ষ্ণ রপ অনদ 

[৩.১] দক্ষ্তা রফরনভয় 
[৩.২.১] কভ মকতমা কভ মচাযীগনণয ভনে 

াযস্পারযক দক্ষ্তা সয়ারযং সন 

রফবাগীয় যকারয 

গণগ্রন্থাগায, যাজাী 

অনয়ারজত সননয  

উরস্থরত তাররকা 
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ংনমাজনী-3 

ন্য রপনয নে ংরিষ্ট কভ মম্পাদন সূচকমু 

 

কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূচক সম কর রপনয ানথ 

ংরিষ্ট 

ংরিষ্ট রপনয ানথ 

কাম মক্রভ ভন্বনয়য সকৌর 

 

প্রনমাজয নন 
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ংনমাজনী-৪ 

অঞ্চররক/ভাঠ ম মানয়য কাম মারনয়য জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর কভ ম-রযকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

           অঞ্চররক/ভাঠ ম মানয়য কাম মারনয়য নাভ: রফবাগীয় যকারয গণগ্রন্থাগায , যাজাী 

কাম মক্রনভয নাভ  কভ মম্পাদন সূচক 
সূচনকয  

ভান  
একক 

ফাস্তফায়ননয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরক্ত/দ 

২০২২-২০২৩ 

থ মফছনযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন গ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  

ভন্তব্য রক্ষ্যভাত্রা/

জমন 

১ভ 

সকায়াট মায 

২য় 

সকায়াট মায 

৩য় 

সকায়াট মায 

৪থ ম 

সকায়াট মায 
সভাট জমন  

রজমত 

ভান 

১ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যফস্থা .........................................................................................................  ১৫ (নননযা) 

১.১ তনরতকতা করভটিয বা অনয়াজন বা অনয়ারজত ২ ংখ্যা 
কাযী 

রযচারক 
৪ 

রক্ষ্যভাত্রা  1 1 1 1  

  

জমন  
   

 

১.২ তনরতকতা করভটিয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 
ফাস্তফারয়ত রদ্ধান্ত ৪ % 

কাযী 

রযচারক 
100 

রক্ষ্যভাত্রা  100 
100 100 100 

 

  

জমন      

১.৩ সুান প্ররতষ্ঠায রনরভি ংীজননয 

(staleholders) ংগ্রনণ বা 
নুরষ্ঠত বা 4 ংখ্যা 

কাযী 

রযচারক 
4 

রক্ষ্যভাত্রা  1 1 1 1  

  

জমন      

১.৪ শুদ্ধাচায ংক্রান্ত প্ররক্ষ্ণ অনয়াজন 
প্ররক্ষ্ণ 

অনয়ারজত 
2 ংখ্যা - 2 

রক্ষ্যভাত্রা  1 - 1 -  

  

জমন      

১.৫ কভ ম-রযনফ উ ন্নয়ন (স্বাস্থযরফরধ 

নুযণ/টিওএন্ডআভুক্ত নকনজা 

ভারাভার রফনষ্টকযণ /রযস্কায-রযছন্নতা 

বৃরদ্ধ ভররানদয জন্য পৃথক ওয়ারুনভয 

ব্যফস্থা আতযারদ 

উন্নতক কভ ম-

রযনফ 
3 

ংখ্যা ও 

তারযখ 

কাযী 

রযচারক 
2 

31/12/22 

30/6/23 

রক্ষ্যভাত্রা  - 31/12/22 - 30/6/23  

  জমন      

জমন      

২. ক্রনয়য সক্ষ্নত্র শুদ্ধাচায ......................................................................................................... ৩ (রতন) 

২.১ ২০২২ -২০২৩ থ ম ফছনযয ক্রয় -

রযকল্পনা ওনয়ফাআনট প্রকা 

ক্রয় রযকল্পনা 

ওনয়ফাআনট 

প্রকারত 

৩ তারযখ 
কাযী 

রযচারক 
31-07-22 

রক্ষ্যভাত্রা  31/7/22 - - -  

  

জমন      

৩.  শুদ্ধাচায ংরিষ্ট এফং দুনীরত প্ররতনযানধ ায়ক ন্যান্য কাম মক্রভ .........................................................................................................২০ (গ্রারধকায রবরিনত নুযনতভ াঁচটি কাম মক্রভ 

3.১ সফা প্রদাননয সক্ষ্নত্র সযরজোনয 

প্রনদয় সফায রফফযণ ও সফাগ্রীতায 

ভতাভত ংযক্ষ্ণ  

সযরজোয 

ারনাগাদকৃত 
৮ % 

কাযী 

রযচারক ১০০% 

রক্ষ্যভাত্রা  1০০ - 1০০ -  

  

জমন      



 

 

কাম মক্রনভয নাভ  কভ মম্পাদন সূচক 
সূচনকয  

ভান  
একক 

ফাস্তফায়ননয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরক্ত/দ 

২০২২-২০২৩ 

থ মফছনযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন গ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  

ভন্তব্য রক্ষ্যভাত্রা/

জমন 

১ভ 

সকায়াট মায 

২য় 

সকায়াট মায 

৩য় 

সকায়াট মায 

৪থ ম 

সকায়াট মায 
সভাট জমন  

রজমত 

ভান 

১ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

3.২ গ্রন্থাগানয ক্রয়কৃত তদরনক রত্রকায 

তাররকা সনাটি সফাড ম ও ওনয়ফাআনট 

প্রকা 

তদরনক রত্রকায 

তাররকা প্রকা 
৮ তারযখ 

কাযী 

রযচারক 
30/09/22 

30/06/23 

রক্ষ্যভাত্রা  1 - 1 -  

  

জমন      

3.৩ াঠকনক্ষ্ নুতন দস্যনদয চাঁদা ও 

পুযাতন দস্যনদয নফায়নকৃত চাঁদা 

রনয়রভত ব্যাংনক প্রদান 

দস্যনদয চাঁদা 

ব্যাংনক প্রদান 
৮ তারযখ 

কাযী 

রযচারক 30/06/23 

রক্ষ্যভাত্রা  ১ ১ ১ ১  

  জমন - - - -  

জমন - - - -  

3.৪ রর কযানভযা, নরাআন রনেভ 

এফং তফদ্যযরতক ব্যফস্থা চর ও ংযক্ষ্ণ  
রর কযানভযা ৮ তারযখ 

কাযী 

রযচারক 30/06/23 

রক্ষ্যভাত্রা  
১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

 

  

জমন - - - -  

 

সংযুক্তি 

ছকঃ ১.৫ কর্ মপক্তিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্ মপক্তিকল্পনা  

ক্ররভক নং কাম মক্রনভয নাভ ফাস্তফায়ন প্ররক্রয়া প্রভাণক রননফ মা থাকনফ 

01. কভ মরযনফ উন্নয়ন াঠকক্ষ্ ও রপ কক্ষ্ রযস্কায ও রযছন্ন যাখা।  
এ ংক্রান্ত ছরফ 

০২. স্বাস্থযরফরধ নুযণ কযা  স্বাস্থয নচতনতামূরক ব্যানায ও ররপনরট প্রদ মন কযা নফ এফং প্রনফ 

নথ যান্ড স্যারনটাআজায ব্যফানযয ব্যফস্থা থাকনফ 
এ ংক্রান্ত ছরফ 

03. ভররানদয জন্য পৃথক ওয়ারুনভয ব্যফস্থাকযণ ভররানদয জন্য ংযরক্ষ্ত অরাদা টয়নরট রনরদ মষ্ট কযা থাকনফ এ ংক্রান্ত ছরফ 

 

14  



 

 

ংনমাজনী ৫ : আ-গবন্যমান্স ও উদ্ভাফন কভ ম-রযকল্পনা 

ক্রভ 

কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূচক একক 
কভ মম্পাদন 

সূচনকয ভান 

রক্ষ্যভাত্রা ২০২২-২০২৩ 

াধাযণ উিভ চররত ভান 

100% 80% 60% 

০১ [১.১] একটি উদ্ভাফনী 

ধাযণা/সফা 

রজকযণ/রডরজটাআনজন 

ফাস্তফায়ন 

[১.১.১] একটি উদ্ভাফনী ধাযণা/সফা 

রজকযণ/রডরজটাআনজন ফাস্তফারয়ত 
তারযখ ১০ ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ 

০২ [২.১] আ-নরথয ব্যফায বৃরদ্ধ  [২.১.১] আ-পাআনর সনাট রনষ্পরিকৃত % 10 80% 70% ৬০% 

০৩ [৩.১] তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকযণ 
[৩.১.১] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত ংখ্যা 15 4 3 2 

০৪ [৪.১] ৪থ ম রল্প রফপ্লনফয চযানরঞ্জ 

সভাকানফরায় কযণীয় রফলনয় 

ফরতকযণ বা/কভ মারা 

অনয়াজন 

[৪.১.১] ৪থ ম রল্প রফপ্লনফয চযানরঞ্জ 

সভাকানফরায় কযণীয় রফলনয় 

ফরতকযণ বা/কভ মারা অনয়ারজত 

ংখ্যা 5 2 1 - 

05 

[৫.১] আ গবন্যমান্স ও উদ্ভাফন 

কভ মরযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

[৫.১.১] কভ মরযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

ংক্রান্ত প্ররক্ষ্ণ অনয়ারজত 
ংখ্যা 6 4 3 2 

[৫.১.২] কভ মরযকল্পনায ধ মফারল মকীয 

স্ব-মূল্যায়ন প্ররতনফদন উর্ধ্মতন 

কর্তমনক্ষ্য রনকট সপ্ররযত 

তারযখ 4 
১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ 09/০৪/২০২৩ 
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ংনমাজনী ৬ : রবনমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা ংক্রান্ত কভ ম-রযকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

কাম মক্রনভয 

সক্ষ্ত্র 
ভান  কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূচক একক 

কভ মম্পাদন 

সূচনকয ভান 

প্রকৃত 

জমন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

জমন 

২০২১-

২২ 

রক্ষ্যভাত্রা ২০২২-২০২৩ 

াধাযণ 
রত 

উিভ  
উিভ 

চররত 

ভান 

চররত 

ভাননয 

রননম্ন 

100% 90% 80% 70% 60% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

প্রারতষ্ঠারনক 

ব্যফস্থানা 
14 

[১.১] রবনমাগ রনষ্পরি কভ মকতমা (রনক) ও 

অরর কভ মকতমায তথ্য ওনয়ফাআনট এফং 

রজঅযএ পটওয়যানয (প্রনমাজয সক্ষ্নত্র) 

তত্রভারক রবরিনত ারনাগাদকযণ 

[১.১.১]  রনক ও অরর 

কভ মকতমায তথ্য ারনাগাদকৃত 

এফং ওনয়ফাআনট অনরাডকৃত 

ংখ্যা 4 - - 4 3 - - - 

[১.২] রনরদ মষ্ট ভনয় নরাআনন/পরআনন প্রাপ্ত 

রবনমাগ রনষ্পরি 
[১.২.১]  রবনমাগ রনষ্পরিকৃত % 7 - - 90 80 70 60 - 

[১.৩] রবনমাগ রনষ্পরি রনষ্পরি ংক্রান্ত ভারক 

প্ররতনফদন উর্ধ্মতন কর্তমক্ষ্ ফযাফয সপ্রযণ 
[১.৩.১]  প্ররতনফদন সপ্ররযত % 3 - - 90 80 70 60 - 

ক্ষ্ভতা জমন 11 

[২.১] কভ মকতমা/কভ মচফাযীনদয রবনমাগ প্ররতকায 

ব্যফস্থা এফং রজঅযএ পটওয়যায রফলয়ক 

প্ররক্ষ্ণ অনয়াজন। 

[২.১.১]  প্ররক্ষ্ণ অনয়ারজত ংখ্যা ৪ - - 90% 80% 70% 60% - 

[২.২] তত্রভারক রবরিনত রযফীক্ষ্ণ এফং 

তত্রভারক রযফীক্ষ্ণ প্ররতনফদন উর্ধ্মতন কর্তমনক্ষ্য 

রনক সপ্রযণ 

[২.২.১]  তত্রভারক প্ররতনফদন 

সপ্ররযত 
ংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] রবনমাগ প্ররতকায ব্যফস্থানা রফলনয় 

সেকনাল্ডাযগনণয ভন্বনয় ফরতকযণ বা 
[২.3.1]   ংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 
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ংনমাজনী ৭ : সফা প্রদান প্ররতশ্রুরত ফাস্তফায়ন কভ ম-রযকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

কাম মক্রনভয 

সক্ষ্ত্র 
ভান  কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূচক একক 

কভ মম্পাদন 

সূচনকয ভান 

প্রকৃত 

জমন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

জমন 

২০২১-২২ 

রক্ষ্যভাত্রা ২০২২-২০২৩ 

াধাযণ রত উিভ  উিভ 
চররত 

ভান 

চররত ভাননয 

রননম্ন 

100% 90% 80% 70% 60% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

প্রারতষ্ঠারনক 18 

[১.১] তত্রভারক রবরিনত সফা 

প্রদান প্ররতশ্রুরত ংক্রান্ত রযফীক্ষ্ণ 

করভটি নগ মঠন 

[১.১.১] করভটি 

পুনগ মঠিত 
ংখ্যা ৩ - - 4 3 2 1  

[১.২] তত্রভারক রবরিনত সফা 

প্রদান প্ররতশ্রুরত ংক্রান্ত রযফীক্ষ্ণ 

করভটিয বায রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

[১.২.১] রদ্ধান্ত 

ফাস্তফারয়ত এফং 

প্ররতনফদন সপ্ররযত 

ারনাগানদয 

ংখ্যা 
4 - - 90 80 70 60 - 

  

[১.৩] সফা প্রদান প্ররতশ্রুরত রফলনয় 

অওতাধীন দপ্তয/ংস্থায ভন্বনয় 

তত্রভারক রবরিনত বা অনয়াজন 

[১.৩.১] বা 

অনয়ারজত 
 2 - - 4 3 2 1 - 

  

[১.৪]তত্রভারক রবরিনত সফা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত ারনাগাদকযণ 

(অওতাধীন দপ্তয ও ংস্থা) 

[১.২.১] ারনাগাদকৃত  9 - - 4 3 2 1 - 

ক্ষ্ভতা জমন  7 

[২.১] সফা প্রদান প্ররতশ্রুরত রফলয়ক 

প্ররক্ষ্ণ অনয়াজন 

[২.১.১] 

প্ররক্ষ্ণ/কভ মারা 

অনয়ারজত 

প্ররক্ষ্নণয 

ংখ্যা 
3 - - 2 ১ - - - 

[২.২] সফা প্রদান রফলনয় 

সেকনাল্ডাযগননয ভন্বনয় 

ফরতকযণ বা অনয়াজন 

[১.১.১] ফরতকযণ 

বা অনয়ারজত 
বায ংখ্যা 4 - - 2 1 - - - 
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ংনমাজনী ৮: তথ্য রধকায রফলনয় ২০২২-২০২৩ থ মফছনযয কভ ম-রযকল্পনা 

কাম মক্রনভয সক্ষ্ত্র ভান  কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূচক একক 
কভ মম্পাদন 

সূচনকয ভান 

প্রকৃত 

জমন 

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

জমন 

২০২১-

২২ 

রক্ষ্যভাত্রা ২০২২-২০২৩ 

াধাযণ 
রত 

উিভ  
উিভ 

চররত 

ভান 

চররত 

ভাননয রননম্ন 

100% 90% 80% 70% 60% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 

প্রারতষ্ঠারনক ৬ 

[1.1] তথ্য রধকায অআন নুমায়ী 

রনধ মারযত ভনয়য ভনে তথ্য প্রারপ্ত 

অনফদন রনষ্পরি 

[1.1.1] রনধ মারযত ভনয়য 

ভনে তথ্য প্রারপ্ত অনফদন 

রনষ্পরি 

% 06 - - 100% 90% 80% - - 

ক্ষ্ভতা বৃরদ্ধ 

১৯ 

[1.2] স্বপ্রননারদতবানফ প্রকানমাগ্য 

কর তথ্য ারনাগাদ কনয ওনয়ফাআনট 

প্রকা 

[1.২.1] ারনাগাদকৃত তথ্য 

ওনয়ফাআনট প্রকারত 
তারযখ 04 

 

- 
- 

31-12-

23 

15-01-

23 

31-01-

23 
- - 

30-06-

23 
- - - - 

[1.3] ফারল মক প্ররতনফদন প্রকা 
[1.৩.1] ফারল মক প্ররতনফদন 

প্রকারত 

তারযখ 
03 - - 

15-10-

2022 

30-10-

2022 

30-11-

2022 
- - 

[1.4] তথ্য রধকায অআন, ২০০৯ এয 

৫ ধাযা নুানয মাফতীয় তনথ্যয 

কযাটাগরয ও কযাটারগ 

ততযী/ারনাগাদকযণ 

[1.৪.1] তনথ্যয কযাটারগ ও 

আননডক্স প্রস্তুতকৃত/ 

ারনাগাদকৃত 

তারযখ 
03 - - 

31-12-

2022 

15-01-

2023 

31-01-

2023 
- - 

[1.5] তথ্য রধকায অআন ও 

রফরধরফধান ম্পনকম জননচতনতা 

বৃরদ্ধকযণ 

[1.৫.1] প্রচায কাম মক্রভ 

ম্পন্ন 
ংখ্যা 04 - - 3 2 1 - - 

[1.6] তথ্য রধকায অআন ২০০৯ ও 

এয রফরধভার, প্ররফধানভারা, 

স্বতঃপ্রনণারদত তথ্য প্রকা 

রননদ মরকা ংরিষ্ট রফলনয় 

কভ মকতমা/কভ মচযীনদয প্ররক্ষ্ণ অনয়াজন  

[1.৬.1] প্ররক্ষ্নণয 

অনয়ারজত 
ংখ্যা 03 - - 3 2 1 - - 

 

[1.৭] তথ্য রধকায ংক্রান্ত প্রনতযকটি 

তত্রভারক গগ্ররত প্ররতনফদন রনধ মারযত 

ভনয় ওনয়ফাআনটয তথ্য রদকায 

সফাফনক্স প্রকা 

[1.৭.1] তত্রভারক গগ্ররত 

প্ররতনফদন ওনয়ফাআনটয 

তথ্য সফাফনক্স প্রকারত 

ংখ্যা 02 - - 4 3 2 - - 
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