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কম মসংস্থান ব্যাংক এর কম মসম্পাদক্ষনর সাবব মক বচত্র 

(Overview of the Performance of Karmasangsthan Bank) 

সাম্প্রবতক অজমন, চযাক্ষলঞ্জ এবং ভববষ্যৎ পবরকল্পনা 
 

সাম্প্রবতক বছরসমূক্ষহর (৩বছর) প্রধান অজমনসমূহ: 
 

সদক্ষশর বিকার বিনশষ কনর সবকার যুবক্ষদর কম মসংস্থাক্ষনর লক্ষেয ১৯৯৮ সক্ষনর ৭নং আইন বক্ষল কম মসংস্থান ব্যাংক প্রবতবিত 

হয়। ২০১৯-২০ হক্ষত ২০২১-২২ অর্ মবছক্ষর বিভাগীয় কা মালয়, ঢাকার ঋণ ববতরণ ২৮৮.৮০ সকাটি টাকা সর্ক্ষক ৩৭১.৭৯সকাটি 

টাকায় উন্নীত হক্ষয়ক্ষছ। একই ভাক্ষব ববণ মত সমক্ষয় ঋণ আদাক্ষয়র পবরমাণ ২৮০.২৮ সকাটি টাকা সর্ক্ষক ৩৮৫.৮৫ সকাটি টাকায় 

উন্নীে হনয়নে। এ কার্ মক্রক্ষমর ফলশ্রুবতক্ষত ব্যাংক ২০২১-২২ অর্ মবছর পর্ মন্ত প্রেযেভানি ২২০৬৩০ জন এিং পনরােভানি 

৫৭৫৮৪৪ জনসহ বর্াট ৭৯৬৪৭৪ জন সবকাক্ষরর কম মসংস্থান সৃজন কক্ষরক্ষছ। পুবঞ্জভূত ঋণ আদাক্ষয়র হার ৯৪%। 

 

 

সমস্যা এবং চযাক্ষলঞ্জসমূহঃ 
 

 বিদ্যর্ান Demographic Dividend পবরবিবেনে কর্ মসংিান সৃজন সি মাবিককরণ; 

 কম মসংস্থান ব্যাংক আইন অনুর্ায়ী এ ব্যাংক্ষকর তহববক্ষলর অন্যতম উৎস পবরক্ষশাবধত মূলধন এবং প্রাবতিাবনক 

ঋণ ও আমানত গ্রহণ; 

 ঋণ আদানয়র বিদ্যর্ান হার ৯৪% বেনক বৃবিকরণ; এিং 

 বপ্রাডাক্ট ডাইভারবসবফনকশন।  
 

ভববষ্যৎ পবরকল্পনাঃ 
 

গুণগে র্ানসম্পন্ন ঋণ বিেরণ কনর বিকারত্ব হ্রাসকরণ ও কর্ মসংিান সৃজন। িলবে অে মিের বেনক ২০২২-২০২৩ অে মিেনরর 

র্নে বিভাগীয় কা মালয়, ঢাকার আওোিীন শাখাসমূনহর র্ােনর্ অবেবরক্ত ৯৪৬৫৭ জন বিকার যুি ও যুি র্বহলার 

কর্ মসংিাননর ব্যিিাকরণ। ব্যাংনকর বেবণকৃে ঋনণর হার বিদ্যর্ান ৫% এর বননি নাবর্নয় আনা। গ্রাহক বসিার র্ান উন্নয়ন। 

প্রনেযক উপনজলায় একটি কনর শাখা বখালা। র্াঠ প মানয় সকল কা মক্রনর্ বজার েদারবক অব্যাহে রাখা। িাবষ মক লেযর্াত্রার 

শেভাগ অজমন বনবিে করা। বিকার যুিনদর বিবননয়াগ সম্পনকম পরার্শ ম প্রদানসহ ব্যিসা ব্যিিাপনা ও আবে মক বশো 

সম্পনকম প্রবশেণ প্রদান। কর্ মসংিান ব্যাংনকর সানে সার্জ্ঞস্যপূণ ম সংবিষ্ট SDGs এর লেযর্াত্রা িাস্তিায়ন। 
 

২০২২-২৩ অর্ মব ছক্ষরর সম্ভাব্য প্রধান অজমন সমূহঃ 
 

 ঋণববতরক্ষণর লেযর্াত্রা ৩৯০.০০ সকাটি টাকা বনধ মারণ; 

 ঋণ আদাক্ষয়র লেযমাত্রা ৩৮৫.০০ সকাটি টাকা বনধ মারণ; 

 দুগ্ধ উৎপাদন খাক্ষত ঋণববতরক্ষণর লেযর্াত্রা ১২০.০০ সকাটি টাকা বনধ মারণ; 

 অন্যান্য গবাবদ পশুপালন খাক্ষত ঋণ ববতরক্ষণর লেযমাত্রা ১০০.০০ সকাটি টাকা বনধ মারণ; 

 বচংবি ও অন্যান্য মৎস্য চাক্ষষ ঋণ ববতরক্ষণর লেযমাত্রা ৪৪.০০ সকাটি টাকা বনধ মারণ; 

 নাস মারী ও িনায়ন খানে ঋণ ববতরক্ষণর লেযমাত্রা ১.০০ সকাটি টাকা বনধ মারণ; 

 অন্যান্য খানে ঋণ ববতরক্ষণর লেযমাত্রা ১২৫.০০ সকাটি টাকা বনধ মারণ; 

 সেবণকৃত ঋণ আদাক্ষয়র লেযমাত্রা ৩.৭৫ সকাটি টাকায় বনধ মারণ; 

 ৭৫% অভযন্তরীণ অবিট আপবি বনষ্পবিকরণ; 

 ১০০% বাংলাক্ষদশ ব্যাংক পবরদশ মন আপবি বনষ্পবিকরণ; 

 নারী উনদ্যাক্তানদর র্নে ১৬০.০০ বকাটি টাকা ঋণ বিেরণ লেযমাত্রা বনধ মারণ; 

 কর্ মিারী গৃহবনর্ মাণ ঋণ বিেরণ ৮.০০ বকাটি টাকায় বনধ মারণ; 
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প্রস্তািনা (Preamble) 

 

 

প্রাবতিাবনক দেতা বৃবদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাববদবহ সজারদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পক্ষদর 

র্র্ার্র্ ব্যবহার বনবিতকরক্ষণর মােক্ষম  রূপকল্প ২০৪১ এর র্র্ার্র্ বাস্তবায়ক্ষনর লক্ষেয- 

 

 

 

কর্ মসংিান ব্যাংক, ববভাগীয় কার্ মালয় ঢাকা এর পনে র্হাব্যিিাপক পবরিালন র্হাবিভাগ  

কর্ মসংিান ব্যাংক, প্রিান কা মালয়, ১, রাজউক এবভবনউ, ঢাকা। 

 

এিং 

 

ব্যিিাপনা পবরিালক, কর্ মসংিান ব্যাংক, প্রিান কা মালয়, ১, রাজউক এবভবনউ, ঢাকা এর মক্ষে ২০২২ 

সাক্ষলর জুন মাক্ষসর ২১ তাবরক্ষখ এই বাবষ মক কম মসম্পাদন চুবি স্বােবরত হল। 

 

 

এই চুবিক্ষত স্বােরকারী উভয় পে বনম্নবলবখত ববষয়সমূক্ষহ সম্মত হক্ষলন 
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সসকশন ১ 

 

 রূপকল্প, অবভলেয, কম মসম্পাদন সেত্রসমূহ, সুশোসন ও সংস্কোরমূল   র্ মসম্পোদযনর কেত্র এবং কার্ মাববল 
 

১.১ : রূপকল্প:  

সদক্ষশর সবকার ববক্ষশষ কক্ষর সবকার যুবক্ষদর কম মসংস্থাক্ষনর মােক্ষম অর্ মননবতক উন্নয়ন কম মকাক্ষে 

সম্পৃিকরণ। 

 

১.২ : অবভলেয: 

ঋণ প্রদাক্ষনর মােক্ষম সবকার যুবক্ষদর আত্ম-কম মসংস্থাক্ষনর সুক্ষর্াগ সৃবির কক্ষর তাক্ষদর আর্ মসামাবজক উন্নয়ন 

ও ঋণ গ্রহীতাক্ষদর সঞ্চক্ষয় উদ্বদু্ধ করা ; 
 

১.৩ : কম মসম্পাদক্ষনর সেত্র:  

১.৩.১ দপ্তর/সংস্থার কম মসম্পাদক্ষনর সেত্র 

১) ঋণ বিেরণ ব্যিিাপনা; 

২) ঋণ আদায় ব্যিিাপনা; 

৩) আবে মক শৃঙ্খলা সুসংহেকরণ; 

৪) নারী উনদ্যাক্তানদর ঋণ সুবিিা বৃবির র্ােনর্ নারীর ের্োয়ন বনবিেকরণ; 

৫) ব্যাংনকর বসিা সহজীকরণ এিং কর্ীনদর জন্য র্ানসম্মে িাসিাননর সংিান করা। 
 

১.৩.২ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদননর বেত্র (র্বিপবরষদ বিভাগ কর্তমক বনি মাবরে) 

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কা মক্রনর্র িাস্তিায়ন বজারদারকরণ; 

১) শুিািার কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন; 

২) ই-গভন্যমান্স/ উদ্ভািন কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন; 

৩) েথ্য অবিকার কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন; 

৪) অবভন াগ প্রবেকার কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন; 

৫) বসিা প্রদান প্রবেশ্রুবে কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন। 

 

১.৪   : কার্ মাবলী (Functions) : 
ক) বিকার যুিনদর র্নে ঋণ বিেরণ; 

খ) ঋণ আদায়; 

গ) ঋণ গ্রহীতাক্ষদর প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ববপণন, কাবরগরী ও প্রশাসবনক সহায়তা প্রদান; 

ঘ) সদক্ষশ কম মসংস্থান, ববক্ষশষ কক্ষর আত্ম কম মসংস্থান সম্পমক্ষক তথ্য সংগ্রহ, গক্ষবষণা এবং প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ; 

ঙ) ব্যাংক্ষকর কম মকতমা/কম মচারীক্ষদর দেতা বৃবদ্ধর জন্য বনয়বমত প্রবশেণ প্রদান; 

চ) ঋণ গ্রহীতাক্ষদর ব্যবসাবয়ক ব্যবস্থাপনা ববষয়ক কম মশালার আক্ষয়াজন করা; 
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বসকশন ২ 

 

কম মসংস্থান ব্যাংক, ববভাগীয় কার্ মালয়, ঢাকা এর কার্ মক্রক্ষমর চূিান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) 

 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি 

 

চূড়ান্ত ফলাফলসূিক 

 

একক 

 

প্রকৃে লেযর্াত্রা  

২০২২-২৩ 

প্রনেপণ   বনি মাবরে  লেযর্াত্রা অজমননর 

বেনত্র ব ৌেভানি দাবয়ত্বপ্রাপ্ত  

র্িণালয়/বিভাগ/ সংস্হাসমূনহর 

নার্ 

 

উপাত্তসূত্র 

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

সবকারত্ব ববক্ষমাচন সবকারত্ব ববক্ষমাচন সংখ্যা ৮১৭৮৫ ৬৬০১৩ ৭০৯৯৩ ৮১৮১১ ৮৯৯৯২ বিভানগর আওোিীন শাখাসমূহ 
আঞ্চবলক কা মালনয়র 

প্রবেনিদন/বিিরনী 
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সসকশন ৩ 

কম মপবরকল্পনা 
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সসকশন ৩ 

কর্ মসম্পাদন বেত্রসমূহ, কার্ মক্রম, কম মসম্পাদন সূচক এবং লেযমাত্রাসমূহ (ক্ষমাট নম্বর- ৭০) 

কম মসম্পাদন সেত্র 

সেক্ষত্রর 

মান 

৭০ 

কার্ মক্রম কম মসম্পাদন সূচক গণনা পিবে একক 

কম মসম্পাদন 

সূচক্ষকর মান 

 

প্রকৃত অজমন লেযমাত্রা/বনণ মায়ক২০২২-২৩ 

প্রক্ষেপণ 

২০২৩-২৪ 

প্রক্ষেপণ 

২০২৪-২৫ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 
অসাধারণ অবত উিম উিম চলবত মান 

চলবত মাক্ষনর 

বনক্ষম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কম মসংস্থান ব্যাংক্ষকর কর্ মসম্পাদন বেত্রসমূহ 

[১] ঋণ বিেরণ ব্যিিাপনা ২০ 

[১.১] দুগ্ধ উৎপাদন খাক্ষত 

ঋণববতরণ 
[১.১.১] বিেরণকৃে ঋণ সর্বষ্ট 

সকাটি 

টাকায় 
৪ ১২৪.৭৬ ১১৯.৮২ ১২০.০০ 

১১৮.৮

০ 
১১৭.৯৫ ১১৬.৯৩ ১১৫.৯০ ১২৯.৯১ ১৩৬.৭৫ 

[১.২] অন্যান্য গবাদী 

পশুপালন খাক্ষত ঋণববতরণ 
[১.২.১] বিেরণকৃে ঋণ সর্বষ্ট 

সকাটি 

টাকায় 
৫ ১৪১.২৭ ১৩২.২৪ ১০০.০০ ৯৮.০০ ৯৬.২৯ ৯৪.৪৮ ৯২.৬৭ ১০৮.৬০ ১১৭.৬৫ 

[১.৩] বচংবি ও অন্যান্য 

মৎস্য চাক্ষষ ঋণববতরণ 
[১.৩.১] বিেরণকৃে ঋণ সর্বষ্ট 

সকাটি 

টাকায় 
৪ ৪৬.২১ ৩১.১৪ ৪৪.০০ ৪৩.১২ ৪২.১৩ ৪১.১৯ ৪০.২৬ ৪৮.৩৭ ৫১.৪৯ 

[১.৪] নাস মারীও বনায়ন 

খাক্ষত ঋণববতরণ 
[১.৪.১] বিেরণকৃে ঋণ সর্বষ্ট 

সকাটি 

টাকায় 
২ ০.৬৪ ০.৩২ ১.০০ ০.৯৫ ০.৯১ ০.৮৬ ০.৮২ ১.০৯ ১.১৮ 

[১.৫] অন্যান্য খাক্ষত 

ঋণববতরণ 
[১.৫.১] বিেরণকৃে ঋণ সর্বষ্ট 

সকাটি 

টাকায় 
৫ ১০৭.৯১ ১০২.০৭ ১২৫.০০ ১২৩.৭৫ ১২১.৮৮ ১২০.৫৩ ১২০.০০ ১৩১.২৫ ১৪০.৬৩ 

  সমাট ঋণ ববতরণ    20 ৪২০.৭৯ ৩৮৫.৫৯ ৩৯০.০০ ৩৮৪.৬২ ৩৭৯.১৫ ৩৭৩.৯৯ ৩৬৯.৬৪ ৪১৯.২২ ৪৪৭.৭০ 

[২] ঋণ আদায় ব্যিিাপনা ২০ 

[২.১] দুগ্ধ উৎপাদন খানে 

ঋণ আদায়  
[২.১.১] আদায়কৃে ঋণ সর্বষ্ট 

সকাটি 

টাকায় 
৪ ১১২.৩৪ ১১১.৮৭ ১১০.৬৯ ১১০.৩১ ১০৯.৯২ ১০৯.৫৫ ১০৯.১৬ ১১৪.৫১ ১৩৩.৫৯ 

[২.২] অন্যান্য গিাদী 

পশুপালন খানে ঋণ আদায়  
[২.২.১] আদায়কৃে ঋণ সর্বষ্ট 

সকাটি 

টাকায় 
৫ ১০২.৯৪ ১৩১.৬৫ ১৩৪.৭৫ ১৩৩.৫২ ১৩২.৫১ ১৩১.৪৯ ১৩০.৪৮ ১৪২.৭০ ১৫২.৯০ 

[২.৩] বিংবড় ও অন্যান্য 

র্ৎস্য িানষ ঋণ আদায়  
[২.৩.১] আদায়কৃে ঋণ সর্বষ্ট 

সকাটি 

টাকায় 
৪ ২৯.৬৩ ৩৪.৪২ ২৮.৮৮ ২৮.৩৭ ২৭.৮৭ ২৭.৩৭ ২৬.৮৭ ৩০.১৩ ৩২.৬৫ 

[২.৪] নাস মারী ও িনায়ন খানে 

ঋণ আদায়  
[২.৪.১] আদায়কৃে ঋণ সর্বষ্ট 

সকাটি 

টাকায় 
২ ০.৫১ ০.৩৭ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

[২.৫] অন্যান্য খানে ঋণ 

আদায়  
[২.৫.১] আদায়কৃে ঋণ সর্বষ্ট 

সকাটি 

টাকায় 
৫ ১২৪.৫৮ ১০৭.৫৪ ১১০.৬৯ ১০৯.০১ ১০৭.৩৩ ১০৫.৬৬ ১০৩.৯৮ ১১৭.৪০ ১৩৪.১৮ 

  সমাটঋণ আদায়    20 ৩৭০.০০ ৩৮৫.৮৫ ৩৮৫.০০ ৩৮১.২১ ৩৭৭.৬৪ ৩৭৪.০৭ ৩৭০.৪৮ ৪০৪.৭৩ ৪৫৩.৩২ 

[৩] আবে মক শৃঙ্খলা 

সুসংহেকরণ 
১০ 

[৩.১] সেণীকৃত ঋণ নগক্ষদ 

আদায় 
[৩.১.১] আাদয়কৃে ঋণ  সর্বষ্ট 

সকাটি 

টাকায় 
২ ২.০০ ৩.৩৭ ৩.৭৫ ৩.৫৬ ৩.৪৯ ৩.৪৮ ২.২৫ ৩.৭৫ ৩.৭৫ 

[৩.২] অভযন্তরীণ অবিট 

আপবি বনষ্পবিকরণ 
[৩.২.১] বনষ্পবত্তর হার ক্রর্পুবিভুে % ৩ 84% 61% 75% 72% 70% 68% 66% 80% 85% 

[৩.৩] বাংলাক্ষদশ ব্যাংক্ষকর 

পবরদশ মন আপবি বনষ্পবি 

করণ 

[৩.৩.১] বনষ্পবত্তর হার ক্রর্পুবিভুে % ৩ 100% 100% 100% 90% 80% 70% 60% 100% 100% 

[৩.৪] মামলাবনষ্পবি 

[৩.৪.১] র্ার্লা 

বনষ্পবত্তর হার 

 

ক্রর্পুবিভুে % ২ 9% 8% 10% 8% 7% 6% 5% 12% 15% 
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কম মসম্পাদন সেত্র 

সেক্ষত্রর 

মান 

৭০ 

কার্ মক্রম কম মসম্পাদন সূচক গণনা পিবে একক 

কম মসম্পাদন 

সূচক্ষকর মান 

 

প্রকৃত অজমন লেযমাত্রা/বনণ মায়ক২০২২-২৩ 

প্রক্ষেপণ 

২০২৩-২৪ 

প্রক্ষেপণ 

২০২৪-২৫ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 
অসাধারণ অবত উিম উিম চলবত মান 

চলবত মাক্ষনর 

বনক্ষম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

[৪] নারী উনদ্যাক্তানদর ঋণ 

সুবিিা বৃবির র্ােনর্ 

নারীর ের্োয়ন 

১০ 

[৪.১] 

নারীউনদ্যাক্তানদরর্নেঋণবি

েরণ 

[৪.১.১] নারী উনদ্যাক্তার 

সংখ্যা 
সর্বষ্ট সংখ্যা 5 ৮৯৫৯ ৮৬১১ ৮৬১১ ৮৪৬৭ ৮২৯৬ ৮১৮১ ৮০৩৭ ৯১৮৫ ১০০৪৭ 

[৪.১.২] বিেরণকৃে ঋণ সর্বষ্ট 
বকাটি 

টাকায় 
5 ১৫৮.১২ ১৫৯.৬০ ১৫৯.৬০ ১৫৬.৬৬ ১৫৪.০৫ ১৫১.১৯ ১৪৮.৪৩ ১৬৭.৯৮ ১৭৩.৫৭ 

[৫] ব্যাংনকর বসিা 

সহজীকরণ এিং কর্ীনদর 

জন্য র্ানসম্মে িাস 

িাননর সংিান করা 

১০ 

[৫.১] ওয়ান-স্টপ (oss)  

সাবভ মস সম্পবকমে েথ্যপ্রিার 

ও বসিা প্রােী কর্তমক েথ্য 

জানার সুন াগ 

[৫.১.১] ওয়ান-স্টপ 

সাবভ মস  (oss) িালুকৃে 

শাখা/কা মালয় 

সর্বষ্ট সংখ্যা ৫ ৮ ১৪ ১০ ৯.৯৫ ৯.৯১ ৯.৮৮ ৬.৮৮ ১২.০০ ১২.০০ 

[৫.২] কর্ মিারী গৃহবনর্ মাণ 

ঋণ বিেরণ 
[৫.২.১) বিেরণকৃে ঋণ  সর্বষ্ট 

সকাটি 

টাকায় 
5 ৬.৯২ ৫.৬৬ ৮.০০ ৭.৯৬ ৭.৯৩ ৭.৯০ ৫.৫০ ৮.৫০ ৯.০০ 

 

* সামবয়ক 
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সসকশন ৩ (খ)  

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদননর বেত্র সমূহ (ক্ষমাট নম্বর- ৩০) 

কম মসম্পাদন সেত্র 

সেক্ষত্রর 

মান 

৩০ 

কার্ মক্রম কম মসম্পাদন সূচক গণনা পিবে একক 

কম মসম্পাদন 

সূচক্ষকর মান 

 

প্রকৃত অজমন 
লেযমাত্রা/বনণ মায়ক২০২২-২৩ 

প্রক্ষেপণ 

২০২৩-২৪ 

প্রক্ষেপণ 

২০২৪-২৫ 
২০২০-২১ ২০২১-২২ 

অসাধারণ 
অবত 

উিম 
উিম 

চলবত 

মান 

চলবত 

মাক্ষনর 

বনক্ষম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

সুশোসন ও সংস্কোর মূল  

 ো মক্রযর্র বোস্তবোয়ন 

কজোরদোর রণ 

৩০ ১)  শুিািার কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

শুিািার কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ে 

ক্রর্পুবিভূে প্রাপ্ত নম্বর 
10       

   

 ২) ই-গভন্যমান্স/ উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

ই-গভন্যমান্স/ উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিাবয়ে 

ক্রর্পুবিভূে প্রাপ্ত নম্বর 
10       

   

 ৩) েথ্য অবিকার 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

েথ্য অবিকার 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিাবয়ে 

ক্রর্পুবিভূে প্রাপ্ত নম্বর 3 
      

   

 ৪) অবভন াগ প্রবেকার 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

অবভন াগ প্রবেকার 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিাবয়ে 

ক্রর্পুবিভূে প্রাপ্ত নম্বর 4 
      

   

 ৫) বসিা প্রদান প্রবেশ্রুবে 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

বসিা প্রদান প্রবেশ্রুবে 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিাবয়ে 

ক্রর্পুবিভূে প্রাপ্ত নম্বর 3 
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iiaprfl®:

ciL
$9it'3iqJqqirfe

REEEiEiillEii
faistfflrfl ±, EN I

eytJy
"3iqJqqiftq5

qfin qfflft
EEffiEEiE Bill BEE

ath apTfro, EN I

i,.OU.i02,I"......ri.a........

i,`Ovf+Pit•......rfu.......a

>>



at ti3iqjqqi9rap, qfin qfflft at`" an3q, fanrm apTfro, EN qg 9rFT at€" an<ta5iT qran9m
qfife qa fas WRE ae cq, a? giv as qJma rfu wl Qrrffl I

rfu, qranrm 9rfro, at€" an<qs, aim apTrfu, s, * 4fas, EN ill:ei=:<j;<`e{j9rap, qfin qcaft
4*q§givasiFmarfuatalrfuqTcrfuanq5aqi

yqiaprfl®:

crJy
qQiqJq¥i9rap

qfan,qrfuq
EEEEEiE EillEEE

ath apTfro, BTfl I

at<" an<qs
ath apTfro, rna I

i,,0u.}0t\•..'.ife.a"......

|3.Our.2`i}22`
„......ife.a........

>>
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সংন াজনী-১ শব্দ সংনেপ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

সংন াজনী- ২: কর্ মসম্পাদন ব্যিিাপনা ও প্রর্াণক 

ক্রবমক 

নম্বর 

কা মক্রর্ কম মসম্পাদন সূচক বাস্তবায়নকারী অনুববভাগ, অবধশাখা, শাখা লেযর্াত্রা অজমননর প্রমাণক 

১ [১.১] দুগ্ধ উৎপাদন খাক্ষত ঋণববতরণ ঋণ ববতরক্ষণর পবরমাণ আঞ্চবলক কার্ মালয় আঞ্চবল কা মালয় হনে প্রাপ্ত েথ্য বিিরণী 

২ [১.২] অন্যান্য গবাদী পশুালন খাক্ষত ঋণ ববতরণ ঋণ ববতরক্ষণর পবরমাণ আঞ্চবলক কার্ মালয় আঞ্চবল কা মালয় হনে প্রাপ্ত েথ্য বিিরণী 

৩ [১.৩] বচংবি ও অন্যান্য মৎস্য চাক্ষষ ঋণ ববতরণ ঋণ ববতরক্ষণর পবরমাণ আঞ্চবলক কার্ মালয় আঞ্চবল কা মালয় হনে প্রাপ্ত েথ্য বিিরণী 

৪ [১.৪] নাস মারী ও বনায়ন খাক্ষত ঋণ ববতরণ ঋণ ববতরক্ষণর পবরমাণ আঞ্চবলক কার্ মালয় আঞ্চবল কা মালয় হনে প্রাপ্ত েথ্য বিিরণী 

৫ [১.৫] অন্যান্য খাক্ষত ঋণ ববতরণ ঋণ ববতরক্ষণর পবরমাণ আঞ্চবলক কার্ মালয় আঞ্চবল কা মালয় হনে প্রাপ্ত েথ্য বিিরণী 

৬ [২.১] দুগ্ধ উৎপাদন খাক্ষত ঋণ আদায় ঋণ আদাক্ষয়র পবরমাণ আঞ্চবলক কার্ মালয় আঞ্চবল কা মালয় হনে প্রাপ্ত েথ্য বিিরণী 

৭ [২.২] অন্যান্য গবাদী পশুালন খাক্ষত ঋণ আদায় ঋণ আদাক্ষয়র পবরমাণ আঞ্চবলক কার্ মালয় আঞ্চবল কা মালয় হনে প্রাপ্ত েথ্য বিিরণী 

৮ [২.৩] বচংবি ও অন্যান্য মৎস্য চাক্ষষ ঋণ আদায় ঋণ আদাক্ষয়র পবরমাণ আঞ্চবলক কার্ মালয় আঞ্চবল কা মালয় হনে প্রাপ্ত েথ্য বিিরণী 

৯ [২.৪] নাস মারী ও বনায়ন খাক্ষত ঋণ আদায় ঋণ আদাক্ষয়র পবরমাণ আঞ্চবলক কার্ মালয় আঞ্চবল কা মালয় হনে প্রাপ্ত েথ্য বিিরণী 

১০ [২.৫] অন্যান্য খাক্ষত ঋণ আদায় ঋণ আদাক্ষয়র পবরমাণ আঞ্চবলক কার্ মালয় আঞ্চবল কা মালয় হনে প্রাপ্ত েথ্য বিিরণী 

১১ [৩.১] সেণীকৃত ঋণ নগক্ষদ আদায় ঋণ আদাক্ষয়র পবরমাণ আঞ্চবলক কার্ মালয় আঞ্চবল কা মালয় হনে প্রাপ্ত েথ্য বিিরণী 

১২ [৩.২] অভযন্তরীণ অবিট আপবি বনষ্পবিকরণ বনষ্পবির হার আঞ্চবলক কার্ মালয় আঞ্চবল কা মালয় হনে প্রাপ্ত েথ্য বিিরণী 

১৩ [৩.৩] বাংলাক্ষদশ ব্যাংক্ষকর পবরদশ মন আপবি বনষ্পবিকরণ বনষ্পবির হার আঞ্চবলক কার্ মালয় আঞ্চবল কা মালয় হনে প্রাপ্ত েথ্য বিিরণী 

১৪ [৩.৪] মামলা বনষ্পবির হার বনষ্পবিকৃত মামলার হার আঞ্চবলক কার্ মালয় আঞ্চবল কা মালয় হনে প্রাপ্ত েথ্য বিিরণী 

১৫ [৪.১] নারী উনদ্যাক্তানদর র্নে ঋণ বিেরণ 
সংখ্যা আঞ্চবলক কার্ মালয় আঞ্চবল কা মালয় হনে প্রাপ্ত েথ্য বিিরণী 

বিেরনণর পবরমাণ আঞ্চবলক কার্ মালয় আঞ্চবল কা মালয় হনে প্রাপ্ত েথ্য বিিরণী 

১৬ 
[৫.১] ওয়ান-স্টপ (oss)  সাবভ মস সম্পবকমে েথ্য প্রিার ও বসিা 

প্রােী কর্তমক েথ্য জানার সুন াগ 

ওয়ান-স্টপসাবভ মস  (oss) িালুকৃে শাখা/ 

কা মালয় 
আঞ্চবলক কার্ মালয় 

আঞ্চবল কা মালয় হনে প্রাপ্ত েথ্য বিিরণী 

১৭ [৫.২] কর্ মিারী গৃহবনর্ মাণ ঋণ বিেরণ বিেরনণর পবরমাণ আঞ্চবলক কার্ মালয় আঞ্চবল কা মালয় হনে প্রাপ্ত েথ্য বিিরণী 
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সংন াজনী- ৩: অন্য অবফনসর সনে সংবিষ্ট কর্ মসম্পাদনসূিকসমূহ 

কা মক্রর্ কম মসম্পাদন সূচক সর্ সকল অবফক্ষসর সাক্ষর্ সংবিি সংবিষ্ট অবফনসর সানে কা মক্রর্ সর্ন্বনয়র বকৌশল 
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 জােীয় শুিািার বকৌশল কর্ মপবরকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

 

কার্ মালক্ষয়র নার্: বিভাগীয় কা মালয়, ঢাকা। 

কা মক্রনর্র নার্ কর্ মসম্পাদ

ন সূিক 

 

সূিনকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়ননর দাবয়ত্ব 

প্রাপ্ত ব্যবক্ত/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অে মিেনরর 

লেযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবে পবরিীেণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লেযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

বকায়াট মা

র 

২য় 

বকায়াট মা

র 

৩য় 

বকায়াট মা

র 

৪ে ম 

বকায়াট মা

র 

বর্াট 

অজমন 

অবজমে 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবেষ্ঠাবনক ব্যিিা………………………………..... 

১.১ ননবেকো কবর্টি সভা 

আক্ষয়াজন 

সভা 

আনয়াবজে 

৪ সংখ্যা বডবজএর্, বিভাগীয় 

কা মালয়, ঢাকা। 

৪ লেযর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ৪   

অজমন      

১.২ ননবেকো কবর্টির 

সভার বসিান্ত িাস্তিায়ন 

িাস্তিাবয়ে 

বসিান্ত 

৬ % বডবজএর্, আঞ্চবলক 

ব্যিিাপক ও শাখা 

ব্যিিাপক। 

১০০% লেযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্রবেষ্ঠার বনবর্ত্ত 

অংশীজননর 

(stakeholders) 

অংশগ্রহনণ  সভা 

অনুবষ্ঠে 

সভা 

৪ সংখ্যা বডবজএর্, বিভাগীয় 

কা মালয়, ঢাকা ও 

আওোিীন সকল 

শাখা/কা মালয়। 

৪ লেযর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ৪   

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রবশেণ 

আক্ষয়াজন  

প্রবশেণ 

আক্ষয়াবজত 

২ সংখ্যা   লেযর্াত্রা 

 

      প্রন াজয নয়। 

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পবরনিশ উন্নয়ন 

(স্বািযবিবি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুক্ত 

অনকনজা র্ালার্াল 

বিনষ্টকরণ/পবরষ্কার-

পবরচ্ছন্নো বৃবি ইেযাবদ  

উন্নত  

কম ম-পবরক্ষবশ 

৩ সংখ্যা 

ও 

োবরখ 

বডবজএর্, বিভাগীয় 

কা মালয়, ঢাকা ও 

আওোিীন সকল 

শাখা/কা মালয়। 

৩ 

ও 

১৪.০৭.২০২২, 

২৪.১০.২০২২, 

১৩.০২.২০২৩ 

লেযর্াত্রা 

 

১ ১ ১ ০ ৩  ১। সঠিক সর্নয় অবফনস 

উপবিে োকা। 

২। অবফস পবরস্কার পবরচ্ছন্ন 

রাখা। 

৩।স্বািযবিবি বর্নন অবফস 

পবরিালনা। 

 

 

অজমন      

অজমন      
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কা মক্রনর্র নার্ কর্ মসম্পাদ

ন সূিক 

 

সূিনকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়ননর দাবয়ত্ব 

প্রাপ্ত ব্যবক্ত/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অে মিেনরর 

লেযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবে পবরিীেণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লেযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

বকায়াট মা

র 

২য় 

বকায়াট মা

র 

৩য় 

বকায়াট মা

র 

৪ে ম 

বকায়াট মা

র 

বর্াট 

অজমন 

অবজমে 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  ক্রক্ষয়র সেক্ষত্র শুদ্ধাচার ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অে ম িেনরর 

ক্রয়-পবরকল্পনা  

ওনয়িসাইনট প্রকাশ 

ক্রয়-

পবরকল্পনা 

ওনয়িসাই

বট প্রকাবশে 

৩ ০% োবরখ  লেযর্াত্রা       বিষয়টি প্রিান কা মালয় 

কর্র্র্তমক সম্পাবদে হয়। 
 

অজমন 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুিািার সংবিষ্ট এিং দুনীবে প্রবেনরানি সহায়ক অন্যান্য কা মক্রর্…………….. (অগ্রাবধকার বভবিক্ষত ১ নংসহ নুযনতম চারটি কার্ মক্রম) 

৩.১ বসিা প্রদাননর বেনত্র 

বরবজস্টানর প্রনদয় বসিার 

বিিরণ ও বসিাগ্রহীোর 

র্োর্ে সংরেণ 

বরবজস্টার 

হালনাগাদকৃে 

৮ ০% বডবজএর্, বিভাগীয় 

কা মালয়, ঢাকা ও 

আওোিীন সকল 

শাখা/কা মালয়। 

১০০% লেযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

অজমন       

৩.২ বিদুযৎ বিল বনয়বর্ে 

পবরনশাি করা হয়। 

পবরনশাবি

ে বিল 

৮ ০% বডবজএর্, বিভাগীয় 

কা মালয়, ঢাকা ও 

আওোিীন সকল 

শাখা/কা মালয়। 

১০০% লেযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

অজমন        

৩.৩ বটবলনফান বিল বনয়বর্ে 

পবরনশাি করা হয়। 

ঐ ৮ ০% বডবজএর্, বিভাগীয় 

কা মালয়, ঢাকা ও 

আওোিীন সকল 

শাখা/কা মালয়। 

১০০% লেযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

অজমন       

৩.৪ ক্রয় কা  সঠিকভানি 

সম্পন্ন করা হয়। 

ক্রয় কা ম 

সম্পাবদে 

৮ ০% বডবজএর্, বিভাগীয় 

কা মালয়, ঢাকা ও 

আওোিীন সকল 

শাখা/কা মালয়। 

১০০% লেযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   

অজমন       

 
 

বব:দ্র:- সকান ক্রবমক্ষকর কার্ মক্রম প্রক্ষর্াজয না হক্ষল তার কারণ মন্তব্য কলাক্ষম উক্ষেখ করক্ষত হক্ষব।  
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ই-গভন্যমান্স ও উদ্ভাবন কম মপবরকল্পনা, ২০২২-২৩ 

 

 

ক্রর্  কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচককি র্ান 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধািণ উত্তর্ চলরি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] এ টি উদ্ভাবনী ধািণা/ সসবা 

সহরিকিণ/ রিরিটাকিশন বোস্তবোয়ন  

[১.১.১] এ টি উদ্ভাবনী ধািনা/ সসবা সহরিকিণ/রিরিটাকিশন 

বোস্তবোরয়ত  
তোররখ  ১০ ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ 

০২ [২.১] ই-নরিি ব্যবহাি বৃরি   [২.১.১] ই-ফাইকল সনাটরনস্পরিকৃত % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

০৩ [৩.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকিণ [৩.১.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকৃি সংখ্যা ১৫ ৪ ৩ ২ 

০৪ [৪.১] ৪র্ ম রশল্প রবপ্লযবর চযোযলঞ্জ 

কর্ো োযবলোয়  ণীয় রবষযয় অবরিত রণ 

সিো/ র্ মশোলো আযয়োজন 

[৪.১] ৪র্ ম রশল্প রবপ্লযবর চযোযলঞ্জ কর্ো োযবলোয়  ণীয় রবষযয় 

অবরিত রণ সিো/ র্ মশোলো আযয়োরজত সংখ্যা ৫ ২ ১ -- 

০৫ 

[৫.১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

[৫.১.১]  র্ মপরর ল্পনো বোস্তবোয়ন সংক্রোন্ত প্ররশেণ 

আযয়োরজত  
সংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কর্ যপরিকল্পনাি অধ যবারষ যক স্ব-মূল্যায়ন প্ররিকবদন 

ঊর্ধ্যিন কর্তযপকক্ষ্ি রনকট সপ্ররিি 
িারিখ ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 
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কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত বোস্তবোয়ন  র্ মপরর ল্পনো, ২০২২-২০২৩ 

 

কার্ যক্রকর্ি 

সক্ষ্ত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচককি র্ান 

প্রকৃি অিযন 

২০২০-২১ 

প্রকৃি অিযন 

২০২১-২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধািণ 
অরি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলরি 

র্ান 

চলরি 

র্াকনি রনকে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক ১৮ 

[১.১] ত্রত্রর্ারসক রভরত্তকিকসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত সংক্রোন্ত 

পরিবীক্ষ্ণ করর্টি পুনগ যঠন 
[১.১.১]করর্টি গনগ যঠিি 

সংখ্যো 

 
৩   ৪ ৩ ২ ১  

[১.২] ত্রত্রর্ারসক রভরত্তকিকসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত সংক্রোন্ত 

পরিবীক্ষ্ণ পরিবীক্ষ্ণ করর্টিি সভাি রসিান্ত বাস্তবায়ন 

[১.২.১] রসিান্ত বাস্তবারয়ি 

এবং প্ররিকবদন সপ্ররিি 
% ৪   9০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩]কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত রবষযয় আওতোিীন দপ্তর/সংস্থোর 

সর্ন্বযয় ত্রত্রর্োরস  রিরিযত সিো আয োজন 
[১.৩.১] সভা আকয়ারিি সংখ্যো ২   ৪ ৩ ২ ১  

[১.৪] ত্রত্রর্ারসক রভরত্তকিকসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত িোলনোগোদ রণ 

(আওতোিীন দপ্তর/সংস্থোসি) 
[১.৪.১] হালনাগাদকৃি সংখ্যো 9   ৪ ৩ ২ ১  

সক্ষ্র্িা 

অিযন 
৭ 

[২.১] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত রবষয়   র্ মশোলো/ 

প্ররশেণ/কসরর্নোর আযয়োজন  

[২.১.১]প্ররশেণ/ র্ মশোলো 

আযয়োরজত 

 

সংখ্যা 
৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২]  সসবা প্রদান রবষকয় সেককহাল্ডািগকণি সর্ন্বকয় 

অবরহিকিণ সভা আকয়ািন 

[২.২.১]অবরিত রণ সিো 

অনুরিত 
সংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 

 

 



 

 

অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত  র্ মপরর ল্পনো, ২০২২-২০২৩ 
 

কার্ যক্রকর্ি 

সক্ষ্ত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচককি র্ান 

প্রকৃি অিযন 

২০২০-২১ 

প্রকৃি অিযন 

২০২১-২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধািণ 
অরি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলরি 

র্ান 

চলরি 

র্াকনি রনকে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক ১৪ 

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

 র্ ম তমোর তথ্য ওযয়বসোইযে এবং রজআরএস 

সফেওয়যোযর (প্রয োজয কেযত্র) ত্রত্রর্োরস  রিরিযত 

িোলনোগোদ রণ  

[১.১.১] অরনক ও আরপল কর্ যকিযাি 

িথ্য হালনাগাদকৃি এবং 

ওকয়বসাইকট আপকলািকৃি 

সংখ্যো 

 
৪   ৪ ৩ - - - 

[১.২] রনরদ মষ্ট সর্যয় অনলোইন/ অফলোইযন প্রোপ্ত 

অরিয োগ রনষ্পরি  
[২.১.১] অরিয োগ রনষ্পরিকৃত  % ৭   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] অরিয োগ রনষ্পরি সংক্রোন্ত র্োরস  প্ররতযবদন 

উর্ধ্মতন  র্তমপযের বরোবযর কপ্ররণ 
[১.৩.১] প্ররিকবদন সপ্ররিি % ৩   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

সক্ষ্র্িা 

অিযন 
১১ 

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

এবং রজআরএস সফেওয়যোর রবষয়  প্ররশেণ 

আযয়োজন 

[২.১.১] প্ররশেণ আযয়োরজত 
সংখ্যো 

 
৪   ২ ১ - - - 

[২.২] ত্রত্রর্ারসক রভরত্তকি পরিবীক্ষ্ণ এবং ত্রত্রর্ারসক 

পরিবীক্ষ্ণ প্ররিকবদন উর্ধ্যিন কর্তযপকক্ষ্ি রনকট সপ্রিণ 

[২.৩.১] ত্রত্রর্ারসক প্ররিকবদন 

সপ্ররিি 

সংখ্যো 

 
৩   ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থোপনো রবষযয় 

কে যিোল্ডোরগযণর সর্ন্বযয় অবরিত রণ সিো  
[২.৪.১] সিো আযয়োরজত 

সংখ্যো 

 
৪   ২ ১ - - - 

 



 

 

েথ্য অবিকারবিষনয় ২০২২-২৩অে মিেনরর িাবষ মক কর্ মপবরকল্পনা 

কার্ যক্রকর্ি 

সক্ষ্ত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচককি 

র্ান 

প্রকৃি অিযন 

২০২০-২১ 

প্রকৃি অিযন 

২০২১-২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধািণ অরি উত্তর্ উত্তর্ চলরি র্ান 
চলরি র্াকনি 

রনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক ১0 
[১.১] িথ্য অরধকাি আইন অনুর্ায়ী রনধ যারিি 

সর্কয়ি র্কে িথ্য প্রারিি আকবদন রনষ্পরত্ত 

[১.১.১]রনধ যারিি সর্কয়ি 

র্কে িথ্য প্রারিি আকবদন 

রনষ্পরত্ত 

% ০৬ 
 

 
 ১০০% ৯০% ৮০% - - 

সের্তো 

বৃরদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রযণোরদতিোযব প্র োশয োগ্য স ল 

তথ্য হালনাগাদ ককি ওযয়বসোইযে প্র োশ 

[১.2.১]িোলনোগোদকৃত িথ্য 

ওযয়বসোইযে প্র োরশত 

িারিখ 

 
০৪   

৩১-১২-২০২২ ১৫-০১-২০২৩ ৩১-০১-২০২৩ - - 

৩০-০৬-২০২৩ - - - - 

[১.৩] বোরষ ম  প্ররতযবদন প্র োশ  

[১.3.১] রনধ যারিি সর্কয়ি 

র্কে বোরষ ম  প্ররতযবদন 

প্র োরশত  

তোররখ  ০৩   ১৫-১০-২০২২ ৩১-১০-২০২২ ৩১-১১-২০২২ - - 

[১.৪]  িথ্য অরধকাি আইন, ২০০৯ এি ৫ 

ধািা অনুসাকি র্াবিীয় িকথ্যি কযাটাগরি  ও 

ইনকিক্স ত্রিরি/ হালনাগাদকিণ 

[১.4.১] িকথ্যি কযাটালগ  

ইনকিক্স প্রস্তুিকৃি/ 

হালনাগাদকৃি 

িারিখ ০৩   ৩১-১২-২০২২ ১৫-০১-২০২৩ ৩১-০১-২০২৩ - - 

[১.৫] িথ্য অরধকাি আইন ও রবরধরবধান 

সম্পককয িনসকচিনিা বৃরিকিণ 
[১.৫.১]প্রচাি কার্ যক্রর্ সম্পন্ন সংখ্যা ০৪   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬]  িথ্য অরধকাি আইন, ২০০৯ ও এি 

রবরধর্ালা, প্ররবধানর্ালা, স্বিঃপ্রকণারদি িথ্য 

প্রকাশ রনকদ যরশকাসহ সংরিষ্ট রবষকয় 

কর্ যকিযা/কর্ যচািীকদি প্ররশক্ষ্ণ আকয়ািন 

[১.6.১]প্ররশক্ষ্ণ আকয়ারিি সংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৭]  িথ্য অরধকাি সংক্রান্ত প্রকিযকটি 

ত্রত্রর্ারসক অগ্রগরি প্ররিকবদন রনধ যারিি সর্কয় 

ওকয়বসাইকটি িথ্য অরধকাি সসবাবকক্স প্রকাশ 

[১.৭.১] ত্রত্রর্ারসক অগ্রগরি 

প্ররিকবদন ওকয়বসাইকটি 

িথ্য অরধকাি সসবাবকক্স 

প্রকারশি 

সংখ্যা  ০২   ৪ ৩ ২ ১ - 
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