
খখখখ 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

 

 

 

প্রধান প্রদকৌশলী, স্হানীয় সরকার প্রদকৌশল অধধেপ্তর  

 

 

এবাং 
 

 

ধসধনয়র সধিব, স্হানীয় সরকার ধবভাগ 

এর মদে স্বাক্ষধরত 

 

 

 

 

 

বাধষ িক কম িসম্পােন চুধি 

 

 

 

 

 

১ জুলাই, ২০২১– ৩০ জুন, ২০২২ 
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সূধিপত্র  

 

বিষয় পৃষ্ঠা নং  

কর্ মসম্পাদননর সাবি মক বিত্র ৩ 

প্রস্তািনা ৪ 

সসকশন ১: রূপকল্প, অধভলক্ষয, সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাবধল ৫ 

সসকশন ২: ধবধভন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাি  ৬ 

সসকশন ৩: কম িসম্পােন পধরকল্পনা  ৭-৮ 

সংন াজনী ১:  শব্দসংনেপ ১০ 

সংন াজনী ২: কম িসম্পােন সূিদকর পধরমাপ পদ্ধধত ১১-১২ 

সাংদর্াজনী ৩: অন্য অবফনসর সনে সংবিষ্ট কম িসম্পােন সূিকসমূহ ১৩ 

সংন াজনী ৪:  য সকল নীবি/পবরকল্পনার আনলানক কর্ মসম্পাদন পবরকল্পনা প্রস্তুি করা হনয়নে ১৪-১৬ 

সংয োজনী 5: জোতীয় শুদ্ধোচোর ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনো, ২০২১-২০২২ ১৭-১৮ 

সংয োজনী 6: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভোবন কর্ যপরিকল্পনা, 2021-22 ১৯ 

সংয োজনী 7: অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থো  র্ মপরর ল্পনো, ২০২১-২০২২ ২০ 

সংয োজনী 8: কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত  র্ মপরর ল্পনো, ২০২১-২০২২ ২১ 

সংয োজনী 9: তথ্য অরি োর রবষযয় বোরষ ম   র্ মপরর ল্পনো, 2021-22  ২২ 
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কর্ মসম্পাদননর সাবি মক বিত্র  

সাম্প্রবিক অজমন, িযানলঞ্জ এিং ভবিষ্যৎ পবরকল্পনা 

সাম্প্রধতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রধান অজিনসমূহ (২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০)  

গ্রাম ও নগদর  সেকসই অবকাঠাদমা উন্নয়ন এবাং আর্ ি-সামাধজক কার্ িক্রম বাস্তবায়দনর মােদম োধরদ্র হ্রাস কদর 

জনগদণর জীবনর্াত্রার মান উন্নয়দন এলধজইধন ধনরলস ভাদব কাজ কদর র্াদে। গ্রামীণ সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা উন্নয়দনর 

জন্য ধবগত ৩ বছদর গ্রাম এলাকায় ১৪,০০০ ধকদলাধমোর সড়ক ধনম িাণ, ৩৩,৫০০ধকদলাধমোর সড়ক রক্ষণাদবক্ষণ  

এবাং ৭৮৫০০ ধমোর ব্রীজ/কালভাে ি ধনম িাণ/পুনঃধনম িাণ ও ৮,৮০০বর্টার ব্রীজ/কালভাে ি রক্ষণাদবক্ষণ করা হদয়দছ। 

গ্রামীণ এলাকার ব্যবসা বাধণদজযর উন্নয়ন এর জন্য ৪৯৫ টি সগ্রার্দসন্টার ও গ্রামীণ হাে-বাজার উন্নয়ন করা হদয়দছ। 

প্রাকৃধতক দুদর্ িাগ হদত রক্ষাকদল্প ৩০৬টি ঘুধণ িঝড়/বন্যা আশ্রয়দকন্দ্র ধনম িাণ করা হদয়দছ। সপৌর /নগর এলাকায় 

র্ানবাহন ও পর্িারী িলািদলর সুধবধার জন্য 2৩৯৮ ধকদলাধমোর রাস্তা ও ফুেপাত ধনম িাণ/পুনঃধনম িাণ ও 

রক্ষণাদবক্ষণ  এবাং জলাবব্ধতা ধনরসদন ৭৪০ ধকদলাধমোর সেন ধনম িাণ করা হদয়দছ। ২৫৫ টি ইউধনয়ন পধরষে 

কমদেক্স ভবন ধনম িাণ, 1৬৪টি উপদজলা কমদেক্স ভবন ধনম িাণ/সম্প্রসারণ করা হদয়দছ। অবকাঠাদমা উন্নয়দনর 

পাশাপাধশ স্থানীয় সরকার প্রধতষ্ঠানসমূদহর ধনব িাধিত জনপ্রধতধনধধ, কম িকতিা/কম িিারীদের েক্ষতা বৃধদ্ধর জন্য ধবধভন্ন 

প্রকদল্পর আওতায় 80,123 জনদক ধবধভন্ন ধরদণর প্রধশক্ষণ প্রোন করা হদয়দছ।  

সর্স্যা এিং িযানলঞ্জসমূহ 

গ্রামীণ অবকাঠাদমা রক্ষণাদবক্ষদণ প্রদয়াজনীয় অর্ িায়ন, ক্রমবধধ িষ্ণু নগদর সেকসই অবকাঠাদমা উন্নয়ন, পূিম কানজর 

গুনগি র্ান উন্নয়ন, সকল পর্ িাদয় তথ্য প্রযুধির ব্যবহাদরর মােদম স্বেতা ও জবাবধেধহ সাংহতকরণ। 

ভবিষ্যৎ পবরকল্পনা 

পল্লী ও শহর এলাকার সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়দনর জন্য সেকসই রাস্তা, ধব্রজ-কালভাে ি, সেন, ফুেপাত ধনম িাণ ও 

রক্ষণাদবক্ষদণর পাশাপাধশ ধনম িাদণর গুণগত মান উন্নয়দন অধধক গুরুত্ব সেয়া হদব। উপযুি সক্ষদত্র ধবধস সড়দকর 

পধরবদতি আরধসধস ও ধসধস সড়ক ধনম িাণ করা হদব।   

২০২১-২২ অর্ মিেনরর সম্ভাব্য প্রধান অজমনসমূহ 

 ৩,৩৫০ ধকঃধমঃ কাঁিা সড়ক পাকাকরণ; 

 ৬৩০০ধকঃধমঃ পাকা সড়ক রক্ষণাদবক্ষণ; 

 ২০,০০০ ধমোর ধব্রজ/কালভাে ি ধনম িাণ; 

 ৩,৫০০ ধমোর ধব্রজ/কালভাে ি রক্ষণাদবক্ষণ; 

 ৫০টি  উপদজলা কমদেক্স ভবন ধনম িাণ; 

 ১৩০টি হাে-বাজার /দগ্রার্ সসন্টার উন্নয়ন ও  

 ১০০টি ঘূধণ িঝড় আশ্রয়দকন্দ্র ধনম িাণ/পুনব িাসন। 
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প্রস্তািনা 

 

মন্ত্রণালয়/ধবভাগ এবাং আওিাধীন েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর প্রাধতষ্ঠাধনক েক্ষতা বৃধদ্ধ, স্বেতা ও জবাবধেধহ 

সজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্র্ার্র্ ব্যবহার ধনধিতকরদণর মােদম  রূপকল্প ২০৪১ 

এর র্র্ার্র্ বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

প্রধান প্রদকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অধধেপ্তর 

 

এবাং 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রধতধনধধ ধহসাদব মধন্ত্রপধরষে ধসধনয়র সধিব, 

মধন্ত্রপধরষে ধবভাগ এর মদে ২০২১ সাদলর  জুলাই মাদসর ২৬ তাধরদে এই বাধষ িক কম িসম্পােন চুধি 

স্বাক্ষধরত হল।   

 

এই  চুধিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ ধনম্নধলধেত ধবষয়সমূদহ সম্মত হদলন:  
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যসকশন ১ 

 

রূপকল্প, অধভলক্ষয, সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাবধল 

 

১.১ রূপকল্প:  

পল্লী ও শহদর পধরকধল্পত অবকাঠাদমা উন্নয়ন ও আর্ ি-সামাধজক উন্নয়ন।  

 

১.২ অধভলক্ষয: 

পল্লী ও শহদর সেকসই ও পধরদবশ বান্ধব অবকাঠাদমা উন্নয়ন এবাং আর্ ি-সামাধজক কার্ িক্রম বাস্তবায়দনর মােদম 

োধরদ্র হ্রাস কদর জনগদণর জীবনর্াত্রার মান উন্নয়ন।   

 

১.৩ কম িসম্পােদনর সক্ষত্রসমূহ : 

১)  পল্লী এলাকার সেকসই অবকাঠাদমা উন্নয়ন ও সাংরক্ষণ;   

২) পধরকধল্পত সেকসই নগর উন্নয়দন সহায়তাকরণ;  

৩) ক্ষুদ্রাকার সসি কাঠাদমা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ; 

৪) প্রাবিষ্ঠাবনক সের্িা উন্নয়ন;  

৫) সাংস্থা পর্ িাদয় সুশাসন সাংহতকরণ। 

 

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদননর যেত্র   

১) সংস্কোর ও সুশোসনমূল   ো মক্রযর্র বোস্তবোয়ন কজোরদোর রণ 

১.৪ প্রধান কার্ িাবধল: (allocation of business অনু ায়ী) 

১. পল্লী ও শহদর পধরকধল্পত সেকসই অবকাঠাদমা উন্নয়ন পধরকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন , রক্ষণাদবক্ষণ ও পধরবীক্ষন; 

২. সপৌর /নগর এলাকায় ফুেপাত, সেন ও সড়ক উন্নয়দন কাধরগধর সহায়তা প্রোন; 

৩. ক্ষুদ্রাকার পাধন সম্পে উন্নয়ন পধরকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পধরবীক্ষন; 

৪. পধরকধল্পত সেকসই ও পধরদবশ বন্ধব অবকাঠাদমা উন্নয়দনর জন্য প্রকল্প প্রণয়ন, ধনজাইন ও অন্যান্য কাধরগধর 

মদনল, ম্যানুয়াল ও সেধসধিদকশন প্রণয়ন; 

৫. কাদজর গুনগত মান বৃধদ্ধর জন্য পধরবীক্ষণ সজারোরকরণ।  
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যসকশন ২ 

বিবভন্ন কা মক্রনর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূিকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃি অর্জন 

লেযর্াত্রা  

২০২১-২২ 

প্রনেপণ   বনধ মাবরি লেযর্াত্রা 

অজমননর যেনত্র য ৌর্ভানি 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

র্ন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সংস্হাসমূনহর নার্ 

 

উপাত্তসূত্র 

 ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

গ্রামীণ পাকা সড়ক 

কভাদরজ  (দমাে সড়ক 

৩.৫৩ লক্ষ ধকঃধমঃ) 

 

কভাদরজ 

% ৩৫.১৬ ৩৬.৭৫ ৩৮.৫০ ৩৮.৭৫ ৩৯.০০ এলবজইবি 

এলধজইধন’র র্াঠ 

প মায় ও প্রকল্প 

পধরিালক হদত প্রাপ্ত 

িথ্য 
পাকা সড়ক 

রক্ষণাদবক্ষদণর কভাদরজ 

(সমাে পাকা সড়ক ১.২৮ 

লক্ষ ধকঃধমঃ) 

পাকা সড়দকর 

রক্ষণাদবক্ষণ কভাদরজ 
% ৬৪.৯৫ ৩৭.৬৭ ৪৫.২১ ৪৬.২০ ৪৭.১৯ এলবজইবি 

এলধজইধন’র র্াঠ 

প মায় ও প্রকল্প 

পধরিালক হদত প্রাপ্ত 

িথ্য 
সম্প্রসাধরত উপদজলা 

কমদেক্স ধনম িাণ 

সম্প্রসাধরত উপদজলা 

কমদেক্স ধনম িাণ 

কভাদরজ 

% 
৭০ ৭৫ ৭৮ ৮২ ৮৪ এলবজইবি 

এলধজইধন’র র্াঠ 

প মায় ও প্রকল্প 

পধরিালক হদত প্রাপ্ত 

িথ্য কম িসাংস্থান সৃধি সৃি কম িসাংস্থান 

লক্ষ 

জনধেবস 
৮৫০ ৮৭০ 

 

৮৯০ 

 

৯০০ ৯৩০ এলবজইবি 

এলধজইধন’র র্াঠ 

প মায় ও প্রকল্প 

পধরিালক হদত প্রাপ্ত 

িথ্য 
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সসকশন ৩  

কম িসম্পােন পধরকল্পনা 

ক্রধমক 

নাং  

কর্ মসম্পাদননর 

যেত্র   

কর্ মসম্পাদননর 

যেনত্রর র্ান 

কার্ িক্রম 

(Activities)  

 

কম িসম্পােন সূিক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit)  

কম িসম্পােন 

সূিদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

পধরমাদপর মান (২০২১-202২) 

প্রদক্ষপন 

(Projection) 

২০২২-202৩ 

প্রদক্ষপন 

(Projection) 

২০২৩-

২০২৪ 

অসাধারণ 
অধত 

উত্তম 
উত্তম 

িলধত 

মান 

িলধত 

মাদনর 

ধনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[১] পল্লী এলাকার 

সেকসই 

অবকাঠাদমা 

উন্নয়ন ও 

সংরেণ  

২ ৫ [১.১] কাঁিা সড়ক 

পাকাকরণ  

[১.১.১] ধনধম িত পাকা 

উপদজলা সড়ক 

ধকঃধমঃ ৩ ৩৫০ ৩০৩ ২৬৮ ৩২০ ১৯০ ৩৬০ ৩৭০ 

[১.১.২] ধনধম িত পাকা  

ইউধনয়ন সড়ক 

ধকঃধমঃ ৩ ৭৫০ ৬৫০ ৫৭৪ ৭০০ ৪০৭ ৭৬০ ৭৭০ 

[১.১.৩] ধনধম িত পাকা গ্রামীণ 

সড়ক 

ধকঃধমঃ ৩ ২২৫০ ১৯৫১ ১৭২১ ২০৮০ ১২২২ ২৩০০ ২৪০০ 

[১.২]  সড়দক ধব্রজ/ 

কালভাে ি ধনম িাণ  

[১.২.১] ধনধম িত ধব্রজ/ 

কালভাে ি 

ধমঃ ৩ ২০০০০ ১৭৩৪০ ১৫৩০০ ১৮০০০ ১০৮৬০ ১৯০০০ ১৯৫০০ 

[১.৩] হাে-বাজার এবাং 

সগ্রার্ সসন্টার উন্নয়ন  

[১.৩.১] উন্নীত হাে 

বাজার/দগ্রার্ সসন্টার 

সাংখ্যা ১ ১৩০ ১১৩ ৯৯ ১২০ ৭১ ১৪০ ১৫০ 

[১.৪] বহুমূেী সাইদলান 

সশন্টার ধনম িাণ  

[১.৪.১] ধনধম িত সাইদলান 

সশন্টার 

সাংখ্যা ২ ১০০ ৮৭ ৭৭ ১১০ ৫৪ ১৩০ ২০ 

 [১.৫] উপদজলা 

কমদেক্স ভবন ধনম িাণ 

[১.৫.১] ধনধম িত উপদজলা 

কমদেক্স ভবন 

সাংখ্যা ২ ৫০ ৪৩ ৩৮ ৪০ ২৭ ৬০ ৫০ 

 [১.৭] পল্লী এলাকায় 

কম িসাংস্হান সৃধি 

[১.৭.১] সৃি কম িসাংস্হান লক্ষ 

জনধেবস 

১ ৮৯০ ৭৭২ ৬৮১ ৮৭০ ৪৮৩ ৯০০ ৯৩০ 

 [১.৮] সার্াবজক 

বনরাপত্তা কর্ মসূবি 

[১.৮.১] উপকারনভাগী 

ব্যবি/পবরিার/প্রবিষ্ঠান 

জন ১ ৪৪৪৬০ ৩৮৫৪৭ ৩৪০১২ ২০০০০০ ২৪১৪২ ৪৪৪৭০ ৪৪৪৮০ 

  [১.৯] সবুজায়ন  [১.৯.১] বৃক্ষদরাপন  টি ১ ১০০০০

০ 

৮৬৭০০ ৭৬৫০০ ১০০০০০ ৫৪৩০০ ১০০০০০ ৮০০০০ 

  [১.১০] পাকা সড়ক  

রক্ষণাদবক্ষণ 

[১.১০.১] রক্ষণাদবক্ষণকৃত 

পাকা সড়ক 

ধকঃধমঃ ২ ৬৩০০ ৫৪৬২ ৪৮২০ ৮০০০ ৩৪২১ ৭০০০ ৮০০০ 

  [১.১১] যর্ািাইল 

রেণানিেণ (সড়ক) 

[১.১১.১] যর্ািাইল 

রেণানিেণকৃি পাকা সড়ক  

ধকঃধমঃ ১ ৫০০০ ৪৩৩৫ ৩৮২৫ ২৫০০ ২৭১৫ ৫৫০০ ৬০০০ 

  [১.১৪] পাকা সড়দক 

ধনধম িত ধব্রজ/ কালভাে ি 

রক্ষণাদবক্ষণ 

[১.১৪.১] রক্ষণাদবক্ষণকৃত 

ধব্রজ/কালভাে ি 

ধমঃ ২ ৩৫০০ ৩০৩৫ ২৬৭৮ ১৫০০ ১৯০১ ৩০০০ ৩০০০ 
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ক্রধমক 

নাং  

কর্ মসম্পাদননর 

যেত্র   

কর্ মসম্পাদননর 

যেনত্রর র্ান 

কার্ িক্রম 

(Activities)  

 

কম িসম্পােন সূিক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit)  

কম িসম্পােন 

সূিদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

পধরমাদপর মান (২০২১-202২) 

প্রদক্ষপন 

(Projection) 

২০২২-202৩ 

প্রদক্ষপন 

(Projection) 

২০২৩-

২০২৪ 

অসাধারণ 
অধত 

উত্তম 
উত্তম 

িলধত 

মান 

িলধত 

মাদনর 

ধনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[২]   ক্ষুদ্রাকার 

সসি কাঠাদমা 

উন্নয়ন  ও  

সম্প্রসারণ   

১২ [২.১] সসি োল েনন ও 

পুনঃেনন 

[২.১.১] েননকৃত সসি োল 
ধকঃধমঃ 

৫ ৫০০ ৪৩৪ ৩৮৩ ৪৫০ ২৭২ ৫৫০ ৫৭০ 

[২.২] বন্যা ধনয়ন্ত্রণ বাঁধ 

ধনম িাণ/সাংস্কার 

[২.২.১] ধনধম িত / 

সাংস্কারকৃত বাঁধ 
ধকঃধমঃ 

৪ ১৬০ ১৩৯ ১২২ ১৫০ ৮৭ ১৭০ ১৫০ 

[২.৩] বন্যা 

ব্যবস্হাপনার উদেদশ্য 

সরগুদলের ধনম িাণ/ 

সাংস্কার 

 

[২.৩.১] ধনধম িত/ সাংস্কারকৃত 

সরগুদলের 

সাংখ্যা 

৩ ১২০ ১০৪ ৯২ ১০০ ৬৫ ১০০ ১১০ 

[৩] পধরকধল্পত 

সেকসই নগর 

উন্নয়দন 

সহায়তা করা 

১৩ [৩.১] সপৌর/নগর 

এলাকায় ফুেপাত ধনম িাণ 

[৩.১.১] ধনধম িত  ফুেপাত 
ধকঃধমঃ 

৩ ৭০ ৬১ ৫৪ ৬০ ৩৮ ৭২ ৭৩ 

[৩.২] সপৌর/নগর 

এলাকায় সেন ধনম িাণ 

[৩.২.১] ধনধম িত সেন 
ধকঃধমঃ 

৪ ৩০০ ২৬০ ২৩০ ২০০ ১৬৩ ১৭০ ১১০ 

[৩.৩] সপৌর/নগর 

এলাকায়  সড়ক 

উন্নয়ন/ ধনম িাণ 

[৩.৩.১] ধনধম িত সপৌর/নগর 

সড়ক 

ধকঃধমঃ ৬ ১০০০ ৮৬৭ ৭৬৫ ৬৫০ ৫৪৩ ৩৫০ ২০০ 

[৪] প্রধতষ্ঠাধনক 

সক্ষমতা 

উন্নয়ন    

১০ [৪.১] পধরকধল্পত 

সেকসই ও পধরদবশ 

বান্ধব অবকাঠাদমা 

উন্নয়দনর জন্য প্রকল্প 

প্রণয়ন।    

[৪.১.১] প্রণয়নকৃত ভবন 

ওসড়ক ধনজাইন 

সাংখ্যা ২ ৪০০ ৩৪৭ ৩০৬ ৯৭০ ২১৭ ৪২০ ৪৩০ 

[৪.১.২] প্রণয়নকৃত সসতু 

ধনজাইন 

সাংখ্যা ২ ৪০০ ৩৪৭ ৩০৬ ৯৭০ ২১৭ ৪১০ ৪২০ 

[৪.১.৩] প্রণয়কৃত ধনধপধপ সাংখ্যা ২ ২০ ১৭ ১৫ ২৫ ১১ ৩০ ৩০ 

[৪.১.৪] ইধজধপর মােদম 

মূল্যায়ণকৃত েরপত্র 
সাংখ্যা 

৪ ১৫৫০০ ১৩৪৩৯ ১১৮৫৮ ১৪০০০ ৮৪১৭ ১৬০০০ ১৬৫০০ 

[৫] সাংস্থা পর্ িাদয় 

সুশাসন 

সাংহতকরণ  

১০ [৫.১] কাদজর 

গুনগতমান বৃধদ্ধর জন্য 

পধরবীক্ষণ 

সজারোরকরণ 

[৫.১.১] পধরেশ িনকৃত প্রকল্প 

(প্রকল্প পধরিালক) 
সাংখ্যা 

৪ ৯০০ ৭৮০ ৬৮৯ ১১৫০ ৪৮৯ ১০০০ ১১০০ 

[৫.১.২] পধরেশ িনকৃত 

অধিস ও প্রকল্প (অধতধরি 

প্রধান প্রদকৌশলী/তত্ত্বাবধায়ক 

প্রদকৌশলী/২০ টিম)  

সাংখ্যা 

৬ ১১৫০ ৯৯৭ ৮৮০ ১৬৫০ ৬২৪ ১১০০ ১২০০ 
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আধম, প্রধান প্রদকৌশলী, স্হানীয় সরকার প্রদকৌশল অধধেপ্তর,  

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মাননীয় মন্ত্রী স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর 

প্রধতধনধধ ধসধনয়র সধিব, স্হানীয় সরকার ধবভাদগর ধনকে অঙ্গীকার করধছ সর্, এই চুধিদত বধণ িত িলািল 

অজিদন সদিি র্াকব।  

আধম, ধসধনয়র সধিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর স্হানীয় সরকার ধবভাগ, মাননীয় মন্ত্রী স্থানীয় 

সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর প্রধতধনধধ ধহদসদব প্রধান প্রদকৌশলী, স্হানীয় সরকার প্রদকৌশল 

অধধেপ্তর-এর ধনকে অঙ্গীকার করধছ সর্, এই চুধিদত বধণ িত িলািল অজিদন প্রদয়াজনীয় সহদর্াধগতা প্রোন 

করব। 

 

স্বাক্ষধরত:  

 

 

...........................................                                                    .................................... 

প্রধান প্রদকৌশলী                                                                                     তাধরে 

স্হানীয় সরকার প্রদকৌশল অধধেপ্তর, ঢাকা। 

 

 

...........................................                                             .................................... 

ধসধনয়র সধিব                                                                                        তাধরে 

স্হানীয় সরকার ধবভাগ 
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সাংদর্াজনী-১ 

শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

ক্রধমক নাং শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) ধববরণ 

১ এলধজধন সলাকাল গভণ িদমন্ট ধনধভশন 

২ এলধজইধন সলাকাল গভণ িদমন্ট ইধিধনয়াধরাং ধনপাে িদমন্ট 

৩ ধমঃ ধমোর  

৪ ধকঃধমঃ ধকদলাধমোর  

৫ ধবধস (BC) সড়ক ধবটুধমন কাদপ িটিাং সড়ক 

৬ আরধসধস (RCC) সড়ক সরইনদিাস ি ধসদমন্ট কনধক্রে সড়ক 

৭ ধসধস (CC) সড়ক ধসদমন্ট কনধক্রে সড়ক 

৮ ধনধপধপ সনদভলপদমন্ট প্রদজক্ট প্রদপাজাল  

৯ ইধজধপ  ইদলকট্রধনক গভণ িদমন্ট প্রধকউরদমন্ট 
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সংন াজনী- ২: কর্ মসম্পাদন সূিনকর পবরর্াপ পদ্ধবি 

ক্রবর্ক 

নম্বর 

    কার্ িক্রম       কম িসম্পােন সূিক িাস্তিায়নকারী অনুবিভাগ, 

অবধশাখা, শাখা 

লেযর্াত্রা অজমননর প্রমাণক  

১ [১.১] কাঁিা সড়ক পাকাকরণ  [১.১.১] ধনধম িত পাকা উপদজলা সড়ক এলধজইধন লেযর্াত্রা অনু ায়ী অবজমি পাকা উপনজলা সড়নকর িথ্য 

২ [১.১.২] ধনধম িত পাকা ইউধনয়ন সড়ক এলধজইধন লেযর্াত্রা অনু ায়ী অবজমি পাকা ইউবনয়ন সড়নকর িথ্য 

৩ [১.১.৩] ধনধম িত পাকা গ্রামীণ সড়ক এলধজইধন লেযর্াত্রা অনু ায়ী অবজমি পাকা গ্রার্ীণ সড়নকর িথ্য 

৪ [১.২] সড়নক বিজ/ কালভাট ম বনর্ মাণ [১.২.১] বনবর্ মি বিজ/ কালভাট ম এলবজইবি লেযর্াত্রা অনু ায়ী অবজমি বিজ/ কালভাট ম এর িথ্য 

৫ [১.৩] হাট-িাজার এিং যগ্রার্ যসন্টার 

উন্নয়ন 

[১.৩.১] উন্নীি হাট িাজার/নগ্রার্ যসন্টার এলবজইবি লেযর্াত্রা অনু ায়ী অবজমি হাট িাজার/নগ্রার্ যসন্টার এর িথ্য 

৬ [১.৪] িহুমূখী সাইনলান যশল্টার বনর্ মাণ [১.৪.১] বনবর্ মি সাইনলান যশল্টার  এলবজইবি লেযর্াত্রা অনু ায়ী অবজমি সাইনলান যশন্টার এর িথ্য 

৭ [১.৫] উপনজলা কর্নেক্স ভিন বনর্ মাণ [১.৫.১] বনবর্ মি উপনজলা কর্নেক্স ভিন এলবজইবি লেযর্াত্রা অনু ায়ী অবজমি উপনজলা কর্নেক্স ভিন এর িথ্য 

৮ [১.৭] পল্লী এলাকায় কর্ মসংস্হান সৃবষ্ট [১.৭.১] সৃষ্ট কর্ মসংস্হান এলবজইবি লেযর্াত্রা অনু ায়ী প্রাপ্ত কর্ মসংস্হান এর িথ্য  

৯ [১.৮] সার্াবজক বনরাপত্তা কর্ মসূবি [১.৮.১] উপকারনভাগী ব্যবি/পবরিার/প্রবিষ্ঠান এলবজইবি লেযর্াত্রা অনু ায়ী অবজমি উপকারনভাগী ব্যবি/পবরিার/ প্রবিষ্ঠান এর 

িথ্য 

১০ [১.৯] সবুজায়ন [১.৯.১] বৃেনরাপন এলবজইবি লেযর্াত্রা অনু ায়ী অবজমি বৃেনরাপন এর িথ্য 

১১ [১.১০] পাকা সড়ক রেণানিেণ [১.১০.১] রেণানিেণকৃি পাকা সড়ক এলবজইবি লেযর্াত্রা অনু ায়ী অবজমি রেণানিেণকৃি পাকা সড়নকর িথ্য 

১২ [১.১১] যর্ািাইল রেণানিেণ (সড়ক) [১.১১.১] যর্ািাইল রেণানিেণকৃি পাকা 

সড়ক 

এলবজইবি লেযর্াত্রা অনু ায়ী অবজমি যর্ািাইল রেণানিেণকৃি পাকা সড়নকর 

িথ্য 

১৩ [১.১২] পাকা সড়নক বনবর্ মি বিজ/ 

কালভাট ম রেণানিেণ 

[১.১২.১] রেণানিেণকৃি বিজ/কালভাট ম এলবজইবি লেযর্াত্রা অনু ায়ী অবজমি রেণানিেণকৃি বিজ/কালভাট ম এর িথ্য। 

১৪ [২.১] যপৌর/নগর এলাকায় ফুটপাি 

বনর্ মাণ 

[২.১.১] বনবর্ মি ফুটপাি এলবজইবি লেযর্াত্রা অনু ায়ী অবজমি ফুটপানির িথ্য 

১৫ [২.২] যপৌর/নগর এলাকায় যেন বনর্ মাণ [২.২.১] বনবর্ মি যেন এলবজইবি লেযর্াত্রা অনু ায়ী অবজমি যেননর িথ্য 

১৬ [২.৩] যপৌর/নগর এলাকায় সড়ক 

উন্নয়ন/ বনর্ মাণ 

[২.৩.১] বনবর্ মি যপৌর/নগর সড়ক এলবজইবি লেযর্াত্রা অনু ায়ী অবজমি যপৌর/নগর সড়নকর িথ্য 

১৭ [৩.১] সসি োল েনন ও পুনঃেনন [৩.১.১] েননকৃত সসি োল এলবজইবি লেযর্াত্রা অনু ায়ী অবজমি খননকৃি যসি োল েনন ও পুনঃেনন এর 

তথ্য  
১৮ [৩.২] বন্যা ধনয়ন্ত্রণ বাঁধ ধনম িাণ/সাংস্কার [৩.২.১] ধনধম িত / সাংস্কারকৃত বাঁধ এলবজইবি লেযর্াত্রা অনু ায়ী অবজমি বাঁধ ধনম িাণ/ সাংস্কার এর তথ্য  

১৯ [৩.৩] বন্যা ব্যবস্হাপনার উদেদশ্য 

সরগুদলের ধনম িাণ/ সাংস্কার 

[৩.৩.১] ধনধম িত/ সাংস্কারকৃত সরগুদলের এলবজইবি লেযর্াত্রা অনু ায়ী অবজমি সরগুদলের ধনম িাণ/ সাংস্কার এর তথ্য 
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ক্রবর্ক 

নম্বর 

    কার্ িক্রম       কম িসম্পােন সূিক িাস্তিায়নকারী অনুবিভাগ, 

অবধশাখা, শাখা 

লেযর্াত্রা অজমননর প্রমাণক  

২০ [৪.১] পবরকবল্পি যটকসই ও পবরনিশ 

িান্ধি অিকাঠানর্া উন্নয়ননর জন্য 

প্রকল্প প্রণয়ন 

[৪.১.১] প্রণয়নকৃি বিজাইন এলবজইবি লেযর্াত্রা অনু ায়ী অবজমি বিজাইন এর িথ্য 

২১ [৪.১.২] প্রণয়কৃি বিবপবপ এলবজইবি লেযর্াত্রা অনু ায়ী অবজমি বিবপবপ এর িথ্য 

২২ [৪.১.৩] ইবজবপর র্াধ্যনর্ মূল্যায়ণকৃি দরপত্র   এলবজইবি লেযর্াত্রা অনু ায়ী অবজমি ইবজবপর র্াধ্যনর্ মূল্যায়ণকৃি দরপত্র এর 

িথ্য 
২৩ [৫.১] কানজর গুনগির্ান বৃবদ্ধর জন্য 

পবরিীেণ যজারদারকরণ 

[৫.১.১] পবরদশ মনকৃি অবফস ও প্রকল্প (প্রকল্প 

পবরিালক) 

এলবজইবি লেযর্াত্রা অনু ায়ী অবজমি অবফস ও প্রকল্প পবরদশ মন প্রবিনিদননর িথ্য 

২৪  [৫.১.২] পবরদশ মনকৃি অবফস ও প্রকল্প (অধতধরি 

প্রধান প্রদকৌশলী/তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী/২০ টিম) 

এলবজইবি লেযর্াত্রা অনু ায়ী অবজমি অবফস ও প্রকল্প  (অধতধরি প্রধান প্রদকৌশলী 

/তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী/২০ টিম) এর  পবরদশ মন প্রবিনিদননর িথ্য 
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সাংদর্াজনী ৩: 

অন্য অবফনসর সনে সংবিষ্ট কর্ মসম্পাদন সূিকসমূহ 

 কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূিক য সকল অবফনসর সানর্ সংবিষ্ট সংবিষ্ট অবফনসর সানর্ কা মক্রর্ সর্ন্বনয়র যকৌশল 

[১.১] কাঁিা সড়ক পাকাকরণ  [১.১.১] ধনধম িত পাকা উপদজলা 

সড়ক 

ভূবর্ র্ন্ত্রণালয় ভূবর্ অবধগ্রহণ নীবিগি অনুনর্াদনকারী কর্তমপে। 

[১.১.২] ধনধম িত পাকা  ইউধনয়ন 

সড়ক 

ভূবর্ র্ন্ত্রণালয় ভূবর্ অবধগ্রহণ নীবিগি অনুনর্াদনকারী কর্তমপে। 

[১.১.৩] ধনধম িত পাকা গ্রামীণ 

সড়ক 

ভূবর্ র্ন্ত্রণালয় ভূবর্ অবধগ্রহণ নীবিগি অনুনর্াদনকারী কর্তমপে। 

[১.২]  সড়দক ধব্রজ/ কালভাে ি ধনম িাণ  [১.২.১] ধনধম িত ধব্রজ/ কালভাে ি ভূবর্ র্ন্ত্রণালয় ভূবর্ অবধগ্রহণ নীবিগি অনুনর্াদনকারী কর্তমপে। 

[১.৩] হাে-বাজার এবাং সগ্রার্ সসন্টার উন্নয়ন  [১.৩.১] উন্নীত হাে বাজার/দগ্রার্ 

সসন্টার 

ভূবর্ র্ন্ত্রণালয় ভূবর্ অবধগ্রহণ নীবিগি অনুনর্াদনকারী কর্তমপে। 

[১.৪] বহুমূেী সাইদলান সশন্টার ধনম িাণ  [১.৪.১] ধনধম িত সাইদলান সশন্টার ভূবর্ র্ন্ত্রণালয় ভূবর্ অবধগ্রহণ নীবিগি অনুনর্াদনকারী কর্তমপে। 

[১.৫] উপদজলা কমদেক্স ভবন ধনম িাণ [১.৫.১] ধনধম িত উপদজলা 

কমদেক্স ভবন 

ভূবর্ র্ন্ত্রণালয় ভূবর্ অবধগ্রহণ নীবিগি অনুনর্াদনকারী কর্তমপে। 

[১.৬] ইউধনয়ন পধরষে কমদেক্স  ধনম িাণ [১.৬.১] ধনধম িত ইউধনয়ন পধরষে  

কমদেক্স ভবন 

ভূবর্ র্ন্ত্রণালয় ভূবর্ অবধগ্রহণ নীবিগি অনুনর্াদনকারী কর্তমপে। 

[২.১] সপৌর/নগর এলাকায় ফুেপাত ধনম িাণ [২.১.১] ধনধম িত  ফুেপাত 
পবরনিশ, িন ও জলিায়ু র্ন্ত্রণালয় 

পবরনিশ, িন ও জলিায়ু র্ন্ত্রণালনয়র নীবিগি অনুনর্াদনকারী 

কর্তমপে। 

[২.২] সপৌর/নগর এলাকায় সেন ধনম িাণ [২.২.১] ধনধম িত সেন 
পবরনিশ, িন ও জলিায়ু র্ন্ত্রণালয় 

পবরনিশ, িন ও জলিায়ু র্ন্ত্রণালনয়র নীবিগি অনুনর্াদনকারী 

কর্তমপে। 

[২.৩] সপৌর/নগর এলাকায়  সড়ক উন্নয়ন/ 

ধনম িাণ 

[২.৩.১] ধনধম িত সপৌর/নগর সড়ক 
পবরনিশ, িন ও জলিায়ু র্ন্ত্রণালয় 

পবরনিশ, িন ও জলিায়ু র্ন্ত্রণালনয়র নীবিগি অনুনর্াদনকারী 

কর্তমপে। 

[৩.১] সসি োল েনন ও পুনঃেনন [৩.১.১] েননকৃত সসি োল ভূবর্ ও পবরনিশ, িন ও জলিায়ু র্ন্ত্রণালয় ভূবর্ অবধগ্রহণ নীবিগি অনুনর্াদনকারী কর্তমপে এিং পবরনিশ, 

িন ও জলিায়ু র্ন্ত্রণালনয়র নীবিগি অনুনর্াদনকারী কর্তমপে। 

[৩.২] বন্যা ধনয়ন্ত্রণ বাঁধ ধনম িাণ/সাংস্কার [৩.২.১] ধনধম িত / সাংস্কারকৃত বাঁধ ভূবর্ ও পবরনিশ, িন ও জলিায়ু র্ন্ত্রণালয় ভূবর্ অবধগ্রহণ নীবিগি অনুনর্াদনকারী কর্তমপে এিং পবরনিশ, 

িন ও জলিায়ু র্ন্ত্রণালনয়র নীবিগি অনুনর্াদনকারী কর্তমপে। 

[৩.৩] বন্যা ব্যবস্হাপনার উদেদশ্য সরগুদলের 

ধনম িাণ/ সাংস্কার 

 

[৩.৩.১] ধনধম িত/ সাংস্কারকৃত 

সরগুদলের 

ভূবর্ ও পবরনিশ, িন ও জলিায়ু র্ন্ত্রণালয় ভূবর্ অবধগ্রহণ নীবিগি অনুনর্াদনকারী কর্তমপে এিং পবরনিশ, 

িন ও জলিায়ু র্ন্ত্রণালনয়র নীবিগি অনুনর্াদনকারী কর্তমপে। 
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সংয োজনী ৪: 

ক স ল নীরত/পরর ল্পনোর আযলোয   র্ মসম্পোদন পরর ল্পনো প্রস্তুত  রো হযয়যে 

ক্ররর্   নীরত/পরর ল্পনোর নোর্  নীরত/পরর ল্পনোর ক  অংযশর আযলোয  এরপএ’র  ো মক্রর্ গ্রহণ  রো হযয়যে   এরপএ’র সংরিষ্ট  ো মক্রর্  র্ন্তব্য 

০১ বোংলোযদশ বদ্বীপ 

পরর ল্পনো ২১০০ 

ি-দ্বীপ পবরকল্পনার সুবনবদ মষ্ট অভীষ্ট – 

১) িন্যা ও জলিায়ু পবরিিমন সম্পবকমি বিপ ময় যর্নক বনরাপত্তা বনবিি করা  

২) পাবনর বনরাপত্তা ও পাবনর ব্যিহানর অবধকির দেিা বৃবদ্ধ করা। 

[২.২] যপৌর এলাকায় যেণ বনর্ মাণ 

[৩.১] যসি খাল খনন ও পুনঃখনন 

 [৩.৩] িন্যা ব্যিস্থাপনার উনেনে যরগুনলটর 

বনর্ মাণ/সংস্কার 

 

০২ রূপ ল্প ২০৪১ রূপকল্প ২০৪১ এর অধ্যায় ১০ এ  সড়ক অিকাঠানর্া উন্নয়ন পবরকল্পনার নীবি ও যকৌশনলর বিিরণ 

রনয়নে, িন্মনধ্য  পল্লী সড়ক অিকাঠানর্ার সানর্ সংবিষ্ট লেয বনম্নরূপ (পৃঃ ১৫৯-১৬০)-  

 উৎপাদন ও বিপণন যকনের র্নধ্য সহজ পবরিহন সংন াগশীলিা স্থাপননর জন্য সকল যজলা ও 

উপনজলা সড়ক উন্নয়ন করা হনি। এোড়াও, এটি ম্যানুফযাকিাবরং প্রবিষ্ঠানগুনলানক উদ্বুদ্ধ করাসহ 

অিস্থানগি বসদ্ধান্ত গ্রহনণ সহায়িা করনি। এই সড়কগুনলা অন্তিপনে দুই যলন বিবশষ্ট হনি, িনি 

য খানন িলািনলর িাপ যিবশ, যসখানন িার যলন বিবশষ্ট সড়ক বনর্ মাণ করা হনি। 

 গ্রানর্র সকল রাস্তা হনি পাকা  াত্রী ও পনেও িলািল সুগর্ করার জন্য এগুনলা ন্যযনির্ এক 

যলন-বিবশষ্ট হনি। দাবরদ্র্য বনরসন, র্ানি উন্নয়ন, ক্ষুদ্র্ ও স্বল্প অ-কৃবষজ কর্ মকানে গ্রার্ীণ 

বিবননয়াগ বিস্তানরর জন্  সড়ক সংন াগশীলিার প্রসার হনি অন্যির্ প্রধান বিবননয়াগ। 

[১.১] কাঁিা সড়ক পাকাকরণ 

[১.২] সড়নক িীজ/কালভাট ম বনর্ মাণ 

[১.৩] হাট/িাজার ও যগ্রার্ যসন্টার উন্নয়ন 

[১.১০] পাকা সড়ক রেণানিেণ 

[১.১১] যর্ািাইল রেণানিেণ (সড়ক 

[১.১৪] পাকা সড়নক বনবর্ মি িীজ/কালভাট ম সংরেণ 
 

 

০৩ অষ্টর্ পঞ্চবোরষ ম  

পরর ল্পনো 

অষ্টর্ পঞ্চিাবষ মক পবরকল্পনার অধ্যায় ৭ এ  পল্লী অিকাঠানর্া উন্নয়ন পবরকল্পনার বিশদ 

বিিরণ রনয়নে, িন্মনধ্য  এলবজইবির সুবনবদ মষ্ট লেয ও উনেে (Specific objectives 

& targets) (পৃঃ ৪৫৭) বনম্নরুপ িবণ মি আনে-  

 Up-gradation/ Double lane of rural core road network with climate, disaster and 
other impact resilient design (16000 Km) 

 Improvement of prioritized Upazila road, Union road and village road to establish 
better connectivity with villages and thus increasing Rural Access Index (RAI) to 90 
per cent from 84 per cent (Survey 2018) (33,000 Km)  

 Construction/ reconstruction/ rehabilitation/ widening of 165,000-meter bridges on 
core road network and other Upazila roads, Union roads and village roads 

 Improvement of road safety engineering at junctions of LGED roads with National 
Highways Improvement of the selected Union Road. (8000 Km)  

 Development of 500 Growth Centre centric urban centre with physical planning, 
water supply, waste management,  

 Development of growth centres and Rural Markets -1200 Nos.  

 Construction of all remaining Union Parishad Complexes (1166 Nos.)  

 Extension of Upazila Complexes (400 Nos) 
 

[১.১] কাঁিা সড়ক পাকাকরণ 

[১.২] সড়নক িীজ/কালভাট ম বনর্ মাণ 

[১.৩] হাট/িাজার ও যগ্রার্ যসন্টার উন্নয়ন 

[১.৪] িহুমুখী সাইনলান যশল্টার বনর্ মাণ 

[১.৫] উপনজলা কর্নেক্স ভিন বনর্ মাণ 

[১.৬] ইউবনয়ন পবরষদ ভিন বনর্ মাণ 

[১.৭] পল্লী এলাকায় কর্ মসংস্থান সৃবষ্ট 

[১.৮] সার্াবজক বনরাপত্তা কর্ মসূিী  

 [১.১০] পাকা সড়ক রেণানিেণ 

[১.১১] যর্ািাইল রেণানিেণ (সড়ক) 

[১.১২] উপনজলা কর্নেক্স ভিন যর্রার্ি ও সংরেণ 

[১.১৩] ইউবনয়ন পবরষদ কর্নেক্স ভিন যর্রার্ি ও 

সংরেণ 

[১.১৪] পাকা সড়নক বনবর্ মি িীজ/কালভাট ম সংরেণ 
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ক্ররর্   নীরত/পরর ল্পনোর নোর্  নীরত/পরর ল্পনোর ক  অংযশর আযলোয  এরপএ’র  ো মক্রর্ গ্রহণ  রো হযয়যে   এরপএ’র সংরিষ্ট  ো মক্রর্  র্ন্তব্য 

  অষ্টর্ পঞ্চিাবষ মক পবরকল্পনার অধ্যায় ১১ এ  নগর অিকাঠানর্া উন্নয়ন পবরকল্পনার বিশদ বিিরণ 

রনয়নে, িন্মনধ্য  এ যসক্টনর এলবজইবির সুবনবদ মষ্ট লেয ও উনেশ্  (Specific objectives & 

targets) (পৃঃ ৫৬১) বনম্নরুপ িবণ মি আনে-  

 Construction, rehabilitation and maintenance of city roads, footpaths, 
drains, street lights, bus-truck terminals, parking lots and other 
infrastructure 

[২.১] যপৌর এলাকায় ফুটপার্ বনর্ মাণ 

[২.২] যপৌর এলাকায় যেণ বনর্ মাণ 

[২.৩] যপৌর এলাকায় সড়ক বনর্ মাণ  

 

  অষ্টর্ পঞ্চিাবষ মক পবরকল্পনার অধ্যায় ৪ এ  পাবন সম্পদ অিকাঠানর্া উন্নয়ন পবরকল্পনার বিশদ বিিরণ 

রনয়নে, িন্মনধ্য  এ যসক্টনর সুবনবদ মষ্ট লেয ও উনেে (Specific objectives & 

targets) (পৃঃ ৩২৫-৩২৬) বনম্নরুপ িবণ মি আনে-  

 Bank protection work (KM) 2,356 

 Embankment construction/reconstruction (KM) 3,949  

 Coastal embankment construction (KM) 1,043 

 Dredging of river (KM) 2,817  

 Excavation/re-excavation drainage canal (KM) 17,042 

 Excavation/re-excavation irrigation canal (KM) 1,119  

 Water control structure/hydraulic structure (Nos.) 2,050 

 Coastal cross-dam (Nos.) 7  

 WMG/WMA/WMF formulation (Nos.) 363 WMG/WMA/WMF registration 
(Nos.) 581  

 Land acquisition (Hectare) 7159 

[৩.১] যসি খাল খনন ও পুনঃখনন 

[৩.২] িন্যা বনয়ন্ত্রণ িাঁধ বনর্ মাণ/সংস্কার 

[৩.৩] িন্যা ব্যিস্থাপনার উনেনে যরগুনলটর 

বনর্ মাণ/সংস্কার 

 

04 যটকসই উন্নয়ন অভীষ্ট  অভীষ্ট ১- সি মত্র সি ধরনণর দাবরনদ্র্যর অিসান  

অভীষ্ট ২- ক্ষুদার অিসান, খাদ্য বনরাপত্তা ও উন্নি পুবষ্টর্ান অজমন এিং যটকসই কৃবষর প্রসার 

অভীষ্ট ৫- যজোর সর্িা অজমন এিং সকল নারী ও যর্নয়নদর ের্িায়ন 

অভীষ্ট ৯- অবভঘাি সহনশীল অিকাঠানর্া বনর্ মাণ, অন্তর্ভ মবিমূলক ও যটকসই বশল্পায়ননর প্রিধ মন ও 

উদ্ভািনার প্রসারণ 

অভীষ্ট ১৩- জলিায়ু পবরিিমন ও এর প্রভাি যর্াকানিলায় জরুরী কর্ মব্যিস্থা গ্রহণ 

[১.১] কাঁিা সড়ক পাকাকরণ 

[১.২] সড়নক িীজ/কালভাট ম বনর্ মাণ 

[১.৩] হাট/িাজার ও যগ্রার্ যসন্টার উন্নয়ন 

[১.৪] িহুমুখী সাইনলান যশল্টার বনর্ মাণ 

[১.৫] উপনজলা কর্নেক্স ভিন বনর্ মাণ 

[১.৬] ইউবনয়ন পবরষদ ভিন বনর্ মাণ 

[১.৭] পল্লী এলাকায় কর্ মসংস্থান সৃবষ্ট 

[১.৮] সার্াবজক বনরাপত্তা কর্ মসূিী  

[১.১০] পাকা সড়ক রেণানিেণ 

 

  অভীষ্ট ১- সি মত্র সি ধরনণর দাবরনদ্র্যর অিসান  

অভীষ্ট ৩- সকল িয়সী সকল র্ানুনষর জন্য সুস্বাস্থয ও কল্যাণ বনবিিকরণ 

অভীষ্ট ৫- যজোর সর্িা অজমন এিং সকল নারী ও যর্নয়নদর ের্িায়ন 

অভীষ্ট ১১- অন্তর্ভ মবিমূলক, বনরাপদ, অবভঘািসহনশীল ও যটকসই নগর ও জনিসবি গনড় যিালা 

[২.১] যপৌর এলাকায় ফুটপার্ বনর্ মাণ 

[২.২] যপৌর এলাকায় যেণ বনর্ মাণ 

[২.৩] যপৌর এলাকায় সড়ক বনর্ মাণ 
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ক্ররর্   নীরত/পরর ল্পনোর নোর্  নীরত/পরর ল্পনোর ক  অংযশর আযলোয  এরপএ’র  ো মক্রর্ গ্রহণ  রো হযয়যে   এরপএ’র সংরিষ্ট  ো মক্রর্  র্ন্তব্য 

  অভীষ্ট ১- সি মত্র সি ধরনণর দাবরনদ্র্যর অিসান  

অভীষ্ট ২- ক্ষুদার অিসান, খাদ্য বনরাপত্তা ও উন্নি পুবষ্টর্ান অজমন এিং যটকসই কৃবষর প্রসার 

অভীষ্ট ৫- যজোর সর্িা অজমন এিং সকল নারী ও যর্নয়নদর ের্িায়ন 

অভীষ্ট ৬- সকনলর জন্য পাবন ও স্যাবননটশননর যটকসই ব্যিস্থাপনা ও প্রাপ্যিা বনবিি করা 

অভীষ্ট ১৩- জলিায়ু পবরিিমন ও এর প্রভাি যর্াকানিলায় জরুরী কর্ মব্যিস্থা গ্রহণ 

[৩.১] যসি খাল খনন ও পুনঃখনন 

[৩.২] িন্যা বনয়ন্ত্রণ িাঁধ বনর্ মাণ/সংস্কার 

[৩.৩] িন্যা ব্যিস্থাপনার উনেনে যরগুনলটর 

বনর্ মাণ/সংস্কার 

 

০৫। সরকানরর বনি মািনী 

ইশনিহার ২০১৮ 

লেয ৩.১০- ‘আর্ার গ্রার্- আর্ার শহর’- প্রবিটি গ্রানর্ আধুবনক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ [১.১] কাঁিা সড়ক পাকাকরণ 

[১.২] সড়নক িীজ/কালভাট ম বনর্ মাণ 

[১.৩] হাট/িাজার ও যগ্রার্ যসন্টার উন্নয়ন 

[১.১০] পাকা সড়ক রেণানিেণ 

[১.১১] যর্ািাইল রেণানিেণ (সড়ক 

[১.১৪] পাকা সড়নক বনবর্ মি িীজ/কালভাট ম সংরেণ 
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সাংদর্াজনী ৫: 

েপ্তর/সাংস্থার জািীয় শুদ্ধািার যকৌশল কর্ মপবরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

েপ্তর/সাংস্থার নার্: স্থানীয় সরকার প্রননকৌশল অবধদপ্তর               

কা মক্রনর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূিক 

 

সূিনকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়ননর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মিেনরর 

লেযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবি পবরিীেণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লেযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ যকায়াট মার ২য় যকায়াট মার ৩য় 

যকায়াট মার 

৪র্ ম যকায়াট মার যর্াট 

অজমন 

অবজমি 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবিষ্ঠাবনক ব্যিস্থা  ………………………………..... 

১.১ ননবিকিা কবর্টির সভা আদয়াজন  সভা 

আদয়াধজত 

৪ সাংখ্যা AwZwi³ cÖavb cÖ‡KŠkjx 

(র্ানি সম্পদ)  

4 লেযর্াত্রা ১ ১ ১ ১     

অজমন      

১.২ ননবিকিা কবর্টির সভার বসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন 

িাস্তিাবয়ি 

বসদ্ধান্ত 

৬ % AwZwi³ cÖavb cÖ‡KŠkjx 

(র্ানি সম্পদ) 

100% লেযর্াত্রা ১০০%  ১০০%  ১০০%  ১০০%     

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্রবিষ্ঠার বনবর্ত্ত 

অংশীজননর (stakeholders) 

অংশগ্রহনণ  সভা 

অনুবষ্ঠি সভা ২ সংখ্যা AwZwi³ cÖavb cÖ‡KŠkjx 

(র্ানি সম্পদ) 

2 লেযর্াত্রা -  ১ ১ -     

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচাি সংক্রান্ত প্ররিক্ষণ আয় াজন প্ররিক্ষণ 

আয় ারজত 

২ সংখ্যা ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx 

(cÖwkÿb) 

২  লেযর্াত্রা 

 

-  ১ ১ -   

 

  

অজমন      

১.৫ কর্র্-পবরনিশ উন্নয়ন  উন্নত কম ি-

পধরদবশ 

২ সংখ্যা 

ও 

িাবরখ 

ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx 

(cÖkvmb) 

  

4 

30-09-2১ 

31-12-2১ 

31-03-2২ 

30-06-2২ 

লেযর্াত্রা 30-09-2১ 

 

31-12-2১ 

 

31-03-2২ 30-06-2২    

অজমন      

১.৬ জািীয় শুদ্ধািার যকৌশল 

কর্ মপবরকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রর্াবসক 

পবরিীেণ প্রবিনিদন র্বন্ত্রপবরষদ বিভানগ 

দাবখল ও স্ব স্ব ওনয়িসাইনট 

আপনলািকরণ 

 

কর্ মপবরকল্পনা 

ও নত্রর্াবসক 

প্রবিনিদন 

দাবখলকৃি ও 

আপনলািকৃি  

১ িাবরখ ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx 

(AvBwmwU), wm‡óg 

Gbvwjó,GgAvBGm †mj 

 

20/08/21 

১৫/১০/২১ 

১৫/০১/২২ 

১৫/০৪/২২ 

৩০/০৬/২২ 

 

লেযর্াত্রা ১৫/১০/২১ 

 

১৫/০১/২২ 

 

১৫/০৪/২২ 

 

৩০/০৬/২২    

অজমন 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

১.৭ আওতাধীন আঞ্চধলক/মাঠ পর্ িাদয়র 

কার্ িালয় (প্রদর্াজয সক্ষদত্র) কর্তিক 

দাবখলকৃি জািীয় শুদ্ধািার যকৌশল 

কর্ মপবরকল্পনা ও পবরিীেণ  

প্রবিনিদননর ওপর বফিব্যাক প্রদান  

বফিব্যাক 

সভা/কর্ মশালা 

অনুবষ্ঠি 

৪ িাবরখ AwZwi³ cÖavb cÖ‡KŠkjx 

(র্ানি সম্পদ) 

০৫/১০/২০২১ 

২০/০১/২০২২ 

২১/০৪/২০২২ 

২০/০৬/২০২২ 

 

 

লেযর্াত্রা ০৫/১০/২০২১ 

 

২০/০১/২০২২ 

 

২১/০৪/২০২২ 

 

২০/০৬/২০২২ 

 

   

অজমন      

১.৮ শুদ্ধািার পুরস্কার প্রোন এবাং প্রেত্ত পুরস্কার ১ তাধরে ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx 31/05/২২ লেযর্াত্রা -  -  -  31/05/২২    
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কা মক্রনর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূিক 

 

সূিনকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়ননর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মিেনরর 

লেযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবি পবরিীেণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লেযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ যকায়াট মার ২য় যকায়াট মার ৩য় 

যকায়াট মার 

৪র্ ম যকায়াট মার যর্াট 

অজমন 

অবজমি 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

পুরস্কারপ্রাপ্তদের তাধলকা ওদয়বসাইদে 

প্রকাশ 

 

 

 

 

 

 

(cÖkvmb) 

ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx 

(iÿbv‡eÿb)  

 

 

(iÿbv‡eÿb) 

অজমন       

 

 

 

 

২.  আধর্ িক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম িেনরর ক্রয়-

পবরকল্পনা (প্রকদল্পর অনুদমাধেত িাবষ মক 

ক্রয় পধরকল্পনাসহ) ওদয়বসাইদে প্রকাশ  

ক্রয়-

পবরকল্পনা 

ওনয়িসাইনট 

প্রকাবশি 

২ িাবরখ ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx  

(wcGgB/AvBwmwU)/mswkøó 

wcwZ 

 

30-09-2১  

  

লেযর্াত্রা 30-09-2১  

  

-  -  -     

অজমন       

২.২ প্রকয়ল্পি PSC ও PIC সভা 

আয় াজন  

সভা 

আয় ারজত 

২ সংখ্যা AwZwi³ cÖavb cÖ‡KŠkjx 

(cwi) 

১২  লেযর্াত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

অজমন      

২.৩ বারষ যক উন্ন ন কর্ যসূরচ বাস্তবা ন বারষ যক উন্ন ন 

কর্ যসূরচ 

বাস্তবার ত 

   ২ % ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx 

(wcGgB) 

৮৫% লেযর্াত্রা ৮৫% ৮৫% ৮৫% ৮৫%    

অজিন      

২.৪ প্রকল্প সর্াবপ্ত যশনষ প্রকনল্পর সম্পদ 

( ানিাহন, কবম্পউটার, আসিািপত্র 

ইিযাবদ) বিবধ যর্ািানিক হস্তান্তর করা 

 প্রকনল্পর 

সম্পদ বিবধ 

যর্ািানিক 

হস্তান্তবরি  

   ২ তাধরে ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx 

(cÖkvmb)/ mswkøó wcwW 

 

২০/১০/২০২১  লেযর্াত্রা        

অজিন      

৩. শুদ্ধািার সংবিষ্ট এিং দুনীবি প্রবিনরানধ সহায়ক অন্যান্য কা মক্রর্…………….. (অগ্রাধধকার ধভধত্তদত নুযনতম পাঁিটি কার্ িক্রম) 

৩.1 wcGgAvBGm Gi gva¨‡g Kg©KZ©v 

Kg©Pvix‡`i e`wj, Aegy³KiY I †hvM`vb 

AbjvBb 

WvUv‡eR 

৪ % ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx 

(cÖkvmb),                  

wbe©vnx cÖ‡KŠkjx (cÖkvmb) 

 

80% লেযর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজমন      

৩.2 PzovšÍ we‡ji mv‡_ w ’̄i wPÎ ms‡hvRb w¯’i wPÎ ৪ % gvV ch©v‡qi Kg©KZ©ve„›` 100% লেযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৩.3  03(wZb) †KvwU UvKvi D‡aŸ© KvR 

mg~‡ni PzovšÍ wej cÖ`v‡bi c~‡e© AwZwi³ 

cÖavb cÖ‡KŠkjx/ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx 

KZ©„K cÖZ¨qb cÖ`vb 

 

cÖZ¨qb cÖ`vb ৪  % AwZwi³ cÖavb cÖ‡KŠkjx, 

wefvM/ZË¡veavqK 

cÖ‡KŠkjx, AÂj 

100% লেযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন       

৩.4  wewfbœ Kg©kvjvq ỳb©xwZ we‡ivax 

gwU‡fkbvj Av‡jvPbv 

cÖwkÿY/ 

Kg©kvjv 

৪  msL¨v ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx 

(cÖwkÿb/mswkøó wcwW) 

 

4 লেযর্াত্রা -  ১ ১ ২    

অজমন      

৩.5 wRAvBGm I wRwcGm wfwËK cÖKí 

gwbUwis G¨vcm PvjyKiY| 

 

G¨vcm 

PvjyKiY 

৪  msL¨v 

I 

ZvwiL 

ZË¡veavqK cÖ‡KŠkjx 

(AvBwmwU) wcwW, 

AviwUAvBwc-2 

১ 

ও  

৩১/১২/২০২১ 

লেযর্াত্রা ১ 

৩১/১২/২০২১ 

      

অজমন      

ধব:দ্র:- সকান ক্রধমদকর কার্ িক্রম প্রদর্াজয না হদল তার কারণ মন্তব্য কলাদম উদল্লে করদত হদব। 
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সাংদর্াজনী ৬: 

ই-গির্ন্মোন্স ও উদ্ভোবন  র্ মপরর ল্পনো ২০২১-২২ র্ন্ত্রণোলয়/ রবিোগ প মোযয়র অরিযসর জর্ন্ 

 

ক্রর্  কর্ যসম্পাদন ক্ষক্ষত্র  

 
র্ান 

কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচয়কি র্ান 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ উত্তর্ চলরত র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১] ই-গির্ন্মোন্স ও উদ্ভোবন সংক্রোন্ত 

 ো মক্রযর্র বোস্তবোয়ন 

কজোরদোর রণ 

 

 

 

 

 

 

৩৫ 

 

[১.১] উদ্ভাবনী ধািণা বাস্তবা ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধািণা বাস্তবার ত 
তারিখ ৫ 

১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] ক্ষসবা সহরজকিণ [১.২.১] একটি ক্ষসবা সহরজকৃত  
তারিখ ৫ 

২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  কসবো রিরজটাইয়জিন [১.৩.১] ন্যযনতর্ একটি ক্ষসবা রিরজটাইজকৃত 
তারিখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূযব ম বোস্তবোরয়ত উদ্ভোবনী িোরণো, 

সহরজকৃত ও রিরজটোইজকৃত কসবো সংক্রোন্ত 

প মোযলোচনো সিো   

[১.৪.১] সিো আযয়োরজত  
তোররখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নরিি ব্যবহাি বৃরদ্ধ [১.৫.১] ই-ফাইয়ল কনোট রনষ্পরিকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪ি য রিল্প রবপ্লয়বি চযায়লঞ্জ ক্ষর্াকায়বলা  

কিণী  রবষয়  অবরহতকিণ সভা/কর্ যিালা 

আয় াজন 

[১.৬.১] সভা/কর্ যিালা আয় ারজত 
সংখ্যো ৪ ২ ১ - 

 

 

২ 

[২] প্রোরতষ্ঠোরন  দক্ষতো বৃরদ্ধ  ১৫ 

[২.১] তথ্য বাতা ন হালনাগাদকিণ 

[২.১.১] তথ্য বাতা য়ন সকল ক্ষসবা বক্স 

হালনাগাদকৃত 

সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রবরিন্ন প্র োশনো ও তথ্যোরদ তথ্য বাতা য়ন 

প্র োরশত 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা 

বাস্তবা ন  

[২.২.১]  র্ মপরর ল্পনো বোস্তবোয়ন সংক্রোন্ত প্ররশক্ষণ 

আযয়োরজত  

 ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভর্ন্যান্স কর্ যপরিকল্পনা বাস্তবা য়নি 

জর্ন্ বিাদ্দকৃত অি য ব্যর ত 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কর্ যপরিকল্পনাি বাস্তবা ন অগ্রগরত 

পর্ যায়লাচনা সংক্রান্ত সভা আয় ারজত 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কর্ যপরিকল্পনাি অধ যবারষ যক স্ব-মূল্যা ন 

প্ররতয়বদন র্রিপরিষদ রবভায়গ/ ঊর্ধ্যতন 

কর্তযপয়ক্ষি রনকট ক্ষপ্ররিত 

তারিখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] ক্ষদয়ি/রবয়দয়ি বাস্তবার ত ন্যযনতর্ একটি 

উয়যাগ পরিদি যনকৃত 

সংখ্যা ৩ ৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 
- 
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সাংদর্াজনী ৭: 

 

র্ন্ত্রণোলয়/রবিোগ/রোষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠোন/দপ্তর সংস্থো/র্োঠ প মোযয়র দপ্তর এর অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত  র্ মপরর ল্পনো, ২০২১-২০২২ 

কর্ যসম্পাদয়ন

ি ক্ষক্ষত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

 

 

প্রর্োণ  একক 

 

কর্ যসম্পাদ

ন সূচয়কি 

র্ান 

প্রকৃত 

অজযন 

২০১৯

-২০ 

প্রকৃত 

অজযন 

২০২০

-২১ 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধাি

ণ 

অরত 

উত্তর্ 
উত্তর্  

চলরত 

র্ান 

চলরত র্ায়নি 

রনয়ে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক 

ব্যবস্থোপনো 

 

 

৫ 

[১.১] অরিয োগ রনষ্পরি  র্ ম তমো 

(অরন ) ও আরপল  র্ ম তমোর তথ্য 

ওযয়বসোইযট ত্রৈর্োরস রিরিযত 

হোলনোগোদ রণ  

[১.১.১]  অরনক ও 

আরপল কর্ যকতযাি 

তথ্য হালনাগাদকৃত 

এবং ওয় বসাইয়ট 

আপয়লািকৃত 

হোলনোগোদ 

সম্পযন্নর 

সর োরর পৈ, 

ওযয়বসোইযটর 

রলং  

সংখ্যো 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

পরিবীক্ষণ ও 

সক্ষর্তা 

উন্ন ন 

 

২০ 

[২.১] রনরদ মষ্ট সর্যয় অনলোইন/ 

অিলোইযন প্রোপ্ত অরিয োগ রনষ্পরি এবং 

রনষ্পরি সংক্রোন্ত র্োরস  প্ররতযবদন 

উর্ধ্মতন  র্তমপক্ষ বরোবর কপ্ররণ   

[২.১.১] অরিয োগ 

রনষ্পরিকৃত  

রনষ্পরি 

প্ররতযবদন 

% 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২]  র্ ম তমো/ র্ মচোরীযদর অরিয োগ 

প্ররত োর ব্যবস্থো এবং রজআরএস 

সিটওয়যোর রবষয়  প্ররশক্ষণ আযয়োজন 

[২.২.১] প্ররশক্ষণ 

আযয়োরজত 

অরিস আযদশ, 

আযলোচযসূরচ, 

উপরস্থরতর 

হোরজরো 

সংখ্যো 
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রর্ারসক রভরত্তয়ত পরিবীক্ষণ 

এবং ত্রত্রর্ারসক পরিবীক্ষণ প্ররতয়বদন 

উর্ধ্যতন কর্তযপয়ক্ষি রনকট ক্ষপ্রিণ 

[২.৩.১] ত্রত্রর্ারসক 

প্ররতয়বদন ক্ষপ্ররিত 

পররবীক্ষণ 

প্ররতযবদন   সংখ্যো ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থোপনো 

রবষযয় কে যহোল্ডোরগযণর সর্ন্বযয় 

অবরহত রণ সিো  

[২.৪.১] সিো 

অনুরষ্ঠত 

সিোর 

 ো মরববরণী সংখ্যো ৪ - - ২ ১  - - 
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সাংদর্াজনী ৮: 

 

র্ন্ত্রণোলয়/রবিোগ/রোষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠোন/দপ্তর সংস্থো/র্োঠ প মোযয়র দপ্তর এর কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত বোস্তবোয়ন  র্ মপরর ল্পনো, ২০২১-২০২২  

 

কার্ যক্রয়র্ি 

ক্ষক্ষত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

প্রর্োণ  

 

একক 

 

কর্ যসম্পা

দন 

সূচয়কি 

র্ান 

প্রকৃত 

অজযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজযন 

২০২০-

২১ 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ 
অরত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলরত 

র্ান 

চলরত 

র্ায়নি রনয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারতষ্ঠারনক 

 

 

১০ 

[১.১] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত পরিবীক্ষণ 

করর্টিি রসদ্ধান্ত বাস্তবা ন 

[১.১.১] রসদ্ধান্ত 

বাস্তবার ত 

বোস্তবোয়ন 

প্ররতযবদন 
% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত ত্রৈর্োরস  

রিরিযত হোলনোগোদ রণ   

[১.২.১] 

ওযয়বসোইযট প্ররত 

ত্রৈর্োরসয  

হোলনোগোদকৃত 

ওযয়বসোইযট 

হোলনোগোদকৃত 

কসবো প্রদোন 

প্ররতশ্রুরত 

সংখ্যো 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সক্ষর্তা 

অজযন ও 

পরিবীক্ষণ 

১৫ 

[২.১] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত রবষয়   

প্ররশক্ষণ আযয়োজন  

 

[১.১.১] প্ররশক্ষণ 

আযয়োরজত 

প্ররশক্ষণ আযদশ, 

আযলোচযসূরচ, 

প্ররশক্ষণোর্থীযদর 

তোরল ো, 

হোরজরোশীট 

 

সংখ্যা 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  ক্ষসবা প্রদান রবষয়  

ক্ষেকয়হাল্ডািগয়ণি সর্ন্বয়  

অবরহতকিণ সভা আয় াজন 

[১.৩.১]  

অবরহত রণ সিো 

অনুরষ্ঠত 

সিোর  ো মরববরণী সংখ্যা 5 - - ২ ১ - - - 
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সাংদর্াজনী ৯: 

িথ্য অবধকার বিষনয় ২০২১-২২ অর্ মিেনরর িাবষ মক কর্ মপবরকল্পনা  

কর্ যসম্পাদয়নি 

ক্ষক্ষত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচয়কি র্ান 

প্রকৃত 

অজযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজযন 

২০২০-

২১ 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

প্রর্াণক অসাধািণ 
অরত 

উত্তর্ 
উত্তর্  

চলরত 

র্ান 

চলরত 

র্ায়নি 

রনয়ে  

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 অনুর্া ী 

রনধ যারিত সর্য় ি র্য়ে তথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] রনধ যারিত সর্য় ি 

র্য়ে তথ্য প্রদানকৃত 
% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
উর্ধ্যতন কার্ যালয়  ক্ষপ্ররিত  

প্ররতয়বদন 

 

সক্ষর্তা বৃরদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রযণোরদতিোযব প্র োশয োগ্য 

তথ্য হালনাগাদ কয়ি ওযয়বসোইযট 

প্র োশ 

[১.2.১] হোলনোগোদকৃত 

তথ্য ওযয়বসোইযট 

প্র োরশত 

তারিখ 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

হালনাগাদকৃত 

স্বপ্রযণোরদতিোযব 

প্র োশয োগ্য তথ্যসহ 

ওয় বসাইয়টি রলংক। 

[১.৩] বোরষ ম  প্ররতযবদন প্র োশ  
[১.3.১] বোরষ ম  প্ররতযবদন 

প্র োরশত  
তোররখ  ০৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-

১১-

২০২১ 

১৫-

১২-

২০২১ 

- - বারষ যক প্ররতয়বদয়নি করপ 

[১.৪]  তথ্য অরধকাি আইন, ২০০৯ 

এি ৫ ধািা অনুসায়ি র্াবতী  তয়থ্যি 

কযাটাগরি  ও কযাটালগ ত্রতরি/ 

হালনাগাদকিণ 

[১.4.১]  তয়থ্যি কযাটাগরি  

ও কযাটালগ 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত 

তারিখ ০৩   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

সংরিষ্ট রবষ  অন্তর্ভ যক্তকৃত 

র্ারসক সর্ন্ব  সভাি 

কার্ যরববিণী 

[১.৫] তথ্য অরধকাি আইন ও 

রবরধরবধান সম্পয়কয জনসয়চতনতা 

বৃরদ্ধকিণ 

[১.5.১]  প্রচোর  ো মক্রর্ 

সম্পন্ন 
সংখ্যা ০৩   ৩ ২ ১ - - 

সভা, ক্ষসরর্নাি, কর্ যিালাি 

অরফস আয়দি রকংবা 

প্রচািপয়ত্রি করপ। 

[১.৬] তথ্য অরি োর রবষযয় 

কর্ যকতযায়দি প্ররিক্ষণ আয় াজন    

[১.6.১] প্ররিক্ষণ 

আয় ারজত সংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 
প্ররিক্ষণ আয় াজয়নি 

অরফস আয়দি 

 


