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বিভাগীয় সমিায় কার্ িালয়, চট্টগ্রাম এর কম িসম্পাদধ্যির সাবি িক বচত্র 

(Overview of the Performance of Divsional Cooperative Office, Ctg) 
সাম্প্রবতক অজিি, চযাধ্যলঞ্জ এিং ভবিষ্যৎ পবরকল্পিা: 

১। সাম্প্ররবতক িছর সমূধ্যহর (৩ িছর) প্রিাি অজিি সমূহ :  
 

সমিায়ধ্যক উন্নয়িমুখী ও সেকসই করার জন্য সমিায় অবিদপ্তধ্যরর কাধ্যজর িারািাবহকতা রক্ষার পাশাপাবশ ভবিষ্যৎ চযাধ্যলঞ্জ 

সমাকাধ্যিলার বভবি প্রস্তুবতর সক্ষধ্যত্র বিভাগীয় সমিায় কার্ িালয়, চট্টগ্রাম বিগত বতি িৎসধ্যর উধ্যেখধ্যর্াগ্য সাফল্য অজিি কধ্যর। 

রিগত রতন িছরি মর্াট ৪,১৭৩টি নতুন সর্িায় সরর্রত গঠন কিা হরয়রছ ২,৫০,৩৮0 জনয  নতুনভারি সর্িারয় সদস্যভুক্ত কিা 

হরয়রছ 31,767টি সর্িায় সরর্রতি রনিীক্ষা সম্পন্ন কিা হরয়রছ, ভ্রাম্যর্ান টিরর্ি মােধ্যম ৩১,৫০০জি সমিায়ীধ্যক চাবহদা 

বভবিক প্রবশক্ষণ প্রদাি করা হধ্যয়ধ্যছ। ‘সমিায় অবিদপ্তরধ্যক শবিশালীকরণ প্রকল্প’, ‘ফযাবমলী ওধ্যয়লধ্যফয়ার প্রকল্প’ এর আওতায় 

সৃষ্ট আিতমক তহবিল হনত ৫৪জন সর্িায়ী উনযাক্তানক ৫,৭৫,০০০ োকা ঋণ প্রদাি করা হধ্যয়ধ্যছ। ‘উন্নত জানতর গাভী পালননর 

র্াধ্যনর্ সুবিধািবিত র্বহলানদর জীিন াত্রার র্ানউন্নয়ন প্রকল্প’ এর আওতায় ফফনী ও িাঁদপুর ফজলায় ৬০০জন র্বহলা 

সর্িায়ীনক ফর্াট ৭,২০,০০,০০০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হনয়নে। চাবহদা বভবিক প্রবশক্ষণ ও ঋণ প্রদাধ্যির মােধ্যম ২৩,৪৩৩ 

জধ্যির স্ব-কম িসংস্থাধ্যির ব্যিস্থা করা হধ্যয়ধ্যছ। এছাড়াও ‘রূপকল্প-২০২১’, ‘এসবিবজর লক্ষযমাত্রা অজিি’ এিং ৭ম পঞ্চিাবষ িকী 

পবরকল্পিার আধ্যলাধ্যক সমিায় অবিদপ্তর কর্তিক গৃহীত উন্নয়ি প্রকধ্যল্পর কার্ িক্রম এ বিভাধ্যগ িাস্তিায়ি করা হধ্যে। িাস্তিাবয়ত ও 

চলমাি এ সকল প্রকল্পগুধ্যলার মােধ্যম বিগত ৩ িছধ্যর ২,৮০০ জি গ্রামীণ মবহলা ও সিকার যুিকধ্যক স্বািলম্বী করা হধ্যয়ধ্যছ। 

এোড়া প্রধানর্ন্ত্রী দপ্তনরর আশ্রয়ণ প্রকনল্পর আওতায় ১৪,৯০,৭৬,৯১৬ টাকা ঋণ বিতরণ এিং ৯,৬২,৩২,৯৭৭ টাকা ঋনণর বকবস্ত 

আদায় করা হয়।  

২। সমস্যা ও চযাধ্যলঞ্জসমূহঃ 

উন্নয়িমুখী ও সেকসই সমিায় গঠধ্যির মােধ্যম চট্টগ্রাম বিভাধ্যগর বিবভন্ন সেবণ-সপশার মানুধ্যষর আর্ ি-সামাবজক উন্নয়ধ্যি চট্টগ্রাম 

বিভাগীয় সমিায় কার্ িালধ্যয়র চযাধ্যলঞ্জ িহুবিি। এ বিভাধ্যগ বিিবন্ধত সমিায় এর সংখ্যা ৩০,৯২৮টি। িািা সেবণ ও সপশার 

সবিলধ্যি সংগঠিত হওয়া বিবচত্রযময় কার্ িক্রধ্যম বিপুল সংখ্যক সমিায় সবমবতধ্যত সুশাসি প্রবতষ্ঠার জন্য পবরদশ িি, বিরীক্ষাসহ 

অন্যান্য বিবিিদ্ধ বনয়নর্ এিং প্রিবলত পদ্ধবতনত বিবিড় মবিেবরং করা অন্যতম িড় চযাধ্যলঞ্জ। সমিায়ীধ্যদর চাবহদা পূরধ্যণ 

যুনগাপন াগী আধুবনক প্রবশক্ষণ ও প্রযুবি সহায়তা প্রদাি এ সমধ্যয়র অন্যতম দািী। এনেনত্র প্রধ্যয়াজিীয় জিিল, র্ািিাহি ও 

পর্ িাপ্ত অর্ ি িরাে থাকনল রুটিি কাধ্যজর মােধ্যম এ সমস্যার সমািাি সম্ভি।  

৩। ভবিষ্যৎ কম িপবরকল্পিাঃ  

সমিায় সবর্বতর সংখ্যা সর্ৌবিক পর্ িাধ্যয় বিধ্যয় আসার জন্য অিসায়ধ্যি ন্যস্ত সমিায় সবমবত অিসায়ি কার্ িক্রম দ্রুত বিষ্পবি করা, 

ই-সরবজফেশি কার্ িক্রম চাু  এিং ই-সাবভ িধ্যসর আওতায় বিদ্যমাি সমিায় সবমবতগুধ্যলার সপ্রাফাইল ব্যিস্থাপিার জন্য অিলাইধ্যি 

পুন:বনিন্ধন কার্ িক্রম চাু  করা ২০২২-২০২৩ অর্ ি িছধ্যরর অন্যতম প্রিাি লক্ষয। তাোড়া ২০২২-২০২৩ সারলি র্রে ৪০০০টি 

নতুন সর্িায় সরর্রত গঠন কিা ১,৫০,০0০ জনক  নতুনভারি সর্িারয় সদস্যভুক্ত কিা 3০,০০০ টি সর্িায় সরর্রতি রনিীক্ষা 

সম্পন্ন কিা, ভ্রাম্যর্াণ টিরর্ি মােধ্যম ১০,২৫০ জি সমিায়ীধ্যক চাবহদা বভবিক প্রবশক্ষণ প্রদাি করা ১৫০টি উৎপাদিমুখী সবমবত 

গঠি করা হধ্যি। উদ্ভািিী উধ্যদ্যাধ্যগর মােধ্যম বিভাগীয় সমিায় কার্ িালধ্যয়র িাগবরক সসিা সহজ করা এিং সেি বভবিক প্রবশক্ষণ 

ও প্রযুবি সহায়তা প্রদাি করার মােধ্যম সমিায়ী উধ্যদ্যািা সৃবি ও স্ব-কম িসংস্থাধ্যির পর্ সুগম করাও অন্যতম লক্ষয। সমিাধ্যয়র 

মােধ্যম সদশীয় পধ্যের উৎপাদি বৃবদ্ধ এিং উৎপাবদত পে সরাসবর সভািাধ্যদর বিকে সুলভ মূধ্যল্য সপৌধ্যছ সদয়ার লধ্যক্ষয সমিায় 

পধ্যের ব্রাবডং, িাজারজাতকরধ্যণ সহায়তা করা হধ্যি। এছাড়া সমিাধ্যয়র মােধ্যম নৃ-তাবিক জিধ্যগাষ্ঠী, সুবিিািবঞ্চত অিগ্রসর 

জিধ্যগাষ্ঠীর মবহলাধ্যদর বিধ্যয় এই বিভাগািীি প্রবতটি সজলায় কমপধ্যক্ষ ০৫টি কধ্যর সমিায় সবমবত গঠি করার মােধ্যম তাধ্যদর 

সরাসবর ও বিকল্প কম িসংস্থাি সৃবি, সামাবজক ও আবর্ িক বিষম্য হ্রাস এিং জীিির্াত্রার মাি উন্নয়ি ও ক্ষমতায়ি করা হধ্যি 

অন্যতম প্রিাি লক্ষয।  

২০২১-২০২২ অর্ িিছধ্যরর সম্ভাব্য প্রিাি অজিিসমূহঃ 

 ১৪৪টি উৎপাদিমুবখ সমিায় সংগঠি করা হধ্যি; 

 ১০,2০০ জন সর্িায়ীনক (পুরুষ ও র্বহলা) চারহদারভরিক ভ্রাম্যর্াণ প্ররিক্ষণ প্রদান কিা হরি;  

 ২৮9০টি সর্বোয় সখ্রর্খ্রত পখ্ররদশ মন এবং ১০,893 টি সর্বোয় সখ্রর্খ্রত খ্রনরীক্ষো সম্পোদন  রো হযব; 

 িারষ যক রনি যাচনী কযারলন্ডাি মর্াতারিক শতিোগ সর্িায় সখ্রর্খ্রতর রনি যাচন অনুষ্ঠান রনরিত কিা হরি; 

 সর্বোযয়র র্োধ্যযর্ 1৩,800 সর্িায়ীি স্ব-কর্ যসংস্থান সৃরি কিা হরি। 
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প্রস্তািনা 

 

 

প্রাবতষ্ঠাবিক দক্ষতা বৃবদ্ধ, স্বেতা ও জিািবদবহ সজারদার করা, সুশাসি সংহতকরণ এিং সম্পধ্যদর র্র্ার্র্ 

ব্যিহার বিবিতকরধ্যণর মােধ্যম  রূপকল্প ২০৪১ এর র্র্ার্র্ িাস্তিায়ধ্যির লধ্যক্ষয- 

 

যুগ্ম-বিিন্ধক, বিভাগীয় সমিায় কার্ িালয়, চট্টগ্রাম 

 

ও 

 

বিিন্ধক ও মহাপবরচালক, সমিায় অবিদপ্তর, াাকা  

 

এর মধ্যে ২০21 সাসলর জুি মাধ্যসর ১৭ তাবরধ্যখ  

 

এই িাবষ িক কম িসম্পাদি চুবি (২০২১-২০২২) স্বাক্ষবরত হল। 

 

 

এই চুবিধ্যত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ বিম্নবলবখত বিষয়সমূধ্যহ সিত হধ্যলি: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 বিভাগীয় সমিায় কার্ িালয়, চট্টগ্রাম এর রূপকল্প (Vision), অবভলক্ষয (Mission), সকৌশলগত 

উধ্যেশ্যসমূহ এিং কার্ িািলী 

১.১ রূপকল্প (Vision): 

      কে সই সর্বোয়, কে সই উন্নয়ন 

১.২ অরভলক্ষয (Mission): 
     সমিায়ীধ্যদর সক্ষমতা বৃবদ্ধ এিং উধ্যদ্যািা সৃবির মােধ্যম কৃবষ, অকৃবষ, আবর্ িক ও সসিা খাধ্যত 

সেকসই সমিায় গধ্যড় সতালা। 

১.৩  কম িসম্পাদধ্যির সক্ষত্র: 

           ১.  উৎপাদন, আরথ যক ও মসিাখারত সর্িায় গঠন;  

       ২.  মটকসই সর্িায় গঠরন কার্ যক্রর্ গ্রহণ; 

           ৩.  সর্বোয় সংগঠযনর সক্ষর্তা বৃরি ও উরযাক্তা সৃজন;  
 

       সুশাসি  ও সংস্কারমূলক কম িসম্পাদধ্যির সক্ষত্র: 

                  ১. সুশাসি ও সংস্কারমূলক কার্ িক্রম সজারদারকরণ;  
 

১.৪ কা মািবল (আইন/বিবধ দ্বারা বনধ মাবরত কা মািবল) (Functions)     
 

1.  সর্বোয় আদযশ ম/দশ মযন উদ্বুদ্ধ রণ ও সর্বোয় গঠন; 

2. খ্রনরীক্ষো, পখ্ররদশ মন ও তদোরখ্র র র্োধ্যযর্ সর্বোয় সখ্রর্খ্রতগুযলোযত সুশোসন প্রখ্রতষ্ঠো  রো;  

3. সর্বোয় অখ্রিদপ্তযরর  র্ ম তমো- র্ মচোখ্ররযদর উচ্চতর প্রখ্রশক্ষযণর সুয োগ সৃখ্রির র্োধ্যযর্ 

কপশোগত দক্ষতো বৃখ্রদ্ধ  রো;  

4. প্রখ্রশক্ষযণর র্োধ্যযর্ সর্বোয়ীযদর দক্ষতো বৃখ্রদ্ধ এবং উযযোক্তো সৃজযন সহোয়তো  রো;  

5. সর্বোয় কনেওয়োখ্র মং কজোরদোর  রোর লযক্ষে সর্বোয় মূল্যযবোযির প্রচোর, প্র োশনো, কসখ্রর্নোর 

ও  র্ মশোলোর আযয়োজন এবং প্রোখ্রতষ্ঠোখ্রন  স্বীকৃখ্রত প্রদোন; 

6. প ূঁরজ গঠন ও রিরনরয়ারগি র্ােরর্ আত্মকর্ যসংস্থান সৃরি কিা; 

7. গ্রোর্ীণ র্খ্রহলো ও সোিোরণ জনযগোষ্ঠীর ক্ষর্তোয়ন ও আর্ ম-সোর্োখ্রজ  উন্নয়যনর লযক্ষে সর্বোয় 

খ্রিখ্রি  প্র ল্প ও  র্ মসূখ্রচর বোস্তবোয়ন; 

8. সর্বোয় পণ্য ব্রোখ্রডং ও বোজোর সংয োগ প্রখ্রতষ্ঠোয় সর্বোয়ীযদর দক্ষতো উন্নয়যন সহোয়তো  রো; 

9. সর্বোয় অখ্রিদপ্তযরর অখ্রিলক্ষে অজমন ও  ো মোবলী বোস্তবোয়যন প্রযয়োজনীয় সহয োখ্রগতো প্রদোন।  



 

 

 

 



সসকশি-২ 

বিবভন্ন কা মক্রনর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি (Outcome/Impact) 

কর্ মসম্পাদন 

সূিকসমূহ 

(Performa
nce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 

লেযর্াত্রা  

২০২১-২২ 

প্রনেপণ   
বনধ মাবরত  লেযর্াত্রা অজমননর 

ফেনত্র ফ ৌথভানি দাবয়ত্বপ্রাপ্ত  

র্ন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্হাসমূনহর 

নার্ 

উপাত্তসূত্র 

(Source of Data) 
২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 
২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

প্রবত উপনজলা/ থানায় কৃবষ/ অকৃবষ/ অপ্রিবলত 

পণ্য উৎপাদকগণনক সংগঠিত কনর প্রবত িেনর 

নতুন উৎপাদনমূখী সর্িায় সবর্বত বনিন্ধন অথিা 

বিযর্ান সর্িায় সবর্বতর সদস্যগণনক কৃবষ/ 

অকৃবষ/অপ্রিবলত পণ্য উৎপাদনন উদ্বুদ্ধ কনর 

উৎপাদনমূখী সবর্বতনত রুপান্তর করা।   

উৎপাদনমূখী 

সর্িায় 

সবর্বত গঠিত 

সংখ্যা ১86 9২ 144 145 150 

সর্িায় বিভাগ, র্ৎস্য ও 

প্রাবণসম্পদ র্ন্ত্রণালয়, কৃবষ 

র্ন্ত্রণালয়, এলবজইবি, 

বিআরবিবি ও কালি।  

ফজলা সর্িায় কা মালয় সমূনহর 

র্াবসক ও ত্রত্রর্াবসক বরটান ম 

উৎপাদনমূখী খানত সর্িায়ীনদর পু ুঁবজ বিবননয়ানগর 

র্াধ্যনর্ সৃষ্ট স্ব-কর্ মসং্ান 

সর্িায়ী 

সংগঠননর 

র্াধ্যনর্ স্ব-

কর্ মসং্ান 

জন ১৩৪৩৩ ১০০০০ 13800 13900 14000 

সর্িায় বিভাগ, র্বহলা ও 

বশশু র্ন্ত্রণালয়, সর্াজ 

কল্যাণ র্ন্ত্রণালয়, যুি ও 

ক্রীড়া র্ন্ত্রণালয় 

ফজলা সর্িায় কা মালয় সমূনহর 

র্াবসক ও ত্রত্রর্াবসক বরটান ম 

সমিায়ীধ্যদর স্থািীয় চাবহদা অনুর্ায়ী ভ্রাম্যমার্ান 

প্রবশক্ষণ আধ্যয়াজি বিবিত করা। 

ভ্রাম্যমার্ান 

প্রবশেণ 

অনুবষ্ঠত 

জন ১০৪০০ ৭০৬৫ 10200 10250 10300 

সর্িায় বিভাগ, র্বহলা ও 

বশশু র্ন্ত্রণালয়, সর্াজ 

কল্যাণ র্ন্ত্রণালয়, যুি ও 

ক্রীড়া র্ন্ত্রণালয় 

ফজলা সর্িায় কা মালয় সমূনহর 

র্াবসক ও ত্রত্রর্াবসক বরটান ম 

নাগবরক ফসিা সহজ করার জন্য বিভাগীয় সর্িায় 

কা মালয় হনত গৃহীত উদ্ভািনী ধারণা গ্রহণ ও 

পাইলটং বকংিা  অন্য ফকান দপ্তর কর্তমক গৃহীত 

উদ্ভািনী ধারণা ফরবিনকটং করা। 

উদ্ভািন 

পাইলটং/ 

ফরবিনকটং 

সংখ্যা ০১ 0 ২ 3 4 এ টু আই ও সর্িায় বিভাগ 
ফজলা সর্িায় কা মালয় সমূনহর 

র্াবসক ও ত্রত্রর্াবসক বরটান ম 
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কর্ মসম্পাদননর ফেত্র, অগ্রাবধকার, কা মক্রর্, কর্ মসম্পাদন সূিক এিং লেযর্াত্রা 
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কর্ যসম্পাদন মক্ষত্র 
মক্ষরত্রি 

র্ান 
কার্ যক্রর্ কর্ যসম্পাদন সূচক 

গণনো 

পদ্ধখ্রত 
একক 

কর্ যসম্পাদন 

সূচরকি 

র্ান 

প্রকৃত 

অজযন 

২০১9-

20 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০20-

২0২1 

লক্ষযর্াত্রা/রনণ যায়ক ২০২1-2022 

প্ররক্ষপণ 

২০22-

২3 

প্ররক্ষপণ 

২০২3-

২4 

অসাধািণ 
অরত 

উির্ 
উির্ 

চলরত 

র্ান 

চলরত 

র্ারনি 

রনরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 9 ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

এখ্রপএ স্বোক্ষর োরী অখ্রিযসর  র্ মসম্পোদযনর কক্ষত্র 

[১] উৎপোদন, 

আখ্রর্ ম  ও 

কসবোখোযত  

সর্বোয় গঠন 

 

র্োন: 

১৭ 

 

 

[১.১] খ্রনবন্ধন 

[১.১.১] উদু্বদ্ধ রণ 

সিো আযয়োখ্রজত 
সর্খ্রি সংখ্যো ২ ৩২৮ 239 300 290 280 270 260 310 320 

[১.১.২] খ্রনবন্ধন 

আযবদন খ্রনষ্পখ্রির 

হোর 

গড় % ৫ ১০০% 100% 100% 9০% ০% ০% ০% 100% 100% 

[১.১.৩] উৎপোদনমূখী 

সর্বোয় সখ্রর্খ্রত গঠিত 
সর্খ্রি সংখ্যো ৫ ১86 9২ 144 138 136 134 132 145 150 

[১.২] 

উৎপোদনমূখী 

খোযত সর্বোয়ীযদর 

প ুঁখ্রজ খ্রবখ্রনযয়োযগর 

র্োধ্যযর্ স্ব-

 র্ মসংস্থোন 

[1.2.১] সর্িায় 

সংগঠরনি র্ােরর্ স্ব-

কর্ যসংস্থান 

সর্খ্রি জন ৫ ১৩৪৩৩ ১০০০০ 13800 13700 13600 13500 13400 13900 14000 

[২] কে সই 

সর্বোয় গঠযন 

কা মক্রর্ গ্রহণ   

 

 

 

র্োন: 

৩৫ 

 

[২.১]  তদািরক 

ও র্ারনান্নয়ন 

[২.১.১] র্যেল 

সর্বোয় সখ্রর্খ্রত সৃজন  
সর্খ্রি সংখ্যো ৩ ১০৭ 9২ 125 118 116 114 112 127 130 

[২.১.২] অ োh© র 

সখ্রর্খ্রতর হোলনোগোদ 

তোখ্রল ো সং খ্রলত  

- তোখ্ররখ ৩ 
১৪ 

আগস্ট 

১৪ 

আগস্ট 

১৪ 

আগস্ট 

২৬ 

আগস্ট 

৩০ 

আগস্ট 

০৬ 

কসযেম্বর 

১৩ 

কসযেম্বর 

০৭ 

আগস্ট 

৩০ 

জুলোই 

[২.১.৩] সখ্রর্খ্রতর 

বোৎসখ্রর  খ্রনব মোচনী 

 েোযলডোর সং খ্রলত  

- তোখ্ররখ ৩ 
১৪ 

আগস্ট 

১৪ 

আগস্ট 

১৪ 

আগস্ট 

২৬ 

আগস্ট 

৩০ 

আগস্ট 
 

১৩ 

কসযেম্বর 

০৭ 

আগস্ট 

৩০ 

জুলোই 

[২.১.৪] খ্রনি মোখ্ররত 

ছয  বোখ্রষ ম  

পখ্ররসংখ্যোন 

- তোখ্ররখ ৩ 

১৪ 

আগস্ট 

১৪ 

আগস্ট 

১৪ 

আগস্ট 

২৬ 

আগস্ট 
৩০ 

আগস্ট 

০৬ 

কসযেম্বর 

১৩ 

কসযেম্বর 

০৭ 

আগস্ট 

৩০ 

জুলোই 
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কর্ যসম্পাদন মক্ষত্র 
মক্ষরত্রি 

র্ান 
কার্ যক্রর্ কর্ যসম্পাদন সূচক 

গণনো 

পদ্ধখ্রত 
একক 

কর্ যসম্পাদন 

সূচরকি 

র্ান 

প্রকৃত 

অজযন 

২০১9-

20 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০20-

২0২1 

লক্ষযর্াত্রা/রনণ যায়ক ২০২1-2022 

প্ররক্ষপণ 

২০22-

২3 

প্ররক্ষপণ 

২০২3-

২4 

অসাধািণ 
অরত 

উির্ 
উির্ 

চলরত 

র্ান 

চলরত 

র্ারনি 

রনরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 9 ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

এখ্রপএ স্বোক্ষর োরী অখ্রিযসর  র্ মসম্পোদযনর কক্ষত্র 

প্রখ্রতযবদন সং খ্রলত  

[২.২] সর্বোয় 

সুশোসন ুুপ্রখ্রতষ্ঠো 

[২.২.১] ব্যবস্থোপনো 

 খ্রর্টির খ্রনব মোচন 

অনুখ্রষ্ঠত/অন্তব মতী 

 খ্রর্টি গঠিত  

সর্খ্রি 

% ২ ৮০% ৪৩% 80% 78% 76% 74% 72% 85% 90% 

[২.২.২]  োh© র 

সরর্রতি বোখ্রষ ম  

আখ্রর্ ম  খ্রববরণী  প্রোখ্রপ্ত 

খ্রনখ্রিতকৃত 

- 

তোখ্ররখ ৩ 
৩১ 

আগি 

৩১ 

আগি 

৩১ 

আগি 

৩০ 

কসযেম্বর 

৩১ 

অযটোবর 

৩০ 

নযিম্বর 

৩১ 

খ্রেযসম্বর 

৩১ 

আগি 

৩১ 

জুলোই 

[২.২.৩] সর্বোয় 

সখ্রর্খ্রত পখ্ররদশ মন 

সম্পোখ্রদত  

সর্খ্রি 

সংখ্যো ৩ ২৩৯৩ 2293 2890 2885 2880 2875 2870 2895 2900 

[২.২.৪]  ো ম র 

সর্বোয় সখ্রর্খ্রতর 

খ্রনরীক্ষো সম্পোদযনর 

হোর 

ক্রর্পখ্রিভূত 

% ৩ ১০০% ৮৮% 100% 98% 96% 94% 92% 100% 100% 

[২.২.৫] খ্রনরীক্ষো 

সম্পোখ্রদত সখ্রর্খ্রতর 

এখ্রজএর্ অনুখ্রষ্ঠত 

সর্খ্রি 

% ২ ৭০% 29% ৮০% 78% 76% 74% 72% 100% 100% 

[২.২.৬] খ্রনরীক্ষো 

প্রখ্রতযবদন প োযলোচনো 

ও ব্যবস্থো গ্রহণ 

সর্খ্রি 

সংখ্যো ২ ১০৩০০ 10191 10893 10890 10885 10880 10875 10895 10900 

[২.২.৭] খ্রনরীক্ষো 

সংযশোিনী প্রস্তোব 

দোখ্রখলকৃত 

সর্খ্রি 

সংখ্যো ২ 

১০৩০০ 10191 10893 

10890 10885 10880 10875 10895 10900 

[২.৩] রোজস্ব 
[২.৩.১] খ্রনরীক্ষো খ্রি 

আদোয়কৃত  

ক্রর্পখ্রিভূত 
% ৩ ১০০% ৮9% 100% 98% 96% 94% 92% 100% 100% 
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কর্ যসম্পাদন মক্ষত্র 
মক্ষরত্রি 

র্ান 
কার্ যক্রর্ কর্ যসম্পাদন সূচক 

গণনো 

পদ্ধখ্রত 
একক 

কর্ যসম্পাদন 

সূচরকি 

র্ান 

প্রকৃত 

অজযন 

২০১9-

20 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০20-

২0২1 

লক্ষযর্াত্রা/রনণ যায়ক ২০২1-2022 

প্ররক্ষপণ 

২০22-

২3 

প্ররক্ষপণ 

২০২3-

২4 

অসাধািণ 
অরত 

উির্ 
উির্ 

চলরত 

র্ান 

চলরত 

র্ারনি 

রনরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 9 ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

এখ্রপএ স্বোক্ষর োরী অখ্রিযসর  র্ মসম্পোদযনর কক্ষত্র 

আদোয় [২.৩.২] সর্বোয় 

উন্নয়ন তহখ্রবল 

আদোয়কৃত  

ক্রর্পখ্রিভূত % ৩ ১০০% ৮৩% 100% 98% 96% 94% 92% 100% 100% 

[৩] সর্বোয় 

সংগঠযনর 

সক্ষর্তো বৃখ্রদ্ধ ও 

উযযোক্তো সৃজন   

 

 

র্োন: 

১৮ 

[৩.১] স্থোনীয় 

চোখ্রহদো খ্রিখ্রি  

প্রখ্রশক্ষণ  

[৩.১.১]  ভ্রোম্যর্োন 

প্রখ্রশক্ষণ অনুখ্রষ্ঠত  

(পরুষ/র্খ্রহলো) 

সর্খ্রি জন ৬ ১০৪০০ ৭০৬৫ 10200 10175 10150 10125 10100 10250 10300 

[৩.২] সর্বোয় 

ইনখ্রস্টটিউযে 

চোখ্রহদো অনু োয়ী 

প্রখ্রশক্ষণোর্ী কপ্ররণ  

[৩.২.১] প্রখ্রশক্ষণোর্ী 

কপ্রখ্ররত (পরুষ/র্খ্রহলো)  
সর্খ্রি % ৬ ১০০% ৮৮% 100% 98% 96% 94% 92% 100% 100% 

[৩.৩] 

প্রোখ্রতষ্ঠোখ্রন  

স্বীকৃখ্রত 

[৩.৩.১] জোতীয় 

সর্বোয় পরস্কোযরর 

জন্য র্যনোনয়ন 

কপ্রখ্ররত  

সর্খ্রি 

সংখ্যা 2 ০৯ 10 ১০ 9 8 7 6 10 10 

[৩.৪] গযবষণো 

ও উদ্ভোবন 

[৩.৪.১] কসখ্রর্নোর/ 

 র্ মশোলো আযয়োখ্রজত  

সর্খ্রি 
সংখ্যা 2 ০২ 3 ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

১ 

[৩.৪.২] উদ্ভোবন 

পোইলটিং/করখ্রিয টিং 

সর্খ্রি 
সংখ্যা 2 ০১ 0 ২ 2 2 1 1 3 4 
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কর্ মসম্পাদন ফেত্র ফেনত্রর মাি কা মক্রর্ 
কম িসম্পাদি 

সূচক 

গণনা 

পদ্ধবত 
একক 

কম িসম্পাদি 

সূচধ্যকর মাি 

প্রকৃত অজিি লক্ষযমাত্রা/বনণ মায়ক ২০২১-২২ 
প্রধ্যক্ষপণ 

২০২২-২৩ 

প্রধ্যক্ষপণ 

২০২৩-২৪ 

২০১9-

20 

২০20-

২1 

অসািারণ 
অবত 

উিম 
উিম 

চলবত 

মাি 

চলবত 

মাধ্যির 

বিধ্যম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

 সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদননর ফেত্র 

সুশাসন ও সংস্কার মূলক 

কা মক্রনর্র িাস্তিায়ন 

ফজারদারকরণ 

৩০ [১.১] শুদ্ধািার 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

[১.১.১] 

শুদ্ধািার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ত 

ক্রর্পুবিভূত 
প্রাপ্ত 

নম্বর 
১০ - -        

[১.২] ই-গভন্যমান্স/ 

উদ্ভািন কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

[১.২.১] ই-

গভন্যমান্স/ 

উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ত 

ক্রর্পুবিভূত 
প্রাপ্ত 

নম্বর 
১০ - -        

[১.৩] তথ্য অবধকার 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

[১.৩.১] তথ্য 

অবধকার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ত 

ক্রর্পুবিভূত 
প্রাপ্ত 

নম্বর 

৩ 

- - 

       

[১.৪] অবভন াগ প্রবতকার 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

[১.৪.১] 

অবভন াগ 

প্রবতকার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ত 

ক্রর্পুবিভূত 
প্রাপ্ত 

নম্বর 

৪ 

- - 

       

[১.৫] ফসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

[১.৫.১] ফসিা 

প্রদান প্রবতশ্রুবত 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ত 

ক্রর্পুবিভূত 
প্রাপ্ত 

নম্বর 

৩ 

- - 

       

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আবম, যুু্গ্ম-বিিন্ধক, বিভাগীয় সমিায় কার্ িালয়, চট্টগ্রাম বহধ্যসধ্যি বিিন্ধক ও মহাপবরচালক, সমিায় অবিদপ্তর 

এর বিকে অঙ্গীকার করবছ সর্, এই চুবিধ্যত িবণ িত ফলাফল অজিধ্যি সধ্যচি র্াকি।  

 

 

 

আবম, বিিন্ধক ও মহাপবরচালক, সমিায় অবিদপ্তর বহধ্যসধ্যি যুু্গ্ম-বিিন্ধক, বিভাগীয় সমিায় কার্ িালয়, চট্টগ্রাম  

এর বিকে অঙ্গীকার করবছ সর্  এই চুবিধ্যত িবণ িত ফলাফল অজিধ্যি প্রধ্যয়াজিীয় সহধ্যর্াবগতা প্রদাি করি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সংধ্যর্াজিী – ১ :  শব্দ সংনেপ 

 

 

ক্ররর্ক নম্বি িব্দ সংরক্ষপ (Acronyms) রিিিণ 

১ ২ ৩ 

১ বসবিএফ সমিায় উন্নয়ি তহবিল 

২ টিবসবভ োইম, কস্ট, বভবজে 

৩ বিবসএ িাংলাধ্যদশ সমিায় একাধ্যিমী 

৪ আসই আঞ্চবলক সমিায় ইিবিটিউে 

5 বিবিএস িাংলাধ্যদশ ব্যযধ্যরা অি স্টাটিবস্টক্স 

৬ এিআইবি জাতীয় পবরচয়পত্র 

৭ এবজএম িাবষ িক সািারণ সভা 

৮ এসবিবজ ফটকসই উন্নয়ন লেযর্াত্রা 

9 বসআইবজ কর্ন ইন্টানরস্ট গ্রুপ 



 

 

 

 

সংধ্যর্াজিী - ২: কম িসম্পাদি ব্যিস্থাপিা ও প্রমাণক: 

ক্রখ্রর্   

নং 

কার্ যক্রর্ কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

রিিিণ বোস্তবোয়ন োরী 

দপ্তর 

লক্ষের্োত্রো অজমযনর প্রর্োণ  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

1.  [১.১] খ্রনবন্ধন [১.১.১] উদ্বুদ্ধ রণ সিো 

অনুখ্রষ্ঠত 

জনসাধািণরক সর্িায় আদরি য উদ্বুি কিাি জন্য সর োখ্রর অর্ মোয়যন 

প্রখ্রত উপযজলো/র্োনো সর্বোয়  ো মোলয় বছযর গযড় ন্যেনতর্ ২টি সিো 

আযয়োজন  রো ছোড়োও কজলো সর্বোয়  ো মোলয় আরও ২ টি সিো 

আযয়োজন  রযব।  

উপযজলো ও কজলো 

সর্বোয়  ো মোলয় 

মজলা হরত মপ্ররিত “ছক” অনুর্ায়ী তারলকা 

রিভাগীয় প্রধান কর্তযক স্বাক্ষরিত প্রতযয়ন   

2.  [১.১.২] খ্রনবন্ধন আযবদন 

খ্রনষ্পখ্রির হোর 

নতুন সর্িায় সরর্রত রনিন্ধরনি জর্ন্ প্রাপ্ত আরিদন িতভাগ রনষ্পরি 

কিা। 

উপযজলো, কজলো ও 

খ্রবিোগীয় সর্বোয় 

 ো মোলয় 

১. রিভারগি রনিন্ধন আরিদন রনষ্পরি 

মিরজস্টাি (আরিদনকািীি নার্ ও ঠিকানা, 

আরিদন গ্রহরণি তারিখ, 

রনিন্ধন/প্রতযাখ্যান, রনস্পরিি তারিখ)** 

২. মজলা হরত মপ্ররিত “ছক” অনুর্ায়ী 

তারলকা রিভাগীয় প্রধান কর্তযক স্বাক্ষরিত 

প্রতযয়ন   

3.  [১.১.৩] উৎপোদনমূখী 

সর্বোয় সখ্রর্খ্রত গঠিত 

জোতীয় সর্োয় খ্রদবযসর প্রখ্রতপোযয  সোর্যন করযখ প্রখ্রত 

উপযজলো/র্োনোয় কৃখ্রষ//অকৃখ্রষ/অপ্রচখ্রলত পণ্যউৎপোদ গণয  

সংগঠিত  যর বছযর ন্যেনতর্ ১টি নতুন সর্বোয় সখ্রর্খ্রত খ্রনবন্ধন 

অর্বো খ্রবযর্োন সর্বোয় সখ্রর্খ্রতর সদস্যগণয  

কৃখ্রষ//অকৃখ্রষ/অপ্রচখ্রলত পণ্য উৎপোদযন উদ্বুদ্ধ  যর উৎপোদনমূখী 

সখ্রর্খ্রতযত রুপোন্তর  রো।   

উপযজলো ও কজলো 

সর্বোয়  ো মোলয় 

মজলা হরত মপ্ররিত “ছক” অনুর্ায়ী তারলকা 

রিভাগীয় প্রধান কর্তযক স্বাক্ষরিত প্রতযয়ন   

4.  [১.২] উৎপোদনমূখী খোযত 

সর্বোয়ীযদর পূখ্রজ 

খ্রবখ্রনযয়োযগর র্োধ্যযর্ 

অখ্রতখ্ররক্ত  র্ মসংস্থোন 

[১.২.১] সর্বোয়ী 

সংগঠযনর র্োধ্যযর্ স্ব-

 র্ মসংস্থোন 

উৎপোদনমূখী খোযত সর্বোয়ীযদর পূখ্রজ খ্রবখ্রনযয়োযগর র্োধ্যযর্ সৃি স্ব-

 র্ মসংস্থোন 

উপযজলো ও কজলো 

 ো মোলয় 

মজলা হরত মপ্ররিত “ছক” অনুর্ায়ী তারলকা 

রিভাগীয় প্রধান কর্তযক স্বাক্ষরিত প্রতযয়ন   

5.  [২.১]  তদািরক ও 

র্ারনান্নয়ন 

[২.১.১] র্যেল সর্বোয় 

সখ্রর্খ্রত সৃজন 

প্রিোন  ো মোলয় হযত কপ্রখ্ররত গোইেলোইন অনুসরণ  যর খ্রবিোযগ 

খ্রবযর্োন সর্বোয় সখ্রর্খ্রত হযত নুেনতর্ ২টি সর্বোয় সখ্রর্খ্রতয  

(ক ন্দ্রীয়/প্রোর্খ্রর্ ) খ্রবিোগীয় যুগ্ম খ্রনবন্ধ  ও তাঁর দপ্তযরর অন্যোন্য 

 র্ ম তমোগণ  র্তম  র্যেল সখ্রর্খ্রতযত রূপোন্তর  রো।  

উপযজলো, কজলো ও 

খ্রবিোগীয় সর্বোয় 

 ো মোলয় 

১. রিভারগি মিরজস্টাি সংিক্ষন 

২. মজলা হরত মপ্ররিত “ছক” অনুর্ায়ী 

তারলকা রিভাগীয় প্রধান কর্তযক স্বাক্ষরিত 

প্রতযয়ন   

6.  [২.১.২] অ ো ম র ৩০/০৬/২০২১ তোখ্ররযখর তযথ্যর খ্রিখ্রিযত উপযজলো/কজলো  ো মোলয় উপযজলো, কজলো ও রিভাগীয় সর্িায় কার্ যালয় ও মজলা ও 
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ক্রখ্রর্   

নং 

কার্ যক্রর্ কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

রিিিণ বোস্তবোয়ন োরী 

দপ্তর 

লক্ষের্োত্রো অজমযনর প্রর্োণ  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

সখ্রর্খ্রতর হোলনোগোদ 

তোখ্রল ো সং খ্রলত  

 র্তম  প্রণীত এবং কজলো  ো মোলয়  র্তম  সং খ্রলত অ ো ম র 

প্রোর্খ্রর্  সখ্রর্খ্রতর তোখ্রল ো এ ীভূত  যর সংরক্ষণ এবং খ্রবিোগোিীন 

অ ো ম র ক ন্দ্রীয় সখ্রর্খ্রতর তোখ্রল ো প্রণয়ন ।  

খ্রবিোগীয় সর্বোয় 

 ো মোলয় 

উপরজলা সর্িায় কার্ যালয় কর্তযক 

সংকরলত ও প্রণীত অকার্ যকি সর্িারয়ি 

তারলকা রিভাগীয় প্রধান কর্তযক স্বাক্ষরিত 

প্রতযয়ন   

7.  [২.১.৩] সখ্রর্খ্রতর 

বোৎসখ্রর  খ্রনব মোচনী 

 েোযলডোর সং খ্রলত  

২০২১-২২ সযন ব্যবস্থোপনো  খ্রর্টির খ্রনব মোচন অনুখ্রষ্ঠত হযব এর্ন 

ক ন্দ্রীয় সর্বোয় সখ্রর্খ্রতর তোখ্রল ো প্রণয়ন/সং লন।   

 কজলো ও খ্রবিোগীয় 

সর্বোয়  ো মোলয় 

রিভাগীয় সর্িায় কার্ যালয় ও মজলা সর্িায় 

কার্ যালয় কর্তযক সংকরলত ও প্রণীত 

রনি যাচনী কযারলন্ডারিি তারলকা রিভাগীয় 

প্রধান কর্তযক স্বাক্ষরিত প্রতযয়ন   

8.  [২.১.৪] খ্রনি মোখ্ররত ছয  

বোখ্রষ ম  পখ্ররসংখ্যোন 

প্রখ্রতযবদন সং খ্রলত  

৩০/০৬/২০২১ তোখ্ররযখর  তযথ্যর খ্রিখ্রিযত উপযজলো/কজলো  ো মোলয় 

 র্তম  প্রণীত এবং কজলো  ো মোলয়  র্তম  সং খ্রলত প্রোর্খ্রর্  

সখ্রর্খ্রতর বোখ্রষ ম  পখ্ররসংখ্যোন এ ীভূত  যর সংরক্ষণ এবং খ্রবিোগীয় 

 ো মোলয়  র্তম  প্রণীত ক ন্দ্রীয় সখ্রর্খ্রতর বোখ্রষ ম  পখ্ররসংখ্যোন।   

 কজলো ও খ্রবিোগীয় 

সর্বোয়  ো মোলয় 

রিভাগীয় সর্িায় কার্ যালয় ও মজলা সর্িায় 

কার্ যালয় কর্তযক সংকরলত ও প্রণীত িারষ যক 

পরিসংখ্যান রিভাগীয় প্রধান কর্তযক 

স্বাক্ষরিত প্রতযয়ন  সংকরলত ও প্রণীত 

িারষ যক পরিসংখ্যান 

9.  [২.২]  সর্বোযয় 

সুশোসন প্রখ্রতষ্ঠো  

[২.২.১] ব্যবস্থোপনো 

 রর্টিি খ্রনব মোচন অনুখ্রষ্ঠত 

/অন্তব মতী  খ্রর্টি গঠিত 

২.১.৩ নং সূচয  প্রণীত খ্রনব মোচনী  েোযলডোর অনু োয়ী খ্রনব মোচনয োগ্য 

ক ন্দ্রীয় সর্বোয় সখ্রর্খ্রতর ব্যবস্থোপনো  খ্রর্টির খ্রনব মোচন অনুষ্ঠোন 

তদোর   রো। এযক্ষযত্র ক োন  োরযণ খ্রনব মোচন অনুখ্রষ্ঠত নো হযল 

অনখ্রতখ্রবলযম্ব অন্তব মতী  খ্রর্টি গঠন খ্রনখ্রিত  রো। 

উপযজলো, কজলো ও 

খ্রবিোগীয় সর্বোয় 

 ো মোলয় 

কজলো খ্রিখ্রি  তোখ্রল ো (সর্বোয় এর নোর্, 

 খ্রর্টির কর্য়োদ উিীযণ মর তোখ্ররখ, ক োখ্রষত 

তিশীল কর্োতোযব  খ্রনব মোচযনর তোখ্ররখ, 

প্রয োজে কক্ষযত্র অন্তব মতী  খ্রর্টি গঠযনর 

আযদশ নং ও তোখ্ররখ রিভাগীয় প্রধান 

কর্তযক স্বাক্ষরিত প্রতযয়ন   

10.  [২.২.২]  ো ম র সখ্রর্খ্রতর 

বোখ্রষ ম  আখ্রর্ ম  খ্রববরণী  

প্রোখ্রপ্ত খ্রনখ্রিতকৃত  

সর্িায় রিরধর্ালা ২০০৪ এি ৫৭ রিরধ অনুসিণ করি ন্যেনতর্ ৫০% 

কার্ যকি সর্বোয় সখ্রর্খ্রতর বোখ্রষ ম  অখ্রনরীখ্রক্ষত আখ্রর্ ম  খ্রববরণী ৩১ 

আগস্ট এর র্যধ্য প্রোখ্রপ্ত খ্রনখ্রিত  রো। 

উপযজলো, কজলো ও 

খ্রবিোগীয় সর্বোয় 

 ো মোলয় 

কজলো খ্রিখ্রি  তোখ্রল ো (সর্বোয় এর নোর্, 

খ্রহসোব খ্রববরণী প্রোখ্রপ্তর তোখ্ররখ, খ্রনণীত নীে 

লোি) রিভাগীয় প্রধান কর্তযক স্বাক্ষরিত 

প্রতযয়ন   

11.  [২.২.৩] সখ্রর্খ্রত পখ্ররদশ মন 

সম্পোখ্রদত   

উপযজলো অখ্রিস হযত প্রখ্রতর্োযস গযড় ২টি  যর বছযর ন্যেনতর্ ২৪টি, 

কজলো অখ্রিস হযত প্রখ্রতর্োযস গযড় ৪টি  যর বছযর ন্যেনতর্ ৪৮টি 

এবং খ্রবিোগীয়  ো মোলয় প্রখ্রতর্োযস গযড় ২টি  যর বছযর ন্যেনতর্ 

২৪টি  

উপযজলো, কজলো ও 

খ্রবিোগীয় সর্বোয় 

 ো মোলয় 

কজলো খ্রিখ্রি  তোখ্রল ো  রিভাগীয় প্রধান 

কর্তযক স্বাক্ষরিত প্রতযয়ন   

12.  [২.২.৪]  খ্রনরীক্ষো সম্পোদযনর 

হোর 

লক্ষের্োত্রো অনু োয়ী শতিোগ খ্রনরীক্ষো সম্পোদন খ্রনখ্রিত রযণর স্বোযর্ ম 

কার্ যকি সর্বোয় সখ্রর্খ্রতর খ্রনরীক্ষো সম্পোদযনর হোরয ও লক্ষের্োত্রো 

উপযজলো, কজলো ও 

খ্রবিোগীয় সর্বোয় 

 কজলো খ্রিখ্রি  সর্বোযয়র সংখ্যোর 

তোখ্রল ো  রিভাগীয় প্রধান কর্তযক স্বাক্ষরিত 
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ক্রখ্রর্   

নং 

কার্ যক্রর্ কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

রিিিণ বোস্তবোয়ন োরী 

দপ্তর 

লক্ষের্োত্রো অজমযনর প্রর্োণ  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

কনয়ো হযয়যছ। 

 

 ো মোলয় প্রতযয়ন  

13.  [২.২.৫] খ্রনরীক্ষো 

সম্পোখ্রদত সখ্রর্খ্রতর  

এখ্রজএর্ আযয়োখ্রজত 

সর্বোয় সখ্রর্খ্রত আইন, ২০০১ ( সংযশোিন ২০০২ ও ২০১৩) এর িোরো 

১৭(৩) অনু োয়ী খ্রনরীক্ষো সম্পোদনকৃত সর্বোয় সখ্রর্খ্রতর এখ্রজএর্ 

অনুষ্ঠোন খ্রনখ্রিত  রো।  

 

উপযজলো, কজলো ও 

খ্রবিোগীয় সর্বোয় 

 ো মোলয় 

কজলো খ্রিখ্রি  সর্বোযয়র সংখ্যোর 

তোখ্রল ো  রিভাগীয় প্রধান কর্তযক স্বাক্ষরিত 

প্রতযয়ন 

14.   
[২.২.৬] খ্রনরীক্ষো 

প্রখ্রতযবদন প মোযলোচনো ও 

ব্যবস্থো গ্রহণ 

খ্রনরীক্ষীত  ো ম র সখ্রর্খ্রতর খ্রনরীক্ষো প্রখ্রতযবদন পোওয়োর পর 

প মোযলোচনো  যর ব্যবস্থো গ্রহণ  রো  

উপযজলো, কজলো ও 

খ্রবিোগীয় সর্বোয় 

 ো মোলয় 

কজলো খ্রিখ্রি  সর্বোযয়র সংখ্যোর 

তোখ্রল ো  রিভাগীয় প্রধান কর্তযক স্বাক্ষরিত 

প্রতযয়ন 

15.   
[২.২.৭] খ্রনরীক্ষো 

সংযশোিনী প্রখ্রতযবদন 

দোখ্রখলকৃত 

সর্বোয় সখ্রর্খ্রত আইন, ২০০১ (সংযশোিন ২০০২ ও ২০১৩) এর িোরো 

৪৭ কর্োতোযব  সখ্রর্খ্রত  র্তমপক্ষয  খ্রনরীক্ষো সংযশোিনী প্রখ্রতযবদন 

দোখ্রখল খ্রনখ্রিত  রো। 

 

উপযজলো, কজলো ও 

খ্রবিোগীয় সর্বোয় 

 ো মোলয় 

কজলো খ্রিখ্রি  সর্বোযয়র সংখ্যোর 

তোখ্রল ো  রিভাগীয় প্রধান কর্তযক স্বাক্ষরিত 

প্রতযয়ন 

16.  [২.৩] রোজস্ব আদোয়  [২.৩.১] খ্রনরীক্ষো খ্রি 

আদোয়কৃত 

সর্িায় সরর্রত রিরধর্ালা ২০০৪ এি রিরধ ১০৮(১)  অনুসিণ করি 

খ্রনরীক্ষো সম্পোদযনর পরবখ্রতম ৩০ খ্রদন অর্বো খ্রনরীক্ষো বছযরর 30 জুন 

তোখ্ররযখর র্যধ্য ( োহো আযগ হয়) সখ্রর্খ্রত  র্তম  খ্রবখ্রি কর্োতোযব  

প্রযদয় খ্রনরীক্ষো খ্রি শতিোগ আদোয় খ্রনখ্রিত  রো। এলযক্ষে প্রখ্রতর্োযস 

সম্পোখ্রদত অখ্রেে কনোযের খ্রিখ্রিযত পরবতী র্োযসর ১র্ সপ্তোযহ 

উপযজলো/র্োনোওয়োরী আদোয়য োগ্য খ্রনরীক্ষো খ্রি এর লক্ষের্োত্রো 

খ্রনি মোরণ  রযত হযব।  

উপযজলো, কজলো ও 

খ্রবিোগীয় সর্বোয় 

 ো মোলয় 

কজলো খ্রিখ্রি  সর্বোয় সখ্রর্খ্রতর িোয মর 

খ্রবপরীযত আদোযয়র তথ্যর  তোখ্রল ো  

রিভাগীয় প্রধান কর্তযক স্বাক্ষরিত প্রতযয়ন  

17.  [২.৩.২] সর্বোয় উন্নয়ন 

তহখ্রবল আদোয়কৃত 

সর্িায় সরর্রত রিরধর্ালা ২০০৪ এি রিরধ ৮৪(২)  অনুসিণ করি 

খ্রনরীক্ষো সম্পোদযনর পরবতী ৩০ খ্রদন অর্বো খ্রনরীক্ষো বছযরর 30 জুন 

তোখ্ররযখর র্যধ্য ( োহো আযগ হয়) সখ্রর্খ্রত  র্তম  খ্রবখ্রি কর্োতোযব  

প্রযদয় খ্রসখ্রেএি শতিোগ আদোয় খ্রনখ্রিত  রো। এলযক্ষে প্রখ্রতর্োযস 

সম্পোখ্রদত অখ্রেে কনোযের খ্রিখ্রিযত পরবতী র্োযসর ১র্ সপ্তোযহ 

উপযজলো/র্োনোওয়োরী আদোয়য োগ্য খ্রসখ্রেএি এর লক্ষের্োত্রো খ্রনি মোরণ 

 রযত হযব।  

উপযজলো, কজলো ও 

খ্রবিোগীয় সর্বোয় 

 ো মোলয় 

কজলো খ্রিখ্রি  সর্বোয় সখ্রর্খ্রতর িোয মর 

খ্রবপরীযত আদোযয়র তথ্যর  তোখ্রল ো  

রিভাগীয় প্রধান কর্তযক স্বাক্ষরিত প্রতযয়ন 
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ক্রখ্রর্   

নং 

কার্ যক্রর্ কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

রিিিণ বোস্তবোয়ন োরী 

দপ্তর 

লক্ষের্োত্রো অজমযনর প্রর্োণ  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 

18.  [৩.১] স্থোনীয় চোখ্রহদো 

খ্রিখ্রি  প্রখ্রশক্ষণ 

[৩.১.১] ভ্রোম্যর্োণ প্রখ্রশক্ষণ 

অনুখ্রষ্ঠত  

 

সর্িায়ীরদি স্থানীয় চারহদা অনুর্ায়ী ভ্রোম্যর্োণ প্ররিক্ষণ আরয়াজন 

রনরিত কিা। 

 

উপযজলো ও কজলো 

সর্বোয়  ো মোলয় 

 মজলা রভরিক সভাি সংখ্যা 

ও উপরস্থরতি সংখ্যাি তোখ্রল ো  রিভাগীয় 

প্রধান কর্তযক স্বাক্ষরিত প্রতযয়ন 

19.  [৩.২] সর্বোয় 

ইনখ্রস্টটিউযে 

চোখ্রহদোনু োয়ী 

প্রখ্রশক্ষণোর্ী কপ্ররণ 

[৩.২.১] প্রখ্রশক্ষণোর্ী 

কপ্রখ্ররত  

িাংলারদি সর্িায় একারেরর্  এিং আঞ্চরলক সর্িায় 

ইনরস্টটিউটসমূহ কর্তযক প্রদি সর্বোয় ব্যবস্থোপনো সংক্রোন্ত খ্রবষযয় 

প্রখ্রশক্ষণ। 

 

 

উপযজলো ও কজলো 

 ো মোলয় 

কজলো খ্রিখ্রি  তোখ্রল ো কপ্রখ্ররত 

প্রখ্রশক্ষণোর্ীর সংখ্যোর তোখ্রল ো  রিভাগীয় 

প্রধান কর্তযক স্বাক্ষরিত প্রতযয়ন 

20.  [৩.৩] প্রোখ্রতষ্ঠোখ্রন  

স্বীকৃখ্রত 

[৩.৩.১] জোতীয় সর্বোয় 

পরস্কোযরর জন্য র্যনোনয়ন 

কপ্রখ্ররত  

সিল সর্বোয়ী এবং সর্বোয় প্রখ্রতষ্ঠোনয   োযজর প্রোখ্রতষ্ঠোখ্রন  স্বীকৃখ্রত 

প্রদোযনর লকক্ষে জোতীয় সর্বোয় পরস্কোর প্রদোন 

 খ্রবিোগীয় সর্বোয় 

 ো মোলয় 

র্যনোনয়যনর তোখ্রল ো রিভাগীয় প্রধান 

কর্তযক স্বাক্ষরিত প্রতযয়ন 

21.  [৩.৪] গযবষণো ও 

উদ্ভোবন 

[৩.৪.১] কসখ্রর্নোর/ 

 র্ মশোলো আযয়োখ্রজত  

সর্বোয় সংগঠযনর সক্ষর্তো বৃখ্রদ্ধ যল্প সর্ োলীন গুরুত্বপূণ ম খ্রবষযয়র 

উপর আযয়োখ্রজত  র্ মশোলো ও কসখ্রর্নোর। 

খ্রবিোগীয় 

সর্বোয় ো মোলয় 

 র্ মশোলোর কনোটিশ ও উপখ্রস্থখ্রত হোখ্রজরো 

রিভাগীয় প্রধান কর্তযক স্বাক্ষরিত প্রতযয়ন   

22.  [৩.৪.২] উদ্ভোবন 

পোইলটিং/করখ্রিয টিং 

 

 

নোগখ্রর  কসবো সহজ  রোর জন্য খ্রবিোগীয়  ো মোলয় হযত গৃহীত 

উদ্ভোবনী িোরণো গ্রহণ ও পোইলটিং খ্র ংবো  অন্য ক োন দপ্তর  র্তম  

গৃহীত উদ্ভোবনী িোরণো করখ্রিয টিং  রো।  

খ্রবিোগীয় সর্বোয় 

 ো মোলয় 

উদ্ভোবনী িোরণো গ্রহযণর সংখ্যো ও  

তোখ্ররখ তোখ্রল ো অনুসোযর রিভাগীয় প্রধান 

কর্তযক স্বাক্ষরিত প্রতযয়ন 
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সংধ্যর্াজিী - ৩: 

অন্য অবফধ্যসর সাধ্যর্ সংবিি কম িসম্পাদি সূচকসমূহ 

 

কার্ িক্রম কম িসম্পাদি সূচক ফ  সকল অবফনসর সানথ সংবিষ্ট  সংবিি অবফধ্যসর সাধ্যর্ কার্ িক্রম সমন্বধ্যয়র সকৌশল 

১ ২ ৩ ৪ 

সর্িানয় সুশাসন প্রবতষ্ঠা [২.২.১] রনিীক্ষা সম্পাদন বিআরবিবি বিিবন্ধত সবক্রয় সমিায়সমূধ্যহর মধ্যে  136টি ফকন্দ্রীয় 

সমিায় বিআরবিবির আওতাভুি। উি সমিায়সমূধ্যহর 

বিরীক্ষা র্র্াসমধ্যয় সম্পাদধ্যির দাবয়ত্ব বিআরবিবি 

কর্তিপধ্যক্ষর। বিআরবিবিভুি সমিায় সবমবত সমূধ্যহর 

বিরীক্ষা ৩১, মাচ ি তাবরধ্যখর মধ্যে সম্পন্ন করার 

প্রধ্যয়াজিীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করা। 

সর্িানয় সুশাসন প্রবতষ্ঠা [২.২.২] রনিীক্ষা সম্পাদন কাল্ি কালিভুক্ত বিিবন্ধত সমিায় সবর্বত সমূফহর বিরীক্ষা 

র্র্াসমধ্যয় সম্পাদধ্যির দাবয়ত্ব কালি কর্তিপধ্যক্ষর। 

কালিভুি সমিায় সমূধ্যহর বিরীক্ষা ৩১, মাচ ি তাবরধ্যখর 

মধ্যে সম্পন্ন করার প্রধ্যয়াজিীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করা। 

সর্িানয় সুশাসন প্রবতষ্ঠা [২.২.৩] রনিীক্ষা সম্পাদন কৃবষ সম্প্রসারণ/ র্ৎস্য অবধদপ্তর/ প্রাবণ সম্পদ অবিদপ্তর কৃরষ সম্প্রসািণ ও প্রাবণ সম্পদ অরধদপ্তরিি আওতাধীন 

প্রকল্পভুক্ত রনিরন্ধত রসআইরজ সর্িায় সরর্রতগুরলাি 

অরেট সম্পাদরন সংরিি দপ্তরিি সহরর্ারগতা। 

বসআইবজভুি সমিায় সবমবতসমূধ্যহর বিরীক্ষা ৩১ মাচ ি 

তাবরধ্যখর মধ্যে সম্পন্ন করার প্রধ্যয়াজিীয় ব্যিস্থা গ্রহণ 

করা। 

সর্িানয় সুশাসন প্রবতষ্ঠা [২.২.৪] রনিীক্ষা সম্পাদন এলবজইবি পাবি ব্যিস্থাপিা সমিায় সবমবতসমূধ্যহর বিরীক্ষা ৩১, মাচ ি 

তাবরধ্যখর মধ্যে সম্পন্ন করার প্রধ্যয়াজিীয় ব্যিস্থা গ্রহণ 

করা। এলবজইবি এর অিীধ্যি প্রকল্পভূি পািসস এর অরেট 

সম্পাদরন সংরিি দপ্তরিি সহরর্াখ্রগতো। 
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                     বিভাগীয় সমিায় দপ্তর, চট্টগ্রাধ্যমর জাতীয় শুদ্ধািার ফকৌশল কর্ মপবরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 
 

 

কা মক্রনর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূিক 

 

সূি

ফকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়ননরদাবয়ত্ব

প্রাপ্ত ব্যবক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 

অথ মিেনরর 

লেযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীেণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্

  লেযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ফকায়াট মার 

২য় 

ফকায়াট মার 

৩য় 

ফকায়াট মার 

৪থ ম 

ফকায়াট মার 

ফর্া

ট 

অ

জমন 

অবজম

ত র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবতষ্ঠাবনক ব্যি্া……………………………….... 

১.১ ত্রনবতকতা কবর্ট 

সভা আধ্যয়াজি 

সভা 

আনয়াবজত 

৪ সংখ্যা উপ-বনিন্ধক 

(প্রশাসন) 

৪ লেযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ত্রনবতকতা কবর্টর 

সভার বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 

িাস্তিাবয়ত 

বসদ্ধান্ত 

৬ % উপ-বনিন্ধক 

(প্রশাসন) 

১০০ লেযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্রবতষ্ঠার 

বনবর্ত্ত অংশীজননর 

(stakeholders

) অংশগ্রহনণ  সভা 

অনুবষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা উপ-বনিন্ধক 

(প্রশাসন) 

২ লেযর্াত্রা ০ ১ ০ ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত 

প্রবশক্ষণ আধ্যয়াজি  

প্রবশক্ষণ 

আধ্যয়াবজত 

  ২ সংখ্যা উপ-বনিন্ধক 

(প্রশাসন) 

৪ 

(১০০ জন) 

লেযর্াত্রা 

 

১ 

(২৫ জন) 

১ 

(২৫ জন) 

১ 

(২৫ জন) 

১ 

(২৫ জন) 

 

 

  

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পবরনিশ 

উন্নয়ন (স্বা্যবিবধ 

অনুসরণ/টওএন্ডইভুক্ত 

অনকনজা র্ালার্াল 

বিনষ্টকরণ/পবরষ্কার-

পবরচ্ছন্নতা বৃবদ্ধ ইতযাবদ  

উন্নত কম ি-

পবরধ্যিশ 

 ৩ সংখ্যা ও 

তাবরখ 

যুগ্ম-বনিন্ধক   

 

৩ট 

ও 

৩১/০৯/২০২১ 

৩০/১২/২০২১ 

৩০/০৬/২০২২ 

 

লেযর্াত্রা 

 

১ 

৩১/০৯/২১ 

 

১ 

৩০/১২/২১ 

- 

- ১ 

৩০/০৬/২২ 

 

   

অজমন      
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১.৬ জাতীয় শুদ্ধািার 

ফকৌশল কর্ মপবরকল্পনা, 

২০২১-২২ ও ত্রত্রর্াবসক 

পবরিীেণ প্রবতনিদন 

দপ্তর/সংস্থায় দাবখল ও 

স্ব স্ব ওধ্যয়িসাইধ্যে 

আপধ্যলািকরণ  

 কর্ মপবরকল্পনা 

ও ত্রত্রর্াবসক 

প্রবতনিদন 

দাবখলকৃত ও 

আপনলািকৃত  

  ৪ তাবরখ উপ-বনিন্ধক 

(প্রশাসন) 

০৩/০৬/২১ 

০৫/১০/২১ 

০৫/০১/২২ 

০৫/০৪/২২ 

৩০/০৬/২২ 

 

লেযর্াত্রা ০৫/১০/২১ 

 

০৫/০১/২২ 

 

০৫/০৪/২২ 

 

৩০/০৬/২২ 

 

   

অজমন      

১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার 

প্রদাি এিং 

পুরস্কারপ্রাপ্তধ্যদর তাবলকা 

ওধ্যয়িসাইধ্যে প্রকাশ 

প্রদি পুরস্কার   ৩ তাবরখ যুগ্ম-বনিন্ধক  

 

২০/০৬/২০২২ লেযর্াত্রা - - - ২০/০৬/২২    

অজমন        

২.  ক্রধ্যয়র সক্ষধ্যত্র শুদ্ধাচার ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অথ ম 

িেনরর ক্রয়-পবরকল্পনা 

ওনয়িসাইনট প্রকাশ 

ক্রয়-

পবরকল্পনা 

ওনয়িসাইনট 

প্রকাবশত 

৪ তাবরখ উপ-বনিন্ধক 

(প্রশাসন) 

৩১/০৮/২০২১ লেযর্াত্রা ৩১/০৮/২১ - - -    

 

অজিি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধািার সংবিষ্ট এিং দুনীবত প্রবতনরানধ সহায়ক অন্যান্য কা মক্রর্…………….. (অগ্রাবিকার বভবিধ্যত নুযিতম পাঁচটি কার্ িক্রম) 

৩.১ ফটবল কনফানরন্স 

আনয়াজন 

আনয়াবজত 

কনফানরন্স 

৪ সংখ্যা যুগ্ম-বনিন্ধক  

 

৪ লেযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৩.২ কর্ মিাবরনদর 

উপব্ত হাবজরা 

র্বনটবরং 

প্রবতনিদন ৪ সংখ্যা উপ-বনিন্ধক 

(প্রশাসন) 

৪ লেযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৩.৩ ফর্নরা পবলটন থানা 

সর্িায় কা মালয়, 

িিলমুবরং, পাঁিলাইশ ও 

ফকানতায়ালী এর সর্িায় 

সবর্বত বনরীো 

প্রবতনিদন প মানলািনা 

কা মক্রর্ ও 

র্বনটবরং 

ব্যি্া গ্রহণ 

৪ সংখ্যা যুগ্ম-বনিন্ধক  

 

৪ লেযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      
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সুপাবরশ অনু ায়ী পরিতী 

ব্যি্া গ্রহন র্বনটবরং 

৩.৪ বিভাগীয় সমিায় 

দপ্তর, চট্টগ্রাম এর সাবি িক 

কার্ িক্রম মবিেবরং 

কা মক্রর্ ও 

র্বনটবরং 

ব্যি্া গ্রহণ 

৪ সংখ্যা যুগ্ম-বনিন্ধক  

 

৪ লেযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৩.৫ 

কম িকতিা/কম িচাবরধ্যদর 

কম িিন্টি সিাধ্যি ি প্রদশ িি 

করা 

সিাধ্যি ি প্রদশ িি ৪ তাবরখ উপ-বনিন্ধক 

(প্রশাসন) 

৩১/০৮/২১ লেযর্াত্রা ৩১/০৮/২১ - - -    

অজমন      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

বিভাগীয় সমিায় দপ্তর, চট্টগ্রাধ্যমর ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভািি কম িপবরকল্পিা, ২০২১-২২ 

 

 

ক্রর্  কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচরকি র্ান 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ উির্ চলরত র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] ই-নরথি ব্যিহাি বৃরি   [১.১.১] ই-ফাইরল মনাটখ্রনস্পখ্রিকৃত % ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] তথ্য িাতায়ন হালনাগাদকিণ 

[২.১.১] তথ্য িাতায়রন সকল মসিা িক্স 

হালনাগাদকৃত 
সংখ্যা ১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] খ্রবখ্রিন্ন প্র োশনো ও তথ্যোখ্রদ 

তথ্য িাতায়রন প্র োখ্রশত 
সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভািন 

কর্ যপরিকল্পনা িাস্তিায়ন  

[৩.১.১]  র্ মপখ্রর ল্পনো বোস্তবোয়ন 

সংক্রোন্ত প্রখ্রশক্ষণ আযয়োখ্রজত  
 ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কর্ যপরিকল্পনাি িাস্তিায়ন 

অগ্রগরত পর্ যারলাচনা সংক্রান্ত সভা 

আরয়ারজত 

সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কর্ যপরিকল্পনাি অধ যিারষ যক স্ব-

মূল্যায়ন প্ররতরিদন ঊর্ধ্যতন কর্তযপরক্ষি 

রনকট মপ্ররিত 

তারিখ ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ [৪.১] এ টি উদ্ভািনী ধািণা/ মসিা 

সহরজকিণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন  ো মক্রর্ 

বোস্তবোয়ন  

[৪.১.১] এ টি উদ্ভািনী ধািনা/ মসিা 

সহরজকিণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন  ো মক্রর্ 

বোস্তবোখ্রয়ত  

তোখ্ররখ  ৫ ২৮/২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 

 



 

 

 

 

 

 

বিভাগীয় সমিায় দপ্তর, চট্টগ্রাধ্যমর কসবো প্রদোন প্রখ্রতশ্রুখ্রত বোস্তবোয়ন  র্ মপখ্রর ল্পনো, ২০২১-২০২২  

 
 

কার্ যক্ররর্ি 

মক্ষত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

প্রর্োণ  

 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচরকি 

র্ান 

প্রকৃত 

অজযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজযন 

২০২০-২১ 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ অরত উির্ উির্ 
চলরত 

র্ান 

চলরত র্ারনি 

রনরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারতষ্ঠারনক 

 

 

১৩ 

[১.১] কসবো প্রদোন প্রখ্রতশ্রুখ্রত পরিিীক্ষণ 

করর্টিি রসিান্ত িাস্তিায়ন 

[১.১.১] রসিান্ত 

িাস্তিারয়ত 
বোস্তবোয়ন প্রখ্রতযবদন % ৮ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] কসবো প্রদোন প্রখ্রতশ্রুখ্রত ত্রত্রর্োখ্রস  

খ্রিখ্রিযত হোলনোগোদ রণ   

[১.২.১] 

ওযয়বসোইযে প্রখ্রত 

ত্রত্রর্োখ্রসয  

হোলনোগোদকৃত 

ওযয়বসোইযে 

হোলনোগোদকৃত কসবো 

প্রদোন প্রখ্রতশ্রুখ্রত 

সংখ্যো 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সক্ষর্তা অজযন ১২ 

[২.১] কসবো প্রদোন প্রখ্রতশ্রুখ্রত খ্রবষয়   

প্রখ্রশক্ষণ আযয়োজন  

 

[১.১.১] প্রখ্রশক্ষণ 

আযয়োখ্রজত 

প্রখ্রশক্ষণ আযদশ, 

আযলোচেসূখ্রচ, 

প্রখ্রশক্ষণোর্ীযদর 

তোখ্রল ো, হোখ্রজরোশীে 

 

সংখ্যা 

 

৫ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  মসিা প্রদান রিষরয় 

মস্টকরহাল্ডািগরণি সর্ন্বরয় অিরহতকিণ 

সভা আরয়াজন 

[১.৩.১]  

অবখ্রহত রণ সিো 

অনুখ্রষ্ঠত 

সিোর  ো মখ্রববরণী সংখ্যা ৭ - - ২ ১ - - - 

 

 



 

 

 

 

বিভাগীয় সমিায় দপ্তর, চট্টগ্রাধ্যমর অখ্রিয োগ প্রখ্রত োর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত  র্ মপখ্রর ল্পনো, ২০২১-২০২২ 

 

কার্ যক্ররর্ি 

মক্ষত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

 

 

প্রর্োণ  একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচরকি 

র্ান 

প্রকৃত 

অজযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজযন 

২০২০-

২১ 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ 
অরত 

উির্ 
উির্  

চলরত 

র্ান 

চলরত র্ারনি 

রনরে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক 

ব্যবস্থোপনো 

 

 

৫ 

[১.১] অখ্রিয োগ খ্রনষ্পখ্রি  র্ ম তমো 

(অখ্রন ) ও আখ্রপল  র্ ম তমোর তথ্য 

ওযয়বসোইযে ত্রত্রর্োখ্রস  খ্রিখ্রিযত 

হোলনোগোদ রণ  

[১.১.১]  অরনক ও 

আরপল কর্ যকতযাি 

তথ্য হালনাগাদকৃত 

এিং ওরয়িসাইরট 

আপরলােকৃত 

হোলনোগোদ 

সম্পযন্নর সর োখ্রর 

পত্র, 

ওযয়বসোইযের 

খ্রলং  

সংখ্যো 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

পরিিীক্ষণ ও 

সক্ষর্তা 

উন্নয়ন 

 

২০ 

[২.১] খ্রনখ্রদ মি সর্যয় অনলোইন/ অিলোইযন 

প্রোপ্ত অখ্রিয োগ খ্রনষ্পখ্রি এবং খ্রনষ্পখ্রি 

সংক্রোন্ত র্োখ্রস  প্রখ্রতযবদন উর্ধ্মতন 

 র্তমপক্ষ বরোবর কপ্ররণ   

[২.১.১] অখ্রিয োগ 

খ্রনষ্পখ্রিকৃত  

খ্রনষ্পখ্রি 

প্রখ্রতযবদন 

% 
৮ 

  
- - 9০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২]  র্ ম তমো/ র্ মচোরীযদর অখ্রিয োগ 

প্রখ্রত োর ব্যবস্থো এবং খ্রজআরএস 

সিেওয়েোর খ্রবষয়  প্রখ্রশক্ষণ আযয়োজন 

[২.২.১] প্রখ্রশক্ষণ 

আযয়োখ্রজত 

অখ্রিস আযদশ, 

আযলোচেসূখ্রচ, 

উপখ্রস্থখ্রতর 

হোখ্রজরো 

সংখ্যো 
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রর্ারসক রভরিরত পরিিীক্ষণ এিং 

ত্রত্রর্ারসক পরিিীক্ষণ প্ররতরিদন উর্ধ্যতন 

কর্তযপরক্ষি রনকট মপ্রিণ 

[২.৩.১] ত্রত্রর্ারসক 

প্ররতরিদন মপ্ররিত 

পখ্ররবীক্ষণ 

প্রখ্রতযবদন   সংখ্যো ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অখ্রিয োগ প্রখ্রত োর ব্যবস্থোপনো 

খ্রবষযয় কস্ট যহোল্ডোরগযণর সর্ন্বযয় 

অবখ্রহত রণ সিো  

[২.৪.১] সিো অনুখ্রষ্ঠত 

সিোর 

 ো মখ্রববরণী সংখ্যো ৪ - - ২ ১  - - 



 

 

 

বিভাগীয় সমিায় দপ্তর, চট্টগ্রাধ্যমর তথ্য অবধকার বিষনয় ২০২১-২২ অথ মিেনরর িাবষ মক কর্ মপবরকল্পনা 

  

কার্ যক্ররর্ি 

মক্ষত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচরকি র্ান 

প্রকৃত 

অজযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজযন 

২০২০-

২১ 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

প্রর্াণক অসাধািণ 
অরত 

উির্ 
উির্  

চলরত 

র্ান 

চলরত 

র্ারনি 

রনরে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারতষ্ঠারনক ১০ 

[১.১] তথ্য অরধকাি আইন অনুর্ায়ী 

রনধ যারিত সর্রয়ি র্রে তথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] রনধ যারিত সর্রয়ি 

র্রে তথ্য প্রদানকৃত 
% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
উর্ধ্যতন কার্ যালরয় মপ্ররিত  

প্ররতরিদন 

 

সক্ষর্তা 

বৃখ্রদ্ধ 

১৫ 

[১.২] স্বপ্রযণোখ্রদতিোযব প্র োশয োগ্য 

তথ্য হালনাগাদ করি ওযয়বসোইযে 

প্র োশ 

[১.2.১] হোলনোগোদকৃত 

তথ্য ওযয়বসোইযে 

প্র োখ্রশত 

তারিখ 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

হালনাগাদকৃত 

স্বপ্রযণোখ্রদতিোযব 

প্র োশয োগ্য তথ্যসহ 

ওরয়িসাইরটি রলংক। 

[১.৩] বোখ্রষ ম  প্রখ্রতযবদন প্র োশ  
[১.3.১] বোখ্রষ ম  

প্রখ্রতযবদন প্র োখ্রশত  
তোখ্ররখ  ০৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-

১১-

২০২১ 

১৫-

১২-

২০১9 

- - িারষ যক প্ররতরিদরনি করপ 

[১.৪]  তথ্য অরধকাি আইন, ২০০৯ 

এি ৫ ধািা অনুসারি র্ািতীয় তরথ্যি 

কযাটাগরি  ও কযাটালগ ত্রতরি/ 

হালনাগাদকিণ 

[১.4.১]  তরথ্যি 

কযাটাগরি  ও কযাটালগ 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত 

তারিখ ০৩   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

সংরিি রিষয় অন্তভু যক্তকৃত 

র্ারসক সর্ন্বয় সভাি 

কার্ যরিিিণী 

[১.৫] তথ্য অরধকাি আইন ও 

রিরধরিধান সম্পরকয জনসরচতনতা 

বৃরিকিণ 

[১.5.১]  প্রচোর  ো মক্রর্ 

সম্পন্ন 
সংখ্যা ০৩   ৩ ২ ১ - - 

সভা, মসরর্নাি, কর্ যিালাি 

অরফস আরদি রকংিা 

প্রচািপরত্রি করপ। 

[১.৬] তথ্য অখ্রি োর খ্রবষযয় 

কর্ যকতযারদি প্ররিক্ষণ আরয়াজন    

[১.6.১] প্ররিক্ষণ 

আরয়ারজত 
সংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

প্ররিক্ষণ আরয়াজরনি 

অরফস আরদি 
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