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৫ 

সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবভল 
 

৬ 

সেকশন ২: ভবভিন্ন কার্যক্রমের িূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব  
 

৭ 

সেকশন ৩: কেযেম্পাদন পভরকল্পনা  
 

৮-১১ 

সংন াজেী ১:  শব্দসংনেপ 
 

১৩ 

সংন াজেী ২: কর্মসম্পাদে সূিনকর পর্রর্াপ পদ্ধর্ি 
 

১৪ 

েংমর্াজনী ৩: অেয অর্ফনসর সনে সংর্িষ্ট কর্মসম্পাদে সূিকসর্ূহ 
 

১৫ 

সংন াজেী ৪: জািীয় শুদ্ধািার ক্ষকৌশল কর্মপর্রকল্পো, ২০২১-২০২২ 
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কমিসম্পােদনর সারবিক রচত্র 
সাম্প্ররতক অজি ন, চোদলঞ্জ এবাং ভরবষেৎ পররকল্পনা 

 
সাম্প্ররতক বছরসমূদির (৩ বছর) প্রযান অজি নসমূিঃ 
র্বগি ৩ বছনর রংপরু ক্ষরনের ক্ষবকারত্ব দরূীকরনে ১৮৫৪৩ জে আেসার ও র্ভর্ির্প সদসয 

সদসযানক ক্ষর্ৌর্লক, কার্রগর্র ও ক্ষপশার্ভর্িক প্রর্শেে প্রদাে করা হনয়নছ।  ুব সর্াজনক প্রর্শেে 

প্রদানের লনে অত্র ক্ষরনে ০৪-টি কর্ম্পউটার ক্ষের্েং ক্ষসন্টার ও ১১ টি ইউর্েনট র্বর্ভন্ন প্রর্শেনের 

বযবস্থা করা হনয়নছ। র্রু্জব বষম উপলনে জের্হিকর উনদযানগর অংশ র্হনসনব ২৯০০ জে দর্রদ্র 

র্ভর্ির্প সদসযনক ত্রাে ও খাদয সহায়িা ক্ষদওয়া হনয়নছ। কনরাো ক্ষর্াকানবলায় স্বাস্থয সুরো সনিিেিা 

সৃর্ষ্ট ও কনরাো ক্ষরাগীনদর র্ির্কৎসা সহায়িার জেয ১২৭৫ জে আেসার র্ভর্ির্প সদসয ক্ষর্ািানয়ে 

করা হনয়নছ। র্েরাপদ খাদয ও জের্েরাপিা র্ের্িিকরনে রংপুর ক্ষরনে ক্ষর্াট ৭৩৫ টি টহল ও 

অর্ভ াে পর্রিালো করা হনয়নছ। র্বর্ভন্ন গুরুত্বপেূম স্থাপোর র্েরাপিা প্রদানে ৩০৪৩ জে অংগীভূি 

আেসার এবং র্বর্ভন্ন র্েবমািে ও দগুমাপূজায় ৬৭৫০ জে আেসার র্ভর্ির্প সদসযনক ক্ষর্ািানয়ে 

করা হনয়নছ।  
 

সমসো এবাং চোদলঞ্জসমূিঃ 
 

ক) অত্র ক্ষরনের আেসার র্ভর্ির্প কানজর পর্রর্ির িুলোয় র্বর্ভন্ন প মানয়র কর্মকিম া/কর্মিারীর 

ঘাটর্ি। 

খ) র্েরাপিা প্রদানের জেয জেবনলর িার্হদার িুলোয় বযাটার্লয়ে আেসানরর স্বল্পিা এবং 

 ােবাহনের ঘাটর্ি। 

ঘ) প্রনয়াজেীয় অবকাঠানর্া ও আবাসে খানি উন্নয়নের জেয অপ মাপ্ত বরাদ্দ। 

 
 
ভরবষেৎ পররকল্পনাঃ 
 

(১) প্রর্িবছর র্বর্ভন্ন ক্ষর্ৌর্লক, কার্রগর্র, ক্ষপশার্ভর্িক ও দেিা বৃর্দ্ধর্ূলক প্রর্শেে প্রদাে কনর 

অন্তিঃ ২৪৪৯ জে আেসার ও র্ভর্ির্প সদসযনক দে র্ােব সম্পদ রুনপ গনড় ক্ষিালা । 

(২) প্রর্ি বছর প্রর্শেে র্েনদম র্শকা অেু ায়ী সািারে আেসার সদসযনক অস্ত্র প্রর্শেে দানের 

র্ািযনর্ সরকার্র-নবসরকার্র সংস্থার র্েরাপিা দানের জেয সের্ কনর ক্ষিালা । 
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২০২১-২০২২ অর্ি বছদরর সম্ভাবে প্রযান অজি ন সমূিঃ 
 

(১) ২৪৪৯ জে আেসার ও র্ভর্ির্পর সদসযনদর কার্রগর্র, ক্ষপশার্ভর্িক ক্ষর্ৌর্লক ও দেিা 

বৃর্দ্ধর্ূলক প্রর্শেে প্রদাে কনর র্ােব সম্পদ উন্নয়ে। 

(২) সরকার্র-নবসরকার্র সংস্থার র্েরাপিায় ৩০৪৩ জে অংগীভূি আেসার ক্ষর্ািানয়ে। 

(৩) রাষ্ট্রীয় ও ির্ীয় অেুষ্ঠাোর্দর র্েরাপিায় ৫০০০ জে আেসার-র্ভর্ির্প সদসয ক্ষর্ািানয়ে। 

(৪) জের্েরাপিা ও আইে শংৃখলা রোয় ২০০ টি টহল ও অর্ভ াে পর্রিালো। 

(৫) দনু মাগ বযবস্থাপো প্রর্শেনের র্ািযনর্ ৪০০ জে ভলার্ন্টয়ার তির্র।  

(৬) ক্ষকার্ভি-১৯ ক্ষর্াকানবলায় স্বাস্থযর্বর্ি অবর্হিকরনে ৬৪৩৫ টি জেসনিিেিার্ূলক র্লফনলট 

র্বিরে। 

(৭) র্ুর্জববষম উপলনে ৮ জে দর্রদ্র ও গৃহহীে আেসার-র্ভর্ির্প সদনসযর জেয গৃহ র্ের্মাে ও 

৩৭৫ জেনক ত্রাে ও খাদয সহায়িা প্রদাে।  
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প্রস্তাবনা 

 
 

 প্রার্িষ্ঠার্েক দেিা বরৃ্দ্ধ, স্বচ্ছিা ও জবাবর্দর্হ ক্ষজারদার করা, সুশাসে 

সংহিকরে এবং সম্পনদর  থ্া থ্ বযবহার র্ের্িিকরনের র্ািযনর্ রূপকল্প ২০৪১ এর 

 থ্া থ্ বাস্তবায়নের লনেয- 

 
 
 

পর্রিালক, বাংলানদশ আেসার ও গ্রার্ প্রর্িরো বার্হেী 
রংপুর ক্ষরে, রংপুর 

 
এবং 
 

র্হাপর্রিালক, বাংলানদশ আেসার ও গ্রার্ প্রর্িরো বার্হেী  

এর র্নিয ২০২১ সানলর জেু র্ানসর ২০ িার্রনখ এই বার্ষমক কর্মসম্পাদে িুর্ি 

স্বাের্রি হনলা। 

 
এই িুু্ র্িনি স্বােরকারী উভয়পে র্েম্নর্লর্খি র্বষয়সর্নূহ সম্মি হনলেঃ 
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রসকশন-১ 
 
 

রূপকল্প, অরভলক্ষে, কমিসম্পােদনর রক্ষত্রসমিূ এবাং কার্িাবরল 
  
১.১  রূপকল্পঃ  সুখী, সর্ৃদ্ধ ও র্েরাপদ রাষ্ট্র গঠনে ক্ষদনশর সবমত্র শার্ন্ত, শৃঙ্খলা,  
    উন্নয়ে ও র্েরাপিা র্বিাে। 
 

১.২  অরভলক্ষেঃ 
১।  জের্েরাপিা ও দনু মাগ ক্ষর্াকানবলায় সর্িয় অংশগ্রহে; 
২।  আেসার ও র্ভর্ির্পর সদসয-সদসযানক কার্রগর্র ও ক্ষপশার্ভর্িক প্রর্শেে প্রদাে কনর 

দে র্ােব সম্পদ তির্রর র্ািযনর্ ক্ষদনশর আথ্ম-সার্ার্জক অবস্থার উন্নয়ে; 
 ৩। ক্ষদনশর অভযন্তনর আইে শৃঙ্খলা রো ও আর্ভ ার্েক কা মিনর্ অেযােয   
  বার্হেীর সানথ্ অংশগ্রহে;  
 

১.৩ কমিসম্পােদনর রক্ষত্রঃ 
১. রংপুর ক্ষরনের আেসার র্ভর্ির্প সদসযনদর সের্িা বৃর্দ্ধকরে; 
২. গুরুত্বপূেম অেুষ্ঠাে, সংস্থা ও স্থাপোয় র্েরাপিা প্রদাে; 
3. জের্েরাপিা ও আইে-শঙৃ্খলা রোর্ূলক কা মির্; 
4. ক্ষকার্ভি-১৯ ক্ষর্াকানবলা ও দনু মাগ বযবস্থাপো কা মির্; 
5. র্ুর্জব বষম উপলনে জের্হিকর কা মির্;   

সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কমিসম্পােদনর রক্ষত্র (মরন্ত্রপররষে রবভাগ কতৃি ক রনযিাররত) 
  

 ১. সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কার্িক্রম রজারোরকরণঃ 
  ক) শুদ্ধািার কর্মপর্রকল্পো বাস্তবায়ে; 
  খ) ই-গভনেমন্স/ উদ্ভাবে কর্মপর্রকল্পো বাস্তবায়ে; 
  গ)  িথ্য অর্িকার কর্মপর্রকল্পো বাস্তবায়ে; 
  ঘ)  অর্ভন াগ প্রর্িকার কর্মপর্রকল্পো বাস্তবায়ে; 
  ঙ)  ক্ষসবা প্রদাে প্রর্িশ্রুর্ি কর্মপর্রকল্পো বাস্তবায়ে;   

১.৪ কার্িাবরলঃ  
১.  রংপুর ক্ষরনের ক্ষ ৌথ্ ও এককভানব টহল ও অর্ভ ানের র্ািযনর্ আইে শৃঙ্খলা     
 রো ও জাের্ানলর র্েরাপিা র্বিাে করা; 

২.  রংপুর ক্ষরনের সরকারী-নবসরকারী সংস্থা ও প্রর্িষ্ঠানের র্েরাপিা দানের জেয 
  অেীভূি আেসার ও বযাটার্লয়ে আেসার ক্ষর্ািানয়ে; 

৩.  রংপুর ক্ষরনের আেসার ও গ্রার্ প্রর্িরো বার্হেীর সদসয-সদসযানদর র্বর্ভন্ন 
 কার্রগর্র, ক্ষপশার্ভর্িক ও দেিা বৃর্দ্ধর্ূলক প্রর্শেে প্রদাে কনর র্ােব সম্পদ 
 উন্নয়নের র্ািযনর্ িানদর আথ্ম-সার্ার্জক অবস্থার উন্নর্ি করা; 

৪.  জািীয় ও স্থােীয় প মানয়র র্েবমািে, দগুমাপূজাসহ র্বর্ভন্ন রাষ্ট্রীয়, সার্ার্জক ও ির্ীয় 
অেুষ্ঠাোর্দর র্েরাপিায় আেসার সদসযনদর র্েনয়ার্জি করা; 

৫.  র্বর্ভন্ন দনু মাগ ক্ষর্াকানবলায় প্রর্শেে দানের র্ািযনর্ ভলার্ন্টয়ার তির্র কনর দনু মাগ 
বযবস্থাপোয় অংশগ্রহে করা এবং ক্ষকার্ভি-১৯ ক্ষর্াকানবলায় স্বাস্থয সনিিেিার্ূলক 
কা মির্ গ্রহে করা;  
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রসকশন-২ 
রবরভন্ন কার্িক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

 

িূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব  কর্মসম্পাদে সূিকসর্ূহ একক প্রকৃি অজম ে লেযর্াত্রা  
২০২১-
২২ 

প্রনেপে র্েিমার্রি লেযর্াত্রা অজম নের 
ক্ষেনত্র ক্ষ ৌথ্ভানব দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 
র্ন্ত্রোলয়/ র্বভাগ/সংস্থা 
সর্ূনহর োর্ 

উপািসূত্র  
২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

২০১৯-
২০ 

২০২০-
২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
[১] আইে শৃঙ্খলা পর্রর্স্থর্ির 
উন্নয়ে; 

[১.১] রংপুর ক্ষরনের 
ক্ষ ৌথ্ ও এককভানব টহল 
ও অর্ভ াে  
 

সংখযা    ২০০ ২১০ ২২০ 

আেসার র্ভর্ির্প সদর দপ্তর 
সংর্িষ্ট ক্ষজলা পুর্লশ, র্বর্জর্ব 
ও রংপুর ক্ষজলা প্রশাসে, 
র্াদক দ্রবয র্েয়ন্ত্রে 
অর্িদপ্তর, ক্ষভািা অর্িকার 
সংরেে অর্িদপ্তর 

রংপুর ক্ষরনের র্বর্ভন্ন 
ক্ষজলার প্রর্িনবদে 

[১.২] বযাাটর্লয়ে 
আেসার ও আেসার-
র্ভর্ির্প সদসয ক্ষর্ািানয়ে 

সংখযা    ৫০০০ ৫১০০ ৫২০০ সংর্িষ্ট ক্ষজলার পুর্লশ ও 
ক্ষজলা এবং উপনজলা প্রশাসে 

রংপুর ক্ষরনের র্বর্ভন্ন 
ক্ষজলার প্রর্িনবদে 

[২] জাের্ানলর র্েরাপিা র্বিাে 

[২.১] অর্েভূি আেসার 
ক্ষর্ািানয়ে সংখযা  ১৮৭৫ ২২৩৫ ৩০৪৩ ৩১০০ ৩১৫০ 

আেসার র্ভর্ির্প সদর দপ্তর 
এবং সরকারী-নবসরকারী 
প্রর্িষ্ঠাে 

রংপুর ক্ষরনের র্বর্ভন্ন 
ক্ষজলার প্রর্িনবদে 

[৩] আেসার ও র্ভর্ির্প 
সদসয-সদসযানদর প্রর্শেে প্রদাে 
কনর র্ােব সম্পদ উন্নয়নের 
র্ািযনর্ ক্ষদনশর িানদর আথ্ম-
সার্ার্জক অবস্থার উন্নর্ি করা; 

[৩.১] আেসার-র্ভর্ির্প 
সদসয-সদসযানদর র্বর্ভন্ন 
কার্রগর্র ও ক্ষপশার্ভর্িক 
প্রর্শেে প্রদাে 

সংখযা  ৩৯১৩ ৪০১৯ ২১৯৯ ২২২০ ২২৪০ 
আেসার র্ভর্ির্প সদর দপ্তর 
এবং বাংলানদশ কার্রগর্র 
র্শো ক্ষবািম  

রংপুর ক্ষরনের র্বর্ভন্ন 
ক্ষজলার প্রর্িনবদে 

[৩.২] দনু মাগ 
বযবস্থাপো র্বষনয় 
প্রর্শেে র্দনয় 
ভলার্ন্টয়ার তির্র 

সংখযা  - - - - - 
আেসার ও গ্রার্ প্রর্িরো 
বার্হেী এবং দনু মাগ 
বযবস্থাপো অর্িদপ্তর 

রংপুর ক্ষরনের র্বর্ভন্ন 
ক্ষজলার প্রর্িনবদে 
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রসকশন ৩ 
কমিসম্পােন পররকল্পনা 

 

কর্মসম্পাদনের 
ক্ষেত্র 

র্াে  কা মির্ কর্মসম্পাদে  
সূিক  

 
গেো 
পদ্ধর্ি  

 
একক 
 

কর্মসম্পাদে  
সূিনকর 
র্াে  

 প্রকৃি অজম ে 
 (র্বগি দইু 
বছনরর) 

২০২১-২২ অথ্মবছনরর লেযর্াত্রা/র্েেমায়ক  প্রনেপে 
(আগার্ী দইু 
অথ্মবছনরর) 

২০১৯-
২০ 

২০২০-
২১ 

অসািারে অর্ি 
উির্ 

উির্ িলর্ি র্াে িলর্ি  
র্ানের 
র্েনম্ন 

২০২২-
২৩ 

২০২৩-
২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

কমিসম্পােদনর রক্ষত্র 
 
[১] রংপুর 
ক্ষরনের 
আেসার 
র্ভর্ির্প 
সদসযনদর 
সের্িা 
বরৃ্দ্ধকরে 

২৫ 
 

[১.১] 
প্রর্শেে 

[১.১.১] আেসার-
র্ভর্ির্প সদসয-
সদসযানদর কার্রগর্র 
প্রর্শেে প্রদাে  

সর্র্ি সংখযা  
৮ ৩৩৬ ১৪৯ ১৯২ ১৭৩ ১৫৪ ১৩৪ ১১৫ ১৯৫ ২০০ 

[১.১.2] আেসার-
র্ভর্ির্প সদসয-
সদসযানদর ক্ষপশাগি 
প্রর্শেে 

সর্র্ি সংখযা  
৭ ২৬২ ৩৮০ ৫৫৭ ৫০১ ৪৪৬ ৩৯০ ৩৩৪ ৩৬৫ ৫৭০ 

[১.১.3] আেসার-
র্ভর্ির্প সদসযনদর 
ক্ষর্ৌর্লক প্রর্শেে 

সর্র্ি সংখযা  
৫ ৩৩১৫ ৩৪৯০ ১৪৫০ ১৩০৫ ১১৬০ ১০১৫ ৮৭০ ১৪৬০ ১৪৭০ 

[১.১.৪] কর্মকিম া/ 
কর্মিারীনদর দেিা 
বরৃ্দ্ধর্লূক প্রর্শেেদাে 

সর্র্ি 
সংখযা  ৫ - - ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ২৫৫ ২৬০ 

[২] ২.
 গুরুত্ব
পূেম অেষু্ঠাে, 
সংস্থা ও 
স্থাপোয় 
র্েরাপিা 
প্রদাে;  

১৫ 

[2.১] 
বযাটার্লয়ে 
আেসার, 
অেীভূি 
আেসার এবং 
র্ভর্ির্প সদসয 
ক্ষর্ািানয়ে 

[2.১.১] 
সরকার্র/নবসরকার্র 
সংস্থার র্েরাপিা র্বিাে 

সর্র্ি 
সংখযা  8 ১৮৭৫ ২২৩৫ ৩০৪৩ ২৭৩৯ ২৪৩৫ ১৮৯৬ ২১৩১ ৩১০০ ৩১৫০ 

[২.১.২] রাষ্ট্রীয় ও 
ির্ীয় অেষু্ঠাোর্দর 
র্েরাপিা র্বিাে 

সর্র্ি সংখযা  
৭ - ৬৭৫০ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ৫১০০ ৫২০০ 



9 

 

কর্মসম্পাদনের 
ক্ষেত্র 

র্াে  কা মির্ কর্মসম্পাদে  
সূিক  

 
গেো 
পদ্ধর্ি  

 
একক 
 

কর্মসম্পাদে  
সূিনকর 
র্াে  

 প্রকৃি অজম ে 
 (র্বগি দইু 
বছনরর) 

২০২১-২২ অথ্মবছনরর লেযর্াত্রা/র্েেমায়ক  প্রনেপে 
(আগার্ী দইু 
অথ্মবছনরর) 

২০১৯-
২০ 

২০২০-
২১ 

অসািারে অর্ি 
উির্ 

উির্ িলর্ি র্াে িলর্ি  
র্ানের 
র্েনম্ন 

২০২২-
২৩ 

২০২৩-
২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[৩] 
জের্েরাপিা ও 
আইে-শঙৃ্খলা 
রোর্লূক 
কা মির্; 

10 

[৩.১] টহল 
ও অর্ভ াে 

[৩.১.১] রংপুর 
ক্ষরনের সবমত্র একক 
টহল ও অর্ভ াে 

সর্র্ি সংখযা  

১০ - - ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২১০ ২২০ 

[৪] ক্ষকার্ভি-
১৯ 
ক্ষর্াকানবলা ও 
দনূ মাগ 
বযবস্থাপো 
কা মির্ 

১০ 

 [৪.১] 
ক্ষকার্ভি 
ক্ষর্াকানবলায়  
সনিিেিার্লূক 
কা মির্ ও 
স্বাস্থয সুরো 
সার্গ্রী 
র্বিরে এবং  
দনূ মাগ 
বযবস্থাপো 
কা মির্ 

[৪.১.১] দনূ মাগ 
বযবস্থাপো র্বষনয় 
প্রর্শেেদানের র্ািযনর্ 
ভলার্ন্টয়ার তির্র 

 
 

সর্র্ি 
সংখযা  - - - - - - - - - - 

[৪.১.২] ক্ষকার্ভি ১৯ 
র্হার্ারী ক্ষর্াকানবলায় 
স্বাস্থযর্বর্ি অবর্হিকরে 
ও সনিিেিার্লূক 
র্লফনলট র্বিরে   

 
 

সর্র্ি সংখযা ৬ - - ৬৪৩৫ ৫৭৯২ ৫১৪৮ ৪৫০৪ ৩৮৬১ -- -- 

[৪.১.৩] আেসার-
র্ভর্ির্প সদসযনদর র্নিয 
স্বাস্থয সুরো সার্গ্রী 
র্বিরে 

 
 

সর্র্ি 
সংখযা ৪ - - ৫১৯০ ৪৬৭১ ৪১৫২ ৩৬৩৩ ৩১১৪ -- -- 

[৫] র্রু্জব 
বষম উপলনে 
জের্হিকর 
কা মির্ 

১০ 

[৫.১] র্রু্জব 
বষম উপলনে 
জের্হিকর 
কা মির্ গ্রহে 

[৫.১.১] দর্রদ্র ও 
গৃহহীে আেসার-
র্ভর্ির্প সদসযনদর গৃহ 
র্ের্মাে 

 

সর্র্ি সংখযা ৫ - ১ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ -- -- 

[৫.১.২] দর্রদ্র ও 
অসহায় আেসার-

সর্র্ি 
সংখযা ৩ - ২৯০০ ৩৭৫ ৩৩৭ ৩০০ ২৬২ ২২৫ -- -- 
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কর্মসম্পাদনের 
ক্ষেত্র 

র্াে  কা মির্ কর্মসম্পাদে  
সূিক  

 
গেো 
পদ্ধর্ি  

 
একক 
 

কর্মসম্পাদে  
সূিনকর 
র্াে  

 প্রকৃি অজম ে 
 (র্বগি দইু 
বছনরর) 

২০২১-২২ অথ্মবছনরর লেযর্াত্রা/র্েেমায়ক  প্রনেপে 
(আগার্ী দইু 
অথ্মবছনরর) 

২০১৯-
২০ 

২০২০-
২১ 

অসািারে অর্ি 
উির্ 

উির্ িলর্ি র্াে িলর্ি  
র্ানের 
র্েনম্ন 

২০২২-
২৩ 

২০২৩-
২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

র্ভর্ির্প সদসযনদর ত্রাে 
ও খাদয সহায়িা প্রদাে 

[৫.১.৩] অিীেস্থ 
দপ্তর/ র্াঠ প মানয়র 
অর্ফসসর্নূহ বেবনু্ধ 
কেমার স্থাপে 

সর্র্ি 

সংখযা ২ - ২ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ -- -- 
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কর্মসম্পাদনের 
ক্ষেত্র 

র্াে  কা মির্ কর্মসম্পাদে  
সূিক  

 
গেো 
পদ্ধর্ি  

 
একক 

 

কর্মসম্পাদে  
সূিনকর 
র্াে  

 প্রকৃি অজম ে 
 (র্বগি দইু 
বছনরর) 

২০২১-২২ অথ্মবছনরর লেযর্াত্রা/র্েেমায়ক  প্রনেপে 
(আগার্ী দইু 
অথ্মবছনরর) 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 
অসািারে অর্ি উির্ উির্ িলর্ি র্াে িলর্ি  

র্ানের র্েনম্ন ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

সশুাসন ও সাংস্কারমূলক কমিসম্পােদনর রক্ষত্র 
সুশাসে ও 
সংস্কাররূ্লক 
কা মিনর্র 
বাস্তবায়ে 
ক্ষজারদারকরে 

৩০ ১) শুদ্ধািার 
কর্মপর্রকল্পো 
বাস্তবায়ে 

শুদ্ধািার 
কর্মপর্রকল্পো 
বাস্তবার্য়ি 

 
 ১০          

২) ই-গভেমযান্স/ 
উদ্ভাবে 
কর্মপর্রকল্পো 
বাস্তবায়ে 

ই-গভেমযান্স/ 
উদ্ভাবে 
কর্মপর্রকল্পো 
বাস্তবার্য়ি 

 
 ১০   

 
      

৩) িথ্য 
অর্িকার 
কর্মপর্রকল্পো 
বাস্তবায়ে 

িথ্য অর্িকার 
কর্মপর্রকল্পো 
বাস্তবার্য়ি 

 
 

৩ 

  

 
      

৪) অর্ভন াগ 
প্রর্িকার 
কর্মপর্রকল্পো 
বাস্তবায়ে 

অর্ভন াগ প্রর্িকার 
কর্মপর্রকল্পো 
বাস্তবার্য়ি 

 
 

৪ 

  

 
      

৫) ক্ষসবা প্রদাে 
প্রর্িশ্রুর্ি 
কর্মপর্রকল্পো 
বাস্তবায়ে 

ক্ষসবা প্রদাে 
প্রর্িশ্রুর্ি 
কর্মপর্রকল্পো 
বাস্তবার্য়ি 

 
 

৩ 
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সাংদর্াজনী-১ 

 

শব্দসংনেপ 
(Acronyms) 

 

 S/N Acronyms Details 

1.  AMIS Ansar Management Information System 

2.  VDP  Village Defence Party 
3.  NIS National Integrity Strategy  
4.  GRS Grievance Redress System 
5.  RTI Right to Information 
6.  CC Citizen Charter 
7.  E-Gov Electronic Governance 
8.  E-Gp National E-Government Procurement Portal 

 
ক্রঃ নাং শব্দসাংদক্ষপ রববরণ 

১. এএর্আইএস আেসার র্যানেজনর্ন্ট ইেফরনর্শে র্সনির্ 

২. র্ভর্ির্প র্ভর্লজ র্িনসন্স পাটিম  

৩. এেআইএস েযাশোল ইনন্টগর্রটি স্ট্রনটজী 

৪. র্জআরএস র্গ্রনভন্স র্রনেস র্সনির্ 

৫. আরটিআই রাইট টু ইেফরনর্শে 

৬. র্সর্স র্সটিনজে িাটম ার 

৭. ই-গভ ইনলকনোর্েক গভেমনেন্স 

৮. ই-র্জর্প েযাশোল ই-গভেমনর্ন্ট প্রর্সর্কউরনর্ন্ট ক্ষপাটম াল 



 
সাংদর্াজনী-২ 

 

কমিসম্পােন বেবস্থাপনা ও প্রমাণক 
 

ক্রঃ 
নাং 

কার্িক্রম কমিসম্পােন সূচক 
বাস্তবায়নকারী 

অরফস 
লক্ষেমাত্রা অজি দনর প্রমাণক 

১ [১] প্রর্শেে [১.১] আেসার-র্ভর্ির্প সদসয-সদসযানদর কার্রগর্র 
প্রর্শেে প্রদাে  

রংপুর ক্ষরে কা মালয় প্রর্শেনের আনদশ, প্রর্শেোথ্ীনদর োর্ীয় িার্লকা, হার্জরা 
র্শট ও প্রর্শেনের ছর্ব 

[১.২] আেসার-র্ভর্ির্প সদসয-সদসযানদর ক্ষপশাগি 
প্রর্শেে 

রংপুর ক্ষরে কা মালয় প্রর্শেনের আনদশ, প্রর্শেোথ্ীনদর োর্ীয় িার্লকা, হার্জরা 
র্শট ও প্রর্শেনের ছর্ব 

[১.৩] আেসার-র্ভর্ির্প সদসযনদর ক্ষর্ৌর্লক প্রর্শেে রংপুর ক্ষরে কা মালয় প্রর্শেনের আনদশ, প্রর্শেোথ্ীনদর োর্ীয় িার্লকা, হার্জরা 
র্শট ও প্রর্শেনের ছর্ব 

[১.৪] কর্মকিম া/ কর্মিারীনদর দেিা বৃর্দ্ধর্ূলক 
প্রর্শেেদাে 

রংপুর ক্ষরে কা মালয় প্রর্শেনের আনদশ, প্রর্শেোথ্ীনদর োর্ীয় িার্লকা, হার্জরা 
র্শট ও প্রর্শেনের ছর্ব 

২ [২] বযাটার্লয়ে আেসার, অেীভূি 
আেসার এবং র্ভর্ির্প সদসয ক্ষর্ািানয়ে 

[২.১] সরকার্র/নবসরকার্র সংস্থার র্েরাপিা র্বিাে ক্ষরে কা মালয় রংপুর র্েরাপিা প্রদানের অর্ফস আনদশ/প্রিযয়ে পত্র ও ছর্ব 

[২.২] রাষ্ট্রীয় ও ির্ীয় অেুষ্ঠাোর্দর র্েরাপিা 
র্বিাে 

ক্ষরে কা মালয় রংপুর র্েরাপিা প্রদানের জেয ক্ষর্ািানয়ে আনদশ, িদারর্ক র্রনপাটম  
ও ছর্ব 

৩ [3] টহল ও অর্ভ াে [৩.১] ঢাকা ক্ষরে সবমত্র একক টহল ও অর্ভ াে ক্ষরে কা মালয় রংপুর টহল ও অর্ভ ানের আনদশ, িদারর্ক র্রনপাটম  ও ছর্ব 

৪ ক্ষকার্ভি ক্ষর্াকানবলায় সনিিেিার্ূলক 
কা মির্ ও স্বাস্থয সুরো সার্গ্রী 
র্বিরে এবং দনূ মাগ বযবস্থাপো 
কা মির্  
 

[৪.১] দনূ মাগ বযবস্থাপো র্বষনয় প্রর্শেেদানের 
র্ািযনর্ ভলার্ন্টয়ার তির্র 

ক্ষরে কা মালয় রংপুর প্রর্শেনের আনদশ, প্রর্শেোথ্ীনদর োর্ীয় িার্লকা, হার্জরা 
র্শট ও প্রর্শেনের ছর্ব 

[৪.২] ক্ষকার্ভি ১৯ র্হার্ারী ক্ষর্াকানবলায় স্বাস্থযর্বর্ি 
অবর্হিকরে ও সনিিেিার্ূলক র্লফনলট র্বিরে   

ক্ষরে কা মালয় রংপুর অর্ফস আনদশ, ছর্ব ও সর্াপেী প্রর্িনবদে 

[৪.৩] আেসার-র্ভর্ির্প সদসযনদর র্নিয স্বাস্থয 
সুরো সার্গ্রী র্বিরে 

ক্ষরে কা মালয় রংপুর অর্ফস আনদশ, ছর্ব ও সর্াপেী প্রর্িনবদে 

৫ [৫] র্ুর্জব বষম উপলনে জের্হিকর 
কা মির্ গ্রহে 

[৫.১] দর্রদ্র ও গৃহহীে আেসার-র্ভর্ির্প সদসযনদর 
গৃহ র্ের্মাে 

ক্ষরে কা মালয় রংপুর 
ছর্ব ও সর্াপেী প্রর্িনবদে 

[৫.২] দর্রদ্র ও অসহায় আেসার-র্ভর্ির্প সদসযনদর 
ত্রাে ও খাদয সহায়িা প্রদাে 

ক্ষরে কা মালয় রংপুর অর্ফস আনদশ, ছর্ব ও সর্াপেী প্রর্িনবদে 

[৫.৩] অিীেস্থ দপ্তর/ র্াঠ প মানয়র অর্ফসসর্ূনহ 
বেবনু্ধ কেমার স্থাপে 

ক্ষরে কা মালয় রংপুর ছর্ব ও সর্াপেী প্রর্িনবদে 
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সাংদর্াজনী-৩ 

অনে অরফদসর সদে সাংরিষ্ট কমিসম্পােন সচূকসমূি 
 

কার্িক্রম কমিসম্পােন সূচক রর্ সকল অরফদসর সাদর্ সাংরিষ্ট 
সাংরিষ্ট অরফদসর সাদর্ কার্িক্রম সমন্বদয়র 

রকৌশল 
[১] প্রর্শেে [১.১] আেসার-র্ভর্ির্প সদসয-সদসযানদর 

কার্রগর্র প্রর্শেে প্রদাে  
কার্রগর্র র্শো ক্ষবািম  কার্রগর্র প্রর্শেে সেদ প্রার্প্তনি পত্র ক্ষপ্ররে 

ও ক্ষ াগান াগ 
[১.২] আেসার-র্ভর্ির্প সদসয-সদসযানদর 
ক্ষপশাগি প্রর্শেে 

প্রর্শেে শাখা, সদর দপ্তর ও ক্ষরে দপ্তর 
রংপুর 

পত্র ক্ষ াগান াগ ও বরাদ্দ প্রার্প্ত 

[১.৩] আেসার-র্ভর্ির্প সদসযনদর ক্ষর্ৌর্লক 
প্রর্শেে 

প্রর্শেে শাখা, সদর দপ্তর ও ক্ষরে দপ্তর 
রংপুর 

পত্র ক্ষ াগান াগ ও বরাদ্দ প্রার্প্ত 

[১.৪] কর্মকিম া/ কর্মিারীনদর দেিা বৃর্দ্ধর্ূলক 
প্রর্শেেদাে 

র্েজস্ব বার্হেী ও র্বর্ভন্ন সরকারী প্রর্িষ্ঠাে 
পত্র ক্ষ াগান াগ ও বরাদ্দ প্রার্প্ত 

[২] বযাটার্লয়ে আেসার, অেীভূি আেসার 
এবং র্ভর্ির্প সদসয ক্ষর্ািানয়ে 

[২.১] সরকার্র/নবসরকার্র সংস্থার র্েরাপিা 
র্বিাে 

র্বর্ভন্ন সরকার্র/নবসরকার্র সংস্থা ও 
প্রর্িষ্ঠাে 

অর্েভূিকরনের জেয আনবদে প্রার্প্ত  

[২.২] রাষ্ট্রীয় ও ির্ীয় অেুষ্ঠাোর্দর র্েরাপিা 
র্বিাে 

ক্ষরে দপ্তর ও প্রিযাশী সংস্থা 
ক্ষর্ািানয়নের জেয িার্হদা/পত্র ক্ষপ্ররে 

[৩] টহল ও অর্ভ াে [৩.১] ঢাকা ক্ষরনের সবমত্র একক টহল ও 
অর্ভ াে 

ক্ষজলা র্যর্জনস্ট্রট ও সংর্িষ্ট ক্ষজলার ক্ষজলা 
পুর্লশ 

ক্ষ ৌথ্ টহল ও অর্ভ ানে অংশগ্রহনের জেয 
ক্ষ াগান াগ 

[৪] ক্ষকার্ভি ক্ষর্াকানবলায় সনিিেিার্ূলক 
কা মির্ ও স্বাস্থয সুরো সার্গ্রী র্বিরে এবং 
দনূ মাগ বযবস্থাপো কা মির্  
 

[৪.১] দনূ মাগ বযবস্থাপো র্বষনয় প্রর্শেেদানের 
র্ািযনর্ ভলার্ন্টয়ার তির্র 

প্রর্শেে শাখা, সদর দপ্তর ও ক্ষরে দপ্তর 
রংপুর পত্র ক্ষ াগান াগ ও বরাদ্দ প্রার্প্ত 

[৪.২] ক্ষকার্ভি ১৯ র্হার্ারী ক্ষর্াকানবলায় 
স্বাস্থযর্বর্ি অবর্হিকরে ও সনিিেিার্ূলক 
র্লফনলট র্বিরে   

আেসার র্ভর্ির্প অর্ফস 
-- 

[৪.৩] আেসার-র্ভর্ির্প সদসযনদর র্নিয স্বাস্থয 
সুরো সার্গ্রী র্বিরে 

র্েজস্ব বার্হেী, র্বর্ভন্ন সরকারী প্রর্িষ্ঠাে, 
বযাংক স্বাস্থয সুরো র্েনদমশো প্রদাে 

[৫] র্ুর্জব বষম উপলনে জের্হিকর কা মির্ 
গ্রহে 

[৫.১] দর্রদ্র ও গৃহহীে আেসার-র্ভর্ির্প 
সদসযনদর গৃহ র্ের্মাে 

আর্ভ সদর দপ্তর ও ক্ষরে দপ্তর ঐ 

[৫.২] দর্রদ্র ও অসহায় আেসার-র্ভর্ির্প 
সদসযনদর ত্রাে ও খাদয সহায়িা প্রদাে 

আর্ভ সদর দপ্তর ও ক্ষরে দপ্তর 
ঐ 

[৫.৩] অিীেস্থ দপ্তর/ র্াঠ প মানয়র 
অর্ফসসর্ূনহ বেবনু্ধ কেমার স্থাপে 

আর্ভ সদর দপ্তর ও ক্ষরে দপ্তর ঐ 
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সাংদর্াজনী-৪ 

                     আঞ্চভলক/োঠ পর্যামের কার্যালমের জািীয় শুদ্ধািার ক্ষকৌশল কর্ম-পর্রকল্পো, ২০২১-২০২২  
 

 

আঞ্চভলক/োঠ পর্যামের কার্যালমের োর্ঃ আেসার ও গ্রার্ প্রর্িরো বার্হেী রংপুর ক্ষরে, রংপুর।        

কা মিনর্র োর্ কর্মসম্পাদে 
সূিক 
 

সূিনকর 
র্াে 

একক 
 

বাস্তবায়নের 
দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 
বযর্ি/পদ 

২০২০-
২০২১ 

অথ্মবছনরর 
লেযর্াত্রা 

বাস্তবায়ে অগ্রগর্ি পর্রবীেে, ২০২০-২০২১  র্ন্তবয 
লেযর্াত্রা/ 
অজম ে 

১র্ 
ক্ষকায়াটম া
র 

২য় 
ক্ষকায়াটম া
র 

৩য় 
ক্ষকায়াটম া
র 

৪থ্ম 
ক্ষকায়াটম ার 

ক্ষর্াট 
অজম ে 

অর্জম ি 
র্াে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
১. প্রারতষ্ঠারনক বেবস্থা……………………………….....২৬ 
১.১ তের্িকিা কর্র্টি সভা 
আমোজন 

সভা 
আনয়ার্জি 

৪ সংখযা সভাপর্ি 
তের্িকিা 
কর্র্টি 

০৪ লেযর্াত্রা ০১ ০১ ০১ ০১    
অজম ে      

১.২ তের্িকিা কর্র্টির সভার 
র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ে 

বাস্তবার্য়ি 
র্সদ্ধান্ত 

৬ % সভাপর্ি 
তের্িকিা 
কর্র্টি 

৮০% লেযর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    
অজম ে      

১.৩ সুশাসে প্রর্িষ্ঠার র্ের্র্ি 
অংশীজনের (stakeholders) 
অংশগ্রহনে  সভা 

অেুর্ষ্ঠি সভা ৪ সংখযা পর্রিালক ০২ লেযর্াত্রা ০১ ০ ০১ ০    
অজম ে      

১.৪ শুদ্ধাচার েংক্রান্ত প্রভশক্ষ্ণ 
আমোজন  

প্রভশক্ষ্ণ 
আমোভজত 

  ২ েংখ্যা পর্রিালক ০৪  লেযর্াত্রা ০১ ০১ ০১ ০১   (পর্রিালক, 
র্সও, সহঃ 
পর্রঃ 

ইউএর্ভর্িও, 
 র্সএ, টিআই 
 ও ষ্টাফ) 

অজম ে      

১.৫ কর্ম-পর্রনবশ উন্নয়ে 
(স্বাস্থযর্বর্ি 
অেুসরে/টিওএন্ডইভুি অনকনজা 
র্ালার্াল র্বেষ্টকরে/পর্রষ্কার-
পর্রচ্ছন্নিা বৃর্দ্ধ ইিযার্দ  

উন্নত কেয-
পভরমবশ 

 ৩ সংখযা 
ও 

িার্রখ 

পর্রিালক ০২ লেযর্াত্রা ০ ৩১/১২
/২১ 

০ ৩০/০৬
/২২ 

   

অজম ে      
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কা মিনর্র োর্ কর্মসম্পাদে 
সূিক 
 

সূিনকর 
র্াে 

একক 
 

বাস্তবায়নের 
দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 
বযর্ি/পদ 

২০২০-
২০২১ 

অথ্মবছনরর 
লেযর্াত্রা 

বাস্তবায়ে অগ্রগর্ি পর্রবীেে, ২০২০-২০২১  র্ন্তবয 
লেযর্াত্রা/ 
অজম ে 

১র্ 
ক্ষকায়াটম া
র 

২য় 
ক্ষকায়াটম া
র 

৩য় 
ক্ষকায়াটম া
র 

৪থ্ম 
ক্ষকায়াটম ার 

ক্ষর্াট 
অজম ে 

অর্জম ি 
র্াে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
১.৬ জািীয় শুদ্ধািার ক্ষকৌশল 
কর্ম-পর্রকল্পো, ২০২১-২২ ও 
তত্রর্ার্সক পর্রবীেে প্রর্িনবদে 
দপ্তর/েংস্থাে দার্খল ও স্ব স্ব 
ওমেবোইমে আপমলাডকরণ  

 কর্ম-
পর্রকল্পো  ও 
তত্রর্ার্সক 
প্রর্িনবদে 
দার্খলকৃি ও 
আপনলািকৃি  

  ৪ িার্রখ ক্ষফাকাল 
পনয়ন্ট 
কর্মকিম া 

৩১/০৭/২১ 
৩০/১০/২১ 
৩১/১২/২১ 
৩০/০৬/২২ 

 

লেযর্াত্রা ৩১/০৭/
২১ 

৩০/১০/
২১ 

৩১/১২/
২১ 

৩০/০৬/
২২ 

   

অজম ে      

১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান 
এবং পুরস্কারপ্রাপ্তমদর তাভলকা 
ওমেবোইমে প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার   ৩ তাভরখ্ পর্রিালক ০১ লেযর্াত্রা ০ ০ ০ ০১    
অজম ে        

২.  ক্রয়ের ক্ষেয়ে শুদ্ধাচার ........................................................................৪ 
২.১ ২০২১-২২ অথ্ম বছনরর 
িয়-পর্রকল্পো ওনয়বসাইনট 
প্রকাশ 

িয়-পর্রকল্পো 
ওনয়বসাইনট 
প্রকার্শি 

৪ িার্রখ পর্রিালক ৩১/০৮/২
১ 

লেযর্াত্রা ৩১/০৮
/২১ 

০ ০ ০    

অজয ন  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

৩. শুদ্ধাচার সাংরিষ্ট এবাং েনুীরত প্ররতদরাদয সিায়ক অনোনে কার্িক্রম……………..২০ (অগ্রাভিকার ভিভত্তমত নুযনতে পাাঁচটি কার্যক্রে) 
৩.১ শুদ্ধািার প্রর্িপালে সম্পনকম  
কর্মকিম া/ কর্মিারী ও 
ক্ষসবাগ্রহীিানদর সনিিেিা বৃর্দ্ধ 

র্লফনলট, 
ক্ষপািার ও 
র্িকার র্বিরে 

৪ সংখযা ক্ষফাকাল   
পনয়ন্ট কর্মকিম া ২০০০ 

লেযর্াত্রা ৫০০ ৫০০ ৫০০ ৫০০    
অজম ে      

৩.2 দেুীর্ি ও অর্েয়র্ সংিান্ত 
প্রাপ্ত অর্ভন াগ র্েষ্পর্ির লনে 
র্র্েটর্রং ক্ষসল গঠে 

গঠিি 
র্র্েটর্রং ক্ষসল 

৪ িার্রখ পর্রিালক ৩০/০৯/২১ লেযর্াত্রা ০১ ০ ০ ০    
অজম ে      

৩.৩ দেুীর্ি ও অর্েয়র্ সংিান্ত 
প্রাপ্ত অর্ভন ানগর র্বরুনদ্ধ বযবস্থা 
গ্রহে 

অর্ভন ানগর র্বরুনদ্ধ 
বযবস্থা গ্রহে 

৪ হার পর্রিালক 
১০০% 

লেযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    
অজম ে      

৩.৪ ওয়াে িপ সার্ভম স িালু ক্ষসবা ক্ষকন্দ্র ৪ সংখযা পর্রিালক 
১০০% 

লেযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    
অজম ে      

৩.৫ পভরদশযন পর্রদশমে 
প্রর্িনবদনের 
সুপার্রশ 
বাস্তবার্য়ি 

৪ বযবস্থা 
গ্রহে 

পর্রিালক ৩০/০৯/২
০২১ 

লেযর্াত্রা ৩০/০৯
/২০২১ 

৩১/১২
/২০২১ 

৩১/০৩
/২০২২ 

৩১/১২/
২০২২ 

   

অজম ে      
ভব:দ্র:- সকান ক্রভেমকর কার্যক্রে প্রমর্াজয না হমল তার কারণ েন্তবয কলামে উমেখ্ করমত হমব। 
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সাংদর্াজনী ৫: ই-গভর্্নযান্স ও উদ্ভাবর্ন কর্্পররকল্পর্না  

 

সকৌশলগত 
উমেশয  

সকৌশলগত 
উমেমশযর োন কার্যক্রে  

কেযেম্পাদন 
েূচক একক  

কেযেম্পা
দন 

েূচমকর 
োন 

লক্ষ্যোত্রা ২০২০-২০২১ 
প্রমক্ষ্পণ 
২০২১-
২২ 

প্রমক্ষ্পণ 
২০২২-
২৩ 

অোিার
ণ 

অভত 
উত্তে উত্তে  চলভত 

োন 

চলভত 
োমনর 
ভনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[১] ই-গিনযযান্স 
কেযপভরককল্পনা 
প্রণেন ও 
বাস্তবােমনর 
র্ািযনর্ সুশাসে 
র্ের্িিকরে ও 
োগর্রক ক্ষসবার 
র্ানোন্নয়ে  

 
 
 
 
 
 
  

৫০ 
 

বযবহার্রক ও 
পর্রবীেে 
বযবস্থা 
(৩৫) 

 

[১.১] উদ্ভাবন [১.১.১] নযূনতে একটি 
উদ্ভাবনী িারণা বাস্তবােন 

েংখ্যা ৫ ১        

[১.২] সেবা েহজীকরণ [১.২.১] নযূনতে একটি 
সেবা েহভজকরণ েংখ্যা ৫ ১       

[১.৩] ভডভজোইমজশন [১.৩.১] নযূনতে একটি 
সেবা ভডভজোইজকরণ েংখ্যা ৫ ১       

[১.৪] ই-নভি 
[১.৪.১] র্েস্পর্িকৃি িাক % ২ 

৮০% 
৪০%       [১.৪.২] ই-নভিমত পত্র 

জাভর 
% ৩ 

[১.৫] েক্ষ্েতা বভৃদ্ধর 
লমক্ষ্য কেযশালা/প্রভশক্ষ্ণ 
আমোজন 

[১.৫.১] আমোভজত 
কেযশালা/প্রভশক্ষ্ণ 

েংখ্যা ৫ ১২       

[১.৬] িথ্য ও ক্ষ াগান াগ 
প্র ুর্ি েীর্ির্ালা-২০১৮ 
অে ুায়ী কা মির্ গ্রহে 

[১.৬.১] 
গৃহীি কা মির্ বাস্তবায়ে % ৫ ৫০%       

[১.৭] ৪িয ভশল্প ভবপ্লমবর 
চযামলঞ্জ সোকামবলাে গৃহীত 
কার্যক্রে 

[১.৭.১] ৪িয ভশল্প ভবপ্লমবর 
চযামলঞ্জ সোকামবলাে গৃহীত 
নযূনতে একটি 
প্রকল্প/কার্যক্রে/ অবর্হিকরে   

সংখযা ৫ ৪       

প্রার্িষ্ঠার্েক 
বযবস্থা 
(১৫) 

[১.৮] ওমেবমপােয াল 
হালনাগাদকরণ 

[১.৮.১] ওমেবমপােয ামল 
েকল সেবা বক্স 
হালনাগাদকৃত 

তাভরখ্ ১০ ৩০/১০/
২১ 
 
 

       
[১.৮.২] র্বর্ভন্ন প্রকাশো ও 
িথ্যার্দ ওনয়বনপাটম ানল প্রকার্শি  ৫ 

 

 



19 

 

সাংদর্াজনী ৬: অরভদর্াগ প্ররতকার বেবস্থা সাংক্রান্ত কমি-পররকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

কার্যক্রমের 
সক্ষ্ত্র  

োন কার্যক্রে  
কেযেম্পাদন 

েূচক 
একক  

কেযেম্পাদন 
েূচমকর 
োন 

প্রকৃত 
অজয ন 
২০১৯-
২০ 

প্রকৃত 
অজয ন 
২০২০-
২১ 

লক্ষ্যোত্রা ২০২১-২০২২ 

অোিারণ 
অভত 
উত্তে 

উত্তে  
চলভত 
োন 

চলভত 
োমনর 
ভনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাভতষ্ঠাভনক 
বযবস্থাপো 

 
 

৫ 

[১.১] অর্ভন াগ র্েষ্পর্ি কর্মকিম া 
(অর্েক) ও আর্পল কর্মকিম ার 
িথ্য ওনয়বসাইনট তত্রর্ার্সক র্ভর্িনি 
হালোগাদকরে  

[১.১.১]  অভনক 
ও আভপল 
কেযকতয ার তিয 
হালনাগাদকৃত এবং 
ওমেবোইমে 
আপমলাডকৃত 

হালোগানদর 
সংখযা 
 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পভরবীক্ষ্ণ 
ও 

েক্ষ্েতাবৃভদ্ধ 
 

২০ 

[২.১] র্ের্দমষ্ট সর্নয় অেলাইে/ 
অফলাইনে প্রাপ্ত অর্ভন াগ র্েষ্পর্ি 
এবং র্েষ্পর্ি সংিান্ত র্ার্সক 
প্রর্িনবদে উর্ধ্মিে কিৃম পে বরাবর 
ক্ষপ্ররে   

[২.১.১] অর্ভন াগ 
র্েষ্পর্িকৃি  % 

৮ 
  - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কর্মকিম া/কর্মিারীনদর 
অর্ভন াগ প্রর্িকার বযবস্থা এবং 
র্জআরএস সফটওয়যার র্বষয়ক 
প্রর্শেে আনয়াজে 

[২.২.১] প্রর্শেে 
আনয়ার্জি 

প্রর্শেনের 
সংখযা 

৫ 
 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রোভেক ভিভত্তমত 
পভরবীক্ষ্ণ এবং ত্রত্রোভেক 
পভরবীক্ষ্ণ প্রভতমবদন উর্ধ্যতন 
কতৃয পমক্ষ্র ভনকে সপ্ররণ 

[২.৩.১] ত্রত্রোভেক 
প্রভতমবদন সপ্রভরত 

  
প্রর্িনবদে 
ক্ষপ্ররনের 
সংখযা 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অর্ভন াগ প্রর্িকার 
বযবস্থাপো র্বষনয় ক্ষিকনহাল্ডারগনের 
সর্ন্বনয় অবর্হিকরে সভা  

[২.৪.১] সভা 
অেরু্ষ্ঠি 

সভার 
সংখযা ৪ - - ২ ১  - - 
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সাংদর্াজনী ৭: রসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়ন কমি-পররকল্পনা, ২০২১-২০২২  
 

 

কার্যক্রমের 
সক্ষ্ত্র  

ো
ন 

কার্যক্রে  
কেযেম্পাদন 

েূচক 
প্রর্ােক  

একক 
 

কেযে
ম্পাদন 
েূচমকর 
োন 

প্রকৃত 
অজয ন 
২০১৯
-২০ 

প্রকৃত 
অজয ন 
২০২০-
২১ 

লক্ষ্যোত্রা ২০২১-২০২২ 

অোিা
রণ 

অভত 
উত্তে উত্তে 

চল
ভত 
োন 

চলভত 
োমনর 
ভনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাভতষ্ঠাভন
ক 
 
 

১৩ 

[১.১] ক্ষসবা প্রদাে প্রর্িশ্রুর্ি 
পভরবীক্ষ্ণ কভেটির ভেদ্ধান্ত 
বাস্তবােন 

[১.১.১] 
ভেদ্ধান্ত 
বাস্তবাভেত 

বাস্তবায়ে 
প্রর্িনবদে 

% ৮ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] ক্ষসবা প্রদাে প্রর্িশ্রুর্ি 
তত্রর্ার্সক র্ভর্িনি 
হালোগাদকরে   

[১.২.১] 
ওনয়বসাইনট 
প্রর্ি তত্রর্ার্সনক 
হালোগাদকৃি 

ওনয়বসাইনট 
হালোগাদকৃি 
ক্ষসবা প্রদাে 
প্রর্িশ্রুর্ি 

সংখযা 
 

৫ 
 - - ৪ ৩  - - 

েক্ষ্েতা 
অজয ন 

১২ 

[২.১] ক্ষসবা প্রদাে প্রর্িশ্রুর্ি 
র্বষয়ক  প্রর্শেে আনয়াজে  

 
[১.১.১] 
প্রর্শেে 
আনয়ার্জি 

প্রর্শেে 
আনদশ, 
আনলািযসূর্ি, 
প্রর্শেোথ্ীনদর 
িার্লকা, 
হার্জরাশীট 

 
েংখ্যা 
 

৫ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সেবা প্রদান ভবষমে 
সেকমহাল্ডারগমণর েেন্বমে 
অবভহতকরণ েিা আমোজন 

[১.৩.১]  
অবর্হিকরে 
সভা অেুর্ষ্ঠি 

সভার 
কা মর্ববরেী 

েংখ্যা ৭ - - ২ ১ - - - 
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সাংদর্াজনী ৮ : তর্ে অরযকার রবষদয় ২০২১-২০২২ অর্িবছদরর বারষিক কমিপররকল্পনা   
 

কার্যক্রমের 
সক্ষ্ত্র  

োন কার্যক্রে  
কেযেম্পাদন 

েূচক 
একক  

কেযেম্পাদন 
েূচমকর োন 

প্রকৃত 
অজয ন 
২০১৯-
২০ 

প্রকৃত 
অজয ন 
২০২০-

২১ 

লক্ষ্যোত্রা ২০২১-২০২২ 

প্রোণক অোিারণ 
অভত 
উত্তে 

উত্তে  
চলভত 
োন 

চলভত 
োমনর 
ভনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাভতষ্ঠাভনক ৮ 

[১.১] ভনিযাভরত েেমের 
েমিয তিয প্রদান 
 

[১.১.১] 
ভনিযাভরত 
েেমের েমিয 
তিয 
প্রদানকৃত 

কেযভদবে ৫   ২০ - - -  

উর্ধ্যতন 
কার্যালমে 
সপ্রভরত  
প্রভতমবদন 

 
[১.২] দাভেত্বপ্রাপ্ত/ ভবকল্প 
দাভেত্বপ্রাপ্ত কেযকতয ার পনদ 
কর্মকিম া র্েনয়াগ 
ভনেভেতকরণ 

[১.২.১] 
কর্মকিম া 
র্েনয়াগকৃি 

কেযভদবে ৩   ০ ১ ৩ ৫  

উর্ধ্যতন 
কার্যালমে 
সপ্রভরত  
প্রভতমবদন 

 
েক্ষ্েতা 
বৃর্দ্ধ 

১৭ 

[১.৩] স্বপ্রনোর্দিভানব 
প্রকাশন াগয িথ্য হালনাগাদ 
কমর ওনয়বসাইনট প্রকাশ 

[১.৩.১] 
হালোগাদকৃি 
তিয 
ওনয়বসাইনট 
প্রকার্শি 

তাভরখ্ 
 

৫   
৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-
২০২২ 

২০-
০১-
২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ 

 

েংভিষ্ট ভবষে 
অন্তিুয ক্তকৃত 
োভেক েেন্বে 

েিার 
কার্যভববরণী 

[১.৪] বার্ষমক প্রর্িনবদে 
প্রকাশ  

[১.৪.১] 
বার্ষমক 
প্রর্িনবদে 
প্রকার্শি  

িার্রখ  ৩   
১৫-১০-
২০২১ 

১৫-
১১-
২০২১ 

১৫-
১২-
২০১৯ 

  
বাভষযক 
প্রভতমবদন 

[১.৫]  তিয অভিকার 
আইন, ২০০৯ এর ৫ িারা 
অনুোমর র্াবতীে তমিযর 
কযাোগরী  ও কযাোলক 
ত্রতভর/ হালনাগাদকরণ 

[১.৫.১]  
তমিযর 
কযাোগরী  
ও কযাোলক 
প্রস্তুতকৃত 

তাভরখ্ ৫   
৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-
২০২২ 

২০-
০১-
২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ 

 

েংভিষ্ট ভবষে 
অন্তিুয ক্তকৃত 
োভেক েেন্বে 

েিার 
কার্যভববরণী 
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[১.৬] তিয অভিকার 
আইন ও ভবভিভবিান 
েম্পমকয  জনেমচতনতা 
বৃভদ্ধকরণ 

[১.৬.১]  
প্রিার 
কা মির্ 
সম্পন্ন 

েংখ্যা ২   ৩ ২ ১   

উর্ধ্যতন 
কার্যালমে 
সপ্রভরত  
প্রভতমবদন 

[১.৭] িথ্য অর্িকার 
র্বষনয় কেযকতয ামদর 
প্রভশক্ষ্ণ আমোজন    

[১.৭.১] 
প্রভশক্ষ্ণ 
আমোভজত 

েংখ্যা  ২   ৩ ২ ১   অভিে আমদশ 

 
 
 
 
 
 
 


