
1 

 

  

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

উপপরিচালক, জেলা সমােসসবা কার্ যালয়, জেনী 

এবং 

পরিচালক, রবভাগীয় সমােসসবা কার্ যালয়, চট্টগ্রাম- এি মসযে 

স্বাক্ষরিত 

 

 

বার্ষ িক কর্ িসম্পােন চুক্তি 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

01 জুলাই   ২০২২ – 30 জনু, ২০২৩ 

 



3 

 

 

সূর্চপত্র 

র্বষয় পৃষ্ঠা 

নাং 

প্রস্তাবনা  3 

জেলা সমােসসবা কার্ যালয়, জেনী’ি বারষ যক কম যসম্পাদসনি সারব যক রচত্র ৪ 

জসকশন ১ : রূপকল্প (Vision), অরভলক্ষে (Mission), কম যসম্পাদন 

জক্ষত্র এবং কার্ যাবরল 

5 

জসকশন ২ : জেলা সমােসসবা কার্ যালয়, জেনীি রবরভন্ন কার্ যক্রসমি 

চূড়ান্ত েলােল/প্রভাব (Outcome/ Impact) 

৬ 

জসকশন ৩ : কম যসম্পাদন পরিকল্পনা ৭ 

সংসর্ােনী 

১ 

: শব্দ সংসক্ষপ  

সংসর্ােনী 

২ 

: কম যসম্পাদন বেবস্থাপনা ও প্রমাণক ১৫ 

সংসর্ােনী 

৩ 

: অনে অরেসসি সসে সংরিষ্ট কম যসম্পাদন সূচকসমূহ ১৭ 

সংসর্ােনী 

৪ 
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প্রস্তাবনা 

 

জেলা সমােসসবা কার্ যালয়, জেনী এি প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃদ্ধদ্ধ, স্বচ্ছতা 

ও েবাবরদরহতা জোিদািকিণ, সুশাসন সংহতকিণ এবং সম্পসদি 

র্থ্ার্থ্ বেবহাি রনদ্ধিতকিসণি মাযেসম রূপকল্প ২২৪১ এি র্থ্ার্থ্ 

বাস্তবায়সনি লসক্ষে- 

 

 

উপপর্রচালক  জজলা সর্াজদসবা কার্ িালয়  জেনী 

এবং 

পর্রচালক  র্বভাগীয় সর্াজদসবা কার্ িালয়  চট্টগ্রার্ 

 

এি মসযে ২২২২ সাসলি েনু মাসসি ২৫ তারিসে এই বারষ যক কম যসম্পাদন 

চুদ্ধি স্বাক্ষরিত হসলা। 

 

এই চুদ্ধিসত স্বাক্ষিকািী উভয় পক্ষ রনম্নরলরেত রবষসয় সম্মত হসলন: 
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জজলা সর্াজদসবা কার্ িালয়  জেনী  র কর্ িসম্পােদনর 

সার্ব িক র্চত্র  

 

সাম্প্রর্তক অজিন, চযাদলঞ্জ এবাং ভর্বষযৎ পর্রকল্পনা 

সাম্প্রর্তক বছরসর্ূদের (৩ বছর) প্রধান অজিনসর্ূে 

সমােসসবা অরযদেতি গণপ্রোতন্ত্রী বাংলাসদশ সিকাসিি অনেতম োরতগঠনমূলক দপ্তি 

রহসাসব জদসশি দুস্থ, দরিদ্র, অবসহরলত, অনগ্রসি, সুসর্াগ-সুরবযাবদ্ধিত, সমসোগ্রস্ত পিাৎপদ 

ও প্ররতবন্ধী েনসগাষ্ঠীসক জসবা প্রদান কিসে। লক্ষেভুি এ সকল েনসগাষ্ঠীসক মানব সম্পসদ 

পরিণত কসি জেলা সমােসসবা কার্ যালয়, জেনী তথ্া সমােসসবা অরযদেতি 

দারিদ্রেরবসমাচন এবং সামাদ্ধেক রনিাপত্তা প্রদাসনি মাযেসম জেলাি সারব যক উন্নয়সন গুরুত্বপূণ য 

ভূরমকা পালন কিসে। গত রতন বেসি ৪৮,৮৪৮ হাোি েন বয়স্কভাতাসভাগী, ২২,২৮৪ 

হাোি েন  রবযবা ও স্বামী রনগৃহীতা মরহলা ভাতাসভাগী এবং ১৯,৭৭৬ হাোি েন অসচ্ছল 

প্ররতবন্ধী ভাতাসভাগী, ৪৫৬ েন প্ররতবন্ধী রশক্ষাথ্ীি উপবৃরত্ত , ৩৪৫ েন অনগ্রসি 

েনসগাষ্ঠীি রবসশষ বয়স্ক ভাতা এবং ২৩২ েন অনগ্রসি েনসগাষ্ঠীি রশক্ষা উপবৃরত্তসহ 

সব যসমাট ৮৯,৯৩৯ ভাতাসভাগীি টাকা ভাতাসভাগীসক G2P (Government to Person) পদ্ধরতসত 

জমাবাইল রেনাদ্ধন্সয়াল সারভযস নগদ এি মাযেসম প্রদান কিা হসয়সে। ২৫ ,১২৮ েন প্ররতবন্ধী 

বেদ্ধিি প্ররতবরন্ধতা সনািকিণ, মাত্রা রনরূপন ও পরিচয়পত্র প্রদান কিা হসয়সে। জেলা 

পর্ যাসয় জেলা সমােসসবা কমসেক্স রনম যাণ এি লসক্ষে সুরনরদযষ্ট প্রস্তাব জপ্রিণ কিা হসয়সে। 

৩৭৫৮ প্রারন্তক েনসগাষ্ঠীি েীবনমান উন্নয়সনি লসক্ষে ইসতামসযে েরিপ কাে সম্পন্ন কিা 

হসয়সে।  

সর্সযা এবাং চযাদলঞ্জসরূ্ে 

জেলা সমােসসবা কার্ যালয়, জেনী এি কার্ যক্রম বাস্তবায়সনি জক্ষসত্র প্রযান চোসলঞ্জ হসচ্ছ, 

সুরবযাসভাগীসদি রিদ্ধেটাল তথ্েভাণ্ডাি রনয়রমত হালনাগাদকিণ এবং ই-সারভযসসি  ইই-

জপসমন্ট) মাযেসম স্বল্প বেসয়, স্বল্প সমসয়ি মসযে দক্ষতা ও স্বচ্ছতাি সসে প্ররতটট সুরবযাসভাগীি 

জদািসগাড়ায় কাঙ্ক্ষিত মাসনি জসবা জপৌৌঁসে জদয়া। রনবন্ধনপ্রাপ্ত জস্বচ্ছাসসবী সংস্থা’ি 

কার্ যক্রসমি র্থ্ার্থ্ পরিবীক্ষণ , সুদমুি কু্ষদ্রণণ সুরবযাসভাগীসদি স্বাবলীীকিণ, রশশুপরিবাি 

ও জবসিকারি এরতমোনাসহ রবরভন্ন প্ররতষ্ঠাসন প্ররতপারলত রশশুসদি কম যমুরে রশক্ষা ও 

কম যসংস্থান রনদ্ধিকিণ এবং রভকু্ষক পুনব যাসন অনেতম চোসলঞ্জ। 

ভর্বষযৎ পর্রকল্পনা 
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জসবাদাসন শুদ্ধাচাি অনুশীলন রনদ্ধিতকিণ, ইসনাসভশনসক উৎসারহত কিা, জেলা 

সমােসসবা কার্ যালসয়ি মাযেসম প্রদত্ত জসবাি মাযেসম জসবা গ্ররহতাসদি আথ্ য সামাদ্ধেক উন্নয়ন 

এি েলােল সম্পসকয গসবষনা পরিচালনা কিা। জসবাগ্ররহতাি পরিতৃরপ্তি েনে কার্ যকি 

পরিসষবা প্রদান। রবগত অথ্ যবেসি G2P পদ্ধরতসত ভাতা প্রদাসনি অরভজ্ঞতাি আসলাসক 

চোসলঞ্জসমসূহি রবসিষণ কিা হসব এবং জসবাি মান বৃদ্ধদ্ধ কিা হসব। আত্মকমী গসড় জতালাি 

লসক্ষে সুদমুি কু্ষদ্রণণ কার্ যক্রম গরতশীল কিা হসব। রশশু সুিক্ষা কার্ যক্রসম দক্ষতা উন্নয়ন 

প্ররশক্ষণ গরতশীল কিাি মাযেসম দক্ষ েনবল বৃদ্ধদ্ধ কিা হসব।  
 

২০২১-২২ অর্ িবছদরর সম্ভাবয প্রধান অজিনসর্ূে  

• 48848 েন বেদ্ধিসক বয়স্কভাতা, 20284 েনসক রবযবা ও স্বামী রনগৃহীতা ভাতা এবং 

১৯৭৭৬ হাোি েন অসচ্ছল প্ররতবন্ধী বেদ্ধিসক ভাতা ও 345 েন প্ররতবন্ধী 

রশক্ষাথ্ীসক রশক্ষা উপবৃরত্ত প্রদান; 

• 100 দরিদ্র বেদ্ধিসক উদ্বদু্ধকিণ ও বৃরত্তমূলক প্ররশক্ষণ প্রদান কিা হসব ও রবরনসয়াগ 

ও পুনঃরবরনসয়াসগি মাযেসম ২১ জকাটট টাকা সুদমিু কু্ষদ্রণণ প্রদান কিা হসব। 

র্াসত রনম্নআসয়ি েনসগাষ্ঠী ও প্ররতবন্ধী বেদ্ধিি আত্মকম যসংস্থান, রনেস্ব পুুঁদ্ধে সৃটষ্ট, 

দারিদ্রে হ্রাস এবং ক্ষমতায়ন হসব; 

• সমাসেি রবসশষ জেরণ রবসশষতঃ অনগ্রসি েনসগাষ্ঠীি েীবনমান উন্নয়সনি লসক্ষে 

৫২ েন বেদ্ধিসক প্ররশক্ষণ, 345 েন বেদ্ধিসক রবসশষ ভাতা ও ২৩0 েন রশক্ষা বৃরত্ত 

চালুি মাযেসম বেদ্ধিি েীবনমান উন্নয়ন কিা হসব; 

• ১টট সিকারি রশশু পরিবাসিি মাযেসম ৫২ েন সুরবযাবদ্ধিত রশশুি আবাসন, রশক্ষা, 

প্ররশক্ষণ রনিত কিা হসব; 

• প্ররতবরন্ধতা শনািকিণ েরিসপি জকন্দ্রীয় তথ্ে ভান্ডাসি সংিরক্ষত ২৫১২৮ েন 

প্ররতবন্ধী বেদ্ধিি তথ্ে রবসিষণ কসি ভাতাি আওতাি বাইসি থ্াকা বেদ্ধিসদি উন্নয়সনি 

মূল জরাতযািায় আনাি বেবস্থা গ্রহণ কিা হসব ; 

• বাংলাসদসশি প্রারন্তক েনসগাষ্ঠীি েীবন-মান উন্নয়ন প্রকসল্পি মাযেসম ৩৭৫৮ েন 

কামাি, কুমাি, নারপত, মুরচ, বা ুঁশ-জবত ও কাশা-রপতল প্রস্তুতকািসকি দক্ষতা উন্নয়ন 

কসি উসদোিা ও চাকুিীি উপর্ুি রহসসসব রূপান্তি কিা হসব। 

• SDGs এি লক্ষেমাত্রা ৫.৪.১ এি আসলাসক অববতরনক গৃহাস্থালী কাসেি মর্ যাদা 

উন্নীতকিসণ সসচতনতা বৃদ্ধদ্ধ কিা হসব। 

 

জসকশন ১ 

সর্াজদসবা অর্ধেেতদরর রূপকল্প (Vision), অর্ভলক্ষ্য (Mission), 

কর্ িসম্পােন জক্ষ্ত্রসর্ূে এবাং কার্ িাবর্ল 

১.১  রূপকল্প (Vision): 

সমরিত ও জটকসই উন্নয়ন।   

১.২  অর্ভলক্ষ্য (Mission) 

উপর্ুি ও আয়ত্বাযীন সম্পসদি সসব যাত্তম বেবহাি কসি অংশীদািগসণি সসে 

অংশীদারিসত্বি রভরত্তসত সুসংহত ও রবকাশমান সামাদ্ধেক জসবা প্রদাসনি 
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মাযেসম বাংলাসদসশি েনগসণি েীবনমাসনি সমরিত সামাদ্ধেক উন্নয়ন 

সাযন। 

১.৩  কর্ িসম্পােন জক্ষ্ত্রসর্ূে (Areas of Performance) 

১.৩.১  সর্াজদসবা অর্ধেপ্তদরর কর্ িসম্পােদনর জক্ষ্ত্রসরূ্ে 

               ১.   সুরবযাবদ্ধিত ও অনগ্রসি েনসগাষ্ঠীি সামাদ্ধেক সুিক্ষা জোিদািকিণ 

কম যসূরচ;  

২.  প্ররতবন্ধী বেদ্ধিসদি সমরিত ও একীভূতকিণ কম যসূরচ; 

              ৩.  সামাদ্ধেক নোয় রবচাি ও অন্তভুযদ্ধিমুলক কম যসূরচ; 

             ৪.  আথ্ যসামাদ্ধেক উন্নয়সন সামাদ্ধেক সামে ইEquity) রবযানমূলক কম যসূরচ;  

৫.  প্রারতষ্ঠারনক সক্ষমতা বৃদ্ধদ্ধমূলক কম যসূরচ। 

 

১.৩.২  সুশাসন ও সাাংস্কাররূ্লক কর্ িসম্পােদনর জক্ষ্ত্র 

১.   সুশাসন ও সংস্কািমূলক কার্ যক্রসমি বাস্তবায়ন জোিদািকিণ  

১.৪  প্রধান কার্ িাবর্ল (Functions) 

১.   সমাসেি অনগ্রসি েনসগাষ্ঠীি সকল প্রকাি দারিদ্রে রবসমাচন ও 

েীবনমান উন্নয়ন;  

২.  জটকসই উন্নয়সনি েনে শারন্তপূণ য ও সমরিত সমাে রবরনম যাসণি লসক্ষে 

জস্বচ্ছাসসবী সমােকলোণ প্ররতষ্ঠানসমূহসক রনবন্ধন ও সহায়তা প্রদান;  

৩.  সুরবযাবদ্ধিত রশশুসদি সুিক্ষাি েনে প্ররতপালন, রশক্ষণ, প্ররশক্ষণ ও 

পুনব যাসন; 

৪.  প্ররতবন্ধী বেদ্ধিসদি সমরিত ও সমউন্নয়সনি লসক্ষে রশক্ষণ, প্ররশক্ষণ ও 

পুনব যাসন; 

৫.  ভবঘুসি, আইসনি সংস্পসশ য আসা রশশু বা আইসনি সাসথ্ সংঘাসত েরড়ত 

রশশু ও সামাদ্ধেক অপিাযপ্রবণ বেদ্ধিসদি উন্নয়ন, আসবক্ষণ (প্রসবশন) 

এবং অনোনে আেটাি জকয়াি সারভযস বাস্তবায়ন। 
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জসকশন ২ 

র্বর্ভন্ন কার্ িক্রদর্র চূড়ান্ত েলােল/প্রভাব (Outcome/Impact) 

চূড়ান্ত 

েলােল/প্রভাব 
(Outcome/Impact) 

কর্ িসম্পােন সূচক সর্ূে 
(Performance Indicator) 

একক 
(Unit) 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষ্যর্াত্রা  

২০2২-2৩ 

প্রদক্ষ্পণ র্নধ িার্রত 

লক্ষ্যর্াত্রা 

অজিদনর  

জক্ষ্দত্র জর্ৌর্ভাদব 

োর্য়ত্বপ্রাপ্ত  

র্ন্ত্রণালয়/র্বভাগ/ 

সাংস্োসর্ূদের 

নার্ 

উপাত্তসূত্র 
(Sources of 

Data) 
২০2৩-

২৪ 
২০2৪-2৫ 

২০২০-

2১ 

২০২১-

2২ 

সামাদ্ধেক রনিাপত্তা 

সম্প্রসািণ 

বয়স্কভাতাি আওতাি হাি 

 ইউপর্িু ভাতা প্রাপেতাি 

সংেো .............. েন)১ 

% 38.00 47.64 ৫৭ ৬২ ৬৫ অথ্ য রবভাগ, অথ্ য 

মন্ত্রণালয় 

 

বাংলাসদশ 

পরিসংেোন 

বুেসিা 

এি`‘Report 
on 
Bangladesh 
Sample Vital 
Statistics-

2016’ এবং 

সমােসসবা 

অরযদেতি 

জথ্সক প্রাপ্ত 

তথ্ে অনরু্ায়ী  

রবযবা, স্বামী রনগৃরহতা মরহলা 

ভাতাি আওতাি হাি ইউপর্িু 

ভাতা প্রাপেতাি সংেো ............. 

েন)২ 

% 31 ৪২ ৪৫ ৫২ ৬২ অথ্ য রবভাগ, অথ্ য 

মন্ত্রণালয় 

প্ররতবন্ধী বেদ্ধিসদি 

েনে সামাদ্ধেক 

রনিাপত্তাি আওতা 

সম্প্রসািণ 

প্ররতবরন্ধতা েরিসপ শনািকৃত 

প্ররতবন্ধী বেদ্ধিসদি মসযে 

প্ররতবন্ধী ভাতা ও বৃরত্ত গ্রহীতাি 

হাি ইউপর্ুি ভাতা প্রাপেতাি 

সংেো 25128 েন)৩ 

% 75.70% 7৮.70% ১২২.২২ ১২২.২২ ১২২.২২ অথ্ য রবভাগ, অথ্ য 

মন্ত্রণালয় 

*সামরয়ক (provisional) তথ্ে  
১ নীরতমালা অনুর্ায়ী জদসশি ৬২ বেি বয়স উয য নািী ও ৬৫ বেি বয়স উয য পুরুসষি জমাট সংেো। 
২  নীরতমালা অনুর্ায়ী জদসশি সকল রবযবা ও স্বামী রনগৃহীতা নািীি জমাট সংেো। 
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৩  সমােসসবা অরযদেতসিি Disability Information System-অনুর্ায়ী ২২ েনু ২২২১ পর্ যন্ত সনািকৃত জমাট প্ররতবন্ধী বেদ্ধিি সংেো, সনািকিণ চলমান প্রদ্ধক্রয়া এবং প্ররতবেি প্রায় লক্ষাযীক 

প্ররতবন্ধী সনািকিসণি আওতাভুি হওয়ায় লক্ষেমাত্রা আগামী অথ্ যবেসি ১২২% হসয়সে। 



10 

 

জসকশন ৩ 

কর্ িসম্পােন জক্ষ্ত্র,পর্রকল্পনা 
কর্ িসম্পােন জক্ষ্ত্র 

(Areas of Performance) 
কর্ িসম্পাে

ন জক্ষ্দত্রর 

র্ান 

(Areas of 
Performance) 

কার্ িক্রর্ 

(Activities) 
কর্ িসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

পদ্ধর্ত 

(Calculati
on 

method) 

একক 

(Unit) 
কর্ িস

ম্পাে

ন 

সূচ

জকর 

র্ান 

প্রকৃত অজিন লক্ষ্যর্াত্রা/র্নণ িায়ক ২০2২-২০2৩ 

 

প্রদক্ষ্

পণ 

২০২

৩-২৪ 

 

প্রদক্ষ্

পণ 

২০২৪-

২৫ 

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২০-

2১ 

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২১-2২ 

অসাধা

রণ 

(Excellent)  

অর্ত 

উত্তর্ 

(Very good) 

উত্ত

র্ 

(Good)  

চলর্ত 

র্ান 

(Fair)  

চলর্ত 

র্াদনর 

র্নদে 

(Poor) 

১০০% ৯০% 

৮০

% ৭০% ৬০% 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ 06 ০7 ০8 ০9 10 ১1 ১2 ১3 ১4 ১৫ ১৬ 

সর্াজদসবা অর্ধেপ্তদরর কর্ িসম্পােদনর 

জক্ষ্ত্রসরূ্ে 
             

[১] সুরবযাবদ্ধিত ও 

অনগ্রসি 

েনসগাষ্ঠীি 

সামাদ্ধেক সুিক্ষা 

জোিদািকিণ  

 

২৫ 

[১.১] বয়স্কভাতা 

প্রদান 

[১.১.১] ভাতা 

সুরবযাসভাগী** 

ক্রমপু

দ্ধঞ্জত 
হাোি ১২.২২ 47.64 ৪৮.৮৪ 50.00 49.50 49.00 48.৮৮ 48.৮৫ 52.00 54.00 

[১.২] রবযবা, স্বামী 

রনগৃহীতা মরহলা 

ভাতা প্রদান 

[১.২.১] ভাতা 

সুরবযাসভাগী** 
ক্রমপু

দ্ধঞ্জত 
হাোি ৬ 20.27 ২২.২৮ ২১.২২ 20 .২২ 1৯ .২0 18 .৫0 18.00 20.00 20.50 

[১.৩] অনগ্রসি 

েনসগাষ্ঠীি 

েীবনমান উন্নয়সন 

সহায়তা প্রদান 

কম যসূরচ  

[১.৩.১] ভাতা 

সুরবযাসভাগী** 

ক্রমপু

দ্ধঞ্জত 
হাোি 1 .345 .345 .39 .38 .37 .36 .35 .40 .41 

[১.৩.২] 

সুরবযাসভাগী 

প্ররশক্ষণাথ্ী 

ক্রমপু

দ্ধঞ্জত 
সংেো ২.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

[১.৩.৩] উপবৃরত্ত 

সুরবযাসভাগী 

ক্রমপু

দ্ধঞ্জত 
সংেো ২.৫ .230 230 .240 .238 .236 .234 .232 .250 .255 

[১.৪ ] হাসপাতাসল 

জসবাগ্রহণকািী দুস্থ 

[১.৪ .১] প্রদত্ত 

জসবা সংেো 
সমটষ্ট শত ১ 1.250 1250 1.450 1.400 1.350 1.300 1.250 1.600 1.760 
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কর্ িসম্পােন জক্ষ্ত্র 

(Areas of Performance) 
কর্ িসম্পাে

ন জক্ষ্দত্রর 

র্ান 

(Areas of 
Performance) 

কার্ িক্রর্ 

(Activities) 
কর্ িসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

পদ্ধর্ত 

(Calculati
on 

method) 

একক 

(Unit) 
কর্ িস

ম্পাে

ন 

সূচ

জকর 

র্ান 

প্রকৃত অজিন লক্ষ্যর্াত্রা/র্নণ িায়ক ২০2২-২০2৩ 

 

প্রদক্ষ্

পণ 

২০২

৩-২৪ 

 

প্রদক্ষ্

পণ 

২০২৪-

২৫ 

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২০-

2১ 

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২১-2২ 

অসাধা

রণ 

(Excellent)  

অর্ত 

উত্তর্ 

(Very good) 

উত্ত

র্ 

(Good)  

চলর্ত 

র্ান 

(Fair)  

চলর্ত 

র্াদনর 

র্নদে 

(Poor) 

১০০% ৯০% 

৮০

% ৭০% ৬০% 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ 06 ০7 ০8 ০9 10 ১1 ১2 ১3 ১4 ১৫ ১৬ 

জিাগীসদি সহায়তা 

প্রদান 
[১.৪ .২] সিকারি 

অনুদাসনি বেরয়ত 

অসথ্ যি পরিমাণ 

গড় % ২.৫২ 100% ৭৬ ১২২% 99% 98% 97% 96% ১২২% ১২২% 

[১.৫ ] কোন্সাি, 

রকিরন, রলভাি 

রসসিারসস, জরাসক 

পোিালাইেি, 

থ্োলাসসরময়া ও 

েন্মগত 

হৃদসিাগীসদি 

আরথ্ যক সহায়তা 

প্রদান 

[১.৫ .১] আরথ্ যক 

সহায়তা 

সুরবযাসভাগী 

সমটষ্ট শত ১ 224 224 224 -- -- -- -- 250 300 

[১.৬ ] চা-

েরমকসদি 

েীবনমান উন্নয়সন 

সহায়তা প্রদান 

[১.৬ .১] আরথ্ যক 

সহায়তা 

সুরবযাসভাগী 

সমটষ্ট হাোি  --- --- -- -- -- -- -- -- -- 

[১.৭] প্রারন্তক 

েনসগাষ্ঠীি 

েীবনমান উন্নয়ন 

প্ররশক্ষণ ও 

পুনব যাসন সহায়তা 

প্রদান 

[১.৭ .১] প্ররশক্ষণ 

ও পুনব যারসত 

সুরবযাসভাগী সমটষ্ট সংেো 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
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কর্ িসম্পােন জক্ষ্ত্র 

(Areas of Performance) 
কর্ িসম্পাে

ন জক্ষ্দত্রর 

র্ান 

(Areas of 
Performance) 

কার্ িক্রর্ 

(Activities) 
কর্ িসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

পদ্ধর্ত 

(Calculati
on 

method) 

একক 

(Unit) 
কর্ িস

ম্পাে

ন 

সূচ

জকর 

র্ান 

প্রকৃত অজিন লক্ষ্যর্াত্রা/র্নণ িায়ক ২০2২-২০2৩ 

 

প্রদক্ষ্

পণ 

২০২

৩-২৪ 

 

প্রদক্ষ্

পণ 

২০২৪-

২৫ 

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২০-

2১ 

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২১-2২ 

অসাধা

রণ 

(Excellent)  

অর্ত 

উত্তর্ 

(Very good) 

উত্ত

র্ 

(Good)  

চলর্ত 

র্ান 

(Fair)  

চলর্ত 

র্াদনর 

র্নদে 

(Poor) 

১০০% ৯০% 

৮০

% ৭০% ৬০% 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ 06 ০7 ০8 ০9 10 ১1 ১2 ১3 ১4 ১৫ ১৬ 

[১.৮ ] দ্ধেটুরপ 

পদ্ধরতসত সকল 

ভাতা প্রদান  

[১.৮ .১] তথ্ে 

র্াচাইকৃত 

ভাতাসভাগীি 

শতকিা হাি  

গড় % 2 ১২২ ১২২ ১২২ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ১২২ ১২২ 

[১.৮ .২] দ্ধেটুরপ 

পদ্ধরতসত 

ভাতাপ্রাপ্ত 

ভাতাসভাগীি 

শতকিা হাি   

গড় % ১ ১২২ ১২২ ১২২ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ১২২ ১২২ 

 [২ ] প্রারতষ্ঠারনক 

সক্ষমতা বৃদ্ধদ্ধকিণ 

কম যসূরচ  

১৩ 

[২.১ ] সমাসেি 

অসহায় 

েনসগাষ্ঠীি েনে 

অবকাঠাসমা 

রনম যাণ 

[২.১ .১] রনরম যত 

আবকাঠাসমাি 

আয়তন 

ক্রমপু

দ্ধঞ্জত 

বগ যরম

টটাি 
 --- - --- ---- --- --- --- --- --- 

[২.২ ] সামাদ্ধেক 

সমসো ও 

সমােকলোণ 

মন্ত্রণালসয়ি প্রদত্ত 

জসবা সম্পরকযত 

গসবষণা/মূলোয়ন 

কম য পরিচালনা 

[২.২ .১] মূলোয়ন 

প্ররতসবদন 

সমটষ্ট সংেো  ---  ২১ --- --- --- --- ২২ --- 

[২.৩ ] 

সমােকলোণ 

মন্ত্রণালয় প্রদত্ত 

[২.৩ .১] ই-বাতযায় 

প্রকারশত সংবাদ 

সংেো 

সমটষ্ট সংেো ১ ৫  ১২ ৯ ৮ ৭ ৫ ১২ ১২ 
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কর্ িসম্পােন জক্ষ্ত্র 

(Areas of Performance) 
কর্ িসম্পাে

ন জক্ষ্দত্রর 

র্ান 

(Areas of 
Performance) 

কার্ িক্রর্ 

(Activities) 
কর্ িসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

পদ্ধর্ত 

(Calculati
on 

method) 

একক 

(Unit) 
কর্ িস

ম্পাে

ন 

সূচ

জকর 

র্ান 

প্রকৃত অজিন লক্ষ্যর্াত্রা/র্নণ িায়ক ২০2২-২০2৩ 

 

প্রদক্ষ্

পণ 

২০২

৩-২৪ 

 

প্রদক্ষ্

পণ 

২০২৪-

২৫ 

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২০-

2১ 

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২১-2২ 

অসাধা

রণ 

(Excellent)  

অর্ত 

উত্তর্ 

(Very good) 

উত্ত

র্ 

(Good)  

চলর্ত 

র্ান 

(Fair)  

চলর্ত 

র্াদনর 

র্নদে 

(Poor) 

১০০% ৯০% 

৮০

% ৭০% ৬০% 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ 06 ০7 ০8 ০9 10 ১1 ১2 ১3 ১4 ১৫ ১৬ 

জসবা সম্পসকয 

প্রচািণা 
[২.৩ .২] রবলসবািয সমটষ্ট সংেো ১ ১ -- ১ -- -- -- -- -- -- 

[২.৩ .৩] রভরিও 

প্রচািণা 
সমটষ্ট সংেো 1 -- -- ১২ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৫ 

[২.৪] SDG 

লক্ষেমাত্রা ৫.৪.১-

এি আসলাসক 

অববতরনক 

গৃহস্থালী কাসেি 

মর্ যাদা উন্নীতকিণ 

ও পারিবারিক 

কার্ যক্রসম নািী-

পুরুসষি 

অংশীদারিত্বমূলক 

দারয়ত্ব বন্টনসক 

উৎসারহতকিণ 

[২.৪ .১] প্রচািণা 

 ই রপ্রন্ট ও 

রভেেুয়াল)’ি 

মাযেসম সসচতন 

বেদ্ধি 

সমটষ্ট হাোি  ১  ২ 1.5 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 2.0 2.5 

[২.৪ .২] জসরমনাি 

ও ওয়াকযশপ 

আসয়াদ্ধেত  সমটষ্ট সংেো ৩ 1 5 6 5 4 3 2 12 15 

[২.৫ ] জেলা 

সমােসসবা 

কমসেক্স রনম যাণ 

প্রকল্প 

[২.৫ .১] সাইট 

রপ্রপাসিশন এবং  

অবকাঠাসমা 

উন্নয়ন 

গড় % ১ ---  ২২ ---- --- --- --- ৫২ ১২২ 
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কর্ িসম্পােন জক্ষ্ত্র 

(Areas of Performance) 
কর্ িসম্পাে

ন জক্ষ্দত্রর 

র্ান 

(Areas of 
Performance) 

কার্ িক্রর্ 

(Activities) 
কর্ িসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

পদ্ধর্ত 

(Calculati
on 

method) 

একক 

(Unit) 
কর্ িস

ম্পাে

ন 

সূচ

জকর 

র্ান 

প্রকৃত অজিন লক্ষ্যর্াত্রা/র্নণ িায়ক ২০2২-২০2৩ 

 

প্রদক্ষ্

পণ 

২০২

৩-২৪ 

 

প্রদক্ষ্

পণ 

২০২৪-

২৫ 

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২০-

2১ 

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২১-2২ 

অসাধা

রণ 

(Excellent)  

অর্ত 

উত্তর্ 

(Very good) 

উত্ত

র্ 

(Good)  

চলর্ত 

র্ান 

(Fair)  

চলর্ত 

র্াদনর 

র্নদে 

(Poor) 

১০০% ৯০% 

৮০

% ৭০% ৬০% 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ 06 ০7 ০8 ০9 10 ১1 ১2 ১3 ১4 ১৫ ১৬ 

[২.৬ ] জস্বচ্ছাসসবী 

সমােকলোণ 

সংস্থাসমূসহি 

কার্ যক্রম 

পরিবীক্ষণ  

[২.৬ .১] 

রনবন্ধনপ্রাপ্ত 

সংস্থাসমূসহি 

বারষ যক প্ররতসবদন 

প্রণয়ন  

গড়  % ৩ 10 24 20 18 16 14 12 30 40 

[২.৭]  মুদ্ধেব বষ য 

উপলসক্ষে ১২ টট 

কার্ যালসয় স্থারপত 

বেবনু্ধ ও মুদ্ধিরু্দ্ধ 

কন যাসিি েনে 

বেবনু্ধ ও মুদ্ধিরু্দ্ধ 

রবষয়ক পুস্তক 

সংগ্রহ  

[২.৭.1] প্ররতটট 

কার্ যালসয় েনে 

বেবনু্ধ ও 

মুদ্ধির্ুদ্ধ রবষয়ক 

পুস্তক সংগৃরহত    

সমটষ্ট সংেো ২ 7 10 10 9 8 7 6 12 12 

 [৩] সামাদ্ধেক নোয় 

রবচাি ও 

অন্তভুযদ্ধিমুলক 

কম যসূরচ 

 1২ 

[৩.১] সুদমুি 

কু্ষদ্রণণ ও আথ্ য-

সামাদ্ধেক 

কার্ যক্রম  

[৩.১.১ ] 

রবরনসয়াসগি 

পরিমাণ 

সমটষ্ট 
জকাটট 

টাকা 
১ 

 .২২ ১.53  .৩২  .২৮  .২৫  .২২  .২২ -- -- 

[৩.১.২ ] 

রবরনসয়াগ 

আদাসয়ি হাি 

গড় % ১ 

৮৯.২২ ৯৭% ১২২% ৯৯% ৯৮% ৯৭% ৯৬% ১২২% ১২২% 

[৩.১.৩] 

পুনঃরবরনসয়াসগি 

পরিমাণ 

সমটষ্ট 
জকাটট 

টাকা 
২ 

 .৮২  .৮৩  .৮২  .৭২  .৬২  .৫২  .৪২  .৯২ ১.২২ 
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কর্ িসম্পােন জক্ষ্ত্র 

(Areas of Performance) 
কর্ িসম্পাে

ন জক্ষ্দত্রর 

র্ান 

(Areas of 
Performance) 

কার্ িক্রর্ 

(Activities) 
কর্ িসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

পদ্ধর্ত 

(Calculati
on 

method) 

একক 

(Unit) 
কর্ িস

ম্পাে

ন 

সূচ

জকর 

র্ান 

প্রকৃত অজিন লক্ষ্যর্াত্রা/র্নণ িায়ক ২০2২-২০2৩ 

 

প্রদক্ষ্

পণ 

২০২

৩-২৪ 

 

প্রদক্ষ্

পণ 

২০২৪-

২৫ 

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২০-

2১ 

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২১-2২ 

অসাধা

রণ 

(Excellent)  

অর্ত 

উত্তর্ 

(Very good) 

উত্ত

র্ 

(Good)  

চলর্ত 

র্ান 

(Fair)  

চলর্ত 

র্াদনর 

র্নদে 

(Poor) 

১০০% ৯০% 

৮০

% ৭০% ৬০% 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ 06 ০7 ০8 ০9 10 ১1 ১2 ১3 ১4 ১৫ ১৬ 

[৩.১.৪ ] 

পুনঃরবরনসয়াগ 

আদাসয়ি হাি 

গড় % ১ 

৯১.২৬% ৯২.৪৬% ৯৬% ৯৫% ৯৪% ৯৩% ৯২% ১২২% ১২২% 

[৩.১.৫ ] 

আদায়কৃত 

সারভযস চােয 

সমটষ্ট 

জকাটট 

টাকা ১ 

.৪৬  .৪৮ .৫২  .৪২  .৩২  .২২  .১২  .৫২  .৬২ 

[৩.২] আথ্ য-

সামাদ্ধেক উন্নয়সন 

দক্ষতাবৃদ্ধদ্ধমূলক 

প্ররশক্ষণ 

 

[৩.২.১]  

প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত  

পুরুষ  

সমটষ্ট সংেো ১ ৩২ ৫২ ৫২ ৪৮ ৪৬ ৪৪ ৪২ ৫৫ ৬২ 

[৩.২.২ ] 

প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত  

নািী 

সমটষ্ট সংেো ২.৫ ১৫ ২২ ২২ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৫ ৩২ 

[৩.৩] সুরবযাবদ্ধিত 

রশশুসদি আবাসন, 

ভিণসপাষণ, 

রশক্ষা, প্ররশক্ষণ ও 

পুনব যাসন প্রদান 

[৩.৩.১] 

সুরবযাপ্রাপ্ত রশশু 

ক্রমপু

দ্ধঞ্জত 
শতক ১ ৮২ ৫৮ ৫৫ ৫৪ ৫২ ৫২ ৪৮ ১৬৫ ১৬৫ 

[৩.৩.২] পাবরলক 

পিীক্ষায় পাসশি 

হাি 

গড় % ১ ১২ 100 ২২ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৫ ৩২ 

[৩.৩.৩] 

পুনব যারসত রশশু 

ক্রমপু

দ্ধঞ্জত 
সংেো ২.৫২ ২  ১২ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৪ 
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কর্ িসম্পােন জক্ষ্ত্র 

(Areas of Performance) 
কর্ িসম্পাে

ন জক্ষ্দত্রর 

র্ান 

(Areas of 
Performance) 

কার্ িক্রর্ 

(Activities) 
কর্ িসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

পদ্ধর্ত 

(Calculati
on 

method) 

একক 

(Unit) 
কর্ িস

ম্পাে

ন 

সূচ

জকর 

র্ান 

প্রকৃত অজিন লক্ষ্যর্াত্রা/র্নণ িায়ক ২০2২-২০2৩ 

 

প্রদক্ষ্

পণ 

২০২

৩-২৪ 

 

প্রদক্ষ্

পণ 

২০২৪-

২৫ 

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২০-

2১ 

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২১-2২ 

অসাধা

রণ 

(Excellent)  

অর্ত 

উত্তর্ 

(Very good) 

উত্ত

র্ 

(Good)  

চলর্ত 

র্ান 

(Fair)  

চলর্ত 

র্াদনর 

র্নদে 

(Poor) 

১০০% ৯০% 

৮০

% ৭০% ৬০% 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ 06 ০7 ০8 ০9 10 ১1 ১2 ১3 ১4 ১৫ ১৬ 

[৩.৪] জবসিকারি 

এরতমোনায় 

কোরপসটশন গ্রান্ট 

প্রদান 

[৩.৪.১] 

সুরবযাপ্রাপ্ত বালক 

রশশু 

সমটষ্ট হাোি 1.৫২ ১.১৭২  ১.২৭  ১.২৭ -- -- -- -- -- -- 

[৩.৪.২] 

সুরবযাপ্রাপ্ত 

বারলকা রশশু 

সমটষ্ট হাোি  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

[৩.৪.৩] 

আওতাভুি 

প্ররতষ্ঠান সংেো 

সমটষ্ট সংেো ২.৫২ ৫১ ৫২ ৫২ -- -- -- -- 51 51 

[৪ ] প্ররতবন্ধী 

বেদ্ধিসদি সমরিত ও 

একীভূতকিণ 

কম যসূরচ 

১০ 

[৪ .১] মুদ্ধেববষ য 

উপলসক্ষে 

তারলকাভুি 

প্ররতবন্ধী বেদ্ধিসক 

ভাতা প্রদান 

[৪ .১.১] 

সুরবযাসভাগী 

প্ররতবন্ধী 

ক্রমপু

দ্ধঞ্জত 
হাোি ৮ 17.679 1৯.৭7 1৯.৭7 ১৯.২২ -- -- -- ২৬. .00 2৭.00 

[৪ .২] প্ররতবন্ধী 

রশক্ষাথ্ীসদি রশক্ষা 

উপবৃরত্ত প্রদান 

[৪ .২.১] 

সুরবযাসভাগী 

প্ররতবন্ধী রশক্ষাথ্ী 

ক্রমপু

দ্ধঞ্জত 
সংেো ২ 345 ৪৫৬ ৪৫৬ -- -- -- -- -- -- 

[৪.৩ ] প্ররতবন্ধী 

বেদ্ধিসদি রবসশষ 

রশক্ষা এবং 

প্ররশক্ষণ প্রদান 

[৪.৩ .১] রবসশষ 

রশক্ষা ও প্ররশক্ষণ 

সুরবযাসভাগী 

ক্রমপু

দ্ধঞ্জত 
সংেো  --- --- --- -- -- -- -- -- -- 
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কর্ িসম্পােন জক্ষ্ত্র 

(Areas of Performance) 
কর্ িসম্পাে

ন জক্ষ্দত্রর 

র্ান 

(Areas of 
Performance) 

কার্ িক্রর্ 

(Activities) 
কর্ িসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

পদ্ধর্ত 

(Calculati
on 

method) 

একক 

(Unit) 
কর্ িস

ম্পাে

ন 

সূচ

জকর 

র্ান 

প্রকৃত অজিন লক্ষ্যর্াত্রা/র্নণ িায়ক ২০2২-২০2৩ 

 

প্রদক্ষ্

পণ 

২০২

৩-২৪ 

 

প্রদক্ষ্

পণ 

২০২৪-

২৫ 

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২০-

2১ 

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২১-2২ 

অসাধা

রণ 

(Excellent)  

অর্ত 

উত্তর্ 

(Very good) 

উত্ত

র্ 

(Good)  

চলর্ত 

র্ান 

(Fair)  

চলর্ত 

র্াদনর 

র্নদে 

(Poor) 

১০০% ৯০% 

৮০

% ৭০% ৬০% 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ 06 ০7 ০8 ০9 10 ১1 ১2 ১3 ১4 ১৫ ১৬ 

[৫ ] আথ্ যসামাদ্ধেক 

উন্নয়সন সামাদ্ধেক 

সামে ইEquity) 

রবযানমূলক কম যসূরচ  

 

১০  

[৫ .১] আইসনি 

সাসথ্ সংঘাত 

েরড়ত রশশুসদি 

জসবা প্রদান  

[৫ .১.১] 

জসবাপ্রাপ্ত রশশু 

ক্রমপু

দ্ধঞ্জত 
সংেো ৩ --- 05 05 --- --- --- --- --- --- 

[৫ .১.২] 

মুদ্ধিপ্রাপ্ত রশশু 

ক্রমপু

দ্ধঞ্জত 
সংেো ২ --- 05 05 --- --- --- --- --- --- 

[৫ .২] প্রসবশন ও 

আেটাি জকয়াি 

সারভযস 

[৫ .২.১] প্রসবশন 

ও িাইভািশন 

সহায়তা প্রাপ্ত 

সুরবযাসভাগী 

ক্রমপু

দ্ধঞ্জত 
সংেো ২ ৫ 04 ২৫ ২৪ ২৩ -- -- ১২ ১২ 

[৫ .২.২] 

আেটাি 

জকয়াসিি মাযেসম 

প্ররশক্ষণ ও 

পুনব যারসত 

সুরবযাসভাগী  

ক্রমপু

দ্ধঞ্জত 
সংেো ১ ৩ 10 ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৮ ৯ 

[৫ .৩] ভবঘুসি ও 

রনিােয় বেদ্ধিি 

প্ররশক্ষণ ও 

পুনব যাসন 

[৫ .৩.১] 

আেয়প্রাপ্ত বেদ্ধি  

ক্রমপু

দ্ধঞ্জত 
সংেো  ---  --- ---- --- --- --- --- --- 

[৫ .৩.২] 

মুদ্ধিপ্রাপ্ত ও 

পুনব যারসত বেদ্ধি  

ক্রমপু

দ্ধঞ্জত 
সংেো  ---  --- ---- --- --- --- --- --- 
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কর্ িসম্পােন জক্ষ্ত্র 

(Areas of Performance) 
কর্ িসম্পাে

ন জক্ষ্দত্রর 

র্ান 

(Areas of 
Performance) 

কার্ িক্রর্ 

(Activities) 
কর্ িসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

পদ্ধর্ত 

(Calculati
on 

method) 

একক 

(Unit) 
কর্ িস

ম্পাে

ন 

সূচ

জকর 

র্ান 

প্রকৃত অজিন লক্ষ্যর্াত্রা/র্নণ িায়ক ২০2২-২০2৩ 

 

প্রদক্ষ্

পণ 

২০২

৩-২৪ 

 

প্রদক্ষ্

পণ 

২০২৪-

২৫ 

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২০-

2১ 

প্রকৃত 

অজিন* 

২০২১-2২ 

অসাধা

রণ 

(Excellent)  

অর্ত 

উত্তর্ 

(Very good) 

উত্ত

র্ 

(Good)  

চলর্ত 

র্ান 

(Fair)  

চলর্ত 

র্াদনর 

র্নদে 

(Poor) 

১০০% ৯০% 

৮০

% ৭০% ৬০% 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ 06 ০7 ০8 ০9 10 ১1 ১2 ১3 ১4 ১৫ ১৬ 

[৫ .৪] সামাদ্ধেক-

প্ররতবন্ধী জমসয়সদি 

প্ররশক্ষণ ও 

পুনব যাসন 

[৫ .৪.১] 

আেয়প্রাপ্ত 

সামাদ্ধেক 

প্ররতবন্ধী নািী 

ক্রমপু

দ্ধঞ্জত 
সংেো  ---  --- ---- --- --- --- --- --- 

[৫ .৪.২] 

প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত 

সামাদ্ধেক 

প্ররতবন্ধী নািী  

ক্রমপু

দ্ধঞ্জত 
সংেো  --- -- --- ---- --- --- --- --- --- 

[৫ .৫] মরহলা ও 

রশশু-রকসশািী 

জহোেরতসদি 

রনিাপদ আবাসন 

 ইসসে জহাম) 

[৫ .৫.১] 

আেয়প্রাপ্ত নািী 

ও রশশু 

ক্রমপু

দ্ধঞ্জত 
সংেো  --- -- --- ---- --- --- --- --- --- 

[৫ .৫.২] 

প্ররশরক্ষত  ও  

মুদ্ধিপ্রাপ্ত নািী ও 

রশশু 

ক্রমপু

দ্ধঞ্জত 
সংেো  --- -- --- ---- --- --- --- --- --- 

[৫ .৬] চাই  জহল্প 

লাইসনি মাযেসম 

রশশু সুিক্ষা 

[৫ .৬.১] প্রাপ্ত 

জটরলসোন 

কলসংেো 

ক্রমপু

দ্ধঞ্জত 
হাোি  ১ 1 1 3 --- --- --- --- 5 10 

[৫ .৬.২]সুিাহাকৃ

ত জটরলসোন কল 
গড় % ১ 100 100 100 95 90 88 85 100 100 
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আরম, উপপরিচালক, জেলা সমােসসবা কার্ যালয়, জেনী রহসসসব 

পরিচালক, রবভাগীয় সমােসসবা কার্ যালয়, চট্টগ্রাম এি রনকট অরেকাি 

কিরে জর্, এই চুদ্ধিসত বরণ যত েলােল অেযসন সসচষ্ট থ্াকব। 

 

আরম, পরিচালক, রবভাগীয় সমােসসবা কার্ যালয়, চট্টগ্রাম রহসসসব 

উপপরিচালক, জেলা সমােসসবা কার্ যালয়, জেনী-এি রনকট অরেকাি 

কিরে জর্, এই চুদ্ধিসত বরণ যত েলােল অেযসন প্রসয়ােনীয় সহসর্ারগতা 

প্রদান কিসবা। 

 

 

স্বাক্ষি: 

 

 

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

উপপরিচালক                  তারিে 

জেলা সমােসসবা কার্ যালয় 

জেনী 

 

 

 

 

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

পরিচালক        তারিে 

রবভাগীয় সমােসসবা কার্ যালয় 

চট্টগ্রাম   
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সাংদর্াজনী- ১ 

শব্দসাংদক্ষ্প (Acronyms) 
 

ক্রর্র্ক 

নম্বর 

শব্দসাংদক্ষ্প  
(Acronyms) 

র্ববরণ 

১ সসসঅদ সমােসসবা অরযদেতি 

২ োপ্রউো োতীয় প্ররতবন্ধী উন্নয়ন োউসন্ডশন 

৩ বাোসকপ বাংলাসদশ োতীয় সমােকলোণ পরিষদ 

৪ রসএসরপরব 
চাই  জসনসসটটভ জসাশোল জপ্রাসটকশন ইন 

বাংলাসদশ (প্রকল্প) 

৫ আিএসএস রুিাল জসাশোল সারভযসসস বা পল্লী সমােসসবা 

৬ আিএমরস রুিাল মাদাি জসন্টাি বা পল্লী মাতৃসকন্দ্র 

৭ ইউরসরি আিবান করমউরনটট জিসভলপসমন্ট 

৮ এম.আই.এস মোসনেসমন্ট ইনেিসমশন রসসেম 

৯ এনরিরিটট রনউসিা-জিসভলপসমন্টাল রিসএোরবরলটট ট্রাে 

১২ শাপ্রসুট্রা শািীরিক প্ররতবন্ধী সুিক্ষা ট্রাে 

১১ এনরিরি রনউসিা-জিসভলপসমন্টাল রিসএোরবরলটট 

১২ এনরিরি রনউসিা-জিসভলপসমন্টাল রিেএোরবরলটট 

১৩ DIS Disability Information System 

১৪ BBS Bangladesh Bourue of Statistics 

১৫ G2P Government to Person 

১৬ SDGs Sustainable Development Goals 
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সাংদর্াজনী- ২  

কর্ িসম্পােন বযবস্থাপনা ও প্রর্াণক 

 
ক্রর্র্ক 

নম্বর 

কার্ িক্রর্ কর্ িসম্পােন সূচক বাস্তবায়নকারী 

অনুর্বভাগ  

অর্ধশাখা  শাখা 

লক্ষ্যর্াত্রা 

অজিদনর প্রর্াণক 

1.  বয়স্ক ভাতা প্রদান 

রবযবা, স্বামী রনগৃহীতা মরহলা ভাতা প্রদান 

রহেড়া, জবসদ ও অনগ্রসি েনসগাষ্ঠীি 

েীবনমান উন্নয়সন সহায়তা প্রদান 

হাসপাতাসল অবস্থানিত দুস্থ জিাগীসদি 

সহায়তা প্রদান 

কোন্সাি, রকিরন, রলভাি রসসিারসস, জরাসক 

পোিালাইেি ও েন্মগত হৃদসিাগীসদি 

আরথ্ যক সহায়তা প্রদান 

প্রারন্তক েনসগাষ্ঠীি েীবনমান উন্নয়সন 

প্ররশক্ষণ ও পুনব যাসসন সহায়তা প্রদান 

মুদ্ধেববষ য উপলসক্ষে তারলকাভুি প্ররতবন্ধী 

বেদ্ধিসক ভাতা প্রদান 

প্ররতবন্ধী রশক্ষাথ্ীসদি রশক্ষা উপবৃরত্ত প্রদান 

প্ররতবন্ধী বেদ্ধিসদি রবসশষ রশক্ষা এবং 

প্ররশক্ষণ প্রদান 

ভাতা সুরবযাসভাগী 

ভাতা সুরবযাসভাগী 

ভাতা সুরবযাসভাগী 

সুরবযাসভাগী প্ররশক্ষণাথ্ী 

উপবৃরত্ত সুরবযাসভাগী 

জসবা সংেো 

সিকারি অনুদাসন বেরয়ত অসথ্ যি 

পরিমাণ 

আরথ্ যক সহায়তা সুরবযাসভাগী 

প্ররশক্ষণ ও পুনব যারসত সুরবযাসভাগী 

সুরবযাসভাগী প্ররতবন্ধী 

সুরবযাসভাগী প্ররতবন্ধী রশক্ষাথ্ী 

রবসশষ রশক্ষা ও প্ররশক্ষণ 

সুরবযাসভাগী 

জেলা সমােসসবা 

কার্ যালয় , হাসপাতাল 

সমােসসবা কার্ যালয় 

এবং জেলা ও 

উপসেলা জিাগী 

কলোণ সরমরত 

বারষ যক প্ররতসবদন, 

সামাদ্ধেক রনিাপত্তা 

সংক্রান্ত মারসক 

প্ররতসবদন, বাসেট 

বাস্তবায়ন প্ররতসবদন 

2.  সুদমুি কু্ষদ্রণণ ও আথ্ য-সামাদ্ধেক কার্ যক্রম  

আথ্ য-সামাদ্ধেক উন্নয়সন দক্ষতাবৃদ্ধদ্ধমূলক 

প্ররশক্ষণ 

সুরবযাবদ্ধিত রশশুসদি আবাসন, ভিণসপাষণ, 

রশক্ষা , প্ররশক্ষণ ও পুনব যাসন প্রদান 

জবসিকারি এরতমোনায় কোরপসটশন গ্রান্ট 

রবরনসয়াসগি পরিমাণ 

রবরনসয়াগ আদাসয়ি হাি 

পুনঃরবরনসয়াসগি পরিমাণ 

পুনঃরবরনসয়াগ আদাসয়ি হাি 

আদায়কৃত সারভযস চােয 

প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত পুরুষ-নািী, সুরবযা 

জেলা সমােসসবা 

কার্ যালয় এবং 

উপসেলা/শহি 

সমােসসবা কার্ যালয় ও 

প্রসবশন কার্ যালয় 

বারষ যক প্ররতসবদন, 

মারসক অগ্রগরত 

প্ররতসবদন, বাসেট 

বাস্তবায়ন প্ররতসবদন 
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ক্রর্র্ক 

নম্বর 

কার্ িক্রর্ কর্ িসম্পােন সূচক বাস্তবায়নকারী 

অনুর্বভাগ  

অর্ধশাখা  শাখা 

লক্ষ্যর্াত্রা 

অজিদনর প্রর্াণক 

প্রদান প্রাপ্ত রশশু, পুনব যারসত রশশু, 

আওতাভূি প্ররতষ্ঠান সংেো 

3.  আইসনি সাসথ্ সংঘাত েরড়ত রশশুসদি জসবা 

প্রদান  

প্রসবশন ও আেটাি জকয়াি সারভযস 

ভবঘুসি ও রনিােয় বেদ্ধিি প্ররশক্ষণ ও 

পুনব যাসন 

সামাদ্ধেক-প্ররতবন্ধী জমসয়সদি প্ররশক্ষণ ও 

পুনব যাসন 

মরহলা ও রশশু-রকসশািী জহোেরতসদি 

রনিাপদ আবাসন ইসসে জহাম) 

চাই  জহল্প লাইসনি মাযেসম রশশু সুিক্ষা 

জসবাপ্রাপ্ত রশশু 

মুদ্ধিপ্রাপ্ত রশশু 

প্রসবশন ও িাইভািশন সহায়তা 

প্রাপ্ত সুরবযাসভাগী 

আেটাি জকয়াসিি মাযেসম 

প্ররশক্ষণ ও পুনব যারসত সুরবযাসভাগী  

আেয়প্রাপ্ত বেদ্ধি  

মুদ্ধিপ্রাপ্ত ও পুনব যারসত বেদ্ধি  

আেয়প্রাপ্ত সামাদ্ধেক প্ররতবন্ধী 

নািী 

প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত সামাদ্ধেক প্ররতবন্ধী 

নািী  

আেয়প্রাপ্ত নািী ও রশশু 

প্ররশরক্ষত  ও  মুদ্ধিপ্রাপ্ত নািী ও 

রশশু 

প্রাপ্ত জটরলসোন কলসংেো 

সুিাহাকৃত জটরলসোন কল 

জেলা সমােসসবা 

কার্ যালয় এবং 

উপসেলা/শহি 

সমােসসবা কার্ যালয় ও 

প্রসবশন কার্ যালয় 

বারষ যক প্ররতসবদন, 

মারসক অগ্রগরত 

প্ররতসবদন, বাসেট 

বাস্তবায়ন প্ররতসবদন 

4.  সমাসেি অসহায় েনসগাষ্ঠীি েনে 

অবকাঠাসমা রনম যাণ 

সামাদ্ধেক সমসো ও সমােকলোণ 

মন্ত্রণালসয়ি প্রদত্ত জসবা সম্পরকযত 

গসবষণা/মূলোয়ন কম য পরিচালনা 

সমােকলোণ মন্ত্রণালয় প্রদত্ত জসবা সম্পসকয 

প্রচািণা 

ই-বাতযায় প্রকারশত সংবাদ সংেো 

রবলসবািয 

রভরিও প্রচািণা 

প্রচািণা ই রপ্রন্ট ও রভেেুয়াল)’ি 

মাযেসম সসচতন বেদ্ধি 

জসরমনাি ও ওয়াকযশপ আসয়াদ্ধেত  

সাইট রপ্রপাসিশন এবং  

জেলা সমােসসবা 

কার্ যালয় এবং 

উপসেলা/শহি 

সমােসসবা কার্ যালয় ও 

প্রসবশন কার্ যালয় 

বারষ যক প্ররতসবদন, 

মারসক অগ্রগরত 

প্ররতসবদন, বাসেট 

বাস্তবায়ন প্ররতসবদন 
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ক্রর্র্ক 

নম্বর 

কার্ িক্রর্ কর্ িসম্পােন সূচক বাস্তবায়নকারী 

অনুর্বভাগ  

অর্ধশাখা  শাখা 

লক্ষ্যর্াত্রা 

অজিদনর প্রর্াণক 

SDG লক্ষেমাত্রা ৫.৪.১-এি আসলাসক 

অববতরনক গৃহস্থালী কাসেি মর্ যাদা 

উন্নীতকিণ ও পারিবারিক কার্ যক্রসম নািী-

পুরুসষি অংশীদারিত্বমূলক দারয়ত্ব বন্টনসক 

উৎসারহতকিণ 

জস্বচ্ছাসসবী সমােকলোণ সংস্থাসমূসহি 

কার্ যক্রম পরিবীক্ষণ  

মুদ্ধেব বষ য উপলসক্ষে ১২ টট কার্ যালসয় স্থারপত 

বেবনু্ধ ও মুদ্ধিরু্দ্ধ কন যাসিি েনে বেবনু্ধ ও 

মুদ্ধিরু্দ্ধ রবষয়ক পুস্তক সংগ্রহ  

অবকাঠাসমা উন্নয়ন 

রনবন্ধনপ্রাপ্ত সংস্থাসমূসহি বারষ যক 

প্ররতসবদন প্রণয়ন  

প্ররতটট কার্ যালসয় েনে বেবনু্ধ ও 

মুদ্ধিরু্দ্ধ রবষয়ক পুস্তক সংগৃরহত 
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সাংদর্াজনী ৩ 

অনয অর্েদসর সদে সাংর্িষ্ট কর্ িসম্পােন সূচকসর্ূে 
 

 

কার্ িক্রর্ কর্ িসম্পােক সচূক জর্সকল অর্েদসর 

সাদর্ সাংর্িষ্ট 

সাংর্িষ্ট অর্েদসর সাদর্ কার্ িক্রর্ 

সর্ন্বদয়র জকৌশল 

বয়স্কভাতা প্রদান, রবযবা, স্বামী রনগৃহীতা মরহলা ভাতা 

প্রদান, রহেড়া, জবসদ ও অনগ্রসি েনসগাষ্ঠীি 

েীবনমান উন্নয়সন সহায়তা প্রদান, হাসপাতাসল 

অবস্থানিত দুস্থ জিাগীসদি সহায়তা প্রদান, কোন্সাি, 

রকিরন, রলভাি রসসিারসস, জরাসক পোিালাইেি ও 

েন্মগত হৃদসিাগীসদি আরথ্ যক সহায়তা প্রদান, 

প্রারন্তক েনসগাষ্ঠীি েীবনমান উন্নয়সন প্ররশক্ষণ ও 

পুনব যাসসন সহায়তা প্রদান, মুদ্ধেববষ য উপলসক্ষে 

তারলকাভুি প্ররতবন্ধী বেদ্ধিসক ভাতা প্রদান, প্ররতবন্ধী 

রশক্ষাথ্ীসদি রশক্ষা উপবৃরত্ত প্রদান, প্ররতবন্ধী বেদ্ধিসদি 

রবসশষ রশক্ষা এবং প্ররশক্ষণ প্রদান 

ভাতা সুরবযাসভাগী, 

সুরবযাসভাগী প্ররশক্ষণাথ্ী, 

উপবৃরত্ত সুরবযাসভাগী, আরথ্ যক 

সহায়তাপ্রাপ্ত সুরবযাসভাগী, 

োদে সহায়তাপ্রাপ্ত 

সুরবযাসভাগী, সুরবযাসভাগী 

প্ররতবন্ধী ভাতাসভাগী, 

প্ররতবন্ধী রশক্ষাথ্ী উপবরৃত্ত 

সুরবযাসভাগী 

MFS আরথ্ যক প্ররতষ্ঠান 

 ননগদ’ ও অনোনে 

বেংক সমহূ এবং স্বাস্থে 

অরযদেতি 

সভা, জসরমনাি, প্রচািণা ও রনয়রমত 

তথ্ে আদান-প্রদান 

সুদমুি কু্ষদ্রণণ ও আথ্ য-সামাদ্ধেক কার্ যক্রম, আথ্ য-

সামাদ্ধেক উন্নয়সন দক্ষতাবৃদ্ধদ্ধমূলক প্ররশক্ষণ, 

সুরবযাবদ্ধিত রশশুসদি আবাসন, ভিণসপাষণ, রশক্ষা, 

প্ররশক্ষণ ও পুনব যাসন প্রদান, জবসিকারি এরতমোনায় 

কোরপসটশন গ্রান্ট প্রদান 

রবরনসয়াসগি পরিমাণ, 

রবরনসয়াগ আদাসয়ি হাি, 

পুনঃরবরনসয়াসগি পরিমাণ, 

পুনঃরবরনসয়াগ আদাসয়ি 

হাি, আদায়কৃত সারভযস 

চােয 

প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত পুরুষ-নািী, 

সুরবযা প্রাপ্ত রশশু, 

পুনব যারসত রশশু, 

আরথ্ যক প্ররতষ্ঠান , 

জস্বচ্ছাসসবী সংগঠন ও 

অনোনে বেংক সমূহ  

সভা, জসরমনাি, প্রচািণা ও রনয়রমত 

তথ্ে আদান-প্রদান 
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কার্ িক্রর্ কর্ িসম্পােক সচূক জর্সকল অর্েদসর 

সাদর্ সাংর্িষ্ট 

সাংর্িষ্ট অর্েদসর সাদর্ কার্ িক্রর্ 

সর্ন্বদয়র জকৌশল 

আওতাভূি প্ররতষ্ঠান 

সংেো 
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সুশাসন ও সাংস্কারর্ূলক কর্ িসম্পােদনর জক্ষ্ত্র 

সাংদর্াজনী ৪-৮ 

 

সাংদর্াজনী ৪ 

                     আিরলক/মাঠ পর্ যাসয়ি কার্ যালসয়ি োতীয় শুদ্ধাচাি জকৌশল কম য-পরিকল্পনা, ২২২২-২২২৩  

আিরলক/মাঠ পর্ যাসয়ি কার্ যালসয়ি নাম: জেলা সমােসসবা কার্ যালয়, জেনী 

কার্ যক্রসমি নাম কম যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচসক

ি মান 

একক 

 

বাস্তবায়

জনিদা

রয়ত্বপ্রা

প্ত 

বেদ্ধি/প

দ 

২২২২-

২২২৩ 

অথ্ যবেসিি 

লক্ষেমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ, ২২২২-২২২৩  মন্তবে 

লক্ষেমাত্রা

/ 

অেযন 

১ম 

জকায়াটযা

ি 

২য় 

জকায়া

টযাি 

৩য় 

জকায়াটযা

ি 

৪থ্ য 

জকায়াটযা

ি 

জমাট 

অেয

ন 

অদ্ধেয

ত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১২ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রার্তষ্ঠার্নক বযবস্থা………………………………..... 

১.১ ননরতকতা করমটট সভা 

আসয়ােন 

সভা 

আসয়াদ্ধেত 

২ সংেো সহকািী 

পরিচাল

ক 

২৪ লক্ষেমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অেযন      

১.২ ননরতকতা করমটটি সভাি 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ %  ৮২ লক্ষেমাত্রা ২২ ২২ ২২ ২২    

অেযন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠাি রনরমত্ত 

অংশীেসনি (stakeholders) 

অংশগ্রহসণ  সভা 

অনুটষ্ঠত সভা ৪ সংেো  ১২ লক্ষেমাত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

অেযন      

১.৪ শুদ্ধাচাি সংক্রান্ত 

প্ররশক্ষণ আসয়ােন  

প্ররশক্ষণ 

আসয়াদ্ধেত 

২ সংেো  ২২ লক্ষেমাত্রা ২ ১ ২ ১    

অেযন      

১.৫ কম য-পরিসবশ উন্নয়ন 

(স্বাস্থেরবরয 

অনুসিণ/টটওএন্ডইভুি 

অসকসো মালামাল 

রবনষ্টকিণ/পরিষ্কাি-

উন্নত কম য-

পরিসবশ 

৩ সংেো 

ও 

তারিে 

 ২২ লক্ষেমাত্রা 

 

২ ১ 

৩২/১২

/২২ 

২ ১ 

৩২/৬/

২৩ 

   

অেযন      

অেযন      
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কার্ যক্রসমি নাম কম যসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচসক

ি মান 

একক 

 

বাস্তবায়

জনিদা

রয়ত্বপ্রা

প্ত 

বেদ্ধি/প

দ 

২২২২-

২২২৩ 

অথ্ যবেসিি 

লক্ষেমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ, ২২২২-২২২৩  মন্তবে 

লক্ষেমাত্রা

/ 

অেযন 

১ম 

জকায়াটযা

ি 

২য় 

জকায়া

টযাি 

৩য় 

জকায়াটযা

ি 

৪থ্ য 

জকায়াটযা

ি 

জমাট 

অেয

ন 

অদ্ধেয

ত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১২ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধদ্ধ ইতোরদ  

২.  ক্রদয়র জক্ষ্দত্র শুদ্ধাচার . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

২.১ ২২২১-২২ অথ্ য বেসিি 

ক্রয়-পরিকল্পনা  ওসয়বসাইসট 

প্রকাশ 

ক্রয়-

পরিকল্পনা 

ওসয়বসাইসট 

প্রকারশত 

৩ তারিে  ৩২/২৯/২

২ 

লক্ষেমাত্রা ৩২/২৯/

২২ 

      

 

অেযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচার সাংর্িষ্ট এবাং েনুীর্ত প্রর্তদরাদধ সোয়ক অনযানয কার্ িক্রর্……………..২০  ইঅগ্রারযকাি রভরত্তসত নুেনতম পা ুঁচটট কার্ যক্রম) 

৩.১ গণ শুনানী জনাটটশ/ পত্র ৮ সংেো  ২৪ লক্ষেমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অেযন      

৩.২ প্রচািণা রলপসলট/রভ

রিও 

৮ সংেো  ৫২২ লক্ষেমাত্রা ১৫২ ১৫২ ১২২ ১২২    

অেযন      

৩.৩ ভাতাসভাগীসদি তারলকা 

ওসয়বসাইসট প্রকাশ 

তারলকা 

প্রকারশত 

৮ তারিে  ২১ 

১৫/৯/২২২

২ 

লক্ষেমাত্রা ১৫/৯/২

২২২ 

২  --    

অেযন      

৩.৪ জসবা প্রদাসনি জক্ষসত্র 

জিদ্ধেোসি প্রসদয় জসবাি 

রববিণ ও জসবা গ্ররহতাি 

মতামত সংিক্ষণ 

জিদ্ধেোি 

হালনাগাদকৃ

ত 

৮ %  ৮২ লক্ষেমাত্রা ২২ ২২ ২২ ২২    

অেযন      

অেযন      

রব:দ্র:- জকান ক্ররমসকি কার্ যক্রম প্রসর্ােে না হসল তাি কািণ মন্তবে কলাসম উসল্লে কিসত হসব। 
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 সাংদর্াজনী ৫ 

ই-গভন িযান্স ও উদ্ভাবন কর্ িপর্রকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

ক্রম কার্ যক্রম  
কম যসম্পাদন 

সূচক 
একক  

কম যসম্পাদন 

সূচসকি মান 

লক্ষেমাত্রা ২২২২-২২২৩ 

অসাযািণ উত্তম চলরত মান 

১২২% ৮২% ৬২% 

২১ [১.১] একটট উদ্ভাবনী 

যািণা/ জসবা 

সহদ্ধেকিণ/ 

রিদ্ধেটাইসেশন 

কার্ যক্রম বাস্তবায়ন  

[১.১.১] একটট উদ্ভাবনী 

যািনা/ জসবা সহদ্ধেকিণ/ 

রিদ্ধেটাইসেশন কার্ যক্রম 

বাস্তবারয়ত  

তারিে  ১২ ১৬/৩/২২২৩ ৩২/৩/২২২৩ ১৩/৪/২২২৩ 

২২ [১.১] ই-নরথ্ি বেবহাি 

বৃদ্ধদ্ধ   

[২ .১.১] ই-োইসল জনাট 

রনস্পরত্তকৃত 
% ১২ ৮২% ৭২% ৬২% 

২৩ [২.১] তথ্ে বাতায়ন 

হালনাগাদকিণ 

[৩ .১.১] তথ্ে বাতায়ন 

হালনাগাদকৃত 
সংেো ১৫ ৪ ৩ ২ 

২৪ ৪থ্ য রশল্প রবেসবি 

চোসলঞ্জ জমাকাসবলায় 

কিরণয় রবষসয় অবরহত 

কিণ সভা/ জসরমনাি 

কম যশালা আসয়ােন 

[৪.১.১] সভা/কম যশালা 

আসয়াদ্ধেত 
সংেো ৫ ২ ১  

২৫ [৫ .১] ই-গভন যোন্স ও 

উদ্ভাবন কম যপরিকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

[৫.১.১] কম যপরিকল্পনা 

বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 

প্ররশক্ষণ আসয়াদ্ধেত  

সংেো ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কম যপরিকল্পনাি 

অয যবারষ যক স্ব-মূলোয়ন 

প্ররতসবদন ঊর্ধ্ যতন 

কতৃযপসক্ষি রনকট জপ্ররিত 

তারিে ৪ ১৫/২১/২২২৩ ৩১/২১/২২২৩ ২৯/২২/২২২৩ 
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সাংদর্াজনী ৬  

অর্ভদর্াগ প্রর্তকার বযবস্থা সাংক্রান্ত কর্ ি-পর্রকল্পনা, ২০২২-২০২3 

কার্ যক্রসমি 

জক্ষত্র  
মান কার্ যক্রম  

কম যসম্পাদন 

সূচক 
একক  

কম যসম্পাদন 

সূচসকি মান 

প্রকৃত 

অেযন 

২২২২-

২১ 

প্রকৃত 

অেযন 

২২২2-

২3 

লক্ষেমাত্রা ২২২2-২২২3 

অসাযািণ 
অরত 

উত্তম 
উত্তম  

চলরত 

মান 

চলরত 

মাসনি 

রনসম্ন  

১২২% ৯২% ৮২% ৭২% ৬২% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১২ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক 

বেবস্থাপনা 

 

 

১৪ 

[১.১] অরভসর্াগ রনষ্পরত্ত কম যকতযা 

(অরনক) ও আরপল কম যকতযাি 

তথ্ে ওসয়বসাইসট নত্রমারসক 

রভরত্তসত হালনাগাদকিণ  

[১.১.১]  অরনক ও 

আরপল কম যকতযাি 

তথ্ে হালনাগাদকৃত 

এবং ওসয়বসাইসট 

আপসলািকৃত 

সংেো 

 
৪ - - ৪ ৩ - - - 

[১.২] রনরদযষ্ট সমসয় অনলাইন/ 

অেলাইসন প্রাপ্ত অরভসর্াগ 

রনষ্পরত্ত  

[১.২.১] অরভসর্াগ 

রনষ্পরত্তকৃত  
% ৭  - - ৯২ ৮২ ৭২ ৬২ - 

[1.3] অরভসর্াগ রনষ্পরত্ত সংক্রান্ত 

প্ররতসবদন উদ্ভাবন কতৃ যপসক্ষি 

রনকট জপ্রিণ 

[1.3.1] প্ররতসবদন 

জপ্রিণ 
% ৩ - - ৯২ ৮২ ৭২ ৬২ - 

সক্ষমতা 

অেযন 

 

১১ 

[২.১] কম যকতযা/কম যচািীসদি 

অরভসর্াগ প্ররতকাি বেবস্থা এবং 

দ্ধেআিএস সেটওয়োি রবষয়ক 

প্ররশক্ষণ আসয়ােন 

[২.১.১] প্ররশক্ষণ 

আসয়াদ্ধেত 
সংেো 

৪ 

 
- - ২ ১   - 

[২.২ ] নত্রমারসক রভরত্তসত 

পরিবীক্ষণ এবং নত্রমারসক 

পরিবীক্ষণ প্ররতসবদন উর্ধ্ যতন 

কতৃ যপসক্ষি রনকট জপ্রিণ 

[২.২ .১] নত্রমারসক 

প্ররতসবদন জপ্ররিত 
সংেো ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 
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[২.৩] অরভসর্াগ প্ররতকাি 

বেবস্থাপনা রবষসয় 

জেকসহা ািগসণি সমিসয় 

অবরহতকিণ সভা  

[২.৩.১] সভা 

আসয়াদ্ধেত 
সংেো ৪ - - ২ ১  - - 

 

 

 

সাংদর্াজনী ৭  

জসবা প্রোন প্রর্তশ্রুর্ত বাস্তবায়ন কর্ ি-পর্রকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

কার্ যক্রসমি 

জক্ষত্র  
মান কার্ যক্রম  

কম যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কম যসম্পাদন 

সূচসকি মান 

প্রকৃত 

অেযন 

২২২২-

২১ 

প্রকৃত 

অেযন 

২২২2-

২3 

লক্ষেমাত্রা ২২২2-২২২3 

অসাযািণ 
অরত 

উত্তম 
উত্তম 

চলরত 

মান 

চলরত 

মাসনি 

রনসম্ন 

১২২% ৯২% ৮২% ৭২% ৬২% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১২ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারতষ্ঠারনক 

 

 

১৮ 

[১.১] নত্রমারসক রভরত্তসত 

জসবা প্রদান প্ররতেরত 

সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ করমটট 

পুনগ যঠন 

[১.১.১] করমটট 

পুণগ যঠন 
সংেো ৩ -- -- ৪ ৩ ২ ১  

[১.২] জসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত পরিবীক্ষণ 

করমটটি রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

[১.২.১ ]রসদ্ধান্ত 

বাস্তবারয়ত 
% ৪ - - ৯২ ৮২ ৭২ ৬২  

[১.3] জসবা প্রদান প্ররতেরত 

রবষসয়ি আওতাযীন দপ্তি/ 

সংস্থাি সমিসয় নত্রমারসক 

রভরত্তসত সভা আসয়ােন। 

[১.৩.১] সভা 

আসয়াদ্ধেত 
সংেো ২ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.৪] জসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

নত্রমারসক রভরত্তসত 

হালনাগাদকিণ   

[১.৪.১] 

ওসয়বসাইসট  

প্ররত নত্রমারসসক 

সংেো 

 

৯ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 
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হালনাগাদকৃত 

সক্ষমতা 

অেযন ও 

পরিবীক্ষণ 

২৭ 

[২.১] জসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

রবষয়ক  কম যশালাি 

জসরমনাি প্ররশক্ষণ 

আসয়ােন 

[২ .১.১] প্ররশক্ষণ 

/ কম যশালা 

আসয়াদ্ধেত 

সংেো ৩ - - ২ ১ -- -- - 

[২.২]  জসবা প্রদান রবষসয় 

জেকসহা ািগসণি 

সমিসয় অবরহতকিণ সভা 

আসয়ােন 

[২.২ .১]  

অবরহতকিণ 

সভা আসয়াদ্ধেত 

সংেো ৪ - - ২ ১ - - - 
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সাংদর্াজনী ৮ 

তর্য অর্ধকার র্বষদয় ২০২2-২3 অর্ িবছদরর বার্ষ িক কর্ িপর্রকল্পনা  

 

কম যসম্পাদসনি 

জক্ষত্র  
মান কার্ যক্রম  

কম যসম্পাদন 

সূচক 
একক  

কম যসম্পাদন 

সূচসকি মান 

প্রকৃত 

অেযন 

২২২২-

২১ 

প্রকৃত 

অেযন 

২২২2-

২3 

লক্ষেমাত্রা ২২২2-২২২3 

অসাযািণ 
অরত 

উত্তম 
উত্তম  

চলরত 

মান 

চলরত 

মাসনি 

রনসম্ন  

১২২% ৯২% ৮২% ৭২% ৬২% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১২ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক ৬ 

[১.১] তথ্ে অরযকাি আইন 

অনুর্ায়ী রনয যারিত সমসয়ি 

মসযে তথ্ে প্রারপ্তি 

আসবদন রনষ্পরত্ত 

[১.১.১] রনয যারিত সমসয়ি 

মসযে তথ্ে প্রারপ্তি 

আসবদন রনষ্পরত্তকৃত 

% ২৬ 

 

 

 

 ১২২ ৯২ ৮২ ৭২ ৬২ 

সক্ষমতা বৃদ্ধদ্ধ ১৯ 

[১.২] স্বতঃপ্রসণারদতভাসব 

প্রকাশসর্াগে তথ্ে 

হালনাগাদ কসি 

ওসয়বসাইসট প্রকাশ 

[১.2 .১] হালনাগাদকৃত 

তথ্ে ওসয়বসাইসট 

প্রকারশত 

তারিে 

 
২৪   

৩১-১২-

২২২২ 

১৫-

২১-

২২২৩ 

৩১-

২১-

২২২৩ 

--- - 

[১.৩] বারষ যক প্ররতসবদন 

প্রকাশ  

[১.3.১] বারষ যক প্ররতসবদন 

প্রকারশত  
তারিে  ২৩   

১৫-১২-

২২২২ 

৩১-১২-

২২২২ 

৩২-

১১-

২২২২ 

- - 

[১.৪]  তথ্ে অরযকাি 

আইন, ২২২৯ এি ৫ যািা 

অনুসাসি র্াবতীয় তসথ্েি 

ইনসিক্স ও কোটালগ 

নতরি/ হালনাগাদকিণ 

[১.4 .১]  তসথ্েি ইনসিক্স 

ও কোটালগ 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত 

তারিে ২৩   
৩১-১২-

২২২২ 

১৫-

২১-

২২২৩ 

৩১-

২১-

২২২৩ 

-- - 

[১.৫] তথ্ে অরযকাি 

আইন ও রবরযরবযান 

সম্পসকয েনসসচতনতা 

বৃদ্ধদ্ধকিণ 

[১.5 .১]  প্রচাি কার্ যক্রম 

সম্পন্ন 
সংেো ২৪   ৩ ২ ১ - - 
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[১.৬] তথ্ে অরযকাি 

আইন ২২২৯ ও এি 

রবরযমালা, প্ররবযানমালা 

স্বতঃ প্রসণারদত তথ্ে 

প্রকাশ রনসদযশনাসহ 

সংরিষ্ট রবষসয় কম যকতযা/ 

কম যচািীজদি প্ররশক্ষণ 

আসয়ােন    

[১.6 .১] প্ররশক্ষণ 

আসয়াদ্ধেত 
সংেো  ২3   ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.৭] তথ্ে অরযকাি 

সম্পরকযত প্রসতেকটট 

নত্রমারসক প্ররতসবদন 

রনয যারিত সমসয় তথ্ে 

অরযকাি জসবা বসক্স 

প্রকাশ 

[১.৭ .১] নত্রমারসক 

প্ররতসবদন ওসয়বসাইসট 

তথ্ে অরযকাি জসবা বসক্স 

প্রকারশত 

সংেো ২২   ৪ ৩ ২ ১ - 

 


