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কম িসম্পােদির সার্ব িক র্িত্র  

সাম্প্রর্িক অজিি, িযাদলঞ্জ এবাং ভর্বষ্যৎ পর্রকল্পিাাঃ 

 

সাম্প্রর্িক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রিাি অজিিসমূহাঃ প্রিাি কায়ালদয়র র্পএন্ডএ র্বভাদগর আওিার্িি সার্ভ িস শাখা 

প্রশাসর্িক সহদর্ার্গ র্হদসদব গুরুত্বপূি ি সাদপাে ি কসবা প্রোি কদর থাদক। র্বগি বছদর র্পর্জর্সর্বর স্থায়ী িলমাি কসবার 

সর্হি পর্রকর্ল্পি উন্নয়ি কম িসূিী ও প্রকল্প বাস্তবায়দি গার্ড়দসবা, উন্নি কম িপর্রদবশ র্ির্িিকরণ, র্িরাপত্তা ঝুর্ক হ্রাস, 

জর্ম অর্িিহণ, আবার্সক ও বার্ির্জযক ভবদির সদব িাচ্চ ব্যববহার র্ির্িিকরদি সার্ভ িস েপ্তর কাজ কদর র্াদে।  

 

ক.  সার্ভ িস েপ্তর িার র্িজস্ব সম্পে সাংিহ, বিিমাি সম্পদের রক্ষ্িাদবক্ষ্দির জন্য র্ডর্জোল পদ্ধর্ির প্রবিিি এবাং 

ক্রয় কাদর্ ি অর্িকির স্বেিা ও প্রর্িদর্ার্গিা র্ির্িিকরদণ ই-র্জর্পর মাধ্যদম ক্রয় কার্ ি সম্পােি কদর িদলদছ। 

অর্িকন্তু, র্িলাদমর মাধ্যদম অদকাদজা গার্ড় ও মালামাল র্বর্ক্রর জন্য ই-অকশি পদ্ধর্ি িহণ কদর। 

খ.  গার্ড় কসবার মাি উন্নয়দি ও জবাবেীর্হিা র্ির্িিকরদি “র্ািবাহি িীর্িমামালা-২০২০” প্রবিিি পূব িক বাস্তাবয়ি 

করা হদয়দছ। 

গ.  কের্লদফাি, কমাবাইল ও ফযাক্স সুর্বিা প্রবিিি পূব িক কের্লদফাি ও কমাবাইল ণীর্িমালা প্রবিিিপূব িক বাস্তবয়াি করা 

হদয়দছ। 

ঘ. সরকারী র্িদে িশিা কমািাদবক ককার্ভড পর্রর্স্তর্িদি স্বাস্থয র্িদে িশিা পুদরাপুর্র বাস্তাবায়দি কাজ কদর র্াদে। 

ঙ. কম িপর্রদবশ র্ির্িিপূব িক র্পর্জর্সর্বর র্বর্ভন্ন েপ্তদরর সুষম িীর্ির উপর র্ভর্ত্ত কদর প্রিাি কার্ িালয় ভবদি কেস 

বরাদ্দ প্রোি করা হদয়দছ। 

ি. র্িরাপত্তা ঝুর্ক হ্রাস করার মূল উদদ্দশ্য কক সামদি র্িদয় র্পর্জর্সর্বর সকল স্থাপিায় পর্ িাপ্ত সাংখ্যক র্িরাপত্তা প্রহরী, 

আিসার পোয়ি করা হদয়দছ। 

 

 

সমস্যা এবাং িযাদলঞ্জসমূহাঃ  

ক) স্বল্প সম্পদের সঠিক ব্যবহার র্ির্িি করদি পর্ িপ্ত কলাকবদলর অভাব। 

খ) র্রদমাে ি অঞ্চদলর স্থাপিায় র্িরাপত্তায় প্রর্শর্ক্ষ্ি কলাদকর স্বপ্লিা। 

গ) আন্তাঃ র্বভাগীয় সহদর্ার্গিার অভাব। 

 

 

ভর্বষ্যৎ পর্রকল্পিাাঃ  কম ি-পর্রদবশ উন্নয়ি র্বষদয় র্িিটি কাজাঃ 

১) স্বাস্থযর্বর্ি অনুসরণাঃ স্বাস্থযর্বর্ি অনুসরদণর কক্ষ্দত্র র্িম্নবর্ণ িি উদেখদর্াগ্য পেদক্ষ্প িহি-  

ক) কম িকিিাককম িিারী ও বর্হরাগি সবার জন্য অর্ফদস প্রদবদশর কক্ষ্দত্র মাস্ক পর্রিাি র্ির্িি করা; 

খ) অর্ফদস প্রদবদশর সময় হযান্ড কসর্িোইজার ও জীবানুিাশক ব্যবহার করা;  

গ) হাি ধুয়ার জন্য পর্ িাপ্ত সাবাি পার্ির ব্যবস্থা করা। 
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২) প্রিাি কার্ িালদয়র পর্রবহি পুদল জমাকৃি পুরািি র্ািবাহি অদকদজা কঘাষিাকরণ ও র্িলাদম র্বক্রয়। 

৩) প্রিাি কার্ িালয় ভবদির পর্রষ্কার পর্রেন্নিার মাি বৃর্দ্ধ। 

 

২০২১-২২ অথ িবছদরর সম্ভাব্য প্রিাি অজিিসমূহাঃ  

 

১। প্রিাি কার্ িালদয়র ৫৩ টি গার্ড় প্রাপ্রিার র্ভর্ত্তদি ১০০% ব্যবহার র্ির্িিকরি। 

২। প্রা িার র্বর্ত্তদি অর্ফস ই ইপদমদ র ১০০% ব্যবহারর্ির্িিকরি।  

৩। িবর্ির্ম িি প্রিাি কার্ িালয় ভবিটির পূণ িাে ব্যবহার র্ির্িিকরণ। 

৪। কম িপর্রদবশ র্ির্িি করার জন্য ভবি পর্রষ্কার পর্রেন্ন ও মশক র্িিদির কম িসূিী র্ির্িি করণ। 
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প্রস্তাবিা 

প্রার্িষ্ঠার্িক েক্ষ্িা বৃর্দ্ধ, স্বেিা ও জবাবর্ের্হ কজারোর করা, সুশাসি সাংহিকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ 

ব্যবহার র্ির্িিকরদণর মাধ্যদম  রূপকল্প ২০৪১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দির লদক্ষ্য- 

 

 

উপ-মহাব্যবস্থাপক (সার্ভ িস), পাওয়ার র্িড ককাম্পার্ি অব বাাংলাদেশ র্লর্মদেড 

 

 

এবাং 

 

 

মহাব্যবস্থাপক (র্পএন্ডএ), পাওয়ার র্িড ককাম্পার্ি অব বাাংলাদেশ র্লর্মদেড 

 

 

 

এর মদধ্য ২০২১ সাদলর জুি মাদসর ২২ িার্রদখ এই বার্ষ িক কম িসম্পােি চুর্ি স্বাক্ষ্র্রি হল।   

 

 

এই  চুর্িদি স্বাক্ষ্রকারী উভয়পক্ষ্ র্িম্নর্লর্খি র্বষয়সমূদহ সম্মি হদলিাঃ 
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কসকশি ১ : 

 রূপকল্প, অর্ভলক্ষ্য, কম িসম্পােদির কক্ষ্ত্র এবাং কার্ িাবর্ল 

          ১.১ রূপকল্পাঃ  

 কেদশর অথ িনির্িক উন্নয়দি সবার র্িকে র্বদ্যযৎ সরবরাদহর জন্য র্িভিরদর্াগ্য র্বদ্যযৎ 

সঞ্চালি করা। 

 

১.২ অর্ভলক্ষ্যাঃ 

জািীয় পাওয়ার র্িদডর েক্ষ্ ও কার্ িকর ব্যবস্থাপিার মাধ্যদম কেশব্যাপী মািসম্পন্ন ও 

র্িভ িরদর্াগ্য র্বদ্যযৎ সঞ্চালি র্ির্িি করা। 

১.৩ কম িসম্পােদির কক্ষ্ত্র (সাংর্িষ্ট অর্ফস কর্তিক র্িি িার্রি, সদব িাচ্চ ৫টি)ঃাঃ 

১) কম ি পর্রদবশ উন্নয়ি সাংক্রান্ত কম ি পর্রকল্পিা। 

২) র্িি িার্রি সমদয় কম িকিিাগদির র্ািায়ি ব্যবস্থা বাস্তবায়ি র্ির্িিকরি। 

৩) বরাদ্দ সমদয়র মদধ্য সকল অর্ফস ই ইপদম  প্রা িা অনুর্ায়ী সরবারহ র্ির্িি করা। 

৪) িতুি স্থাপিার ককর্পআইবাস্তবায়ি র্ির্িি করা। 

৫) র্রে কেেদম  টু ককাদে ির র্রদপাে িবাস্তবায়ি র্ির্িি করা। 

 

সুশাসি ও সাংস্কারমূলক কম িসম্পােদির কক্ষ্ত্র (মর্িপর্রষে র্বভাগ কর্তিক র্িি িার্রি) 

১) সুশাসি ও সাংস্কারমূলক কার্ িক্রম কজারোরকরণ। 

 

১.৪ কার্ িাবর্লাঃ (আইিকর্বর্ি দ্বারা র্িি িার্রি কার্ িাবর্ল)  

 ১.৪.১ প্রিাি কার্ িালদয় পর্রবহি পুদল জমাকৃি পুরািি র্ািবাহি অদকদজা কঘাষিাকরি ও  

র্িলাদম র্বক্রয়।  

  ১.৪.২ প্রিাি কার্ িালদয় মশক র্িিি। 

  ১.৪.৩ পর্রষ্কার পর্রেন্নিা বৃর্দ্ধ। 

  ১.৪.৪ কার্ িকর র্ািায়ি ব্যবস্থা সম্পােি করা। 

১.৪.৫ প্রা িা অনুর্ায়ী র্ির্ে িষ্ট সমদয়র মদধ্য সকল অর্ফস ই ইপদম র সরবারহ 

সম্পােি। 

১.৪.৬ িতুি স্থাপিাসমূহদক ককর্পঅঅই র্হদসদব অন্তভূর্িকরণ র্ির্িি করা।  

১.৪.৭ র্রে কেেদম  টু ককাদে ির র্রদপাে ি র্থাসমদয় র্থার্থভাদব সম্পােি করা। 
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কসকশি ২ 

র্বর্ভন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

 

কম িসম্পােি 

সূিকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃি অজিি 

লক্ষ্যমাত্রা  

২০২১-২২ 

প্রদক্ষ্পণ   র্িি িার্রি লক্ষ্যমাত্রা 

অজিদির কক্ষ্দত্র কর্ৌথভাদব 

োর্য়ত্বপ্রাপ্ত 

মিণালয়/র্বভাগ/ 

সাংস্হাসমূদহর িাম 

 

উপাত্তসূত্র 

 ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ক োম্পোনির লক্ষ অর্জনির 

প্রনয়োর্িীয় লনর্নি  সোন োর্ জ 

প্রদোি। 

র্ািবাহি িীর্িমালা 

অনুর্ায়ী পর্রবহি কসবা 

র্ির্িিকরণ 

% ৯৯ ৯৯ ৯৯.৯৫ ৯৯.৯৫ ৯৯.৯৫ সার্ভ িস শাখা র্পর্জর্সর্ব 

র্পর্জর্ির্ব’র সকল 

স্থাপিায় র্িরাপত্তা 

র্ির্িিকরণ 

% ৯৯ ৯৯ ৯৯.৯৫ ৯৯.৯৫ ৯৯.৯৫ র্িরাপত্তা শাখা র্পর্জর্সর্ব 
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কসকশি ৩ কম িসম্পােি পর্রকল্পিা  

কম িসম্পােি কক্ষ্ত্র কক্ষ্দত্রর মাি 

৭০ 

কার্ িক্রম কম িসম্পােি সূিক গণিা পদ্ধর্ি একক কম িসম্পােি 

সূিদকর মাি 

 প্রকৃি অজিি লক্ষ্যমাত্রাকর্িণ িায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষ্পণ  প্রদক্ষ্পণ  

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসািারণ অর্ি 

উত্তম 

উত্তম িলর্ি 

মাি 

িলর্ি 

মাদির 

র্িদম্ন 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 

কম িসম্পােি কক্ষ্ত্রসমূহ (র্বর্ি/আইি দ্বারা র্িি িার্রি োর্য়ত্ব অনুর্ায়ী, সদব িাচ্চ ৫টি)   

[১] কম ি পর্রদবশ উন্নয়ি 

সাংক্রান্ত কম ি পর্রকল্পিা। 

২০ প্রিাি কার্ িালদয় মশক র্িিি প্রিাি কার্ িালদয় মশার 

উপদ্রুপ কবর্শ হওয়ায় 

মশা র্িিদির জন্য 

ঔষি র্ছোদিার 

র্িপার্ি ও ঔষি ক্রয় 

এবাং র্িয়র্মি ঔষি 

র্ছোদিার ব্যবস্থা করা 

ক্রমপুর্ঞ্জভূি % ১০ ১০০ ৯৯ ১০০ ৯৮ ৯৭ ৯৫ ১০০ ১০০ ১০০ 

প্রিাি কার্ িালদয় পর্রবহি পুদল 

জমাকৃি পুরািি র্ািবাহি 

অদকদজা কঘাষিাকরি ও 

র্িলাদম র্বক্রয়।  

অদকদজা কঘাষিাকরি 

ও র্িলাদম র্বক্রয় 

ক্রমপুর্ঞ্জভূি % ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৭ ৯৮ ৯৫ ১০০ ১০০ ১০০ 

পর্রষ্কার পর্রেন্নিা বৃর্দ্ধ প্রিাি কার্ িালয় ভবদির 

কবজদম -১ ও 

কবজদম -২ এর 

পুরািি মালামাল ও 

ময়লার আবজিিা 

অপসারণ কদর পর্রস্কার 

পর্রেন্ন করা 

ক্রমপুর্ঞ্জভূি % ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ১০০ ১০০ ১০০ 
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কম িসম্পােি কক্ষ্ত্র কক্ষ্দত্রর মাি 

৭০ 

কার্ িক্রম কম িসম্পােি সূিক গণিা পদ্ধর্ি একক কম িসম্পােি 

সূিদকর মাি 

 প্রকৃি অজিি লক্ষ্যমাত্রাকর্িণ িায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষ্পণ  প্রদক্ষ্পণ  

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসািারণ অর্ি 

উত্তম 

উত্তম িলর্ি 

মাি 

িলর্ি 

মাদির 

র্িদম্ন 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 

[২] র্িি িার্রি সমদয় 

র্ািায়াি  ব্যবস্থা বাস্তবায়ি 

র্ির্িিকরি। 

২০ কার্ িকর র্ািাদয়ি 

ব্যবস্থাসম্পােি করা।  

প্রিাি কার্ িালদয়র ৫৩ 

টি গার্ড় ব্যবহারদরর 

প্রা িা। 

ক্রমপুর্ঞ্জভূি % ২০ ১০০ ১০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৫ ১০০ ১০০ ১০০ 

[৩] বরাদ্ধ সমদয়র মদধ্য 

সকল অর্ফস ই ইপদম  

প্রা িা অনুর্ায়ী সরবারহ 

র্ির্িিকরা। 

১০ র্ির্ে িষ্ট সমদয়র মদধ্য সকল 

অর্ফস ই ইপদম  সাংর্িষ্ট 

কার্ িক্রম সম্পােি করা। 

প্রদয়াজিমি অর্ফস 

ই ইপদম  প্রা িা। 

ক্রমপুর্ঞ্জভূি % ১০ ১০০ ১০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৫ ১০০ ১০০ ১০০ 

[৪] িতুি স্থাপিার 

ককর্পআইবাস্তবায়ি 

র্ির্িিকরা। 

১০ িতুি স্থাপিাসমূহদক ককর্পঅঅই 

র্হদসদব অন্তভূর্িকরণ র্ির্িি 

করা। 

ককর্পআই র্ডর্স 

বরাবদর ককর্পআই 

আদবেি উপস্থাপি। 

ক্রমপুর্ঞ্জভূি % ১০ ৫ ৫ ৪ ৯৮   ৫ ৫ ৫ 

[৫] র্রে কেেদম  টু 

ককাদে ির র্রদপাে িবাস্তবায়ি 

র্ির্িিকরা। 

১০ র্রে কেেদম  টু ককাদে ির 

র্রদপাে ি র্থাসমদয় র্থার্থভাদব 

সম্পােি করা। 

 

র্রে কেেদম  টু 

ককাদে িরউপস্থার্পি 

র্রদপাে। 

ক্রমপুর্ঞ্জভূি % ১০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ১০০ ১০০ 

 সুশাসি ও সাংস্কারমূলক কম িসম্পােদির কক্ষ্ত্র (মর্িপর্রষে র্বভাগ কর্তিক র্িি িার্রি)  

সুশাসি ও সাংস্কারমূলক 

কার্ িক্রদমর বাস্তবায়ি 

কজারোরকরণ 

 

৩০ ১) শুদ্ধািার কম িপর্রকল্পিা 

বাস্তবায়ি 

শুদ্ধািার কম িপর্রকল্পিা 

বাস্তবার্য়ি 

 
 ১০          

২) ই-গভন্যিান্স/ উদ্ভাবি 

কম িপর্রকল্পিা বাস্তবায়ি 

ই-গভন্যিান্স/ উদ্ভাবি 

কম িপর্রকল্পিা 

বাস্তবার্য়ি 

 

 ১০          
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কম িসম্পােি কক্ষ্ত্র কক্ষ্দত্রর মাি 

৭০ 

কার্ িক্রম কম িসম্পােি সূিক গণিা পদ্ধর্ি একক কম িসম্পােি 

সূিদকর মাি 

 প্রকৃি অজিি লক্ষ্যমাত্রাকর্িণ িায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষ্পণ  প্রদক্ষ্পণ  

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসািারণ অর্ি 

উত্তম 

উত্তম িলর্ি 

মাি 

িলর্ি 

মাদির 

র্িদম্ন 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) িথ্য অর্িকার কম িপর্রকল্পিা 

বাস্তবায়ি 

িথ্য অর্িকার 

কম িপর্রকল্পিা 

বাস্তবার্য়ি 

  ৪          

৪) অর্ভদর্াগ প্রর্িকার 

কম িপর্রকল্পিা বাস্তবায়ি 

অর্ভদর্াগ প্রর্িকার 

কম িপর্রকল্পিা 

বাস্তবার্য়ি 

  ৩          

৫) কসবা প্রোি প্রর্িশ্রুর্ি 

কম িপর্রকল্পিা বাস্তবায়ি 

কসবা প্রোি প্রর্িশ্রুর্ি 

কম িপর্রকল্পিা 

বাস্তবার্য়ি 

  ৩          
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আর্ম, রায়হাি মাহমুে, উপ-মহাব্যবস্থাপক (সার্ভ িস), পাওয়ার র্িড ককাম্পার্ি অব বাাংলাদেশ 

(র্পর্জর্সর্ব) র্লাঃ, মহাব্যবস্থাপক (র্পএন্ডএ) র্পর্জর্সর্ব’র র্িকে অেীকার করর্ছ কর্ এই চুর্িদি 

বর্ণ িি ফলাফল অজিদি সদিষ্ট থাকব।  

আর্ম, মহাব্যবস্থাপক (র্পএন্ডএ) পাওয়ার র্িড ককাম্পার্ি অব বাাংলাদেশ (র্পর্জর্সর্ব) র্লাঃ, উপ-

মহাব্যবস্থাপক (সার্ভ িস), র্পর্জর্সর্ব’র র্িকে অেীকার করর্ছ কর্ এই চুর্িদি বর্ণ িি ফলাফল অজিদি 

প্রদয়াজিীয় সহদর্ার্গিা প্রোি করব। 

 

স্বাক্ষ্র্রি: 

 

---------------------------------------                       ----------------------------- 

উপ-মহাব্যবস্থাপক (সার্ভ িস)                  িার্রখ                                              

পাওয়ার র্িড ককাম্পার্ি অব বাাংলাদেশ (র্পর্জর্সর্ব) র্লাঃ 

 

 

 ---------------------------------------                    --------------------------------- 

মহাব্যবস্থাপক (র্পএন্ডএ)           িার্রখ   

পাওয়ার র্িড ককাম্পার্ি অব বাাংলাদেশ (র্পর্জর্সর্ব) র্লাঃ 
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সাংদর্াজিী-১ শব্দসাংদক্ষ্প 

ক্রর্মক িাং শব্দসাংদক্ষ্প (Acronyms) র্ববরণ 

১ এমআইএস ম্যাদিজদম  ইিফরদমশি র্সদেম 

২ র্জএম কজিাদরল ম্যাদিজার 

৩ N.A Not applicable 

৪ N.I                                    Not Included 

৫ র্পর্জর্সর্ব পাওয়ার র্িড ককাম্পার্ি অব বাাংলাদেশ র্লর্মদেড 

৬ র্পএন্ডএ পাদস িার্িল এন্ড এযার্মর্িসদেশি 

৭ ই-র্জর্প ই-গভি িদম  প্রর্কউরদম  কপাে িাল 

৮ র্ডর্জএম কডপুটি কজিাদরল ম্যাদিজার 

৯  এর্পএ নুর্ াল পারফরদমন্স এপ্রাইজাল 

১০ KPI Key Point Installations 

১১ র্ডর্স কডপুটি কর্মশিার 

১২ PSC Project Steering Committee 

১৩ PIC Project Implementation Committee 
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সাংদর্াজিী- ২: 

কম িসম্পােি ব্যবস্থাপিা ও প্রমাণক 

ক্রর্মক িম্বর কার্ িক্রম কম িসম্পােি সূিক বাস্তবায়িকারী 

অনুর্বভাগ, অর্িশাখা, 

শাখা 

লক্ষ্যমাত্রা অজিদির প্রমাণক 

১ প্রিাি কার্ িালদয় মশক র্িিি প্রিাি কার্ িালদয় মশার উপদ্রুপ কবর্শ হওয়ায় 

মশা র্িিদির জন্য ঔষি র্ছোদিার র্িপার্ি 

ও ঔষি ক্রয় এবাং র্িয়র্মি ঔষি র্ছোদিার 

ব্যবস্থা করা 

সার্ভ িস শাখা ঔষি র্ছোদিার ও ঔষি এর িমুিা এবাং ঔষি র্ছোদিার 

ছর্ব। 

২ প্রিাি কার্ িালদয় পর্রবহি পুদল জমাকৃি পুরািি 

র্ািবাহি অদকদজা কঘাষিাকরি ও র্িলাদম 

র্বক্রয়।  

অদকদজা কঘাষিাকরি ও র্িলাদম র্বক্রয় সার্ভ িস শাখা অদকদজা কঘাষিাকরণ ও র্িলাদম র্বক্রদয়র ড দম স। 

৩ পর্রষ্কার পর্রেন্নিা বৃর্দ্ধ প্রিাি কার্ িালয় ভবদির কবজদম -১ ও 

কবজদম -২ এর পুরািি মালামাল ও ময়লার 

আবজিিা অপসারণ কদর পর্রস্কার পর্রেন্ন 

করা 

সার্ভ িস শাখা কবজদম -১ ও কবজদম -২ এর পূদব ির ও পদরর ছর্ব। 

৪ কার্ িকর র্ািায়াি ব্যবস্থাসম্পােি করা।  প্রিাি কার্ িালদয়র ৫৩ টি গার্ড় ব্যবহারদরর 

প্রা িা। 

সার্ভ িস শাখা সার্ভ িস েপ্তদরর প্রর্িদবেি। 

৫ র্ির্ে িষ্ট সমদয়র মদধ্য সকল অর্ফস ই ইপদম  

সাংর্িষ্ট কার্ িক্রম সম্পােি করা। 

প্রদয়াজিমি অর্ফস ই ইপদম  প্রা িা। সার্ভ িস শাখা সার্ভ িস েপ্তদরর প্রর্িদবেি। 

৬ িতুি স্থাপিাসমূহদক ককর্পঅঅই র্হদসদব 

অন্তভূর্িকরণ র্ির্িি করা। 

র্ডর্স বরাবদর ককর্পআই আদবেি উপস্থাপি। র্িরাপত্তা শাখা র্িরাপত্তা শাখার প্রর্িদবেি। 

৭ র্রে কেেদম  টু ককাদে ির র্রদপাে ি র্থাসমদয় 

র্থার্থভাদব সম্পােি করা। 

 

র্রে কেেদম  টু ককাদে িরউপস্থার্পি র্রদপাে। র্লগ্যাল শাখা র্লগ্যাল শাখার প্রর্িদবেি। 
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সাংদর্াজিী ৩:  

অন্য অর্ফদসর সদে সাংর্িষ্ট কম িসম্পােি সূিকসমূহ 

 কার্ িক্রম কম িসম্পােি সূিক কর্সকল অর্ফদসর সাদথ সাংর্িষ্ট সাংর্িষ্ট অর্ফদসর সাদথ 

কার্ িক্রম সমন্বদয়র 

ককৌশল 

প্রিাি কার্ িালদয় মশক র্িিি প্রিাি কার্ িালদয় মশার উপদ্রুপ কবর্শ হওয়ায় মশা র্িিদির জন্য ঔষি র্ছোদিার র্িপার্ি ও ঔষি ক্রয় এবাং 

র্িয়র্মি ঔষি র্ছোদিার ব্যবস্থা করা।  

প্রিাি কার্ িালয় সাংর্িষ্ট কম িকিিার মাধ্যদম উি 

কসবা র্ির্িি করণ। 

প্রিাি কার্ িালদয় পর্রবহি পুদল জমাকৃি পুরািি 

র্ািবাহি অদকদজা কঘাষিাকরি ও র্িলাদম র্বক্রয়।  

অদকদজা কঘাষিাকরি ও র্িলাদম র্বক্রয়।  প্রিাি কার্ িালয় সাংর্িষ্ট কম িকিিার মাধ্যদম উি 

কসবা র্ির্িি করণ। 

পর্রষ্কার পর্রেন্নিা বৃর্দ্ধ প্রিাি কার্ িালয় ভবদির কবজদম -১ ও কবজদম -২ এর পুরািি মালামাল ও ময়লার আবজিিা অপসারণ কদর 

পর্রস্কার পর্রেন্ন করা।  

প্রিাি কার্ িালয় সাংর্িষ্ট কম িকিিার মাধ্যদম উি 

কসবা র্ির্িি করণ। 

কার্ িকর র্ািায়াি ব্যবস্থাসম্পােি করা।  প্রিাি কার্ িালদয়র ৫৩ টি গার্ড় ব্যবহারদরর প্রা িা। প্রিাি কার্ িালয় সাংর্িষ্ট কম িকিিার মাধ্যদম উি 

কসবা র্ির্িি করণ। 

র্ির্ে িষ্ট সমদয়র মদধ্য সকল অর্ফস ই ইপদম  

সাংর্িষ্ট কার্ িক্রম সম্পােি করা। 

প্রদয়াজিমি অর্ফস ই ইপদম  প্রা িা। প্রিাি কার্ িালয় সাংর্িষ্ট কম িকিিার মাধ্যদম উি 

কসবা র্ির্িি করণ। 

িতুি স্থাপিাসমূহদক ককর্পঅঅই র্হদসদব 

অন্তভূর্িকরণ র্ির্িি করা। 

র্ডর্স বরাবদর ককর্পআই আদবেি উপস্থাপি। র্ডর্স অর্ফস সমূহ র্ডর্স অর্ফদসর সদে 

কর্াগাদর্াগ ও ককর্পআই 

র্ির্িি করণ। 

র্রে কেেদম  টু ককাদে ির র্রদপাে ি র্থাসমদয় 

র্থার্থভাদব সম্পােি করা। 

 

র্রে কেেদম  টু ককাদে িরউপস্থার্পি র্রদপাে। হাইদকাে ি ও সাংর্িষ্ট আইিজীবী েপ্তর  র্রে সমূহ র্িের্ত্তর জন্য 

সার্ভ িক র্লয়াদজা করণ। 
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সাংদর্াজিী ৪: 

                     আঞ্চর্লক/মাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালদয়র জািীয় শুদ্ধািার ককৌশল কম ি-পর্রকল্পিা, ২০২১-২০২২ 
 

আঞ্চর্লককমাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালদয়র িাম: পাওয়ার র্িড ককাম্পার্ি অব বাাংলাদেশ। 

কার্ িক্রদমর িাম কম িসম্পােি সূিক 

 

সূিদকর 

মাি 

একক 

 

বাস্তবায়দির

োর্য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যর্ি/পে 

২০২১-২০২২ 

অথ িবছদরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ি অিগর্ি পর্রবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজিি 

১ম ককায়াে িার ২য় ককায়াে িার ৩য় 

ককায়াে িার 

৪থ ি 

ককায়াে িার 

কমাে 

অজিি 

অর্জি

ি 

মাি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রার্িষ্ঠার্িক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ নির্িকিা কর্মটি সভা আদয়াজি সভা আদয়ার্জি ৪ সাংখ্যা 
নির্িকিা কর্মটি ৪ 

লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১   অত্র েপ্তদরর জন্য 

প্রদর্াজয িয় অজিি      

১.২ নির্িকিা কর্মটির সভার র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ি 

বাস্তবার্য়ি র্সদ্ধান্ত ৬ % 

নির্িকিা কর্মটি ১০০% 

লক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   অত্র েপ্তদরর জন্য 

প্রদর্াজয িয় 

অজিি      

১.৩ সুশাসি প্রর্িষ্ঠার র্ির্মত্ত অাংশীজদির 

(stakeholders) অাংশিহদণ  সভা 

অনুর্ষ্ঠি সভা ২ সাংখ্যা 
নির্িকিা কর্মটি ২ 

লক্ষ্যমাত্রা  ১  ১   অত্র েপ্তদরর জন্য 

প্রদর্াজয িয় অজিি      

১.৪ শুদ্ধািার সাংক্রান্ত প্রর্শক্ষ্ণ আদয়াজি। প্রর্শক্ষ্ণ আদয়ার্জি ২ % 

ব্যবস্থাপক 

(প্রর্শক্ষ্ণ 

বাস্তবায়ি) 

২টি  

(৫০জি) 

লক্ষ্যমাত্রা 

 ১টি (২৫জি) ১টি (২৫জি) 

 

 

 

 

 

 

 অত্র েপ্তদরর জন্য 

প্রদর্াজয িয় 

অজিি      

১.৫ কম ি-পর্রদবশ উন্নয়ি (স্বাস্থযর্বর্ি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অদকদজা 

মালামাল র্বিষ্টকরণ/পর্রষ্কার-পর্রেন্নিা 

বৃর্দ্ধ ইিযার্ে  

উন্নি কম ি-পর্রদবশ ২ সাংখ্যা        

ও 

িার্রখ 

উপ-

মহাব্যবস্থাপক 

(সার্ভ িস) 

 

    ৩টি, 

৩০ জুি, ২২ 

  

লক্ষ্যমাত্রা 

 

       ৩টি, 

৩০ জুি, ২২ 

  সাংযুর্িাঃ ৩টি 

কযাোগর্রর  ৩টি 

কাজ র্েদি হদব, 

সাংযুর্িাঃ র্ক কাজ 

করা হদব আদগর ও 

পদরর প্রমািক   

অজিি      

অজিি      

১.৬ জািীয় শুদ্ধািার ককৌশল কম ি-

পর্রকল্পিা, ২০২১-২২ ও নত্রমার্সক 

পর্রবীক্ষ্ণ প্রর্িদবেি েপ্তরকসাংস্থায় োর্খল 

ও স্ব স্ব ওদয়বসাইদে আপদলাডকরণ।  

কম ি-পর্রকল্পিা  ও 

নত্রমার্সক প্রর্িদবেি 

োর্খলকৃি ও 

আপদলাডকৃি  

১ িার্রখ নির্িকিা 

কর্মটি ১০/০৬/২০২১ 

১৭/১০/২০২১ 

১৬/০১/২০২২ 

১৭/০৪/২০২২ 

 

লক্ষ্যমাত্রা 
১০/০৬/২০২১ ১৭/১০/২০২১ ১৬/০১/২০২২ ১৭/০৪/২০২২ 

  অত্র েপ্তদরর জন্য 

প্রদর্াজয িয় 

অজিি      

অজিি      
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কার্ িক্রদমর িাম কম িসম্পােি সূিক 

 

সূিদকর 

মাি 

একক 

 

বাস্তবায়দির

োর্য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যর্ি/পে 

২০২১-২০২২ 

অথ িবছদরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ি অিগর্ি পর্রবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজিি 

১ম ককায়াে িার ২য় ককায়াে িার ৩য় 

ককায়াে িার 

৪থ ি 

ককায়াে িার 

কমাে 

অজিি 

অর্জি

ি 

মাি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৭ আওিািীি অঞ্চর্লককমাঠ পর্ িদয়র 

কার্ িালয় (প্রদর্াজয কক্ষ্দত্র) কর্তিক 

োর্খলকৃি জািীয় শুদ্ধিার ককৌশলকম ি-

পর্রকল্পিা ও পর্রবীক্ষ্ণ প্রর্িদবেদির ও 

পর র্ফডব্যাক প্রোি। 

র্ফডব্যাক 

সভা/কম িশালা 

অনুর্ষ্ঠি 

৪ িার্রখ 
 নির্িকিা 

কর্মটি 

১০/০৬/২০২১ 

১৭/১০/২০২১ 

১৬/০১/২০২২ 

১৭/০৪/২০২২ 

 

লক্ষ্যমাত্রা 
১০/০৬/২০২১ 

 
১৭/১০/২০২১ 

১৬/০১/২০২২ 

 

১৭/০৪/২০২২ 

 
 

 অত্র েপ্তদরর জন্য 

প্রদর্াজয িয় 

অজিি      

১.৮ শুদ্ধািার পুরস্কার প্রোি এবাং 

পুরস্কার প্রাপ্তদের িার্লকা ওদয়বসাইদে 

প্রকাশ 

প্রেত্ত পুরস্কার ১ িার্রখ 
ব্যবস্থাপিা 

পর্রিালক 
২৫/০৬/ ২০২২     

২৫/০৬/ 

২০২২ 
  

অত্র েপ্তদরর জন্য 

প্রদর্াজয িয় 

২.  অর্থ িক ব্যবস্থাপিার উন্নয়ি ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অথ ি বছদরর ক্রয়-

পর্রকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমার্েি বার্ষ িক 

ক্রয় পর্রকল্পিাসহ)  ওদয়বসাইদে প্রকাশ 

ক্রয়-পর্রকল্পিা 

ওদয়বসাইদে 

প্রকার্শি 

২ িার্রখ 

ব্যবস্থাপিা 

পর্রিালক 
৩০/০৭/ ২০২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৭/২০২১      অত্র েপ্তদরর জন্য 

প্রদর্াজয িয় 

 

অজিি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২.২ প্রকদল্পর PSC ও PIC সভা 

আদয়াজি সভা আদয়ার্জি ২ সাংখ্যা 
সাংর্িষ্ট প্রকল্প 

পর্রিালক 
      ৪০ 

লক্ষ্যমাত্রা 
PSC-৩ 

PIC-৫ 

PSC-৫ 

PIC-৭ 

PSC-৫ 

PIC-৭ 

PSC-৩ 

PIC-৫ 

  সাংযুর্ি 

১) প্রকদল্পরিার্লকা ২) 

র্ডর্পর্প/র্ডএর্পর্প এর েপ 

শীদের ফদোকর্প 

(অত্র েপ্তদরর জন্য 

প্রদর্াজয িয়) 

অজিি      

২ .৩ বার্ষ িক উন্নয়ি কম িসূর্ি বাস্তবায়ি 
বার্ষ িক উন্নয়ি 

কম িসূর্ি বাস্তবার্য়ি 
২ % 

সাংর্িষ্ট প্রকল্প 

পর্রিালক 
১০০% 

লক্ষ্যমাত্রা ১৫% ৪০% ৬৫% ১০০%  
  

অজিি      

২.৪ প্রকল্প সমার্প্ত কশদষ প্রকদল্পর সম্পে 

(র্ািবাহি, কর্ম্পউোর, আসবাবপত্র 

ইিযার্ে) র্বর্ি কমািাদবক হস্তান্তর করা। 

প্রকদল্পর সম্পে র্বর্ি 

কমািাদবক হস্তান্তর্রি 
২ িার্রখ 

সাংর্িষ্ট প্রকল্প 

পর্রিালক 
২৫/০৬/ ২০২২ 

লক্ষ্যমাত্রা    
২৫/০৬/ 

২০২২ 
 

 

সাংযুর্িাঃ 

১) ২০২০/২১ এবাং 

২০২১-২২ এর Q-1 

এ কশষ হদব িার্লকা 

২) ২০২১-২২ এর 

Q-2, Q-3, Q-4 

এ কশষ হদব িার্লকা 

(অত্র েপ্তদরর জন্য 

প্রদর্াজয িয়) 

অজিি      

৩. শুদ্ধািার সাংর্িষ্ট এবাং দ্যিীর্ি প্রর্িদরাদি সহায়ক অন্যান্য কার্ িক্রম……………৩০ (অিার্িকার র্ভর্ত্তদি নুযিিম পাঁিটি কার্ িক্রম) 

৩.১ প্রিাি কার্ িালদয় র্বলদম্ব উপর্স্থর্ি 

পর্রবীক্ষ্ণ 
পর্রবীক্ষ্ণ সম্পন্ন ৪ % 

মািবসম্পে 

র্বভাগ ও 

সাংর্িষ্ট েপ্তর 

প্রিাি 

১০০% 

লক্ষ্যমাত্রা ৮০% ৮০% ১০০% ১০০%  

  
অজিি     
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কার্ িক্রদমর িাম কম িসম্পােি সূিক 

 

সূিদকর 

মাি 

একক 

 

বাস্তবায়দির

োর্য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যর্ি/পে 

২০২১-২০২২ 

অথ িবছদরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ি অিগর্ি পর্রবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজিি 

১ম ককায়াে িার ২য় ককায়াে িার ৩য় 

ককায়াে িার 

৪থ ি 

ককায়াে িার 

কমাে 

অজিি 

অর্জি

ি 

মাি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.২ িারী অনুকূল কম িপর্রদবশ সৃর্ষ্টর 

লদক্ষ্য সদিিিিা সভা 
সভা সম্পন্ন ৪ সাংখ্যা 

নির্িকিা 

কর্মটি 
৪ 

লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১  
 

অত্র েপ্তদরর জন্য 

প্রদর্াজয িয় অজিি      

৩.৩ দ্যিীর্ি প্রর্িদরাি সাংক্রান্ত সদিিিিা 

সভা 

 

সভা সম্পন্ন ৪ সাংখ্যা 
নির্িকিা 

কর্মটি 
৪ 

লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১   

 

 

অত্র েপ্তদরর জন্য 

প্রদর্াজয িয় 
অজিি     

 

৩.৪ র্বদ্যযৎ, পার্ি ও জ্বালািীর সদব িাত্তম 

ব্যবহার র্ির্িিকরদণ সদিিিিা সভা 

র্বদ্যযৎ, পার্ি ও 

জ্বালািীর সদব িাত্তম 

ব্যবহার র্ির্িিকৃি 

৪ সাংখ্যা সার্ভ িস শাখা ৪ 

লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১   

 

 

অত্র েপ্তদরর জন্য 

প্রদর্াজয িয় 
অজিি     

 

৩.৫ শুদ্ধািার র্েবস পালি র্েবস পালি ৪ ১ 
নির্িকিা 

কর্মটি 
৩০/০৬/২০২২ 

লক্ষ্যমাত্রা - - - ৩০/০৬/২০২২   

 

 

অত্র েপ্তদরর জন্য 

প্রদর্াজয িয় 

অজিি      

অজিি      

 

            র্ব:দ্র:- ককাি ক্রর্মদকর কার্ িক্রম প্রদর্াজয িা হদল িার কারণ মন্তব্য কলাদম উদেখ করদি হদব। 
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 সাংদর্াজিী ৫: ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবি কম িপর্রকল্পিা 

 

ক্রম  কম িসম্পােি কক্ষ্ত্র  

 
মাি 

কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােি 

সূিক 

একক 

 

কম িসম্পােি সূিদকর 

মাি 

লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািারণ উত্তম িলর্ি মাি 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ [১] ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবি সাংক্রান্ত 

কার্ িক্রদমর বাস্তবায়ি কজারোরকরণ।   

 

 

 

 

 

 

৩৫ 

 

[১.১] উদ্ভাবিী িারণা বাস্তবায়ি  [১.১.১] একটি িতুি উদ্ভাবিী িারণা বাস্তবার্য়ি 
িার্রখ ৫ 

১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] কসবা সহর্জকরণ [১.২.১] একটি কসবা সহর্জকৃি  
িার্রখ ৫ 

২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  কসবা র্ডর্জোইদজশি [১.৩.১] ন্যযিিম একটি কসবা র্ডর্জোইজকৃি 
িার্রখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইিাঃপূদব ি বাস্তবার্য়ি উদ্ভাবিী িারণা, সহর্জকৃি ও 

র্ডর্জোইজকৃি কসবা সাংক্রান্ত পর্ িাদলািিা সভা   
[১.৪.১] সভা আদয়ার্জি  

িার্রখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-ির্থর ব্যবহার বৃর্দ্ধ [১.৫.১] ই-ফাইদল কিাে র্িষ্পর্ত্তকৃি   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪থ ি র্শল্প র্বপ্লদবর িযাদলঞ্জ কমাকাদবলায় করণীয় 

র্বষদয় অবর্হিকরণ সভাককম িশালা আদয়াজি 
[১.৬.১] সভাককম িশালা আদয়ার্জি 

সাংখ্যা ৪ ২ ১ - 

 

 

 

 

 

 

 

২ 

 

 

 

 

[২] প্রার্িষ্ঠার্িক েক্ষ্িা বৃর্দ্ধ  

 

 

 

 

১৫ 

[২.১] িথ্য বািায়ি হালিাগােকরণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়দি সকল কসবা বক্স হালিাগােকৃি 
সাংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] র্বর্ভন্ন প্রকাশিা ও িথ্যার্ে িথ্য বািায়দি প্রকার্শি 
সাংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবি কম িপর্রকল্পিা বাস্তবায়ি  

[২.২.১] কম িপর্রকল্পিা বাস্তবায়ি সাংক্রান্ত প্রর্শক্ষ্ণ আদয়ার্জি  
 ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভন্যিান্স কম িপর্রকল্পিা বাস্তবায়দির জন্য বরাদ্দকৃি অথ ি 

ব্যর্য়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কম িপর্রকল্পিার বাস্তবায়ি অিগর্ি পর্ িাদলািিা সাংক্রান্ত সভা 

আদয়ার্জি 

সাংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কম িপর্রকল্পিার অি িবার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ি প্রর্িদবেি 

মর্িপর্রষে র্বভাদগক ঊর্ধ্িিি কর্তিপদক্ষ্র র্িকে কপ্রর্রি 

িার্রখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] কেদশকর্বদেদশ বাস্তবার্য়ি ন্যযিিম একটি উদযাগ 

পর্রেশ িিকৃি 

সাংখ্যা ৩ 
৩০//০৫/২০২২ ৩০/০৬/২০২২ - 
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সাংদর্াজিী ৬: অর্ভদর্াগ প্রর্িকার ব্যবস্থা সাংক্রান্ত কম ি-পর্রকল্পিা, ২০২১-২০২২ 

কার্ িক্রদমর 

কক্ষ্ত্র 

 

মাি 
কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােি 

সূিক 

 

 

প্রমাণক একক 

 

কম িসম্পােি 

সূিদকর মাি 

প্রকৃি 

অজিি 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অজিি 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািারণ 
অর্ি 

উত্তম 
উত্তম  

িলর্ি 

মাি 

িলর্ি 

মাদির 

র্িদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

 

প্রার্িষ্ঠার্িক 

ব্যবস্থাপিা 

 

 

৫ 

[১.১] অর্ভদর্াগ র্িষ্পর্ত্ত কম িকিিা (অর্িক) ও আর্পল 

কম িকিিার িথ্য ওদয়বসাইদে নত্রমার্সক র্ভর্ত্তদি 

হালিাগােকরণ।  

[১.১.১]  অর্িক ও আর্পল 

কম িকিিার িথ্য হালিাগােকৃি এবাং 

ওদয়বসাইদে আপদলাডকৃি 

হালিাগাে সম্পদন্নর 

সরকার্র পত্র, 

ওদয়বসাইদের র্লাংক 
সাংখ্যা 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

পর্রবীক্ষ্ণ ও 

সক্ষ্মিাবৃর্দ্ধ 

 

২০ 

[২.১] র্ির্ে িষ্ট সমদয় অিলাইি/ অফলাইদি প্রাপ্ত 

অর্ভদর্াগ র্িষ্পর্ত্ত এবাং র্িষ্পর্ত্ত সাংক্রান্ত মার্সক 

প্রর্িদবেি উর্ধ্িিি কর্তিপক্ষ্ বরাবর কপ্ররণ।   

[২.১.১] অর্ভদর্াগ র্িষ্পর্ত্তকৃি  

র্িষ্পর্ত্ত প্রর্িদবেি 

% 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কম িকিিা/কম িিারীদের অর্ভদর্াগ প্রর্িকার ব্যবস্থা 

এবাং র্জআরএস সফেওয়যার র্বষয়ক প্রর্শক্ষ্ণ 

আদয়াজি। 

[২.২.১] প্রর্শক্ষ্ণ আদয়ার্জি 

অর্ফস আদেশ, 

আদলািযসূর্ি, উপর্স্থর্ির 

হার্জরা 

সাংখ্যা 
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] নত্রমার্সক র্ভর্ত্তদি পর্রবীক্ষ্ণ এবাং নত্রমার্সক 

পর্রবীক্ষ্ণ প্রর্িদবেি উর্ধ্িিি কর্তিপদক্ষ্র র্িকে কপ্ররণ 

[২.৩.১] নত্রমার্সক প্রর্িদবেি 

কপ্রর্রি 

পর্রবীক্ষ্ণ প্রর্িদবেি 
  

সাংখ্যা 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অর্ভদর্াগ প্রর্িকার ব্যবস্থাপিা র্বষদয় 

কেকদহাল্ডারগদণর সমন্বদয় অবর্হিকরণ সভা । 
[২.৪.১] সভা অনুর্ষ্ঠি 

সভার কার্ ির্ববরণী 

সাংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 
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সাংদর্াজিী ৭: কসবা প্রোি প্রর্িশ্রুর্ি বাস্তবায়ি কম ি-পর্রকল্পিা, ২০২১-২০২২  

কার্ িক্রদমর 

কক্ষ্ত্র 

 

মাি 
কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােি 

সূিক 

প্রমাণক 

 

একক 

 

কম িসম্পাে

ি সূিদকর 

মাি 

প্রকৃি 

অজিি 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অজিি 

২০২০-২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািারণ অর্ি উত্তম উত্তম িলর্ি মাি 

িলর্ি 

মাদির 

র্িদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

 

প্রার্িষ্ঠার্িক 

 

 

১০ 

[১.১] কসবা প্রোি প্রর্িশ্রুর্ি পর্রবীক্ষ্ণ 

কর্মটির র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

[১.১.১] র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবার্য়ি 
বাস্তবায়ি প্রর্িদবেি % ৫ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] কসবা প্রোি প্রর্িশ্রুর্ি নত্রমার্সক 

র্ভর্ত্তদি হালিাগােকরণ   

[১.২.১] ওদয়বসাইদে  

প্রর্ি নত্রমার্সদক 

হালিাগােকৃি 

ওদয়বসাইদে 

হালিাগােকৃি কসবা 

প্রোি প্রর্িশ্রুর্ি 

সাংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সক্ষ্মিা অজিি 

ও পর্রবীক্ষ্ণ 
১৫ 

[২.১] কসবা প্রোি প্রর্িশ্রুর্ি র্বষয়ক  

প্রর্শক্ষ্ণ আদয়াজি  

 

[১.১.১] প্রর্শক্ষ্ণ 

আদয়ার্জি 

প্রর্শক্ষ্ণ আদেশ, 

আদলািযসূর্ি, 

প্রর্শক্ষ্ণাথীদের 

িার্লকা, হার্জরাশীে 

 

সাংখ্যা 

 

১০ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  কসবা প্রোি র্বষদয় 

কেকদহাল্ডারগদণর সমন্বদয় অবর্হিকরণ 

সভা আদয়াজি 

[১.৩.১]অবর্হিকরণ 

সভা অনুর্ষ্ঠি 
সভার কার্ ির্ববরণী সাংখ্যা ৫ - - ২ ১ - - - 
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কার্ িক্রদমর 

কক্ষ্ত্র 

 

মাি 
কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােি 

সূিক 

একক 

 

কম িসম্পােি 

সূিদকর মাি 

প্রকৃি 

অজিি 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অজিি 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািারণ 
অর্ি 

উত্তম 
উত্তম  িলর্ি মাি 

িলর্ি 

মাদির 

র্িদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রার্িষ্ঠার্িক ৮ 

[১.১] র্িি িার্রি সমদয়র মদধ্য িথ্য প্রোি 

 

[১.১.১] র্িি িার্রি 

সমদয়র মদধ্য িথ্য 

প্রোিকৃি 

কম ির্েবস ৫   ২০ - - -  

 

[১.২] োর্য়ত্বপ্রাপ্তক র্বকল্প োর্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কম িকিিার পদে কম িকিিা র্িদয়াগ 

র্িয়র্মিকরণা। 

[১.২.১] কম িকিিা 

র্িদয়াগকৃি 
কম ির্েবস ৩   ০ ১ ৩ ৫  

সক্ষ্মিা বৃর্দ্ধ ১৭ 

[১.৩] স্বপ্রদণার্েিভাদব প্রকাশদর্াগ্য িথ্য 

হালিাগাে কদর ওদয়বসাইদে প্রকাশ 

[১.৩.১] হালিাগােকৃি 

িথ্য ওদয়বসাইদে 

প্রকার্শি 

িার্রখ 

 
৫   ৩১-১২-২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 
৩১-০১-২০২২  

[১.৪] বার্ষ িক প্রর্িদবেি প্রকাশ  
[১.৪.১] বার্ষ িক 

প্রর্িদবেি প্রকার্শি  
িার্রখ  ৩   ১৫-১০-২০২১ 

১৫-১১-

২০২১ 

১৫-১২-

২০২১ 
  

[১.৫]  িথ্য অর্িকার আইি, ২০০৯ এর ৫ 

িারা অনুসাদর র্াবিীয় িদথ্যর কযাোগরী  

ও কযাোলক নির্রক হালিাগােকরণ 

[১.৫.১]  িদথ্যর 

কযাোগরী  ও কযাোলক 

প্রস্তুিকৃি 

িার্রখ ৫   ৩১-১২-২০২১ 
১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 
৩১-০১-২০২২  

[১.৬] িথ্য অর্িকার আইি ও র্বর্ির্বিাি 

সম্পদকি জিসদিিিিা বৃর্দ্ধকরণ 

[১.৬.১]  প্রিার কার্ িক্রম 

সম্পন্ন 
সাংখ্যা ২   ৩ ২ ১   

[১.৭] িথ্য অর্িকার র্বষদয় কম িকিিাদের 

প্রর্শক্ষ্ণ আদয়াজি    

[১.৭.১] প্রর্শক্ষ্ণ 

আদয়ার্জি সাংখ্যা  ২   ৩ ২ ১   

 

 

 


