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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

িবগত ৩ বছের িবিপএিসেত িনয়ািদ িশণ কােস  ১৬২০ জন, উতর শাসন ও উয়ন কােস  ২৭৮ জন, িসিনয়র াফ কােস  ২৫৬
জন, পিলিস ািনং এ ােনজেম কােস  ৮৪ জন, িসিনয়র সিচব ও সিচবেদর জ পিলিস ডায়ালেগ ৫৪ জন, িবেশষ িনয়ািদ কােস 
৬২৭ জন, িশক িশণ কােস  (ও) ২১১ জন এবং েময়ািদ কােস  ৩৯৩ জনেক িশণ দান করা হেয়েছ। এছাড়াও ৫৯
ওয়াকশপ/সিমনার/আজািতক সেলন অিত হেয়েছ যখােন ৭১২৩ জন অংশহণ কেরেছন। দশী-িবেদশী আজািতকমােনর
িশা/িশণ িতােনর সােথ MoU ার, অিভতা িবিনময় ও িশেণর বা করা হেয়েছ। ১.৫ িকেলািমটার বাউাির ওয়াল
নঃিনম াণ এবং অনলাইন েকং, যানবাহন ািকং ও কোল ােনজেম চা করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

অবকাঠােমাগত সংার ও িনম াণ কায ম অাহত থাকার কারেণ াসত আবাসন িবধা িনেয় িশেণর লমাা অজন, যানজেটর
কারেণ সক সমেয় অিভ Resource Person-দর উপিিত িনিতকরণ কের অতম ধান চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

কের ভিবৎ পিরকনার মে রেয়েছ আজািতকমােনর িশেণর আেয়াজন এবং আজািতক িশণাথেদর িশেণর েযাগ
দান। পাশাপািশ িবিপএিস’র পক, অিভল, কৗশলগত উেসহ এবং সমতা অজেনর জ অবকাঠােমাগত উয়েনর লে
ণীত মাার ান বাবায়ন, িতােনর চািহদা অসাের জনবল কাঠােমা হালনাগাদকরণ, সরকাির কম চারীেদর জ Online কাস 
আেয়াজন, চার িবভাগীয় শহের আিলক লাক-শাসন িশণ ক াপন। এছাড়াও রেয়েছ অষদ সদগেণর সমতা ির লে
মাাস , িপএইচিড ও আজািতক কম িচর মােম িশণ দান করা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িনয়ািদ িশণ কােস  িবিসএস কাডার ৯ম েডর ৬৫০ জন, উতর শাসন ও উয়ন কােস  ৯০ জন উপসিচব ও
সমপয ােয়র সশ বািহনী, িলশ বািহনী ও পররা কাডােরর কম কতা, িসিনয়র াফ কােস  ৯০ জন সিচব ও সমপয ােয়র
সশ বািহনীর কম কতােদর িশণ দান, অা িশণ কােস  (িপিপএমিস /এসএফিস/ ও) ১০০ জন এবং জনশাসন
ও উয়ন িবষয়ক ৫ গেবষণা পিরচালনা ও অবিহত করা। এছাড়াও
অবকাঠােমা  সসারণ  ও  উয়েনর  জ ২ উয়ন  ক দিলল  ত ও  অেমাদেনর  জ রণ  এবং  চলমান  কসেহর
বাবায়েন িনধ ািরত লমাা অজন;
িবিপএিস’র িশণ সমতা িকরণ কের ৫০% বাব কায ম সকরণ;
ািবত ময়মনিসংহ আরিপএিস’র জ ৫.০০ একর িম অিধহণ;
ািবত রংর আরিপএিস’র জ ২.০০ একর অিতির িমর বোব দিলল সাদন;
ািবত বিরশাল ও িসেলট আরিপএিসর জ মাার ান ণয়ন;
বই/জান াল koha সফটওয়াের এিকরণ
িবিপএিস’র ERP-এর আপেড ও কামাইেজশন
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

িবিপএিসেক জনােথ  িনেবিদত দশেিমক, দ ও পশাদার জনেসবক গেড় তালার অন ক (Centre of
Excellence)  িহেসেব  িতা।

১.২ অিভল (Mission)
দশেিমক,  দ  ও  পশাদার  জনেসবক  গেড়  তালার  লে  মানস  িশণ  দান,  গেবষণা  পিরচালনা,  ান  ও  অিভতা
িবিনমেয়র িনিম দশী-িবেদশী াতনামা িতােনর সােথ কায কর অংশীদাির াপন এবং ান চচ ার সংিতেক উৎসাহ দান।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. কার কােস র মােম রাীয় িতােন িন কম চারীেদর সমতার উয়ন
২. অবকাঠােমাগত উয়ন ও অষদ সদগেণর পশাগত দতা ির মােম ািতািনক সমতা ি
৩. সিমনার, কনফাের, ওয়াকশপ এবং িশেণর মােম মানবসদ উয়ন
৪. গেবষণা ও কাশনা কায ম জারদারকরণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. বাংলােদশ িসিভল সািভ েসর নবীন কম চারীেদর িনয়ািদ িশণ দান;
২. বাংলােদশ সরকােরর মম ও উ পয ােয়র বসামিরক ও সামিরক কম চারীেদর িশণ দান;
৩. সরকােরর িবিভ দেরর কম চারীেদর িবিভ পয ােয় িশণ দান
৪. জাতীয় ও আজািতক সিমনার, কম শালা, িসোিজয়াম ও কনফাের আেয়াজন
৫. জনশাসন ও উয়ন িবষেয় গেবষণা সাদন এবং পরামশ  দান
৬. ক, জান াল ও িবিভ িতেবদন কাশ
৭. আজািতক সমধম িতােনর সােথ অংশীদার িতা ও নটওয়ািকং ি; এবং
৮. ভৗত অবকাঠােমা উয়ন
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ
িনধ ািরত লমাা

অজেনর
ে যৗথভােব

দািয়া
মণালয়/িবভাগ/

সংহাসেহর নাম

উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

েগাপেযাগী ও কায কর িশণ দােনর মােম
রাীয় িতােন িন কম চারীেদর সমতার
উয়ন

অংশহণকারী কম চারীর সংা
(ড ৯ এবং ত)

সংা ৭৩০ ৭৮৫ ৯২৫ ৯৯৫ ১০১৫ জনশাসন মণালয়

িবিপএিসর িতেবদন, িবিভ
সমেয় কািশত িশণ
িতেবদন জনশাসন মণালেয়র
িতেবদন

অবকাঠােমা ও মানবসদ উয়েনর মােম
িবিপএিস’র ািতািনক সমতা ি

অবকাঠােমা উয়ন কসহ
বাবায়ন

% ২০ ২৩.৫ ৫০ ১০০ ০ জনশাসন মণালয়
িবিপএিসর িতেবদন,
জনশাসন মণালেয়র িতেবদন

কের িনজ কম চারীেদর
বাৎসিরক িশন দান

জনঘা ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ জনশাসন মণালয়
িবিপএিসর িতেবদন,
জনশাসন মণালেয়র িতেবদন

সমসামিয়ক িবষেয়র উপর
ওয়াকশপ/সিমনার/কনফাের আেয়াজেনর
মােম মানবসেদর উয়ন

আেয়াজনত ওয়াকশপ/সিমনার/
কনফাের সংা

সংা ১৪ ১৯ ২০ ২৫ ৩০
জনশাসন মণালয়সহ
অা মণালয়/দর সংা

িবিপএিসর িতেবদন, িবিভ
সমেয় কািশত িশণ
িতেবদন জনশাসন মণালেয়র
িতেবদন

সমেয়াপেযাগী গেবষণা পিরচালনার মােম
সরকােরর নীিত-িনধ ারেণ উপেদশনা দান

সমা গেবষণা কম  সংা ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ জনশাসন মণালয়
িবিপএিসর িতেবদন,
জনশাসন মণালেয়র িতেবদন

কািশত জান াল/িতেবদন,
িশণ বষ পি, পিকা ও
িনউজেলটার

সংা ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ জনশাসন মণালয়
িবিপএিসর িতেবদন,
জনশাসন মণালেয়র িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] কার
কােস র মােম
রাীয় িতােন
িন
কম চারীেদর
সমতার উয়ন

২৫

[১.১] বাংলােদশ িসিভল
সািভ েস নবিন
কম চারীেদর জ
িনয়ািদ িশণ
আেয়াজন

[১.১.১] িশণা কম চারীর
সংা

সমি সংা ১০ ৩০৭ ৬২২ ৬৫০ ৬৪৫ ৬৩০ ৬২২ ৩৯০ ৭০০ ৭০০

[১.২] উপসিচব, িলশ
ও পররা কাডােরর
এবং সমমােনর সামিরক
বািহনীর কম চারীগেণর
জ উতর শাসন ও
উয়ন কাস  আেয়াজন

[১.২.১] িশণা কম চারীর
সংা

সমি সংা ৬ ৬৯ ৮৪ ৯০ ৮৮ ৮৬ ৮৪ ৫৪ ৯৫ ১০০

[১.৩] সিচব এবং
সমমােনর কম চারীেদর
জ িসিনয়র াফ কাস 
আেয়াজন

[১.৩.১] িশণা
কম চারীর সংা

সমি সংা ৫ ৬১ ৭৯ ৮৫ ৮২ ৮০ ৭৯ ৫৪ ৯০ ৯৫

[১.৪] অা িশণ
কাস  আেয়াজন
(িপিপএমিস
/এসএফিস/ ও)

[১.৪.১] িশণা কম চারীর
সংা

সমি সংা ৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৬০ ১১০ ১২০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২]
অবকাঠােমাগত
উয়ন ও অষদ
সদগেণর
পশাগত দতা
ির মােম
ািতািনক
সমতা ি

২০

[২.১] ২ উয়ন ক
দিলল তকরণ ও
অেমাদেনর জ
মণালেয় রণ

[২.১.১] তত ২ উয়ন
ক দিলল

সমি সংা ১ ২ ১ ২ ২

[২.২] িবিপএিস’র
িশণ সমতা
িকরণ কের বাব
কায ম সকরণ

[২.২.১] বাবািয়ত কায ম মিত % ২ ৫.৫ ৫০ ৪০ ৩৫ ৫.৫ ১০০ ০

[২.৩] কের e-
Repository-ত
সংরেণর জ
িরেসােস র ইেলকিনক
ভাস ন তকরণ

[২.৩.১] ানত া সমি সংা ১ ২০৫০ ৪০০০ ৪৩০০ ৪২০০ ৪১০০ ৪০০০ ৩০০০ ৪৫০০ ৫০০০

[২.৪] বই/জান াল
Koha সফটওয়াের
এিকরণ

[২.৪.১] িশেরানাম সমি সংা ১ ৮০০ ৭২০ ৬৪০ ৬০০ ৫৫০ ১০০০ ১২০০

[২.৫] ািবত
ময়মনিসংহ
আরিপএিস’র জ
৫.০০ একর িম
অিধহণ

[২.৫.১] অিধহণত িম তািরখ তািরখ ১ ৩১.০৫.২৩ ২৫.০৬.২৩ ২৭.০৬.২৩ ২৯.০৬.২৩



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১৪, ২০২২ ১৭:০৬ া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৯, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.৬] ািবত িসেলট
আরিপএিসর সীমানা
াচীর িনম াণ

[২.৬.১] িনিম ত সীমানা াচীর তািরখ তািরখ ১ ১৫.০৬.২৩ ২০.০৬.২৩ ২৭.০৬.২৩ ২৮.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৩

[২.৭] ািবত রংর
আরিপএিস’র জ
২.০০ একর অিতির
িমর বোব দিলল
সাদন

[২.৭.১] সািদত বোব
দিলল

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০৬.২৩ ২০.০৬.২৩ ২৮.০৬.২৩ ২৯.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৩

[২.৮] ািবত বিরশাল
ও িসেলট আরিপএিসর
জ মাার ান ণয়ন

[২.৮.১] ণীত মাার ান তািরখ তািরখ ১ ১৫.০৬.২৩ ২০.০৬.২৩ ২৮.০৬.২৩ ২৯.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৩

[২.৯] কের ১১-২০
েডর কম চারীেদর
িশণ সংা
ডাটােবজ তিরকরণ

[২.৯.১] ডাটােবজ
হালনাগাদত

গড় % ১ ৯৫ ৮৫ ৭৫

[২.১০] যানবাহন য়
(বাস/কার/মাইোবাস/
গােব জ াক)

[২.১০.১] যানবাহন য়ত সমি সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[২.১১] আইিস িমিন
অিডেটািরয়াম ও
কােফেটিরয়া মিকা
সংার

[২.১১.১] সংারত
আইিসর
িমিনঅিডেটািরয়ামও
কােফেটিরয়া মিকা

তািরখ তািরখ ১ ২০.০৬.২৩ ২৫.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৩

[২.১২] মিহলা
িশাথেদর বাােদর
জ িশপাক াপন

[২.১২.১] াপনত িশপাক তািরখ তািরখ ১ ২০.০৬.২৩ ২৫.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৩

[২.১৩] ৯ম থেক
২০তম েডর কম চারী
িনেয়াগ (া ছাড়পের
িভিেত শতকরা হার)

[২.১৩.১] িনেয়াগা কম চারী সমি সংা ১ ৯২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৪০ ৫০

[২.১৪] কের
ওেয়বসাইেট
িবিপএিসর কম কতা-
কম চারীেদর িবগত ৫
বছেরর া এিসআর
এিকরণ

[২.১৪.১] ওেয়বসাইেটর
ডাটােবেজ এিত িবগত ৫
বছেরর া এিসআর

সমি % ১ ৯০ ১০০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.১৫] কের
কম কতা-কম চারীেদর
 অনলাইেন মর

[২.১৫.১] মরত 
অনলাইেন

গড় % ১ ৮০ ৮৫ ৮৪ ৮৩ ৮১ ৯০ ৯৫

[২.১৬] িবিপএিস’র
জে আই মাারান
ণয়ন

[২.১৬.১] নয়ণত আই
মাারান

তািরখ তািরখ ১ ৩০.০৪.২৩ ৩১.০৫.২৩ ৩০.০৬.২৩

[২.১৭] (২.১৭)
িবিপএিসর কার
কাস সেহর সকল
িশণাথর জে
জায়ািরজম
সফটওয়ার বহার
সসারণ

[২.১৭.১] জায়ািরজম
সফটওয়ার বহারকারী
িশণাথ

সমি সংা ১ ৭০০ ৫৫০ ৫০০ ৭৫০ ৮০০

[২.১৮] িবিপএিস’র
ERP-র আপেড ও
কামাইেজশন

[২.১৮.১] আপেড ও
কামাইেজশনত ERP

তািরখ তািরখ ১ ৩০.০৪.২৩ ৩১.০৫.২৩ ৩০.০৬.২৩ ৩০.০৪.২৪ ৩০.০৪.২৫

[৩] সিমনার,
কনফাের,
ওয়াকশপ এবং
িশেণর
মােম
মানবসদ
উয়ন

১৫

[৩.১]
সিমনার/ওয়াকশপ
/কনফাের আেয়াজন

[৩.১.১]
সিমনার/ওয়াকশপ/কনফাের
সংা

সমি সংা ৯ ১৪ ১৯ ২০ ১৮ ১৬ ১৯ ১০ ২৫ ৩০

[৩.২] িবিপএিস’র
িনজ কম চারীেদর জ
৬০ ঘার িশণ
আেয়াজন

[৩.২.১] িশণা
কম চারীেদর িশণ ঘা

সমি জনঘা ৬ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৫৫ ৬০ ৫৫ ৬০ ৬০

[৪] গেবষণা ও
কাশনা
কায ম
জারদারকরণ

১০

[৪.১] ২০২৩-২৪
অথ বছেরর আওতায়
গেবষণা াব আহবান

[৪.১.১] গেবষণা াব আান
(পিকায় কাশ এবং িবি
কাশ)

তািরখ তািরখ ১ ০২.০১.২২ ৩১.০১.২৩ ২৮.০২.২৩ ৩১.০৩.২৩ ০২.০১.২২ ৩১.০৫.২৩ ৩১.০১.২৪ ৩১.০১.২৫

[৪.২] ২০২৩-২৪
অথ বছেররগেবষণা
ােবর ড়া
অেমাদন

[৪.২.১] গেবষণা ােবর
অেমাদন

তািরখ তািরখ ১ ৩০.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৪ ৩০.০৬.২৫

[৪.৩] েব  হীত
গেবষণা িতেবদেনর
ড়া অেমাদন

[৪.৩.১] ড়া অেমািদত
গেবষণা িতেবদন

সমি সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪.৪] ড়া অেমািদত
গেবষণা িতেবদন e-
Repository- ত
কাশ

[৪.৪.১] e-Repository-
ত কািশত গেবষণা
িতেবদন

সমি সংা ১ ৫ ৪ ৩ ৬ ৭

[৪.৫] িবগত অথ বছেরর
সািদত গেবষণার
Key Findings
পিলিস িফ আকাের
কাশ

[৪.৫.১] পিলিস িফ কাশ তািরখ তািরখ ১ ৩১.১২.২২ ৩১.০১.২৩ ২৮.০২.২৩ ৩১.১২.২৩ ৩১.১২.২৫

[৪.৬] িবগত অথ বছেরর
সািদত গেবষণার
Key Findings
িবষেয় অবিহতকরণ
সিমনার
(Dissemination
Seminar)
আেয়াজন।

[৪.৬.১] অবিহতকরণ কম শালা
(Dissemination
Seminar) আেয়াজন

তািরখ তািরখ ১ ৩১.১২.২২ ৩১.০১.২৩ ২৮.০২.২৩ ৩১.১২.২৪ ৩১.১২.২৫

[৪.৭] িশণ বষ পি
(২০২৩-২০২৪) কাশ

[৪.৭.১] ছাপাত/অনলাইেন
কািশত িতেবদন

তািরখ তািরখ ১ ২০.০৬.২৩ ২২.০৬.২৩ ২৫.০৬.২৩ ২০.০৬.২৪ ২০.০৬.২৫

[৪.৮] BJPA জান াল
কাশ

[৪.৮.১] ছাপাত/অনলাইেন
কািশত BJPA জান াল

সমি সংা ১ ১ ২ ১ ১ ১ ২ ২

[৪.৯] বাংলােদশ লাক
শাসন পিকা কাশ

[৪.৯.১] ছাপাত/ অনলাইেন
কািশত

সমি সংা ১ ১ ১ ১

[৪.১০] িনউজেলটার
কাশ

[৪.১০.১] ছাপাত/ অনলাইেন
কািশত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ৮০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ৮০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ACAD
Advanced Course on Administration and
Development

২ APA Annual Performance Agreement

৩ BJPA Bangladesh Journal of Public Administration

৪ BPATC Bangladesh Public Administration Training Centre

৫ FTC Foundation Training Course

৬ iBAS++ Integrated Budget and Accounting System

৭ LLW Lesson Learned Workshop

৮ MoU Memorandum of Understanding

৯ PPMC Policy, Planning and Management Course

১০ SDG Sustainable Development Goals

১১ SSC Senior Staff Course
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] বাংলােদশ িসিভল সািভ েস নবিন কম চারীেদর জ িনয়ািদ
িশণ আেয়াজন

[১.১.১] িশণা কম চারীর সংা িপিপআর অিবভাগ অবির আেদশ

[১.২] উপসিচব, িলশ ও পররা কাডােরর এবং সমমােনর সামিরক
বািহনীর কম চারীগেণর জ উতর শাসন ও উয়ন কাস  আেয়াজন

[১.২.১] িশণা কম চারীর সংা িপিপআর অিবভাগ অবি আেদশ

[১.৩] সিচব এবং সমমােনর কম চারীেদর জ িসিনয়র াফ কাস 
আেয়াজন

[১.৩.১] িশণা কম চারীর সংা িপিপআর অিবভাগ অবি আেদশ

[১.৪] অা িশণ কাস  আেয়াজন (িপিপএমিস /এসএফিস/ ও) [১.৪.১] িশণা কম চারীর সংা িপিপআর/ ও অিবভাগ অবি আেদশ

[২.১] ২ উয়ন ক দিলল তকরণ ও অেমাদেনর জ মণালেয়
রণ

[২.১.১] তত ২ উয়ন ক দিলল ক অিবভাগ ও উয়ন অিবভাগ দিলল রেণর প

[২.২] িবিপএিস’র িশণ সমতা িকরণ কের বাব কায ম
সকরণ

[২.২.১] বাবািয়ত কায ম
ক অিবভাগ, উয়ন অিবভাগ এবং
ক পিরচালেকর দর

ক পিরচালক কক দ অগিত িতেবদন

[২.৩] কের e-Repository-ত সংরেণর জ িরেসােস র
ইেলকিনক ভাস ন তকরণ

[২.৩.১] ানত া এলএ অিবভাগ সংি অিবভাগ কক দ অগিত িতেবদন

[২.৪] বই/জান াল Koha সফটওয়াের এিকরণ [২.৪.১] িশেরানাম এলএ অিবভাগ সংি অিবভাগ কক দ অগিত িতেবদন

[২.৫] ািবত ময়মনিসংহ আরিপএিস’র জ ৫.০০ একর িম
অিধহণ

[২.৫.১] অিধহণত িম এসঅাআরিস অিবভাগ সংি অিবভাগ কক দ অগিত িতেবদন

[২.৬] ািবত িসেলট আরিপএিসর সীমানা াচীর িনম াণ [২.৬.১] িনিম ত সীমানা াচীর এসঅাআরিস অিবভাগ সংি অিবভাগ কক দ অগিত িতেবদন

[২.৭] ািবত রংর আরিপএিস’র জ ২.০০ একর অিতির িমর
বোব দিলল সাদন

[২.৭.১] সািদত বোব দিলল এসঅাআরিস অিবভাগ সংি অিবভাগ কক দ অগিত িতেবদন

[২.৮] ািবত বিরশাল ও িসেলট আরিপএিসর জ মাার ান
ণয়ন

[২.৮.১] ণীত মাার ান এসঅাআরিস অিবভাগ সংি অিবভাগ কক দ অগিত িতেবদন

[২.৯] কের ১১-২০ েডর কম চারীেদর িশণ সংা ডাটােবজ
তিরকরণ

[২.৯.১] ডাটােবজ হালনাগাদত এসঅাআরিস অিবভাগ সংি অিবভাগ কক দ অগিত িতেবদন

[২.১০] যানবাহন য় (বাস/কার/মাইোবাস/ গােব জ াক) [২.১০.১] যানবাহন য়ত সািভ স অিধশাখা/শাসন অিবভাগ মণালেয়র প

[২.১১] আইিস িমিন অিডেটািরয়াম ও কােফেটিরয়া মিকা সংার
[২.১১.১] সংারত আইিসর িমিনঅিডেটািরয়ামও
কােফেটিরয়া মিকা

সািভ স অিধশাখা/শাসন অিবভাগ
সংি অিধশাখা/অিবভাগ কক দ অগিত
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[২.১২] মিহলা িশাথেদর বাােদর জ িশপাক াপন [২.১২.১] াপনত িশপাক সািভ স অিধশাখা/শাসন অিবভাগ
সংি অিধশাখা/অিবভাগ কক দ অগিত
িতেবদন

[২.১৩] ৯ম থেক ২০তম েডর কম চারী িনেয়াগ (া ছাড়পের
িভিেত শতকরা হার)

[২.১৩.১] িনেয়াগা কম চারী শাসন অিধশাখা/শাসন অিবভাগ িনেয়াগ আেদশ

[২.১৪] কের ওেয়বসাইেট িবিপএিসর কম কতা-কম চারীেদর িবগত ৫
বছেরর া এিসআর এিকরণ

[২.১৪.১] ওেয়বসাইেটর ডাটােবেজ এিত িবগত ৫
বছেরর া এিসআর

শাসন অিধশাখা/শাসন অিবভাগ ওেয়ব িল

[২.১৫] কের কম কতা-কম চারীেদর  অনলাইেন মর [২.১৫.১] মরত  অনলাইেন শাসন অিধশাখা/শাসন অিবভাগ ওেয়ব িল

[২.১৬] িবিপএিস’র জে আই মাারান ণয়ন [২.১৬.১] নয়ণত আই মাারান িসেম এনািল তয়নপ

[২.১৭] (২.১৭) িবিপএিসর কার কাস সেহর সকল িশণাথর জে
জায়ািরজম সফটওয়ার বহার সসারণ

[২.১৭.১] জায়ািরজম সফটওয়ার বহারকারী
িশণাথ

িসেম এনািল তয়নপ

[২.১৮] িবিপএিস’র ERP-র আপেড ও কামাইেজশন [২.১৮.১] আপেড ও কামাইেজশনত ERP িসেম এনািল তয়নপ

[৩.১] সিমনার/ওয়াকশপ /কনফাের আেয়াজন [৩.১.১] সিমনার/ওয়াকশপ/কনফাের সংা
িপিপআর অিবভাগ, ায়ন অিবভাগ ও
উয়ন অিবভাগ (িপ ফর িড), আজািতক
কম িচ অিবভাগ

সিমনার/ওয়াকশপ/কনফাের আেয়াজেনর আেদশ

[৩.২] িবিপএিস’র িনজ কম চারীেদর জ ৬০ ঘার িশণ
আেয়াজন

[৩.২.১] িশণা কম চারীেদর িশণ ঘা
এস অা আরিস অিবভাগ এবং ও
অিবভাগ

মেনানয়ন আেদশ

[৪.১] ২০২৩-২৪ অথ বছেরর আওতায় গেবষণা াব আহবান
[৪.১.১] গেবষণা াব আান (পিকায় কাশ এবং
িবি কাশ)

গেবষণা অিধশাখা/গেবষণা ও কাশনা
অিবভাগ

গেবষণা াব আান প

[৪.২] ২০২৩-২৪ অথ বছেররগেবষণা ােবর ড়া অেমাদন [৪.২.১] গেবষণা ােবর অেমাদন
গেবষণা অিধশাখা/গেবষণা ও কাশনা
অিবভাগ

গেবষণা কিমর সভার কায িববরণী

[৪.৩] েব  হীত গেবষণা িতেবদেনর ড়া অেমাদন [৪.৩.১] ড়া অেমািদত গেবষণা িতেবদন
গেবষণা অিধশাখা/গেবষণা ও কাশনা
অিবভাগ

গেবষণা কিমর সভার কায িববরণী

[৪.৪] ড়া অেমািদত গেবষণা িতেবদন e-Repository- ত
কাশ

[৪.৪.১] e-Repository- ত কািশত গেবষণা
িতেবদন

গেবষণা অিধশাখা/গেবষণা ও কাশনা
অিবভাগ

e-Repository িল

[৪.৫] িবগত অথ বছেরর সািদত গেবষণার Key Findings পিলিস
িফ আকাের কাশ

[৪.৫.১] পিলিস িফ কাশ
গেবষণা অিধশাখা/গেবষণা ও কাশনা
অিবভাগ

Key Findings-এর উপর িতেবদন

[৪.৬] িবগত অথ বছেরর সািদত গেবষণার Key Findings িবষেয়
অবিহতকরণ সিমনার (Dissemination Seminar)
আেয়াজন।

[৪.৬.১] অবিহতকরণ কম শালা (Dissemination
Seminar) আেয়াজন

গেবষণা অিধশাখা/গেবষণা ও কাশনা
অিবভাগ

সিমনােরর উপর িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৪.৭] িশণ বষ পি (২০২৩-২০২৪) কাশ [৪.৭.১] ছাপাত/অনলাইেন কািশত িতেবদন
গেবষণা অিধশাখা/গেবষণা ও কাশনা
অিবভাগ

ওেয়ব িল

[৪.৮] BJPA জান াল কাশ [৪.৮.১] ছাপাত/অনলাইেন কািশত BJPA জান াল
কাশনা অিধশাখা/গেবষণা ও কাশনা
অিবভাগ

ওেয়ব িল

[৪.৯] বাংলােদশ লাক শাসন পিকা কাশ [৪.৯.১] ছাপাত/ অনলাইেন কািশত
কাশনা অিধশাখা/গেবষণা ও কাশনা
অিবভাগ

ওেয়ব িল

[৪.১০] িনউজেলটার কাশ [৪.১০.১] ছাপাত/ অনলাইেন কািশত
কাশনা অিধশাখা/গেবষণা ও কাশনা
অিবভাগ

ওেয়ব িল
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক
যসকল অিফেসর সােথ

সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

বাংলােদশ িসিভল সািভ েস নবিন কম চারীেদর জ িনয়ািদ িশণ
আেয়াজন

িশণা কম চারীর সংা জনশাসন মণালয়
িবিপএিসর চািহদা মাতােবক িশেণ িশণাথ মেনানয়নসহ মেনানীত কম চারীগেণর
িশেণ যাগদান িনিতকরণ

উপসিচব, িলশ ও পররা কাডােরর এবং সমমােনর সামিরক বািহনীর
কম চারীগেণর জ উতর শাসন ও উয়ন কাস  আেয়াজন

িশণা কম চারীর সংা জনশাসন মণালয়
িবিপএিসর চািহদা মাতােবক িশেণ িশণাথ মেনানয়নসহ মেনানীত কম চারীগেণর
িশেণ যাগদান িনিতকরণ

সিচব এবং সমমােনর কম চারীেদর জ িসিনয়র াফ কাস 
আেয়াজন

িশণা কম চারীর সংা জনশাসন মণালয়
িবিপএিসর চািহদা মাতােবক িশেণ িশণাথ মেনানয়নসহ মেনানীত কম চারীগেণর
িশেণ যাগদান িনিতকরণ

অা িশণ কাস  আেয়াজন (িপিপএমিস /এসএফিস/ ও) িশণা কম চারীর সংা জনশাসন মণালয়
িবিপএিসর চািহদা মাতােবক িশেণ িশণাথ মেনানয়নসহ মেনানীত কম চারীগেণর
িশেণ যাগদান িনিতকরণ

২ উয়ন ক দিলল তকরণ ও অেমাদেনর জ মণালেয় রণ
তত ২ উয়ন ক
দিলল

জনশাসন মণালয়
ািবত ক অেমাদনসহ অথ ছাড়করণ এর িবষয় মণালয় ও পিরকনা কিমশেনর উপর
িনভরশীল

িবিপএিস’র িশণ সমতা িকরণ কের ৩৫% বাব কায ম
সকরণ

বাবািয়ত কায ম
পিরকনা িবভাগ,
পিরকনা মণালয়

ািবত ক অেমাদনসহ অথ ছাড়করণ এর িবষয় মণালয় ও পিরকনা কিমশেনর উপর
িনভরশীল

ািবত ময়মনিসংহ আরিপএিস’র জ ৫.০০ একর িম অিধহণ অিধহণত িম জনশাসন মণালয়
অেমাদন, বােজট বরাসহ অিধহেণর িবষয় জনশাসন মণালয়, অথ  মণালয় এবং
সংি জলা শাসেকর কায ালয়-এর উপর িনভরশীল

যানবাহন য় (বাস/কার/মাইোবাস/ গােব জ াক) যানবাহন য়ত জনশাসন মণালয়
যানবহন েয়র অেমাদনসহ বােজট বরাের িবষয় জনশাসন মণালয় এবং অথ  মণালয়-
এর উপর িনভরশীল

ািবত রংর আরিপএিস’র জ ২.০০ একর অিতির িমর
বোব দিলল সাদন

সািদত বোব দিলল জনশাসন মণালয়
অেমাদন, বােজট বরাসহ দিলল সাদেনর িবষয় জনশাসন মণালয়, অথ  মণালয়
,সংি জলা শাসেকর কায ালয় এবং সংি সাব রিজার অিফস-এর উপর িনভরশীল

ািবত িসেলট আরিপএিসর সীমানা াচীর িনম াণ িনিম ত সীমানা াচীর জনশাসন মণালয়
অেমাদন, বােজট বরাসহ িবষয় জনশাসন মণালয়, অথ  মণালয় ও িপডিউিড-এর উপর
িনভরশীল
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

   পরররশষ্ট-' '  

দপ্তর/সংস্থার নার্: বাংলাদদশ ললাক-প্রশাসন প্রশশক্ষণ লকন্দ্র, সাভার, ঢাকা-১৩৪৩ 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অর্জন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা……………………………….....১৭ 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা 

আদ ার্ন 

সভা আদ াশর্ত ১ সংখ্যা ল াকাল পদ ন্ট ৪টি লক্ষ্যর্াত্রা ১টি ১টি ১টি ১টি    

অজমন 

 

     

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % সংশিষ্ট শবভাগ/ 

অনুশবভাগ 

প্রধান 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন 

 

     

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজমনর (stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা ল াকাল পদ ন্ট ৪টি লক্ষ্যর্াত্রা ১টি ১টি ১টি ১টি 

 

   

অজমন 

 

     

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ 

আয় াজন 

প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 

২ সংখ্যা 

 

শপশপআর/এসটি

অযান্ডআরশস 

৪টি লক্ষ্যর্াত্রা ১টি 

 

১টি 

 

১টি 

 

১টি   কর্ জকতজাদদর

-২টি ও 

কর্ জচারীদদর 

-২টি 

অজমন -   

 

  

১.৫ কর্ জ-পশরদবশ উন্ন ন   

ক) র্শিলাদদর র্ন্য পৃথক 

ও াশরুদর্র ব্যবস্থা করা  

খ) পশরষ্কার-পশরচ্ছন্নতা বৃশি 

গ) নশথ শবনষ্টকরণ 

ঘ) টিওএন্ডইভুক্ত অদকদর্া র্ালার্াল 

শনষ্পশিকরণ 

 

 

উন্নত  

কর্ জ-পশরদবশ 

    ২ সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

পশরচালক 

(প্রশাসন)/ 

উপপশরচালক 

(দসবা) 

৪টি লক্ষ্যর্াত্রা ক  

২২/০৯/২২ 

খ 

১০/১২/২২ 

গ 

২০/০৩/২৩ 

ঘ 

২৫/০৬/২৩ 

   

অজমন     

 

 

অজমন   

 

   

১.৬ আওতাধীন আঞ্চশলক লকন্দ্র 

কর্তজক দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনার ত্রৈর্াশসক 

অগ্রগশত প্রশতদবদদনর ওপর  

রিডব্যা  প্রদান  

রিডব্যা  

সভা/ র্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

   ৪ তাররখ পশরচালক 

(এসটিএন্ডআর

শস) এবং 

উপপশরচালক, 

আরশপএটিশস 

(সকল) 

প্রশতদবদন 

ত্রৈর্াশসক 

শভশিক 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩১/১০/২২ ৩১/০১/২৩ 

 

৩০/০৪/২৩ ১৫/০৭/২৩    

অজমন      
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 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অর্জন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  আশথ জক ব্যবস্থাপনা উন্ন ন ........................................................................১৫ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ ম বছমরর রার্স্ব 

এবং উন্ন ন বাদর্দের অনুদর্াশদত 

ক্র  পশরকল্পনা ওময়বসাইমর্ প্র াশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওময়বসাইমর্ 

প্র ারশত 

২ তাররখ শসদের্স 

এনাশলষ্ট/ 

পশরচালক 

(প্রকল্প)/ 

উপপশরচালক 

(দসবা/অথ জ) 

৩১ জুলাই 

২০২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩১ জুলাই 

২০২২ 

- - -    

অজমন      

২.২ অনুয় াশিত বাশষ িক ক্র  

পশরকল্পনার যথাযথ বাস্তবা ন (রাজস্ব 

এবং উন্ন ন বায়জয়ের) 

ক্র  পশরকল্পনা 

বাস্তবাশ ত 

২ % প্রকল্প শবভাগ ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা 

 

১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

 

২.৩ বায়জে বাস্তবা ন বায়জে 

বাস্তবাশ ত 

   ৩ % উপপশরচালক 

(অথ জ) 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্জন      

২.৪ প্রকদল্পর PIC সভা আদ ার্ন সভা আদ াশর্ত     ৩ সংখ্যা এর্শিএস 

(প্রকল্প)/ 

পশরচালক 

(প্রকল্প)/প্রকল্প 

পশরচালক 

৪টি লক্ষ্যর্াত্রা  ১টি ১টি ১টি ১টি    

অর্জন      

২.৫ প্র ল্প সর্ারপ্ত কশমে প্র মল্পর 

সম্পদ (র্ানবাহন,  রম্পউর্ার, 

আসবাবপত্র ইতযারদ) রবরি কর্াতামব  

হস্তান্তর  রা 

প্র মল্পর সম্পদ 

রবরি কর্াতামব  

হস্তান্তররত 

৫ তাশরখ এর্শিএস 

(প্রকল্প)/ 

পশরচালক 

(প্রকল্প)/প্রকল্প 

পশরচালক 

 লক্ষ্যর্াত্রা - - - -    

অর্জন    ৩০ জুন 

২০২৩ 

  প্রকল্প 

সর্াশপ্ত 

সাদপদক্ষ 

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমরামি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৮ (অগ্রাশধকার শভশিদত ১ নং সি নুযনতর্ চারটি কার্ জক্রর্) 

৩.১ সরকাশর র্ানবািদনর র্থার্থ 

ব্যবিার শনশিতকরণ 

 ৩  উপপশরচালক 

(লসবা) 

 লক্ষ্যর্াত্রা    

 

   বছর লশদে 

প্রতয ণ 

প্রদান 

করদত িদব। 

অজমন 

 

     

৩.২ লছাে লছাে গ্রুপ শনদ  দূনীশত 

শবদরাধী সভা আদ ার্ন 

দূনীশত শবদরাধী 

সভা 

আদ ার্নকৃত 

৫ সংখ্যা পশরচালক 

(সকল) 

৪টি লক্ষ্যর্াত্রা 

 

১টি ১টি ১টি ১টি   সভা 

আদ ার্ন 

কদর। অজমন 

 

 

 

 

    



3 

 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অর্জন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৩ লপনশনারদদর িাোদবর্ ত্রতশর-

(২০২১-২২ লথদক ২০২৪-২৫) পর্ জন্ত 
 

৫ তাশরখ উপপশরচালক 

(অথ জ) 

৩০ জুন 

২০২৩ 

লক্ষ্যর্াত্রা 

 

- - - ৩০ জুন 

২০২৩ 

   

অজমন      

 

  

৩.৪  লকদন্দ্রর র্াবতী  সম্পদদর 

শিসাব শববরণী ত্রতশর 

 ৫ তাশরখ উপপশরচালক 

(দসবা) 

৩০ জুন 

২০২৩ 

লক্ষ্যর্াত্রা - - - ৩০ জুন 

২০২৩ 

   

অজমন        

 



 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ মপতিকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

কার্ যক্রমেি 

সেত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যেম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যেম্পাদন 

সূচমকি 

োন 

প্রকৃি 

অর্যন  

২০২০-২১ 

প্রকৃি 

অর্যন  

২০২১-২২ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অোধাি

ণ 

অতি 

উত্তে 
উত্তে  

চলতি 

োন 

চলতি োমনি 

তনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাতিষ্ঠাতিক ১৮ 

[১.১] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি িংক্রান্ত পতিবীেণ 

কতেটি পুনর্ যঠন 

[১.১.১] কতেটি 

পুনর্ যঠিি িংখ্যা ৩   ৪ ৩ ২ ১  

[১.২] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি িংক্রান্ত পতিবীক্ষণ 

কতর্টিি িিাি তিদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

[১.৩.১] তেদ্ধান্ত 

বাস্তবাতয়ি এবং 

প্রতিমবদন সপ্রতিি 

% ৪   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষতয় 

আওিাধীি দপ্তি/িংস্থাি ির্ন্বতয় 

ত্রৈর্াতিক তিতিতি িিা আতয়াজি 

[১.২.১] িিা 

আতয়াতজি িংখ্যা ২   ৪ ৩ ২ ১  

[১.৪] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি হালিাগাদকিণ 

(আওিাধীি দপ্তি/িংস্থািহ) 

[১.৪.১] 

হালনার্াদকৃি িংখ্যা ৯   ৪ ৩ ২ ১  

িক্ষর্িা 

অজমি  
৭ 

[২.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষয়ক 

কে যশালা/প্রতশেণ/মেতেনাি 

আময়ার্ন 

[২.১.১] প্রতশেণ/ 

কর্ মশালা 

আতয়াতজি 

িংখ্যা ৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষতয় 

স্টেকতহাল্ডািগতণি ির্ন্বতয় 

অবতহিকিণ িিা আময়ার্ন 

[২.২.১]  

অবতহিকিণ িিা 

আতয়াতজি 

 

িংখ্যা ৪ - - ২ ১    

 



 

অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত কর্ মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

কার্ যক্রমেি 

ক্ষেত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যসম্পাদ

ন সূচমকি 

োন 

প্রকৃত 

অর্যন  

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অর্যন  

২০২১-২২ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধাি

ণ 

অরত 

উত্তে 
উত্তে  

চলরত 

োন 

চলরত োমনি 

রনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রোভিষ্ঠোভিক ১৪ 

[১.১] অভিয োগ ভিষ্পভি কর্ মকিমো 

(অভিক) ও আভিল কর্ মকিমোর িথ্য 

ওযেবসোইযে এবং ভিআরএস 

সফেওেযোযর (প্রয োিয ক্ষেযে) 

ত্রের্োভসক ভিভিযি হোলিোগোদকরণ 

[১.১.১] অরনক ও 

আরপল কে যকতযাি 

তথ্য ওযেবসোইযে 

ও ভিআরএস 

সফেওেযোযর 

হোলিোগোদকৃি/ 

আপমলাডকৃত 

সংখ্যো ৪   ৪ ৩    

[১.২] রনরদ যষ্ট সেমে 

অনলাইমন/অফলাইমন প্রাপ্ত 

অরিমর্াগ রনষ্পরত্ত 

[১.২.১] অভিয োগ 

ভিষ্পভিকৃি % ৭   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] অরিমর্াগ রনষ্পরত্ত সংক্রান্ত 

োরসক প্ররতমেদন ঊর্ধ্যতন কর্তযপে 

েিােি ক্ষপ্রিণ 

[১.৩.১] র্োভসক 

প্রভিযবদি ক্ষপ্রভরি % ৩   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

িভরবীেণ 

ও সের্িো 

অিমি 

১১ 

[২.১] ত্রত্রোরসক রিরত্তমত 

পরিেীেণ এেং ত্রত্রোরসক 

পরিেীেণ প্ররতমেদন ঊর্ধ্যতন 

কর্তযপমেি রনকট ক্ষপ্রিণ 

[২.২.১] ত্রের্োভসক 

প্রভিযবদি ক্ষপ্রভরি 
সংখ্যো ৩ - - ৪ ৩ ২ ১  

[২.২] কে যকতযা/কে যচািীমদি 

সর্ন্বযে অরিমর্াগ প্ররতকাি ব্যেস্থা 

এেং রর্আিএস সফটওেযাি 

রেষেক ক্ষসরেনাি/কে যশালা/ 

প্ররশেণ আমোর্ন 

[২.১.১]   

প্রভিেণ/ক্ষসরেনাি/

কে যশালা 

আযেোভিি 

 

সংখ্যো ৪ - - ২ ১ - - - 

[২.৩] অভিয োগ প্রভিকোর 

ব্যবস্থোিিো ভবষযে 

ক্ষেকযহোল্ডোরগযণর সর্ন্বযে 

অবভহিকরণ সিো আযেোিি 

[২.৩.১] 

অবভহিকরণ সিো 

আযেোভিি 

সংখ্যো ৪   ২ ১    

 



তথ্য অধিকার ধিষয়ে ২০২২-২৩ অর্ থিছয়রর িাধষ থক কর্ থপধরকল্পনা (সকল সরকাধর অধিয়সর জন্য প্রয় াজয)  

কর্ মসম্পাদনের 

ক্ষেত্র 
 

র্াে কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদে 

সূচক 
একক 

 

কর্ মসম্পাদে 

সূচনকর 

র্াে 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০20-

২1 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০২1-

২2 

লেযর্াত্রা ২০২2-২০২3 

অসাধারণ অতত উত্তর্ উত্তর্  চলতত র্াে 

চলতত 

র্ানের 

তেনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাততষ্ঠাতেক ৬ 

[১.১] তথ্য অতধকার আইে 

অনুর্ায়ী তেধ মাতরত সর্নয়র র্নে 

তথ্য প্রাতির আনেদে তেষ্পতত্ত 

 

[১.১.১] তেধ মাতরত সর্নয়র 

র্নে তথ্য প্রাতির আনেদে 

তেষ্পতত্ত 

 

% 0৬ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% - - 

 

সের্তা বৃধি 
1৯ 

[১.২] স্বতঃপ্রয় াধিতভায়ি 

প্রকাশয় াগ্য সকল তথ্য হালোগাদ 

কনর ওয়েিসাইয়ে প্রকাশ 

[১.2.১] হালনাগািকৃত তথ্য 

ওয়েিসাইয়ে প্রকাধশত 

তাতরখ 

 
০৪   

৩১-১২-২০২2 

ও 

৩০-০৬-২০২২ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

[১.৩] িাধষ থক প্রধতয়িিন প্রকাশ  
[১.3.১] তেধ মাতরত সর্নয় 

িাধষ থক প্রধতয়িিন প্রকাধশত  
তাধরখ  ০৩   ১৫-১০-২০২2 

৩১-১০-

২০২2 

৩০-১১-

২০২2 
- - 

[১.৪]  তথ্য অতধকার আইে, 

২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসানর 

র্ােতীয় তনথ্যর কযাটালগ ও 

ইেনেক্স তততর/ হালোগাদকরণ 

[১.4.১]  তনথ্যর কযাটালগ ও   

ইেনেক্স 

প্রস্তুতকৃত/হালোগাদকৃত 

তাতরখ ০৩   ৩১-১২-২০২2 
১৫-০১-

২০২3 

৩১-০১-

২০২3 
- - 

[১.৫] তথ্য অতধকার আইে ও 

তেতধতেধাে সম্পনকম র্েসনচতেতা 

বৃতিকরণ 

[১.5.১]  প্রচার কা থক্রর্ 

সম্পন্ন 
সংখ্যা ০৪   3 2 1 - - 

[১.৬] তথ্য অধিকার আইে, ২০০৯ 

ও এর তেতধর্ালা, প্রতেধাের্ালা, 

স্বতঃপ্রনণাতদত তথ্য প্রকাশ 

তেনদ মতশকাসহ সংতিষ্ট  ধিষয়ে 

কর্ মকতমা/কর্ মচারীনদর প্রতশেণ 

আনয়ার্ে    

[১.6.১] প্রতশেণ আনয়াতর্ত সংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] তথ্য অধিকার সংক্রান্ত 

প্রয়তযকটি ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

প্রধতয়িিন ধনি থাধরত সর্য়ে 

ওয়েিসাইয়ের তথ্য অধিকার 

সসিািয়ে প্রকাশ 

[১.৭.১] ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

প্রধতয়িিন ওয়েিসাইয়ের তথ্য 

অধিকার সসিািয়ে প্রকাধশত 

সংখ্যা ০2   ৪ ৩ ২ ১  

 



ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা ২০২২-২৩   

(র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/দপ্তি/সংস্থা পর্ যায়য়ি অরিয়সি জর্ন্) 
 

 

ক্রম  

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  র্ান কার্ মক্রর্ 
কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অতি উত্তম উত্তর্ চলতি র্ান 
চলতি র্াকনর 

তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭   ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

 

[১] ই-গভর্ন্যান্স ও 

উদ্ভাবন সংক্রান্ত 

কার্ যক্রমমর 

বাস্তবায়ন 

জ ারদারকরণ 

 

 

 

 

 

৩০ 

[১.১] ক্ষসবা সহতিকরণ/ 

তিতিটাইকিশকনর র্াধ্যকর্ উদ্ভাবনী 

ধারণা বাস্তবায়ন 

[১.১.১] ক্ষসবা সহতিকরণ /তিতিটাইকিশকনর 

র্াধ্যকর্ ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি 
 

িাতরখ ১০ 
   ০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ 

 

৩১/০৫/২০২৩ 
 

[১.২] ইিঃপূমব য বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী 

ধারণা, সহত কৃি ও তিত টাই কৃি 

জসবার িাটামব  প্রস্তুি  করা  এবং 

জসবাসমূহ চালু রাখা  

 

[১.২.১] ইিঃপূমব য বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহত কৃি ও তিত টাই কৃি জসবার িাটামব  

প্রস্তুিকৃি 

িাতরখ ২ 
১৩/১০/২০২২ ২৭/১০/২০২২ ১০/১১/২০২২ -- --- 

[১.২.২] ইিঃপূমব য বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহত কৃি ও তিত টাই কৃি জসবাসমূহ চালুকৃি 

িাতরখ ৭ 
০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ ৩১/০৫/২০২৩  

[১.৩] ই-নতির ব্যবহার বৃতি 

 

[১.৩.১] ই-ফাইকল জনাট তনষ্পতত্তকৃি   % ৪ ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬০% 

[১.৪] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর সম্ভাব্য 

চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় আইন/পতলতস/ 

কর্ মপতরকল্পনা প্রণয়ন এবং 

তবষয়তিতত্তক কর্ মশালা আকয়ািন 

[১.৪.১] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর সম্ভাব্য চযাকলঞ্জ 

ক্ষর্াকাকবলায় আইন/পতলতস/কর্ ম-পতরকল্পনা প্রণীি 

িাতরখ  ৪ ৩১/১০/২০২২ ১৬/১১/২০২২ ৩০/১১/২০২২ ১৫/১২/২০২২ ২৯/১২/২০২২  

[১.৪.২] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

তবষয়তিতত্তক কর্ মশালা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ২ --- ১ - - -- 

 

 

২ 

[২] প্রাতিষ্ঠাতনক 

সক্ষমিা বৃতি  
২০ 

[২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকৃি    

         (ত্রত্রর্াতসক তিতত্তকি) 

সংখ্যা ৬ ৪ ৩ -- ২ -- 

[২.২] ই-গির্ন্মান্স ও উদ্ভাবন 

কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কম যপতরকল্পনা  বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 

প্রতিক্ষণ আময়াত ি  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ -- -- 

[২.২.২]ই-গির্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর 

ির্ন্ বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ৫৫% ৫০% 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবিাকগ ক্ষপ্রতরি 

 

িাতরখ ৩ ১৫/০১/২০২৩ ২২/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ 

[২.২.৪] আওিাধীন দপ্তর/সংস্থার অধ মবাতষ মক 

স্বমূল্যায়ন প্রতিকবদন পর্ মাকলাচনা সংক্রান্ত 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবিাকগ ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ২ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩ ২৮/০২/২০২৩  



 

ক্রম  

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  র্ান কার্ মক্রর্ 
কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অতি উত্তম উত্তর্ চলতি র্ান 
চলতি র্াকনর 

তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭   ৮ ৯ ১০ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি 

উদ্ভাবনী উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

 

িাতরখ ৩ 
৩১/০৫/২০২৩ ৩০/০৬/২০২৩ -- -- ---- 


