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জজলা সমবায় কার্ মালয়, ঝালকাঠি এর কম মসম্পােদির সানব মকনিত্র 

(Overview of the performance og the Distric Co-operative Office jhalokathi)
 সাম্প্রনতক অি ম, িযাদলঞ্জ এবাং ভনবষ্যৎ পনরকল্পিা  

জজলা সমবায় কার্ মালয়, ঝালকাঠি এর নবগত ০৩ বৎসদরর অনজমত সাফল্য : 
 

সমবায়দক উন্নয়িমুখী ও জেকসই করার জন্য সমবায় অনিেপ্তদরর কাদজর িারাবানহক তারক্ষার পাশাপানশ ভনবষ্যৎ 

িযাদলঞ্জ জমাকাদবলার নভনি প্রস্তুদতর জক্ষদত্র জজলা সমবায় কার্ মালয়, ঝালকাঠি নবগত নতি বৎসদর উদেখদর্াগ্য সাফল্য 

অজমদি সক্ষম হদয়দে। কম মকতমাগদণর উদ্ভাবিী প্রয়াদসর ফদল সমবায়দক আরও গণমানুদষর সাংগঠদি পনরণত করদতও এর 

গুণগতমাি উন্নয়দি এনবভাদগ উৎপােিমুখী ও জসবািমী সমবায় গঠি, সমবায় উদযািা সৃনির জকৌশল অবলম্বি,  সমবায় 

পণ্য উৎপােি ও বাজারজাত করদণ সহায়ক ভূনমকা পালি করদত সক্ষম হদয়দে। নবগত নতি অর্ ম বেদর জমাে 209টি 

িতুি সমবায় সনমনত গঠি করা হদয়দে এবাং ০4 হাজার 180জি িতুি ভাদব সমবাদয় সেস্য ভুি করা হদয়দে। ২০১8-

২০১9সদি 641 টি, ২০১৯-২০২০ সদি 631 টি এবাং২০20-২০২1 সদি 691 টি  সমবায় সনমনতর নিরীক্ষা সম্পন্ন করা 

হয়। 500 জি সমবায় 412(পুরুষ) ও 88 জি সমবায় (মনহলা) ভ্রাম্যমাণ প্রনশক্ষদণর মােদম িানহোনভনিক প্রনশক্ষণ 

প্রোি করা হদয়দে। “দুগ্ধ সমবায় সনমনতর কার্ মাক্রম নবস্তৃত করদণর মােদম বৃহির ফনরেপুর, বনরশাল ও খুলিা জজলার 

োনরদ্র হ্রাসকরণ ও আর্-সামানজক উন্নয়ি প্রকল্প” এর মােদম ২৫০ জি সমবায়ী জক ২,৭৫,০০,০০০ োকা ঋণ প্রোি করা 

হদয়দে। িানহো নভনিক প্রনশক্ষণ ও ঋণ প্রোদির মােদম 1219 জদির স্ব-কম মসাংস্থাদির ব্যবস্থাকরা হদয়দে। এোড়াও 

‘রূপকল্প ২০41’, ‘এসনিনজ’ অজমি এবাং 8ম পঞ্চ বানষ মকী পনরকল্পিার আদলাদক সমবায় অনিেপ্তর কর্তমক গৃহীত উন্নয়ি 

প্রকদল্পর নকছু কার্ মক্রম এ নবভাদগ বাস্তবায়ি করা হদে। বাস্তবানয়ত ও িলমাি এ সকল প্রকদল্পর মােদম নবগত ০৩বেদর 

25০ জি গ্রামীণ মনহলা ও জবকার যুবকদক স্বাবলম্বী করা হদয়দে। এোড়া মািিীয় প্রিািমন্ত্রীর েপ্তদরর আশ্রয়ণ প্রকদল্পর 

আওতায় 1,50,86,000োকা ঋণ নবতরণ ও 1,30,70,931/-োকা আোয় করা হয়। 

সমস্যা ও িযাদলঞ্জসমূহঃ 

উন্নয়ি মুখী ও জেকসই সমবায় গঠদির মােদম ঝালকাঠি জজলার নবনভন্ন জশ্রনণ-জপশার মানুদষর আর্ ম-সামানজক উন্নয়দি 

জজলা সমবায় কার্ মালয়, ঝালকাঠি এরিযাদলঞ্জ বহুনবি। এ জজলায় নিবনন্ধত সমবায় এর সাংখ্যা প্রায় 1205 টি। িািা জশ্রনণ 

ও জপশার সনিলদি ততরী হওয়া  তবনিত্রময় কার্ মক্রদম পূণ ম  নবপুল সমবায়দক নিয়নমত অনিে করা, নিনবড়ভাদব মনিেনরাং 

করা এবাং সেস্যদেরদক েক্ষও আন্তনরক সমবায়ী নহদশদব গদড়দতালা অন্যতম বড় িযাদলঞ্জ। সমবায়ী গদণর িানহো পূরদণ 

প্রনশক্ষণ ও প্রযুনি সহায়তা প্রোি এসমদয়র অন্যতম োবী। নকন্তু প্রদয়াজিীয় জিবল, প্রদয়াজিীয় র্ািবাহি ও পর্ মাপ্ত অর্ ম 

বরােিা র্াকায় রুটিি কাদজর মােদম এসমস্যার সমািাি সম্ভবহদেিা। তাোড়া মাঠপর্ মাদয় িানহো অনুর্ায়ী উন্নয়ি প্রকল্প 

িা র্াকায় সমবায়দক ব্যাপক নভনিক উন্নয়িমুখী কার্ মক্রদম সম্পৃি করা র্াদে িা।  
 

ভনবষ্যৎ কম মপনরকল্পিা : 

সমবায় এর সাংখ্যা জর্ৌনিক পর্ মাদয় নিদয় আসার জন্য অবসায়দি ন্যাস্ত সমবাদয়র অবসায়ি কার্ মক্রম দ্রুত নিস্পনি করা, 

ই-জরনজদেশি কার্ মক্রম িালু এবাং ই-সানভ মদসর আওতায় নবযমাি সমবায়গুদলার জপ্রাফাইল ব্যবস্থাপিার জন্য অিলাইদি 

নর-জরনজদেশি িালু করা  আগামী অর্ ম বেদরর অন্যতম প্রিাি লক্ষয। জসজন্য অকার্ মকর হদয় পড়া সমবায়দক পূিকার্ মকর 

করার পেদক্ষপ গ্রহণ করা হদব। পাশাপানশ উপদজলা নভনিক নিনে মি সাংখ্যক সমবায় সনমনত নিনিত কদর উৎপােিমুখী 

সনমনতদত রূপান্তর করার উদযাগ বাস্তবায়ি করা হদব। উদ্ভাবিী উদযাদগর মােদম জজলাসমবায়কার্ মালয়, ঝালকাঠি 

এরিাগনরক জসবা সহজ করা ও জেিনভনিক প্রনশক্ষণ ও প্রযুনি সহায়তা প্রোি করার মােদম সমবায় উদযািা সৃনি ও 

আত্ম-কম মসাংস্থাদির পর্ সুগম করা ও অন্যতম লক্ষয।সমবাদয়র মােদম জেশীয় উৎপােি বৃনদ্ধ এবাং উৎপানেত পণ্য 

সরাসনর জভািাদের নিকে সুলভ মূদল্য জপৌদে জেয়ার লদক্ষয সমবায় পদণ্যর ব্রানডাং, বাজারজাত করদণ সহায়তা করা হদব। 

এোড়া সমবাদয়র মাে জমনৃ-তানিক জিদগাষ্ঠী, সুনবিাবনঞ্চত ও অিগ্রসর জিদগাষ্ঠীর  মনহলাদের সরাসনর ও নবকল্প 

কম মসাংস্থাি সৃনি, সামানজক ও আনর্ মক তবষম্য হ্রাস এবাং জীবি র্াত্রার মািউন্নয়দিও ক্ষমতায়দির জন্য প্রকল্প/কম মসূনি 

গ্রহদণ সমবায় অনিেপ্তদর সুনিনে মি  প্রস্তাব োনখল করা হদব।  

২০২1-20২2 অর্ মবেদরর সম্ভাব্য প্রিাি অজমিসমূহ : 

 68টি সমবায় নিবন্ধিসহ 6টি উৎপােিমুখী ও 4টি মদিল সমবায় গঠি করা হদব; 

 380জিদক িানহো নভনিক ভ্রাম্যমাণ প্রনশক্ষণ প্রোি করা হদব; 

 ৯1% সমবায় এর নিব মািি অনুষ্ঠাি, নিরীনক্ষত সমবায় এর মদে ৯০% এর এনজএম আদয়াজি এবাং ৩১ আগি ২০20 

এর মদে ৫০% সমবায় এর নহসাব নববরণী প্রানপ্ত নিনিত করা হদব। 

 187টি সমবায় এর পনরেশ মি এবাং686টি সমবায় এর নিরীক্ষা সম্পােি করা হদব। 
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প্রস্তাবিা (Preamble) 

 

প্রাবতষ্ঠাবনক দেতা বৃবদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জিািবদবি কজারদার করা, সুশাসন সংিতকরণ এিং সম্পনদর 

 থা থ ব্যিিার বনবিতকরনণর র্াধ্যনর্রূপকল্প 20৪১ এর  থা থ িাস্তিায়ননর লনেে  

 

জজলা সমবায় কম মকতমা, জজলা সমবায় কার্ মালয়, ঝালকাঠি  

 

এবাং 

 

যুগ্মনিবন্ধক, নবভাগীয় সমবায় কার্ মালয়, বনরশাল এর মদে 

 

২০21 সাদলর 15 জুি তানরদখ বানষ মক কম মসম্পােি চুনি (২০21-২০22) স্বাক্ষনরত হ’ল। 

 

 

এই চুনিদত স্বাক্ষরকারী উভয় পক্ষ নিম্ননলনখত নবষয় সমূদহ সিত হদলি: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



বানষ মককম মসম্পােিচুনি (২০২1-২2)                                                                            -5- 

জসকশি ১: 

জজলা সমবায় কার্ মালয়, ঝালকাঠি এর রূপকল্প(Vision),অনভলক্ষয(Mission), জকৌশলগত উদেশ্য 

সমূহ এবাং কার্ মাবলী 
 

১.১রূপকল্প(Vision)  :  

জেকসই সমবায়, জেকসই উন্নয়ি। 

 

১.২অনভলক্ষয(Mission): 

সমবায়ীদের সক্ষমতা বৃনদ্ধ এবাং উদযািা সৃনির মােদম কৃনষ, অকৃনষ, আনর্ মক ও জসবাখাদত জেকসই 

সমবায় গদড় জতালা। 
 

১.৩কম মসম্পােদির জক্ষত্র সমূহ: 

১.৩.১ জজলা সমবায় কার্ মালয়, ঝালকাঠি এর কম মসম্পােদির জক্ষত্র সমূহ: 

১. উৎপােি,আনর্ মক ও জসবাখাদত সমবায় গঠি;  

২. জেকসই সমবায় গঠদি কার্ মক্রম গ্রহণ; 

৩. সমবায় সাংগঠদির সক্ষমতা বৃনদ্ধ ও উদযািা সৃজি; 

 

 

জজলা সমবায় কার্ মালয়, ঝালকাঠি এর সুশাসি ও সাংস্কার মুলক কম মসম্পােদির জক্ষত্র: 

১. সুশাসি ও সাংস্কারমুলক কার্ মক্রম জজারোর করণ; 

  
 

১.৪কার্ মাবনল:(আইি/নবনি দ্বারা নিিানরত কার্ মাবনল (Functions) 

1. সমবায় আেদশ ম/েশ মদি উদ্ধুদ্ধকরণ ও সমবায় গঠি; 

2. নিরীক্ষা, পনরেশ মি ও তোরনকর মােদম সমবায় সনমনত গুদলাদত সুশাসি প্রনতষ্ঠাকরা;  

3. সমবায় অনিেপ্তদরর কম মকতমা-কম মিানরদের উচ্চতর প্রনশক্ষদণর সুদর্াগ সৃনির মােদম 

জপশাগত েক্ষতা বৃনদ্ধকরা;  

4. প্রনশক্ষদণর মােদম সমবায়ীদের েক্ষতাবৃনদ্ধ এবাং উদযািা সৃজদি সহায়তা করা;  

5. সমবায় জিেওয়ানকমাং জজারোর করার লদক্ষয সমবায় মূল্যদবাদির প্রিার, প্রকাশিা, জসনমিার 

ও কম মশালার আদয়াজি এবাং প্রানতষ্ঠানিক স্বীকৃনত প্রোি; 

6. পূ ূঁনজ গঠি ও নবনিদয়াদগর মােদম আত্মকম মসাংস্থাি সৃনি করা; 

7. গ্রামীণ মনহলা ও সািারণ জিদগানষ্ঠর ক্ষমতায়ি ও আর্ ম-সামানজক উন্নয়দির লদক্ষয সমবায় 

নভনিক প্রকল্প ও কম মসূনির বাস্তবায়ি; 

8. সমবায় পন্য ব্রানডাং ও বাজার সাংদর্াগ প্রনতষ্ঠায় সমবায়ীদের েক্ষতা উন্নয়দি সহায়তা করা; 

9. সমবায় অনিেপ্তদরর অনভলক্ষয অজমি ও কার্ মাবলী বাস্তবায়দি প্রদয়াজিীয় সহদর্ানগতা প্রোি। 
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জসকশি -২  

নবনভন্ন কার্ মক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল / প্রভাব  ) Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/ 

প্রভাব ) 

Outcome/Impact 

 

কম মসম্পােি সূিক সমূহ 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 

লক্ষয মাত্রা 

২০২1-২2 

প্রদক্ষপণ 
নিি মানরত লক্ষযমাত্রা অজমদির 

জক্ষদত্র জর্ৌর্ভাদব োনয়ত্ব প্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয় / নবভাগ/ সাংস্হা 

সমূদহর িাম 

উপািসূত্র 

(Source of Data) 

২০১9-20 ২০20-২1 ২০২2-২3 ২০২3-২4 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

আত্ম-কম মসাংস্থাি সৃনির 

মােদম জবকারত্ব দূরকদর 

আর্ ম-সামানজক উন্নয়ি। 

সমবায় সাংগঠদির মাে 

জমস্ব-কম মসাংস্থাি 
জি 580 600 507 620 650 

সমবায় নবভাগ, মনহলা ও 

নশশু মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ 

মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালয় 

উপদজলা ও জজলা সমবায় 

কার্ মালয় সমূদহর মানসক 

ও তত্রমানসক নরোি ম 

সমবায় সনমনত নিরীক্ষার 

মােদম অনিয়ম উেঘােি 

ও ব্যবস্থাপিা কনমটির 

জবাবনেনহ নিনিত করণ 

সনমনতর নিরীক্ষা 

সম্পানেত 
সাংখ্যা 631 691 686 700 750 

সমবায় নবভাগ, মৎস্য ও 

প্রানণসম্পে মন্ত্রণালয়, কৃনষ 

মন্ত্রণালয়, এলনজইনি, 

নবআরনিব ও কাল্ব। 

উপদজলা ও জজলা সমবায় 

কার্ মালয় সমূদহর মানসক 

ও তত্রমানসক নরোি ম 

সমবাদয় সুশাসি প্রনতষ্ঠা 

করা 

ব্যবস্থাপিা কনমটির 

নিব মািি /অন্তব মতী 

ব্যবস্থাপিা কনমটি গঠিত 

% 91% 77% 92% 92% 95% সমবায় নবভাগ। 

উপদজলা ও জজলা সমবায় 

কার্ মালয় সমূদহর মানসক 

ও তত্রমানসক নরোি ম 
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জসকশি ৩ : জজলা সমবায় কার্ মালয়, ঝালকাঠি এর কম মসম্পােি জক্ষত্র, অগ্রানিকার, কার্ মক্রম, কম মসম্পােি সূিক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ :2021-2022 

জমাে মাি: ৭0 

কম মসম্পাে

ি জক্ষত্র 

 

জক্ষদত্র

র 

মাি 

 

কার্ মক্রম 

 

কম ম সম্পােি সূিক 

 

গণনাপদ্ধবত একক 

 

কম মসম্পােি 

সূিদকর  

মাি 

প্রকৃত 

অজমি 

২০১9-

20 

প্রকৃত 

অজমি* 

২০20- 

২0২1 

লক্ষয মাত্রা/ নিণ মায়ক২০২1-2022 প্রদক্ষপণ 

২০22-২3 

প্রদক্ষপণ 

২০২3-২4 অসািারণ অনত উিম উিম িলনতমাি িলনতমাদির 

নিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

[১] 

উৎপাদন, 

আবথ মক ও 

কসিাখানত

সর্িায়গঠ

ন 

র্ান: 

১৭ 

 

 

[১.১] বনিন্ধন 

[১.১.১] উদ্বুদ্ধ করণ সভা আনয়াবজত সর্বষ্ট সংখ্যা ২ 18 18 17 17 15 14 13 20 21 

[১.১.২] বনিন্ধন আনিদন বনষ্পবির িার 
গড় % ৫ 100% ১০০% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

[১.১.৩] উৎপাদন মূখী সর্িায় সবর্বত গঠিত সর্বষ্ট সংখ্যা ৫ 2 4 6 6 5 4 3 6 7 

[১.২]    উৎপাদন মূখী খানত 

সর্িায়ীনদর প ুঁবজ বিবননয়ানগর 

র্াধ্যনর্ স্ব-কর্ মসংস্থান 

[1.2.১] সমবায় সাংগঠদির মােদম স্ব-কম মসাংস্থাি সর্বষ্ট জি ৫ 580 600 507 507 447 387 307 600 620 

[২] 

কেকসইসর্

িায়গঠনন

কা মক্রর্গ্র

িণ 

 

 

 

র্ান: 

৩৫ 

 

[২.১]  তোরনক ও 

মাদিান্নয়ি 

[২.১.১] র্নেল সর্িায় সবর্বত সৃজন সর্বষ্ট সংখ্যা ৩ 2 05 4 4 3 2 1 6 7 

[২.১.২] অকা মকর সবর্বতর িালনাগাদ তাবলকা সংকবলত - তাবরখ ৩ 10আগষ্ট 10আগষ্ট 14 আগষ্ট 25 আগষ্ট 31আগষ্ট 15কসনেম্বর 30কসনেম্বর 14আগষ্ট 14আগষ্ট 

[২.১.৩] সবর্বতর িাৎসবরক বনি মািনী কোনলন্ডার সংকবলত - তাবরখ ৩ 14আগষ্ট 14আগষ্ট 14আগষ্ট 25আগষ্ট 31আগষ্ট  15কসনেম্বর 30কসনেম্বর 14আগষ্ট 14আগষ্ট 

[২.১.৪] বনি মাবরত ছনক িাবষ মক পবরসংখ্যান প্রবতনিদন 

সংকবলত 

- তাবরখ ৩ 16আগষ্ট 07 

আগষ্ট 

14আগষ্ট 25আগষ্ট 31আগষ্ট  15কসনেম্বর 30কসনেম্বর 14আগষ্ট 14আগষ্ট 

[২.২] সর্িায় সুশাসন 

প্রবতষ্ঠা 

[২.২.১] ব্যিস্থাপনা কবর্টির বনি মািন অনুবষ্ঠত /অন্তি মতী 

কবর্টি গঠিত 

সর্বষ্ট % ২ 91% ৭৭% 90% 81% 72% 63% 54% 92% 93% 

[২.২.২] কা মকর সনমনতর িাবষ মক আবথ মক বিিরনী প্রাবি 

বনবিত কৃত 

- তাবরখ ৩ 31 

আগষ্ট 

23 

আগষ্ট 

31 

আগষ্ট 

28 

কসনেম্বর 

25 

কসনেম্বর 

23 

কসনেম্বর 

20 

কসনেম্বর 

20 

কসনেম্বর 

10 

কসনেম্বর 

[২.২.৩] সর্িায় সবর্বত পবরদশ মন সম্পাবদত সর্বষ্ট সংখ্যা ৩ 185 199 187 177 167 147 142 200 220 

[২.২.৪] কা কর সর্িায় সবর্বতর বনরীো সম্পাদননর িার 
ক্রর্পবিভূত % ৩ 100% ১০০% 100% 90% 80% 70% 60% 100% 100% 

[২.২.৫] বনরীো সম্পাবদত সবর্বতর এবজএর্ অনুবষ্ঠত 
সর্বষ্ট % ২ 90% 72% 90% 81% 72% 63% 54% 92% 95% 

 

[২.২.৬] বনরীো প্রবতনিদন প ানলািনা ও ব্যিস্থাগ্রিণ 
সর্বষ্ট সংখ্যা ২ 00 32 196 190 170 165 155 200 210 

[২.২.৭] বনরীো সংনশািনী প্রস্তাি দাবখল কৃত 
সর্বষ্ট সংখ্যা ২ 00 10 196 190 170 165 155 200 210 

[২.৩] রাজস্ব আদায় 

[২.৩.১] বনরীো বফ আদায় কৃত ক্রর্পবিভূত % ৩ 100% 100% 100% 90% 80% 70% 60% 100% 100% 

[২.৩.২] সর্িায় উন্নয়ন তিবিল আদায় কৃত ক্রর্পবিভূত % 

 

৩ 100% 100% 100% 90% 80% 70% 60% 100% 100% 

[৩] 

সর্িায় 

সংগঠননর 

সের্তা 

বৃবদ্ধ ও 

উনযাক্তা 

সৃজন 

 

 

র্ান: 

১৮ 

[৩.১] স্থানীয় িাবিদা বভবিক 

প্রবশেণ 
[৩.১.১]  ভ্রাম্যর্াণ প্রবশেণ অনুবষ্ঠত  (পরুষ/র্বিলা) 

সর্বষ্ট জন ৬ 400 500 380 380 175 100 75 600 700 

[৩.২] সর্িায় ইনবিটিউনে িাবিদা 

অনু ায়ী প্রবশেণাথী কপ্ররণ 

[৩.২.১] প্রবশেণাথী কপ্রবরত (পরুষ/র্বিলা)  

 

সর্বষ্ট % ৬ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

[৩.৩] প্রাবতষ্ঠাবনক স্বীকৃবত [৩.৩.১] জাতীয় সর্িায় পরস্কানরর জন্য র্ননানয়ন কপ্রবরত সর্বষ্ট সাংখ্যা 2 3 4 4 4 4 -- -- 5 5 

[৩.৪] গনিষণা ও উদ্ভািন [৩.৪.১] কসবর্নার/ কর্ মশালা আনয়াবজত সর্বষ্ট সাংখ্যা 2 1 1 1 1 1 -- -- 2 3 

[৩.৪.২] উদ্ভািন পাইলটিং/করবিনকটিং সর্বষ্ট সাংখ্যা 2 1 1 1 1 1 -- -- 2 3 
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জসকশি ৪  :জজলা সমবায় কার্ মালয়, ঝালকাঠি এর সুশাসি ও সাংস্কারমুলক কম মসম্পােদির জক্ষত্র ২০২1-২2 (প্রস্তানবত) 

জমােমাি: 30 

 

কর্ মসম্পাদননেত্র কেনত্রর 

মাি 

কা মক্রর্ কম মসম্পােি সূিক গণনা পদ্ধবত একক কম মসম্পা

েি 

সূিদকর 

মাি 

প্রকৃত অজমি 

লক্ষয মাত্রা /বনণ মায়ক ২০২1-২2 প্রদক্ষপণ

২০২2-

২3 

প্রদক্ষপণ২০

২3-২4 

২০১

9-

20 

২০2

0-

২1 

অসািা

রণ 

অ

নত 

উি

ম 

উিম িল

নত 

মাি 

িলনত 

মাদি

র 

নিদম্ন 
  

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 কেত্র 

সুশাসন ও সংস্কার মূলক 

কা মক্রনর্র িাস্তিায়ন কজারদার 

করণ 

৩০ [১.১] শুদ্ধািার কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

[১.১.১]শুদ্ধািার কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ত 

ক্রর্পবিভূত 
প্রািনম্বর ১০ -         

[১.২] ই-গভন্যমান্স/ উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

[১.২.১] ই-গভন্যমান্স/ উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিাবয়ত 

ক্রর্পবিভূত প্রািনম্বর 
১০ -         

[১.৩] তথ্য অবিকার 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

[১.৩.১] তথ্য অবিকার 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিাবয়ত 

ক্রর্পবিভূত প্রািনম্বর ৩ 
-         

[১.৪] অবভন াগ প্রবতকার 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

[১.৪.১] অবভন াগ প্রবতকার 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিাবয়ত 

ক্রর্পবিভূত প্রািনম্বর ৪ 
-         

[১.৫] কসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

[১.৫.১] কসিাপ্রদান প্রবতশ্রুবত 

কর্ মপবরকল্পনািাস্তিাবয়ত 

ক্রর্পবিভূত প্রািনম্বর ৩ 
-         
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সাংদর্াজিী – ১ : শে সাংদক্ষপ 

 

 

ক্রনমকিম্বর শেসাংদক্ষপ 

(Acronyms) 

নববরণ 

১ ২ ৩ 

১ নসনিএফ সমবায় উন্নয়ি তহনবল 

২ টিনসনভ োইম, কস্ট, নভনজে 

৩ নবনসএ বাাংলাদেশ সমবায় একাদিমী 

৪ আসই আঞ্চনলক সমবায় ইিনিটিউে 

5 নবনবএস বাাংলাদেশ ব্যযদরা অবস্টাটিনস্টক্স 

৬ এিআইনি জাতীয় পনরিয় পত্র 

৭ এনজএম বানষ মক সািারণ সভা 

8 এসনিনজ জেকসই উন্নয়ি লক্ষয মাত্রা 

9 নসআইনজ কমি ইন্টাদরস্ট গ্রুপ 
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সাংদর্াজিী - ২:  জজলা সমবায় কার্ মালয়, ঝালকাঠি এর কম মসম্পােি ব্যবস্থাপিা ও প্রমাণক: 

ক্র. নং কার্ মক্রম কম মসম্পােি 

সূিক 

িাস্তিায়নকারী দির লেের্াত্রা অজমননর প্রর্াণক 

১ ২ 3 4 5 

1.  [১.১] বনিন্ধন [১.১.১] উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুবষ্ঠত কজলা কা মালয় কজলা প্রিান কর্তমক স্বােবরত প্রতেয়নপত্র এিং উপনজলা বভবিক সভার তাবলকা 

(উপকজলার নার্, সভা অনুষ্ঠাননর তাবরখ এিং উপবস্থবতর সংখ্যা) উপকজলা এিং কজলায় 

সংরেণ করনিন। 

2.  [১.১.২] বনিন্ধন আনিদনবনস্পবির 

িার 

কজলা কা মালয় কজলা প্রিান কর্তমক স্বােবরত প্রতেয়ন পত্র এিং কজলার বনিন্ধন আনিদন প্রাবি সূবিকরণ 

ও বনস্পবি করবজষ্টার (আনিদনকারীর নার্ ও ঠিকানা, আনিদন গ্রিনণর তাবরখ, বনিন্ধন 

বনস্পবির তাবলখ) উপকজলা এিং কজলা সংরেণ করনিন। 

3.  [১.১.৩] উৎপাদনমূখী সর্িায় 

সবর্বত গঠিত 

কজলা কা মালয় কজলা প্রিান কর্তমক স্বােবরত প্রতেয়নপত্র এিং (উপকজলা বভবিক উৎপাদনমূখী সর্িায় 

সবর্বতর নার্, ঠিকানা ও তাবরখ) উপকজলা এিং কজলায় সংরেণ করনিন। 

4.  [১.২] উৎপাদনমূখী খানত 

সর্িায়ীনদর প ুঁবজ 

বিবননয়ানগর র্াধ্যনর্ স্ব-

কর্ মসংস্থান 

[1.2.১] সমবায় সাংগঠদির মােদম স্ব-

কম মসাংস্থাি 

কজলা কা মালয় কজলা প্রিান কর্তমক স্বােবরত প্রতেয়নপত্র এিং উপকজলা কর্তমক প্রদবশ মত তনথ্যর আনলানক 

কর্ মসংস্থান এর তাবলকা (উপকজলার নার্, কর্ মসংস্থান সৃবজত সর্িায় এর সংখ্যা, কর্ মসংস্থান এর সংখ্যা) 

উপকজলা এিং কজলায় সংরেণ করনিন। 

5.  [২.১]  তোরনক ও 

মাদিান্নয়ি 

[২.১.১] র্নেল সর্িায় সবর্বত 

সৃজন 

কজলা কা মালয় কজলা প্রিান কর্তমক স্বােবরত প্রতেয়নপত্র এিং (উপকজলা বভবিক র্নেল সর্িায় 

সবর্বতর নার্, ঠিকানা ও তাবরখ) উপকজলা এিং কজলা সংরেণ করনিন। 

6.  [২.১.২] অকা মকর সবর্বতর 

িালনাগাদ তাবলকা সংকবলত  

কজলা কা মালয় কজলা প্রিান কর্তমক স্বােবরত প্রতেয়নপত্র এিং (সর্িানয়র নার্, করবজ: নং ও অকা মকর 

িওয়ার তাবরখ) উপকজলা এিং কজলায় সংরেণ করনিন। 

7.  [২.১.৩] সবর্বতর িাৎসবরক 

বনি মািনী কোনলন্ডার সংকবলত  

কজলা কা মালয় কজলা প্রিান কর্তমক স্বােবরত প্রতেয়নপত্র এিং (সর্িানয়র নার্, করবজ; নং ও বনি মািননর 

সম্ভাি তাবরখ) উপকজলা এিং কজলায় সংরেণ করনিন। 

8.  [২.১.৪] বনি মাবরত ছনক িাবষ মক 

পবরসংখ্যান প্রবতনিদন সংকবলত  

কজলা কা মালয় কজলা প্রিান কর্তমক স্বােবরত প্রতেয়নপত্র এিং (উপকজলা কথনক প্রাি পবতনিদন সংরেণ 

এিং কজলায় ককন্দ্রীয় সংকবলত িাবষ মক পবরসংখ্যান) উপকজলা এিং কজলায় সংরেণ 

করনিন। 

9.  [২.২]  সর্িানয় সুশাসন 

প্রবতষ্ঠা  

[২.২.১] ব্যিস্থাপনা কনমটির বনি মািন 

অনুবষ্ঠত/অন্তি মতী কবর্টি গঠিত 

কজলা কা মালয় কজলা  প্রিান কর্তমক স্বােবরত প্রতেয়নপত্র এিং উপকজলা বভবিক তাবলকা (সর্িায় 

সবর্বতর নার্, কবর্টির কর্য়াদ উিীনণ মর তাবরখ, বনি মািননর তাবরখ অন্তি মতী কবর্টি 

গঠননর আনদশ নং ও তাবরখ) উপকজলা এিং কজলায় সংরেণ করনিন। 

10.  [২.২.২] কা মকর সবর্বতর িাবষ মক 

আবথ মক বিিরনী  প্রাবি বনবিতকৃত  

কজলা কা মালয় কজলা প্রিান কর্তমক স্বােবরত প্রতেয়নপত্র এিং উপকজলা বভবিক তাবলকা (সর্িায় 

সবর্বতর নার্, এিং আবথ মক বিিরণী প্রাবির তাবরখ) উপকজলা এিং কজলায় সংরেণ 

করনিন। 

11.  [২.২.৩] সবর্বত পবরদশ মন সম্পাবদত   কজলা কা মালয় কজলা প্রিান কর্তমক স্বােবরত প্রতেয়ন পত্র এিং (উপকজলা বভবিক তাবলকা, সর্িায় 

সবর্বতর নার্, পবরদশ মনকারী কর্ মকতমার নার্ ও পবরদশ মননর তাবরখ) উপকজলা এিং 

কজলায় সংরেণ করনিন। 
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ক্র. নং কার্ মক্রম কম মসম্পােি 

সূিক 

িাস্তিায়নকারী দির লেের্াত্রা অজমননর প্রর্াণক 

১ ২ 3 4 5 

12.  [২.২.৪] সবর্বতর বনরীো সম্পাবদত কজলা কা মালয় কজলা প্রিান কর্তমক স্বােবরত প্রতেয়নপত্র এিং উপকজলা বভবিক তাবলকা (অবেে অবফসানরর 

নার্, অবেেকৃত সর্িায় সবর্বতর নার্, অবেে সম্পাদননর তাবরখ) উপকজলা এিং কজলায় সংরেণ 

করনিন। 

13.  [২.২.৫] বনরীো সম্পাবদত সবর্বতর  

এবজএর্ আনয়াবজত 

কজলা কা মালয় কজলা প্রিান কর্তমক স্বােবরত প্রতেয়ন পত্র এিং উপকজলা বভবিক তাবলকা (সর্িায় 

সবর্বতর নার্, অবেে সম্পাদননর তাবরখ, এবজএর্ অনুষ্ঠাননর তাবরখ) উপকজলা এিং 

কজলায় সংরেণ করনিন। 

14.   [2.2.6] বনরীো প্রবতনিদন 

প মানলািনা ও ব্যিস্থা গ্রিণ 

কজলা কা মালয় কজলা প্রিান কর্তমক স্বােবরত প্রতেয়নপত্র এিং (প মানলািনাকৃত সবর্বতর  কজলাবভবিক 

তাবলকা অবেনের তাবরখ, প মানলািনার তাবরখ) উপকজলা এিং কজলা সংরেণ করনিন। 

15.  [2.2.7] বনরীো সংনশাবিনী 

দাবখলকৃত 

কজলা কা মালয় কজলা প্রিান কর্তমক স্বােবরত প্রতেয়নপত্র এিং (সর্িানয়র কর্তমপে কর্তমক দাবখলকৃত 

অবেনের তাবরখ, সংনশািনী প্রবতনিদন দাবখনলর তাবরখ) উপকজলা এিং কজলায় 

সংরেণ করনিন। 

16.  [২.৩] রাজস্ব আদায়  [২.৩.১] বনরীো বফ আদায়কৃত কজলা কা মালয় কজলা প্রিান কর্তমক স্বােবরত প্রতেয়নপত্র এিং উপকজলা বভবিক তাবলকা (সর্িায় 

সবর্বতর নার্, িবণ মত নীে লাভ, িা মকৃত অবেে কসস, আদায়কৃত োকার পবরর্াণ) 

উপকজলা এিং কজলায় সংরেণ করনিন। 

17.  [২.৩.২] সর্িায় উন্নয়ন তিবিল 

আদায়কৃত 

কজলা কা মালয় কজলা প্রিান কর্তমক স্বােবরত প্রতেয়নপত্র এিং কজলা বভবিক তাবলকা (সর্িায় সবর্বতর 

নার্, িবণ মত নীে লাভ, িা মকৃত বসবেএফ, আদায়কৃত োকার পবরর্াণ) উপনজলা এিং 

কজলায় সংরেণ করনিন। 

18.  [৩.১] স্থানীয় িাবিদা 

বভবিক প্রবশেণ 

[৩.১.১] ভ্রাম্যর্ান প্রবশেণ অনুবষ্ঠত 

 

কজলা কা মালয় কজলা প্রিান কর্তমক স্বােবরত প্রতেয়নপত্র এিং কজলা বভবিক প্রবশেণ তাবলকা(নজলার 

নার্, ককাস ম সংখ্যা, উপবস্থবতর সংখ্যা) উপনজলা এিং কজলায় সংরেণ করনিন। 

19.  [৩.২] সর্িায় 

ইনবিটিউনে 

িাবিদানু ায়ী প্রবশেণাথী 

কপ্ররণ 

[৩.২.১] প্রবশেণাথী কপ্রবরত  কজলা কা মালয় বিভাগীয় প্রিান কর্তমক স্বােবরত প্রতেয়নপত্র এিং কজলা বভবিক প্রবশেণ 

তাবলকা(নজলার নার্, ককাস ম সংখ্যা, উপবস্থবতর সংখ্যা) উপনজলা এিং কজলায় সংরেণ 

করনিন। 

20.  [৩.৩] প্রাবতষ্ঠাবনক 

স্বীকৃবত 

[৩.৩.১] জাতীয় সর্িায় পরস্কানরর 

জন্য র্ননানয়ন কপ্রবরত  

কজলা কা মালয় কজলা প্রিান কর্তমক স্বােবরত প্রতেয়নপত্র এিং (নজলা িনত কোোগবর বভবিক কপ্রবরত 

সবর্বতর নার্ ও  ািতীয় তথ্য) উপনজলা এিং কজলায় সংরেণ করনিন। 

21.  [৩.৪] গনিষণা ও 

উদ্ভািন 

[৩.৪.১] কসবর্নার/ কর্ মশালা 

আনয়াবজত  

কজলা কা মালয় কজলা প্রিান কর্তমক স্বােবরত প্রতেয়নপত্র এিং কজলা কর্তমক আনয়াবজত কসবর্নার িা 

কর্ মশালার  ািতীয় করকে মপত্র 

22.  [৩.৪.২] উদ্ভািন 

পাইলটিং/করবিনকটিং 

 

 

কজলা কা মালয় কজলা প্রিান কর্তমক স্বােবরত প্রতেয়নপত্র এিং কজলা কর্তমক গনিষণা ও উদ্ভািক বিষয়ক 

কসবর্নার িা কর্ মশালার  ািতীয় করকে মপত্র 
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সাংদর্াজিী - ৩: 

 

অন্য অবফনসর সনে সংবিষ্ট কর্ মসম্পাদন সূিকসমূি: 

 

কা মক্রর্ কম মসম্পােিসূিক জর্ সকল অনফদসর সাদর্ সাংনিি সাংনিি অনফদসর সাদর্ কার্ মক্রম সমন্বদয়র জকৌশল 

১ ২ ৩ ৪ 

বনরীো সম্পাদন  [২.১.১]সনক্রয় সমবাদয়র নিরীক্ষা সম্পােি নবআরনিনব নব আর নি নব ভুি সমবায় সমূদহর নিরীক্ষা ৩১, মাি ম তানরদখর মদে 

সম্পন্ন করার প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থাগ্রহণ করা 

বনরীো সম্পাদন  [২.১.১]সনক্রয় সমবাদয়র নিরীক্ষা সম্পােি কাল্ব কাল্ব ভুি সমবায় সমূদহর নিরীক্ষা ৩১, মাি ম তানরদখর মদে সম্পন্ন করার 

প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থাগ্রহণ করা 

বনরীো সম্পাদন  [২.১.২]সনক্রয় সমবাদয়র নিরীক্ষা সম্পােি কৃনষসম্প্রসারণ/র্ৎস্য ও  প্রানণসম্পেঅনিেপ্তর নস আই নজ ভুি সমবায় সমূদহর নিরীক্ষা ৩১, মাি ম তানরদখর মদে সম্পন্ন 

করার প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থাগ্রহণ করা 

বনরীো সম্পাদন  [২.১.৩]সনক্রয় সমবাদয়র নিরীক্ষা সম্পােি এলনজইনি পানি ব্যবস্থাপিা সমবায় সমূদহর নিরীক্ষা ৩১, মাি ম তানরদখর মদে সম্পন্ন 

করার প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থাগ্রহণ করা 

 

******* 
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জাতীয় শুদ্ধািার ককৌশল কর্ ম-পবরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

পনরনশি ক 

আঞ্চনলক/মাঠ পর্ মাদয়র কার্ মালদয়র নার্: কজলা সর্িায় কা মালয় ঝালকাঠি,     দির/ সংস্থারনার্: কজলা সর্িায় কা মালয়, ঝালকাঠি।  

কা মক্রনর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূিক 

 

সূিনকর

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়ননর

দাবয়ত্ব প্রাি 

ব্যবক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 

অথ ম িছনরর 

লেে র্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীেণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লেে র্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ ককায়াে মার ২য় ককায়াে মার ৩য় ককায়াে মার ৪থ ম 

ককায়াে মার 

কর্ােঅ

জমন 

অবজমত

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবতষ্ঠাবনক ব্যিস্থা………………………………৮ 

১.১ ননবতকতা কবর্টির সভা সভা আনয়াজন ৪ সংখ্যা ননবতকতা 

কবর্টির 

সভাপবত 

4 লেের্াত্রা 1 1 1 1    

অজমন      

১.২ননবতকতা কবর্টির সভার বসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন 

িাস্তিাবয়ত 

বসদ্ধান্ত 

৬ 100% ননবতকতা 

কবর্টির 

সভাপবত 

100% লেের্াত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজমন      

১,৩সুশাসি প্রনতষ্ঠার নিনমি 

অংশীজননর (stakeholders) 

অংশগ্রিনণ সভা 

অনুবষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা কজলা সর্িায় 

অবফসার 

4 লেের্াত্রা 1 1 1 1    

অজমন      

1.4 শুদ্ধািার সংক্রান্ত প্রবশেন 

আনয়াজন 

প্রবশেণ 

আনয়াবজত 

২ সংখ্যা কজলা সর্িায় 

অবফসার 

২ লেের্াত্রা 1 - 1 -    

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পবরনিশউন্নয়ন (স্বাস্থে বিবি 

অনুসরন /টিওএন্ড ইভুক্ত অনকজ 

র্ালার্াল বিনষ্টকরণ/ পবরস্কার –

পবরছন্নতা বৃবদ্ধ ইতোবদ 

উন্নত কর্ ম-

পবরনিশ 

৩ সংখ্যা 

ও 

তাবরখ 

কজলা সর্িায় 

অবফসার 

৩০/৯/২১ 

৩০/১২/২১ 

৩০/৩/২২ 

৩০/৬/২২ 

লেের্াত্রা ৩০/৯/২১ ৩০/১২/২১ ৩০/৩/২২ ৩০/৬/২২    

অজমন      

      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধািার ককৌশল 

কর্ মপবরকল্পনা ২০২১-২০২২ ও 

নত্রর্াবসক পবরিীেণ প্রবতনিনদ 

দির/সংস্থায় দাবখল ও স্ি স্ব ও 

কয়রসাইনে আপনলাে করণ 

কর্ মপবরকল্পনা ও 

নত্রর্াবসক 

বপ্রবতনিদন 

দাবখলকৃত ও 

আপনলাে কৃত 

৪ তাবরখ কজলা সর্িায় 

অবফসার 

৩০/৯/২১ 

৩০/১২/২১ 

৩০/৩/২২ 

৩০/৬/২২ 

লেের্াত্রা ৩০/৯/২১ ৩০/১২/২১ ৩০/৩/২২ ৩০/৬/২২    

অজমন      

১.৭ শুদ্ধািার পরস্বার প্রদান এিং 

পরস্কার প্রািনদর তাবলকা ও 

কয়রসাইনে প্রকাশ 

 

 

 

 

 

 

 

প্রদিপরস্কার ৩ তাবরখ কজলা সর্িায় 

অবফসার 

৩০/৩/২২ লেের্াত্রা   ৩০/৩/২২     

অজমন      

কর্া: আবর্নুল ইসলার্ 

কজলা সর্িায় কর্ মকতমা, ঝালকাঠী। 
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কা মক্রনর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূিক 

 

সূিনকর

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়ননর

দাবয়ত্ব প্রাি 

ব্যবক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 

অথ ম িছনরর 

লেে র্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীেণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লেে র্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ ককায়াে মার ২য় ককায়াে মার ৩য় ককায়াে মার ৪থ ম 

ককায়াে মার 

কর্ােঅ

জমন 

অবজমত

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

 

2. ক্রয়দক্ষদত্র শুদ্ধািার................... 

2.1বপবপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

বপবপআর ২০০৮-এর বিবি ১৬(৬) 

অনু ায়ী ২০২১-২২ অর্ ম বেদরর ক্রয়-

পবরকল্পনাওদয়বসাইদে প্রকাশ 

ক্রয়-পবরকল্পনা 

ওদয়বসাইদে 

প্রকানশত 

4 তাবরখ কজলা সর্িায় 

অবফসার 

01/8/2021 লেের্াত্রা 01/8/2021       

অজমন      

3. শুদ্ধািার সংবিষ্ট এবাং দুিীনত প্রনতদরাদি সহায়ক অন্যান্য কা মক্রর্……………. (অগ্রানিকার নভনিদত নুযিতম পাঁিটি কার্ মক্রম) 

3.1 আইবজএ প্রবশেণ কা মক্রর্  

 থায়থ িাস্তিায়ন বনবিত করার জন্য 

বভবেও কনফানরনন্সর র্াধ্যনর্ 

র্বনেবরং 

বভবেও 

কনফানরনন্সর 

আনয়াবজত  

4 সংখ্যা কজলা সর্িায় 

অবফসার 

4 লেের্াত্রা 1 1 1 1    

অজমন      

3.2ঝালকাঠি সদর উপনজলার 

সর্িায় গুনলা র্বনেবরং এর র্াধ্যনর্ 

কা মক্রনর্র গবতশীরতা আনয়ন  

সর্িানয়র 

ব্যিস্থাপনা 

কবর্টির সানথ 

আনয়াবজত 

র্তবিবনর্য় সভা 

4 সংখ্যা কজলা সর্িায় 

অবফসার 

8 লেের্াত্রা 1 1 1 1    

অজমন      

3.3ঝালকাঠি সদর ও কাঠাবলয়া  

উপনজলার সর্িানয়র বনরীো  

প্রবতনিদন প মানলািনা এিং পরিতী 

আইনগত ব্যিস্থাগ্রিণ র্বনেবরং 

বনরীো  

প্রবতনিদন 

প মানলািনা 

4 % পবরদ মশ মক 50% লেের্াত্রা        

অজমন      

3.৪সর্িায় সবর্বতর সদস্যনদর 

অংশগ্রিনন প্রাবতষ্ঠাবনক গনশুনানী 

আনয়াজন। 

প্রাবতষ্ঠাবনক 

গনশুনানী 

অনয়াবজত 

4 সংখ্যা পবরদ মশ মক 4 লেের্াত্রা        

অজমন      

3.৫ োপ্তনরক কাকদজর তপরতা 

র্ািাই 

োপ্তনরক কাকদজর 

তপরতা বৃনদ্ধ 

৪ % কজলা সর্িায় 

অবফসার 

৮০% লেের্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজমন      

 

  

কর্া: আবর্নুল ইসলার্ 

কজলা সর্িায় কর্ মকতমা, ঝালকাঠী। 



বানষ মক কম মসম্পােি চুনি 202১-202২                                                                             -16- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ই-গভন্যমান্স ও উদ্ভাবি কম মপনরকল্পিা, ২০২১-২২ 

মাঠ পর্ মাদয়র অনফদসর জন্য 

 

 

ক্রর্ কার্ মক্রম 

 

কম মসম্পােি 

সূিক 

একক 

 

কম মসম্পােি 

সূিদকর মাি 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািারণ উিম িলনত মাি 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] ই-িনর্র ব্যবহার বৃনদ্ধ   [১.১.১] ই-ফাইদল জিােবনস্পবিকৃত % ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] তথ্য বাতায়ি হালিাগাে করণ 

[২.১.১] তথ্য বাতায়দি সকল জসবা বক্স হালিাগাে 

কৃত 
সাংখ্যা ১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] বিবভন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাবদ তথ্য 

বাতায়দি প্রকাবশত 
সাংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গভন্যমান্স ও উদ্ভাবি 

কম মপনরকল্পিা বাস্তবায়ি  

[৩.১.১] কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন সংক্রান্ত 

প্রবশেণ আনয়াবজত 
 ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কম মপনরকল্পিার বাস্তবায়ি অগ্রগনত 

পর্ মাদলািিা সাংক্রান্ত সভা আদয়ানজত 
সাংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কম মপনরকল্পিার অি মবানষ মক স্ব-মূল্যায়ি 

প্রনতদবেি ঊর্ধ্মতি কর্তমপদক্ষর নিকে জপ্রনরত 
তানরখ ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ [৪.১] একটি উদ্ভাবিী িারণা/ জসবা 

সহনজ করণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন কা মক্রর্ 

িাস্তিায়ন 

[৪.১.১] একটি উদ্ভাবিী িারিা/ জসবা সহনজ 

করণ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন কা মক্রর্ িাস্তিাবয়ত 
তাবরখ ৫ ২৮/২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 
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কসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত িাস্তিায়ন কর্ মপবরকল্পনা, ২০২১-২০২২  

 

 

কার্ মক্রদমর 

জক্ষত্র 

 

মাি 
কার্ মক্রম 

 

কম মসম্পােি 

সূিক 

প্রর্াণক 

 

একক 

 

কম মসম্পা

েি 

সূিদকর 

মাি 

প্রকৃত 

অজমি 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজমি 

২০২০-২১ 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািারণ 
অনত 

উিম 
উিম 

িলনত 

মাি 

িলনত মাদির 

নিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রানতষ্ঠানিক 

 

 

১৩ 

[১.১] কসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত পনরবীক্ষণ 

কনমটির নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

[১.১.১]নসদ্ধান্ত 

বাস্তবানয়ত 
িাস্তিায়নপ্রবতনিদন % ৮ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] কসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত নত্রর্াবসক 

বভবিনত িালনাগাদ করণ 

[১.২.১] ওনয়ি 

সাইনে প্রবত 

নত্রর্াবসনক 

িালনাগাদ কৃত 

ওনয়িসাইনেিালনা

গাদকৃতনসিাপ্রদানপ্র

বতশ্রুবত 

সংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সক্ষমতা অজমি ১২ 

[২.১] কসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত বিষয়ক 

প্রবশেণ আনয়াজন 

 

[১.১.১]প্রবশেণ 

আনয়াবজত 

প্রবশেণআনদশ, 

আনলািেসূবি, 

প্রবশেণাথীনদর 

তাবলকা, 

িাবজরাশীে 

 

সাংখ্যা 

 

৫ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  জসবা প্রোি নবষদয় 

জস্টকদহাল্ডারগদণর সমন্বদয় অবনহতকরণ 

সভা আদয়াজি 

[১.৩.১]অিবিতকর

ণ সভা অনুবষ্ঠত 
সভার কা মবিিরণী সাংখ্যা ৭ - - ২ ১ - - - 
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অবভন াগ প্রবতকার ব্যিস্থা সংক্রান্ত কর্ মপবরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 
 

কার্ মক্রদমর 

জক্ষত্র 

 

মাি 
কার্ মক্রম 

 

কম মসম্পােি 

সূিক 

 

 

প্রর্াণক একক 

 

কম মসম্পাে

ি সূিদকর 

মাি 

প্রকৃত 

অজমি 

২০১৯

-২০ 

প্রকৃত 

অজমি 

২০২০

-২১ 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািারণ 
অনত 

উিম 
উিম  

িলনত 

মাি 

িলনত মাদির 

নিদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রানতষ্ঠানিক 

ব্যিস্থাপনা 

 

 

৫ 

[১.১] অবভন াগ বনষ্পবি কর্ মকতমা 

(অবনক) ও আবপল কর্ মকতমার তথ্য ও 

কয়িসাইনে নত্রর্াবসক বভবিনত িালনাগাদ 

করণ 

[১.১.১] অনিক ও 

আনপল কম মকতমার 

তথ্য হালিাগােকৃত 

এবাং ওদয়বসাইদে 

আপদলািকৃত 

িালনাগাদসম্পনন্ন

রসরকাবরপত্র, 

ওনয়িসাইনের

বলংক 

সংখ্যা 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

পনরবীক্ষণ ও 

সক্ষমতা 

উন্নয়ি 

 

২০ 

[২.১] বনবদ মষ্ট সর্নয় অনলাইন/ অফলাইনন 

প্রাি অবভন াগ বনষ্পবি এিং বনষ্পবি 

সংক্রান্ত র্াবসক প্রবতনিদন উর্ধ্মতন 

কর্তমপে িরাির কপ্ররণ 

[২.১.১] 

অবভন াগবনষ্পবিকৃত 

বনষ্পবি 

প্রবতনিদন 

% 
৮ 

 
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কর্ মকতমা/কর্ মিারীনদর অবভন াগ 

প্রবতকার ব্যিস্থা এিং বজ আর এস 

সফেওয়োর বিষয়ক প্রবশেণ আনয়াজন 

[২.২.১] 

প্রবশেণআনয়াবজত 

অবফসআনদশ, 

আনলািেসূবি, 

উপবস্থবতর 

িাবজরা 

সংখ্যা 
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] তত্রমানসক নভনিদত পনরবীক্ষণ এবাং 

তত্রমানসক পনরবীক্ষণ প্রনতদবেি উর্ধ্মতি 

কর্তমপদক্ষর নিকে জপ্ররণ 

[২.৩.১] তত্রমানসক 

প্রনতদবেি জপ্রনরত 

পবরিীেণ 

প্রবতনিদন সংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অবভন াগ প্রবতকার ব্যিস্থাপনা 

বিষনয় কিকনিাল্ডারগনণর সর্ন্বনয় 

অিবিতকরণ সভা 

[২.৪.১] সভাঅনুবষ্ঠত 

সভার 

কা মবিিরণী সংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 
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তথ্য অবিকার বিষনয় ২০২১-২২ অথ ম িছনরর িাবষ মক কর্ মপবরকল্পনা 

 

কার্ মক্রদমর 

জক্ষত্র 

 

মাি 
কার্ মক্রম 

 

কম মসম্পােি 

সূিক 

একক 

 

কম মসম্পাে

ি সূিদকর 

মাি 

প্রকৃত 

অজমি 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজমি 

২০২০-

২১ 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

প্রমাণক অসািারণ 
অনত 

উিম 
উিম  

িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

নিদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রানতষ্ঠানিক ১০ 

[১.১] তথ্য অনিকার আইি অনুর্ায়ী 

নিি মানরত সমদয়র মদে তথ্য প্রোি 

 

[১.১.১]নিি মানরত সমদয়র 

মদে তথ্য প্রোিকৃত 
% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% উর্ধ্মতি কার্ মালদয় জপ্রনরত  প্রনতদবেি 

 

সক্ষমতাবৃবদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রনণাবদতভানি প্রকাশন াগ্য 

তথ্য হালিাগাে কদর ওনয়িসাইনে 

প্রকাশ 

[১.2.১]িালনাগাদ কৃত 

তথ্য ওনয়িসাইনে 

প্রকাবশত 

তানরখ 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 
হালিাগােকৃতস্বপ্রনণাবদতভানিপ্রকাশন াগ্যতথ্যসি 

ওদয়বসাইদের নলাংক। 

[১.৩] িাবষ মক প্রবতনিদন প্রকাশ 
[১.3.১] িাবষ মক প্রবতনিদন 

প্রকাবশত 
তাবরখ ০৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-

১১-

২০২১ 

১৫-

১২-

২০১৯ 

- - বানষ মক প্রনতদবেদির কনপ 

[১.৪]  তথ্য অনিকার আইি, ২০০৯ 

এর ৫ িারা অনুসাদর র্াবতীয় তদথ্যর 

কযাোগনর  ও কযাোলগ ততনর/ 

হালিাগােকরণ 

[১.4.১] তদথ্যর কযাোগনর  

ও কযাোলগ 

প্রস্তুতকৃত/হালিাগােকৃত 

তানরখ ০৩   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 
সাংনিি নবষয় অন্তভু মিকৃত মানসক সমন্বয় সভার 

কার্ মনববরণী 

[১.৫] তথ্য অনিকার আইি ও 

নবনিনবিাি সম্পদকম জিসদিতিতা 

বৃনদ্ধকরণ 

[১.5.১]  

প্রিারকা মক্রর্সম্পন্ন 
সাংখ্যা ০৩   ৩ ২ ১ - - 

সভা, জসনমিার, কম মশালার অনফস আদেশ নকাংবা 

প্রিারপদত্রর কনপ। 

[১.৬]তথ্য অবিকার 

বিষনয়কম মকতমাদের প্রনশক্ষণ আদয়াজি    

[১.6.১]প্রনশক্ষণ 

আদয়ানজত 
সাংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - প্রনশক্ষণ আদয়াজদির অনফস আদেশ 

 


