
 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

প্রধান বয়লার পররেশ শক 

প্রধান বয়লার পররেশ শদকর কার্ শালয় 

 

এবাং 

 

সরিব, রশল্প মন্ত্রণালয় 

এর মদে স্বাক্ষররত 

 

 

 

বারষ শক কম শসম্পােন চুরি 

 

 

 

 

 

 

 

১ জুলাই, ২০২১ - ৩০ জুন, ২০২২ 
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সূরিপত্র  

 

বিষয় পৃষ্ঠা নং  

কর্ মসম্পাদননর সাবি মক বিত্র ৩ 

প্রস্তািনা ৪ 

সসকশন ১: রূপকল্প, অরিলক্ষয, কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র এবাং কার্ শাবরল ৫ 

সসকশন ২: রবরিন্ন কার্ শক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাি  ৬ 

সসকশন ৩: কম শসম্পােন পররকল্পনা  ৭ 

সংন াজনী ১:  শব্দসংনেপ ১১ 

সংন াজনী ২: কম শসম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক ১২ 

সাংদর্াজনী ৩: অন্য অবফনসর সনে সংবিষ্ট কম শসম্পােন সূিকসমূহ ১৩ 

সংয োজনী ৪: জোতীয় শুদ্ধোচোর ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনো, ২০২১-২০২২ ১৫ 

সংয োজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভোবন কর্ যপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ ১৭ 

সংয োজনী ৬: অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থো  র্ মপরর ল্পনো, ২০২১-২০২২ ১৮ 

সংয োজনী ৭: কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত  র্ মপরর ল্পনো, ২০২১-২০২২ ১৯ 

সংয োজনী ৮: তথ্য অরি োর রবষযয় বোরষ ম   র্ মপরর ল্পনো, ২০২১-২০২২ ২০ 
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কর্ মসম্পাদননর সাবি মক বিত্র  

সাম্প্রবিক অজমন, িযানলঞ্জ এিং ভবিষ্যৎ পবরকল্পনা 

প্রধান বয়লার পররেশ শদকর কার্ শালয় রশল্প মন্ত্রণালদয়র রনয়ন্ত্রণাধীন একটি কাররগরর েপ্তর। এ কার্ শালয় 

বয়লার আইন, ১৯২৩ ও এর আওতায় প্রণীত রবরধ-প্ররবরধর আদলাদক মানসম্মত বয়লার রনম শাণ ও 

বয়লাদরর রনরাপে িালনা রনরিতকদল্প কাজ কদর।  

 

সাম্প্রবিক িছরসমূনের (৩ িছর) প্রধান অজমনসমূে 

 

গি ৩ (বিন) িছনর এ কা মালয় কর্তমক ক্ষর্াট ২০৮৩ টি িয়লার বনিন্ধন ও স্থানীয়ভানি তিবরকৃি ৫৫৭ টি 

িয়লানরর বনর্ মাণ সনদ প্রদান করা েনয়নছ। গি অর্ ম িছনরর িয়লার বনিন্ধন, নিায়ন ও বনর্ মানণর 

লেযর্াত্রা APA ক্ষর্ািানিক শিভাগ অবজমি েনয়নছ। িয়লার পবরিারক ক্ষ াগ্যিা সনদ প্রদাননর উনেনে 

০৮ টি পরীোর গ্রেনণর লেযর্াত্রার বিপরীনি ০৮টি পরীো গ্রেণ করা েনয়নছ। জানুয়াবর’২১ র্ানস প্রধান 

িয়লার পবরদশ মনকর কা মালনয়র অধীন খুলনা, রাংপুর, ময়মনরসাংহ, রসদলট, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও 

নররসাংেী সজলায় নতুন ০৭ (সাত) টি আঞ্চরলক কার্ শালয় স্থাপনপূব শক সমাট ১০টি আঞ্চরলক কার্ শালয় হদত 

সসবা প্রোন করা হদে। এছাড়া ৪৮ জন বয়লার পররেশ শক রনদয়াদগর কার্ শক্রম প্ররক্রয়াধীন রদয়দছ।   

 

 

সর্স্যা এিং িযানলঞ্জসমূে 

 আইন ও রবরধমালা পুরাতন। 

 মানসম্মত, ববধ বয়লার ব্যবহার রনরিত করা। 

 

ভবিষ্যৎ পবরকল্পনা 

 িয়লার আইন ও বিবধর্ালাসমূে আধুবনক ও যুনগাপন াগী করা। 

 জনিল এর প্রবশেণ প্রদাননর র্াধ্যনর্ দেিা বৃবি করা।  

 

২০২১-২২ অর্ মিছনরর সম্ভাব্য প্রধান অজমনসমূে 

িয়লার আইন ও বিবধ প্রণয়ন করা। জনিনলর প্রবশেণ প্রদাননর র্াধ্যনর্ দেিা বৃবি করা। 

বনিবন্ধি সকল িয়লার এর ব্যবহার রবষয়ক তথ্য হালনাগাে করা। সসবা গ্রহীতাদের র্থার্থ 

সসবা প্রোন রনরিত করা। স্থানীয়িাদব বতররকৃত বয়লাদরর মান রনরিত করা।  
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প্রস্তািনা 

প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরি, স্বেতা ও জবাবরেরহ সজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের 

র্থার্থ ব্যবহার রনরিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০৪১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

প্রধান বয়লার পররেশ শক 

প্রধান বয়লার পররেশ শদকর কার্ শালয় 

 

 

এবাং 

 

সরিব 

রশল্প মন্ত্রণালয় 

 

 

এর মদে ২০২১ সানলর জুন র্ানসর ২৮ তাররদে এই বারষ শক কম শসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হল।   

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন:  
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সসকশন ১:  

 

 রূপকল্প, অরিলক্ষয, কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র এবাং কার্ শাবরল 

 

   ১.১ রূপকল্প:  সারাদেদশ রনরাপে বয়লার। 

   ১.২ অরিলক্ষয: সেদশ র্ানসম্মি িয়লার তিবর ও বনরাপদ িালনা বনবিিকরণ। 

   ১.৩ কম শসম্পােদনর সক্ষত্র : 

১। কা মালনয়র সের্িা বৃবি। 

২। ক্ষসিা গ্রেীিানদর  র্া র্ ক্ষসিা প্রদান বনবিিকরণ। 

৩। র্ানসম্মি, তিধ িয়লার ব্যিোর বনবিিকরণ। 

৪। িয়লার  র্া র্ পবরিালনা বনবিিকরণ। 

৫। স্থানীয়ভানি তিবরকৃি িয়লার এর র্ান বনয়ন্ত্রণ। 

 

সুশোসন ও সংস্কোরমূল   র্ মসম্পোদযনর কেত্র (র্বন্ত্রপবরষদ বিভাগ কর্তমক বনধ মাবরি): 

সুশোসন ও সংস্কোরমূল   ো মক্রর্ কজোরদোর রণ: 

১। শুিািার কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

২। ই-গভর্ন্মান্স/ উদ্ভািন কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

৩। িথ্য অবধকার কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

৪। অবভন াগ প্রবিকার কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

৫। ক্ষসিা প্রদান প্রবিশ্রুবি কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

 

   ১.৪ কার্ শাবরল: (আইন/রবরধ দ্বারা রনধ শাররত কার্ শাবরল)  

(1) বয়লার এর ড্রইাং, রিজাইন পরীক্ষণপূব শক আমোরনর ছাড়পত্র (NOC) প্রোন; 

(2) বয়লার এর ড্রইাং, রিজাইন পরীক্ষণ এবাং বয়লার পররেশ শন ও পরীক্ষা রনরীক্ষাপূব শক সররজদেশন 

প্রোন; 

(3) বারষ শক রিরিদত বয়লার পররেশ শনপূব শক বয়লার ব্যবহাদরর প্রতযয়নপত্র নবায়ন; 

(4) স্থানীয়িাদব বতররকৃত বয়লার এর ড্রইাং, রিজাইন পরীক্ষণ এবাং রনম শাদণর সময় রবরিন্ন ধাদপ 

পররেশ শনপূব শক রনম শাণ সনে প্রোন; 

(5) বয়লার পররিালনার কাদজ রনদয়ারজত রশক্ষানরবশদের পরীক্ষা গ্রহণপূব শক কৃতকার্ শ প্রাথীদের 

বয়লার পররিারক সর্াগ্যতা সনে প্রোন। 
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ক্ষসকশন ২ 

বিবভন্ন কা মক্রনর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূিকসমূে 

 

একক 

 

প্রকৃি অজমন 

লেযর্াত্রা  

২০২১-২২ 

প্রনেপণ   বনধ মাবরি লেযর্াত্রা 

অজমননর ক্ষেনত্র ক্ষ ৌর্ভানি 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

র্ন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সংস্োসমূনের নার্ 

 

উপাত্তসূত্র 

 ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

বনিবন্ধি িয়লার এর 

দুর্ মটনা হ্রাস 
দুর্ মটনার োর % ০ ০ ০ ০ ০ বশল্প র্ন্ত্রণালয়, অর্ ম 

র্ন্ত্রণালয়, আইন র্ন্ত্রণালয় 

িাবষ মক 

প্রবিনিদন 
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সসকশন ৩  র্ মসম্পোদন পরর ল্পনো  

কর্ মসম্পাদন 

ক্ষেত্র 

ক্ষেনত্রর মান 

 
কা মক্রর্ কম শসম্পােন সূিক গণনা পিবি একক 

কম শসম্পােন 

সূিদকর মান 

প্রকৃত অজশন লক্ষযমাত্রা/বনণ মায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষপণ প্রদক্ষপণ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 
অসাধারণ 

অরত 

উিম 
উিম 

িলরত 

মান 

িলরত 

মাদনর রনদম্ন ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূে (আইন/ বিবধ দ্বারা বনধ মাবরি দাবয়ত্ব অনু ায়ী, সনি মাচ্চ ৫টি) 

কা মালনয়র 

সের্িা বৃবি। 
২০ 

 

[১.১] কর্ মকিমা/ 

কর্ মিারীনদর 

প্রবশেণ প্রদান 

 

 

[১.১.১] প্রবশেণ 

প্রদাননর োর 
ক্রর্পুবঞ্জভূি % ১০ - ৯০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[১.২] বনিবন্ধি 

িয়লার ব্যিোর 

বিষয়ক িথ্য 

োলনাগাদকরণ 

 

 

[১.২.১] িথ্য 

োলনাগাদকৃি 
ক্রর্পুবঞ্জভূি % ১০ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

ক্ষসিা গ্রেীিানদর 

 র্া র্ ক্ষসিা 

প্রদান 

বনবিিকরণ 

১৫ 

 

[২.১] বয়লার 

রনবন্ধদনর আদবেন 

রনষ্পরি 

 

[২.১.১] আনিদন 

বনষ্পবত্তর োর 
ক্রর্পুবঞ্জভূি % ৫ ৯৯ ৯৯ ৯৯.৬ ৯৯.৫ ৯৯.৪ ৯৯.৩ ৯৯.২ ৯৯.৭ ৯৯.৮ 

[২.২] বয়লার সনে 

নবায়দনর আদবেন 

রনষ্পরি 

 

[২.২.১] আনিদন 

বনষ্পবত্তর োর 
ক্রর্পুবঞ্জভূি % ৫ ৮৭ ৯৩ ৯৬ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯২ ৯৭ ৯৮ 

 

[২.৩] ওয়ান স্টপ 

সাবভ মনসর আনিদন 

বনস্পবত্ত 

[২.৩.১] আনিদন 

বনষ্পবত্তর োর 
ক্রর্পুবঞ্জভূি % ৫ - - ১০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ১০০ ১০০ 
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কর্ মসম্পাদন 

ক্ষেত্র 

ক্ষেনত্রর মান 

 
কা মক্রর্ কম শসম্পােন সূিক গণনা পিবি একক 

কম শসম্পােন 

সূিদকর মান 

প্রকৃত অজশন লক্ষযমাত্রা/বনণ মায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষপণ প্রদক্ষপণ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 
অসাধারণ 

অরত 

উিম 
উিম 

িলরত 

মান 

িলরত 

মাদনর রনদম্ন ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

র্ানসম্মি, তিধ 

িয়লার ব্যিোর 

বনবিিকরণ। 

১৫ 

[৩.১] 

অবনিবন্ধি/অবিধ 

িয়লার অনুসন্ধান 

[৩.১.১] অনুসন্ধানকৃত 

িয়লার 
ক্রর্পুবঞ্জভূি % ৫ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[৩.২] 

অরনবরন্ধত/অববধ 

বয়লার ব্যবহার 

সথদক রবরত থাকার 

জন্য পত্র (রনদে শশ) 

প্রোন 

[৩.২.১] পত্র প্রোনকৃত ক্রর্পুবঞ্জভূি % ৫ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[৩.৩] র্ানসম্মি 

ও তিধ িয়লার 

ব্যবহাদর 

উদ্বুিকরদণ  

সভা/কর্ মশালার 

আনয়াজন 

[৩.৩.১] আদয়ারজত 

সিা 
সর্বষ্ট সংখ্যা ৫ - ৪ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০ 

িয়লার  র্া র্ 

পবরিালনা 

বনবিিকরণ। 

১০ 

[৪.১] িয়লার 

পবরিারক সনদ 

প্রদাননর উনেনে 

পরীোর আনয়াজন 

[৪.১.১]  পরীো গৃেীি সর্বষ্ট সংখ্যা ৫ ২ ২ ২ ১ - - - ২ ২ 

[৪.২] িয়লার 

পবরিারকনদর 

সর্ন্বনয় কর্ মশালার 

আনয়াজন 

[৪.২.১]  কর্ মশালা 

আনয়াবজি 
সর্বষ্ট সংখ্যা ৫ - ১ ২ ১ - - - ২ ২ 

স্থানীয়ভানি 

তিবরকৃি িয়লার 

এর র্ান বনয়ন্ত্রণ। 

১০ 

[৫.১] ড্রইং, 

বিজাইন 

অনুনর্াদননর জর্ন্ 

আনিদন বনষ্পবত্ত 

[৫.১.১] আনিদন 

বনষ্পবত্তর োর 
ক্রর্পুবঞ্জভূি % ৫ ৯৬ ১০০ ১০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ১০০ ১০০ 

[৫.২] 

বনর্ মাণকালীন 

সর্নয় পবরদশ মননর 

আনিদন বনষ্পবত্ত 

[৫.২.১] আনিদন 

বনষ্পবত্তর োর 
ক্রর্পুবঞ্জভূি % ৫ ৬০ ৬৮ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৮০ ৯০ 
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কর্ মসম্পাদন 

ক্ষেত্র 

ক্ষেনত্রর মান 

 
কা মক্রর্ কম শসম্পােন সূিক গণনা পিবি একক 

কম শসম্পােন 

সূিদকর মান 

প্রকৃত অজশন লক্ষযমাত্রা/বনণ মায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষপণ প্রদক্ষপণ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 
অসাধারণ 

অরত 

উিম 
উিম 

িলরত 

মান 

িলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 
২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

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 ক্ষেত্র (র্বন্ত্রপবরষদ বিভাগ কর্তমক বনধ মাবরি)  

 

সুশোসন ও 

সংস্কোরমূল  

 ো মক্রযর্র 

বোস্তবোয়ন 

কজোরদোর রণ 

 

৩০ 

১) শুিািার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

শুদ্ধোচোর 

 র্ মপরর ল্পনো 

বোস্তবোরয়ত 

সর্রি 
প্রোপ্ত 

নম্বর 

10   
       

২) ই-গভর্ন্মান্স/ 

উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

ই-গভর্ন্মান্স/ উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা 

বোস্তবোরয়ত 

সর্রি 
প্রোপ্ত 

নম্বর 

10   
       

৩) িথ্য 

অবধকার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

িথ্য অবধকার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ি 
সর্রি 

প্রোপ্ত 

নম্বর 

3 

  

       

৪) অবভন াগ 

প্রবিকার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

অবভন াগ প্রবিকার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ি 
সর্রি 

প্রোপ্ত 

নম্বর 

4 

  

       

৫) ক্ষসিা প্রদান 

প্রবিশ্রুবি 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

ক্ষসিা প্রদান 

প্রবিশ্রুবি 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ি 

সর্রি 
প্রোপ্ত 

নম্বর 

3 
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সংন াজনী-১ শব্দসংনেপ 
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সংন াজনী- ২: 

কর্ মসম্পাদন ব্যিস্থাপনা ও প্রর্াণক 

ক্ররমক 

নম্বর 
কা মক্রর্ কম শসম্পােন সূিক 

বাস্তবায়নকারী অনুরবিাগ, 

অরধশাো, শাো 
লেযর্াত্রা অজমননর প্রমাণক 

১ 
কর্ মকিমা/ কর্ মিারীনদর 

প্রবশেণ প্রদান 
প্রবশেণ প্রদাননর োর 

উপ-প্রধান িয়লার পবরদশ মনকর 

কা মালয় 
অবফস আনদশ 

২ 

বনিবন্ধি িয়লার ব্যিোর 

বিষয়ক িথ্য 

োলনাগাদকরণ 

িথ্য োলনাগাদকৃি 
উপ-প্রধান িয়লার পবরদশ মনকর 

কা মালয় 
নবর্ভূক্ত প্রবিনিদন 

৩ 
বয়লার রনবন্ধদনর  

আদবেন রনষ্পরি 
আনিদন বনষ্পবত্তর োর 

উপ-প্রধান িয়লার পবরদশ মনকর 

কা মালয় 
ক্ষরবজস্টানর বলবপিি িথ্য 

৪ 
বয়লার সনে নবায়দনর 

আদবেন রনষ্পরি 
আনিদন বনষ্পবত্তর োর 

উপ-প্রধান িয়লার পবরদশ মনকর 

কা মালয় 
ক্ষরবজস্টানর বলবপিি িথ্য 

৫ 
ওয়ান স্টপ সাবভ মনসর 

আনিদন বনস্পবত্ত 
আনিদন বনস্পবত্তর োর 

উপ-প্রধান িয়লার পবরদশ মনকর 

কা মালয় 
নবর্ভূক্ত প্রবিনিদন 

৬ 
অরনবরন্ধত/অববধ বয়লার 

অনুসন্ধান 
অনুসন্ধানকৃত বয়লার 

উপ-প্রধান িয়লার পবরদশ মনকর 

কা মালয় 
নবর্ভূক্ত প্রবিনিদন 

৭ 

অরনবরন্ধত/অববধ বয়লার 

ব্যবহার সথদক রবরত 

থাকার জন্য পত্র (রনদে শশ) 

প্রোন 

পত্র প্রোনকৃত 
উপ-প্রধান িয়লার পবরদশ মনকর 

কা মালয় 
নবর্ভূক্ত প্রবিনিদন 

৮ 

র্ানসম্মি ও তিধ িয়লার 

ব্যবহাদর উদু্বিকরদণ  

সভা/কর্ মশালার আনয়াজন 

আদয়ারজত সিা/কম শশালা 
উপ-প্রধান িয়লার পবরদশ মনকর 

কা মালয় 
সভার ক্ষনাটিশ 

৯ 

িয়লার পবরিারক সনদ 

প্রদাননর উনেনে 

পরীোর আনয়াজন 

পরীো গৃেীি িয়লার পবরিারক পরীেক পষ মদ পরীোর বিজ্ঞবপ্ত 

১০ 

িয়লার পবরিারকনদর 

সর্ন্বনয়  কর্ মশালার 

আনয়াজন 

কর্ মশালা আনয়াবজি সংবিষ্ট কর্ মকিমা 
কর্ মশালার ক্ষনাটিশ ও 

োবজরা 

১১ 

ড্রইং, বিজাইন 

অনুনর্াদননর জর্ন্ 

আনিদন বনষ্পবত্ত 

আনিদন বনষ্পবত্তর োর পবরদশ মনকারী কর্তমপে ক্ষরবজস্টানর বলবপিি িথ্য 

১২ 

বনর্ মাণকালীন সর্নয় 

পবরদশ মননর আনিদন 

বনষ্পবত্ত 

আনিদন বনষ্পবত্তর োর 
সংবিষ্ট কর্ মকিমা ও পবরদশ মনকারী 

কর্তমপে 
ক্ষরবজস্টানর বলবপিি িথ্য 

১৩ 
শুিািার কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

শুদ্ধোচোর  র্ মপরর ল্পনো 

বোস্তবোরয়ত 
ক্ষফাকাল পনয়ন্ট কর্ মকিমা নবর্ভূক্ত প্রবিনিদন 

১৪ 
ই-গভর্ন্মান্স/ উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

ই-গভর্ন্মান্স/ উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা বোস্তবোরয়ত 

ক্ষফাকাল পনয়ন্ট কর্ মকিমা 
নবর্ভূক্ত প্রবিনিদন 

১৫ 
িথ্য অবধকার 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

িথ্য অবধকার 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিাবয়ি 

ক্ষফাকাল পনয়ন্ট কর্ মকিমা 
নবর্ভূক্ত প্রবিনিদন 

১৬ 
অবভন াগ প্রবিকার 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

অবভন াগ প্রবিকার 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিাবয়ি 

ক্ষফাকাল পনয়ন্ট কর্ মকিমা 
নবর্ভূক্ত প্রবিনিদন 

১৭ 
ক্ষসিা প্রদান প্রবিশ্রুবি 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

ক্ষসিা প্রদান প্রবিশ্রুবি 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিাবয়ি 

ক্ষফাকাল পনয়ন্ট কর্ মকিমা 
নবর্ভূক্ত প্রবিনিদন 
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সাংদর্াজনী ৩:  

অর্ন্ অবফনসর সনে সংবিষ্ট কর্ মসম্পাদন সূিকসমূে 

 

 কার্ শক্রম কম শসম্পােন সূিক ক্ষ সকল অবফনসর 

সানর্ সংবিষ্ট 

সংবিষ্ট অবফনসর সানর্ কা মক্রর্ 

সর্ন্বনয়র ক্ষকৌশল 
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পরররশি খঃ  

র্রিপররষদ রবিোগ  র্তম  রনি মোররত সুশোসনমূল   র্ মপরর ল্পনোসমূহ 

সংয োজনী ৪-৮
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সাংদর্াজনী ৪: 

েপ্তর/সাংস্থার জািীয় শুিািার ক্ষকৌশল কর্ মপবরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

েপ্তর/সাংস্থার নার্:  প্রধান িয়লার পররেশ শদকর কার্ শালয় 

কা মক্রনর্র নার্ কর্ মসম্পাদন সূিক 

 

সূিনকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়ননর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মিছনরর 

লেযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবি পবরিীেণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লেযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ ক্ষকায়াট মার ২য় ক্ষকায়াট মার ৩য় 

ক্ষকায়াট মার 

৪র্ ম 

ক্ষকায়াট মার 

ক্ষর্াট 

অজমন 

অবজমি 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

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

১.১ তনবিকিা কবর্টির সভা আদয়াজন সিা আদয়ারজত 
৪ সংখ্যা ক্ষফাকাল পনয়ন্ট ৪ 

লেযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ তনবিকিা কবর্টির সভার বসিান্ত 

িাস্তিায়ন 

িাস্তিাবয়ি বসিান্ত 

৬ % 
উপ-প্রধান িয়লার 

পররেশ শক 
১০০ 

লেযর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্রবিষ্ঠার বনবর্ত্ত অংশীজননর 

(stakeholders) অংশগ্রেনণ  সভা 

অনুবষ্ঠি সভা 
২ সংখ্যা 

উপ-প্রধান িয়লার 

পররেশ শক 
১০ 

লেযর্াত্রা ৩ ৩ ৩ ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচাি সংক্রান্ত প্ররিক্ষণ আয় াজন প্ররিক্ষণ আয় ারজত 
২ সংখ্যা 

উপ-প্রধান িয়লার 

পররেশ শক 
১ 

লেযর্াত্রা ১ - - -    

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পবরনিশ উন্নয়ন কার্ শালদয়র প্রদবশমুদে হাত 

সধায়ার ব্যবস্থাকরণ 

২ 
সংখ্যা ও 

িাবরখ 

উপ-প্রধান িয়লার 

পররেশ শক 

৩০/০৭/২১ 
লেযর্াত্রা ৩০/০৭/২১       

অজমন      

কার্ শালদয়র গুরুত্বপূণ শ 

জায়গাসমূদহ রসরস কযাদমরা 

স্থাপন 

৩০/০৯/২১ 

লেযর্াত্রা ৩০/০৯/২১     

অজমন      

কম শদক্ষদত্র ৫’s এর প্রদয়াগ 

রনরিতকরণ 
৩০/১২/২১ 

লেযর্াত্রা  ৩০/১২/২১    

অজমন      

১.৬ জািীয় শুিািার ক্ষকৌশল 

কর্ মপবরকল্পনা, ২০২১-২২ ক্ষপ্ররণ ও 

তত্রর্াবসক পবরিীেণ প্রবিনিদন সংবিষ্ট 

র্ন্ত্রণালনয় ক্ষপ্ররণসে স্ব স্ব ওনয়িসাইনট 

আপনলািকরণ 

কর্ মপবরকল্পনা  ও তত্রর্াবসক 

প্রবিনিদন দাবখলকৃি ও 

আপনলািকৃি ১ িাবরখ ক্ষফাকাল পনয়ন্ট 

১৫/০৭/২০২১ 

১৫/১০/২০২১ 

১৫/০১/২০২২ 

১৫/০৪/২০২২ 

লেযর্াত্রা ১৫/০৭/২১ ১৫/১০/২১ ১৫/০১/২২ ১৫/০৪/২২    

অজমন      

১.৭ আওতাধীন  আঞ্চরলক/ মাঠ পর্ শাদয়র 

কার্ শালয় (প্রদর্াজয সক্ষদত্র) কর্তশক 

দাবখলকৃি জািীয় শুিািার ক্ষকৌশল 

কর্ মপবরকল্পনা ও পবরিীেণ  প্রবিনিদননর 

ওপর বফিব্যাক প্রদান  

বফিব্যাক সভা/কর্ মশালা 

অনুবষ্ঠি 

৪ িাবরখ ক্ষফাকাল পনয়ন্ট 

১৫/০৭/২১ 

১৫/১০/২১ 

১৫/০১/২২ 

১৫/০৪/২২ 

লেযর্াত্রা ১৫/০৭/২১ ১৫/১০/২১ ১৫/০১/২২ ১৫/০৪/২২    

অজমন      
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কা মক্রনর্র নার্ কর্ মসম্পাদন সূিক 

 

সূিনকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়ননর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মিছনরর 

লেযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবি পবরিীেণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লেযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ ক্ষকায়াট মার ২য় ক্ষকায়াট মার ৩য় 

ক্ষকায়াট মার 

৪র্ ম 

ক্ষকায়াট মার 

ক্ষর্াট 

অজমন 

অবজমি 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৮ শুিািার পুরস্কার প্রোন এবাং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদের তারলকা ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ 

প্রেি পুরস্কার ১ তাররে ক্ষফাকাল পনয়ন্ট ৩০/০৬/২০২২ 

লেযর্াত্রা - - - ৩০/০৬/২২    

অজমন      

২.  আরথ শক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নঃ প্রদর্াজয নয়  

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম িছনরর ক্রয়-

পবরকল্পনা  (প্রকনল্পর  অনুনর্াবদি িাবষ মক 

ক্রয় পবরকল্পনাসে)   ওনয়িসাইনট প্রকাশ 

ক্রয়-পবরকল্পনা 

ওনয়িসাইনট প্রকাবশি 
২ িাবরখ   

লেযর্াত্রা        

 

এ কা মালনয়র 

ক্ষকান উন্নয়ন 

প্রকল্প নাই। 

অজমন      

২.২ প্রকয়ল্পি PSC ও PIC সভা 

আয় াজন  
সভা আয় ারজত ২ সংখ্যা   

লেযর্াত্রা       

অজমন      

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

বাস্তবার ত 
২ %   

লেযর্াত্রা       

অজশন      

২.৪ প্রকল্প সর্াবপ্ত ক্ষশনষ প্রকনল্পর সম্পদ 

( ানিােন, কবম্পউটার, আসিািপত্র 

ইিযাবদ) বিবধ ক্ষর্ািানিক েস্তান্তর করা 

প্রকনল্পর সম্পদ বিবধ 

ক্ষর্ািানিক েস্তান্তবরি 
২ তাররে   

লেযর্াত্রা       

অজশন      

৩. শুিািার সংবিষ্ট এিং দুনীবি প্রবিনরানধ সোয়ক অর্ন্ার্ন্ কা মক্রর্……………..৩০ (অগ্রারধকার রিরিদত নুযনতম পাঁিটি কার্ শক্রম) 

৩.১ কার্ শালদয়র কার্ শাক্রদম স্বেতা ও 

গরত বৃরির লদক্ষয আঞ্চরলক কার্ শালয় 

পররেশ শন  

কার্ শালয় পররেশ শনকৃত 

৪ সংখ্যা প্রধান বয়লার 

পররেশ শক 
১০ 

লেযর্াত্রা ৩ ৩ ৩ ১    

অজমন      

৩.২ দুনীরত প্ররতদরাদধ গণশুনারনর 

আদয়াজন 

গণশুনারন আয় ারজত 
৪ সংখ্যা উপ-প্রধান 

িয়লার পররেশ শক 
১০ 

লেযর্াত্রা ৩ ৩ ৩ ১    

অজমন      

৩.৩ িয়লার ব্যিোরকারীনদর ই-নবর্/ 

ইনর্ইল এর র্াধ্যনর্ িয়লানরর ক্ষর্য়াদ 

উত্তীনণ মর িাবরখ অিবেি কনর পত্র ক্ষপ্ররণ 

অিবেি পত্র ক্ষপ্রবরি 

৪ 
% উপ-প্রধান 

িয়লার পররেশ শক 

৮০ 

লেযর্াত্রা ২০ ২০ ২০ ২০    

অজমন      

৩.৪ িয়লার ব্যিোরকারীনদর ই-নবর্/ 

ইনর্ইল এর র্াধ্যনর্ প্রিযয়ন পত্র ক্ষপ্ররণ 

প্রিযয়ন পত্র ক্ষপ্রবরি 
৪ 

% উপ-প্রধান 

িয়লার পররেশ শক 

৮০ 
লেযর্াত্রা ২০ ২০ ২০ ২০    

অজমন      

৩.৫ িয়লার দুর্ মটনা প্রবিনরানধ িয়লার 

দুর্ মটনার কারণ ও প্রবিকার এর বিষনয় 

সনিিনিা বৃবির জর্ন্ বলফনলট বিিরণ 

বলফনলট বিিরণকৃি 

৪ 
% উপ-প্রধান 

িয়লার পররেশ শক 

৮০ 

লেযর্াত্রা ২০ ২০ ২০ ২০    

অজমন      
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 সংয োজনী ৫: ই-গিন্যশান্স ও উদ্ভাবন কম শপররকল্পনা 

 

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  দেতো 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 প্ররশেণ 

আযয়োরজত  

সংখ্যা 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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সংয োজনী ৬: অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত  র্ ম-পরর ল্পনো, ২০২১-২০২২ 

কার্ যক্রয়র্ি 

ক্ষক্ষত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

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 

প্রারতষ্ঠারনক 

ব্যবস্থোপনো 

 

 

৫ 

[১.১] অরিয োগ রনষ্পরি  র্ ম তমো (অরন ) ও আরপল 

 র্ ম তমোর তথ্য ওযয়বসোইযট ত্রত্রর্োরস  রিরিযত 

হোলনোগোদ রণ  

[১.১.১]  অরনক ও আরপল 

কর্ যকতযাি তথ্য হালনাগাদকৃত এবং 

ওয় বসাইয়ট আপয়লািকৃত 

সংখ্যো 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

পরিবীক্ষণ ও 

সক্ষর্তাবৃরদ্ধ 

 

২০ 

[২.১] রনরদ মি সর্যয় অনলোইন/ অফলোইযন প্রোপ্ত 

অরিয োগ রনষ্পরি এবং রনষ্পরি সংক্রোন্ত র্োরস  

প্ররতযবদন উর্ধ্মতন  র্তমপে বরোবর কপ্ররণ   

[২.১.১] অরিয োগ রনষ্পরিকৃত  % 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২]  র্ ম তমো/ র্ মচোরীযদর অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থো 

এবং রজআরএস সফটওয়যোর রবষয়  প্ররশেণ 

আযয়োজন 

[২.২.১] প্ররশেণ আযয়োরজত 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 

  

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 সংখ্যো ৪ - - ২ ১  - - 
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সংয োজনী ৭: কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত বোস্তবোয়ন  র্ ম-পরর ল্পনো, ২০২১-২০২২  

কার্ যক্রয়র্ি 

ক্ষক্ষত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

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 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 
% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত ত্রত্রর্োরস  

রিরিযত হোলনোগোদ রণ   

[১.২.১] ওযয়বসোইযট  

প্ররত ত্রত্রর্োরসয  

হোলনোগোদকৃত 

সংখ্যো 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সক্ষর্তা অজযন 

ও পরিবীক্ষণ 
১৫ 

[২.১] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত রবষয়   

প্ররশেণ আযয়োজন  

 

[১.১.১] প্ররশেণ 

আযয়োরজত 

 

সংখ্যা 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  ক্ষসবা প্রদান রবষয়  

ক্ষেকয়হাল্ডািগয়ণি সর্ন্বয়  অবরহতকিণ 

সভা আয় াজন 

[১.৩.১]  

অবরহত রণ সিো 

অনুরষ্ঠত 

সংখ্যা 5 - - ২ ১ - - - 
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সংয োজনী ৮: তথ্য অরি োর রবষযয় ২০২১-২২ অর্ মবছযরর বোরষ ম   র্ মপরর ল্পনো  

 

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 

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 

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% 

 

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 
- 

[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 
- - 

[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 
- 

[১.৫] তথ্য অরধকাি আইন ও 

রবরধরবধান সম্পয়কয জনসয়চতনতা 

বৃরদ্ধকিণ 

[১.5.১]  প্রচোর  ো মক্রর্ 

সম্পন্ন 

 ো মক্রযর্র 

সংখ্যা 
০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য অরি োর রবষযয় 

কর্ যকতযায়দি প্ররিক্ষণ আয় াজন    

[১.6.১] প্ররিক্ষণ 

আয় ারজত 

প্ররশেযণর 

সংখ্যা  
০৩   ৩ ২ ১ - - 

 


