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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

কিব নজল ইনিউট িবগত িতন বছের নজেলর িনজ রচনার ৬৬ ,  বাণী  ও ের নজল সংগীত রিলিপ ২৫ , ৩
নজল িবষয়ক গেবষণাধম বাংলা পিকা,  ৩০ নজল িবষয়ক গেবষণাধম  ও ৩ নজল রচনার ইংেরিজেত অিদত  কাশ
কেরেছ। যার মে উেখেযা হেলা কাজী নজল ইসলােমর িবোহী কিবতার শতবষ  ারক, িজব শতবষ  ারক, াধীনতার বণ 
জয়ী ারক, নজল সম ১-১৭ খ, র ও িত,  বাণী ও ের নজল সংগীত রিলিপ ৪৬ থেক ৫৪তম খ। ইনিউেট নজল
সংগীত, আি ও নাচ এর উপর িশণ কাস  পিরচািলত হেয়েছ। এ সকল িশণ কােস  মাট ৯০০জন িশণাথেক িশণ দান
করা  হেয়েছ।    বাণী  ও  ের  নজল  সংগীেতর  চার  ও  সােরর  লে  নজল  সংগীত  মাণীকরণ  পিরষদ  ৩৯  নজল  সংগীেতর
রিলিপ মাণীকরণ কেরেছ।

সমা এবং চােলসহ:

কিব নজল ইনিউট িতার  পর নজল িতধ িবিভ জায়গায়  কিব  নজল ইনিউট ক ািপত হওয়ায় কােজর পিরিধ  ও
াপকতা ি পেয়েছ িক স অযায়ী সাংগঠিনক কাঠােমাগত িবধা বােড়িন। পয া পিরমােণ জনবল না থাকায় কায সাদন িবিত
হে। িবগত ২ বছর কািভড-১৯ এর কারেণ অা িতােনর ায় কিব নজল ইনিউেটর াভািবক কায ম যথাযথভােব পিরচালনা
করা সব হয়িন। নজল চচ া ে ণল পয ােয় আহ ি করাই ধান চােল। অতএব নজল চতনা িবকােশ জলা শাসনেক
সৃ করেত পারেল তা নজল চচ ার িবকােশ সহায়ক িমকা রাখেত পারেব।

ভিবৎ পিরকনা:

অতািনক ি বহােরর মােম নজল জাঘর এর নঃিবাস ও নজল আকাইভ িতার মােম নজল চচ ার  সািরতসহ
দেশ ও আজািতক পিরমেল জাতীয় কিবেক মিহমায় ও ময াদায় অিধিত করার জ নজল সািহত ও সংগীত িবিভ ভাষায়
অবাদ ও সিলর চার ও সাের েয়াজনীয় কায ম হণ নজল িতিবজিড়ত চাম, ফিরদর, য়াডাার কাপ াসডাায় ও
মািনকগের তওতায় জনবলসহ নজল িতেক াপন।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১০ নজল রচনা, ১ নজল সংগীেতর রিলিপ, ১ গেবষণাধম  ও ১ গেবষণাধম পিকা কাশ।
২০০জন িশাথেক  বাণী  ও  ের  নজল সংগীত িশণ ৫০জন িশাথেক  বাণীেত নজল রচনার  আির িশণ
এবং ৩০জন িশাথেক নজল সংগীত িবষয়ক ত িশণ।
নজল সংগীেতর  বাণীর রিলিপ সংহ এবং রিলিপ মাণীকরণ।
নজল জ-বািষ কী যথাযথ ময াদায় পালন।
ণীজেনর জ-বািষ কী যথাযথ ময াদায় পালন।
নজল রিচত ও তর িকম  দেশ/িবেদেশ রণ।
কম কতা কম চারীেদর সমতা ি ও উয়ন লে িশণ/কম শালার আেয়াজন।
নজল-গেবষণা ও নজল-সংগীেত অনসাধারণ অবদােনর ীিতপ ’নজল-রার’ দান।
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

নজল চতনা স বাংলােদশ।

১.২ অিভল (Mission)
জাতীয় কিব কাজী নজল ইসলােমর িকম  সংহ, সংরণ, গেবষণা, চার ও সােরর মােম দশীয় সংিতর িবকাশ ও
উৎকস  সাধন।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. জাতীয় কিব কাজী নজল ইসলােমর িকম  সংহ, সংরণ, চার ও সার।
২. জাতীয় ও আজািতক পিরমেল জাতীয় কিবেক মিহমায় ও ময াদায় িতা।
৩. নজল সংগীত, কিবতা আি ও নজল সংগীত িবষয়ক ত  চচ ার  ত।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. কিব’র সািহত সংগীতসহ সকল িকেম র অশীলেন উৎসািহত করা;
২. কিব’র সািহত সংগীতসহ সকল িকম  দেশ িবেদশ হইেত সংহ, সংকলন ও সংরণ করা এবং এইিলেক
অিবতভােব  আিনক  পিতেত  কাশ  ও  চার  করা;
৩. কিব’র সািহত সংগীতসহ সকল িকেম র উপর গেবষণা, কাশনা, সংরণ এবং উহা চােরর জ েয়াজনীয় বা
করা;
৪. সংগীত, সািহত ও অা ে কিব’র অবদান সিকত িবষেয় সেলন, বৃতা, িবতক ও সিমনােরর আেয়াজন
করা;
৫. নজল সংগীত ও সািহত-সিকত ক, রকড , াপ ও অা সংহ সংরেণর জ লাইেির ও আকাইভস
িতা করা;
৬. নজল সংগীত, নজল সংগীত িভিক ত, নজল কিবতার কািরওািফ এবং নজেলর কিবতা আি যথাথ 
িশেণর বা করা;
৭. নজল সংগীত শাে উতর িডী দােনর বা করা ও নজল সংগীত, সািহত ও অা ে ণ  ও অা
অবদােনর ীিতপ িত বৎসর ও নজল রার দান করা; এবং
৮. িথবীর িবিভ ভাষায় কিব’র সািহত কােম র অবাদ কাশ ও িবাপী চােরর বা করা।
৯. নজল সংগীেতর  বাণীর রিলিপ সংহ ও মাণীকরণ এবং বই আকাের কাশ।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ
িনধ ািরত লমাা

অজেনর
ে যৗথভােব

দািয়া
মণালয়/িবভাগ/

সংহাসেহর নাম

উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

নজল চচ ার আহ ি ও সার
২০২৪-২৫ অথ বছর পয  মােয়
ি।

নজল সংগীত, কিবতা আি ও
নজল সংগীত িবষয়ক ত
িশণ সাদন।

শতকরা (%)
ির হার

কেরানাকালীন িশণ
িগত রাখা হেয়িছেলা
সরকার কক

২২০ ৩০% ৪০% ৭০%
িশণিচ, অিফস
আেদশ, সনদ প দান,
িশণাথ তািলকা

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] জাতীয় কিব
কাজী নজল
ইসলােমর িকম 
সংহ, সংরণ,
চার ও সার।

২৫

[১.১] নজল রচনা কাশ
[১.১.১] কািশত
জনশীল বই

সমি সংা ১০ ২০ ১০ ১০ ০৮ ০৬ ০৫ ০৪ ১০ ১৪

[১.২] গেবষণাধম ের
পািলিপ ত ও 
কাশ

[১.২.১] ের
পািলিপ ত

সমি সংা ২ ১ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১

[১.২.২] কািশত
গেবষণালক বই

সমি সংা ২ ২ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১

[১.৩] গেবষণাধম পিকা
কাশ

[১.৩.১] পিকা
কাশ

সমি সংা ২ ১ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১

[১.৪] কাশনা িবয়
[১.৪.১] িবিত
কাশনা

সমি সংা ৩ ৫০০০ ৭০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ৫০০০ ৪০০০ ১০০০০ ১০০০০

[১.৫] নজল জ
বািষ কী অান
আেয়াজন

[১.৫.১] আেয়ািজত
অান

সমি সংা ৩ ২ ২ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২

[১.৬] িবিভ অান ও
িতেযািগতা আেয়াজন

[১.৬.১] আেয়ািজত
অান

সমি সংা ৩ ১০ ১০ ১৪ ১২ ১০ ৮ ৬ ৮ ৮
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] জাতীয় ও
আজািতক
পিরমেল জাতীয়
কিবেক মিহমায়
ও ময াদায়
িতা।

২৫

[২.১] নজল রিচত ও তর
িকেম র উপর গেবষণা
রচনা দেশ ও িবেদেশ
রেণর বাকরণ

[২.১.১] রচনা িবতরণ সমি সংা ৩ ৪১৭ ২৫০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ১০০ ৫০ ২৫০ ২৬০

[২.২] দেশর বইেমলায়
অংশহণ

[২.২.১] মলায়
অংশহণ

সমি সংা ৪ ১ ৩ ৮ ৬ ৪ ৩ ২ ৮ ৯

[২.৩] আজািতক বই
মলায় অংশহণ

[২.৩.১] মলায়
অংশহণ

সমি সংা ২ ০ ১ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২

[২.৪] নজল রার দান

[২.৪.১] িকা
দান,  দান,
সনদ দান, সানী
দান

সমি সংা ৪ ০ ০ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২

[২.৫] কম কতা/কম চারীেদর
সমতা ি ও উয়ন

[২.৫.১] সরকাির িবিধ
িবধােনর উপর
অভরীণ িশণ

সমি সংা ৪ ৬ ২০ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২

[২.৫.২] সমসামিয়ক
িবষেয় লািন ং সশন

সমি সংা ৩ ৫ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬

[২.৫.৩] কম কতা/
কম চারীেদর সমতা
ি ও উয়ন িবষয়ক
কম শালা

সমি সংা ৩ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[২.৫.৪]
ইনিউেটর
িশণ কাস  সেহর
মান উয়ন িবষয়ক
কম শালা (িশণাথ
: সংগীত, আি,
ত িশকগণ)

সমি সংা ২ ০ ০ ২ ১ ০ ০ ০ ৩ ৪
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] নজল
সংগীত, কিবতা
আি ও নজল
সংগীত িবষয়ক
ত  চচ ার
 ত।

২০

[৩.১] নজল সংগীেতর
 বাণীর রিলিপ সংহ

[৩.১.১] সংিহত
রিলিপ

সমি সংা ৩ ২০ ১০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫

[৩.২] রিলিপ শাণীকরণ
ও বই আকাের কাশ

[৩.২.১] রিলিপ
মাণীকরণ

সমি সংা ৩ ৮ ১২ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৬

[৩.২.২] রিলিপর
 কাশ

সমি সংা ৩ ২ ২ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ২

[৩.২.৩] রিলিপর
পািলিপ ত

সমি সংা ২ ২ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১

[৩.৩]  বাণী ও ের
নজল সংগীত, কিবতা
আি এবং ত িশণ
কােস র আেয়াজন

[৩.৩.১] সংগীত
িশণ কাস 

সমি সংা ৩ ৯ ৯ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৯ ৯

[৩.৩.২] কিবতা
আি িশণ কাস 

সমি সংা ৩ ২ ২ ৩ ২ ১ ০ ০ ২ ২

[৩.৩.৩] ত
িশণ কাস 

সমি সংা ৩ ২ ২ ৩ ২ ১ ০ ০ ২ ২
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত





ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৬, ২০২২ ১৫:২৯ া: ১৩

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ অ ও  অথ  ও শাসন

২ কনই কিব নজল ইনিউট

৩ গ ও  গেবষণা ও কাশনা

৪ সং  িব সংিত, দশ ণী, িবয়
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] নজল রচনা কাশ [১.১.১] কািশত জনশীল বই গেবষণা ও কাশনা শাখা িত 

[১.২] গেবষণাধম ের পািলিপ ত ও  কাশ
[১.২.১] ের পািলিপ ত গেবষণা ও কাশনা শাখা পািলিপ ত

[১.২.২] কািশত গেবষণালক বই গেবষণা ও কাশনা শাখা  িত

[১.৩] গেবষণাধম পিকা কাশ [১.৩.১] পিকা কাশ গেবষণা ও কাশনা শাখা িত পিকা

[১.৪] কাশনা িবয় [১.৪.১] িবিত কাশনা সংিত, দশ নী ও িবয় শাখা বই িবির রিজার

[১.৫] নজল জ বািষ কী অান আেয়াজন [১.৫.১] আেয়ািজত অান সংিত, দশ নী ও িবয় শাখা অিফস আেদশ, আেলাকিচ, ওেয়ব সাইেট কাশ

[১.৬] িবিভ অান ও িতেযািগতা আেয়াজন [১.৬.১] আেয়ািজত অান সংিত, দশ নী ও িবয় শাখা অিফস আেদশ, আেলাকিচ, ওেয়ব সাইেট ত কাশ

[২.১] নজল রিচত ও তর িকেম র উপর গেবষণা রচনা
দেশ ও িবেদেশ রেণর বাকরণ

[২.১.১] রচনা িবতরণ অথ  ও শাসন শাখা িরিজান রিজার

[২.২] দেশর বইেমলায় অংশহণ [২.২.১] মলায় অংশহণ সংিত, দশ নী ও িবয় শাখা অিফস আেদশ

[২.৩] আজািতক বই মলায় অংশহণ [২.৩.১] মলায় অংশহণ সংিত, দশ নী ও িবয় শাখা অিফস আেদশ

[২.৪] নজল রার দান [২.৪.১] িকা দান,  দান, সনদ দান, সানী দান গেবষণা ও কাশনা শাখা অিফস আেদশ, আেলাকিচ, ওেয়ব সাইেট ত দশ ন

[২.৫] কম কতা/কম চারীেদর সমতা ি ও উয়ন

[২.৫.১] সরকাির িবিধ িবধােনর উপর অভরীণ িশণ অথ  ও শাসন শাখা
অিফস আেদশ, হািজরা, আেলাকিচ, ওেয়ব সাইেট
ত দশ ন

[২.৫.২] সমসামিয়ক িবষেয় লািন ং সশন অথ  ও শাসন শাখা
অিফস আেদশ, হািজরা, আেলাকিচ, ওেয়ব সাইেট
ত দশ ন

[২.৫.৩] কম কতা/ কম চারীেদর সমতা ি ও উয়ন িবষয়ক
কম শালা

অথ  ও শাসন শাখা
অিফস আেদশ, হািজরা, আেলাকিচ, ওেয়ব সাইেট
ত দশ ন

[২.৫.৪] ইনিউেটর িশণ কাস  সেহর মান উয়ন
িবষয়ক কম শালা (িশণাথ : সংগীত, আি, ত
িশকগণ)

অথ  ও শাসন শাখা
অিফস আেদশ, হািজরা, আেলাকিচ, ওেয়ব সাইেট
ত দশ ন

[৩.১] নজল সংগীেতর  বাণীর রিলিপ সংহ [৩.১.১] সংিহত রিলিপ গেবষণা ও কাশনা শাখা রিলিপর তািলকা

[৩.২] রিলিপ শাণীকরণ ও বই আকাের কাশ

[৩.২.১] রিলিপ মাণীকরণ গেবষণা ও কাশনা শাখা সভার িবি

[৩.২.২] রিলিপর  কাশ গেবষণা ও কাশনা শাখা িত 

[৩.২.৩] রিলিপর পািলিপ ত গেবষণা ও কাশনা শাখা পািলিপর সংা
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৩.৩]  বাণী ও ের নজল সংগীত, কিবতা আি এবং
ত িশণ কােস র আেয়াজন

[৩.৩.১] সংগীত িশণ কাস  গেবষণা ও কাশনা শাখা অিফস আেদশ, হািজরা, রিজার

[৩.৩.২] কিবতা আি িশণ কাস  গেবষণা ও কাশনা শাখা অিফস আেদশ, হািজরা, রিজার

[৩.৩.৩] ত িশণ কাস  গেবষণা ও কাশনা শাখা অিফস আেদশ, হািজরা, রিজার
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ







ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা ২০২২-২৩   

(র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/দপ্তি/সংস্থা পর্ যায়য়ি অরিয়সি জর্ন্) 
 

 

ক্রম  

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  র্ান কার্ মক্রর্ 
কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অতি উত্তম উত্তর্ চলতি র্ান 
চলতি র্াকনর 

তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭   ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

 

[১] ই-গভর্ন্যান্স ও 

উদ্ভাবন সংক্রান্ত 

কার্ যক্রমমর 

বাস্তবায়ন 

জ ারদারকরণ 

 

 

 

 

 

৩০ 

[১.১] ক্ষসবা সহতিকরণ/ 

তিতিটাইকিশকনর র্াধ্যকর্ উদ্ভাবনী 

ধারণা বাস্তবায়ন 

[১.১.১] ক্ষসবা সহতিকরণ /তিতিটাইকিশকনর 

র্াধ্যকর্ ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি 
 

িাতরখ ১০ 
   ০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ 

 

৩১/০৫/২০২৩ 
 

[১.২] ইিঃপূমব য বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী 

ধারণা, সহত কৃি ও তিত টাই কৃি 

জসবার িাটামব  প্রস্তুি  করা  এবং 

জসবাসমূহ চালু রাখা  

 

[১.২.১] ইিঃপূমব য বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহত কৃি ও তিত টাই কৃি জসবার িাটামব  

প্রস্তুিকৃি 

িাতরখ ২ 
১৩/১০/২০২২ ২৭/১০/২০২২ ১০/১১/২০২২ -- --- 

[১.২.২] ইিঃপূমব য বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহত কৃি ও তিত টাই কৃি জসবাসমূহ চালুকৃি 

িাতরখ ৭ 
০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ ৩১/০৫/২০২৩  

[১.৩] ই-নতির ব্যবহার বৃতি 

 

[১.৩.১] ই-ফাইকল জনাট তনষ্পতত্তকৃি   % ৪ ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬০% 

[১.৪] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর সম্ভাব্য 

চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় আইন/পতলতস/ 

কর্ মপতরকল্পনা প্রণয়ন এবং 

তবষয়তিতত্তক কর্ মশালা আকয়ািন 

[১.৪.১] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর সম্ভাব্য চযাকলঞ্জ 

ক্ষর্াকাকবলায় আইন/পতলতস/কর্ ম-পতরকল্পনা প্রণীি 

িাতরখ  ৪ ৩১/১০/২০২২ ১৬/১১/২০২২ ৩০/১১/২০২২ ১৫/১২/২০২২ ২৯/১২/২০২২  

[১.৪.২] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

তবষয়তিতত্তক কর্ মশালা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ২ --- ১ - - -- 

 

 

২ 

[২] প্রাতিষ্ঠাতনক 

সক্ষমিা বৃতি  
২০ 

[২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকৃি    

         (ত্রত্রর্াতসক তিতত্তকি) 

সংখ্যা ৬ ৪ ৩ -- ২ -- 

[২.২] ই-গির্ন্মান্স ও উদ্ভাবন 

কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কম যপতরকল্পনা  বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 

প্রতিক্ষণ আময়াত ি  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ -- -- 

[২.২.২]ই-গির্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর 

ির্ন্ বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ৫৫% ৫০% 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবিাকগ ক্ষপ্রতরি 

 

িাতরখ ৩ ১৫/০১/২০২৩ ২২/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ 

[২.২.৪] আওিাধীন দপ্তর/সংস্থার অধ মবাতষ মক 

স্বমূল্যায়ন প্রতিকবদন পর্ মাকলাচনা সংক্রান্ত 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবিাকগ ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ২ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩ ২৮/০২/২০২৩  



 

ক্রম  

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  র্ান কার্ মক্রর্ 
কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অতি উত্তম উত্তর্ চলতি র্ান 
চলতি র্াকনর 

তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭   ৮ ৯ ১০ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি 

উদ্ভাবনী উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

 

িাতরখ ৩ 
৩১/০৫/২০২৩ ৩০/০৬/২০২৩ -- -- ---- 



 

অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত কর্ মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

কার্ যক্রমেি 

ক্ষেত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যসম্পাদ

ন সূচমকি 

োন 

প্রকৃত 

অর্যন  

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অর্যন  

২০২১-২২ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধাি

ণ 

অরত 

উত্তে 
উত্তে  

চলরত 

োন 

চলরত োমনি 

রনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রোভিষ্ঠোভিক ১৪ 

[১.১] অভিয োগ ভিষ্পভি কর্ মকিমো 

(অভিক) ও আভিল কর্ মকিমোর িথ্য 

ওযেবসোইযে এবং ভিআরএস 

সফেওেযোযর (প্রয োিয ক্ষেযে) 

ত্রের্োভসক ভিভিযি হোলিোগোদকরণ 

[১.১.১] অরনক ও 

আরপল কে যকতযাি 

তথ্য ওযেবসোইযে 

ও ভিআরএস 

সফেওেযোযর 

হোলিোগোদকৃি/ 

আপমলাডকৃত 

সংখ্যো ৪   ৪ ৩    

[১.২] রনরদ যষ্ট সেমে 

অনলাইমন/অফলাইমন প্রাপ্ত 

অরিমর্াগ রনষ্পরত্ত 

[১.২.১] অভিয োগ 

ভিষ্পভিকৃি % ৭   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] অরিমর্াগ রনষ্পরত্ত সংক্রান্ত 

োরসক প্ররতমেদন ঊর্ধ্যতন কর্তযপে 

েিােি ক্ষপ্রিণ 

[১.৩.১] র্োভসক 

প্রভিযবদি ক্ষপ্রভরি % ৩   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

িভরবীেণ 

ও সের্িো 

অিমি 

১১ 

[২.১] ত্রত্রোরসক রিরত্তমত 

পরিেীেণ এেং ত্রত্রোরসক 

পরিেীেণ প্ররতমেদন ঊর্ধ্যতন 

কর্তযপমেি রনকট ক্ষপ্রিণ 

[২.২.১] ত্রের্োভসক 

প্রভিযবদি ক্ষপ্রভরি 
সংখ্যো ৩ - - ৪ ৩ ২ ১  

[২.২] কে যকতযা/কে যচািীমদি 

সর্ন্বযে অরিমর্াগ প্ররতকাি ব্যেস্থা 

এেং রর্আিএস সফটওেযাি 

রেষেক ক্ষসরেনাি/কে যশালা/ 

প্ররশেণ আমোর্ন 

[২.১.১]   

প্রভিেণ/ক্ষসরেনাি/

কে যশালা 

আযেোভিি 

 

সংখ্যো ৪ - - ২ ১ - - - 

[২.৩] অভিয োগ প্রভিকোর 

ব্যবস্থোিিো ভবষযে 

ক্ষেকযহোল্ডোরগযণর সর্ন্বযে 

অবভহিকরণ সিো আযেোিি 

[২.৩.১] 

অবভহিকরণ সিো 

আযেোভিি 

সংখ্যো ৪   ২ ১    

 



 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ মপতিকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

কার্ যক্রমেি 

সেত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যেম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যেম্পাদন 

সূচমকি 

োন 

প্রকৃি 

অর্যন  

২০২০-২১ 

প্রকৃি 

অর্যন  

২০২১-২২ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অোধাি

ণ 

অতি 

উত্তে 
উত্তে  

চলতি 

োন 

চলতি োমনি 

তনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাতিষ্ঠাতিক ১৮ 

[১.১] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি িংক্রান্ত পতিবীেণ 

কতেটি পুনর্ যঠন 

[১.১.১] কতেটি 

পুনর্ যঠিি িংখ্যা ৩   ৪ ৩ ২ ১  

[১.২] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি িংক্রান্ত পতিবীক্ষণ 

কতর্টিি িিাি তিদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

[১.৩.১] তেদ্ধান্ত 

বাস্তবাতয়ি এবং 

প্রতিমবদন সপ্রতিি 

% ৪   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষতয় 

আওিাধীি দপ্তি/িংস্থাি ির্ন্বতয় 

ত্রৈর্াতিক তিতিতি িিা আতয়াজি 

[১.২.১] িিা 

আতয়াতজি িংখ্যা ২   ৪ ৩ ২ ১  

[১.৪] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি হালিাগাদকিণ 

(আওিাধীি দপ্তি/িংস্থািহ) 

[১.৪.১] 

হালনার্াদকৃি িংখ্যা ৯   ৪ ৩ ২ ১  

িক্ষর্িা 

অজমি  
৭ 

[২.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষয়ক 

কে যশালা/প্রতশেণ/মেতেনাি 

আময়ার্ন 

[২.১.১] প্রতশেণ/ 

কর্ মশালা 

আতয়াতজি 

িংখ্যা ৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষতয় 

স্টেকতহাল্ডািগতণি ির্ন্বতয় 

অবতহিকিণ িিা আময়ার্ন 

[২.২.১]  

অবতহিকিণ িিা 

আতয়াতজি 

 

িংখ্যা ৪ - - ২ ১    

 



তথ্য অধিকার ধিষয়ে ২০২২-২৩ অর্ থিছয়রর িাধষ থক কর্ থপধরকল্পনা (সকল সরকাধর অধিয়সর জন্য প্রয় াজয) 

কর্ মসম্পাদনের 

ক্ষেত্র 
র্াে কার্ মক্রর্ 

কর্ মসম্পাদে 

সূচক 
একক 

কর্ মসম্পাদে 

সূচনকর 

র্াে 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০20-

২1 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০২1-

২2 

লেযর্াত্রা ২০২2-২০২3 

অসাধারণ অতত উত্তর্ উত্তর্ চলতত র্াে 

চলতত 

র্ানের 

তেনে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাততষ্ঠাতেক ৬ 

[১.১] তথ্য অতধকার আইে 

অনুর্ায়ী তেধ মাতরত সর্নয়র র্নে 

তথ্য প্রাতির আনেদে তেষ্পতত্ত 

[১.১.১] তেধ মাতরত সর্নয়র 

র্নে তথ্য প্রাতির আনেদে 

তেষ্পতত্ত 

% 0৬ ১০০% ৯০% ৮০% - - 

সের্তা বৃধি 
1৯ 

[১.২] স্বতঃপ্রয় াধিতভায়ি 

প্রকাশয় াগ্য সকল তথ্য হালোগাদ 

কনর ওয়েিসাইয়ে প্রকাশ 

[১.2.১] হালনাগািকৃত তথ্য 

ওয়েিসাইয়ে প্রকাধশত 

তাতরখ 
০৪ 

৩১-১২-২০২2 

ও 

৩০-০৬-২০২২ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

[১.৩] িাধষ থক প্রধতয়িিন প্রকাশ 
[১.3.১] তেধ মাতরত সর্নয় 

িাধষ থক প্রধতয়িিন প্রকাধশত 
তাধরখ ০৩ ১৫-১০-২০২2 

৩১-১০-

২০২2 

৩০-১১-

২০২2 
- - 

[১.৪]  তথ্য অতধকার আইে, 

২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসানর 

র্ােতীয় তনথ্যর কযাটালগ ও 

ইেনেক্স তততর/ হালোগাদকরণ 

[১.4.১]  তনথ্যর কযাটালগ ও 

ইেনেক্স 

প্রস্তুতকৃত/হালোগাদকৃত 

তাতরখ ০৩ ৩১-১২-২০২2 
১৫-০১-

২০২3 

৩১-০১-

২০২3 
- - 

[১.৫] তথ্য অতধকার আইে ও 

তেতধতেধাে সম্পনকম র্েসনচতেতা 

বৃতিকরণ 

[১.5.১]  প্রচার কা থক্রর্ 

সম্পন্ন 
সংখ্যা ০৪ 3 2 1 - - 

[১.৬] তথ্য অধিকার আইে, ২০০৯ 

ও এর তেতধর্ালা, প্রতেধাের্ালা, 

স্বতঃপ্রনণাতদত তথ্য প্রকাশ 

তেনদ মতশকাসহ সংতিষ্ট  ধিষয়ে 

কর্ মকতমা/কর্ মচারীনদর প্রতশেণ 

আনয়ার্ে 

[১.6.১] প্রতশেণ আনয়াতর্ত সংখ্যা ০৩ ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] তথ্য অধিকার সংক্রান্ত 

প্রয়তযকটি ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

প্রধতয়িিন ধনি থাধরত সর্য়ে 

ওয়েিসাইয়ের তথ্য অধিকার 

সসিািয়ে প্রকাশ 

[১.৭.১] ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

প্রধতয়িিন ওয়েিসাইয়ের তথ্য 

অধিকার সসিািয়ে প্রকাধশত 

সংখ্যা ০2 ৪ ৩ ২ ১ 




