
1 | P a g e  
 

             গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

 

 

          ব্যফস্থানা রযচারক, ফাাংরাদদ ররাং কদ পাদযন 

          এফাং 

             রচফ, ননৌ-রযফন ভন্ত্রণারয় এয ভদে স্বাক্ষরযত 

 

 

 

 

         ফারল পক কভ পম্পাদন চুরি 
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কভ মম্পাদননয াবফ মক বিত্র  

াম্প্রবিক অজমন, িযানরঞ্জ এফং ববফষ্যৎ বযকল্পনা 

 

াম্প্রবিক ফছযমূনয (৩ ফছয) প্রধান অজমনমূ:  

গত ০৩(রতন) ফছদয ওয়ার্ল্প নভরযটাইভ ইউরনবার পটি , ভারদভা দত ০৩ (রতন) জন কভ পকতপা 

নভরযটাইভ এযাদপয়া প রফলদয় উচ্চতয প্ররক্ষণ ম্পন্ন কদযদছন।  ফতপভান গণতারন্ত্রক যকাদযয 

রদক রনদদ পনায় রফএর ’য নায ব্যফস্থানায় ২০১৮ ার দত এ ম পন্ত, ২৪ জন কভ পকতপা 

এফাং ৬৩ জন কভ পচাযী রনদয়াগ নদয়া দয়দছ। তাছাড়া রফএর’য রফরবন্ন জাাদজ ফতপভাদন ০৬ 

(ছয়) জন নাযী কযাদডট এফাং ০২ (দুই) জন ভররা অরপায নভাট ৮(আট) জন নাযী 

কভ পযত আদছন । এখন ম পন্ত রফএর ’য জাাজমূদ ৫২ (ফাান্ন) জদনয উয ভররা 

কযাদডটদক Sea time training প্রদান কযা দয়দছ মা নাযী ক্ষভতায়দন ভূরভকা যাখদছ। 

 

ভস্যা এফং িযানরঞ্জমূ 

 

নতুন জাাজ াংগ্র নয নক্ষদত্র অদথ পয নজাগান রনরিত কযা এফাং উন্নত নদমূ দত জ 

দতপ নরান প্রারি রফএর’য জন্য ফড় ধযদনয চযাদরঞ্জ। রফএর ’য অন্যান্য ভস্যা ও চযাদরঞ্জ 

এয ভদে  চরভান ভাভাযী নকারবড-১৯ এয ২য় নঢউদয়য কাযদণ ধাযাফারকবাদফ 

জাাজমূদক ফারণদজয রনদয়ারজত যাখা একটি ফড় চযাদরঞ্জ , রফশ্ব অথ পননরতক ভন্দায কাযদণ 

ন্য রযফদনয বাড়ায াদযয রন ম্নগরত ও  ডাফর ার রফরষ্ট রাইটাদযজ ট্াাংকাদযয অবাফ 

দূযীকযণ একটি বৃত্তয চযাদরঞ্জ। 

 

 

ববফষ্যৎ বযকল্পনা 

যকাদযয অষ্টভ ঞ্চফারল পক রযকল্পনা, রূকল্প-২০৪১, নটকই উন্নয়ন রক্ষযভাত্রা (এরডরজ) 

ও সুনীর অথ পনীরত (Blue Economy) কাম পক্রদভয াদথ াভঞ্জস্য নযদখ এফাং রফএরয 

জাাজ ফয ম্প্রাযণ ও ফতপভান ফারণরজযক চারদাদক রফদফচনায় রনদয় রফরবন্ন ধযণ ও ধাযণ 

ক্ষভতাম্পন্ন ক্রুড অদয়র ট্াাংকায ,নপ্রাডাক্ট অদয়র ট্াাংকায , ফাল্ক কযারযয়ায , নলুরায 

কদেইনায জাাজ ও এরএনরজ কযারযয়ায ক্রয় কযা। উরিরখত জাাজমূ  অজপদনয পূদফ প 

প্রকল্পমূদয ম্ভাব্যতা ভীক্ষা মাচাই কযা। কাদগ পা প্রারি রনরিতকযদণয রদক্ষয কাদগ পা ভাররক 

াংস্থামূদয াদথ দীঘ পদভয়াদী Contract of  Affreightment ম্পাদননয প্রদচষ্টা 
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অব্যাত যাখা। দফ পারয নদদয নভাট আভদারন ও যিারন ফারণদজয যকাযী খা নত রযফন 

ক্ষভতা বৃরদ্ধয ভােদভ  নদ রফদদদ রফএরদক একটি জনফান্ধফ অথ পনীরতয চাররকা রি 

রদদফ মুজ্জর কযা। 

 

২০২১-২২ অর্ মফছনযয ম্ভাব্য প্রধান অজমনমূ 

 চীদন রনরভ পত ৬টি জাাজ ফারণদজয রনদয়ারজতকযণ (রফএর’য 

রনজস্ব ৩ টি ফাল্ক কযারযয়াদযয ভােদভ ফছদয ৫ রক্ষ নভরিক টন 

ফাল্ক ণ্য রযফন এফাং ৩টি নপ্রাডাক্ট কযারযয়াদযয ভােদভ ফছদয ৪ 

রক্ষ নভরিক টন রযপাইন্ড নপ্রাডাক্ট রযফন।)  

 

 রফএরয ফারণরজযক কাম পক্রদভয আওতায় রফএরডরয ৩.০০ রক্ষ 

নভরিক টন, রফরআইরয ১.৫ রক্ষ নভরিক টন ায এফাং রফরর’য 

১১.০০ রক্ষ নভরিক টন ক্রুড অদয়র রযফন। 

 

 রফএর’য শায এফং জাাজজ রনজ াগ প্ররি া ম্পজেয ভাধ্যজভ 

কভ যংস্থাজনয সুজমাগ বৃরি। 
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প্রস্তাফনা 

প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ , স্বচ্ছতা ও জফাফরদর নজাযদায কযা , সুান াংতকযণ এফাং  ম্পদদয মথামথ 

ব্যফায রনরিতকযনণয ভােদভ  রূকল্প ২০৪১ এয মথামথ ফাস্তফায়ননয রদক্ষয- 

                                          

ব্যফস্থানা বযিারক, ফাংরানদ ববং কন মানযন 

                                                                       এফাং 

 

রচফ, ননৌ-রযফন ভন্ত্রণারয় এয ভদে ২০২১ ানরয জুন ভানয .........................তারযদখ এই ফারল পক 

কভ পম্পাদন চুরি  স্বাক্ষরযত র।   

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররখত রফলয়মূদ ম্মত নরন:  
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নকন ১:  

 

 ফাংরানদ ববং কন মানযননয রূকল্প, অরবরক্ষয, কভ মম্পাদননয ক্ষেত্র এফাং কাম পাফরর 

১.১ রূকল্প: 

জাতীয় তাকাফাী াংস্থা রদদফ দরক্ষণ-পূফ প এরয়ায় মূখ্য ররাং নকাম্পানীদত উন্নীতকযন।  

১.২ অরবরক্ষয: 

আন্তজপারতক ননৌ-দথ রনযাদ ও দে ররাং নফা প্রদান কযা এয াদথ াংরিষ্ট ও দমাগী কর 

প্রকায কাম প ম্পাদদনয ভােদভ জাতীয় উন্নয়দন অফদান যাখা। 

 

১.৩ কভ পম্পাদদনয নক্ষত্র : 

১. জাাজ অজপন, নভযাভত ও জাাজ ব্যফস্থানায় দক্ষতা বৃরদ্ধ 

২. ণ্য বযফনন দেিা বৃবি 

৩. অানযনার কানজ দেিা বৃবি 

৪. ব্যফস্থানায় দেিা বৃবি 

৫. কভ মংস্থাননয ভাধ্যনভ েভিা বৃবি 

 

সুশোসন ও সংস্কোরমূলক কর্ মসম্পোদযনর কেত্র (ভবিবযলদ বফবাগ কর্তমক বনধ মাবযি) 

১) সুশোসন ও সংস্কোরমূলক কো মক্রর্ কজোরদোরকরণ  

 

 

১.৪ কাম পাফরর: 

(ক) জাাজ অথফা ননৌমান অজপন কযা, বাড়া কযা, বাড়া নদওয়া, দখদর যাখা ফা স্তান্তয কযা; 

  

(খ) ফাাংরাদদদয অবযন্তনয অথফা ফারদয কদ পাদযদনয কাম পরযরধয অন্তর্ভ পি ব্যফারয়ক নরনদদন নম 

নকাদনা কাদম প রনদয়ারজত ওয়া ফা কাম পক্রদভয জন্য নকাদনা প্ররতষ্ঠান গরড়য়া নতারা অথফা এইরূ 

প্ররতষ্ঠাদনয রত াংযুি ওয়া; 
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(গ) জাাজ, ননৌমান ও অনুরূ অন্যান্য মান নভযাভত, রনভ পাণ, পুনঃচর ফা াংদমাজন কযা; 

 

(ঘ) জাাজ, ননৌমান ও অনুরূ অন্যান্য মাদনয মন্ত্রারত, মন্ত্রাাং উদমাজন এফাং মন্ত্রারদ াংদমাজন, ততরয 

এফাং পুনঃচদরয জন্য নভযাভদতয কাম প কযা; 

 

(ঙ) ররাং াংরিষ্ট ফা ইায দমাগী কাম পদক্ষদত্র ম্ভাব্য রনদয়াগপ্রাথী অথফা রনদয়ারজত ব্যরিফদগ পয জন্য 

রনদদ পনা এফাং প্ররক্ষদণয রনরভত্ত নকাদনা প্ররতষ্ঠান স্থান ফা স্থাদনয রদক্ষয ব্যফস্থা গ্রণ কযা; 

 

(চ) নম নকাদনা স্থাফয ফা অস্থাফয ম্পরত্ত অজপন, উন্নয়ন, ম্প্রাযণ ও দখদর যাখা ফা স্তান্তয কযা: 

 

তদফ তপ থাদক নম, যকাদযয অনুদভাদন ব্যরতদযদক নকাদনা স্থাফয ফা অস্থাফয ম্পরত্ত অজপন ফা স্তান্তয 

কযা মাইদফ না; 

 

(ছ) জাাজ ফা ননৌমান নভযাভদতয জন্য রনজস্ব ওয়াকপ রযচারনা কযা এফাং ওয়াকপদয ভােদভ 

রনজস্ব জাাজ এফাং প্রদয়াজদন নদর অন্য নকাদনা জাাজ ফা রফদদর জাাজ নভযাভত কযা; 

 

(জ) রনজস্ব ফা নমৌথ উদযাদগ অথফা অন্য নকাদনা ব্যফস্থানায় জাাজ, জরমান অথফা ননৌমান অজপন এফাং 

এতদাংরিষ্ট নম নকাদনা ধযদনয ব্যফা রযচারনা কযা; 

 

(ঝ) নদদয ও রফদদদয ফন্দযমূদ ররাং এদজে রনদয়াগ কযা; 

   

(ঞ) কদ পাদযদনয ফারণরজযক ও ব্যফারয়ক কাম পক্রভ ম্পাদদনয জন্য নদদ ও রফদদদ ব্যাাংক রাফ 

নখারা এফাং রযচারনা কযা;  

 

(ট) (ক) ইদত (ঞ) ম পন্ত দপামূদ ফরণ পত কাম পাফররয রত াংরিষ্ট অন্যান্য কাম প ম্পাদন কযা; এফাং 

 

(ঠ) যকায কর্তপক যকারয নগদজদট প্রজ্ঞান দ্বাযা অর পত অন্য নম নকাদনা কাম প ম্পাদন কযা। 
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 ক্ষকন ২ 

 

ফাংরানদ ববং কন মানযননয কাম মক্রনভয চুড়ান্ত পরাপর/ প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

চুড়ান্ত পরাপর/ প্রবাফ 

(Outcome/Imp

act) 

চূড়ান্ত পরাপর 

সূিক  

একক (Unit) প্রকৃি  রেযভাত্রা ২০২০-২১ প্রনেণ বনধ মাবযি রেযভাত্রা অজমননয ক্ষেনত্র ক্ষমৌর্বানফ দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ভিণারয়/বফবাগ/ংস্থামূনয নাভ 

উাত্তসূত্র 

(Source of Data) 
প্রকৃি অজমন 

২০১৯-২০ 

২০২০—২১ 

জানুয়াবয, ২১ নি 

এবপ্রর ২১ (০৪ ভান 

অজমন)  

২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

  ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

জাানজ ণ্য বযফণ ও 

অন্যান্য খানি  বফএবয 

আয় বৃবি 

টাকা  ক্ষকাটি ২৭৯.৪৪ ১০৪.০৫ ২৩০.০০ ২৩৫.০০ ২৩৬.০০ ২৪০.০০ ক্ষনৌবযফন ভিণারয়,  BPC, BADC এফং ফাংরানদ ববং 

কন মানযন 

বফএব’য িাট মাবযং বিাট মনভন্ট,  

বাফ বফবাগ, BPC এফং 

BADC 

জ্বারানী ন্য বযফননয 

েভিা বৃবি 

ক্ষভবিক টন  রে ১২.৬৫ ৩.৯৭ ১২.০০ ১১.০০ ১১.২৫ ১১.৫০ BPC, ফাংরানদ ববং কন মানযন  বফএব’য িাট মাবযং বফবাগ 

এফং BPC 
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নকন ৩ কর্ মসম্পোদন পররকল্পনো  

 

কভ মম্পাদন 

ক্ষেত্র 

ক্ষে

ক্ষত্রয 

ভান 

 

        কাম পক্রভ কভ প ম্পাদন সূচক গণনা 

দ্ধরত 

একক কভ প 

ম্পা

দন 

সূচ

নকয

ভান 

প্রকৃতঅজপন রক্ষযভাত্রা/রনণ পায়ক২০২১-২০২২ প্রদক্ষণ 

২০২২-

২৩ 

প্রদক্ষণ 

২০২৩-

২৪ ২০ 

১৯-

২০ 

২০

২০

-

২১ 

অাধাযণ অরতউত্তভ উত্তভ চররতভা

ন 

চররতভা

ননযরনদম্ন 

১০০%  ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

কভ মম্পাদন ক্ষেত্রমূ  

[০১] 

জাাজ 

অজপন, 

নভযাভত 

ও জাাজ 

ব্যফস্থানা

য় দক্ষতা 

বৃরদ্ধ 

১৭ [১] 

নতুন প্রকল্প ংবিষ্ট প্রস্তাফ 

প্রস্তুি, প্রনয়ন ও ক্ষপ্রযণ। 

 

প্রস্তুতকৃত প্রস্তাফ 

(মর্া:, 

প্রবিনফদন, 

ববিবব) 

তারযখ তারযখ ২ - - ১০/০৬/২

২ 

১৫/০৬/২

২  

২০/০৬/২

২  

২৫/০৬/

২২  

৩০/০৬/

২২  

  

[২] জাাদজয ক্লা 

এনুয়ার,ইোযরভরডদয়ট 

এফাংরযরনউয়ারাদব প 

রনরিতকযণ। 

 

ক্লা াদব প 

ম্পন্নকযণ। 

ভরষ্ট াংখ্যা ৩ ৬ ৬ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪  

৬ 

৬ 

[৩] জাাদজয 

LSA(Life Saving 

Appliances), 

FFA(Fire 

Fighting 

Appliances) এয 

এনুয়ার ইন্সদকন এফাং 

ারব পরাং ম্পন্ন পূফ পক 

নদ নফায়ন 

রনরিতকযণ। 

এনুয়ার ইন্সদকন 

এফাংারব পরাং 

ম্পন্নপূফ পক নদ 

নফায়ন 

রনরিতকযণ। 

ভরষ্ট াংখ্যা ৩ ৬ ৬ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৬ ৬ 

[৪] জাাদজয  (Port 

State Control-

PSC) নযগুদরন 

 (Port State 

Control-

PSC) নযগুদরন 

ভরষ্ট াংখ্যা ৩ ৫ ৫ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪  

৬ 

৬ 
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কভ মম্পাদন 

ক্ষেত্র 

ক্ষে

ক্ষত্রয 

ভান 

 

        কাম পক্রভ কভ প ম্পাদন সূচক গণনা 

দ্ধরত 

একক কভ প 

ম্পা

দন 

সূচ

নকয

ভান 

প্রকৃতঅজপন রক্ষযভাত্রা/রনণ পায়ক২০২১-২০২২ প্রদক্ষণ 

২০২২-

২৩ 

প্রদক্ষণ 

২০২৩-

২৪ ২০ 

১৯-

২০ 

২০

২০

-

২১ 

অাধাযণ অরতউত্তভ উত্তভ চররতভা

ন 

চররতভা

ননযরনদম্ন 

১০০%  ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

কভ মম্পাদন ক্ষেত্রমূ  

অনুমায়ী জাদজয 

Fitness রনরিতকযণ। 

অনুমায়ী জাদজয 

Fitness 

রনরিতকযণ। 

[৫] 

রফএর’য ০৮টি 

জাাদজয ার ও ফীভা 

নদ নফায়ন ও গ্রণ 

জাাজ/নদাংখ্যা তারযখ তারযখ ৩ - - ৩০-০৬-

২২ 

- - - -   

[৬] 

জাাজ নভযাভত াংক্রান্ত  

দযত্র মূ ফহুর 

প্রচাদযয জন্য 

যফযাকাযী গদণয 

ইদভইদর দযত্র নপ্রযণ ও 

াংস্থায ওদয়ফাইদট 

দযত্র প্রকা   

 

ওদয়ফাইদট 

প্রকারত দযদত্রয 

াংখ্যা 

াংখ্যা াংখ্যা ১ -  - ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ৩৫ 

 

৪০ 

[৭] 

আয় বৃরদ্ধ কদয াংস্থায 

ক্ষভতা বৃরদ্ধ 

নভরযন ওয়াকপদ 

ফর:াংস্থায 

নভযাভরত কাদজয 

াংখ্যা 

 

 

 

 

 

ভরষ্ট াংখ্যা ২  ২ ২ ১ - - - ৩ ৩ 
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কভ মম্পাদন 

ক্ষেত্র 

ক্ষে

ক্ষত্রয 

ভান 

 

        কাম পক্রভ কভ প ম্পাদন সূচক গণনা 

দ্ধরত 

একক কভ প 

ম্পা

দন 

সূচ

নকয

ভান 

প্রকৃতঅজপন রক্ষযভাত্রা/রনণ পায়ক২০২১-২০২২ প্রদক্ষণ 

২০২২-

২৩ 

প্রদক্ষণ 

২০২৩-

২৪ ২০ 

১৯-

২০ 

২০

২০

-

২১ 

অাধাযণ অরতউত্তভ উত্তভ চররতভা

ন 

চররতভা

ননযরনদম্ন 

১০০%  ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

কভ মম্পাদন ক্ষেত্রমূ  

[২] 

 

ন্য 

রযফদন 

দক্ষতা 

বৃরদ্ধ। 

২০ [৮] 

ক্রুড অদয়র রযফন 

রযফনকৃত ক্রুড 

অদয়র 

ভরষ্ট রক্ষ 

নভঃট

নঃ 

৪ ১২.৬

৫ 

৩.

৯৭ 

১১.০০ ১০.৭৫ ১০.৫০ ১০.২৫ ১০.০২ ১১.২৫ ১১.৫০ 

[৯] 

রফএর’য রনজস্ব 

রাইটাদযজ ট্াকায দ্বাযা 

উি ক্রুড অদয়র 

রাইটাদযজ কযন 

প্ররত  এক রক্ষ 

নভরিক টন ক্রুড 

অদয়র রনধ পারযত 

ভদয় 

রাইটাদযজকযণ 

ভরষ্ট ঘো ৪ ২৬৪ ২৬

৪ 

২৭২ ২৮০ ২৮৮ ২৯৬ ২৬৪ ২৬৪ ২৬৪ 

[১০] 

রনধ পারযত ভদয় 

রফএরডর’য ায রযফন 

রযফনকৃত ায ভরষ্ট রক্ষ 

নভঃটন 

৪ ৩.৬

৭ 

৩.

০০ 

২.৫০ ১.০০ ০.৭৫ ০.৫০ ৩.২৫ ৩.৫০ ৩.০০ 

[১১] 

রফএর’য রনজস্ব রতনটি 

ফাল্ক কযারযয়াদযয ভােদভ 

ণ্য রযফণ 

রযফনকৃত ফাল্ক 

ণ্য 

ভরষ্ট রক্ষ 

নভঃটন 

৪ ২.০৩ ৭.

০০ 

৬.০০ ৫.০০ ৪.০০ ৩.০০ ৭.০০ ৭.০০ ৭.০০ 

[১২] 

রফএর’য রনজস্ব রতনটি 

নপ্রাডাক্ট কযারযয়াদযয 

ভােদভ ণ্য রযফণ 

রযফনকৃত 

রযপাইন্ড নপ্রাডাক্ট 

ভরষ্ট রক্ষ 

নভঃটন 

৪ ১.০৮ ৫.

০০ 

৪.০০ ৩.০০ ২.০০ ১.৫০ ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ 

[৩] 

 

 

 

অাদয

নার কাদজ 

১৩ [১৩] 

নফযকাযী ররাং 

প্ররতষ্ঠানদক কাদগ পা 

রযফদন ছাড়ত্র প্রদান 

ছাড়ত্র ভরষ্ট াংখ্যা ২ - - ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১০০০ 

 

১০০০ 

[১৪] 

নদী ও রফদদী ফন্দদয 

যফযাকৃত ারনয 

রযভাণ 

ভরষ্ট নভরিক

টন 

৩ - ১০

০০

১০৫০০ ৯৫০০ ৮৫০০ ৭৫০০ ৬৫০০ ১১০০

০ 

১১৫০

০ 



12 | P a g e  
 

কভ মম্পাদন 

ক্ষেত্র 

ক্ষে

ক্ষত্রয 

ভান 

 

        কাম পক্রভ কভ প ম্পাদন সূচক গণনা 

দ্ধরত 

একক কভ প 

ম্পা

দন 

সূচ

নকয

ভান 

প্রকৃতঅজপন রক্ষযভাত্রা/রনণ পায়ক২০২১-২০২২ প্রদক্ষণ 

২০২২-

২৩ 

প্রদক্ষণ 

২০২৩-

২৪ ২০ 

১৯-

২০ 

২০

২০

-

২১ 

অাধাযণ অরতউত্তভ উত্তভ চররতভা

ন 

চররতভা

ননযরনদম্ন 

১০০%  ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

কভ মম্পাদন ক্ষেত্রমূ  

দক্ষতা 

বৃরদ্ধ 

জাাদজ ারন যফযা ০ 

[১৫] 

নদী-রফদদীফন্দদয 

Vessel 

Movement 

Position প্রকা 

প্রকারত রযদাদট পয 

াংখ্যা 

ভরষ্ট াংখ্যা ৩  

২

৩

০ 

২৩০ ২১০ ১৯০ ১৭০ ১৫০ ২৩০ ২৩০ 

[১৬] 

জাাদজ রডরএ ফা 

সুারযদেদন্ডট 

রযদ পন 

সুারযদেদন্ডে 

রযদ পাট 

ভরষ্ট াংখ্যা ২ - - ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ 

 

৮ 

[১৭] 

 ISM ইোযনার 

অরডট 

অরডট রযদাট প ভরষ্ট াংখ্যা ৩ - - ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮ 

 

 

[৪] 

ব্যফস্থানা

য় দক্ষতা 

বৃরদ্ধ 

১৭ [১৮] 

বফএবয ক্ষযাস্টাযভুক্ত 

নাবফকনদয  ক্ষাষ্যনদয 

NMI-ক্ষি প্রবেনণ 

ক্ষপ্রযনণয ব্যফস্থা কযা 

প্রবেণ প্রাপ্ত   

ক্ষাষ্য ংখ্যা 

ভবষ্ট ংখ্যা ২ - - ৩০ ২৭ ২৫ ২২ ২০ ৩২ ৩৪ 

[১৯] 

Repatriation 

Agent বননয়াগ কযা। 

Repatriatio

n Agent 

বননয়াগ প্রবক্রয়া 

ম্পন্ন কযা।  

িাবযখ িাবযখ ১ - - ৩১/০১/২

২ 

১৫/০২/২২ ০১/০৩/২

২ 

১৫/০৩/

২২ 

৩০/০৪/২

২ 

- - 
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কভ মম্পাদন 

ক্ষেত্র 

ক্ষে

ক্ষত্রয 

ভান 

 

        কাম পক্রভ কভ প ম্পাদন সূচক গণনা 

দ্ধরত 

একক কভ প 

ম্পা

দন 

সূচ

নকয

ভান 

প্রকৃতঅজপন রক্ষযভাত্রা/রনণ পায়ক২০২১-২০২২ প্রদক্ষণ 

২০২২-

২৩ 

প্রদক্ষণ 

২০২৩-

২৪ ২০ 

১৯-

২০ 

২০

২০

-

২১ 

অাধাযণ অরতউত্তভ উত্তভ চররতভা

ন 

চররতভা

ননযরনদম্ন 

১০০%  ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

কভ মম্পাদন ক্ষেত্রমূ  

[২০] 

ইদরকিরনক পান্ড 

িান্সপায (ইএপটি) এয 

ভােদভ রযদাধ 

রযদারধত রফদরয 

াংখ্যা 

ভরষ্ট াংখ্যা ৩  ১৬

৩ 

২০০ ১৮০ ১৫০ ১১০ ৯০ ২২০ 

 

২৪০ 

[২১] 

এবব ফাস্তফায়ন 

ববএ-২০০৬ এফং 

ববআয-২০০৮ 

এয বফবধ-বফধাননয 

আনরানক এবব 

বযকল্পনা প্রণয়ন 

ও ফাস্তফায়ন  

িাবযখ িাবযখ ১ - - ১৬-০৮-

২১ 

২০-০৮-

২১ 

২৫-০৮-

২১ 

২৮-

০৮-২১ 

৩০-০৮-

২১ 

  

 

 

 

[২২] ফানজট ফাস্তফায়ন 

 

ত্রত্রভাবক ফানজট 

ফাস্তফায়ন অগ্রগবি 

প্রবিনফদন প্রণয়ন 

পূফ মক ভিণারনয় 

দাবখর, 

ভবষ্ট ংখ্যা ১   ৪ ৩ ২ ১    

 



14 | P a g e  
 

কভ মম্পাদন 

ক্ষেত্র 

ক্ষে

ক্ষত্রয 

ভান 

 

        কাম পক্রভ কভ প ম্পাদন সূচক গণনা 

দ্ধরত 

একক কভ প 

ম্পা

দন 

সূচ

নকয

ভান 

প্রকৃতঅজপন রক্ষযভাত্রা/রনণ পায়ক২০২১-২০২২ প্রদক্ষণ 

২০২২-

২৩ 

প্রদক্ষণ 

২০২৩-

২৪ ২০ 

১৯-

২০ 

২০

২০

-

২১ 

অাধাযণ অরতউত্তভ উত্তভ চররতভা

ন 

চররতভা

ননযরনদম্ন 

১০০%  ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

কভ মম্পাদন ক্ষেত্রমূ  

[২৩] 

াওনা আদায় ংক্রান্ত 

বা 

বফববন্ন যকাযী ও 

ক্ষফযকাযী 

ংস্থা/প্রবিষ্ঠাননয 

বনকট নি  

বফএবয মাফিীয় 

াওনা আদানয়য 

রনেয বা 

আফান। 

 

ভবষ্ট  ১   ৩ ২ ১     

[২৪] 

মুবজফ ফল ম উরনে 

খুরনায ফয়যাস্থ 

বফএব’য প্লট নং 

৫০,৫১,৫২,৫৩-এ বৃে 

ক্ষযান 

 

 

ক্ষযানকৃি বৃনেয 

ংখ্যা 

 

ভবষ্ট ংখ্যা ১  - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ 
৬০ 
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কভ মম্পাদন 

ক্ষেত্র 

ক্ষে

ক্ষত্রয 

ভান 

 

        কাম পক্রভ কভ প ম্পাদন সূচক গণনা 

দ্ধরত 

একক কভ প 

ম্পা

দন 

সূচ

নকয

ভান 

প্রকৃতঅজপন রক্ষযভাত্রা/রনণ পায়ক২০২১-২০২২ প্রদক্ষণ 

২০২২-

২৩ 

প্রদক্ষণ 

২০২৩-

২৪ ২০ 

১৯-

২০ 

২০

২০

-

২১ 

অাধাযণ অরতউত্তভ উত্তভ চররতভা

ন 

চররতভা

ননযরনদম্ন 

১০০%  ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

কভ মম্পাদন ক্ষেত্রমূ  

[২৫] 

রফ এ র টাওয়ায এয 

২২ টি নলায এয  

ইউটিররটি বফর মর্া 

ভনয় াংগ্র কদয 

রনয়রভত যকারয 

নকালাগাদয রফর জভা 

প্রদান 

 

যকারয 

নকালাগাদয রফর 

জভা প্রদাদনয 

াংখ্যা 

ভবষ্ট ংখ্যা ২   ৩২ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ 
৩৪ 

 
৩৬ 

[২৬] 

অবযন্তযীন রফরবন্ন রফবাগ 

/অরপদ রনযীক্ষা কাম পক্রভ 

ম্পন্নকযণ  

রযদ পনকৃত 

রফবাগ/অরপ এয 

উয প্রস্তুকৃত 

অরডট রযদাট প এয 

াংখ্যা 

ভরষ্ট াংখ্যা ২ ৩ ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৪ 

 

৫ 

 

 

 

 

[২৭] 

ক্ষকাববি-১৯ ক্ষভাকাবফরায় 

কভ মকিমা-কভ মিাযীনদয 

ভানঝ স্বাস্থয সুযো াভগ্রী 

বফিযণ 

স্বাস্থয সুযো াভগ্রী 

প্রাপ্ত কভ মকিমা-

কভ মিাযীয ংখ্যা 

ভবষ্ট ংখ্যা ১   ২০০ ১৮০ ১৬০ ১০০ ৮০   

[২৮] 

মুবজফফল ম উরনেয 

যক্তদান কভ মসূবি 

যক্তদান কভ মসূবি িাবযখ িাবযখ  ১ - - ১৬-১২-

২১ 

৩১-১-২২ ৩১-৩-

২২ 

৩০-৪-

২২ 

৩১-৫-

২২ 
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কভ মম্পাদন 

ক্ষেত্র 

ক্ষে

ক্ষত্রয 

ভান 

 

        কাম পক্রভ কভ প ম্পাদন সূচক গণনা 

দ্ধরত 

একক কভ প 

ম্পা

দন 

সূচ

নকয

ভান 

প্রকৃতঅজপন রক্ষযভাত্রা/রনণ পায়ক২০২১-২০২২ প্রদক্ষণ 

২০২২-

২৩ 

প্রদক্ষণ 

২০২৩-

২৪ ২০ 

১৯-

২০ 

২০

২০

-

২১ 

অাধাযণ অরতউত্তভ উত্তভ চররতভা

ন 

চররতভা

ননযরনদম্ন 

১০০%  ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

কভ মম্পাদন ক্ষেত্রমূ  

[২৯] 

মুবজফফল ম উরনেয 

এবিভ ফাচ্চা ভানঝ খাফায 

বফিযণ 

 

খাফাযপ্রাপ্ত এবিভ 

বশুয ংখ্যা 

ভবষ্ট ংখ্যা ১   ১০০ ৮০ ৬০ ৫০ ৩০   

 

 

 

 

 

 

কভ মম্পাদন 

ক্ষেত্র 

ক্ষে

ক্ষত্রয 

ভান 

 

        কাম পক্রভ কভ প ম্পাদন সূচক গণনা 

দ্ধরত 

একক কভ প 

ম্পা

দন 

সূচ

নকয

ভান 

প্রকৃতঅজপন রক্ষযভাত্রা/রনণ পায়ক২০২১-২০২২ প্রদক্ষণ 

২০২২-

২৩ 

প্রদক্ষ

ণ 

২০২৩

-২৪ 

২০ 

১৯-

২০ 

২০

২০-

২১ 

অাধাযণ অরতউত্ত

ভ 

উত্তভ চররতভা

ন 

চররতভা

ননযরনদম্ন 

১০০%  ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

কভ মম্পাদন ক্ষেত্রমূ  
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কভ মম্পাদন 

ক্ষেত্র 

ক্ষে

ক্ষত্রয 

ভান 

 

        কাম পক্রভ কভ প ম্পাদন সূচক গণনা 

দ্ধরত 

একক কভ প 

ম্পা

দন 

সূচ

নকয

ভান 

প্রকৃতঅজপন রক্ষযভাত্রা/রনণ পায়ক২০২১-২০২২ প্রদক্ষণ 

২০২২-

২৩ 

প্রদক্ষ

ণ 

২০২৩

-২৪ 

২০ 

১৯-

২০ 

২০

২০-

২১ 

অাধাযণ অরতউত্ত

ভ 

উত্তভ চররতভা

ন 

চররতভা

ননযরনদম্ন 

১০০%  ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

কভ মম্পাদন ক্ষেত্রমূ  

[৫] 

কভ পাংস্থা

ননয 

ভােদভ 

ক্ষভতা 

বৃরদ্ধ 

৩ 

[৩০] 

াংস্থায রফরধভারা/ 

রফএর আইন 

অনুযণপূফ পক রনদয়াগ 

প্ররক্রয়া ম্পন্ন কযা। 

কাযী ব্যফস্থাক 

রনদয়াগ 

রনদয়াগ

কৃত 

ভরষ্ট 

০.৫   

৭ ৬ ৫ ৪ ৩ াংস্থায 

প্রদয়াজ

ন 

অনুা

নয 

রনদয়াগ 

কযা 

দফ। 

াংস্থা

য 

প্রদয়া

জন 

অনুা

নয 

রনদয়া

গ 

কযা 

দফ। 

[৩১] 

ংস্থায জাানজ স্থায়ী 

বববিক ক্ষিক এফং ইবঞ্জন 

কযানিট বননয়াগ কযা। 

বননয়াগকৃি  

কযানিট  ংখ্যা 

ভবষ্ট ংখ্যা ১.৫ - - ১৬ ১৪ ১২ ১০ ০৮ - - 

[৩২] 

কভ পকতপা/কভ পচাযীদদয  

দদান্নরত াংক্রান্ত বা 

আদয়াজন। 

কভ পকতপা/কভ পচাযী

নদয দদান্নরত  

াংক্রান্ত   অনুরষ্ঠত 

বায াংখ্যা।  

ভরষ্ট াংখ্যা ০১ - - ০২ ১ - - -  

১ 
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কভ পম্পাদন 

নক্ষত্র 

নক্ষদত্রয 

ভান 

কাম পক্রভ কভ পম্পাদন সূচক গণনা 

দ্ধ

রত 

এক

ক 

কভ পম্পাদ

ন সূচদকয 

ভান 

প্রকৃত অজপন রক্ষযভাত্রা/রনণ পায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষন 

২০২২-

২৩ 

প্রদক্ষন 

২০২৩-

২৪ 

২০১

৯-

২০ 

২০২

০-২১ 

অাধা

যণ 

অরত 

উত্তভ 

উত্তভ চর

রত 

ভান 

চর

রত 

ভা

ননয 

রন

নম্ন 

১০০% ৯০

% 

৮০

% 

৭০

% 

৬০

% 

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

সুান ও ংস্কাযমূরক কভ মম্পাদননয ক্ষেত্র (ভবিবযলদ বফবাগ কর্তমক বনধ মাবযি) 

 

সুান ও 

ংস্কাযমূরক 

কাম মক্রনভয 

ফাস্তফায়ন 

ক্ষজাযদাযকযণ 

৩০ ১) শুিািায 

কভ মবযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

শুিািায 

কভ মবযকল্পনা 

ফাস্তফাবয়ি 

 

 ১০ 

         

২) ই-গবন্যমান্স/ 

উদ্ভাফন 

কভ মবযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

ই-গবন্যমান্স/ উদ্ভাফন 

কভ মবযকল্পনা 

ফাস্তফাবয়ি 

 

 ১০ 

         

৩) িথ্য অবধকায 

কভ মবযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

িথ্য অবধকায 

কভ মবযকল্পনা 

ফাস্তফাবয়ি 

  ৩          

৪) অববনমাগ 

প্রবিকায 

কভ মবযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

অববনমাগ প্রবিকায 

কভ মবযকল্পনা 

ফাস্তফাবয়ি 

  ৪          

৫) ক্ষফা প্রদান 

প্রবিশ্রুবি 

কভ মবযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

ক্ষফা প্রদান 

প্রবিশ্রুবি 

কভ মবযকল্পনা 

ফাস্তফাবয়ি 

  ৩          
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আরভ, ব্যফস্থানা বযিারক, ফাংরানদ ববং কন মানযন,  বননফ রচফ, ননৌ-রযফন ভন্ত্রণারয় 

রনকট অঙ্গীকায কযরছ নম এই চুরিদত ফরণ পত পরাপর অজপদন দচষ্ট থাকফ।  

আরভ, ব্যফস্থানা বযিারক, ফাংরানদ ববং কন মানযন , বননফ  রচফ, ননৌ-রযফন ভন্ত্রণারয় এয 

রনকট অঙ্গীকায কযরছ নম এই চুরিদত ফরণ পত পরাপর অজপনন প্রদয়াজনীয় দমারগতা প্রদান কযফ। 

 

স্বাক্ষরযত: 

 

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

ব্যফস্থানা বযিারক        তারযখ                                              

ফাংরানদ ববং কন মানযন 

 

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

রচফ           তারযখ    

ননৌ-রযফন ভন্ত্রণারয় 
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ংনমাজনী-১ 

ংনমাজনী-১ 

 

ক্রবভক নম্বয 
ব্দংনে 

(Acronyms) 
বফফযণ 

১ BADC 
Bangladesh Agricultural 

Development Corporation 

২ BCIC 
Bangladesh Chemical Industries 

Corporation 

৩ BPC 
Bangladesh Petroleum 

Corporation 

৪ BSC 
Bangladesh Shipping 

Corporation 

৫ FFA Fire Fighting Appliances 

৬ GRS Grievance Redress System 

৭ ISM  International Safety Management 

৮ LSA Life Saving Appliances 

৯ NIS National Integrity Strategy 

১০ PSC Port State Control 

১১ RTI Right to Information 

১২ SIP Small Improvement Project 
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ংনমাজনী- ২: 

কভ মম্পাদন ব্যফস্থানা ও প্রভাণক 

ক্ররভক 

নম্বয 

কাম মক্রভ কভ পম্পাদন সূচক ফাস্তফায়নকাযী 

অনুরফবাগ, 

অরধাখা, াখা 

রেযভাত্রা অজমননয 

প্রভাণক 

১ [১] নতুন প্রকল্প ংবিষ্ট 

প্রস্তাফ প্রস্তুি, প্রনয়ন ও 

ক্ষপ্রযণ। 

প্রস্তুতকৃত প্রস্তাফ (মর্া: প্রবিনফদন, 

ববিবব) 

রযকল্পনা প্রস্তাফ প্রস্তুি, প্রনয়ন ও 

ক্ষপ্রযনণয ত্র 

২  [২] জাাদজয ক্লা 

এনুয়ার,ইোযরভরডদয়ট 

এফাংরযরনউয়ারাদব প 

রনরিতকযণ। 

ক্লা াদব প ম্পন্নকযণ। এআযরড ক্লা াদব প  প্ররতদফদন/ 

াংরিষ্ট ডকুদভে 

৩ [৩] জাাদজয 

LSA(Life Saving 

Appliances), 

FFA(Fire Fighting 

Appliances) এয 

এনুয়ার ইন্সদকন এফাং 

ারব পরাং ম্পন্ন পূফ পক 

নদ নফায়ন 

রনরিতকযণ। 

এনুয়ার ইন্সদকন এফাংারব পরাং 

ম্পন্নপূফ পক নদ নফায়ন রনরিতকযণ। 

এআযরড ইন্সদকন 

রযদাট প/নদ/ এফাং 

ারব পরাং াংরিষ্ট 

ডকুদভে 

৪ [৪] জাাদজয  (Port 

State Control-PSC) 

নযগুদরন অনুমায়ী 

জাদজয Fitness 

রনরিতকযণ। 

 (Port State Control-PSC) 

নযগুদরন অনুমায়ী জাদজয 

Fitness রনরিতকযণ। 

এআযরড Fitness াংরিষ্ট 

ডকুদভে 

৫ [৫] রফএর’য ০৮টি 

জাাদজয ার ও ফীভা 

নদ নফায়ন ও গ্রণ 

জাাজ/নদাংখ্যা ফীভা ও দাফী নফায়ন াংরিষ্ট 

রযদাট প/নদ 

৬ [৬] জাাজ নভযাভত 

াংক্রান্ত  দযত্র মূ ফহুর 

প্রচাদযয জন্য 

যফযাকাযী গদণয 

ইদভইদর দযত্র নপ্রযণ ও 

াংস্থায ওদয়ফাইদট 

দযত্র প্রকা   

 

ওদয়ফাইদট প্রকারত দযদত্রয াংখ্যা এ এ এভ ওদয়ফাইদট দযত্র 

প্রকানয কর 
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৭ [৭] আয় বৃরদ্ধ কদয াংস্থায 

ক্ষভতা বৃরদ্ধ 

 

 

 

 

 

 

 

 

নভরযন ওয়াকপদ ফর:াংস্থায 

নভযাভরত কাদজয াংখ্যা 

 

 

 

 

 

নভরযন ওয়াকপ নভযাভরত কাদজয  

work Order/ 

াংরিষ্ট ডকুদভে 

৮ [৮] ক্রুড অদয়র রযফন রযফনকৃত ক্রুড অদয়র চাট পারযাং ক্রুড অদয়র  রযফন 

াংরিষ্ট ডকুদভে 

৯ [৯] রফএর’য রনজস্ব 

রাইটাদযজ ট্াকায দ্বাযা 

উি ক্রুড অদয়র 

রাইটাদযজ কযন 

প্ররত  এক রক্ষ নভরিক টন ক্রুড অদয়র 

রনধ পারযত ভদয় রাইটাদযজকযণ 

চাট পারযাং রাইটাদযজ াংরিষ্ট 

ডকুদভে 

১০ [১০] রনধ পারযত ভদয় 

রফএরডর’য ায রযফন 

রযফনকৃত ায চাট পারযাং ায রযফন াংরিষ্ট 

ডকুদভে 

১১ [১১] রফএর’য রনজস্ব 

রতনটি ফাল্ক কযারযয়াদযয 

ভােদভ ণ্য রযফণ 

রযফনকৃত ফাল্ক ণ্য চাট পারযাং ণ্য রযফন াংরিষ্ট 

ডকুদভে 

১২ [১২] রফএর’য রনজস্ব 

রতনটি নপ্রাডাক্ট 

কযারযয়াদযয ভােদভ ণ্য 

রযফণ 

রযফনকৃত রযপাইন্ড নপ্রাডাক্ট চাট পারযাং ণ্য রযফন াংরিষ্ট 

ডকুদভে 

১৩ [১৩] নফযকাযী ররাং 

প্ররতষ্ঠানদক কাদগ পা 

রযফদন ছাড়ত্র প্রদান 

নফযকাযী ররাং প্ররতষ্ঠানদক কাদগ পা 

রযফদন ছাড়ত্র প্রদান 

দূযপ্রাচয ছাড়ত্র প্রদান  াংরিষ্ট 

ডকুদভে 

১৪ [১৪] নদী ও রফদদী 

ফন্দদয জাাদজ ারন 

যফযা 

নদী ও রফদদী ফন্দদয জাাদজ ারন 

যফযা 

অাদযন ারন যফযানয 

অনুনভাদন/ াংরিষ্ট 

ডকুদভে 

১৫ [১৫] নদী-রফদদীফন্দদয 

Vessel Movement 

Position প্রকা 

প্রকারত রযদাদট পয াংখ্যা অাদযন প্রকারত বযনাট ম 

১৬ [১৬]জাাদজ রডরএ ফা 

সুারযদেদন্ডট রযদ পন 

সুারযদেদন্ডে রযদ পাট রডরএ রযদ পন বযনাট ম 

১৭ [১৭] ISM ইোযনার 

অরডট 

অরডট রযদাট প রডরএ ISM ইোযনার অরডট  

াংরিষ্ট ডকুদভে 

১৮ [১৮]বফএবয 

ক্ষযাস্টাযভুক্ত নাবফকনদয  

ক্ষাষ্যনদয NMI-ক্ষি 

প্রবেনণ ক্ষপ্রযনণয ব্যফস্থা 

কযা 

প্রবেণ প্রাপ্ত   ক্ষাষ্য ংখ্যা ব ান মাননর প্রবেনণ ক্ষপ্রযণ াংরিষ্ট 

ডকুদভে 
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১৯ [১৯] Repatriation 

Agent বননয়াগ কযা। 

Repatriation Agent বননয়াগ 

প্রবক্রয়া ম্পন্ন কযা।  

ব ান মাননর Agent বননয়াগ াংরিষ্ট 

ডকুদভে 

২০ [২০] ইদরকিরনক পান্ড 

িান্সপায (ইএপটি) এয 

ভােদভ রযদাধ 

রযদারধত রফদরয াংখ্যা রাফ রফর রযদাধ াংরিষ্ট 

ডকুদভে 

২১ [২১] এবব ফাস্তফায়ন ববএ-২০০৬ এফং ববআয-২০০৮ 

এয বফবধ-বফধাননয আনরানক এবব 

বযকল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন  

অথ প প্রণয়নকৃি এবব 

২২ [২২] ফানজট ফাস্তফায়ন 

 

ত্রত্রভাবক ফানজট ফাস্তফায়ন অগ্রগবি 

প্রবিনফদন প্রণয়ন পূফ মক ভিণারনয় 

দাবখর 

অথ প ফানজট ফাস্তফায়ন অগ্রগবি 

ভিণারনয় ক্ষপ্রযননয 

অনুবরব 

২৩ [২৩] াওনা আদায় 

ংক্রান্ত বা 

বফববন্ন যকাযী ও ক্ষফযকাযী 

ংস্থা/প্রবিষ্ঠাননয বনকট নি  

বফএবয মাফিীয় াওনা আদানয়য 

রনেয বা আফান। 

 

অথ প বায ননাটি/ উরস্থরত 

২৪ [২৪] মুবজফ ফল ম উরনে 

খুরনায ফয়যাস্থ বফএব’য 

প্লট নং ৫০,৫১,৫২,৫৩-এ 

বৃে ক্ষযান 

 

 

ক্ষযানকৃি বৃনেয ংখ্যা 

 

খুরনা অরপ বৃে ক্ষযাদনয অনুদভাদন/ 

ছরফ 

২৫ [২৫] রফ এ র টাওয়ায 

এয ২২ টি নলায এয  

ইউটিররটি বফর মর্া ভনয় 

াংগ্র কদয রনয়রভত 

যকারয নকালাগাদয রফর 

জভা প্রদান 

 

যকারয নকালাগাদয রফর জভা প্রদাদনয 

াংখ্যা 

ঢাকা অরপ রফদরয অনুররর 

২৬ [২৬] অবযন্তযীন রফরবন্ন 

রফবাগ /অরপদ রনযীক্ষা 

কাম পক্রভ ম্পন্নকযণ 

রযদ পনকৃত রফবাগ /অরপ এয উয 

প্রস্তুকৃত অরডট রযদাট প এয াংখ্যা 

বনযীো প্ররতষ্ঠান প্রধানদক অরডট 

রযদাট প প্রদাদনয ত্র 

২৭ [২৭] ক্ষকাববি-১৯ 

ক্ষভাকাবফরায় কভ মকিমা-

কভ মিাযীনদয ভানঝ স্বাস্থয 

সুযো াভগ্রী বফিযণ 

স্বাস্থয সুযো াভগ্রী প্রাপ্ত কভ মকিমা-

কভ মিাযীয ংখ্যা 

প্রান স্বাস্থয সুযো াভগ্রী 

বফিযণ অনুদভাদন/ 

াংরিষ্ট ডকুদভে 

২৮ [২৮] মুবজফফল ম উরনেয 

যক্তদান কভ মসূবি 

যক্তদান কভ মসূবি প্রান কভ মসূবিয অনুদভাদন/ ছরফ 

২৯ [২৯] মুবজফফল ম উরনেয 

এবিভ ফাচ্চা ক্ষদয ভানঝ 

খাফায বফিযণ 

 

খাফায প্রাপ্ত এবিভ বশুয ংখ্যা প্রান খাফায বফিযণ কভ মসূবিয 

অনুদভাদন/ ছরফ 

৩০ [৩০] াংস্থায রফরধভারা/ কাযী ব্যফস্থাক রনদয়াগ রচফারয় রনদয়াগ াকুপরায এয 
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রফএর আইন 

অনুযণপূফ পক রনদয়াগ 

প্ররক্রয়া ম্পন্ন কযা। 

কর 

৩১ [৩১] ংস্থায জাানজ 

স্থায়ী বববিক ক্ষিক এফং 

ইবঞ্জন কযানিট বননয়াগ 

কযা। 

বননয়াগকৃি  কযানিট  ংখ্যা ব ান মাননর রনদয়াগ াকুপরায এয 

কর 

৩২ [৩২] 

কভ পকতপা/কভ পচাযীদদয  

দদান্নরত াংক্রান্ত বা 

আদয়াজন। 

কভ পকতপা/কভ পচাযীদদয দদান্নরত  

াংক্রান্ত   অনুরষ্ঠত বায াংখ্যা।  

রচফারয়/প্রান 

 

বায ননাটি/ উরস্থরত 

 

 

 

 

 

 

াংদমাজনী ৩:  

অন্য অবপনয নে ংবিষ্ট কভ মম্পাদন সূিকমূ 

 

কাম পক্রভ কভ পম্পাদন সূচক ক্ষমকর অবপনয ানর্ 

ংবিষ্ট 

ংবিষ্ট অবপনয ানর্ 

কাম মক্রভ ভন্বনয়য ক্ষকৌর 

ক্রুড অদয়র রযফন রযফনকৃত ক্রুড অদয়র ফাংরানদ ক্ষনিাবরয়াভ 

কন মানযন 

 

রফএর’য রনজস্ব রাইটাদযজ 

ট্াকায দ্বাযা উি ক্রুড অদয়র 

রাইটাদযজ কযন 

প্ররত  এক রক্ষ নভরিক 

টন ক্রুড অদয়র রনধ পারযত 

ভদয় রাইটাদযজকযণ 

ফাংরানদ ক্ষনিাবরয়াভ 

কন মানযন  

 

রনধ পারযত ভদয় রফএরডর’য 

ায রযফন 

রযফনকৃত ায ফাংরানদ কৃবল উন্নয়ন 

কন মানযন 

 

রফএর’য রনজস্ব রতনটি ফাল্ক 

কযারযয়াদযয ভােদভ ণ্য 

রযফণ 

রযফনকৃত ফাল্ক ণ্য ক্ষনৌ-বযফন ভিণারম  

রফএর’য রনজস্ব রতনটি 

নপ্রাডাক্ট কযারযয়াদযয ভােদভ 

রযফনকৃত রযপাইন্ড 

নপ্রাডাক্ট 

ক্ষনৌ-বযফন ভিণারম  
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ণ্য রযফণ 
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াংদমাজনী ৪: 

দিয /াংস্থায জাতীয় শুদ্ধাচায নকৌর কভ পরযকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

দিয /াংস্থায নাভ: ফাাংরাদদ ররাং কদ পাদযন 

কাম পক্রদভয নাভ কভ পম্পাদন সূচক 

 

সূচদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয 

দারয়ত্বপ্রাি 

ব্যরি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ পফছদযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজপন 

১ভ 

নকায়াট পায 

২য় 

নকায়াট পায 

৩য় 

নকায়াট পায 

৪থ প 

নকায়াট পায 

নভাট 

অজপন 

অরজপত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যফস্থা………………………………..... ২২ 

১.১ তনরতকতা করভটিয বা আদয়াজন বা আদয়ারজত ৪ াংখ্যা বারত/নপা

কার দয়ে 

কভ পকতপা 

৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজপন      

১.২ তনরতকতা করভটিয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত রদ্ধান্ত ৬ % বারত/নপা

কার দয়ে 

কভ পকতপা 

১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজপন      

১.৩ সুান প্ররতষ্ঠায রনরভত্ত অাংীজদনয 

(stakeholders) অাংগ্রদণ  বা 

অনুরষ্ঠত বা ২ াংখ্যা এনআইএ 

টিভ/াংরিষ্ট 

রফবাগ 

৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজপন      

১.4  শুিাচায ংিান্ত প্ররক্ষণ অজ াজন  প্ররক্ষণ 

অজ ারজত 

২ ংখ্যা এনআইএ 

টিভ/াংরিষ্ট 

রফবাগ 

২ রক্ষযভাত্রা  ১  ১    

অজপন      

১.৫ কভ প-রযদফ উন্নয়ন  উন্নত কভ প-

রযদফ 

২ াংখ্যা ও 

তারযখ 

ভাব্যফস্থা

ক(প্রান) 

৪ , 

৩০-০৯-২০২১, 

৩১-১২-২০২১ , 

৩১-০৩-২০২২ 

৩০-০৬-২০২২ 

রক্ষযভাত্রা ১ 

৩০-০৯-২০২১ 

১ 

৩১.১২.২১ 

১ 

৩১-০৩-২২ 

১ 

৩০.০৬.২২ 

   

অজপন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচায নকৌর 

কভ পরযকল্পনা, ২০২১-২২ ও তত্রভারক 

রযফীক্ষণ প্ররতদফদন াংরিষ্ট ভন্ত্রণারদয় 

দারখর ও স্ব স্ব ওদয়ফাইদট 

আদরাডকযণ 

কভ পরযকল্পনা  ও 

তত্রভারক 

প্ররতদফদন 

দারখরকৃত ও 

আদরাডকৃত 

১ তারযখ এনআইএ 

টিভ/াংরিষ্ট 

রফবাগ 

 রক্ষযভাত্রা ১০.০৬.২০২১ 

 

      

অজপন      

১.৭ আওতাধীন  আঞ্চররক/ ভাঠ ম পাদয়য 

কাম পারয় (প্রদমাজয নক্ষদত্র) কর্তপক 

দারখরকৃত জাতীয় শুদ্ধাচায নকৌর 

কভ পরযকল্পনা ও রযফীক্ষণ  প্ররতদফদদনয 

ওয রপডব্যাক প্রদান  

রপডব্যাক 

বা/কভ পারা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তারযখ  ৩০-০৯-২০২১, 

৩১-১২-২০২১ , 

৩১-০৩-২০২২ 

৩০-০৬-২০২২ 

রক্ষযভাত্রা  

৩০-০৯-২০২১ 

 

৩১.১২.২১ 

 

৩১-০৩-২২ 

 

৩০.০৬.২২ 

  

 

অজপন      
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কাম পক্রদভয নাভ কভ পম্পাদন সূচক 

 

সূচদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয 

দারয়ত্বপ্রাি 

ব্যরি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ পফছদযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজপন 

১ভ 

নকায়াট পায 

২য় 

নকায়াট পায 

৩য় 

নকায়াট পায 

৪থ প 

নকায়াট পায 

নভাট 

অজপন 

অরজপত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৮ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান এফাং 

পুযস্কাযপ্রািদদয তাররকা ওদয়ফাইদট 

প্রকা 

প্রদত্ত পুযস্কায ১ তারযখ এনআইএ 

টিভ/াংরিষ্ট 

করভটি 

১৫-০৬-২০২২ রক্ষযভাত্রা    ১৫.০৬.২২    

অজপন 

 

 

     

২.  আরথ পক ব্যফস্থানা উন্নয়ন ........................................................................ ০৮ 

২.১ ২০২১-২২ অথ প ফছদযয ক্রয়-

রযকল্পনা  (প্রকদল্পয  অনুদভারদত ফারল পক 

ক্রয় রযকল্পনা)   ওদয়ফাইদট প্রকা 

ক্রয়-রযকল্পনা 

ওদয়ফাইদট 

প্রকারত 

২ তারযখ ভাব্যফস্থা

ক(অথ প) 

৩০-০৮-২০২১ রক্ষযভাত্রা ৩০-০৮-

২০২১ 

     প্রকল্প ননই  

অজপন      

২.২  প্রকজল্পয PSC ও PIC বা 

অজ াজন  

বা অজ ারজত ২ ংখ্যা  

- 

রক্ষযভাত্রা - - - -   প্রকল্প ননই 

রফধায় 

প্রদমাজয নয় 
অজপন      

২.৩ ফারল যক ফাজজট ফাস্তফা ন ফাজজট ফাস্তফার ত ২ % ভাব্যফস্থা

ক(অথ প) 

১০০% রক্ষযভাত্রা ২০% ২৫% ২৫% ৩০%   প্রকল্প ননই 

রফধায় 

রনদদ পরকা 

নভাতাদফক 

ফারল পক 

ফাদজট 

ফাস্তফায়ন 

অন্তর্ভ পি কযা 

দয়দছ  

অজপন      

২.৪ প্রকল্প ভারি নদল প্রকদল্পয ম্পদ 

(মানফান, করম্পউটায, আফাফত্র 

ইতযারদ) রফরধ নভাতাদফক স্তান্তয কযা 

প্রকদল্পয ম্পদ 

রফরধ নভাতাদফক 

স্তান্তরযত 

২ তারযখ  

- 

রক্ষযভাত্রা - - - -   প্রকল্প ননই 

রফধায় 

প্রদমাজয নয় 

অজপন      

৩. শুদ্ধাচায াংরিষ্ট এফাং দুনীরত প্ররতদযাদধ ায়ক অন্যান্য কাম পক্রভ……………..২০ 

৩.১ তত্রভারক শুদ্ধাচায রফলয়ক 

আদরাচনা বা 

বা আদয়ারজত ৪ াংখ্যা এনআইএ 

টিভ/াংরিষ্ট 

রফবাগ 

৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজপন      

৩.২ রনয়রভত তত্রভারক আয়-ব্যদয়য তথ্য 

প্রকা 

প্রকারত রাফ ৪ াংখ্যা ভাব্যফস্থাক(

রাফ) 
৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজপন      

৩.৩ জাাজ অজপদনয রনরভত্ত 

চরভান/ম্পারদত রফরবন্ন কাম পক্রদভয 

অগ্রগরত প্ররতদফদন/তথ্য াংরিষ্ট ক্ষদক 

অফরত কযণ। 

তথ্য প্রকা/নপ্রযণ  ৪ াংখ্যা ভাব্যফস্থাক(

রযকল্পনা) 
০৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১   (ত্র, ই-

নভইর, 

ওদয়ফাই

ট-এ 

প্রদ পন, 

অজপন      
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কাম পক্রদভয নাভ কভ পম্পাদন সূচক 

 

সূচদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয 

দারয়ত্বপ্রাি 

ব্যরি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ পফছদযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজপন 

১ভ 

নকায়াট পায 

২য় 

নকায়াট পায 

৩য় 

নকায়াট পায 

৪থ প 

নকায়াট পায 

নভাট 

অজপন 

অরজপত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

রযদাট প, 

প্ররতদফদন

) 

৩.৪  াখা/অরধাখা ও জাাজ রযদ পন রযদ পন ম্পন্ন ২ াংখ্যা ভাব্যফস্থাক(

অাদযন) 
০৮ রক্ষযভাত্রা ২ ২ ২ ২    

অজপন      

৩.৫ অবযন্তযীন রনযীক্ষা কাম পক্রভ প্রকারত ভয়সূরচ ২ তারযখ ভাব্যফস্থাক(

রনযীক্ষা) 
৩০.০৯.২১ রক্ষযভাত্রা ৩০.০৯.২১       

অজপন      

৩.৬ ই-রজর নটন্ডায ই-রজর এয 

ভােদভ ক্রয় 

ম্পন্ন। 

২ াংখ্যা ভাব্যফস্থাক(

প্রান/এএ

এভ/এআযরড/

ওয়াকপ) 

০২ রক্ষযভাত্রা  ০১  ০১    

অজপন        

৩.৭ ওয়ান স্ট ারব প স্থান স্থারত ারব প ২ াংখ্যা ভাব্যফস্থাক(

প্রান) 

০১ রক্ষযভাত্রা   ০১     

অজপন        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 | P a g e  
 

ংজমাজনী ৫: ই-গবন্যপান্স ও উদ্ভাফন কভ পরযকল্পনা 

 

িভ  
কভ যম্পাদন শক্ষত্র  ভান কাম যিভ 

কভ যম্পাদন 

সূচক 
একক 

কভ যম্পাদন সূচজকয 

ভান 

রক্ষযভাত্রা ২০২১-২০২২ 

াধাযণ উত্তভ চররত ভান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১] আ-গবর্ন্যান্স ও উদ্ভাফন ংিান্ত 

কাম যিজভয ফাস্তফা ন 

শজাযদাযকযণ 

 

 

 

 

 

৩৫ 

[১.১] উদ্ভাফনী ধাযণা ফাস্তফা ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাফনী ধাযণা ফাস্তফার ত 
তারযখ ৫ 

১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] শফা রজকযণ [১.২.১] একটি শফা রজকৃত  
তারযখ ৫ 

২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  শফা রিরজটাআজজন [১.৩.১] ন্যযনতভ একটি শফা রিরজটাআজকৃত 
তারযখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] আতঃপূজফ য ফাস্তফার ত উদ্ভাফনী ধাযণা, 

রজকৃত ও রিরজটাআজকৃত শফা ংিান্ত 

ম যাজরাচনা বা   

[১.৪.১] বা অজ ারজত  
তারযখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] আ-নরথয ব্যফায বৃরি [১.৫.১] আ-পাআজর শনাট রনষ্পরত্তকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪থ য রল্প রফপ্লজফয চযাজরঞ্জ 

শভাকাজফরা  কযণী  রফলজ  ফরতকযণ 

বা/কভ যারা অজ াজন 

[১.৬.১] বা/কভ যারা অজ ারজত 
ংখ্যা ৪ ২ ১ - 

 

 

২ 

[২] প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরি  ১৫ 

[২.১] তথ্য ফাতা ন ারনাগাদকযণ 

[২.১.১] তথ্য ফাতা জন কর শফা ফক্স 

ারনাগাদকৃত 

ংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রফরবে প্রকানা ও তথ্যারদ তথ্য 

ফাতা জন প্রকারত 

ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] আ-গবর্ন্যান্স ও উদ্ভাফন কভ যরযকল্পনা 

ফাস্তফা ন  

[২.২.১] কভ যরযকল্পনা ফাস্তফা ন ংিান্ত 

প্ররক্ষণ অজ ারজত  

ংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]আ-গবর্ন্যান্স কভ যরযকল্পনা ফাস্তফা জনয 

জর্ন্ ফযাদ্দকৃত থ য ব্যর ত 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কভ যরযকল্পনায ফাস্তফা ন গ্রগরত 

ম যাজরাচনা ংিান্ত বা অজ ারজত 

ংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কভ যরযকল্পনায ধ যফারল যক স্ব-মূল্যা ন 

প্ররতজফদন ভরিরযলদ রফবাজগ/ ঊর্ধ্যতন 

কর্তযজক্ষয রনকট শপ্ররযত 

তারযখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] শদজ/রফজদজ ফাস্তফার ত ন্যযনতভ একটি 

উজযাগ রযদ যনকৃত 

ংখ্যা ৩ 
৩০/05/ ২০২২ ৩০/06/ ২০২২ - 
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ংজমাজনী ৬: রবজমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা ংিান্ত কভ য-রযকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

কাম যিজভয শক্ষত্র ভান কাম যিভ 
কভ যম্পাদন 

সূচক 
একক 

কভ যম্পাদন 

সূচজকয ভান 

প্রকৃত 

জযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

জযন 

২০২০-

২১ 

রক্ষযভাত্রা ২০২১-২০২২ 

াধাযণ 
রত 

উত্তভ 
উত্তভ  

চররত 

ভান 

চররত 

ভাজনয 

রনজে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক 

ব্যফস্থানা 

 

 

৫ 

[১.১] রবজমাগ রনষ্পরত্ত কভ যকতযা 

(রনক) ও অরর কভ যকতযায 

তথ্য ওজ ফাআজট ত্রত্রভারক 

রবরত্তজত ারনাগাদকযণ  

[১.১.১]  রনক 

ও অরর 

কভ যকতযায তথ্য 

ারনাগাদকৃত 

এফং ওজ ফাআজট 

অজরািকৃত 

ংখ্যা 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

রযফীক্ষণ ও 

ক্ষভতাবৃরি 

 

২০ 

[২.১] রনরদ যষ্ট ভজ  নরাআন / 

পরাআজন প্রাপ্ত রবজমাগ 

রনষ্পরত্ত এফং রনষ্পরত্ত ংিান্ত 

ভারক প্ররতজফদন উর্ধ্যতন 

কর্তযক্ষ ফযাফয শপ্রযণ   

[২.১.১] রবজমাগ 

রনষ্পরত্তকৃত  
% 

৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কভ যকতযা/কভ যচাযীজদয 

রবজমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা এফং 

রজঅযএ পটও যায রফল ক  

প্ররক্ষণ অজ াজন 

[২.২.১] প্ররক্ষণ 

অজ ারজত 
ংখ্যা 

৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রভারক রবরত্তজত 

রযফীক্ষণ এফং ত্রত্রভারক 

রযফীক্ষণ প্ররতজফদন  উর্ধ্যতন 

কর্তযজক্ষয রনকট শপ্রযণ 

[২.৩.১] 

ত্রত্রভারক 

প্ররতজফদন শপ্ররযত 

  ংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] রবজমাগ প্ররতকায 

ব্যফস্থানা রফলজ  

শেকজাল্ডাযগজণয ভন্বজ  

ফরতকযণ বা  

[২.৪.১] বা 

নুরষ্ঠত 
ংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 
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ংজমাজনী ৭: শফা প্রদান প্ররতশ্রুরত ফাস্তফা ন কভ য-রযকল্পনা, ২০২১-২০২২  

কাম যিজভয শক্ষত্র ভান কাম যিভ 
কভ যম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ যম্পাদন 

সূচজকয ভান 

প্রকৃত 

জযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

জযন 

২০২০-

২১ 

রক্ষযভাত্রা ২০২১-২০২২ 

াধাযণ 
রত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চররত 

ভান 

চররত 

ভাজনয 

রনজে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারতষ্ঠারনক 

 

 

১0 

[১.১] শফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

রযফীক্ষণ করভটিয রিান্ত 

ফাস্তফা ন 

[১.১.১] রিান্ত 

ফাস্তফার ত 
% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] শফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

ত্রত্রভারক রবরত্তজত 

ারনাগাদকযণ   

[১.২.১] 

ওজ ফাআজট  

প্ররত ত্রত্রভারজক 

ারনাগাদকৃত 

ংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

ক্ষভতা জযন ও 

রযফীক্ষণ 
১5 

[২.১] শফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

রফল ক  প্ররক্ষণ 

অজ াজন  

 

[১.১.১] প্ররক্ষণ 

অজ ারজত 

 

ংখ্যা 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  শফা প্রদান রফলজ  

শেকজাল্ডাযগজণয ভন্বজ  

ফরতকযণ বা 

অজ াজন 

[১.৩.১]  

ফরতকযণ বা 

নুরষ্ঠত 

ংখ্যা 5 - - ২ ১ - - - 

 

 



32 | P a g e  
 

ংজমাজনী ৮: তথ্য রধকায রফলজ  ২০২১-২২ থ যফছজযয ফারল যক কভ যরযকল্পনা  

 

কভ যম্পাদজনয শক্ষত্র ভান কাম যিভ 
কভ যম্পাদন 

সূচক 
একক 

কভ যম্পাদন 

সূচজকয ভান 

প্রকৃত 

জযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

জযন 

২০২০-

২১ 

রক্ষযভাত্রা ২০২১-২০২২ 

াধাযণ 
রত 

উত্তভ 
উত্তভ  

চররত 

ভান 

চররত 

ভাজনয 

রনজে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক ১০ 

[১.১] তথ্য রধকায 

অআন নুমা ী রনধ যারযত 

ভজ য ভজধ্য তথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] রনধ যারযত ভজ য ভজধ্য 

তথ্য প্রদানকৃত 
% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

ক্ষভতা বৃরি 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রজণারদতবাজফ 

প্রকাজমাগ্য তথ্য  

ারনাগাদ কজয 

ওজ ফাআজট প্রকা 

[১.2.১] ারনাগাদকৃত তথ্য 

ওজ ফাআজট প্রকারত 

তারযখ 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
- 

[১.৩] ফারল যক প্ররতজফদন 

প্রকা  

[১.3.১] ফারল যক প্ররতজফদন 

প্রকারত  
তারযখ  ০৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-১১-

২০২১ 

১৫-১২-

২০২১ 
- - 

[১.৪]  তথ্য রধকায 

অআন, ২০০৯ এয ৫ 

ধাযা নুাজয মাফতী  

তজথ্যয কযাটাগরয  ও 

কযাটারগ ত্রতরয/ 

ারনাগাদকযণ 

[১.4.১]  তজথ্যয কযাটাগরয  ও 

কযাটারগ প্রস্তুতকৃত/ারনাগাদকৃত 
তারযখ ০৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
- 

[১.৫] তথ্য রধকায 

অআন ও রফরধরফধান 

ম্পজকয জনজচতনতা 

বৃরিকযণ 

[১.5.১]  প্রচায কাম যিভ ম্পে 
কাম যিজভয 

ংখ্যা 
০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য রধকায 

রফলজ  কভ যকতযাজদয 

প্ররক্ষণ অজ াজন    

[১.6.১] প্ররক্ষণ অজ ারজত 
প্ররক্ষজণয 

ংখ্যা  
০৩   ৩ ২ ১ - - 

 


