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কর্ মসম্ানেন  সমাবি মক বত্র 

সমাম্প্রবতক অজমন, তযােলঞ্জ এিং ভবিষ্যৎ পব কল্পনা 

 

 

সমাম্প্রবতক িছ সমমূেে  (৩ িছ ) প্রিান অজমনসমমূে:  

 

গণপূতত অরধেপ্তদরর সাদকতলসমূদহর মদে বররশাল গণপূতত সাদকতল অন্যতম। এ সাদকতদলর আওতাধীন 6 টি 

গণপূতত রবিাগ রদয়দে। গৃহায়ণ ও গণপূতত মন্ত্রণালদয়র রনজস্ব কাজ সহ অন্যান্য মন্ত্রণালদয়র  রনম তাণ কাজসমূহ 

বররশাল গণপূতত সাদকতদলর জনতৃদে সম্পন্ন হদে। রবগত বেরগুদলাদত জবশ রকছু গুরুেপূণ ত প্রকল্প  বররশাল গণপূতত 

সাদকতল বাস্তবায়ন সম্পন্ন কদরদে। এর মদে উদেখদর্াগ্য হদলাোঃ বররশাল রিফ জুরিরশয়াল ম্যারজদেট আোলত 

িবন রনম তাণ, বররশাল জমররন একাদিরম রনম তাণ প্রকল্প, বররশাল রশল্পকলা একাদিরম রনম তাণ প্রকল্প, আব্দুর রব 

জসরররনয়াবাত জটক্সটাইল ইরিরনয়াররাং কদলজ রূপান্তরকরণ রনম তাণ প্রকল্প, বররশাল দৃরি প্ররতবরি জহাদিল রনম তাণ 

ও সারকতট হাউদজর উধ তমূখী সম্প্রসারণ কাজ, জিালা জজলা সের হাসপাতালদক ৫০ শয্যা হদত ২৫০ শয্যা 

হাসপাতাল রনম তাণ, জিালা পুরলশ অরফসাস ত জমস রনম তাণ, জিালা মুরক্তদর্াদ্ধা কমদেক্স রনম তাণ, পটুয়াখালী জকাস্ট 

গাি ত িবন, পটুয়াখালী রিফ জুরিরসয়াল ম্যারজদেট আোলত িবন রনম তাণ, রপদরাজপুর ক্ষজলা মুবিে াদ্ধা ভিন 

বনর্ মাণ, রপদরাজপুর কর্মজীবি র্বেলা ক্ষোেেল বনর্ মাণ ও আনসমা  বভবিবপ িাইবনং েল বনর্ মাণ, ি গুনা পুরলশ 

অরফসাস ত জমস রনম তাণ, ি গুনা দৃরি প্ররতবরি জহাদিল রনম তাণ, ি গুনা মুরক্তদর্াদ্ধা কমদেক্স রনম তাণ, ঝালকাঠি 

পুরলশ অরফসাস ত জমস রনম তাণ, ঝালকাঠি দৃরি প্ররতবরি জহাদিল রনম তাণসহ ইতযারে । এোড়াও বররশাল গণপূতত 

সাদকতদলর আওতাধীন রবরিন্ন জজলায় ইউবনয়ন ভূবর্ অবফসম বনর্ মাণ, কাররগরর প্ররশক্ষণ জকন্দ্র রনম তাণ, রররজউনাল 

সাি তার জস্টশন, ফায়ার সারি তস ও রসরিল রিদফন্স জস্টশন স্থাপন, পুরলশ রবিাদগর থানা িবনসহ রবরিন্ন ব্যারাক 

িবন রনম তাণ এবাং মরহলা কারারক্ষী ও রপ্রজনস সের েপ্তদরর কম তকততা/কম তিারীদের জন্য আবাসন রনম তাণ করা 

হদয়দে। তাোড়া বররশাল গণপূতত সাদকতদলর রনয়রমত কম তকাণ্ড রহদসদব গত অথ তবেদর বরহভুক্ত সরকারী অরফস 

িবন এবাং বাসিবনসমূদহর প্রায় ৫.12 লক্ষ বগ তরমটার রেন্থ এররয়ার রবরিন্ন প্রকার সাংরক্ষণ ও জমরামত কাজ 

সম্পন্ন করা হয় । সাম্প্ররতক সমদয় এ ধরদনর কাজ বররশাল গণপূতত সাদকতল কতৃতক সাফদের সাদথ সম্পন্ন করা 

হদয়দে। 

 

 

সমর্স্যা এিং তযােলঞ্জসমমূে:  

 

      সমর্স্যাসমমূে: 

 রিরপরপ অনুদমােদন েীর্ ত প্ররক্রয়া। 

 জরম অরধগ্রহদন জটিলতা ও েীর্ তসূরত্রতা 

 কাদজর অগ্রগরতর সাদথ সামিস্যপূণ ত হাদর অথ ত বরাদ্দ না পাওয়া। 

 রনম তাণ কাদজর সাদথ সাংরিি অন্যান্য জসবা প্রোনকারী সাংস্থার সমন্বয়হীনতা। 

 প্রতযাশী কতৃতপক্ষ এবাং গণপূতত অরধেপ্তদরর মদে করতপয় জক্ষদত্র সমন্বয়হীনতা। 

 রনম তান সামগ্রীর মূে বৃরদ্ধর সাদথ প্রকল্প ব্যদয়র সমন্বয় সাধন না হওয়া। 

 পর্ তাপ্ত জনবদলর অিাদবর পাশাপারশ রবদ্যমান জনবদলর প্রদয়াজনীয় প্ররশক্ষদনর স্বল্পতা। 
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 সব তদশষ প্রযুরক্তর রবষদয় প্রদকৌশলীদের প্ররশক্ষদণর সীরমত সুদর্াগ। 

 মহামারর কদরানা িাইরাদসর প্রার্দ তিাদব রবরিন্ন উন্নয়নমূলক এবাং সাংস্কারমূলক কাজ রবলম্ব 

হওয়ার সম্ভাবনা । 

 

 

       তযােলঞ্জসমমূে: 

১। সঠিক প্রকল্প ব্যবস্থাপনা রনরিতকরার মােদম প্রকল্প ব্যয় ও প্রকল্প বাস্তবায়দনর সময়সীমা 

জর্ৌরক্তরককরণ করদত হদব। বররশাল গণপূতত সাদকতল অরিজ্ঞ প্রদকৌশলী দ্বারা র্থার্থ সমদয় 

মানসম্মত রনম তাণ প্রকল্প বাস্তবায়দন বদ্ধপররকর। জটকসই রনম তাণ কাদজর জসবা র্থাসমদয় 

জনগদণর রনকট উন্মুক্ত করা সম্ভব হদল অথ তনীরতদত ইরতবািক পররবততন আসদব। 

২। গরতশীল রনম তাণ কাদজর সক্ষমতার অপার সম্ভাবনাদক কাদজ লারগদয় জর্দকান প্রকার অবকাঠাদমা 

রনম তাণ কাজ নুন্যতম সমদয় সম্পদন্নর লদক্ষয বররশাল গণপূতত সাদকতল কাজ করদে। আন্তজতারতক 

মান ও রনয়ম রক্ষা কদর দ্রুততম সমদয় অবকাঠাদমা রনম তাণ জেদশ রবদেশী রবরনদয়াগ বৃরদ্ধদত 

তাৎপর্ তপূণ ত ভূরমকা রাখদব। জেদশ অথ তননরতক কম তকান্ড বৃরদ্ধর পাশাপারশ কম তসাংস্থান বৃরদ্ধ পাদব। 

এদত মাথারপছু আয় বৃরদ্ধর পাশাপারশ মানব উন্নয়ন সূিদক ইরতবািক পররবততন আসদব।  

৩। বররশাল গণপূতত সাদকতল জোট-মেম-বৃহৎ রনম তাণ কাজ/প্রকল্প বাস্তবায়ন করদে। িরব্যতদত ক্রদমই 

এ রনম তাণ কাজ বৃরদ্ধ পাদব।  

৪। বররশাল গণপূতত সাদকতল তার আওতাধীন সরকাদরর অরফস ও আবারসক স্থাপনার রক্ষণাদবক্ষণ 

কদর থাদক। রক্ষণাদবক্ষণ কাদজর গুণগত মান রক্ষা কদর র্থাসমদয় কাজ বাস্তবায়দন বররশাল 

গণপূতত সাদকতল সদিি রদয়দে। বররশাল গণপূতত সাদকতল এর আওতাধীন অবরস্থত সরকারর 

িবনারের রবস্তাররত তথ্য উপাত্ত হালনাগাে করা হদয়দে। িবন রিরত্তক রক্ষণাদবক্ষণ কাদজর 

িাটাদবজ ব্যবহাদরর মােদম পররবীক্ষণ ব্যবস্থা জজারোর করাসহ জটকসই, জবাবরেরহ ও 

অাংশগ্রহনমূলক রক্ষণাদবক্ষণ ব্যবস্থা িালু করাই বররশাল গণপূতত সাদকতল এর লক্ষয।   

৫। প্রকল্প গ্রহদণর পর জরম অরধগ্রহণ কার্ তক্রম সম্পন্ন করদত সমদয়র প্রদয়াজন হয় ফদল রনরে তি 

সমদয় প্রকল্প শুরু করা সম্ভব হয় না। এদত প্রকল্প ব্যয় ও সময় র্দদটাই বৃরদ্ধ পায়। এোড়াও রনরে তি 

সমদয় অথ ত বরাদ্দ প্রারপ্তদত রবলম্ব হয়। রনম তাণ সামগ্রীর ব্যয় বৃরদ্ধর কারদণও প্রকল্প ব্যয় বৃরদ্ধ পায়। 

ফদল অনুদমারেত প্রকল্প ব্যদয়র মদে সীমাবদ্ধ জরদখ  রনরে তি সমদয় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা বররশাল 

গণপূতত সাদকতল এর জন্য একটি বড় িযাদলি। তাোড়া রবপুল সাংখ্যক কম তকততা কম তিারীদের জন্য 

পর্ তাপ্ত আবারসক িবন এবাং অরফস রনম তাণ বররশাল গণপূতত সাদকতল এর জন্য একটি িযাদলি। 

6। গণপূতত অরধেপ্তর ভূরমকম্প সহণীয় রনম তাণ কাজদক গুরুে রেদে। ফদল িবন রনম তাদণ ভূরমকম্প 

সহণীয় রিজাইন-এর সাংস্থান রাখা হদে । আগামী রেনগুদলাদত ভূরমকম্প সহণীয় ব্যবস্থাপনায় 

বররশাল গণপূতত সাদকতল অগ্রণীয় ভূরমকা পালন করদব। 

7। মহামারর কদরানা িাইরাসদক জমাকারবলা কদর রনরে তি সমদয় রবরিন্ন উন্নয়নমূলক এবাং 

সাংস্কারমূলক কাজ বাস্তবায়ন করা । 
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ভবিষ্যৎ পব কল্পনা: 

     উদেখদর্াগ্য প্রকল্পসমূদহর তারলকা  

 বররশাল কযান্সার হাসপাতাল রনম তাণ প্রকল্প । 

 বররশাদল বঙ্গবন্ধু নদিারথদয়টার রনম তাণ প্রকল্প।  

 বররশাল সের হাসপাতালদক ২৫০ শয্যায় উন্নীত করণ প্রকল্প। 

 বররশাদল রবটাক রনম তাণ প্রকল্প। 

 বররশাদল জকািগাি ত এর িবন রনম তাণ প্রকল্প। 

 জিালা জাতীয় রনরাপত্তা জগাদয়ন্দা অরফস ভিন রনম তাণ প্রকল্প। 

 ি গুনা তীফ জুবিবসময়াল ম্যাবজেেট ভিন রনম তাণ প্রকল্প। 

 ি গুনা ক্ষজলা সমনে  আধুবনকায়ন সমাবকমট োউজ রনম তাণ প্রকল্প। 

 ি গুনা ক্ষটক্সটাইল ক্ষভােকশনাল কেলজ রনম তাণ প্রকল্প। 

 রপদরাজপুর ক্ষটক্সটাইল ক্ষভােকশনাল কেলজ রনম তাণ প্রকল্প। 

 বররশাল,দিালা,ঝালকাঠি,রপদরাজপুর, পটুয়াখালী এবাং বরগুনাদত কাররগরর প্ররশক্ষণ জকন্দ্র রনম তাণ 

প্রকল্প। 

 Sustainable Forests and Livelihoods (SUFAL) Project   

 সরকারর অরফসসমূদহর জন্য বহুতল িবন রনম তাণ। 

 কম তকততা-কম তিারীদের জন্য বহুতল রবরশি আবারসক প্রকল্প বাস্তবায়ন। 

 গণপূতত রবিাগীয় অরফসসমূদহর সম্প্রসারণ কাজ। 

 

 

২০২১-২২ অর্ মিছে   সমম্ভাব্য প্রিান অজমনসমমূে: 

 

সরকারর কম তকততা/কম তিারীদের জন্য ৪০টি আবারসক ফ্ল্যাট, 2.0০ লক্ষ বগ তফুট জহাদিল িররমটরী রনরম তত 

হদব। রবরিন্ন সরকারর েপ্তদরর জন্য আধুরনক সুদর্াগ সুরবধা সম্বরলত 6.০0 লক্ষ বগ তফুট অরফস জেস, 

7.0০ রকদলারমটার অিযন্তরীণ রাস্তা রনম তাণ করা হদব। তাোড়াও জসালার প্যাদনল স্থাপদনর মােদম 20 টি 

িবদন রবর্দযৎ উৎপন্ন করা হদব এবাং ২০ টি রিপ-টিউবওদয়ল স্থাপন করা হদব। একই সাদথ ৫.12 লক্ষ 

বগ তরমটার সরকারর স্থাপনার জমরামত ও রক্ষণাদবক্ষণ রনরিত করা হদব। 
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প্রস্তািনা 

 

প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বেতা ও জবাবরেরহ জজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের 

র্থার্থ ব্যবহার রনরিতকরদণর মােদম  রূপকল্প ২০৪১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর গৃহায়ন ও গণপূতত মন্ত্রণালদয়র আওতাধীন গণপূতত অরধেপ্তদরর 

বররশাল গণপূতত সাদকতল এর োরয়দে রনদয়ারজত তত্ত্বাবধায়ক প্রদকৌশলী 

 

এবাং 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর গৃহায়ন ও গণপূতত মন্ত্রণালদয়র আওতাধীন গণপূতত অরধেপ্তদরর 

বররশাল গণপূতত জজান এর োরয়দে রনদয়ারজত অরতররক্ত প্রধান প্রদকৌশলী 

 

এর মদে ২০২১ সমােল  17ই জুন তাররদখ এই বারষ তক কম তসম্পােন চুরক্ত  স্বাক্ষররত হল।   

 

                         এই  চুরক্তদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ রনম্নরলরখত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন:  
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জসকশন ১:  

রূপকল্প, অরিলক্ষয, কম তসম্পােদনর জক্ষত্র  এবাং কার্ তাবরল 

১.১ রূপকল্প: 

রূপকল্প ২০4১ জক সামদন জরদখ সরকাদরর উন্নয়ন পররকল্পনার আওতায় উন্নয়নশীল জেদশর সকল িযাদলি 

জমাকাদবলা পূব তক যুদগাপদর্াগী অবকাঠাদমা রনম তাণসহ প্রারতষ্ঠারনক ও আবারসক সুরবধারে সুরনরিত করা। 

 

১.২ অরিলক্ষয: 

সব তদশষ প্রদকৌশল প্রযুরক্তগত কলাদকৌশদলর সদব তাত্তম প্রদয়াদগর দ্বারা পররদবশ বািব, রনরাপে ও জটকসইিাদব 

সকল প্রকার সরকারর েপ্তর, বাসিবন ও অন্যান্য স্থাপনা রনম তাণ করা এবাং সরকারর জকরপআই স্থাপনাসমূহ সহ 

সকল প্রকার সরকারী অবকাঠাদমা সমূদহর সুষ্ঠ ুরক্ষণাদবক্ষণ কাজ। 

 

১.৩ কম তসম্পােদনর জক্ষত্র (সমংবিষ্ট অবফসম কর্তমক বনি মাব ত, সমেি মাচ্চ ৫টি): 

1. সরকারর িবন এবাং স্থাপনা রনম তাণ ও রক্ষণাদবক্ষণ। 

২. সম কাব  পররতযাক্ত সম্পরত্তর সুষ্ঠু রক্ষণাদবক্ষণ এবাং ব্যবস্থাপনা রনরিত করা। 

৩. রনম তাণ সামগ্রীর মূেমাদনর রস্থরতশীলতায় ভুরমকা রাখা। 

৪. সরকারর রবরিন্ন স্থাপনার কাঠাদমা নকশা প্রস্তুত। 

৫. সরকারর অরফস ও বাসিবদনর িাড়া রনধ তারণ। 

 

সুশাসমন ও সমংস্কা মূলক কর্ মসম্ানেন  ক্ষে্র (র্বিপব ষন বিভাগ কর্তমক বনি মাব ত) 

১) সুশাসমন ও সমংস্কা মূলক কা মক্রর্ ক্ষজা না ক ণ 

 

 

১.৪ কার্ তাবরল: (আইন/রবরধ দ্বারা রনধ তাররত কার্ তাবরল)  

১. সরকারর িবন এবাং স্থাপনা রনম তাণ ও রক্ষণাদবক্ষণ। 

২. সরকারর পররতযাক্ত সম্পরত্তর সুষ্ঠু রক্ষণাদবক্ষণ এবাং ব্যবস্থাপনা রনরিত করা। 

৩. রনম তাণ সামগ্রীর মূেমাদনর রস্থরতশীলতায় ভুরমকা রাখা। 

৪. জকরপআই স্থাপনাসহ অন্যান্য সরকারর স্থাপনা রনম তাণ ও রক্ষণাদবক্ষণ। 

৫. সরকারর রবরিন্ন স্থাপনার কাঠাদমা নকশা প্রস্তুত। 

৬. রবরিন্ন স্মৃরতস্তম্ভ এবাং ঐরতহারসক স্থাপনাসমূদহর পুনরনম তাণ, রক্ষণাদবক্ষণ এবাং সাংস্কার। 

৭. পাবরলক উদ্যানসমূদহর রক্ষণাদবক্ষণ এবাং উন্নয়ন। 

৮. সরকারর অরফস ও বাসিবদনর িাড়া রনধ তারণ। 

৯. কর বরহ তভুত রাজস্ব (এনটিআর) আোয়। 
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ক্ষসমকশন ২ 

বিবভন্ন কা মক্রের্  চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি 

 

কর্ মসম্ানন 

সূতকসমমূে 

 

একক 

 

প্রকৃত অজমন 

লেযর্া্রা  

২০২১-২২ 

প্রেেপণ   
বনি মাব ত লেযর্া্রা অজমেন  ক্ষেে্র     

ক্ষ ৌর্ভােি নাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

র্িণালয়/বিভাগ/ সমংস্োসমমূেে  নার্ 

 

উপাত্তসূ্র 

 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

প্রজাতদন্ত্রর কম তিারীদের বসবাদসর জন্য 

আবারসক ফ্ল্যাট রনম তাণ 

ফ্ল্যাদটর সাংখ্যা সমংখ্যা 55 126 40 45 52 গণপূতত অরধেপ্তর, গৃহায়ন ও গণপূতত 

মন্ত্রণালয়সহ রবরিন্ন মন্ত্রণালয়/রবিাগ 

গণপূতত অরধেপ্তর ও গণপূতত অরধেপ্তর 

কতৃতক বাস্তবারয়ত অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ 

রবিাদগর সরকারর আবারসক ফ্ল্যাট 

রনম তাদনর বারষ তক প্ররতদবেন 

সরকারর েপ্তরসমূদহর অরফসদেস বৃরদ্ধর 

মােদম সরকারর কাদজ গরতশীলতা আনয়ন 

রনরম তত 

েপ্তরসমূদহর 

জক্ষত্রফল 

লক্ষ বগ ত 

ফুট 

0.30 5.20 6.00 4.20 4.50 গণপূতত অরধেপ্তর, গৃহায়ন ও গণপূতত 

মন্ত্রণালয়সহ রবরিন্ন মন্ত্রণালয়/রবিাগ 
গণপূতত অরধেপ্তর ও গণপূতত অরধেপ্তর 

কতৃতক বাস্তবারয়ত অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ 

রবিাদগর সরকারর অরফসদেস 

রনম তাদনর বারষ তক প্ররতদবেন 

িলািদলর সুরবধা সৃরি 

রনরম তত রাস্তার 

দের্ তয 

বকেলা 

বর্টা  

2.0 7.50 7.00 5.70 6.00 গণপূতত অরধেপ্তর, গৃহায়ন ও গণপূতত 

মন্ত্রণালয়সহ রবরিন্ন মন্ত্রণালয়/রবিাগ 
গণপূতত অরধেপ্তর ও গণপূতত অরধেপ্তর 

কতৃতক বাস্তবারয়ত অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ 

রবিাদগর রাস্তা রনম তাদনর বারষ তক 

প্ররতদবেন 

Energy efficient িবন রনম তাণ 

জসৌর রবর্দযৎ 

স্থারপত 

িবদনর সাংখ্যা 

সাংখ্যা 8 1৫ ২০ 15 17 গণপূতত অরধেপ্তর, গৃহায়ন ও গণপূতত 

মন্ত্রণালয়সহ রবরিন্ন মন্ত্রণালয়/রবিাগ 
গণপূতত অরধেপ্তর ও গণপূতত অরধেপ্তর 

কতৃতক বাস্তবারয়ত অন্যান্য 

মন্ত্রণালয়/রবিাদগর রবর্দযৎ 

উৎপােদনর বারষ তক   প্ররতদবেন 

উন্নত প্রযুরক্ত ব্যবহার কদর জরদরারফটিাং এর 

মােদম পুরাতন/ জরাজীণ ত স্থাপনার 

আয়ুস্কাল বৃরদ্ধ 

পুরাতন 

স্থাপনা 

জরাংদেরনাং 

সাংখ্যা -- 1 1 1 1 
গণপূতত অরধেপ্তর, গৃহায়ন ও গণপূতত 

মন্ত্রণালয়সহ রবরিন্ন মন্ত্রণালয়/রবিাগ 
গণপূতত অরধেপ্তর কতৃতক প্রকারশত 

বারষ তক প্ররতদবেন 
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জকারিি ১৯ জমাকারবলায় রপরসআর োব, 

আইদসাদলশন ইউরনট, আইরসইউ স্থাপন। 

রপরসআর 

োব, 

আইদসাদলশন 

ইউরনট, 

আইরসইউ এর 

সাংখ্যা। 

সাংখ্যা -- 4 5 -- -- গণপূতত অরধেপ্তর ও স্বাস্থয   মন্ত্রণালয়/ 

রবিাগ 

গণপূতত অরধেপ্তর কতৃতক প্রকারশত 

বারষ তক প্ররতদবেন 
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জসকশন ৩ কর্ মসম্ানন পব কল্পনা 

কর্ মসম্ানন ক্ষে্র ক্ষেে্র  মান 

৭০ 

কা মক্রর্ কম তসম্পােন সূিক গণনা 

পদ্ধবত 

একক কম ত 

সম্পােন 

সূিদকর 

মান 

 প্রকৃত অজতন লক্ষযমাত্রা/বনণ মায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসাধারণ অরত 

উত্তম 

উত্তম ি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 মসম্ানন ক্ষে্রসমমূে (বিবি/আইন দ্বা া বনি মাব ত নাবয়ত্ব অনু ায়ী, সমেি মাচ্চ ৫টি)   

[১] প্রজাতদন্ত্রর 

কম তিারীদের বসবাদসর 

জন্য জটকসই, রনরাপে 

ও সাশ্রয়ী আবাসদনর 

সুদর্াগ সম্প্রসারণ। 

১৬ [১.১] প্রজাতদন্ত্রর 

কম তিারীদের বসবাদসর 

জন্য আবারসক ফ্ল্যাট 

রনম তাণ 

[১.১.১] ফ্ল্যাদটর 

সাংখ্যা 

 সাংখ্যা ৯ 55 126 40 36 32 28 24 45 52 

[১.১.২] রনরম তত 

িররমটরর, জহাদিল, 

অরফস জমস ইতযারে 

রনম তাণ 

 লক্ষ 

বগ তফুট 

৫ 0.14 4.84 2.00 1.80 1.60 1.40 1.20 1.50 1.55 

  [১.২] প্রকল্প এলাকায় 

আিযন্তরীণ রাস্তা রনম তাণ 

[১.২.১] রনরম তত রাস্তার 

দের্ তয 

 রকদলা

রমটার 

১ 2.0 7.50 7.00 6.30 5.60 4.90 4.20 5.70 6.00 

[১.৩] অরতঝুরকপূণ ত 

সরকারর িবদনর 

তারলকা হালনাগােকরন 

[১.৩.১] তারলকা 

হালনাগােকৃত 

 তাররখ ১ -- 15/৫/   

২১ 

0১/0৫/ 

২২ 

১৫/0৫/ 

২২ 

২৫/৫/ 

২২ 

১০/৬/ 

২২ 

২৬/0৬/ 

২২ 

২৫/৬/

২৩ 

২৫/৬/

24 

2[২] পররকরল্পত 

উন্নয়ন 

 

২১ [২.১] ইদকাপাকত/উনু্মক্ত 

মাঠ 

রনম তাণ/উন্নয়ন/ব্যবহার 

উপদর্ারগ করা 

[২.১.১] রনরম তত 

পাকত/মাঠ এর জক্ষত্রফল 

 একর ২ -- -- 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 -- -- 

[২.২] আরবররকালিার [২.২.১] জরাপনকৃত 

গাদের সাংখ্যা 

 সাংখ্যা ২ -- 1210 1040 936 832 728 624 1100 1200 
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কর্ মসম্ানন ক্ষে্র ক্ষেে্র  মান 

৭০ 

কা মক্রর্ কম তসম্পােন সূিক গণনা 

পদ্ধবত 

একক কম ত 

সম্পােন 

সূিদকর 

মান 

 প্রকৃত অজতন লক্ষযমাত্রা/বনণ মায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসাধারণ অরত 

উত্তম 

উত্তম ি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 

[২.২.২] োন্ডদস্করপাং  সাংখ্যা ২ -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

[২.৩] পুরদনা/পররতযাক্ত 

স্থাপনা অপসারণ পূব তক 

িবন রনম তাণ 

[২.৩.১] রনরম তত 

িবদনর সাংখ্যা 

 সাংখ্যা ২ -- 4 5 4 4 3 3 2 2 

[২.৪] ক্লাব, করমউরনটি 

জসন্টার, অরিদটাররয়াম, 

মসরজে ইতযারে নতুন 

রনম তাণ/ আধুরনকায়ন 

[২.৪.১] রনরম তত 

স্থাপনার সাংখ্যা 

 সাংখ্যা ২ -- 11 7 6 5 5 4 8 8 

[২.৫] রলফট স্থাপন [২.৫.১] রলফট সাংখ্যা  সাংখ্যা ২ -- 09 15 13 12 10 9 17 12 

জজনাদরটর, সাব-জিশন, 

পাম্প ইতযারে ইদলক্ট্র-

জমকারনকযাল র্ন্ত্রপারত 

স্থাপন 

[২.৫.১] র্ন্ত্রপারতর 

সাংখ্যা 

 সাংখ্যা ২ -- 45 50 45 40 35 30 42 40 

[২.৬] পররদবশ সম্মত 

উপাদয় পয়-রনস্কাশন 

ব্যবস্থা রনরিত করদনর 

লদক্ষয এসটিরপ রনম তাণ 

[২.৬.১] রনরম তত 

এসটিরপ সাংখ্যা 

 সাংখ্যা ৩ -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
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কর্ মসম্ানন ক্ষে্র ক্ষেে্র  মান 

৭০ 

কা মক্রর্ কম তসম্পােন সূিক গণনা 

পদ্ধবত 

একক কম ত 

সম্পােন 

সূিদকর 

মান 

 প্রকৃত অজতন লক্ষযমাত্রা/বনণ মায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসাধারণ অরত 

উত্তম 

উত্তম ি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 

[২.৭] কাঠাদমাগত 

নকশা প্রণয়ন 

[২.৭.১] প্রণয়নকৃত 

নকশার সাংখ্যা 

 স্থাপনা

র 

সাংখ্যা 

৪ -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

[৩] সরকারর/ 

আধাসরকারর/ 

স্বায়েশারসত 

েপ্তরসমূদহর জন্য 

অরধক সুদর্াগ-

সুরবধাসম্পন্ন 

িবন/অরফস/ 

অবকাঠাদমার উন্নয়ন 

১৩ [৩.১] সরকারর 

েপ্তরসমূদহর জন্য 

অরফস জেস রনম তাণ। 

[৩.১.১] রনরম তত 

েপ্তরসমূদহর জক্ষত্রফল 

 লক্ষ 

বগ তফুট 

৫ 0.30 5.20 6.00 5.40 4.80 4.20 3.60 4.20 4.50 

[৩.২] পারকতাং সম্বরলত 

সুরবধারে প্রোন 

[৩.২.১] পারকতাং এর 

সাংখ্যা 

 সাংখ্যা ১ 6 80 70 63 56 49 42 60 55 

[৩.৩] রনরাপে, সুদপয় 

পারন সরবরাদহর লদক্ষয 

রিপ টিউবওদয়ল স্থাপন 

[৩.৩.১] স্থারপত 

রিপটিউবওদয়দলর 

সাংখ্যা 

 সাংখ্যা ২ 4 22 20 18 16 14 12 18 15 

[৩.৪] জসালার প্যাদনল 

স্থাপন 

[৩.৪.১] জসৌর রবর্দযৎ 

স্থারপত িবদনর সাংখ্যা 

 সাংখ্যা ২ 8 1৫ ২০ 1৮ 1৬ ১৪ ১২ 15 17 

[৩.৫] জরইন ওয়াটার 

হাদি তরিাং সুরবধারে 

রনম তাণ 

[৩.৫.১] রনরম তত 

স্থাপনার সাংখ্যা 

 সাংখ্যা ১ -- 2 3 3 2 2 1 4 ২ 

[৩.৬] জকারিি ১৯ 

জমাকারবলায় রপরসআর 

[৩.৬.১] রপরসআর 

োব 

 সাংখ্যা ১ -- ২ ১ ১ -- -- -- -- -- 
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কর্ মসম্ানন ক্ষে্র ক্ষেে্র  মান 

৭০ 

কা মক্রর্ কম তসম্পােন সূিক গণনা 

পদ্ধবত 

একক কম ত 

সম্পােন 

সূিদকর 

মান 

 প্রকৃত অজতন লক্ষযমাত্রা/বনণ মায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসাধারণ অরত 

উত্তম 

উত্তম ি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 

োব, আইদসাদলশন 

ইউরনট, আইরসইউ 

স্থাপন। 

[৩.৬.২] 

আইদসাদলশন ইউরনট/ 

আইরসইউ জবি স্থাপন 

 সাংখ্যা ১ -- ২ ৪ ৩ ৩ ২ ২ -- -- 

[৪] সুষ্ঠূ 

রক্ষণাদবক্ষদণর 

মােদম্য সরকারর িবন 

ও অবকাঠাদমার 

স্থারয়ে বৃরদ্ধকরণ। 

১৩ [৪.১] উন্নত প্রযুরক্ত 

ব্যবহার কদর 

জরদরারফটিাং এর মােদম 

পুরাতন/ জরাজীণ ত 

স্থাপনার আয়ুস্কাল বৃরদ্ধ 

[৪.১.১] পুরাতন 

স্থাপনা জরাংদেরনাং 

 িবদনর 

সাংখ্যা 

৩ -- 1 1 1 -- -- -- 1 1 

[৪.২] সরকারী িবন ও 

স্থাপনার রক্ষণাদবক্ষণ 

[৪.২.১] 

রক্ষণাদবক্ষণকৃত 

সরকারর স্থাপনা  

 িবদনর 

সাংখ্যা 

৬ -- 115 120 108 96 84 72 130 135 

[৪.২.২] KPI 

রক্ষণাদবক্ষণ 

 িবদনর 

সাংখ্যা 

১ -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

[৪.২.৩] 

রক্ষণাদবক্ষণকৃত পাকত/ 

গ্রীণ জেস । 

 সাংখ্যা  ১ -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

[৪.২.৪] রবরিন্ন 

সরকারর িবদনর 

রলফট রক্ষণাদবক্ষণ  

 সাংখ্যা ১  12 15 13 12 10 9 18 20 
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কর্ মসম্ানন ক্ষে্র ক্ষেে্র  মান 

৭০ 

কা মক্রর্ কম তসম্পােন সূিক গণনা 

পদ্ধবত 

একক কম ত 

সম্পােন 

সূিদকর 

মান 

 প্রকৃত অজতন লক্ষযমাত্রা/বনণ মায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসাধারণ অরত 

উত্তম 

উত্তম ি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 

[৪.২.৫] রবরিন্ন 

সরকারর িবদনর 

জজনাদরটর, সাব-

জিশন, পাম্প ইতযারে 

ইদলদক্ট্রা/দমকারনকযাল 

র্ন্ত্রপারতর 

রক্ষণাদবক্ষণ 

 

 

 

 সাংখ্যা ১  26 44 40 36 32 28 46 50 

[৫] সরকারর 

মারলকানাধীন জরমর 

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা 

রনরিতকরণ। 

৭ [৫.১] অরধগ্রহণকৃত 

সম্পরত্তর িাটাদবজ 

চৃড়ান্তকরণ, সাংরক্ষণ ও 

আকতাইিকরণ 

[৫.১.১] িাটাদবজ 

হালনাগােকরদনর 

তাররখ 

 তাররখ ৫ 15/৬/

২০ 

0৩/৫/ 

২১ 

0১/0৫/  

২২ 

১৭/0৫/ 

২২ 

0৩/0৬/

২২ 

১৫/0৬/ 

২২ 

৩০/0৬/ 

২২ 

৩০/0৬/ 

২৩ 

৩০/0৬/ 

২৪ 

[৫.২] অনবধ েখলোর 

উদেে 

[৫.২.১] উদেেকৃত 

জরমর পররমান 

 

 একর ২ -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
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 সুশাসমন ও সমংস্কা মূলক কর্ মসম্ানেন  ক্ষে্র (র্বিপব ষন বিভাগ কর্তমক বনি মাব ত)  

সুশাসমন ও সমংস্কা মূলক 

কা মক্রের্  িাস্তিায়ন 

ক্ষজা না ক ণ 

৩০ ১) শুদ্ধাতা  কর্ মপব কল্পনা 

িাস্তিায়ন 

শুদ্ধাতা  কর্ মপব কল্পনা 

িাস্তিাবয়ত 

 
 10          

২) ই-গভর্ন্মান্স/ উদ্ভািন 

কর্ মপব কল্পনা িাস্তিায়ন 

ই-গভর্ন্মান্স/ উদ্ভািন 

কর্ মপব কল্পনা 

িাস্তিাবয়ত 

 

 10          

৩) তথ্য অবিকা  কর্ মপব কল্পনা 

িাস্তিায়ন 

তথ্য অবিকা  

কর্ মপব কল্পনা 

িাস্তিাবয়ত 

  3          

৪) অবভে াগ প্রবতকা  

কর্ মপব কল্পনা িাস্তিায়ন 

অবভে াগ প্রবতকা  

কর্ মপব কল্পনা 

িাস্তিাবয়ত 

  4          

৫) ক্ষসমিা প্রনান প্রবতশ্রুবত 

কর্ মপব কল্পনা িাস্তিায়ন 

ক্ষসমিা প্রনান প্রবতশ্রুবত 

কর্ মপব কল্পনা 

িাস্তিাবয়ত 

  3          
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সমংে াজনী-১ 

                                                          শব্দসমংেেপ 

 

ক্ররমক নম্বর শব্দসাংদক্ষপ(Acronyms) রববরণ 

 

১ গৃগম গৃহায়ন ও গণপূতত মন্ত্রণালয় 
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সমংে াজনী- ২: 

কর্ মসম্ানন ব্যিস্থাপনা ও প্রর্াণক 

ক্ররমক 

নম্বর 
কা মক্রর্ কম তসম্পােন সূিক 

বাস্তবায়নকারী  

অনুরবিাগ, 

অরধশাখা, শাখা 

লক্ষযমাত্রা অজতদনর প্রমাণক 

১ ১.১ প্রজাতদন্ত্রর কম তিারীদের বসবাদসর জন্য 

আবারসক ফ্ল্যাট রনম তাণ 

১.১.১ ফ্ল্যাদটর সাংখ্যা গণপূতত অরধেপ্তর  বররশাল গণপূতত সাদকতদলর আওতাধীন বররশাল রবিাদগর আরআরএফ, এরপরবএন, জমদরাপরলটন পুরলশ লাইন, জগৌরনেী টিটিরস 

এবাং পটুয়াখালী রবিাদগর  পটুয়াখালী জমরিদকল কদলজ, েশরমনা টিটিরস প্রকদল্প অরফসাস ত ও িাফ জকায়াটাদর প্রজাতদন্ত্রর 

কম তিারীদের বসবাদসর জন্য জমাট ৪০টি আবারসক ফ্ল্যাট রনম তাণ করা হদব। 

১.১.২ রনরম তত িররমটরর, 

জহাদিল, অরফস জমস ইতযারে 

রনম তাণ 

গণপূতত অরধেপ্তর  বররশাল গণপূতত সাদকতদলর আওতাধীন বররশাল রবিাদগর জমদরাপরলটন পুরলশ ব্যারাক, পুরলশ অরফসাস ত জমস, আমানতগি 

পুরলশ ফাঁরড়, রহজলা ও জমদহরন্দগি থানা ব্যারাক, মুলােী ফায়ার ব্যারাক, জগৌরনেী টিটিরস মরহলা জহাদিল, ঝালকাঠি রবিাদগর 

নারী পুরলশ ব্যারাক, পুরলশ অরফসাস ত জমস, পটুয়াখালী রবিাদগর জমরিদকল কদলদজর পুরুষ ও নারী জহাদিল, পুরুষ ও মরহলা 

িক্তর িররমটরী, স্টাফ নাস ত িররমটরী, পুরলশ অরফসাস ত জমস (পটুয়াখালী ও কুয়াকাটা), েশরমনা টিটিরস িররমটরী এবাং 

রপদরাজপুর রবিাদগর ইন্দুরকারন থানা পুরলশ ব্যারাক প্রকল্প বাস্তবায়দনর মােদম জমাট ২.০০ লক্ষ বগ তফুট িররমটরর, জহাদিল, 

অরফস জমস ইতযারে রনম তাণ করা হদব। 

১.২ প্রকল্প এলাকায় আিযন্তরীণ রাস্তা রনম তাণ ১.২.১ রনরম তত রাস্তার দের্ তয গণপূতত অরধেপ্তর  বররশাল গণপূতত সাদকতদলর আওতাধীন বররশাল রবিাদগর আরআরএফ, এরপরবএন, জমদরাপরলটন পুরলশ লাইন, জগৌরনেী 

টিটিরস, সমাজদসবা, বাদকরগি/দগৌরনেী ভূরম অরফস, রশশু হাসপাতাল, রপদরাজপুর রবিাদগর ফাম তাস জররনাং জসন্টার, ২৫০ জবি 

হাসপাতাল, ঝালকাঠি রবিাদগর িীফ জুরিরশয়াল জকাট ত, সমাজদসবা, পটুয়াখালী রবিাদগর  জমরিদকল কদলজ, েশরমনা টিটিরস, 

ফাম তাস জররনাং জসন্টার, পুরলশ অরফসাস ত জমস, বরগুনা রবিাদগর সাবদররজরি অরফস, ফাম তাস জররনাং জসন্টার এবাং জিালা 

রবিাদগর মদিল মসরজে, িীফ জুরিরশয়াল জকাট ত ইতযারে প্রকল্প বাস্তবায়দনর মােদম প্রকল্প এলাকায় জমাট ৭.০০ রকদলারমটার 

আিযন্তরীণ রাস্তা রনম তাণ। 

১.৩ অরতঝুরকপূণ ত সরকারর িবদনর তারলকা 

হালনাগােকরন 

১.৩.১ তারলকা 

হালনাগােকৃত 

গণপূতত অরধেপ্তর  র্াসমর্েয় অরতঝুরকপূণ ত সরকারর িবদনর তারলকা হালনাগাে করা হদব। 

২ ২.১ ইদকাপাকত/উনু্মক্ত মাঠ রনম তাণ/উন্নয়ন/ব্যবহার 

উপদর্ারগ করা 

২.১.১ রনরম তত পাকত/মাঠ এর 

জক্ষত্রফল 

গণপূতত অরধেপ্তর বররশাল গণপূতত সাদকতদলর আওতাধীন জিালা রবিাদগর ১ একর ির কুকরর মুকরর ইদকাপাকত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হদব। 
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ক্ররমক 

নম্বর 
কা মক্রর্ কম তসম্পােন সূিক 

বাস্তবায়নকারী  

অনুরবিাগ, 

অরধশাখা, শাখা 

লক্ষযমাত্রা অজতদনর প্রমাণক 

২.২  আরবররকালিার ২.২.১ জরাপনকৃত গাদের 

সাংখ্যা 

গণপূতত অরধেপ্তর বররশাল গণপূতত সাদকতদলর আওতাধীন ৬টি গণপূতত রবিাদগর প্রকল্প এলাকায় জমাট ১০৪০টি গাে জরাপন করা হদব। 

২.২.২ োন্ডদস্করপাং গণপূতত অরধেপ্তর  

২.৩ পুরদনা/পররতযাক্ত স্থাপনা অপসারণ 

পূব তক িবন রনম তাণ 

২.৩.১ রনরম তত িবদনর 

সাংখ্যা 

গণপূতত অরধেপ্তর  বররশাল গণপূতত সাদকতদলর আওতাধীন বররশাল রবিাদগর মুলােী ও রহজলা জকাট ত িবন এবাং পটুয়াখালী রবিাদগর আবারসক 

জকায়াট তার (এ,রব,রস,রি) অপসারণ পূব তক ৫টি িবন রনম তাণ করা হদব। 

২.৪ ক্লাব, করমউরনটি জসন্টার, অরিদটাররয়াম, 

মসরজে ইতযারে নতুন রনম তাণ/ আধুরনকায়ন 

২.৪.১ রনরম তত স্থাপনার 

সাংখ্যা 

গণপূতত অরধেপ্তর  বররশাল গণপূতত সাদকতদলর আওতাধীন বররশাল রবিাদগর আরআরএফ, এরপরবএন ও জমদরাপরলটন পুরলশ লাইন মসরজে এবাং 

অন্যান্য রবিাদগর মদিল মসরজেসহ  জমাট ৭টি নতুন মসরজে/ অরিটররয়াম রনম তাণ করা হদব। 

২.৫ রলফট স্থাপন ২.৫.১ রলফট সাংখ্যা গণপূতত অরধেপ্তর  বররশাল গণপূতত সাদকতদলর আওতাধীন বররশাল রবিাদগর মি তানাইদজশন, জমরিদকল কদলজ ও হাসপাতাল, কলকারখানা 

অরধেপ্তর, আরআরএফ, এরপরবএন, জমদরাপরলটন পুরলশ লাইন, র যাব কমদেক্স, ঝালকাঠি রবিাদগর িীফ জুরিরশয়াল জকাট ত, 

২৫০ জবি হাসপাতাল, বরগুনা রবিাদগর ২৫০ জবি হাসপাতাল এবাং জিালা রবিাদগর ২৫০ জবি হাসপাতাল, িীফ জুরিরশয়াল 

জকাট ত ইতযারে প্রকদল্প জমাট ১৫টি রলফট স্থাপন করা হদব। 

জজনাদরটর, সাব-জিশন, পাম্প ইতযারে 

ইদলক্ট্র-জমকারনকযাল র্ন্ত্রপারত স্থাপন 

২.৫.১ র্ন্ত্রপারতর সাংখ্যা গণপূতত অরধেপ্তর  বররশাল গণপূতত সাদকতদলর আওতাধীন বররশাল রবিাদগর রশশু হাসপাতাল, সমাজদসবা, কলকারখানা অরধেপ্তর, আরআরএফ, 

এরপরবএন, জমদরাপরলটন পুরলশ লাইন, র যাব কমদেক্স, টিটিরস,  ঝালকাঠি রবিাদগর িীফ জুরিরশয়াল জকাট ত, ২৫০ জবি 

হাসপাতাল, বরগুনা রবিাদগর ফাম তাস জররনাং জসন্টার , জিালা রবিাদগর ফাম তাস জররনাং জসন্টার, িীফ জুরিরশয়াল জকাট ত এবাং 

সকল রবিাদগর মদিল মসরজেসহ  ইতযারে প্রকদল্প জমাট ৫০টি জজনাদরটর, সাব-জিশন, পাম্প ইতযারে ইদলক্ট্র-

জমকারনকযাল র্ন্ত্রপারত স্থাপন করা হদব। 

২.৬ পররদবশ সম্মত উপাদয় পয়-রনস্কাশন 

ব্যবস্থা রনরিত করদনর লদক্ষয এসটিরপ 

রনম তাণ 

২.৬.১ রনরম তত এসটিরপ 

সাংখ্যা 

গণপূতত অরধেপ্তর   

২.৭ কাঠাদমাগত নকশা প্রণয়ন ২.৭.১ প্রণয়নকৃত নকশার 

সাংখ্যা 

গণপূতত অরধেপ্তর   
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ক্ররমক 

নম্বর 
কা মক্রর্ কম তসম্পােন সূিক 

বাস্তবায়নকারী  

অনুরবিাগ, 

অরধশাখা, শাখা 

লক্ষযমাত্রা অজতদনর প্রমাণক 

৩ ৩.১ সরকারর েপ্তরসমূদহর জন্য অরফস জেস 

রনম তাণ। 

৩.১.১ রনরম তত েপ্তরসমূদহর 

জক্ষত্রফল 

গণপূতত অরধেপ্তর  বররশাল গণপূতত সাদকতদলর আওতাধীন বররশাল রবিাদগর আরআরএফ, এরপরবএন, জমদরাপরলটন পুরলশ লাইন, জগৌরনেী 

টিটিরস, সমাজদসবা, বাদকরগি/দগৌরনেী ভূরম অরফস, এরজ অরফস, রপদরাজপুর রবিাদগর ফাম তাস জররনাং জসন্টার, সাবদররজরর 

অরফস , ঝালকাঠি রবিাদগর িীফ জুরিরশয়াল জকাট ত, সমাজদসবা, পটুয়াখালী রবিাদগর  এনএসআই, েশরমনা টিটিরস, ফাম তাস 

জররনাং জসন্টার, বরগুনা রবিাদগর সাবদররজরি অরফস, ফাম তাস জররনাং জসন্টার এবাং জিালা রবিাদগর মদিল মসরজে, িীফ 

জুরিরশয়াল জকাট ত ইতযারে প্রকদল্প সরকারর েপ্তরসমূদহর জন্য জমাট ৬.০০ লক্ষ বগ তফুট অরফস জেস রনম তাণ করা হদব। 

৩.২ পারকতাং সম্বরলত সুরবধারে প্রোন ৩.২.১ পারকতাং এর সাংখ্যা গণপূতত অরধেপ্তর  বররশাল গণপূতত সাদকতদলর আওতাধীন বররশাল রবিাদগর জমদরাপরলটন পুরলশ জহিদকায়াটার, রপদরাজপুর রবিাদগর িান্ডাররয়া 

ফায়ার, ইন্দুরকারন থানা, এনএসআই, পটুয়াখালী রবিাদগর জমরিদকল কদলজ ও হাসপাতাল, ফায়ার, জিালা রবিাদগর িীফ 

জুরিরশয়াল জকাট ত, ঝালকাঠি রবিাদগর িীফ জুরিরশয়াল জকাট ত  এবাং সকল রবিাদগর মদিল মসরজেসহ  ইতযারে প্রকদল্প জমাট 

৭০টি পারকতাং সম্বরলত সুরবধারে প্রোন করা হদব। 

৩.৩ রনরাপে, সুদপয় পারন সরবরাদহর লদক্ষয 

রিপ টিউবওদয়ল স্থাপন 

৩.৩.১ স্থারপত 

রিপটিউবওদয়দলর সাংখ্যা 

গণপূতত অরধেপ্তর  বররশাল গণপূতত সাদকতদলর আওতাধীন বররশাল রবিাদগর রশশু হাসপাতাল, সমাজদসবা, কলকারখানা অরধেপ্তর, আরআরএফ, 

এরপরবএন, জমদরাপরলটন পুরলশ লাইন, র যাব কমদেক্স, টিটিরস,  ঝালকাঠি রবিাদগর িীফ জুরিরশয়াল জকাট ত, ২৫০ জবি 

হাসপাতাল, বরগুনা রবিাদগর ফাম তাস জররনাং জসন্টার , জিালা রবিাদগর ফাম তাস জররনাং জসন্টার, িীফ জুরিরশয়াল জকাট ত এবাং 

সকল রবিাদগর মদিল মসরজেসহ  ইতযারে প্রকদল্প রনরাপে, সুদপয় পারন সরবরাদহর লদক্ষয জমাট ২০টি রিপ টিউবওদয়ল 

স্থাপন করা হদব। 

৩.৪ জসালার প্যাদনল স্থাপন ৩.৪.১ জসৌর রবর্দযৎ স্থারপত 

িবদনর সাংখ্যা 

গণপূতত অরধেপ্তর  বররশাল গণপূতত সাদকতদলর আওতাধীন বররশাল রবিাদগর রশশু হাসপাতাল, সমাজদসবা, কলকারখানা অরধেপ্তর, আরআরএফ, 

এরপরবএন, জমদরাপরলটন পুরলশ লাইন, র যাব কমদেক্স, টিটিরস,  ঝালকাঠি রবিাদগর িীফ জুরিরশয়াল জকাট ত, ২৫০ জবি 

হাসপাতাল, বরগুনা রবিাদগর ফাম তাস জররনাং জসন্টার , জিালা রবিাদগর ফাম তাস জররনাং জসন্টার, িীফ জুরিরশয়াল জকাট ত এবাং 

সকল রবিাদগর মদিল মসরজেসহ  ইতযারে প্রকদল্প জমাট ২০টি  িবদন জসৌর রবর্দযৎ স্থাপন করা হদব। 

৩.৫ জরইন ওয়াটার হাদি তরিাং সুরবধারে 

রনম তাণ 

৩.৫.১ রনরম তত স্থাপনার 

সাংখ্যা 

গণপূতত অরধেপ্তর  বররশাল গণপূতত সাদকতদলর আওতাধীন বররশাল রবিাদগর মুলােী ফায়ার এবাং অন্যান্য রবিাদগর মদিল মসরজে প্রকদল্প জমাট 

৩টি  জরইন ওয়াটার হাদি তরিাং সুরবধারে রনম তাণ করা হদব। 
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ক্ররমক 

নম্বর 
কা মক্রর্ কম তসম্পােন সূিক 

বাস্তবায়নকারী  

অনুরবিাগ, 

অরধশাখা, শাখা 

লক্ষযমাত্রা অজতদনর প্রমাণক 

৩.৬ জকারিি ১৯ জমাকারবলায় রপরসআর 

োব, আইদসাদলশন ইউরনট, আইরসইউ 

স্থাপন। 

৩.৬.১ রপরসআর োব গণপূতত অরধেপ্তর  বররশাল গণপূতত সাদকতদলর আওতাধীন বররশাল রবিাদগর জশর-ই- বাাংলা জমরিদকল কদলজ ও হাসপাতাদল ১টি রপরসআর োব 

স্থাপন করা হদব। 

৩.৬.২ আইদসাদলশন 

ইউরনট/ আইরসইউ জবি 

স্থাপন 

গণপূতত অরধেপ্তর  বররশাল গণপূতত সাদকতদলর আওতাধীন জিালা ও বরগুনা রবিাদগ জমাট ৪টি আইদসাদলশন ইউরনট/ আইরসইউ জবি স্থাপন 

করা হদব। 

৪ ৪.১ উন্নত প্রযুরক্ত ব্যবহার কদর জরদরারফটিাং 

এর মােদম পুরাতন/ জরাজীণ ত স্থাপনার 

আয়ুস্কাল বৃরদ্ধ 

৪.১.১ পুরাতন স্থাপনা 

জরাংদেরনাং 

গণপূতত অরধেপ্তর  বররশাল গণপূতত সাদকতদলর আওতাধীন বররশাল রবিাদগর জশর-ই- বাাংলা জমরিদকল কদলজ ও হাসপাতাদল ১টি িবদন 

জরদরারফটিাং এর মােদম পুরাতন/ জরাজীণ ত স্থাপনার আয়ুস্কাল বৃরদ্ধ করা হদব। 

৪.২ সরকারী িবন ও স্থাপনার রক্ষণাদবক্ষণ ৪.২.১ রক্ষণাদবক্ষণকৃত 

সরকারর স্থাপনা  

গণপূতত অরধেপ্তর  বররশাল গণপূতত সাদকতদলর আওতাধীন ৬টি গণপূতত রবিাদগর জমাট ১২০টি সরকারী িবন ও স্থাপনার রক্ষণাদবক্ষণ করা 

হদব। 

৪.২.২ KPI রক্ষণাদবক্ষণ গণপূতত অরধেপ্তর    

৪.২.৩ রক্ষণাদবক্ষণকৃত 

পাকত/ গ্রীণ জেস । 

গণপূতত অরধেপ্তর    

৪.২.৪ রবরিন্ন সরকারর 

িবদনর রলফট রক্ষণাদবক্ষণ  

গণপূতত অরধেপ্তর   বররশাল গণপূতত সাদকতদলর আওতাধীন বররশাল রবিাদগর জশর-ই- বাাংলা জমরিদকল কদলজ ও হাসপাতাদল, সারকতট হাউস, 

িীফ জুরিরশয়াল জকাট ত, বরগুনা রবিাদগর ২৫০ জবি হাসপাতাল, জিালা রবিাদগর ২৫০ জবি হাসপাতালসহ রবরিন্ন সরকারর 

িবদনর জমাট ১৫টি রলফট রক্ষণাদবক্ষণ করা হদব। 

৪.২.৫ রবরিন্ন সরকারর 

িবদনর জজনাদরটর, সাব-

জিশন, পাম্প ইতযারে 

ইদলদক্ট্রা/দমকারনকযাল 

র্ন্ত্রপারতর রক্ষণাদবক্ষণ 

গণপূতত অরধেপ্তর  বররশাল গণপূতত সাদকতদলর আওতাধীন বররশাল রবিাদগর জশর-ই- বাাংলা জমরিদকল কদলজ ও হাসপাতাদল, িীফ জুরিরশয়াল 

জকাট ত, বরগুনা রবিাদগর ২৫০ জবি হাসপাতাল, জিালা রবিাদগর ২৫০ জবি হাসপাতাল এবাং সকল রবিাদগর সারকতট হাউস, 

রিরস অরফসসহ  রবরিন্ন সরকারর িবদনর জমাট ৪৪টি জজনাদরটর, সাব-জিশন, পাম্প ইতযারে ইদলদক্ট্রা/দমকারনকযাল 

র্ন্ত্রপারতর রক্ষণাদবক্ষণ 
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ক্ররমক 

নম্বর 
কা মক্রর্ কম তসম্পােন সূিক 

বাস্তবায়নকারী  

অনুরবিাগ, 

অরধশাখা, শাখা 

লক্ষযমাত্রা অজতদনর প্রমাণক 

৫ ৫.১ অরধগ্রহণকৃত সম্পরত্তর িাটাদবজ 

চৃড়ান্তকরণ, সাংরক্ষণ ও আকতাইিকরণ 

৫.১.১ িাটাদবজ 

হালনাগােকরদনর তাররখ 

গণপূতত অরধেপ্তর    র্াসমর্েয় অরধগ্রহণকৃত সম্পরত্তর িাটাদবজ চৃড়ান্তকরণ, সাংরক্ষণ ও আকতাইিকরণ করা হদব। 

৫.২ অনবধ েখলোর উদেে ৫.২.১ উদেেকৃত জরমর 

পররমান 

গণপূতত অরধেপ্তর   
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সাংদর্াজনী ৩:  

অর্ন্ অবফেসম  সমেে সমংবিষ্ট কর্ মসম্ানন সূতকসমমূে 

 

 কার্ তক্রম কম তসম্পােন সূিক ক্ষ সমকল অবফেসম  সমাের্ সমংবিষ্ট সমংবিষ্ট অবফেসম  সমাের্ কা মক্রর্ সমর্ন্বেয়  ক্ষকৌশল 
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পব বশষ্ট খঃ 

র্বিপব ষন বিভাগ কর্তমক বনি মাব ত সুশাসমনমূলক কর্ মপব কল্পনাসমমূে 

সমংে াজনী ৪-৮
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সাংদর্াজনী ৪: 

                     আঞ্চবলক/র্াঠ প মােয়  কা মালেয়  জাতীয় শুদ্ধাতা  ক্ষকৌশল কর্ ম-পব কল্পনা, ২০২১-২০২২ 
 

আঞ্চরলক/মাঠ পর্ তাদয়র কার্ তালদয়র নার্: বররশাল গণপূতত জজান, বররশাল। 

কা মক্রের্  নার্ কর্ মসম্ানন সূতক 

 

সূতেক  

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়েন 

নাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পন 

২০২১-২০২২ 

অর্ মিছে   

লেযর্া্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পব িীেণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লেযর্া্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক্ষকায়াট মা  

২য় 

ক্ষকায়াট মা  

৩য় 

ক্ষকায়াট মা  

৪র্ ম 

ক্ষকায়াট মা  

ক্ষর্াট 

অজমন 

অবজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবতষ্ঠাবনক ব্যিস্থা………………………………..... 

১.১ ননবতকতা কবর্টি সমভা আদয়াজন সমভা আেয়াবজত ২ সমংখ্যা তত্ত্বাবধায়ক 

প্রদকৌশলী 

4 লেযর্া্রা 1 1 1 1    

অর্জন      

১.২ ননবতকতা কবর্টির সমভা  বসমদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন 

িাস্তিাবয়ত বসমদ্ধান্ত ৩ % তত্ত্বাবধায়ক 

প্রদকৌশলী 

100% লেযর্া্রা 100% 100% 100% 100%    

অজমন      

১.৩ সুশাসমন প্রবতষ্ঠা  বনবর্ত্ত অংশীজেন  

(stakeholders) অংশগ্রেেণ  সমভা 

অনুবষ্ঠত সমভা ২ সমংখ্যা সমেকা ী 

প্রেকৌশলী 

(বসমবভল) 

4 লেযর্া্রা 1 1 1 1    

অজমন      

১.৪ অংশীজেন  অংশগ্রেেণ  সমভা  

বসমদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 

িাস্তিাবয়ত বসমদ্ধান্ত ৩ % সমেকা ী 

প্রেকৌশলী 

(ই/এর্) 

100% লেযর্া্রা 100% 100% 100% 100%  

 

  

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পব েিশ উন্নয়ন (স্বাস্থযবিবি 

অনুসম ণ/টিওএন্ডইভুি অেকেজা 

র্ালার্াল বিনষ্টক ণ/পব ষ্কা -পব চ্ছন্নতা 

বৃবদ্ধ ইতযাবন  

উন্নত কম ত-

পররদবশ 

৫ সমংখ্যা 

ও 

তাব খ 

সমেকা ী 

প্রেকৌশলী 

(বসমবভল) 

2 লেযর্া্রা 

 

 1  1    

অজমন      

অজমন      

১.৬ আঞ্চরলক/মাঠ পর্ তাদয়র কার্ তালয় 

কর্তমক প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাতা  ক্ষকৌশল 

কর্ ম-পব কল্পনা, ২০২১-২২ ও ন্রর্াবসমক 

পব িীেণ প্রবতেিনন েপ্তর/সাংস্থায় 

 কর্ ম-পব কল্পনা  

ও ন্রর্াবসমক 

প্রবতেিনন 

নাবখলকৃত ও 

  ৩ তাব খ সমেকা ী 

প্রেকৌশলী 

(ই/এর্) 

প্রবত 

ক্ষকায়াট মাে   

৩য় র্ােসম  ক্ষশষ 

বনন 

লেযর্া্রা 30/09/21 31/12/21 31/03/22 30/06/22    

অজমন      
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কা মক্রের্  নার্ কর্ মসম্ানন সূতক 

 

সূতেক  

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়েন 

নাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পন 

২০২১-২০২২ 

অর্ মিছে   

লেযর্া্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পব িীেণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লেযর্া্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক্ষকায়াট মা  

২য় 

ক্ষকায়াট মা  

৩য় 

ক্ষকায়াট মা  

৪র্ ম 

ক্ষকায়াট মা  

ক্ষর্াট 

অজমন 

অবজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

নাবখল ও স্ব স্ব ওদয়বসাইদট 

আপদলািকরণ  

আপেলািকৃত  অজমন      

১.৭ শুদ্ধািার পুরস্কার প্রোন এবাং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদের তারলকা ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ 

প্রেত্ত পুরস্কার   ২ তাররখ তত্ত্বাবধায়ক 

প্রদকৌশলী 

  30/06/22 লেযর্া্রা    30/06/22    

অজতন        

২.  জসবা প্রোন ও ক্রদয়র জক্ষদত্র শুদ্ধািার ........................................................................ 

২.১ বপবপএ ২০০৬-এ  িা া ১১(২) ও 

বপবপআ  ২০০৮-এ  বিবি ১৬(৬) 

অনু ায়ী ২০২১-২২ অর্ ম িছে   ক্রয়-

পব কল্পনা  ওেয়িসমাইেট প্রকাশ 

ক্রয়-পব কল্পনা 

ওেয়িসমাইেট 

প্রকাবশত 

৪ তাব খ -- -- লেযর্া্রা        

 

অজতন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২.২ ক্ষসমিা প্রনােন  ক্ষেে্র ক্ষ বজোে  

প্রেনয় ক্ষসমিা  বিি ণ ও ক্ষসমিাগ্রেীতা  

র্তার্ত সমং েণ 

জররজস্টার 

হালনাগােকৃত 

    ৬ তাব খ সমেকা ী 

প্রেকৌশলী 

(বসমবভল) 

প্রবত 

ক্ষকায়াট মাে   

৩য় র্ােসম  ক্ষশষ 

বনন 

লেযর্া্রা 30/09/21 31/12/21 31/03/22 30/06/22    

অজতন      

৩. শুদ্ধাতা  সমংবিষ্ট এিং দুনীবত প্রবতে ােি সমোয়ক অর্ন্ার্ন্ কা মক্রর্…………….. (অগ্রারধকার রিরত্তদত নুযনতম পাঁিটি কার্ তক্রম) 

৩.১ শুদ্ধাতা  বিষয়ক বলফেলট বিত ণ বিত ণকৃত ৪ সমংখ্যা সমেকা ী 

প্রেকৌশলী 

(ই/এর্)  

100 লেযর্া্রা  50  50    

অজমন      

৩.২ রসটিদজন িাট তার পররবধ তন িাস্তিায়ন 

পব িি মনকৃত 

৪ % তত্ত্বাবধায়ক 

প্রদকৌশলী 

100% লেযর্া্রা 100% 100% 100% 100%    

অজমন      

৩.৩ অবফসম প্রােেন অবভে াগ িক্স স্থাপন িাস্তিায়েন  ো  ৪ % সমেকা ী 

প্রেকৌশলী 

(বসমবভল) 

100% লেযর্া্রা 100% 100% 100% 100%    

অজমন      

৩.৪ রনধ তাররত সমদয়র রিতর প্রাক্কলন ও 

েরপত্র অনুদমােন 

িাস্তিায়েন  ো  ৪ % তত্ত্বাবধায়ক 

প্রদকৌশলী 

100% লেযর্া্রা 100% 100% 100% 100%    

অজমন      

৩.৫ অরফস িলাকালীন ও অরফস তযাদগর 

সময় রবর্দযত সাশ্রয় পররবীক্ষণ 

র্াবসমক বিদুযত 

ইউবনট খ েত  

প্রবতেিনন 

৪ সমংখ্যা সমেকা ী 

প্রেকৌশলী 

(ই/এর্) 

100% লেযর্া্রা 100% 100% 100% 100%    

অজমন      

অজমন      

 

রব:দ্র:- জকান ক্ররমদকর কার্ তক্রম প্রদর্াজয না হদল তার কারণ মন্তব্য কলাদম উদেখ করদত হদব। 
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 সমংে াজনী ৫: ই-গিন্যতান্স ও উদ্ভাবন কম তপররকল্পনা 

 

 

ক্রর্  কার্ তক্রম 

 

কম তসম্পােন 

সূিক 

একক 

 

কম তসম্পােন 

সূিদকর মান 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তম িলরত মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] ই-নরথর ব্যবহার বৃরদ্ধ   [১.১.১] ই-ফাইদল জনাট 

বনস্পবত্তকৃত 
% ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] তথ্য বাতায়ন 

হালনাগােকরণ 

[২.১.১] তথ্য বাতায়দন সকল 

জসবা বক্স হালনাগােকৃত 

োলনাগােন  

সাংখ্যা 
১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] বিবভন্ন প্রকাশনা ও 

তথ্যাবন তথ্য বাতায়দন প্রকাবশত 

োলনাগােন  

সাংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গিন্যতান্স ও উদ্ভাবন 

কম তপররকল্পনা বাস্তবায়ন  

[৩.১.১] কর্ মপব কল্পনা িাস্তিায়ন 

সমংক্রান্ত প্রবশেণ আেয়াবজত  

প্রবশেেণ  

সমংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কম তপররকল্পনার 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পর্ তাদলািনা 

সাংক্রান্ত সিা আদয়ারজত 

সমভা  সাংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কম তপররকল্পনার 

অধ তবারষ তক স্ব-মূোয়ন প্ররতদবেন 

ঊর্ধ্ততন কতৃতপদক্ষর রনকট জপ্রররত 

তাররখ ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ [৪.১] একটি উদ্ভাবনী ধারণা/ 

জসবা সহরজকরণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

কা মক্রর্ িাস্তিায়ন  

[৪.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধারনা/ 

জসবা সহরজকরণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

কা মক্রর্ িাস্তিাবয়ত  

তাব খ  ৫ ২৮/২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 
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সমংে াজনী ৬: অবভে াগ প্রবতকা  ব্যিস্থা সমংক্রান্ত কর্ ম-পব কল্পনা, ২০২১-২০২২ 

কার্ তক্রদমর 

জক্ষত্র 

 

মান 
কার্ তক্রম 

 

কম তসম্পােন 

সূিক 

একক 

 

কম তসম্পােন 

সূিদকর মান 

প্রকৃত অজতন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃত অজতন 

২০২০-২১ 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অরত 

উত্তম 
উত্তম  

িলরত 

মান 

িলরত 

মাদনর 

রনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক 

ব্যিস্থাপনা 

 

 

৫ 

[১.১] অবভে াগ বনষ্পবত্ত কর্ মকতমা (অবনক) ও 

আবপল কর্ মকতমা  তথ্য ওেয়িসমাইেট ন্রর্াবসমক 

বভবত্তেত োলনাগানক ণ  

[১.১.১]  অরনক ও আরপল 

কম তকততার তথ্য হালনাগােকৃত 

এবাং ওদয়বসাইদট আপদলািকৃত 

োলনাগােন  

সমংখ্যা 

 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পররবীক্ষণ ও 

সক্ষমতাবৃরদ্ধ 

 

২০ 

[২.১] বনবন মষ্ট সমর্েয় অনলাইন/ অফলাইেন প্রাপ্ত 

অবভে াগ বনষ্পবত্ত এিং বনষ্পবত্ত সমংক্রান্ত র্াবসমক 

প্রবতেিনন উর্ধ্মতন কর্তমপে ি াি  ক্ষপ্র ণ   

[২.১.১] অবভে াগ বনষ্পবত্তকৃত  % 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কর্ মকতমা/কর্ মতা ীেন  অবভে াগ প্রবতকা  

ব্যিস্থা এিং বজআ এসম সমফটওয়যা  বিষয়ক 

প্রবশেণ আেয়াজন 

[২.২.১] প্রবশেণ আেয়াবজত 
প্রবশেেণ  

সমংখ্যা 

৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] দত্রমারসক রিরত্তদত পররবীক্ষণ এবাং 

দত্রমারসক পররবীক্ষণ প্ররতদবেন উর্ধ্ততন কতৃতপদক্ষর 

রনকট জপ্ররণ 

[২.৩.১] দত্রমারসক প্ররতদবেন 

জপ্রররত 

  প্রবতেিনন 

ক্ষপ্র েণ  

সমংখ্যা 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অবভে াগ প্রবতকা  ব্যিস্থাপনা বিষেয় 

ক্ষেকেোল্ডা গেণ  সমর্ন্বেয় অিবেতক ণ সমভা  
[২.৪.১] সমভা অনুবষ্ঠত সমভা  সমংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 
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সমংে াজনী ৭: ক্ষসমিা প্রনান প্রবতশ্রুবত িাস্তিায়ন কর্ ম-পব কল্পনা, ২০২১-২০২২  

কার্ তক্রদমর 

জক্ষত্র 

 

মান 
কার্ তক্রম 

 

কম তসম্পােন 

সূিক 

একক 

 

কম তসম্পােন 

সূিদকর মান 

প্রকৃত 

অজতন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃত 

অজতন 

২০২০-২১ 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অরত উত্তম উত্তম 
িলরত 

মান 

িলরত মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারতষ্ঠারনক 

 

 

১০ 

[১.১] ক্ষসমিা প্রনান প্রবতশ্রুবত 

পররবীক্ষণ করমটির রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

[১.১.১] রসদ্ধান্ত 

বাস্তবারয়ত 
% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] ক্ষসমিা প্রনান প্রবতশ্রুবত 

ন্রর্াবসমক বভবত্তেত োলনাগানক ণ   

[১.২.১] ওেয়িসমাইেট  

প্রবত ন্রর্াবসমেক 

োলনাগানকৃত 

োলনাগােন  

সমংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সক্ষমতা অজতন 

ও পররবীক্ষণ 
১৫ 

[২.১] ক্ষসমিা প্রনান প্রবতশ্রুবত বিষয়ক  

প্রবশেণ আেয়াজন  

 

[১.১.১] প্রবশেণ 

আেয়াবজত 

 

প্রবশেেণ  

সাংখ্যা 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  জসবা প্রোন রবষদয় 

জস্টকদহাল্ডারগদণর সমন্বদয় 

অবরহতকরণ সিা আদয়াজন 

[১.৩.১]  অিবেতক ণ 

সমভা অনুবষ্ঠত 
সমভা  সাংখ্যা 5 - - ২ ১ - - - 
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সমংে াজনী ৮: তথ্য অবিকা  বিষেয় ২০২১-২২ অর্ মিছে   িাবষ মক কর্ মপব কল্পনা  

 

তথ্য অবিকা  বিষেয় ২০২১-২২ অর্ মিছে   িাবষ মক কর্ মপব কল্পনা (সমকল সম কাব  অবফেসম  জর্ন্ প্রে াজয) 

কম তসম্পােদনর 

জক্ষত্র 

 

মান 
কার্ তক্রম 

 

কম তসম্পােন 

সূিক 

একক 

 

কম তসম্পােন 

সূিদকর 

মান 

প্রকৃত অজতন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃত অজতন 

২০২০-২১ 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অরত উত্তম উত্তম  িলরত মান 

িলরত 

মাদনর 

রনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক ১০ 

[১.১] তথ্য অরধকার আইন 

অনুর্ায়ী রনধ তাররত সমদয়র মদে 

তথ্য প্রোন 

 

[১.১.১] রনধ তাররত 

সমদয়র মদে তথ্য 

প্রোনকৃত 

% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

সক্ষমতা বৃবদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রেণাবনতভােি 

প্রকাশে াগ্য তথ্য হালনাগাে 

কদর ওেয়িসমাইেট প্রকাশ 

[১.2.১] োলনাগানকৃত 

তথ্য ওেয়িসমাইেট 

প্রকাবশত 

তাররখ 

 
০৩   ৩১-১২-২০২১ ১০-০১-২০২২ ২০-০১-২০২২ ৩১-০১-২০২২ - 

[১.৩] িাবষ মক প্রবতেিনন প্রকাশ  
[১.3.১] িাবষ মক 

প্রবতেিনন প্রকাবশত  
তাব খ  ০৩   ১৫-১০-২০২১ ১৫-১১-২০২১ ১৫-১২-২০২১ - - 

[১.৪]  তথ্য অরধকার আইন, 

২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসাদর 

র্াবতীয় তদথ্যর কযাটাগরর  ও 

কযাটালগ দতরর/ হালনাগােকরণ 

[১.4.১]  তদথ্যর 

কযাটাগরর  ও কযাটালগ 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগােকৃত 

তাররখ ০৩   ৩১-১২-২০২১ ১০-০১-২০২২ ২০-০১-২০২২ ৩১-০১-২০২২ - 

[১.৫] তথ্য অরধকার আইন ও 

রবরধরবধান সম্পদকত 

জনসদিতনতা বৃরদ্ধকরণ 

[১.5.১]  প্রতা  

কা মক্রর্ সম্ন্ন 

কা মক্রের্  

সাংখ্যা 
০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য অবিকা  বিষেয় 

কম তকততাদের প্ররশক্ষণ আদয়াজন    

[১.6.১] প্ররশক্ষণ 

আদয়ারজত 

প্রবশেেণ  

সাংখ্যা  
০৩   ৩ ২ ১ - - 
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