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কম িসম্পােদনর সারব িক রচত্র 

 

সাম্প্ররতক অজিন, চযাদলঞ্জ এবাং ভরবষ্যৎ পররকল্পনা 

 

সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (3 বছর) প্রিান অজিনসমূহঃ 
 

রবগত 03 বছদর ক্ষেকসই উন্নয়ন অরভদষ্ট ক্ষপৌছাদনার লদক্ষয বাাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা বারহনী ক্ষবকারত্ব দূরীকরণ ও 

ক্ষশাভনমূলক কম িসাংস্থান সৃরষ্টর লদক্ষয 1,83,215 জন আনসার ও রভরিরপ সেস্য-সেস্যাদক ক্ষমৌরলক, কাররগরর ও ক্ষপশারভরত্তক 

প্ররশক্ষণ প্রোনসহ 93,196 জন সািারণ আনসার সেস্য-সেস্যাদক স্মাে ি কাি ি প্রোন করা হদয়দছ। কূেনীরতক ক্ষজানসহ রবরভন্ন 

গুরুত্বপূণ ি স্থাপনার রনরাপত্তা প্রোদন 51,000 জন অেীভূত আনসার, 655 জন ব্যাোরলয়ন আনসার এবাং রবরভন্ন পর্ িাদয়র 

রনব িাচন, িমীয় অনুষ্ঠাদন 16,15,922 জন আনসার-রভরিরপ সেস্য ক্ষমাতাদয়ন করা হদয়দছ। পাব িতয ও সমতল এলাকায় আইন 

শৃঙ্খলা রক্ষা ও জনরনরাপত্তায় রবরভন্ন বারহনীর সাদে এই বারহনীর সেস্যরা ক্ষর্ৌে ও একক ক্ষমাে 34,850টি েহদল অাংশগ্রহণ 

কদরদছ। ক্ষকারভি-19 ক্ষমাকাদবলায় 2,67,886 টি সুরক্ষা সামগ্রী, ৫,২৪,০০০ টি রলফদলে রবতরণ, 1,47,600 টি পররবাদরর 

মদে খাদ্য সহায়তা প্রোনসহ লকিাউন বাস্তবায়দন আনসার-রভরিরপ সেস্যদের পাশাপারশ 2425 জন ব্যাোরলয়ন আনসার 

সেস্য সরিয়ভাদব োরয়ত্ব পালন কদরদছ। আধুরনক ও যুদগাপদর্ারগ কম ি-পররদবশ সৃরষ্ট, আবাসন সমস্যা রনরসদনর জন্য ৬৮টি 

নতুন ভবন রনম িাণ, সম্প্রসারণ এবাং ৫০৪টি ভবদনর ক্ষমরামত ও সাংস্কার করা হদয়দছ। আনসার ও রভরিরপ িীড়া েল রবরভন্ন 

প্ররতদর্ারগতায় 491টি স্বণ ি, 291টি ক্ষরৌপ্য এবাং 174টি তাম্র পেক অজিন কদরদছ। এছাড়াও বেবন্ধু 9ম বাাংলাদেশ ক্ষগমস-2020 

এ 133টি স্বণ ি, 80টি ক্ষরৌপ্য ও 57টি তাম্র ক্ষপদয় োনা ৫ বার চযারম্পয়ন হওয়ার ক্ষগৌরব অজিন কদরদছ। মুরজববষ ি ও স্বািীনতার 

সুবণ িজয়ন্তী উপলদক্ষয বারহনীর পক্ষ ক্ষেদক গৃহীত ব্যাপক কার্ িিদমর মদে রবদশষভাদব উদেখ্যদর্াগ্য একাদিরমদত রনরম িত মুরজব 

প্রােণসহ রবরভন্ন ইউরনদে স্থারপত 1১২টি বেবন্ধু কণ িার, 30,000 জন েররদ্র অসহায় আনসার ও রভরিরপ পররবাদরর মদে খাদ্য 

সহায়তা প্রোন, অস্বচ্ছল সেস্যদের জন্য 6৪টি গৃহ রনম িাণ, 1,7৪,০০০ টি বৃক্ষদরাপন, সকল ইউরনদে ৫০টি জাতীয় পতাকাসহ 

৫০ রমরনে র যালী এবাং পঞ্চগড় হদত কক্সবাজার পর্ িন্ত সাইরলাং ক্ষশাভার্াত্রা। 

 

সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহঃ 
 

ক) বারহনীর কাদজর পরররির তুলনায় রবরভন্ন পর্ িাদয়র কম িকতিা/কম িচারীর ঘােরত, রনরাপত্তা প্রোদনর জন্য জনবদলর চারহোর 

তুলনায় ব্যাোরলয়ন আনসাদরর স্বল্পতা এবাং র্ানবাহদনর ঘােরত। 

খ) প্রদয়াজনীয় অবকাঠাদমা ও আবাসন খাদত উন্নয়দনর জন্য অপ্রতুল বরাদ্দ। 

গ) আনসার বারহনীর জন্য সুরনরে িষ্ট কাদজর ক্ষক্ষত্র রচরিত না োকা। 

 

ভরবষ্যৎ পররকল্পনাঃ 
 

ক) প্ররতবছর রবরভন্ন ক্ষমৌরলক, কাররগরর, ক্ষপশারভরত্তক ও েক্ষতা বৃরদ্ধমূলক প্ররশক্ষণ প্রোন কদর অন্ততঃ ৩০,000 আনসার ও 

রভরিরপ সেস্যদক েক্ষ মানব সম্পে রূদপ গদড় ক্ষতালা । 

খ) আগামী ০৫ বছদর ১২টি নতুন আনসার ব্যাোরলয়ন গঠনসহ প্ররত বছর 5000 সািারণ আনসার সেস্যদক প্ররশক্ষণ প্রোদনর 

মােদম সরকারর-ক্ষবসরকারর সাংস্থার রনরাপত্তা োদনর জন্য সক্ষম কদর গদড় ক্ষতালা । 

গ) আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা বারহনীর জনবদলর েক্ষতা বৃরদ্ধর লদক্ষয রবরভন্ন প্ররশক্ষণ প্রোন করা। 

 

২০২২-২০২৩ অে ি বছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজিন সমূহঃ 
 

• 20100 জন আনসার ও রভরিরপর সেস্যদের ক্ষমৌরলক, কাররগরর, ক্ষপশারভরত্তক ও েক্ষতা বৃরদ্ধমূলক প্ররশক্ষণ প্রোন 

কদর েক্ষ মানব সম্পে উন্নয়ন। 

• সরকারর-ক্ষবসরকারর সাংস্থার রনরাপত্তায় ৫১০০০ জন অাংগীভূত আনসার ক্ষমাতাদয়ন। 

• রাষ্ট্রীয় ও িমীয় অনুষ্ঠানারের রনরাপত্তায় ৫০০০০ জন আনসার-রভরিরপ সেস্য ক্ষমাতাদয়ন। 

• জনরনরাপত্তা ও আইন শৃাংখলা রক্ষায় ১১,82০টি েহল/অরভর্ান পররচালনা। 

• দুদর্ িাগ ব্যবস্থাপনা প্ররশক্ষদণর মােদম ৩৯00 জন ক্ষস্বচ্ছাদসবী ততরর। 
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প্রস্তাবনা (Preamble) 
 

 

 েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ ক্ষজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ 

এবাং সম্পদের র্োর্ে ব্যবহার রনরিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০4১-এর র্োর্ে বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

 

মহাপররচালক, বাাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা বারহনী 

 

এবাং 

 

রসরনয়র সরচব, জনরনরাপত্তা রবভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

এর মদে ২০22 সাদলর জুন মাদসর 27 তাররদখ এই বারষ িক কম িসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হদলা। 

 

এই চুু্রিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ রনম্নরলরখত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলনঃ 
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ক্ষসকশন-১ 
 

রূপকল্প (Vision), অরভলক্ষয (Mission), কম িসম্পােদনর ক্ষক্ষত্র এবাং কার্ িাবরল 

 

১.১ রূপকল্প (Vision): সুখী, সমৃদ্ধ ও রনরাপে রাষ্ট্র গঠদন ক্ষেদশর সব িত্র শারন্ত, শৃঙ্খলা, উন্নয়ন ও রনরাপত্তা রবিান। 

 

১.২ অরভলক্ষয (Mission): 

 ১.  জনরনরাপত্তা ও দুদর্ িাগ ক্ষমাকাদবলায় সরিয় অাংশগ্রহণ; 

২.  আনসার ও রভরিরপর সেস্য-সেস্যাদক কাররগরর ও ক্ষপশারভরত্তক প্ররশক্ষণ প্রোন কদর েক্ষ মানব সম্পে 

ততররর মােদম ক্ষেদশর আে ি-সামারজক অবস্থার উন্নয়ন; 

 ৩. ক্ষেদশর অভযন্তদর আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও আরভর্ারনক কার্ িিদম অন্যান্য বারহনীর সাদে অাংশগ্রহণ। 
 

১.৩ কম িসম্পােদনর ক্ষক্ষত্র 

 1.3.1 েপ্তর/সাংস্থার কম িসম্পােদনর ক্ষক্ষত্র 
 

১. বারহনীর জনবদলর সক্ষমতা বৃরদ্ধকরণ; 

২. গুরুত্বপূণ ি সাংস্থা ও স্থাপনায় রনরাপত্তা প্রোন; 

3. জনরহতকর কার্ িিম; 

4. জনরনরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষামূলক কার্ িিম; 

5. দুদর্ িাগ ব্যবস্থাপনামূলক কার্ িিম। 

 

1.3.2 সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কম িসম্পােদনর ক্ষক্ষত্র 
  

 সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কম িসম্পােদনর ক্ষক্ষত্র (মরন্ত্রপররষে রবভাগ কর্তিক রনি িাররত) 
  

  সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কার্ িিম ক্ষজারোরকরণ  

  ক. শুদ্ধাচার কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন; 

  খ. ই-গভদণ িন্স/ উদ্ভাবন কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন; 

  গ. তথ্য অরিকার কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন; 

  ঘ. অরভদর্াগ প্ররতকার কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন; 

  ঙ. ক্ষসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন। 

 
  

১.4 কার্ িাবরল (Functions): 
 1. আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা বারহনীর সেস্য-সেস্যাদের রবরভন্ন ক্ষমৌরলক, কাররগরর, ক্ষপশারভরত্তক ও েক্ষতা বৃরদ্ধমূলক 

 প্ররশক্ষণ  প্রোন কদর েক্ষ মানব সম্পে উন্নয়দনর মােদম ক্ষেদশর আে ি-সামারজক অবস্থার উন্নরত করা; 

 2. সরকারর-ক্ষবসরকারর সাংস্থা ও প্ররতষ্ঠাদনর রনরাপত্তা োদনর জন্য অেীভূত আনসার ও ব্যাোরলয়ন আনসার 

 ক্ষমাতাদয়ন; 

 3. জাতীয় ও স্থানীয় পর্ িাদয়র রনব িাচন, দুগ িাপূজাসহ রবরভন্ন রাষ্ট্রীয়, সামারজক ও িমীয় অনুষ্ঠানারের রনরাপত্তায় 

 আনসার সেস্যদের রনদয়ারজত করা; 

  4. সমগ্র ক্ষেদশ ক্ষর্ৌে ও এককভাদব েহল/অরভর্াদনর মােদম আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও জানমাদলর রনরাপত্তা রবিান করা; 

  ৫. রবরভন্ন দুদর্ িাগ ক্ষমাকাদবলায় প্ররশক্ষণ প্রোদনর মােদম ক্ষস্বচ্ছাদসবী ততরর কদর দুদর্ িাগ ব্যবস্থাপনায় অাংশগ্রহণ করা। 
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ক্ষসকশন-২ 

রবরভন্ন কার্ িিদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) 
 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব  কম িসম্পােন সূচকসমূহ একক প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা  

২০22-23 

প্রদক্ষপন রনি িাররত লক্ষযমাত্রা অজিদনর ক্ষক্ষদত্র 

ক্ষর্ৌেভাদব োরয়ত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/ 

রবভাগ/সাংস্থাসমূদহর নাম 

উপাত্তসূত্র  

২০23-২4 ২০২4-২5 

২০20-21 ২০21-22 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

[1] ক্ষেদশর আইন শৃঙ্খলা পরররস্থরতর 

উন্নয়ন 

[1.১] সমগ্র ক্ষেদশ ক্ষর্ৌে ও 

এককভাদব েহল/অরভর্ান  

 
সাংখ্যা  11700 11800 11820 11840 11860 

জনরনরাপত্তা রবভাগ, স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ ক্ষসনাবারহনী, 

বাাংলাদেশ পুরলশ, রবরজরব ও ক্ষজলা 

প্রশাসন 

ক্ষেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট 

[১.২] ব্যােরলয়ন আনসার ও 

আনসার-রভরিরপ সেস্য 

ক্ষমাতাদয়ন 

সাংখ্যা  100000 50000 50000 50100 50200 

জনরনরাপত্তা রবভাগ, স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ পুরলশ ও 

ক্ষজলা ও উপদজলা প্রশাসন 

ক্ষেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট 

[2] জানমাদলর রনরাপত্তা রবিান 

[2.1] অরেভূত আনসার 

ক্ষমাতাদয়ন 
সাংখ্যা  51000 51000 51000 51000 51000 

জনরনরাপত্তা রবভাগ, স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ পুরলশ ও 

সরকারী-ক্ষবসরকারী প্ররতষ্ঠান, 

ক্ষজলা ও উপদজলা প্রশাসন 

ক্ষেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট 

[৩] আনসার ও রভরিরপ সেস্য-

সেস্যাদের প্ররশক্ষণ প্রোন কদর 

মানব সম্পে উন্নয়দনর মােদম 

ক্ষেদশর আে ি-সামারজক অবস্থার 

উন্নরত করা 

[৩.1] আনসার-রভরিরপ সেস্য-

সেস্যাদের রবরভন্ন ক্ষমৌরলক, 

কাররগরর ও ক্ষপশারভরত্তরক এবাং 

েক্ষতা বৃরদ্ধমূলক প্ররশক্ষণ প্রোন 

সাংখ্যা  16300 19000 20100 20300 20500 

জনরনরাপত্তা রবভাগ, স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ কাররগরর 

রশক্ষা ক্ষবাি ি 

ক্ষেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট 

[৩.২] দুদর্ িাগ ব্যবস্থাপনা রবষদয় 

প্ররশক্ষণ রেদয় ক্ষস্বচ্ছাদসবী ততরর 
সাংখ্যা  4000 ৩৯00 3900 3900 3900 

জনরনরাপত্তা রবভাগ, স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয়, দুদর্ িাগ ব্যবস্থাপনা 

অরিেপ্তর 

ক্ষেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট 
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ক্ষসকশন ৩ 

কম িসম্পােন পররকল্পনা 
 

কম িসম্পােদনর ক্ষক্ষত্র ক্ষক্ষদত্রর 

মান 

70 
 

কার্ িিম কম িসম্পােন  

সূচক 
 

 

গণনা 

পদ্ধরত 
 

 

একক 

 

কম িসম্পােন  

সূচদকর 

মান 
 

 প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক 202২-2৩  প্রদক্ষপণ 

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষপণ 

২০২৪-২৫ 

২০20-২1 ২০২১-২২ 

অসািারণ অরত উত্তম উত্তম চলরত মান চলরত  

মাদনর রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

কম িসম্পােদনর ক্ষক্ষত্র (আইন/রবরি দ্বারা রনি িাররত োরয়ত্ব অনুর্ায়ী) 

 

[1] বারহনীর 

জনবদলর সক্ষমতা 

বৃরদ্ধকরণ 
 25 

 

[1.১] প্ররশক্ষণ [1.১.১] আনসার-রভরিরপ সেস্য-

সেস্যাদের কাররগরর প্ররশক্ষণ 
সমরষ্ট সাংখ্যা ৮ 1000 1000 1050 945 840 735 630 1100 1150 

[1.১.2] আনসার-রভরিরপ সেস্য-

সেস্যাদের ক্ষপশাগত প্ররশক্ষণ 
সমরষ্ট সাংখ্যা ৭ 5000 5000 ৫০5০ 4545 4040 3535 3030 5100 5150 

[1.১.3] আনসার-রভরিরপ 

সেস্যদের ক্ষমৌরলক প্ররশক্ষণ 
সমরষ্ট সাংখ্যা ৫ 10300 11000 ১২০০০ 10800 9600 8400 7200 12100 12200 

[১.1.৪] কম িকতিা/ কম িচারীদের 

েক্ষতা বৃরদ্ধমূলক প্ররশক্ষণ 
সমরষ্ট সাংখ্যা ৫ -- ২000 ২000 1800 1600 1400 1200 2000 2000 

[2] গুরুত্বপূণ ি সাংস্থা 

ও স্থাপনায় রনরাপত্তা 

প্রোন 

15 

[2.1] ব্যাোরলয়ন 

আনসার, 

অেীভূত আনসার 

এবাং রভরিরপ 

সেস্য ক্ষমাতাদয়ন 

[2.1.1] সরকারর/দবসরকারর 

সাংস্থার রনরাপত্তা রবিান 
সমরষ্ট সাংখ্যা 8 51000 51000 51000 45900 40800 35700 30600 51000 51000 

[2.1.2] রাষ্ট্রীয় ও িমীয় 

অনুষ্ঠানারের রনরাপত্তা রবিান 
সমরষ্ট সাংখ্যা 7 100000 50000 ৫0000 45000 40000 35000 30000 50100 50200 

[3] জনরহতকর 

কার্ িিম  

১0 

 

 

 

 

[3.1] 

জনকল্যাণমূলক 

কার্ িিম গ্রহণ 

[3.1.1] আনসার-রভরিরপ 

সেস্যদের রচরকৎসা অনুোন 
সমরষ্ট সাংখ্যা 2 -- -- 500 450 400 350 300 510 520 

[3.১.2] আনসার-রভরিরপ 

সেস্যদের সন্তানদের রশক্ষাবৃরত্ত 

প্রোন 

সমরষ্ট সাংখ্যা 2 -- -- 100 90 80 70 60 105 110 

[3.১.3] েররদ্র-অসহায় আনসার-

রভরিরপ সেস্যদের শীত বস্ত্র রবতরণ 
সমরষ্ট সাংখ্যা 2 -- -- ৩২০০ 2880 2560 2240 1920 3250 3300 

[3.১.4] আনসার-রভরিরপ 

সেস্যদের ক্ষমরিদকল কযাদম্পইদনর 

মােদম রচরকৎসা প্রোন 

সমরষ্ট সাংখ্যা 2 -- -- ১০০০ 900 800 700 600 1050 1100 

[3.১.5] ক্ষেশব্যাপী ‘পররচ্ছন্ন গ্রাম-

পররচ্ছন্ন শহর’ কম িসূরচর আওতায় 

পররস্কার-পররচ্ছন্নতা অরভর্ান 

সমরষ্ট সাংখ্যা 2 -- -- 64 58 51 45 38 70 75 
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কম িসম্পােদনর ক্ষক্ষত্র ক্ষক্ষদত্রর 

মান 

70 
 

কার্ িিম কম িসম্পােন  

সূচক 
 

 

গণনা 

পদ্ধরত 
 

 

একক 

 

কম িসম্পােন  

সূচদকর 

মান 
 

 প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক 202২-2৩  প্রদক্ষপণ 

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষপণ 

২০২৪-২৫ 

২০20-২1 ২০২১-২২ 

অসািারণ অরত উত্তম উত্তম চলরত মান চলরত  

মাদনর রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[4] জনরনরাপত্তা ও 

আইন-শৃঙ্খলা 

রক্ষামূলক কার্ িিম 
 

10 

[4.1] েহল/ 

অরভর্ান 

[4.১.১] পাব িতয এলাকায় ক্ষর্ৌে ও 

একক েহল/অরভর্ান 
সমরষ্ট সাংখ্যা ৫ 7200 7250 72৬0 6534 5808 5082 4356 7270 7280 

[4.১.২] সমতল এলাকায় ক্ষর্ৌে ও 

একক েহল/অরভর্ান 
সমরষ্ট সাংখ্যা ৫ 4500 4550 4560 4104 3648 3192 2736 4570 4580 

[5] দূদর্ িাগ 

ব্যবস্থাপনামূলক 

কার্ িিম 

10 

 [5.১] দূদর্ িাগ 

ব্যবস্থাপনা 

কার্ িিম 

[5.1.১] দূদর্ িাগ ব্যবস্থাপনা রবষদয় 

প্ররশক্ষণ প্রোদনর মােদম 

ক্ষস্বচ্ছাদসবী ততরর 

সমরষ্ট সাংখ্যা 5 4000 ৩৯00 ৩৯00 3510 3120 2730 2340 ৩৯00 ৩৯00 

[5.১.২] দূদর্ িাগ ক্ষমাকাদবলায় বৃক্ষ 

ক্ষরাপন  
সমরষ্ট সাংখ্যা 5 -- -- 50০০০ 45000 40000 35000 30000 50100 50200 

 
 

কম িসম্পােদনর ক্ষক্ষত্র মান 
 কার্ িিম কম িসম্পােন  

সূচক 
 

 

গণনা 

পদ্ধরত 
 

 

একক 

 

কম িসম্পােন  

সূচদকর 

মান 
 

 প্রকৃত অজিন 

 (রবগত দুই বছদরর) 

2022-23 অে িবছদরর লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক 
 

প্রদক্ষপণ 

(আগামী দুই অে িবছদরর) 

২০20-২1 ২০২১-২২ 

অসািারণ অরত উত্তম উত্তম চলরত মান চলরত  

মাদনর রনদম্ন ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কম িসম্পােদনর ক্ষক্ষত্র (মন্ত্রণালয় কর্তিক রনি িাররত) 

সুশাসন ও সাংস্কারমূলক 

কার্ িিদমর বাস্তবায়ন 

ক্ষজারোরকরণ 

৩০ ১) শুদ্ধাচার 

কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন 

শুদ্ধাচার কম িপররকল্পনা 

বাস্তবারয়ত 

  10 
         

২) ই-গভন্যিান্স/ উদ্ভাবন 

কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন 

ই-গভন্যিান্স/ উদ্ভাবন 

কম িপররকল্পনা বাস্তবারয়ত 
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৩) তথ্য অরিকার 

কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন 

তথ্য অরিকার 

কম িপররকল্পনা বাস্তবারয়ত 

  3 
  

 
      

৪) অরভদর্াগ প্ররতকার 

কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন 

অরভদর্াগ প্ররতকার 

কম িপররকল্পনা বাস্তবারয়ত 

  4 
  

 
      

৫) ক্ষসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন 

ক্ষসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

কম িপররকল্পনা বাস্তবারয়ত 

  3 
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 সংয োজনী-১ 

 

 

 

শব্দসংযেপ 

(Acronyms) 

 

ক্রঃ নং আদ্যের পূর্ ণবিিরর্ 

1.  RTI Right to Information 

2.  E-Gov Electronic Governance 

3.  E-Gp National e-Government Procurement portal 

4.  AMIS Ansar Management Information System 

5.  NIS National Integrity Strategy  

6.  GRS Grievance Redress System 

7.  VDP  Village Defence Party 

8.  CC Citizen Charter 

 

 

ক্রঃ নং আদ্যের পূর্ ণবিিরর্ 

1.  আরটিআই রোইট টু ইনফরযেশন 

2.  ই-গভ ইযেকযরোবনক গভর্ ণযনন্স 

3.  ই-বজবপ ন্যোশনোে ই-গভর্ ণযেন্ট প্রবকউরযেন্ট পপোট ণোে 

4.  এএেআইএস আনসোর ম্যোযনজযেন্ট ইনফরযেশন বসযেে 

5.  এনআইএস ন্যোশনোে ইবন্টবিটি স্ট্রোযটবজ 

6.  বজআরএস বিযভন্স বরযেস বসযেে 

7.  বভবিবপ বভযেজ বিযফন্স পোটি ণ 

8.  বসবস বসটিযজন চোট ণোর 
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সংয োজনী-২ 

 

কে ণসম্পোদন ব্যিস্থোপনো ও প্রেোর্ক 

 

ক্রবেক 

নং 
কো ণক্রে কে ণসম্পোদন সূচক 

িোস্তিোয়নকোরী 

অনুবিভোগ, অবিশোখো, 

শোখো 

েেযেোত্রো অজণযনর প্রেোর্ক 

1 [1.1] প্রবশের্ [১.১.1] আনসোর-বভবিবপ সদস্য-সদস্যোযদর কোবরগবর 

প্রবশের্ 

প্রকল্প (প্রবশের্) শোখো  সোরসংযেপ, প্রবশেযর্র আযদশ, প্রবশের্োর্থীযদর নোেীয় তোবেকো ও 

প্রবশেযর্র ছবি 

[1.1.2] আনসোর-বভবিবপ সদস্য-সদস্যোযদর পপশোগত 

প্রবশের্ 

আনসোর (প্রবশের্) শোখো  

ও বভবিবপ (প্রবশের্) শোখো 

সোরসংযেপ, প্রবশেযর্র আযদশ, প্রবশের্োর্থীযদর নোেীয় তোবেকো ও 

প্রবশেযর্র ছবি 

[1.1.3] আনসোর-বভবিবপ সদস্যযদর পেৌবেক প্রবশের্ আনসোর (প্রবশের্) শোখো  

ও বভবিবপ (প্রবশের্) শোখো 

সোরসংযেপ, প্রবশেযর্র আযদশ, প্রবশের্োর্থীযদর নোেীয় তোবেকো ও 

প্রবশেযর্র ছবি 

[১.1.৪] কে ণকতণো/ কে ণচোরীযদর দেতো বৃবিমূেক প্রবশের্ 

আনসোর (প্রবশের্) শোখো  সোরসংযেপ, প্রবশেযর্র আযদশ, প্রবশের্োর্থীযদর নোেীয় তোবেকো ও 

প্রবশেযর্র ছবি 

2 [2.1] ব্যোটোবেয়ন আনসোর, অঙ্গীভূত আনসোর 

এিং বভবিবপ সদস্য পেোতোযয়ন 

[2.1.1] সরকোবর/যিসরকোবর সংস্থোর বনরোপত্তো বিিোন 
পকবপআই শোখো 

সোরসংযেপ, বনরোপত্তো প্রদোযনর অবফস আযদশ/প্রতযয়ন পত্র ও ছবি 

[2.1.2] রোষ্ট্রীয় ও িেীয় অনুষ্ঠোনোবদর বনরোপত্তো বিিোন 
অপোযরশন শোখো 

সোরসংযেপ, পেোতোযয়ন আযদশ, প্রবতযিদন/প্রতযয়নপত্র ও ছবি 

3 [3.1] জনকল্যোর্মূেক কো ণক্রে িহর্ [3.1.1] আনসোর-বভবিবপ সদস্যযদর বচবকৎসো অনুদোন ওযয়েযফয়োর শোখো  সোরসংযেপ, অবফস আযদশ, সেোপনী প্রবতযিদন ও ছবি 

[3.১.2] আনসোর-বভবিবপ সদস্যযদর সন্তোনযদর বশেোবৃবত্ত 

প্রদোন 

ওযয়েযফয়োর শোখো  

 

সোরসংযেপ, অবফস আযদশ, সেোপনী প্রবতযিদন ও ছবি 

[3.১.3] দবরদ্র-অসহোয় আনসোর-বভবিবপ সদস্যযদর শীত 

িস্ত্র বিতরর্ 

প্রশোসন শোখো সোরসংযেপ, অবফস আযদশ, সেোপনী প্রবতযিদন ও ছবি 

[3.১.4] আনসোর-বভবিবপ সদস্যযদর পেবিযকে 

কযোযম্পইযনর েোধ্যযে বচবকৎসো প্রদোন 

পেবিযকে শোখো  

 

সোরসংযেপ, অবফস আযদশ, সেোপনী প্রবতযিদন ও ছবি 

[3.১.5] পদশব্যোপী ‘পবরচ্ছন্ন িোে-পবরচ্ছন্ন শহর’ কে ণসূবচর 

আওতোয় পবরস্কোর-পবরচ্ছন্নতো অবভ োন 

বসএইচটি-অপস্ শোখো সোরসংযেপ, অবফস আযদশ, সেোপনী প্রবতযিদন ও ছবি 

4 [4.1] টহে/অবভ োন [4.১.1] পোি ণতয এেোকোয় প ৌর্থ ও একক টহে/অবভ োন বসএইচটি-অপস্ শোখো সোরসংযেপ, টহে/অবভ োযনর আযদশ, প্রবতযিদন ও ছবি 

[4.1.২] সেতে এেোকোয় একক টহে/অবভ োন 
অপোযরশন শোখো 

সোরসংযেপ, টহে/অবভ োযনর আযদশ, প্রবতযিদন ও ছবি 

5 [5.১] দূয ণোগ ব্যিস্থোপনো কো ণক্রে [5.1.১] দূয ণোগ ব্যিস্থোপনো বিষযয় প্রবশের্দোযনর েোধ্যযে 

পেচ্ছোযসিী ততবর 

বভবিবপ (প্রবশের্) শোখো সোরসংযেপ, প্রবশেযর্র আযদশ, প্রবশের্োর্থীযদর নোেীয় তোবেকো ও 

প্রবশেযর্র ছবি 

[5.১.২] দূয ণোগ পেোকোযিেোয় বৃে পরোপন  
প্রশোসন শোখো  সোরসংযেপ, অবফস আযদশ ও সেোপনী প্রবতযিদন ও ছবি 
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সংয োজনী-৩ 

অন্য অবফযসর সযঙ্গ সংবিষ্ট কে ণসম্পোদন সূচকসমূহ 

 

কো ণক্রে কে ণসম্পোদন সূচক প  সকে অবফযসর সোযর্থ সংবিষ্ট 
সংবিষ্ট অবফযসর সযঙ্গ কো ণক্রে সেন্বযয়র 

পকৌশে 

প্রবশের্ আনসোর-বভবিবপ সদস্য-সদস্যোযদর কোবরগবর প্রবশের্ কোবরগবর বশেো পিোি ণ কোবরগবর প্রবশের্ সনদ প্রোবিযত পত্র পপ্ররর্ ও 

প োগোয োগ 

আনসোর-বভবিবপ সদস্য-সদস্যোযদর পপশোগত প্রবশের্ িোংেোযদশ পসনোিোবহনী ও অন্যোন্য প্রবতষ্ঠোন  বনি ণোবরত পপশোগত প্রবশের্ সহোয়তো প্রোবিযত 

পত্র পপ্ররর্ ও প োগোয োগ 

আনসোর-বভবিবপ সদস্যযদর পেৌবেক প্রবশের্ িোংেোযদশ আনসোর ও িোে প্রবতরেো িোবহনী অভযন্তরীন পত্র প োগোয োগ 

কে ণকতণো/ কে ণচোরীযদর দেতো বৃবিমূেক প্রবশের্ বনজে িোবহনী ও বিবভন্ন সরকোরী প্রবতষ্ঠোন ব্যবিগত ও পত্র প োগোয োগ 

ব্যোটোবেয়ন আনসোর, অঙ্গীভূত আনসোর এিং বভবিবপ 

সদস্য পেোতোযয়ন 

সরকোবর/যিসরকোবর সংস্থোর বনরোপত্তো বিিোন বিবভন্ন সরকোবর/যিসরকোবর সংস্থো ও প্রবতষ্ঠোন অবঙ্গভূতকরযর্র জন্য আযিদন প্রোবি  

রোষ্ট্রীয় ও িেীয় অনুষ্ঠোনোবদর বনরোপত্তো বিিোন জনবনরোপত্তো বিভোগ ও প্রতযোশী সংস্থো পেোতোযয়যনর জন্য চোবহদো/পত্র পপ্ররর্ 

জনকল্যোর্মূেক কো ণক্রে িহর্ আনসোর-বভবিবপ সদস্যযদর বচবকৎসো অনুদোন িোংেোযদশ আনসোর ও িোে প্রবতরেো িোবহনী অভযন্তরীন পত্র প োগোয োগ 

আনসোর-বভবিবপ সদস্যযদর সন্তোনযদর বশেোবৃবত্ত প্রদোন িোংেোযদশ আনসোর ও িোে প্রবতরেো িোবহনী অভযন্তরীন পত্র প োগোয োগ 

দবরদ্র-অসহোয় আনসোর-বভবিবপ সদস্যযদর শীত িস্ত্র 

বিতরর্ 

িোংেোযদশ আনসোর ও িোে প্রবতরেো িোবহনী অভযন্তরীন পত্র প োগোয োগ 

আনসোর-বভবিবপ সদস্যযদর পেবিযকে কযোযম্পইযনর 

েোধ্যযে বচবকৎসো প্রদোন 

িোংেোযদশ আনসোর ও িোে প্রবতরেো িোবহনী অভযন্তরীন পত্র প োগোয োগ 

পদশব্যোপী ‘পবরচ্ছন্ন িোে-পবরচ্ছন্ন শহর’ কে ণসূবচর 

আওতোয় পবরস্কোর-পবরচ্ছন্নতো অবভ োন 

িোংেোযদশ আনসোর ও িোে প্রবতরেো িোবহনী অভযন্তরীন পত্র প োগোয োগ 

টহে/অবভ োন পোি ণতয এেোকোয় প ৌর্থ ও একক টহে/অবভ োন িোংেোযদশ পসনোিোবহনী, বিবজবি ও স্থোনীয় পুবেশ  প ৌর্থ টহে/অবভ োযন অংশিহযর্র জন্য পত্র 

প োগোয োগ 

সেতে এেোকোয় একক টহে/অবভ োন 
পজেো ম্যবজযস্ট্রট ও সংবিষ্ট পজেোর পজেো পুবেশ টহে/অবভ োযন েবজবেক সহোয়তো প্রোবির জন্য 

প োগোয োগ 

দূয ণোগ ব্যিস্থোপনো কো ণক্রে দূয ণোগ ব্যিস্থোপনো বিষযয় প্রবশের্দোযনর েোধ্যযে 

পেচ্ছোযসিী ততবর 

িোংেোযদশ আনসোর ও িোে প্রবতরেো িোবহনী 
অভযন্তরীন পত্র প োগোয োগ 

দূয ণোগ পেোকোযিেোয় বৃে পরোপন  িোংেোযদশ আনসোর ও িোে প্রবতরেো িোবহনী অভযন্তরীন পত্র প োগোয োগ 
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সংয োজনী-4 

দপ্তর/সংস্থার জোতীয় শুিোচোর পকৌশে কে ণ-পবরকল্পনো, ২০২2-২০২3 

দপ্তর/সংস্থার নোেঃ িোংেোযদশ আনসোর ও িরোে প্রবতরেো িোবহনী 

কো ণক্রযের নোে কে ণসম্পোদন 

সূচক 

 

সূচযকর 

েোন 

একক 

 

িোস্তিোয়যনর 

দোবয়ত্বপ্রোি  

ব্যবি/পদ 

২০২2-২০২3 

অর্থ ণিছযরর 

েেযেোত্রো 

িোস্তিোয়ন অিগবত পবরিীের্, ২০২2-২০২3  েন্তব্য 

েেযেোত্রো/ 

অজণন 

১ে 

পকোয়োট ণোর 

২য় 

পকোয়োট ণোর 

৩য় 

পকোয়োট ণোর 

৪র্থ ণ 

পকোয়োট ণোর 

পেোট 

অজণন 

অবজণত 

েোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রোবতষ্ঠোবনক ব্যিস্থো………………………………..... 

১.১ তনবতকতো কবেটির সভো 

আয় াজন 

সভা 

আয় াজজত 

1 সংখ্যো সভোপবত 

তনবতকতো কবেটি 

04 েেযেোত্রো 01 01 01 01    

অজণন      

১.২ তনবতকতো কবেটির সভোর 

বসিোন্ত িোস্তিোয়ন 

িোস্তিোবয়ত 

বসিোন্ত 

4 % সভোপবত 

তনবতকতো কবেটি 

80% েেযেোত্রো 20% 40% 60% 80%    

অজণন      

১.৩ সুশোসন প্রবতষ্ঠোর বনবেত্ত 

অংশীজযনর (stakeholders) 

অংশিহযর্  সভো 

অনুবষ্ঠত সভো 4 সংখ্যো উপ-েহোপবরচোেক 

(অপোযরশন) 

04 েেযেোত্রো 01 01 01 01    

অজণন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রজিক্ষণ 

আয় াজন 

প্রজিক্ষণ 

আয় াজজত 

2 সংখ্যা উপ-েহোপবরচোেক 

(প্রবশের্) 

400 

(04টি) 

েেযেোত্রো 100 100 100 100    

অজণন      

১.৫ কে ণ-পবরযিশ উন্নয়ন 

(টিওএন্ডইভুি অযকযজো েোেোেোে 

বনষ্পবত্তকরর্/নবর্থ বিনষ্টকরর্/ 

পবরষ্কোর-পবরচ্ছন্নতো বৃবি/েবহেোযদর 

জন্য পৃর্থক ওয়োশরুযের ব্যিস্থো করো 

ইতযোবদ  

উন্নত কর্ ম-

পজরয়েি 

2 সংখ্যো 

ও 

তোবরখ 

উপ-পবরচোেক 

(প্রশোসন-উইং) ও 

বনি ণোহী প্রযকৌশেী 

02 

31/12/22 

31/03/23 

েেযেোত্রো  31/12/22 31/03/23    সংযুবি-1 

অজণন      

১.6 আওতাধীন র্াঠ পর্ মায় র 

কার্ মাল  (প্রয়র্াজয ক্ষক্ষয়ে) কর্তমক 

দোবখেকৃত জোতীয় শুিোচোর পকৌশে 

কে ণ-পবরকল্পনো ও পবরিীের্  

প্রবতযিদযনর ওপর বফিব্যোক প্রদোন  

বফিব্যোক 

সভো/কে ণশোেো 

অনুবষ্ঠত 

4 তোবরখ পফোকোে পযয়ন্ট 

কে ণকতণো 

30/10/22 

31/01/23 

30/04/23 

েেযেোত্রো  30/10/22 31/01/23 30/04/23    

অজণন      

২.  আজথ মক ব্যেস্থাপনা উন্ন ন ........................................................................ 

২.১ ২০২2-২3 অর্থ ণ িছযরর ক্রয়- 

পবরকল্পনো (প্রকযল্পর অনুযেোবদত 

িোবষ ণক ক্রয় পবরকল্পনোসহ) 

ওযয়িসোইযট প্রকোশ 

ক্রয়-পবরকল্পনো 

ওযয়িসোইযট 

প্রকোবশত 

2 তোবরখ পবরচোেক (বকউ) 

ও বনি ণোহী 

প্রযকৌশেী  

31/07/22 

 

েেযেোত্রো 31/07/22      রোজে ও উন্নয়ন 

িোযজযটর িোবষ ণক ক্রয় 

পবরকল্পনো প্রকোযশর 

েেযেোত্রো একই 

তোবরখ বনি ণোরর্ করো 

হযয়যছ। 

অজণন      
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কো ণক্রযের নোে কে ণসম্পোদন 

সূচক 

 

সূচযকর 

েোন 

একক 

 

িোস্তিোয়যনর 

দোবয়ত্বপ্রোি  

ব্যবি/পদ 

২০২2-২০২3 

অর্থ ণিছযরর 

েেযেোত্রো 

িোস্তিোয়ন অিগবত পবরিীের্, ২০২2-২০২3  েন্তব্য 

েেযেোত্রো/ 

অজণন 

১ে 

পকোয়োট ণোর 

২য় 

পকোয়োট ণোর 

৩য় 

পকোয়োট ণোর 

৪র্থ ণ 

পকোয়োট ণোর 

পেোট 

অজণন 

অবজণত 

েোন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

2.2 অনুযেোবদত িোবষ ণক ক্রয় 

পবরকল্পনোর  র্থো র্থ িোস্তিোয়ন 

(প্রকযল্পর ক্রয় পবরকল্পনোসহ) 

ক্রয় পবরকল্পনো 

িোস্তিোবয়ত 

2 % পবরচোেক (বকউ) ও 

বনি ণোহী প্রযকৌশেী 

100% েেযেোত্রো 10% 40% 70% 100%    

অজণন      

2.3 িোযজট িোস্তিোয়ন িোযজট 

িোস্তিোবয়ত 

3 % পবরচোেক (অর্থ ণ) 100% েেযেোত্রো 10% 40% 70% 100%    

অজণন      

২.4 প্রকয়ের PIC সভা 

আয় াজন  

সভা 

আয় াজজত 

3 সংখ্যা বনি ণোহী প্রযকৌশেী 02 েেযেোত্রো  01 01    সংযুবি-2 

অজণন      

২.5 প্রকল্প সেোবি পশযষ প্রকযল্পর 

সম্পদ ( োনিোহন, কবম্পউটোর, 

আসিোিপত্র ইতযোবদ) বিবি 

পেোতোযিক হস্তোন্তর করো 

প্রকযল্পর সম্পদ 

বিবি পেোতোযিক 

হস্তোন্তবরত 

5 তাজরখ বনি ণোহী প্রযকৌশেী 30/06/23 েেযেোত্রো    30/06/23   সংযুবি-3 

অজমন      

৩. শুিোচোর সংবিষ্ট এিং দুনীবত প্রবতযরোযি সহোয়ক অন্যোন্য কো ণক্রে…………….. 18 (অগ্রাজধকার জভজিয়ত 1 নং সহ ন্যযনতর্ চারটি কার্ মক্রর্) 

3.1 সরকাজর র্ানোহয়নর র্থার্থ 

ব্যেহার জনজিতকরণ 

 োনিোহযনর 

 র্থো র্থ ব্যিহোর 

3 তোবরখ উপ-পবরচোেক 

(প্রশোসন-উইং) 
100% 

েেযেোত্রো 100% 100% 100% 100%    

অজণন      

৩.2 আনসোর ও িোে প্রবতরেো 

িোবহনী সদর দিযর অবিিভোযি 

প্রযিশকোরীযদর বিরুযি ব্যিস্থো 

িহর্ 

অবিি 

প্রযিশকোরীযদর 

বিরুযি ব্যিস্থো 

5 হোর  উপ-পবরচোেক 

(প্রশোসন-উইং) 

100% েেযেোত্রো 100% 100% 100% 100%    

অজণন      

৩.3 দ্রুত অবভয োগ বনষ্পবত্তকরর্ অবভয োগ 

বনষ্পবত্তকরর্ 

5 হোর পবরচোেক 

(বসএইচটি-অপস্) 

90% েেযেোত্রো 90% 90% 90% 90%    

অজণন      

৩.4 পপনশন আযিদন 30 বদযন 

বনষ্পবত্তকরর্ 

পপনশন 

বনস্পবত্ত 

5 হার পবরচোেক (যরকি ণ) 100% েেযেোত্রো 100% 100% 100% 100%    

অজণন      

 

জে:দ্র:- ক্ষকান ক্রজর্য়কর কার্ মক্রর্ প্রয়র্াজয না হয়ল তার কারণ র্ন্তব্য কলায়র্ উয়েখ করয়ত হয়ে। 
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সংয োজনী 5: ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভােন কর্ মপজরকেনা 2022-23 

(েন্ত্রর্োেয়/বিভোগ/দির/সংস্থো প ণোযয়র অবফযসর জন্য) 

 

ক্রে কে ণসম্পোদন পেত্র েোন কো ণক্রে কে ণসম্পোদন সূচক একক কে ণসম্পোদন 

সূচযকর েোন 

েেযেোত্রো 2022-2023 

অসোিোরর্ অবত উত্তে উত্তে চেবত েোন চেবত েোযনর বনযে 

100% 90% 80% 70% 60% 

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

1 [1] ই-গভন্যণোন্স ও 

উদ্ভোিন সংক্রোন্ত 

কো ণক্রযের িোস্তিোয়ন 

পজোরদোরকরর্ 

30 [1.1] পসিো সহবজকরর্/ 

বিবজটোইযজশযনর েোধ্যযে 

উদ্ভোির্ী িোরর্ো িোস্তিোয়ন 

[1.1.1] পসিো সহবজকরর্/ 

বজবজটোইযজশযনর েোধ্যযে নুযনতে 

একটি উদ্ভোিনী িোরর্ো িোস্তিোবয়ত 

তোবরখ 10 04/05/2023 11/05/2023 18/05/2023 25/05/2023 31/05/2023 

[1.2] ইতঃপূযি ণ 

িোস্তিোবয়ত উদ্ভোিনী িোরর্, 

সহবজকৃত ও 

বিবজটোইজকৃত পসিোর 

িোটোযিজ প্রস্তুত করো এিং 

পসিোসমূহ চোলু রোখো 

[1.2.1] ইতঃপূযি ণ িোস্তিোবয়ত উদ্ভোিনী 

িোরর্, সহবজকৃত ও বিবজটোইজকৃত 

পসিোর িোটোযিজ প্রস্তুতকৃত 

তোবরখ 2 13/10/2022 27/10/2022 10/11/2022 -- -- 

[1.2.2] ইতঃপূযি ণ িোস্তিোবয়ত উদ্ভোিনী 

িোরর্ো, সহবজকৃত ও বিবজটোইজকৃত 

পসিোসমূহ চোলুকৃত 

তোবরখ 7 04/05/2023 11/05/2023 18/05/2023 25/05/2023 31/05/2023 

[1.3] ই-নবর্থর ব্যিহোর 

বৃবি 

[1.3.1] ই-ফোইযে পনোট বনষ্পবত্তকৃত % 4 85% 80% 75% 70% 60% 

[1.4] 4র্থ ণ বশল্প বিপ্লযির 

সম্ভোব্য চযোযেঞ্জ 

পেোকোযিেোয় আইন/ 

পবেবস/কে ণ-পবরকল্পনো 

প্রর্য়ন এিং বিষয়বভবত্তক 

কোে ণশোেো আযয়োজন 

[1.4.1] 4র্থ ণ বশল্প বিপ্লযির সম্ভোব্য 

চযোযেঞ্জ পেোকোযিেোয় 

আইন/পবেবস/কে ণ-পবরকল্পনো প্রর্ীত 

তোবরখ 4 31/10/2022 16/11/2022 30/11/2022 15/12/2022 29/12/2022 

[1.4.2] 4র্থ ণ বশল্প বিপ্লযির চযোযেঞ্জ 

পেোকোযিেোয় বিষয়বভবত্তক কে ণশোেো 

আযয়োবজত  

সংখ্যো 3 2 -- 1 -- -- 

2 [2] প্রোবতষ্ঠোবনক 

সেেতো বৃবি 

20 [2.1] তথ্য িোতোয়ন 

হোেনোগোদকরর্ 

[2.1.1] তথ্য িোতোয়ন হোেনোগোদকৃত 

(বত্রেোবসক বভবত্তযত) 

সংখ্যো 6 4 3 -- 2 -- 

[2.2] ই-গভন্যণোন্স ও 

উদ্ভোিন কে ণপবরকল্পনো 

িোস্তিোয়ন 

[2.2.1] কে ণপবরকল্পনো িোস্তিোয়ন 

সংক্রোন্ত প্রবশের্ আযয়োবজত 

সংখ্যো 3 4 3 2 -- -- 

[2.2.2] ই-গভন্যণোন্স কে ণপবরকল্পনো 

িোস্তিোয়যনর জন্য িরোদ্দকৃত অর্থ ণ ব্যবয়ত 

% 3 80% 70% 60% 55% 50% 

[2.2.3] কে ণপবরকল্পনোর অি ণিোবষ ণক ে-

মূল্যোয়ন প্রবতযিদন েবন্ত্রপবরদ বিভোযগ 

পপ্রবরত 

তোবরখ 3 15/01/2023 22/01/2023 31/01/2023 09/02/2023 16/02/2023 

[2.2.4] আওতোিীন দির/সংস্থোর 

অি ণিোবষ ণক ে-মূল্যোয়ন প্রবতযিদন 

প ণোযেোচনো সংক্রোন্ত প্রবতযিদন 

েবন্ত্রপবরষদ বিভোযগ পপ্রবরত 

তোবরখ 2 31/01/2023 09/02/2023 16/02/2023 23/05/2023 28/02/2023 

[2.2.5] পদযশ/বিযদযশ িোস্তিোবয়ত 

ন্যযনতে একটি উদ্ভোিনী উযদ্যোগ 

পবরদশ ণনকৃত 

তোবরখ 3 31/05/2023 30/06/2023 -- -- -- 
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সংয োজনী 6: েন্ত্রর্োেয়/বিভোগ/রোষ্ট্রীয় প্রবতষ্ঠোন/দির সংস্থো/ েোঠ প ণোযয়র দির এর অবভয োগ প্রবতকোর ব্যিস্থো সংক্রোন্ত কে ণ-পবরকল্পনো, ২০২2-২০২3 
 

কার্ মক্রয়র্র 

ক্ষক্ষে 
 

র্ান কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচয়কর র্ান 

প্রকৃত 

অজমন 

২০20-

২1 

প্রকৃত 

অজমন 

২০২1-

২2 

লক্ষযর্াো ২০২2-২০২3 

অসাধারণ 
অজত 

উির্ 
উির্  

চলজত 

র্ান 
চলজত র্ায়নর জনয়ে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাজতষ্ঠাজনক 

 

 

14 

[১.১] অবভয োগ বনষ্পবত্ত কে ণকতণো (অবনক) ও 

আবপে কে ণকতণোর তথ্য ওযয়িসোইযট এিং 

বজআরএস সফটওয়যোর (প্রয োজয পেযত্র) 

তত্রেোবসক বভবত্তযত হোেনোগোদকরর্  

[১.১.১]  অজনক ও 

আজপল কর্ মকতমা তথ্য 

হালনাগাদকৃত এেং 

ওয় েসাইয়ে 

আপয়লাডকৃত 

সংখ্যো 

 
4   ৪ ৩   - 

[1.2] বনবদ ণষ্ট সেযয় অনেোইন/ অফেোইযন 

প্রোি অবভয োগ বনষ্পবত্ত  

[1.2.১] অবভয োগ 

বনষ্পবত্তকৃত  
% 

7 

  
  ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[1.3] অবভয োগ বনষ্পবত্ত সংক্রোন্ত েোবসক 

প্রবতযিদন উর্ধ্ণতন কর্তণপে িরোির পপ্ররর্ 

[1.3.1] প্রবতযিদন 

পপ্রবরত 
% 3   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

সক্ষর্তা 

অজমন 

 

11 

[2.1] কে ণকতণো/কে ণচোরীযদর অবভয োগ 

প্রবতকোর ব্যিস্থো এিং বজআরএস সফটওয়যোর 

বিষয়ক প্রবশের্ আযয়োজন 

[2.1.1] প্রবশের্ 

আযয়োবজত 
সংখ্যো 4 - - 2 1 - - - 

[2.2] তত্রেোবসক বভবত্তযত পবরিীের্ এিং 

তত্রেোবসক পবরিীের্ প্রবতযিদন উর্ধ্ণতন 

কর্তণপযের বনকট পপ্ররর্ 

[2.2.1] তত্রেোবসক 

প্রবতযিদন পপ্রবরত 
সংখ্যো 3 - - 4 3 2 1  

[2.3] অবভয োগ প্রবতকোর ব্যিস্থোপনো বিষযয় 

পেকযহোল্ডোরগযর্র সেন্বযয় অিবহতকরর্ 

সভো আযয়োজন 

[2.3.1] সভো 

আযয়োবজত 
সংখ্যো 4   2 1    
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সংয োজনী 7: েন্ত্রর্োেয়/বিভোগ/রোষ্ট্রীয় প্রবতষ্ঠোন/দির সংস্থো/েোঠ প ণোযয়র দির এর পসিো প্রদোন প্রবতশ্রুবত িোস্তিোয়ন কে ণ-পবরকল্পনো, ২০২2-২০২3  

 

 

কার্ মক্রয়র্র ক্ষক্ষে 
 

র্ান কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচয়কর র্ান 

প্রকৃত 

অজমন 

২০20-২1 

প্রকৃত অজমন 

২০২1-২2 

লক্ষযর্াো ২০২2-২০২3 

অসাধারণ অজত উির্ উির্ 
চলজত 

র্ান 

চলজত র্ায়নর 

জনয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

প্রাজতষ্ঠাজনক 
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[১.১] তত্রেোবসক বভবত্তযত পসিো প্রদোন প্রবতশ্রুবত 

সংক্রোন্ত পবরিীের্ কবেটি পুনগ ণঠন 

[১.১.১] কবেটি 

পুনগ ণঠন 
সংখ্যো 3   4 3 2 1  

[১.২] তত্রেোবসক বভবত্তযত পসিো প্রদোন 

প্রবতশ্রুবত সংক্রোন্ত পবরিীের্ কবেটির সভোর 

বসিোন্ত িোস্তিোয়ন   

[১.২.১] বসিোন্ত 

িোস্তিোবয়ত এিং 

প্রবতযিদন পপ্রবরত 

% 

 

4 

 
  90 80 70 60  

[1.3] পসিো প্রদোন প্রবতশ্রুবত বিষযয় 

আওতোিীন দির/সংস্থোর সেন্বযয় তত্রেোবসক 

বভবত্তযত সভো আযয়োজন 

[1.2.1] সভো 

আযয়োবজত  
সংখ্যো 2   4 3 2 1  

[1.4] তত্রেোবসক বভবত্তযত পসিো প্রদোন 

প্রবতশ্রুবত হোেনোগোদকরর্ (আওতোিীন 

দির/সংস্থোসহ) 

[1.4.1] হোেনোগোদকৃত সংখ্যো 9   4 3 2 1  

সক্ষর্তা অজমন 7 

[২.১] পসিো প্রদোন প্রবতশ্রুবত বিষয়ক  

কে ণশোেো/প্রবশের্/পসবেনোর আযয়োজন  

 

[2.১.১] 

প্রবশের্/কে ণশোেো 

আযয়োবজত 

 

সংখ্যা 

 

3 - - 2 1    

[২.২]  ক্ষসো প্রদান জেষয়  ক্ষেকয়হাল্ডারগয়ণর 

সর্ন্বয়  অেজহতকরণ সভা আয় াজন 

[2.2.১]  অিবহতকরর্ 

সভো অনুবষ্ঠত 
সংখ্যা 4 - - ২ ১    
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সংয োজনী 8: তথ্য অবিকোর বিষযয় ২০২2-২3 অর্থ ণিছযরর িোবষ ণক কে ণপবরকল্পনো   

 

কার্ মক্রয়র্র 

ক্ষক্ষে 
 

র্ান কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচয়কর র্ান 

প্রকৃত 

অজমন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত অজমন 

২০২০-২১ 

লক্ষযর্াো ২০২2-২০২3 

অসাধারণ অজত উির্ উির্  চলজত র্ান 
চলজত 

র্ায়নর জনয়ে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাজতষ্ঠাজনক 6 

[১.১] তথ্য অজধকার আইন অন্যর্া ী 

জনধ মাজরত সর্য় র র্য়ে তথ্য প্রাজপ্তর 

আয়েদন জনষ্পজি 

 

[১.১.১] জনধ মাজরত 

সর্য় র র্য়ে তথ্য 

প্রাজপ্তর আয়েদন জনষ্পজি 

% 06   100% 90% 80% - - 

 

সক্ষর্তা বৃবি 
১9 

[১.2] স্বতঃেপ্রযর্োবদতভোযি প্রকোশয োগ্য 

তথ্য হালনাগাদ কয়র ওযয়িসোইযট প্রকোশ 

[১.2.১] হোেনোগোদকৃত 

তথ্য ওযয়িসোইযট 

প্রকোবশত 

তাজরখ 

 
04   

৩১-১২-

২০২2 

১5-০১-

২০২3 

31-০১-

২০২3 
- - 

30-06-

2023 
- - - - 

[১.3] িোবষ ণক প্রবতযিদন প্রকোশ  

[১.3.১] বনি ণোবরত সেযয় 

িোবষ ণক প্রবতযিদন 

প্রকোবশত  

তোবরখ  0৩   
১৫-১০-

২০২2 

31-১0-

২০২2 

30-১1-

২০22 
- - 

[১.4]  তথ্য অজধকার আইন, ২০০৯ এর 

৫ ধারা অন্যসায়র র্ােতী  তয়থ্যর 

কযাোলক  ও ইনয়ডক্স ততজর/ 

হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  তয়থ্যর 

কযাোলক ও ইনয়ডক্স 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত 

তাজরখ 03   
৩১-১২-

২০২2 

১5-০১-

২০২3 

31-০১-

২০২3 
- - 

[১.5] তথ্য অজধকার আইন ও জেজধজেধান 

সম্পয়কম জনসয়চতনতা বৃজদ্ধকরণ 

[১.5.১]  প্রচোর কো ণক্রে 

সম্পন্ন 
সংখ্যা 04 

 

 
 ৩ ২ ১ - - 

[১.6] তথ্য অবিকোর আইন, 2009 ও 

এর বিবিেোেো, প্রবিিোনেোেো, 

েতঃপ্রযর্োবদত তথ্য প্রকোশ বনযদ ণবশকোসহ 

সংবিষ্ট বিষযয় কে ণকতণো/কে ণচোরীযদর 

প্রবশের্ আযয়োযজন    

[১.6.১] প্রজিক্ষণ 

আয় াজজত 
সংখ্যা  03   ৩ ২ ১ - - 

[1.7] তথ্য অবিকোর সংক্রোন্ত প্রযতযকটি 

তত্রেোবসক অিগবত প্রবতযিদন বনি ণোবরত 

সেযয় ওযয়িসোইযটর তথ্য অবিকোর 

পসিোিযে প্রকোশ 

[1.7.1] তত্রেোবসক 

অিগবত প্রবতযিদন 

ওযয়িসোইযটর তথ্য 

অবিকোর পসিোিযে 

প্রকোবশত 

সংখ্যো 02   4 3 2 1  
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