
পিরিশ�-'ক' 

                    দ�র/সং�ার জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না, ২০২১-২০২২  
দ�র/সং�ার নাম: চ��াম উ�য়ন ক��প� 

কায ��েমর নাম কম �স�াদন 
�চক 

 

�চেকর 
মান 

একক 
 

বা�বায়েনরদািয়
��া� �ি�/পদ 

২০২১-
২০২২ 

অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২১-২০২২  ম�� 
ল��মা�া/ 
অজ�ন 

১ম 
�কায়াট �ার 

২য় 
�কায়াট �ার 

৩য় 
�কায়াট �ার 

৪থ � 
�কায়াট �ার 

�মাট 
অজ�ন 

অিজ�ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
১. �ািত�ািনক �ব�া………………………………..... 
১.১ �নিতকতা কিম�র সভা 
আেয়াজন 

সভা আেয়ািজত ৪ সং�া �নিতকতা কিম� ৪ ল��মা�া ০১ ০১ ০১ ০১    
অজ�ন      

১.২ �নিতকতা কিম�র সভার িস�া� 
বা�বায়ন 

বা�বািয়ত 
িস�া� 

৬ % �শাসন িবভাগ 
�নিতকতা কিম� 

৮৫% ল��মা�া ৮৫% ৮৫% ৮৫% ৮৫%    

অজ�ন      
১.৩ �শাসন �িত�ার িনিম� 
অংশীজেনর (stakeholders) 
অংশ�হেণ  সভা 

অ�ি�ত সভা ২ সং�া অথরাইেজশন ও 
��ািনং িবভাগ 

২ ল��মা�া ০ ১ ০ ১    
অজ�ন      

১.৪ ��াচার সং�া� �িশ�ণ 
আেয়াজন 

�িশ�ণ 
আেয়ািজত 

২ সং�া �শাসন িবভাগ 
�নিতকতা কিম� 

৮(৮০) ল��মা�া 
 

২(২০) 
 

২(২০) 
 

২(২০) 
 

 ২(২০) 
 
 

 
 

  

অজ�ন      

১.৫ কম �-পিরেবশ উ�য়ন ও �া�� 
িবিধ �িতপালন/ অেকেজা মালামাল 
িবন�করণ/ পির�ার পিরচছ�           
�জারদারকরণ 

উ�ত কম �-
পিরেবশ 

২ সং�া 
ও 
তািরখ 

�শাসন,�েকৗশল
, পিরক�না,এম 
আই এস িবভাগ 

৩০/০৩/২২ ল��মা�া 
 

  ৩০/০১/২২     

অজ�ন      

১.৬ জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-
পিরক�না, ২০২১-২২ ও ��মািসক 
পিরবী�ণ �িতেবদন সংি�� 
ম�ণালেয় দািখল ও � � 
ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ 
 
 

কম �-পিরক�না  
ও ��মািসক 
�িতেবদন 

দািখল�ত ও 
আপেলাড�ত 

১ তািরখ এম আই এস 
িবভাগ 

৩০/৬/২১ 
১৭/১০/২১ 
১০/০১/২২ 
১০/০৪/২২ 

ল��মা�া ৩০/৬/২১ ১৭/১০/২১ ১০/০১/২২ ১০/০৪/২২   ৪থ � 
�কায়াট �ােরর 
িরেপ �াট  
২০২২-২০২৩ 
অথ �বছেরর 
১ম 
�কায়াট �াের 
পাঠােনা হেব। 

অজ�ন      

১.৭ আওতাধীন  আ�িলক/ মাঠ 
পয �ােয়র কায �ালয় (�েযাজ� ��ে�) 
ক��ক দািখল�ত জাতীয় ��াচার 
�কৗশল কম �-পিরক�না ও পিরবী�ণ  
�িতেবদেনর ওপর িফড�াক �দান  

িফড�াক 
সভা/কম �শালা 

অ�ি�ত 

   ৪ তািরখ এম আই এস 
িবভাগ 

 ল��মা�া - - - -   চউক 
আওতাধীন  
আ�িলক 
পয �ােয়র 
কায �ালয় �নই।  

অজ�ন      



কায ��েমর নাম কম �স�াদন 
�চক 

 

�চেকর 
মান 

একক 
 

বা�বায়েনরদািয়
��া� �ি�/পদ 

২০২১-
২০২২ 

অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২১-২০২২  ম�� 
ল��মা�া/ 
অজ�ন 

১ম 
�কায়াট �ার 

২য় 
�কায়াট �ার 

৩য় 
�কায়াট �ার 

৪থ � 
�কায়াট �ার 

�মাট 
অজ�ন 

অিজ�ত 
মান 

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

১.৮ ��াচার �র�ার �দান এবং 
�র�ার�া�েদর তািলকা ওেয়বসাইেট 
�কাশ 

�দ� �র�ার     ১ তািরখ �নিতকতা কিম� ৩০/০৬/২২ ল��মা�া    ৩০/০৬/২২    

অজ�ন      

২.  আিথ �ক �ব�াপনা উ�য়ন ........................................................................ 
২.১ ২০২১-২২ অথ � বছেরর �য়-
পিরক�না পিরক�না  (�কে�র  
অ�েমািদত বািষ �ক �য় 
পিরক�নাসহ)   ওেয়বসাইেট �কাশ 

�য়-পিরক�না 
ওেয়বসাইেট 

�কািশত 

২ তািরখ এম আই এস 
িবভাগ 

২৯/০৭/২১
৩০/০৩/২২ 

ল��মা�া ২৯/০৭/২১  ৩০/০৩/২২     

অজ�ন      

  



কায ��েমর নাম কম �স�াদন 
�চক 

 

�চেকর 
মান 

একক 
 

বা�বায়েন
রদািয়��া

� 
�ি�/পদ 

২০২১-২০২২ 
অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২১-২০২২  ম�� 
ল��মা�া/ 
অজ�ন 

১ম 
�কায়াট �ার 

২য় 
�কায়াট �ার 

৩য় 
�কায়াট �ার 

৪থ � 
�কায়াট �ার 

�মাট 
অজ�ন 

অিজ�ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
২.২ �কে�র PSC / PIC সভা 
আেয়াজন 
  

সভা আেয়ািজত ২ সং�া �েকৗশল 
িবভাগ 

PSC-২ ল��মা�া ০ ১ ০ ১    
অজ�ন      

PIC-৪ ল��মা�া ১ ১ ১ ১  
অজ�ন      

২.৩ বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ বা�বায়ন বািষ �ক উ�য়ন 
কম ��িচ 

বা�বািয়ত 

   ২ % �েকৗশল 
িবভাগ 

৮৫% ল��মা�া ২০% ৪০% ৬০% ৮০%    

অজ�ন      

২.৪ �ক� সমাি� �শেষ �কে�র 
স�দ (যানবাহন, কি�উটার, 
আসবাবপ� ইত�ািদ) িবিধ �মাতােবক 
হ�া�র করা 

�কে�র স�দ 
িবিধ �মাতােবক 

হ�া�িরত 

    ২ তািরখ �েকৗশল 
িবভাগ 

৩০/০৬/২২ ল��মা�া    ৩০/০৬/২২    

অজ�ন      

৩. ��াচার সংি�� এবং �ন�িত �িতেরােধ সহায়ক অ�া� কায ��ম……………..৩০ (অ�ািধকার িভি�েত ��নতম প�চ� কায ��ম) 
৩.১ �সবা স�াহ এবং িসিডএ ভবেন 
িডিজটাল িডসে� এর মা�েম 
জনগণেক িস.িড. এ �দ� �সবা, 
�সবার ধরন, সহেজ �সবা �াি�র 
িবষেয় অবিহতকরণ 

�সবা স�াহ 
চা�করণ 

৬ তািরখ �নিতকতা 
কিম� ও 
এম আই 
এস িবভাগ 

৩০/০৬/২২ ল��মা�া - - - ৩০/০৬/২২    
অজ�ন - - -   

৩.২ �িম �বহার ছাড়প� 
অনলাইনিভি�ক �সবা�দান 
িনি�তকরণ   

বা�বায়ন�ত ৬ % পিরক�না 
িবভাগ 

১০০% ল��মা�া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    
অজ�ন      

৩.৩ িবেশষ �ক� ছাড়প� 
অনলাইনিভি�ক �সবা�দান 
িনি�তকরণ   

বা�বায়ন�ত ৬ % পিরক�না 
িবভাগ 

৭০% ল��মা�া ৪০% ৫০% ৬০% ৭০%    
অজ�ন      

৩.৪ িনম �াণ অ�েমাদন সং�া� কায ��ম 
বা�বায়ন�ত 

৬ % পিরক�না 
িবভাগ 

৭০% ল��মা�া ৪০% ৫০% ৬০% ৭০%    

অজ�ন      
৩.৫ �ট/��াট এর ত� 
অনলাইনিভি�ক হালনাগাদকরণ 

হালনাগাদ ৬ % এম আই 
এস ও 
এে�ট 
�া� 
িবভাগ 

৫০% ল��মা�া ২০% ৩০% ৪০% ৫০%    
অজ�ন      

 

িব:�:- �কান �িমেকর কায ��ম �েযাজ� না হেল তার কারণ ম�� কলােম উে�খ করেত হেব। 

 


