
 

 

 

   /                          

               ,        সওসমূল্যায়           , ২০২১-২২ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মরন্ত্রপররষনসরবিাগ 

গণপ্রজাতন্ত্রীসবাাংলাদনশসসমরকার 



37 

 

   /                                        ,         ওস 

মূল্যায়           , ২০২১-২২ 

 

১        : 

                         ২০১২                                                         

                                                                    -                      

                           ন রতকতাস ওস সমততাস দ্বারাস প্রিারবতস আকরণগতস উৎকষ যস এবাংস সকা স সমমাদজরস

কাদলাত্তীণ যসমা নণ্ড,সপ্রথাসওস ীরতরসপ্ররতসআনুগতযসরহসমাদবসসমাংজ্ঞারয়তসকরাসহদয়দি।স                            

                            ই                                         ই             

                                   ই                                                     মূ  ১ 

        ২০১        ০    ২০১৬                                                              

          ২০১৬-২০১৭                        স্থা                         স্থা এবাং             

রবিাগীয়/আঞ্চরলকসকার্ যালয়সমমূহস                                               স                 

আসমদি স ২০১৮-১৯স       স প্রথমবাদররসমতস                                                    

                     প্রাথরমকিাদবস       কার্ যক্রমস শুরুস হয়।স এরস িারাবারহকতায়স আগামীস ২০২১-২২স

অথ যবিদরওসজাতীয়সশুদ্ধাকারসসকৌশলসকম যপররকল্প ায়সসম্ারনতসকাদজরসরবপরীদতস ম্বরসপ্রনা সওসসসমসআদলাদকসমূল্যায়দ রস

ব্যবস্থাসরদয়দি।সস 

 সমকলসনপ্তর/সমাংস্থাসমরন্ত্রপররষনসরবিাগসকর্তযকসপ্রণীতসএসর দন যরশকাসঅনুসমরণপূব যকসস্বসস্ব কার্ যালদয়র              

                     ,স বাস্তবায় স করদবস এবাং আওতািী স আঞ্চরলকস ওস মাঠস পর্ যাদয়রস কার্ যালয়সমমূদহরস জন্য 

জাতীয়সশুদ্ধাকারসসকৌশলসকম যপররকল্প াসপ্রণয় , বাস্তবায় সওসমূল্যায়দ রসর দন যশ াসওসপ্রদয়াজ ীয়সসমহায়তাসপ্রনা সকরদব।স

নপ্তর/সমাংস্থাসমমূহসএইসর দন যরশকা          স                                         মূল্যায় সকরদব।স 

২                               , ২০২১-২২ 

 

                                             , আরথ যকস ব্যবস্থাপ াস উন্নয় স এবাংস শুদ্ধাকারস

সমাংরিষ্টসওসদু ীরতসপ্ররতদরাদিসসমহায়কসঅন্যান্যসকার্ যক্রম এইস৩     )স                               : 

 

     ১  প্রা          স্থা 
 

১.১                     

 

ন রতকতাসকরমটিরসকার্ যপরররিরসআদলাদকসসমিারসআদলাকযূচরকসর ি যারণসকরদতসহদব।সজাতীয়সশুদ্ধাকারসসকৌশলস

কম যপররকল্প াসওসবাস্তবায় সপররবীক্ষণসসমাংক্রান্ত                                                    

                 য়াট যাদর ন্যয তমস১                                          এরসলক্ষযমাত্রা ১.১ 

           ৬স ম্বরসকলাদমস         ৮-১১                                                     

কদরসন রতকতাসকরমটিরসসমিারসকার্ যরববরণীস             রবিাদগসসপ্ররণসকরদত    ।  

 

মূল্যায় সপদ্ধরত:স             ১                                                          

                                                                                             

                                   ০.২                    

 

প্রমাণক:সন রতকতাসকরমটিরসসমিারসকার্ যরববরণী। 

 

১.২                                  

 

                                                                    লক্ষযমাত্রাস১.২স    

                                                                                            

                       (৮-১১                          সকা সরসমদ্ধান্তসবাস্তবায় সকরাসসমম্ভবস াসহদলসতারস

সর্ৌরিকসকারণসউদেেসকদরসন রতকতাসকরমটিরসসমিাপরতসকর্তযকসপ্ররতস্বাক্ষররতসপ্ররতদবন সনারেলসকরদতসহদব।স 
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মূল্যায় সপদ্ধরত:স                                                                    

                                                                       সউদেখ্য,সমূল্যায়দ রসসমময়স

ন রতকতাসকরমটিরসকার্ যপরররিরসআদলাদকসগৃহীতসরসমদ্ধান্তসবাস্তবায়দ রসওপরসসবরশসগুরুত্বসসনয়াসহদব।স 

 

প্রমাণক:সন রতকতাসকরমটিরসসমিারসকার্ যরববরণীসওসবাস্তবায় সঅগ্রগরতসপ্ররতদবন ।স 

 

১.৩সসুশাসম সপ্ররতষ্ঠারসর রমত্তসঅাংশীজদ র (Stakeholder)সঅাংশগ্রহদণসসমিা 
 

 নপ্তর/সমাংস্থায়স    জদ র    গ্র                 স       স১.৩            ৬স ম্বরসকলাদমসএরস

লক্ষযমাত্রাস                  ৮-১১                                                          

   ।              (stakeholder)         স                   প্ররতষ্ঠাদ রসঅিযন্তরীণ/নাপ্তররক/ াগররকস

                                               ),সসুশীলসসমমাদজরসপ্ররতর রিস(      স্থারসকাদজরসসমাদথস

সমাংরিষ্ট)                                                      -          বু      

 

মূল্যায় সপদ্ধরত:স                                                                  

                                                                

 

প্রমাণক:স                    রসকার্ যরববরণীসএবাংসহারজরা।স 

 

১.৪সশুদ্ধাকারসসমাংক্রান্তসপ্ররশক্ষণসআদয়াজ স 

 

কম যকতযা-কম যকারীদনরস জন্যস শুদ্ধাকারস সমাংক্রান্তস ন্যয তমস ২স টিস প্ররশক্ষণস আদয়াজ স করদতস হদবস এবাংস এরস

লক্ষযমাত্রাস ১.৪স  ম্বরসক্ররমদকরস ৬স  ম্বরসকলাদমস উদেেসকরদতস হদব।স ৮-১১সকলামসমমূদহস প্রদর্াজযস সকায়াট যাদরস উিস

লক্ষযমাত্রাসপ্রনশ য সকরদতসহদব।স 

 

মূল্যায় সপদ্ধরত:সলক্ষযমাত্রারস রবপরীদতসশুদ্ধাকারসসমাংক্রান্তসন্যয তমস২সটিসপ্ররশক্ষণসআদয়াজ সকরাসহদলসপূণ যস

 ম্বরসপাওয়াসর্াদব।সতদবসঅজয সশতিাগস াসহদলসগারণরতকহাদরস ম্বরসকতয সহদব। 

 

প্রমাণক:সপ্ররশক্ষদণরসস াটিশ, হারজরাসওসিরব। 

 

১.৫সকম য-পররদবশস উন্নয় স (স্বাস্থযরবরিস অনুসমরণ/টিওএন্ডইভুিসঅদকদজাস মালামালস রব ষ্টকরণ/পররষ্কার-পররচ্ছন্নতাস বৃরদ্ধস

ইতযারন) 

বতযমাদ স রবরাজমা স  তু স স্বািারবকস (new normal) পরররস্থরতদতস নপ্তর/সমাংস্থা       স        স কম য-

পররদবশস উন্নয় স সমাংক্রান্তস কার্ যক্রমস সর্ম :স স্বাস্থযরবরিস অনুসমরণ/টিওএন্ডইভুিস অদকদজাস মালামালস রব ষ্টকরণ/পররষ্কার-

পররচ্ছন্নতাসবৃরদ্ধসইতযারনসগ্রহণসকরদব।সকার্ যক্রদমরসসমাংখ্যাসওসসম্ন্নসকরারসতাররেসর ি যারণসকদরসলক্ষযমাত্রাস১.৫সক্ররমদকরস

৬স ম্বরসকলাদমস                  ৮-১১                                                    

        ।সউদেখ্য,সকম যপররকল্প াসসপ্ররদণরসসমময়সর ব যারকতসকার্ যক্রদমরস াম,সবাস্তবায় সপ্ররক্রয়াসওসপ্রমাণকসরহসমাদবসরকস

সমরবরাহসকরাসহদবসতারসরববরণসপৃথকসসমাংযুরিদতসরনদতসহদব। 

 

 মূল্যায় সপদ্ধরত:সনপ্তর/সমাংস্থা   সকম য-পররদবশসউন্নয় সসমাংক্রান্তসরবরিন্নসকার্ যক্রদমরসসমাংখ্যাসওসকার্ যক্রমসসম্ন্নস

করারসতাররদেরসলক্ষযমাত্রাসঅরজযতসহদলস                     

 

প্রমাণক:সন রতকতাসকরমটিরসসমিাপরতসকর্তযকসসমতযারয়তসবাস্তবায় সপ্ররতদবন ,সসমাংরিষ্টসপত্র,সপ্রদর্াজযসসক্ষদত্রসিরবস

ওসঅন্যান্যসপ্রমাণক। 

 

১.৬                                ২০২১-২২সএবাং                                       স্বসস্বস

মন্ত্রণালদয়সনারেলসওসস্বসস্বসওদয়বসমাইদটসআপদলাডকরণ 

 

                                        র ি যাররতস তাররদের                        

           ওস                         লক্ষযমাত্রা ১.৬                                           

  স                                                                                    স

                                               ওস                                    
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                           উদেেসকদরস                       ১                                   

              সএবাংসস্বসস্বসওদয়বসমাইদটসআপদলাডসকরদতসহদব  

 

মূল্যায় সপদ্ধরত:স র ি যাররতস                                           ২০২১-২২সএবাংস      

                                      স্বসস্বসমন্ত্রণালদয়সনারেলসওসস্বসস্বসওদয়বসমাইদটসআপদলাডসকরাসহদল     

               স 

 

প্রমাণক:সস্বসস্ব       ই । 

 

১.৭স আওতািী স আঞ্চরলক/মাঠস পর্ যাদয়রস কার্ যালয়স (প্রদর্াজযস সক্ষদত্র)স কর্তযকস        স                    

          সওস                                   

 

নপ্তর/সমাংস্থা    আওতািী স আঞ্চরলক/মাঠস পর্ যাদয়রস কার্ যালয়স কর্তযকস        স                    

          সওসপররবীক্ষণসপ্ররতদবনদ র                সকরদবসএবাংস        ১.৭            ৬স ম্বরস

কলাদমস                  ৮-১১                                                         

   । 

 

মূল্যায় স পদ্ধরত:সআওতািী সআঞ্চরলক/মাঠস পর্ যাদয়রস কার্ যালয়স কর্তযকস প্ররতস সকায়াট যাদরস        স      

                       স ওস                      নপ্তর/সমাংস্থাসমমূহস                          

             

 

প্রমাণক:স                 ,সআঞ্চরলক/মাঠসপর্ যাদয়রসকার্ যালয়স(প্রদর্াজযসসক্ষদত্র)সকর্তযকসবাস্তবারয়তসকম য-স

পররকল্প ারস৩স ম্বরসক্ররমদকরসবাস্তবায় সঅগ্রগরতসপ্ররতদবন । 

 

১.৮ শুদ্ধাকারসপুরস্কারসপ্রনা সএবাংসপুরস্কারপ্রাপ্তদনরসতারলকাসওদয়বসমাইদটসপ্রকাশস 

 

শুদ্ধাকারস পুরস্কারস প্রনা   ীরতমালাস ২০১৭স ওস এরস স্পষ্টীকরণ                                 -

                            সএবাংসপুরস্কারপ্রাপ্তদনরসতারলকাসওদয়বসমাইদটসপ্রকাশসকরদব।স           ১.৮ 

           ৬স ম্বরসকলাদমস                  ৮-১১         সপ্রদর্াজযসসকায়াট যাদরস                 

        ।সউদেখ্য,স২০২১-২০২২সঅথ যবিদররসজন্যসজু স২০২২-এস               সহদব। 

 

মূল্যায় সপদ্ধরত:স২০২১-২২          শুদ্ধাকারসপুরস্কারসপ্রনাদ রস                                

                                                        স                           

 

প্রমাণক:স        ,সওদয়বসমাইট। 

 

    স২:স                     

২.১ ২০২১-২২সঅথ যসবিদররস  -                                             ওদয়বসমাইদটসপ্রকাশ 

      ২০০৬-        ১১ ২           ২০০৮-        ১৬ ৬                              

                                                                       -                   

                                                                                         

                                                                                 ই   

               ১            ই                                            ই                 

                                    ১              ৮                                          

                                          ই                                     

                                 ই                                            

মূল্যায় স পদ্ধরত:স ২০২১-২২                         -              ই                    

                                                 ০. ০                                         

                   ০.২                                                                

             ই             ১.                                                              

০.২                     
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প্রমাণক:সঅরফসমসআদনশসওসনপ্তর/সমাংস্থারসস্বসস্ব       ই । 

 

২.২সপ্রকদল্পরসPSC ওসPIC সমিাসআদয়াজ  

 

নপ্তর/স সমাংস্থারস কলমা স প্রকদল্পরস রডরপরপ/টিএরপরপস এস র ি যাররতস প্রমাপস অনুর্ায়ীস PSC ওস PICস সমিাস

আদয়াজদ রস লক্ষযমাত্রাস ২.২            ৬স  ম্বরস কলাদমস উদেেস করদতস হদবস এবাংস ৮-১১স কলামসমমূদহস প্রদর্াজযস

সকায়াট যাদরসউিসলক্ষযমাত্রাসপ্রনশ য সকরদতসহদব।সউদেখ্য,সকম যপররকল্প াসসপ্ররদণরসসমময়সকলমা সসমকলসপ্রকদল্পরসতারলকাস

সময়ান,সপ্রমাপসঅনুর্ায়ীসPSC ওসPIC সমিাসআদয়াজদ রসসমাংখ্যাস(পৃথকসকলাদম)সউদেেসকদরসসমাংযুরিসআকাদরসরনদতস

হদব।সসমাংরিষ্টসসপ্রকদল্পরসরডরপরপ/টিএরপরপসএরসপ্রদর্াজযসপাতাগুদলাসসমাংযুিসকরদতসহদব। 

সমূল্যায় স পদ্ধরত:স প্রমাপস অনুর্ায়ীস PSC ওস PIC সমিাস আদয়াজ স করাস হদলস পূণ যস  ম্বরস পাওয়াস র্াদব।স

লক্ষযমাত্রারসশতকরাস৮০সিাগসবাস্তবায়দ রসজন্য গারণরতকহাদরস ম্বরসকতয সকদরস ম্বরসসনয়াসহদব।স রকন্তু,সলক্ষযমাত্রারস

শতকরাস৮০সিাগসবাস্তবারয়তস াসহদলসসকা স ম্বরসপাওয়াসর্াদবস া।স 

প্রমাণক:সআদয়ারজতসসমিারসকার্ যরববরণী। 

 

২.৩সবারষ যকসউন্নয় সকম যূচরকসবাস্তবায় স 

নপ্তর/স সমাংস্থাস                   স (এরডরপ)স বাস্তবায়দ রস শতকরাস লক্ষযমাত্রাস র ি যারণস কদরস স ২.৩     

       ৬স  ম্বরসকলাদমস       সব এবাংস ৮-১১                                              

      করদব।স 

মূল্যায় সপদ্ধরত:স                                                                         

৮০                                                                             ৮০     

                                       সতদব,সসকা সনপ্তর/সসমাংস্থায়সএরডরপসবরাদ্দস াসথাকদলসবাদজটসবাস্তবায়দ রস

হারসরবদবক ায়সস য়াসহদব। 

প্রমাণক:স                   স বাস্তবায়দ রস প্রমাণকস সমরবরাহস করদব।স মরন্ত্রপররষনস রবিাগস বাস্তবায় স

পররবীক্ষণসওসসমূল্যায় সরবিাগসহদতস                   বাস্তবায় সহারসর্াকাইসকরদব।স 

 

২.৪সপ্রকল্পসসমমারপ্তসসশদষসপ্রকদল্পরসসম্নস(র্া বাহ ,সকর্উটার,সআসমবাবপত্রসইতযারন)সরবরিসসমাতাদবকসহস্তান্তরসকরা 

নপ্তর/সমাংস্থাস কর্তযকস প্রকল্পস সমমারপ্তস সশদষস প্রকদল্পরস সম্নস (র্া বাহ ,স কর্উটার,সআসমবাবপত্রস ইতযারন)স রবরিস

সমাতাদবকস হস্তান্তরস করারস তাররেস র ি যারণস কদরস ২.৪            ৬স  ম্বরস কলাদমস                ৮-১১ 

         প্রদর্াজযসসকায়াট যাদরস                                    ।সউদেখ্য,সকম য-সপররকল্প াসসপ্ররদণরস

সমময়সসমমাপ্তসহদয়দিসএম সপ্রকদল্পরসসম্দনরসরববরণসসমাংযুরিসআকাদরসরনদতসহদব। 

মূল্যায় সপদ্ধরত:স র ি যাররতসসমমদয়রসমদেসপ্রকদল্পরসসম্নস(র্া বাহ ,সকর্উটার,সআসমবাবপত্রসইতযারন)স রবরিস

সমাতাদবকসহস্তান্তরসকরদতসপারদলস                                                               ০.২  

                  

প্রমাণক:সসমাংরিষ্টসপত্রস 

    স :       -                                           

 

নপ্তর/সমাংস্থা     সসমক্টদর                           -                               

            মেস                                                    ৫                  

                       ৬স ম্বরসকলাদমস                     , ৮-১১                           

                     শ য          ।সউদেখ্য,সনপ্তর/সমাংস্থারসজন্যসজাতীয়সশুদ্ধাকারসসকৌশল,স২০১২-এসর ি যাররতস

সকা সকার্ যক্রমসইদতামদেসবাস্তবারয়তস াসহদয়সথাকদলসউিসকার্ যক্রমসএসক্ররমদকসঅন্তভু যিসকরদতসহদব। 

 

মূল্যায় সপদ্ধরত:সনপ্তর/সমাংস্থা     সসমক্টদর                           -                         
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প্রমাণক:সস্বসস্বসওদয়বসমাইট,সপত্র,সস াটিশ,সিরব,সরিরডওসবাসকার্ যক্রমসসমাংরিষ্টসসর্দকা সপ্রমাণক। 

 

৩।স                             , ২০২১-২২                                      সমময়ূচরক: 

                               

ক.স                                                                  স 

২৫সমাক যস

২০২১  

                                                  

                                                 

                                             

                                                  

                                                 

             

                

১৭সসমস২০২১                                                 

                      সমাংরিষ্টসমন্ত্রণালয়/রবিাদগ       

নপ্তর/সমাংস্থা 

১-৪সজু   

২০২১ 

মন্ত্রণালয়/রবিাদগরস ন রতকতাস করমটিস      নপ্তর/সমাংস্থার 

                                            

                            

             

১০সজু স

২০২১  

মন্ত্রণালয়/রবিাদগরস ন রতকতাস করমটিরস                  

                             , ২০২১-২২             

                               মন্ত্রণালয়/রবিাদগ      

  নপ্তর/সমাংস্থার           ই         

নপ্তর/সমাংস্থা 

                              পররবীক্ষণ 

১৭সঅদক্টাবরস

২০২১ 

 

                                              

                        স লক্ষযমাত্রারস রবপরীদতস ১মস

নত্রমারসমকসপ্ররতদবন সসমাংরিষ্টসমন্ত্রণালয়/রবিাদগসসপ্ররণ 

নপ্তর/সমাংস্থারসন রতকতাস

করমটি 

১৬ জানুয়াররস

২০২২ 

 

                                              

                        স লক্ষযমাত্রারস রবপরীদতস ২য়স

নত্রমারসমকসপ্ররতদবন সসমাংরিষ্টসমন্ত্রণালয়/রবিাদগসসপ্ররণ 

নপ্তর/সমাংস্থারসন রতকতাস

করমটি 

১৭সএরপ্রলস

২০২২ 

                                              

     ক্ষণ                 স লক্ষযমাত্রারস রবপরীদতস ৩য়স

নত্রমারসমকসপ্ররতদবন সসমাংরিষ্টসমন্ত্রণালয়/রবিাদগসসপ্ররণ 

নপ্তর/সমাংস্থারসন রতকতাস

করমটি 

১৭সজুলাইস

২০২২ 

 

                                              

                        স লক্ষযমাত্রারস রবপরীদতস ৪থ যস

নত্রমারসমকস অগ্রগরতসমহস ২০২১-২২স অথ যবিদররস কম যপররকল্প াস

স্বমূল্যায় সপদ্ধরতদতসমূল্যায় সকদরসসমাংরিষ্টসমন্ত্রণালয়/রবিাদগসসপ্ররণ 

নপ্তর/সমাংস্থারসন রতকতাস

করমটি 

 

৪।স                             , ২০২১-২২ নারেলসপ্ররক্রয়া 

(ক) সনপ্তর/সমাংস্থাসমমূহস                              ২০২১-২২       ১সকরপস১৭সসমস২০২১       

রবকালস৫:০০সঘটিকারসমদেসসমাংরিষ্ট মন্ত্রণালয়/রবিাদগ           । 

(ে)সমন্ত্রণালয়/রবিাদগরসন রতকতাসকরমটিরস                                                 

                                        ১০সজু স২০২১                 নপ্তর/সমাংস্থারস      ই -এস

আপদলাডসকরদতসহদবসএবাংসইদলকট্রর কসকরপসরপরডএফসফাইলসআকাদরসসমাংরিষ্টসমন্ত্রণালয়/রবিাদগসসপ্ররণসকরদতসহদব।সস 



 

 

   /                    

 

 

ই-                                                    ২০২১-২২ 
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১.০                      

                                                          ই-                         

       । ই-                                                                            । 

                                                                                          ই-

                                                 ।  

ই-                                                                                      

                                                                           ।        ই-         

                                                                                ।       

                                                   ।                                               

                                                   । 

২০২১-২২                                                                                

        ই-                                        ।                              ,         

                                 ।     

                        ই-                                           

১.১ উদ্ভাবনী ধািণা বাস্তবায়ন 

মূল্যায়ন পদ্ধর্ি: ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবনী ধািণা বাস্তবায়র্নি েন্য ই-       কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ের্খি লক্ষযর্াত্রার্ভর্িক 

                          ।  

প্রর্াণক: উদ্ভাবনী ধািণা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সিকার্ি আর্দি 

১.২ তসবা সহর্েকিণ 

মূল্যায়ন পদ্ধর্ি: ন্যযনির্ একটি তসবা সহর্েকির্ণি েন্য ই-       কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ের্খি লক্ষযর্াত্রা র্ভর্িক 

                          ।  

প্রর্াণক: উদ্ভাবনী ধািণা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সিকার্ি আর্দি 

১.৩ তসবা র্ডর্েটাইর্েিন 

মূল্যায়ন পদ্ধর্ি: ন্যযনির্ একটি            ই       েন্য ই-       কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ের্খি লক্ষযর্াত্রা র্ভর্িক 

                          ।  

প্রর্াণক:            ই     বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সিকার্ি আর্দি 

 

১.৪ ই                                             ই                                

            ই                                                  ই                                

                     ই                                                                 

               ৩০     ২০২১                                           ।  

                                           ।  

1.৫ ই-            ই   ই              

       র্বর্বিয বছর্ি একটি র্িণালয়/র্বভাগ এবং দপ্তি/সংস্থায় হাড ি এবং সফ্ ট র্র্র্ল র্িগুর্ল তনাট র্নষ্পর্ি হর্য়র্ছ িাি 

তর্াট সংখ্যাি র্র্ে র্িসংখ্যক ই-ফাইর্লং র্সর্ের্র্ি র্াের্র্ র্নষ্পর্ি কিা হর্য়র্ছ িাি িিকিা অনুপাি অেিন র্হসার্ব 

র্বর্বর্িি হর্ব।  
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উদাহিণ: ধিা র্াক তকান অর্ িবছর্ি একটি র্িণালয়/র্বভার্গি র্নষ্পর্িকৃি হাড ি তনার্টি সংখ্যা ১০০ এবং ই-নর্র্ি র্াের্র্ 

র্নষ্পর্িকৃি তনাট সংখ্যা ১৫০। এক বছর্ি তর্াট র্নষ্পর্িকৃি তনাট সংখ্যা (১০০+১৫০)= ২৫০। এি র্র্ে র্িণালয় কর্তিক ই-

নর্র্ র্সর্ের্র্ি র্াের্র্ র্নষ্পর্িকৃি তনার্টি সংখ্যা ১৫০টি। ঐ র্িণালয়/র্বভার্গি অেিন (১৫০/২৫০)* ১০০% = ৬০% 

প্রর্াণক: সিকার্ি দপ্তর্িি িাখার্ভর্িক উপস্থার্পি ই-নর্র্ এবং হাড ি নর্র্ি তেটর্র্ন্ট, ফাইল মুভর্র্ন্ট তির্েোি ইিযার্দ। 

এটুআই হর্ি প্রাপ্ত সংর্িি প্রর্ির্বদর্নি সর্ে ক্রসর্িক কিা হর্ব। গির্র্র্লি তক্ষর্ত্র এটুআই কর্তিক প্রদি র্ির্পাট ি চূড়ান্ত বর্ল 

গণ্য হর্ব।   

১.৬ ৪র্ ি র্িল্প র্বপ্লর্বি িযার্লঞ্জ তর্াকার্বলায় কিণীয় র্বষর্য় অবর্হিকিণ সভা/কর্ িিালা আর্য়ােন 

মূল্যায়ন পদ্ধর্ি: ৪র্ ি র্িল্প র্বপ্লর্বি িযার্লঞ্জ তর্াকার্বলায় কিণীয় সম্পর্কি ৪টি অবর্হিকিণ কর্ িিালা আর্য়ােন কির্ি হর্ব। 

কর্ িিালা আর্য়াের্নি তক্ষর্ত্র কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ের্খি লক্ষযর্াত্রার্ভর্িক                           । 

     :                                                      । 

২.১                       

২.১.১                                     

          :                                          ।                                   েন্য 

কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ের্খি লক্ষযর্াত্রার্ভর্িক                           । 

     :                        । 

২.১.২                      িথ্য বািায়র্ন        

          :                                                      ।                  

                              েন্য ই-               কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ের্খি লক্ষযর্াত্রা র্ভর্িক 

                          ।  

     :                        । 

২.২.১                                       

          : ই-       কর্ িপর্িকল্পনা বাস্তবায়র্নি েন্য র্নে র্নে অর্ধর্ক্ষর্ত্র সর্িিনিা ও দক্ষিা বৃর্দ্ধমূলক ৪  

প্রর্িক্ষণ আর্য়ােন কির্ি হর্ব। কর্ িিালা/তসর্র্নাি/প্রর্িক্ষণ আর্য়াের্নি তক্ষর্ত্র ই-               কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্ক 

উর্ের্খি লক্ষযর্াত্রার্ভর্িক                           । 

     :                                                           । 

২.২.২ ই-গভন্যিাে কর্ িপর্িকল্পনা বাস্তবায়র্নি েন্য বিােকৃি অর্ ি ব্যর্য়ি 

          : ই-                                              কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ের্খি 

লক্ষযর্াত্রার্ভর্িক                           । 

     :        । 

[২.২.৩] কর্ িপর্িকল্পনাি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্ িার্লািনা সংক্রান্ত সভা আর্য়ার্েি 

          :  ই-গভন্যিাে কর্ িপর্িকল্পনাি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্ িার্লািনা সংক্রান্ত ৪টি সভা ত্রত্রর্ার্সক র্ভর্ির্ি আর্য়ােন 

কির্ি হর্ব। সভা আর্য়াের্নি    কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ের্খি লক্ষযর্াত্রার্ভর্িক                           । 
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     :                                     । 

[২.২.৪] কর্ িপর্িকল্পনাি অধ িবার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন র্র্িপর্িষদ র্বভার্গ/       কর্তিপর্ক্ষি র্নকট তপ্রর্িি 

মূল্যায়ন পদ্ধর্ি: র্িণালয়/র্বভাগ ই-গভন্যিাে কর্ িপর্িকল্পনাি অধ িবার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন র্নধ িার্িি সর্র্য়ি র্র্ে 

র্র্িপর্িষদ র্বভার্গ তপ্রিণ কির্ব। দপ্তি/সংস্থা অধ িবার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন র্নধ িার্িি সর্র্য়ি র্র্ে সংর্িি 

র্িণালয়/র্বভার্গ তপ্রিণ কির্ব। স্ব-মূল্যায়ন প্রর্ির্বদন তপ্রির্ণি েন্য কর্ িপর্িকল্পনাি ছর্ক উর্ের্খি লক্ষযর্াত্রার্ভর্িক 

                          । 

     :         

[১.২.৫] তদর্ি/র্বর্দর্ি বাস্তবার্য়ি ন্যযনির্ একটি উর্যাগ পর্িদি িনকৃি 

          : ই-         সক্ষর্িা বৃর্দ্ধি লর্ক্ষয অন্য দপ্তর্িি ন্যযনির্ একটি বাস্তবার্য়ি উর্যাগ পর্িদি িন/র্বর্দিী 

অর্ভজ্ঞিা অেির্নি ব্যবস্থা গ্রহণ কির্ি হর্ব। একটি তদিী/র্বর্দিী উর্যাগ পর্িদি িন/অর্ভজ্ঞিা অেির্নি েন্য পূণ ি নম্বি প্রাপ্ত 

হর্ব। 

প্রর্াণক: র্েও বা সিকার্ি আর্দর্িি কর্প। 

                         

 ই-                                                                                      

                                   ; 

                                        ১৫                                 ই-         

                                                                                  

    ; 

                       

              ১৫    ই             ই-                                               

         ই-                                                                           

                               ৫০                                                      

                                         ; 

                         ই                                                        

                                                      ; 

                                                                           (১০     

                               ); 

                ই-                                            ই-               

                                                         । 

                 ই-                                                         ৫০       

        ৪০           ।                                                             

      ৩-  ই-                                                   ১০                  

                             

             ৫০             ৪০ 

                   ১০            = ৪০x১০   =৮ 

    ৫০  
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202১-2২   তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি সংক্রান্ত সূির্কি ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন প্রর্ক্রয়া 

 ১.1  তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি পর্িবীক্ষণ কর্র্টিি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায় : 

পর্িবীক্ষণ কর্র্টি ত্রত্রর্ার্সকর্ভর্ির্ি র্সদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কির্ব। গৃহীি র্সদ্ধান্ত বাস্তবার্য়ি হর্ে র্কনা িা র্নয়র্র্ি 

পর্ িার্লািনা কির্ব এবং বাস্তবায়ন প্রর্ির্বদন তপ্রিণ কির্ব। পর্িবীক্ষণ কর্র্টি কর্তিক ত্রত্রর্ার্সকর্ভর্ির্ি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূব িক 

বাস্তবায়ন প্রর্ির্বদন উর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ বিাবি তপ্রিণ কির্ি হর্ব।  

মূল্যায়ন পদ্ধর্ি: প্রর্ি ত্রত্রর্ার্সর্ক তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি সংক্রান্ত কার্ িক্রর্ পর্িবীক্ষণ কির্ি হর্ব এবং বাস্তবায়ন অগ্রগর্িসহ 

পর্িবীক্ষণ প্রর্ির্বদন উর্ধ্িিন কর্তিপর্ক্ষি র্নকট তপ্রিণ কিা হর্ল বর্ণ িি সূির্কি র্বপিীর্ি পূণ ি নম্বি পাওয়া র্ার্ব। অেিন 

িিভাগ না হওয়াি তক্ষর্ত্র গার্ণর্িক হার্ি নম্বি কিিন হর্ব। 

প্রর্াণক: ০৪ টি বাস্তবায়ন প্রর্ির্বদন। 

১.২. তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি ত্রত্রর্ার্সকর্ভর্ির্ি হালনাগাদ কিা: 

ত্রত্রর্ার্সকর্ভর্ির্ি তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি হালনাগাদপূব িক হালনাগাদকৃি তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি ওর্য়বসাইর্ট আপর্লাড, প্রদি িন 

ও উর্ধ্িিন কর্তিপক্ষ বিাবি তপ্রিণ কির্ি হর্ব। র্িণালয়/র্বভার্গি তক্ষর্ত্র র্র্িপর্িষদ র্বভার্গ, অর্ধদপ্তি/দপ্তি/সংস্থা/র্বভাগীয় 

কার্ িালর্য়ি তক্ষর্ত্র সংর্িি র্িণালয়/র্বভার্গ তপ্রিণ কির্ি হর্ব। হালনাগাদকির্ণি তক্ষর্ত্র সংর্িি দপ্তি তসবা অর্ধকিি 

সহেীকিণ, তসবা প্রার্প্তি পদ্ধর্ি তসবা প্রদানকািী কর্ িকিিা/কর্ িিািীর্দি নার্, পদবী, তর্াগার্র্াগ নম্বিসহ সকল র্বষয় 

হালনাগাদকির্ণি ব্যবস্থা গ্রহণ কির্ব।  

প্রর্াণক: হালনাগাদকৃি তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি সংক্রান্ত অর্ফস আর্দি/সিকার্ি পত্র/ওর্য়ব র্লঙ্ক। 

২.১ তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি র্বষয়ক প্রর্িক্ষণ আর্য়ার্েি 

কর্ িকিিা-কর্ িিািীর্দি  দক্ষিাবৃর্দ্ধি েন্য প্রর্িক্ষণ আর্য়ােন কির্ি হর্ব। তসবা প্রদান সংক্রান্ত আইন-কানুন, র্বর্ধ-র্বধান, 

িাকুর্ি র্বর্ধ এবং তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি                র্বষর্য় র্নয়র্র্ি প্রর্িক্ষণ আর্য়ােন কির্ি হর্ব। 

মূল্যায়ন পদ্ধর্ি: তসবা প্রদান সংক্রান্ত দক্ষিা বৃর্দ্ধ এবং তসবা প্রদান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন র্বষর্য় ৪টি প্রর্িক্ষণ আর্য়ােন কিা 

তগর্ল বর্ণ িি সূির্কি র্বপিীর্ি িিভাগ লক্ষযর্াত্রা অর্েিি এবং পূণ ি নম্বি পাওয়া র্ার্ব। ির্ব অেিন িিভাগ না হর্ল গার্ণর্িক 

হার্ি নম্বি কিিন হর্ব। 

প্রর্াণক: প্রর্িক্ষর্নি অর্ফস আর্দি,          , প্রর্িক্ষণার্ীর্দি িার্লকা, উপর্স্থর্িি হার্েিা। 

২.২ তসবা প্রদান র্বষর্য় তেকর্হাল্ডািগর্ণি সর্ন্বর্য় অবর্হিকিণ সভা আর্য়ােন। 

                 ২                     ।                                               

                                                                                         

       /                                                                । 

          :                        ২                                                        

    । ির্ব অেিন িিভাগ না হর্ল গার্ণর্িক হার্ি নম্বি কিিন হর্ব। 

     :                                       । 
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তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি                          

 তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি                                                                         

                                   ; 

                                        ১৫                                 তসবা প্রদান 

প্রর্িশ্রুর্ি কর্ িপর্িকল্পনা                                                                  

    ; 

তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি                        

              ১৫    ই             তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি                                 

         তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি                                                       

                         ২৫                                                            

                                   ; 

                         ই                                                        

                                                      ; 

                                                                            ৩               

                       ) 

                তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি                              তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি            

                                              । 

                 তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি                                           ২৫       

        ২০           ।                                                             

      ৩-  তসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি                                     ৩                            

                   

             ২৫             ২০ 

                   ৩            = ২০x৩   =2.4 

                25 

  ই                                           ।                 ই                    

                                         ।  
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202১-2২   অর্ভর্র্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সূির্কি ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন প্রর্ক্রয়া 

  

১.১ অর্ভর্র্াগ র্নষ্পর্ি কর্ িকিিা (অর্নক) ও আপীল কর্ িকিিাি          ই                 হালনাগাদকিণ: 

অর্ভর্র্াগ র্নষ্পর্ি কর্ িকিিা (অর্নক) এবং আর্পল কর্ িকিিা র্নর্য়াগ এবং এ সংক্রান্ত িথ্য ওর্য়বসাইর্ট হালনাগাদকিণ 

র্নর্িি কির্ি হর্ব।   

মূল্যায়ন পদ্ধর্ি: প্রর্ি ত্রত্রর্ার্সর্ক অর্ভর্র্াগ র্নষ্পর্ি কর্ িকিিা ও আপীল কর্ িকিিা র্নর্য়ার্গি িথ্য ওর্য়বসাইর্ট  

র্ািাইকার্ল হালনাগাদ পাও                                              ।  

প্রর্াণক: প্রর্ি ত্রত্রর্ার্সর্ক ওর্য়বসাইট হালনাগাদ সম্পর্ন্নি অর্ফস আর্দি/সভাি কার্ ির্ববিণী/সিকার্ি 

পত্র/ওর্য়বর্লঙ্ক। 

২.১  প্রাপ্ত অর্ভর্র্াগ র্নষ্পর্িকৃি এবং র্নষ্পর্ি সংক্রান্ত র্ার্সক প্রর্ির্বদন তপ্রর্িি: 

অর্ভর্র্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থা সংক্রান্ত র্নর্দ ির্িকা-২০১৫ (পর্ির্ার্েিি-২০১৮) অনুর্ায়ী অনলাইন/অফলাইর্ন প্রাপ্ত 

অর্ভর্র্াগ র্র্াসর্র্য়                                                               ১০         

                                    ।                  র্িণালয়/র্বভার্গি তক্ষর্ত্র র্র্িপর্িষদ 

র্বভাগ, অর্ধদপ্তি/র্বভাগীয় কার্ িালয়/দপ্তি/সংস্থাি তক্ষর্ত্র সংর্িি র্িণালয়/র্বভাগ এবং র্াম পর্ িার্য়ি দপ্তর্িি তক্ষর্ত্র  

সংর্িি র্বভাগীয় কার্ িালয়র্ক বুঝার্ব। 

মূল্যায়ন পদ্ধর্ি: প্রাপ্ত অর্ভর্র্ার্গি ৯০% র্নষ্পর্ি কিা হর্ল এবং র্র্াসর্র্য়  র্ার্সক প্রর্ির্বদন (প্রর্ির্ার্স ১টি) তপ্রিণ 

র্নর্িি কিা হর্ল বর্ণ িি সূির্কি র্বপিীর্ি পূণ ি নম্বি পাওয়া র্ার্ব। ির্ব অেিন িিভাগ  না হর্ল গার্ণর্িক হার্ি নম্বি 

কিিন হর্ব এবং  র্নষ্পর্ির্র্াগ্য অর্ভর্র্ার্গি  ৬০% এি কর্ র্নষ্পর্িি তক্ষর্ত্র তকান নম্বি পাওয়া র্ার্ব না। 

প্রর্াণক: র্নষ্পর্ি সংক্রান্ত র্ার্সক প্রর্ির্বদন। 

২.২                           .  .                                : 

কর্ িকিিা-কর্ িিািীর্দি দক্ষিাবৃর্দ্ধি েন্য প্রর্িক্ষণ আর্য়ােন কির্ি হর্ব। অর্ভর্র্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থা সংক্রান্ত সংর্িি 

আইন-কানুন ও র্বর্ধ-র্বধান, অর্ভর্র্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থা সংক্রান্ত র্নর্দ ির্িকা, র্ে.আি.এস. সফটওয়যাি এবং র্নে 

দপ্তর্িি অর্ভর্র্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থাপনা কার্ িক্রর্ র্বষর্য় ৪টি প্রর্িক্ষণ আর্য়ােন কির্ি হর্ব। 

মূল্যায়ন পদ্ধর্ি: অর্ভর্র্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থা সংক্রান্ত সংর্িি আইন-কানুন ও র্বর্ধ-র্বধান, অর্ভর্র্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থা 

সংক্রান্ত র্নর্দ ির্িকা, র্ে.আি.এস. সফটওয়যাি এবং র্নে দপ্তর্িি অর্ভর্র্াগ প্রর্িকাি ব্যবস্থাপনা কার্ িক্রর্ র্বষর্য় ৪ টি 
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প্রর্িক্ষণ আর্য়ােন কিা তগর্ল বর্ণ িি সূির্কি র্বপিীর্ি িিভাগ লক্ষযর্াত্রা  অর্েিি হর্ব এবং  পূণ ি নম্বি পাওয়া  র্ার্ব। 

ির্ব অেিন িিভাগ না হর্ল গার্ণর্িক হার্ি নম্বি কিিন হর্ব। 

প্রর্াণক: প্রর্িক্ষর্ণি অর্ফস আর্দি, আর্লািযসূর্ি, প্রর্িক্ষণার্ীর্দি িার্লকা, উপর্স্থর্ি/হার্েিা। 

২.৩                                                                          : 

                                                                   ।                     

                                                                        ।               

                                                                 ।  

          :                                                                       

                                                                                        

              ।                                                ।  

     :                        । 

২.৪                                                              : 

                  ২                     ।                                

                                                                                        

                      /                                                                । 

          :                        ২                                                  

          ।  

     :                                       । 

                                                      

                                                                           

                                                             ; 

                                        ১৫                                 

                                                                                  

                           ;  
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              ১৫    ই                                                              

                                                                             

                                                                ২৫             

                                                                              

    ; 

                          ই                                              

                                                                ; 

                                                            -               ৩     

                                 ) 

            -                                                                   

                                                               । 

                                                                                 

       ২৫               ২০           ।                                       

                            ৩-                                          

                         ৪                                               

             ২৫             ২০ 

                   ৪            = ২০x৪   =৩.২ 

                25 

  ই                                           ।                 ই                

                                             । 
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   /                                                       

        ও মূল্যায়ন          , ২০২১-২২  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্র্িপর্িষদ র্বভাগ 
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 িথ্য অর্ধকাি র্বষর্য়         

        ও মূল্যায়ন            ২০২১-২২ 

 

সিকার্ি অর্ফসসমূর্হ                 ির্িিালী                           ই   ২০০৯ 

                                    িথ্য অর্ধকাি র্বষর্য়           ০৬                  

                              ।            লক্ষযর্াত্রা         ও মূল্যায়র্নি পদ্ধর্ি র্নর্ম্ন বণ িনা কিা 

হর্লা: 

 

           ১.১ িথ্য অর্ধকাি আইন অনুর্ায়ী র্নধ িার্িি সর্র্য়ি র্র্ে িথ্য প্রদান 

বাস্তবায়ন পদ্ধর্িিঃ িথ্য অর্ধকাি আইন, ২০০৯ অনুসার্ি প্রর্িটি অর্ফর্সি দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কর্ িকিিা নাগর্ির্কি 

আর্বদর্নি র্ভর্ির্ি িথ্য প্রদান কর্ি র্ার্কন। প্রর্িটি আর্বদর্নি িথ্য সঠিক সর্র্য় (২০ কার্ ির্দবস বা অন্য ইউর্নট 

িথ্য প্রদার্নি সার্র্ যুি র্াকর্ল ৩০ কার্ ির্দবস বা িথ্য প্রদার্ন অপািগ হর্ল ১০ কার্ ির্দবর্স র্র্ার্র্ র্নয়র্র্ োর্নর্য় 

তদওয়া ) প্রদান কিাি র্বষর্য় িথ্য অর্ধকাি আইন ২০০৯ অনুসার্ি বােবাধকিা ির্য়র্ছ। এর্ক্ষর্ত্র তকান অর্ফস 

কর্তিক নাগর্ির্কি িার্হি সকল িথ্য (১০০%), িথ্য অর্ধকাি আইন ২০০৯ এি র্বর্ধর্বধান প্রর্িপালন সার্পর্ক্ষ, 

প্রদান কির্ল কর্ িসম্পাদন সূির্কি                ।  এর্ক্ষর্ত্র, তকান িথ্য উি আইন অনুর্ায়ী প্রদান কিা সম্ভব 

না হর্ল র্বষয়টি আর্বদনকািীর্ক র্র্ার্নয়র্র্ োনার্না হর্ল এর্ক্ষর্ত্র িথ্য প্রদান কিা হর্য়র্ছ র্র্র্ ি র্বর্বিনা কিা 

হর্ব।  

প্রর্াণক: উর্ধ্িিন কার্ িালর্য় তপ্রর্িি  প্রর্ির্বদন। প্রর্ির্বদর্ন উি অর্ফর্স ২০২১-২২ অর্ িবছর্ি কিটি 

আর্বদন পাওয়া তগর্ছ এবং কিটি আর্বদর্নি িার্হি িথ্য, িথ্য অর্ধকাি আইন ২০০৯ এি র্বধান অনুর্ায়ী প্রদান 

কিা হর্য়র্ছ িা উর্েখ কির্ি হর্ব। উর্ধ্িিন কার্ িালয় প্রর্য়াের্ন এ সংক্রান্ত তির্েোি র্ািাই কর্ি তদখর্ি পাির্ব। 

 

          ১.২                          হালনাগাদ কর্ি       ই         

বাস্তবায়ন পদ্ধর্ি: র্নধ িার্িি সর্র্য়ি র্র্ে                          হালনাগাদ কর্ি 

      ই                                । 

প্রর্াণক: হালনাগাদকৃি                            ওর্য়বসাইর্টি র্লংক। 

 

          ১.৩                      

 বাস্তবায়ন পদ্ধর্ি:                                                                  

     কির্ল             । তর্ সব অধস্তন অর্ফস বা র্াম পর্ িার্য়ি অর্ফস                             বা 

তর্ সর্স্ত কার্ িালর্য়ি বার্ষ িক প্রর্ির্বদন প্রকাি কিাি সক্ষর্িা নাই িািা উর্ধ্িিন কার্ িালর্য়ি প্রর্ির্বদর্ন িথ্য প্রদান 

কির্ল বা প্রর্ির্বদর্ন িথ্য র্াকর্ল পূণ ি নম্বি পার্বন। 
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             প্রর্াণক: বার্ষ িক প্রর্ির্বদর্নি কর্প (প্রর্র্ােয তক্ষর্ত্র উর্ধ্িিন কার্ িালর্য়ি প্রর্ির্বদন তপ্রির্ণি সিকার্ি 

পর্ত্রি কর্প) 

 

কার্ িক্রর্ নং ১.৪ িথ্য অর্ধকাি আইন, ২০০৯ এি ৫ ধািা অনুসার্ি র্াবিীয় ির্থ্যি কযাটাগিী  ও কযাটালগ ত্রির্ি/ 

হালনাগাদকিণ: 

        বাস্তবায়ন পদ্ধর্ি: র্নধ িার্িি সর্র্য়ি র্র্ে ির্থ্যি কযাটাগিী  ও কযাটালগ প্রস্তুি কির্ল পূণ ি নম্বি পাওয়া 

র্ার্ব। 

         প্রর্াণক: অর্ফর্সি র্ার্সক সর্ন্বয় সভায় এ কার্ িক্রর্টি সম্পাদর্নি বণ িনাসহ উি সভাি কার্ ির্ববিণী। 

 

কার্ িক্রর্ নং ১.৫ িথ্য অর্ধকাি আইন ও র্বর্ধর্বধান সম্পর্কি েনসর্িিনিা বৃর্দ্ধকিণ 

 বাস্তবায়ন পদ্ধর্ি: েনসর্িিনিা বৃর্দ্ধমূলক প্রিাি কার্ িক্রর্ র্হর্সর্ব সভা, তসর্র্নাি, কর্ িিালা র্কংবা 

প্রিািপত্র র্বর্বিনা কিা হর্ব। লক্ষযর্াত্রাি র্বপিীর্ি অেিন িিভাগ হর্ল পূণ ি নম্বি পাওয়া র্ার্ব।  

           প্রর্াণক: সভা, তসর্র্নাি, কর্ িিালাি অর্ফস আর্দি র্কংবা প্রিািপর্ত্রি কর্প।  

 

কার্ িক্রর্ নং ১.৬ িথ্য অর্ধকাি র্বষর্য় কর্ িকিিার্দি প্রর্িক্ষণ আর্য়ােন    

                                                    -                   িথ্য 

অর্ধকাি র্বষয়ক র্বর্ভন্ন                      ।                                          

                            ।                                                ই        

                                                                                    ।  

প্রর্াণক: প্রর্িক্ষণ আর্য়াের্নি অর্ফস আর্দি । 

 

                                   

                                                                             

                                         ; 

                                        ১৫                                    

                                                                              

         ; 

                                 

              ১৫    ই                                                       
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                                   ২৫                                              

                                                 ; 

                         ই                                              

                                                                ; 

                                                                            ৩     

                                 ) 

                                                                            

                                              । 

                                                                     ২৫       

        ২০           ।                                                        

           ৩-                                                ৩                  

                             

             ২৫             ২০ 

                   ৩            = ২০x৩   =2.4 

                25 

  ই                                           ।                 ই                

                                             ।  


