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উপ-মহাব্যবস্থাপক 

 কম মসংস্থান ব্যাংক, ববভাগীয় কার্ মালয়, রাজশাহী। 

 

 

এবং 

 

 

ব্যবস্থাপনা পবরচালক, কম মসংস্থান ব্যাংক 

প্রধান কার্ মালয়, ঢাকা এর মধ্যে স্বাক্ষবরত 
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কম মসংস্থান ব্যাংক এর কম মসম্পাদধ্যনর সাবব মক বচত্র  

(Overview of the Performance of Karmasangsthan Bank) 

          সাম্প্রণিক অর্মন, চ্যানেঞ্জ এবং ভণবষ্যৎ পণরকল্পনা  

 সাম্প্রণিক বছরসমূনহর (৩বছর) প্রধান অর্মনসমূহ:  

ক্ষদনের ক্ষবকার ণবনেষ কনর ক্ষবকার যুবনদর আত্মকম মসংস্থাননর েনেয ১৯৯৮ সননর ৭নং আইন বনে কম মসংস্থান ব্াংক 

প্রণিণিি হয়। ২০১৮-১৯ হনি ২০২০-২১ অর্ ম-বছনর ঋি ণবিরি ১০৭৪.৩২ ক্ষকাটি টাকা ক্ষর্নক ১৩০০.০০ ক্ষকাটি টাকায় উন্নীি 

হনয়নছ। একইভানব বণি মি সমনয় ঋি আদানয়র পণরমাি ৯৫৩ ক্ষকাটি টাকা ক্ষর্নক ৯৮২ ক্ষকাটি টাকায় উন্নীি হনয়নছ। এ 

কার্ মক্রনমর ফেশ্রুণিনি ব্াংক ২০২০-২১ অর্ ম-বছর পর্ মন্ত প্রিযেভানব ৭২৮৭০১ র্ন এবং পনরােভানব ১৯০১৯০৯ র্নসহ 

ক্ষমাট ২৬০০৬১০ র্ন ক্ষবকানরর কম মসংস্থান সৃর্ন কনরনছ। সনন্তাষর্নকভানব ঋি আদায় হওয়ায় পুণঞ্জভূি আদায় ৯৫%।  

 সমস্যা এবং চ্যানেঞ্জসমূহঃ  

ণবদ্যমান Demographic Dividend পণরণস্থণিনি কম মসংস্থান সৃর্ন সব মাণধককরি। কম মসংস্থান ব্যাংক আইন 

অনুর্ায়ী এ ব্যাংধ্যকর তহববধ্যলর অন্যতম উৎস পবরধ্যশাবধত মূলধন এবং প্রাবতষ্ঠাবনক ঋণ ও আমানত গ্রহণ। সকে োখানক 

অনোইন কার্ মক্রনমর আওিায় আনয়ন। ঋি আদানয়র ণবদ্যমান হার ৯৫% ক্ষর্নক বৃণিকরি। ক্ষপ্রাডাক্ট ডাইভারণসণফনকেন।  

 ভণবষ্যৎ পণরকল্পনাঃ  

গুিগি মানসম্পন্ন ঋি ণবিরি কনর ক্ষবকারত্ব হ্রাসকরি ও কম মসংস্থান সৃর্ন। চ্েণি অর্ মবছর ক্ষর্নক ২০২১-২০২২ অর্ মবছনরর 

মনে অণিণরক্ত ৬,০০,০০০ র্ন ক্ষবকার যুব ও যুব মণহোর কম মসংস্থাননর ব্বস্থা। ব্াংনকর ক্ষেণিকৃি ঋনির হার ণবদ্যমান ৫% 

এর ণননচ্ নাণমনয় আনা। সকে কার্ মােয় অনটানমেননর আওিায় এনন গ্রাহক ক্ষসবার মান উন্নয়ন। প্রনিযক ণবভানগ একটি কনর 

ণবভাগীয় কার্ মােয় ক্ষখাো। প্রনিযক উপনর্োয় একটি কনর োখা ক্ষখাো। মাঠ পর্ মানয় সকে কার্ মক্রনম ক্ষর্ার িদারণক অব্াহি 

রাখা। বাণষ মক েেযমাত্রার েিভাগ অর্মন ণনণিি করা। ক্ষবকার যুবনদর ণবণননয়াগ সম্পনকম পরামে ম প্রদানসহ ব্বসা ব্বস্থাপনা 

ও আণর্ মক ণেো সম্পনকম প্রণেেি প্রদান। কম মসংস্থান ব্াংনকর সানর্ সামজ্ঞস্যপূি ম সংণিষ্ট SDGs এর েেযমাত্রা বাস্তবায়ন। 

 ২০২১-২২ অর্ মবছধ্যরর সম্ভাব্য প্রধান অজমনসমূহঃ  

 ঋি ণবিরনির েেযমাত্রা ১১৩০.০০ ক্ষকাটি টাকা হনি ১৩০০.০০ ক্ষকাটি টাকায় উন্নীিকরি; 

 ঋি আদানয়র েেযমাত্রা ৯২০.০০ ক্ষকাটি টাকা হনি ১১২০.০০ ক্ষকাটি টাকায় উন্নীিকরি; 

 দুগ্ধ উৎপাদন খানি ঋি ণবিরনির েেযমাত্রা ২৬৪.০০ ক্ষকাটি টাকা হনি ৩১৪.০০ ক্ষকাটি টাকায় উন্নীিকরি; 

 অন্যান্য গবাণদ পশুপােন খানি ঋি ণবিরনির েেযমাত্রা ৪০৬ ক্ষকাটি টাকা হনি ৪৯০.০০ ক্ষকাটি টাকায় উন্নীিকরি; 

 ণচ্ংণি ও অন্যান্য মৎস্য চ্ানষ ঋি ণবিরনির েেযমাত্রা ১৩০.০০ ক্ষকাটি টাকায় ণনধ মারি; 

 ক্ষেিীকৃি ঋি আদানয়র েেযমাত্রা ১০ (দে) ক্ষকাটি টাকায় ণনধ মারি; 

 বঙ্গবন্ধু যুবঋি ণবিরি; 

 অনটানমেনকৃি োখার সংখ্যা ১৮০ (একেি আণে) টিনি উন্নীি করি;  

 ৭৫% অভযন্তরীন অণডট আপণি ণনষ্পণিকরি;  

 ১০০% বাংোনদে ব্াংক পণরদে মন আপণি ণনষ্পণিকরি; 

 নারী উনদ্যাক্তানদর মনে ঋি ণবিরি ৪৫০ ক্ষকাটি টাকা; 

 কম মচ্ারী গৃহণনম মাি ঋি ণবিরি ৩৫ ক্ষকাটি টাকা; 
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উপক্রমণিকা (Preamble) 

 

 

কম মসংস্থান ব্যাংধ্যকর প্রাবতষ্ঠাবনক দক্ষতা বৃবি, স্বচ্ছতা ও জবাববদবহ সজারদার, সুশাসন সংহতকরণ এবং 

সম্পধ্যদর র্র্ার্র্ ব্যবহার বনবিতকরধ্যণর মােধ্যম রূপকল্প ২০৪১ এর র্র্ার্র্ বাস্তবায়ধ্যনর লধ্যক্ষয- 

 

 

উপ-মহাব্যবস্থাপক, কম মসংস্থান ব্াংক, ববভাগীয় কার্ মালয়, রাজশাহী 

এবং 

 

 

ব্বস্থাপনা পণরচ্ােক কম মসংস্থান ব্াংক, প্রধান কার্ মােয়, ১, রার্উক এণভণনউ, ঢাকা এর 

মধ্যে ২০২১ সাধ্যলর জুন মাধ্যসর ২৪ তাবরধ্যে এই বাবষ মক কম মসম্পাদন চুবি স্বাক্ষবরত হল। 

 

এ চুবিধ্যত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ ববণ মত ববষয়সমূধ্যহ সম্মত হধ্যলন: 
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সসকশন ১ 

 

 রূপকল্প, অবভলক্ষয, কম মসম্পাদন সক্ষত্রসমূহ, সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র এবং কার্ মাববল 
 

১.১ : রূপকল্প:  

সদধ্যশর সবকার ববধ্যশষ কধ্যর সবকার যুবধ্যদর কম মসংস্থাধ্যনর মােধ্যম অর্ মননবতক উন্নয়ন কম মকাধ্যে 

সম্পৃিকরণ। 

 

১.২ : অবভলক্ষয: 

ঋণ প্রদাধ্যনর মােধ্যম সবকার যুবধ্যদর আত্ম-কম মসংস্থাধ্যনর সুধ্যর্াগ সৃবির কধ্যর তাধ্যদর আর্ মসামাবজক উন্নয়ন 

ও ঋণ গ্রহীতাধ্যদর সঞ্চধ্যয় উদ্বিু করা ; 
 

১.৩ : কম মসম্পাদধ্যনর সক্ষত্র:  

১.৩.১ : কম মসংস্থান ব্যাংক এর কম মসম্পাদধ্যনর সক্ষত্রসমূহ; 

ক) ব্যবসাবয়ক কার্ মক্রম সুসংহতকরণ ও ব্যবসা সম্প্রসারণ ; 

খ) আবর্ মক শৃঙ্খলা সুসংহতকরণ; 

গ) নারী উনদ্যাক্তানদরনক ঋি সুণবধা বৃণির মােনম নারীর েমিায়ন; 

ঘ) ব্যাংধ্যকর অবয়ব বৃবি ও কার্ মক্রম সহজীকরণ; 

ঙ) গৃহণনম মাি ঋি সম্পসারনির মােনম মানসম্মি বাসস্থাননর সংস্থান করা। 
 

১.৩.২ সুোসন ও সংস্কার মূেক কার্ মক্রনমর বাস্তবায়ন ক্ষর্ারদারকরি: 

১) শুিাচ্ার কম মপণরকল্পনা বাস্তবায়ন; 

২) ই-গভন্যমান্স/ উদ্ভাবন কম মপণরকল্পনা বাস্তবায়ন; 

৩) িথ্য অণধকার কম মপণরকল্পনা বাস্তবায়ন; 

৪) অণভনর্াগ প্রণিকার কম মপণরকল্পনা বাস্তবায়ন; 

৫) ক্ষসবা প্রদান প্রণিশ্রুণি কম মপণরকল্পনা বাস্তবায়ন। 

 

১.৪  : কার্ মাবলী (Functions) : 

ক) সবকার যুবধ্যদর মধ্যে ঋণ ববতরণ; 

ে) ঋণ আদায়; 

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

    ঘ) সদধ্যশ কম মসংস্থান, ববধ্যশষ কধ্যর আত্ম-কম মসংস্থান সম্পমধ্যক তথ্য সংগ্রহ, গধ্যবষণা এবং প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ; 

ঙ) ব্যবসাবয়ক কার্ মক্রম পবরচালনার জন্য সময় সময় নীবতমালা প্রণয়ন ও ববদ্যমান নীবতমালা সংধ্যশাধন; 

চ) ব্যাংধ্যকর কম মকতমা/কম মচারীধ্যদর দক্ষতা বৃবির জন্য বনয়বমত প্রবশক্ষণ প্রদান; 

ছ) ঋণ গ্রহীতাধ্যদর ব্যবসাবয়ক ব্যবস্থাপনা ববষয়ক কম মশালার আধ্যয়াজন করা; 

র্) ণবনদনে অবস্থানরি প্রবাসীনদর কষ্টাণর্মি ববনদণেক মুদ্রা বাংোনদনে অবস্থানরি িাঁনদর আত্বীয়-স্বর্ননদর 

ণনকট ণনণব মনে ও দ্রুিিম সমনয় ক্ষপ ৌঁছাননার েনেয ফনরন ক্ষরণমট্যান্স ক্ষডণেভারী ক্ষসবা প্রদান। 
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ক্ষসকেন ২   

 

কম মসংস্থান ব্যাংক, ববভাগীয় কার্ মালয়, রাজশাহী এর কার্ মক্রধ্যমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) 

 

 

চূিান্ত ফোফে/প্রভাব  

 

চূিান্ত ফোফে সূচ্ক 

 

একক 

 

প্রকৃি 

েেযমাত্রা  

২০২১-২২ 

প্রনেপি   ণনধ মাণরি  েেযমাত্রা অর্মননর ক্ষেনত্র 

ক্ষর্ র্ভানব দাণয়ত্বপ্রাপ্ত  

মন্ত্রিােয়/ণবভাগ/ সংস্হাসমূনহর নাম 

 

উপািসূত্র 

 
২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

সবকারত্ব ববধ্যমাচন সবকারত্ব ববধ্যমাচন সংখ্যা ৫৯৩২৭ ৯১৬৪০ ৭৫৭৫৯ ৮৩৩৩৫ ৯১৬৬৮ ণবভানগর আওিাধীন োখাসমূহ 
আঞ্চণেক কার্ মােনয়র 

প্রণিনবদন/ণববরনী 
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সসকশন ৩ 

কম মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ, কার্ মক্রম, কম মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষযমাত্রাসমূহ (ধ্যমাট নম্বর- ৭০) 

কম মসম্পাদন সক্ষত্র 
সক্ষধ্যত্রর 

মান 

কার্ মক্রম 

 

কম মসম্পাদন সূচক 

 

গিনা পিণি 

একক 

 

কম মসম্পাদন 

সূচধ্যকর মান 

 

প্রকৃত অজমন 
লক্ষযমাত্রা/ণনি মায়ক ২০২১-২২ 

প্রধ্যক্ষপণ 

২০২২-২৩ 

প্রধ্যক্ষপণ 

২০২৩-২৪ 
২০১৯-২০  ২০২০-২১  

অসাধারণ 
অবত 

উত্তম 
উত্তম 

চলবত 

মান 

চলবত 

মাধ্যনর 

বনধ্যে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কম মসংস্থান ব্যাংধ্যকর কম মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ              

[১] ব্যবসাবয়ক কার্ মক্রম 

সুসংহতকরণ ও ব্যবসা 

সম্প্রসারণ 

৬০ 

[১.১] দুগ্ধ উৎপাদন োধ্যত 

ঋণ ববতরণ 
[১.১.১] ণবিরিকৃি ঋি 

সমণষ্ট 
সকাটি টাকায় ৭ ৫৬.৪৩ ৬০.০৯ ৭০.০০ ৬৩.০০ ৫৬.০০ ৪৯.০০ ৪২.০০ ৭৭.০০ ৮৫.০০ 

[১.২] অন্যান্য গবাদী 

পশুপালন োধ্যত ঋণ ববতরণ 
[১.২.১] ণবিরিকৃি ঋি 

সমণষ্ট 
সকাটি টাকায় ৯ ১৭২.১৫ ২৭৭.৮৭ ১৭৫.০০ ১৫৮.০০ ১৪০.০০ ১২৩.০০ ১০৫.০০ ১৯৩.০০ ২১২.০০ 

[১.৩] বচংবড় ও অন্যান্য 

মৎস্য চাধ্যষ ঋণ ববতরণ  
[১.৩.১] ণবিরিকৃি ঋি 

সমণষ্ট 
সকাটি টাকায় ৩ ১৫.৬৬ ২৩.৫১ ২০.০০ ১৮.০০ ১৬.০০ ১৪.০০ ১২.০০ ২২.০০ ২৪.০০ 

[১.৪] নাস মারী ও বনায়ন 

োধ্যত ঋণ ববতরণ  
[১.৪.১] ণবিরিকৃি ঋি 

সমণষ্ট 
সকাটি টাকায়  ১ ০.৬১ ০.৭২ ১.০০ ১.০০ ১.০০ ১.০০ ১.০০ ১.০০ ১.০০ 

[১.৫] অন্যান্য োধ্যত ঋণ 

ববতরণ  
[১.৫.১] ণবিরিকৃি ঋি 

সমণষ্ট 
সকাটি টাকায়  ৯ ৩৬.২৩ ৪২.৪৭ ৬৫.০০ ৫৯.০০ ৫২.০০ ৪৬.০০ ৩৯.০০ ৭২.০০ ৭৯.০০ 

সমাট ঋণ ববতরণ  সকাটি টাকায়  ২৯ 281.08 ৪০৪.৬৬ ৩৩১.০০ ২৯৮.০০ ২৬৫.০০ ২৩২.০০ ১৯৯.০০ ৩৬৪.০০ ৪০০.০০ 

[১.৬] দুগ্ধ উৎপাদন োধ্যত 

ঋণ আদায়  
[১.৬.১] আাদয়কৃি ঋি  

সমণষ্ট 
সকাটি টাকায়  ৭ ৫২.১৮ ৫৩.৬১ ৫৪.০০ ৪৯.০০ ৪৩.০০ ৩৮.০০ ৩২.০০ ৫৯.০০ ৬৫.০০ 

[১.৭] অন্যান্য গবাদী 

পশুপালন োধ্যত ঋণ আদায়  
[১.৭.১] আাদয়কৃি ঋি  

সমণষ্ট 
সকাটি টাকায়  ৯ ১৪১.৮৭ ১৮২.৭৯ ১৮৩.০০ ১৬৫.০০ ১৪৬.০০ ১২৮.০০ ১১০.০০ ২০১.০০ ২২১.০০ 

[১.৮] বচংবড় ও অন্যান্য 

মৎস্য চাধ্যষ ঋণ আদায়  
[১.৮.১] আাদয়কৃি ঋি  

সমণষ্ট 
সকাটি টাকায়  ৩ ১৪.৩৫ ১৫.৭৯ ১৮.০০ ১৬.০০ ১৪.০০ ১৩.০০ ১১.০০ ২০.০০ ২২.০০ 

[১.৯] নাস মারী ও বনায়ন 

োধ্যত ঋণ আদায়  
[১.৯.১] আাদয়কৃি ঋি  

সমণষ্ট 
সকাটি টাকায়  ১ ০.৫১ ০.৪৮ ০.৫০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০০ ১.০০ 

[১.১০] অন্যান্য োধ্যত ঋণ 

আদায়  
[১.১০.১] আাদয়কৃি ঋি  

সমণষ্ট 
সকাটি টাকায়  ৯ ৩৮.৯৬ ৩৭.৬০ ৪২.০০ ৩৮.০০ ৩৪.০০ ২৯.০০ ২৫.০০ ৪৬.০০ ৫১.০০ 

সমাট ঋণ আদায়   সকাটি টাকায়  ২৯ 247.87 ২৯০.২৭ ২৯৭.৫০ ২৬৮.০০ ২৩৮.০০ ২০৮.০০ ১৭৯.০০ ৩২৭.০০ ৩৬০.০০ 

[১.১১] সেণীকৃত ঋণ নগধ্যদ 

আদায়  
[১.১১.১] আাদয়কৃি ঋি  

ক্রমপুণঞ্জভুি 
সকাটি টাকায়  ১ 2.08 ১.৫৬ ৩.০০ ৩.০০ ২.০০ ২.০০ ২.০০ ৩.০০ ৩.০০ 

[১.১২] বঙ্গবন্ধু যুব ঋি 
[১.১২.১] ণবিরিকৃি 

ঋনির সংখ্যা 

ক্রমপুণঞ্জভুি 

সংখ্যা ১   ১৮০৩৫ ৮০০০ ৭২০০ ৬৪০০ 
৫৬০

০ 
৪৮০০ ৮৮০০ ৯৬৮০ 
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কম মসম্পাদন সক্ষত্র 
সক্ষধ্যত্রর 

মান 

কার্ মক্রম 

 

কম মসম্পাদন সূচক 

 

গিনা পিণি 

একক 

 

কম মসম্পাদন 

সূচধ্যকর মান 

 

প্রকৃত অজমন 
লক্ষযমাত্রা/ণনি মায়ক ২০২১-২২ 

প্রধ্যক্ষপণ 

২০২২-২৩ 

প্রধ্যক্ষপণ 

২০২৩-২৪ 
২০১৯-২০  ২০২০-২১  

অসাধারণ 
অবত 

উত্তম 
উত্তম 

চলবত 

মান 

চলবত 

মাধ্যনর 

বনধ্যে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

[২] আবর্ মক শৃঙ্খলা 

সুসংগতকরণ 
৫ 

[২.১] অভযন্তরীণ অবিট 

আপবত্ত বনষ্পবত্তকরণ 
[২.১.১] ণনষ্পণির হার 

ক্রমপুণঞ্জভুি 
% ২ 77% ৭৭ ৭৫ ৬৮ ৬০ ৫৩ ৪৫ ৮৩ ৯১ 

[২.২] বাংলাধ্যদশ ব্যাংধ্যকর 

পবরদশ মন আপবত্ত 

বনষ্পবত্তকরণ 

[২.২.১] ণনষ্পণির হার 

ক্রমপুণঞ্জভুি 

% ২ 100% ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১১০ ১২১ 

[২.৩] মামলা বনষ্পবত্ত  
[২.৩.১] মামো 

ণনষ্পণির হার 

ক্রমপুণঞ্জভুি 
% ১ 9% ১০ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১৩ ১৪ 

[৩] ব্যাংধ্যকর অবয়ব বৃবি 

ও কার্ মক্রম সহজীকরণ 
২ 

[৩.১] অধ্যটাধ্যমশন 

সম্প্রসারণ 

[৩.১.১] অনটানমেনকৃি 

োখার সংখ্যা 

সমণষ্ট 
সংখ্যা ১ ১০ ১৮ ৬ ৫ ৫ ৪ ৪ ৭ ৮ 

[৩.২] ওয়ান-স্টপ (oss)  

সাবভ মস সম্পবকমত তথ্যপ্রচার 

ও সসবা প্রার্ী কর্তমক তথ্য 

জানার সুধ্যর্াগ 

[৩.২.১] ওয়ান-স্টপ 

সাবভ মস  (oss) চালুকৃত 

োখা/কার্ মােয় 

সমণষ্ট 

সংখ্যা ১   ৪ ৮ ৭ ৬ ৬ ৫ ৯ ১০ 

[৪] নারী উনদ্যাক্তানদরনক 

ঋি সুণবধা বৃণির মােনম 

নারীর েমিায়ন 

২ 
[৪.১] নারী উনদ্যাক্তানদর 

মনে ঋি ণবিরি 

[৪.১.১] নারী উনদ্যাক্তার 

সংখ্যা 

সমণষ্ট 
সংখ্যা ১ 6019 ৯৪৪৯ ৭২০০ ৬৪৮০ ৫৭৬০ ৫০৪০ ৪৩২০ ৭৯২০ ৮৭১২ 

[৪.১.২] ণবিরিকৃি ঋি সমণষ্ট সকাটি টাকায়  ১ 96.80 ১৪৩.১৭ ১২৫.০০ ১১৩.০০ ১০০.০০ ৮৮.০০ ৭৫.০০ ১৩৮.০০ ১৫২.০০ 

[৫] গৃহণনম মাি ঋি 

সম্পসারনির মােনম 

মানসম্মি বাসস্থাননর 

সংস্থান করা 

১ 
[৫.১] কম মচ্ারী গৃহণনম মাি ঋি 

ণবিরি 
[৫.১.১] ণবিরিকৃি ঋি 

সমণষ্ট 

সকাটি টাকায়  ১ 2.50 ৬.৩৭ ৭.৫০ ৭.০০ ৬.০০ ৫.০০ ৫.০০ ৮.০০ ৯.০০ 

 

 

* সামবয়ক 
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সসকশন ৩ (খ)  

সুোসন ও সংস্কারমূেক কম মসম্পাদননর ক্ষেত্র সমূহ (ধ্যমাট নম্বর- ৩০) 

 

কম মসম্পাদন ক্ষেত্র ক্ষেনত্রর মান কার্ মক্রম কম মসম্পাদন 

সূচক 

গিনা 

পিণি 

একক কম মসম্পাদন 

সূচধ্যকর মান 
 প্রকৃত অজমন 

লক্ষযমাত্রা/ণনি মায়ক ২০২১-২২ 

প্রধ্যক্ষপণ 

২০২২-২৩ 

প্রধ্যক্ষপণ 

২০২৩-২৪ ২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসাধারণ অবত 

উত্তম 

উত্তম চলবত 

মান 

চলবত 

মাধ্যনর 

বনধ্যে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

সুশাসন ও সংস্কার মূলক 

কার্ মক্রনর্র বাস্তবায়ন 

ক্ষ ারদারকরণ 

৩০ ১) শুিাচ্ার কম মপণরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 
 

 
 10          

২) ই-গভন্যমান্স/ উদ্ভাবন 

কম মপণরকল্পনা বাস্তবায়ন 
 

 
 10          

৩) িথ্য অণধকার 

কম মপণরকল্পনা বাস্তবায়ন 
   3          

৪) অণভনর্াগ প্রণিকার 

কম মপণরকল্পনা বাস্তবায়ন 
   4          

৫) ক্ষসবা প্রদান প্রণিশ্রুণি 

কম মপণরকল্পনা বাস্তবায়ন 

   3          
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Avwg Dc-gnve¨e ’̄vcK, Kg©ms ’̄vb e¨vsK, wefvMxq কার্ মােয়, রার্োহী Kg©ms ’̄vb e¨vs‡Ki e¨e ’̄vcbv cwiPvjK Kg©ms ’̄vb e¨vsK 

Gi wbKU A½xKvi KiwQ †h, GB Pzw³‡Z ewY©Z djvdj AR©‡b m‡Pó _vKe| 

 

Avwg, e¨e ’̄vcbv cwiPvjK, Kg©ms ’̄vb e¨vsK, cÖavb Kvh©vjq, 1, ivRDK GwfwbD, XvKv Dc-gnve¨e¯’vcK, Kg©ms ’̄vb e¨vsK, 

wefvMxq কার্ মােয়, রার্োহী Gi wbKU A½xKvi KiwQ †h, GB Pzw³‡Z ewY©Z djvdj AR©‡b cÖ‡qvRbxq mn‡hvwMZv cÖ`vb Kie| 

 

¯̂vÿwiZ: 

 

 

 

 

 

................................................................. 

উপ-gnve¨e¯’vcK 

Kg©ms ’̄vb e¨vsK 

বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী| 

 

 

 

 

 

                         ZvwiL 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................           

e¨e ’̄vcbv cwiPvjK 

Kg©ms ’̄vb e¨vsK 

cÖavb Kvhvjq, XvKv| 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     .......................... 

ZvwiL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

পণরণেষ্ট-'ক'  

                     র্ািীয় শুিাচ্ার ক্ষক েে কম মপণরকল্পনা, ২০২১-২০২২  

 

আঞ্চবলক/মাঠ পর্ মাধ্যয়র কার্ মালধ্যয়র নাম: কম মসংস্থান ব্াংক, ণবভাগীয় কার্ মােয়, রার্োহী। 

কার্ মক্রনমর নাম কম মসম্পাদন সূচ্ক 

 

সূচ্নকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়ননর দাণয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্ণক্ত/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছনরর 

েেযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগণি পণরবীেি, ২০২১-২০২২  মন্তব্ 

েেযমাত্রা/ 

অর্মন 

১ম 

ক্ষকায়াট মার 

২য় 

ক্ষকায়াট মার 

৩য় 

ক্ষকায়াট মার 

৪র্ ম 

ক্ষকায়াট মার 

ক্ষমাট অণর্মি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাণিিাণনক ব্বস্থা………………………………২৬ 

১.১ বনণিকিা কণমটি সভা আনয়ার্ন সভা আনয়াণর্ি ৪ সংখ্যা ণডণর্এম 

ণবভাগীয় কার্ মােয়, রার্োহী 

৪ টি েেযমাত্রা ০১ টি ০১ টি ০১ টি ০১ টি ০৪ টি  ণবভাগীয় বনণিকিা কণমটির সভাপণি 

কণমটির সভা আহ্বান করনবন। অর্মন      

১.২ বনণিকিা কণমটির সভার ণসিান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবাণয়ি ণসিান্ত ৬ % উপ-মহাব্বস্থাপক, আঞ্চণেক 

ব্বস্থাপক ও োখা ব্বস্থাপক 

১০০% েেযমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  রার্োহী ণবভাগীয় কার্ মােয়, ণবভাগীয় 

ণনরীো কার্ মােয়, আওিাধীন সকে 

আঞ্চণেক কার্ মােয় ও োখা সভার ণসিান্ত 

বাস্তবায়ন করনবন। 

অর্মন      

১.৩ সুশাসন প্রবতষ্ঠার বনবমত্ত অংেীর্ননর 

(stakeholders) অংেগ্রহনি  সভা 

অনুণিি সভা ৪ সংখ্যা ণডণর্এম 

ণবভাগীয় কার্ মােয়, রার্োহী, 

এবং যুব উন্নয়ন ,ণবণসক, ণবটাক 

ও এসণডএফ কম মকিমা  

০৪ টি েেযমাত্রা ০১ টি ০১ টি ০১ টি ০১ টি ০৪ টি  উপমহাব্বস্থাপক, ণবভাগীয় কার্ মােয়, 

রার্োহী সভা আহ্বান করনবন। 

অর্মন      

১.৪ শুিাচার সংক্রান্ত প্রবশক্ষণ আধ্যয়াজন প্রবশক্ষণ আধ্যয়াবজত ২ সংখ্যা ণডণর্এম 

ণবভাগীয় কার্ মােয়, রার্োহী 

৬০ টি েেযমাত্রা ১২ টি ১৮টি ১৯ টি ১১ টি ৬০ টি  ণবভাগীয় বনণিকিা কণমটির সভাপণি 

প্রবশক্ষধ্যণর আধ্যয়াজন করনবন। 

অর্মন      

১.৫ কম ম-পবরধ্যবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযবববধ 

অনুসরণ/টিওএেইভুি অধ্যকধ্যজা মালামাল 

ববনিকরণ/পবরষ্কার-পবরচ্ছন্নতা বৃবি 

ইতযাবদ)  

উন্নত কম ম-পবরধ্যবশ ৩ সংখ্যা 

ও 

িাণরখ 

ণডণর্এম 

ণবভাগীয় কার্ মােয়, রার্োহী 

৪০ টি েেযমাত্রা ০৮ টি 

 

১২ টি ১২ টি ০৮ টি ৪০ টি  রার্োহী ণবভাগীয় কার্ মােয়, ণবভাগীয় 

ণনরীো কার্ মােয়, আওিাধীন সকে 

আঞ্চণেক কার্ মােয় ও োখা সভার ণসিান্ত 

বাস্তবায়ন করনবন। অর্মন      

১.৬ র্ািীয় শুিাচ্ার ক্ষক েে কম ম-

পণরকল্পনা, ২০২১-২২ ও বত্রমাণসক 

পণরবীেি প্রণিনবদন দপ্তর/সংস্থায় দাণখে 

ও স্ব স্ব ওধ্যয়বসাইধ্যট আপধ্যলািকরণ 

কম ম-পণরকল্পনা  ও 

বত্রমাণসক প্রণিনবদন 

দাণখেকৃি ও 

আপনোডকৃি 

৪ িাণরখ ণডণর্এম 

ণবভাগীয় কার্ মােয়, রার্োহী 

০৪ টি েেযমাত্রা ২৬.০৯.২১ ২৬.১২.২১ ২৪.০৩.২২ ২৩.০৩.২২ ০৪ টি  ণবভাগীয় বনণিকিা কণমটির সভাপণি 

বত্রমাণসক প্রণিনবদন দাণখে করনবন। 

অর্মন      

১.৭ শুিাচার পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তধ্যদর তাবলকা ওধ্যয়বসাইধ্যট 

প্রকাশ 

 

 

 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাবরে -- -- -- -- -- -- -- -- -- কার্টি অত্র কার্ মােনয়র কম মেমিার 

মনে নয় 
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কার্ মক্রনমর নাম কম মসম্পাদন সূচ্ক 

 

সূচ্নকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়ননর দাণয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্ণক্ত/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছনরর 

েেযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগণি পণরবীেি, ২০২১-২০২২  মন্তব্ 

েেযমাত্রা/ 

অর্মন 

১ম 

ক্ষকায়াট মার 

২য় 

ক্ষকায়াট মার 

৩য় 

ক্ষকায়াট মার 

৪র্ ম 

ক্ষকায়াট মার 

ক্ষমাট অণর্মি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  ক্রধ্যয়র সক্ষধ্যত্র শুিাচার ........................................................................৪ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছনরর ক্রয়-পণরকল্পনা  

ওনয়বসাইনট প্রকাে 

ক্রয়-পণরকল্পনা 

ওনয়বসাইনট প্রকাণেি 

৪ িাণরখ -- -- েেযমাত্রা -- -- -- -- -- -- কার্টি অত্র কার্ মােনয়র কম মেমিার 

মনে নয় 

অজমন      

৩. শুিাচ্ার সংণিষ্ট এবং দুনীণি প্রণিনরানধ সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রম……………..২০ (অগ্রাবধকার বভবত্তধ্যত নুযনতম পাঁচটি কার্ মক্রম) 

৩.১ ওয়ান স্টপ সাণভ মস ণনরণবনে ক্ষসবা প্রদান ৪ সংখ্যা উপ-মহাব্বস্থাপক, আঞ্চণেক 

ব্বস্থাপক ও োখা ব্বস্থাপক 

৬৮ টি েেযমাত্রা ২০ টি ২৪ টি ২৩ টি ২১ টি ৬৭ টি  রার্োহী ণবভাগীয় কার্ মােয়, আওিাধীন 

সকে আঞ্চণেক কার্ মােয় ও োখা সভার 

ণসিান্ত বাস্তবায়ন করনবন। অর্মন      

৩.২ ক্ষর্ আনগ আসনব িানক আনগ ক্ষসবা 

প্রদান (ঋি প্রদাননর ক্ষেনত্র) 

ণনয়ম মাণফক ক্ষসবা 

প্রদান 

৪ সংখ্যা োখা ব্বস্থাপক ৩০,০০০ 

র্ন 

েেযমাত্রা ৭২০০ র্ন ৮০০০ র্ন ৮০০০ র্ন ৬৮০০ র্ন ৩০০০০ র্ন  রার্োহী ণবভাগীয় কার্ মােনয়র  

আওিাধীন সকে োখা ণসিান্ত বাস্তবায়ন 

করনবন। 
অর্মন      

৩.৩ CBS বাস্তবায়ন অনোইন সাণভ মস প্রদান ৪ সংখ্যা োখা ব্বস্থাপক ৬০ টি েেযমাত্রা ৩০ টি ১০ টি ১০ টি ১০ টি ৬০ টি  আওিাধীন সকে োখা সভার ণসিান্ত 

বাস্তবায়ন করনবন। 
অর্মন      

৩.৪ সময়মি অণফনস আসা অণফনস উপণস্থণির 

সময় 

৪ % উপ-মহাব্বস্থাপক, আঞ্চণেক 

ব্বস্থাপক ও োখা ব্বস্থাপক 

১০০% েেযমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

 

ণবকা, ণবণনকা, আকা ও োখার সকে 

কম মচ্ারী  সময়মি ণনর্ অণফনস প্রনবে 

করনবন। ণবষয়টি অণফনসর প্রধানগি 

ণনণিি করনবন।   

অর্মন      

৩.৫ ক্ষরণমনটন্স প্রদান ক্ষরণমনটনন্স পণরনোধ ৪ % োখা ব্বস্থাপক ১০০% 
েেযমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

 

আওিাধীন সকে োখা সভার ণসিান্ত 

বাস্তবায়ন করনবন। 

অর্মন      
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ই-গভন্যমান্স ও উদ্ভাবন কম মপবরকল্পনা, ২০২১-২২ 

 

 

ক্রর্  কার্ যক্রম 

 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কম যসম্পাদন 

সূচককর মান 

লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তম চলতি মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ 

[১.১] ই-নতির ব্যবহার বৃতি   

[১.১.১] ই-ফাইকল 

ননাটননস্পনিকৃত 
% ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] িথ্য বািায়ন 

হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়কন সকল 

নসবা বক্স হালনাগাদকৃি 
সংখ্যা ১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] নবনিন্ন প্রকাশনা ও 

তথ্যানদ িথ্য বািায়কন প্রকানশত 
সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন 

কম যপতরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[৩.১.১] কর্ মপনরকল্পনা 

বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রনশেণ 

আনয়ান ত  

 ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কম যপতরকল্পনার 

বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্ যাকলাচনা 

সংক্রান্ত সভা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কম যপতরকল্পনার 

অধ যবাতষ যক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিকবদন 

ঊর্ধ্যিন কর্তযপকক্ষ্র তনকট নপ্রতরি 

িাতরখ ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ [৪.১] একটি উদ্ভাবনী ধারণা/ 

নসবা সহতিকরণ/ ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন কার্ মক্রর্ বাস্তবায়ন  

[৪.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধারনা/ 

নসবা সহতিকরণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

কার্ মক্রর্ বাস্তবানয়ত  

তানরখ  ৫ ২৮/২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 
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ক্ষসবা প্রদান প্রনতশ্রুনত বাস্তবায়ন কর্ মপনরকল্পনা, ২০২১-২০২২  

 

কার্ যক্রকমর 

নক্ষ্ত্র 

 

মান 
কার্ যক্রম 

 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

প্রর্াণক 

 

একক 

 

কম যসম্পা

দন 

সূচককর 

মান 

প্রকৃি 

অিযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অতি 

উত্তম 
উত্তম 

চলতি 

মান 

চলতি 

মাকনর তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাতিষ্ঠাতনক 

 

 

১৩ 

[১.১] ক্ষসবা প্রদান প্রনতশ্রুনত পতরবীক্ষ্ণ 

কতমটির তসিান্ত বাস্তবায়ন 

[১.১.১] তসিান্ত 

বাস্তবাতয়ি 

বাস্তবায়ন 

প্রনতনবদন 
% ৮ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] ক্ষসবা প্রদান প্রনতশ্রুনত ত্রত্রর্ানসক 

নিনিনত হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] 

ওনয়বসাইনে প্রনত 

ত্রত্রর্ানসনক 

হালনাগাদকৃত 

ওনয়বসাইনে 

হালনাগাদকৃত 

ক্ষসবা প্রদান 

প্রনতশ্রুনত 

সংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সক্ষ্মিা 

অিযন 
১২ 

[২.১] ক্ষসবা প্রদান প্রনতশ্রুনত নবষয়ক  

প্রনশেণ আনয়া ন  

 

[১.১.১] প্রনশেণ 

আনয়ান ত 

প্রনশেণ আনদশ, 

আনলাচ্যসূনচ্, 

প্রনশেণার্থীনদর 

তানলকা, 

হান রাশীে 

 

সংখ্যা 

 

৫ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  নসবা প্রদান তবষকয় 

নেককহাল্ডারগকণর সমন্বকয় 

অবতহিকরণ সভা আকয়ািন 

[১.৩.১]  

অবনহতকরণ সিা 

অনুনিত 

সিার কার্ মনববরণী সংখ্যা ৭ - - ২ ১ - - - 

 

 



 

 

অনিনর্াগ প্রনতকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্ মপনরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 
 

কার্ যক্রকমর 

নক্ষ্ত্র 

 

মান 
কার্ যক্রম 

 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

 

 

প্রর্াণক একক 

 

কম যসম্পাদ

ন সূচককর 

মান 

প্রকৃি 

অিযন 

২০১

৯-২০ 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২

০-২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধার

ণ 

অতি 

উত্তম 
উত্তম  

চলতি 

মান 

চলতি মাকনর 

তনকে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাতিষ্ঠাতন

ক 

ব্যবস্থাপনা 

 

 

৫ 

[১.১] অনিনর্াগ ননষ্পনি কর্ মকতমা 

(অননক) ও আনপল কর্ মকতমার তথ্য 

ওনয়বসাইনে ত্রত্রর্ানসক নিনিনত 

হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অতনক ও 

আতপল কম যকিযার 

িথ্য হালনাগাদকৃি 

এবং ওকয়বসাইকট 

আপকলাডকৃি 

হালনাগাদ 

সম্পনন্নর 

সরকানর পত্র, 

ওনয়বসাইনের 

নলংক 

সংখ্যা 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

পতরবীক্ষ্ণ 

ও সক্ষ্মিা 

উন্নয়ন 

 

২০ 

[২.১] নননদ মষ্ট সর্নয় অনলাইন/ 

অফলাইনন প্রাপ্ত অনিনর্াগ ননষ্পনি 

এবং ননষ্পনি সংক্রান্ত র্ানসক 

প্রনতনবদন উর্ধ্মতন কর্তমপে বরাবর 

ক্ষপ্ররণ   

[২.১.১] অনিনর্াগ 

ননষ্পনিকৃত  

ননষ্পনি 

প্রনতনবদন 

% 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কর্ মকতমা/কর্ মচ্ারীনদর অনিনর্াগ 

প্রনতকার ব্যবস্থা এবং ন আরএস 

সফেওয়যার নবষয়ক প্রনশেণ 

আনয়া ন 

[২.২.১] প্রনশেণ 

আনয়ান ত 

অনফস আনদশ, 

আনলাচ্যসূনচ্, 

উপনস্থনতর 

হান রা 

সংখ্যা 
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রমাতসক তভতত্তকি পতরবীক্ষ্ণ 

এবং ত্রত্রমাতসক পতরবীক্ষ্ণ প্রতিকবদন 

উর্ধ্যিন কর্তযপকক্ষ্র তনকট নপ্ররণ 

[২.৩.১] ত্রত্রমাতসক 

প্রতিকবদন নপ্রতরি 

পনরবীেণ 

প্রনতনবদন 
  

সংখ্যা 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অনিনর্াগ প্রনতকার ব্যবস্থাপনা 

নবষনয় ক্ষেকনহাল্ডারগনণর সর্ন্বনয় 

অবনহতকরণ সিা  

[২.৪.১] সিা 

অনুনিত 

সিার 

কার্ মনববরণী সংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 
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িথ্য অণধকার ণবষনয় ২০২১-২২ অর্ মবছনরর বাণষ মক কম মপণরকল্পনা  

কার্ যক্রকমর 

নক্ষ্ত্র 

 

মান 
কার্ যক্রম 

 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কম যসম্পাদন 

সূচককর মান 

প্রকৃি 

অিযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২ 

প্রমাণক অসাধারণ 
অতি 

উত্তম 
উত্তম  

চলতি 

মান 

চলতি 

মাকনর 

তনকে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাতিষ্ঠাতনক ১০ 

[১.১] িথ্য অতধকার আইন অনুর্ায়ী 

তনধ যাতরি সমকয়র মকে িথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] তনধ যাতরি সমকয়র 

মকে িথ্য প্রদানকৃি 
% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
উর্ধ্যিন কার্ যালকয় নপ্রতরি  

প্রতিকবদন 

 

সক্ষ্মিা বৃনি 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রনণানদতিানব প্রকাশনর্াগ্য 

তথ্য হালনাগাদ ককর ওনয়বসাইনে 

প্রকাশ 

[১.2.১] হালনাগাদকৃত 

িথ্য ওনয়বসাইনে 

প্রকানশত 

িাতরখ 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
- 

হালনাগাদকৃি 

স্বপ্রনণানদতিানব 

প্রকাশনর্াগ্য তথ্যসহ 

ওকয়বসাইকটর তলংক। 

[১.৩] বানষ মক প্রনতনবদন প্রকাশ  
[১.3.১] বানষ মক প্রনতনবদন 

প্রকানশত  
তানরখ  ০৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-

১১-

২০২১ 

১৫-

১২-

২০১৯ 

- - বাতষ যক প্রতিকবদকনর কতপ 

[১.৪]  িথ্য অতধকার আইন, ২০০৯ 

এর ৫ ধারা অনুসাকর র্াবিীয় িকথ্যর 

কযাটাগতর  ও কযাটালগ ত্রিতর/ 

হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  িকথ্যর কযাটাগতর  

ও কযাটালগ 

প্রস্তুিকৃি/হালনাগাদকৃি 

িাতরখ ০৩   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
- 

সংতিষ্ট তবষয় অন্তর্ভ যক্তকৃি 

মাতসক সমন্বয় সভার 

কার্ যতববরণী 

[১.৫] িথ্য অতধকার আইন ও 

তবতধতবধান সম্পককয িনসকচিনিা 

বৃতিকরণ 

[১.5.১]  প্রচ্ার কার্ মক্রর্ 

সম্পন্ন 
সংখ্যা ০৩   ৩ ২ ১ - - 

সভা, নসতমনার, কম যশালার 

অতফস আকদশ তকংবা 

প্রচারপকত্রর কতপ। 

[১.৬] তথ্য অনিকার নবষনয় 

কম যকিযাকদর প্রতশক্ষ্ণ আকয়ািন    

[১.6.১] প্রতশক্ষ্ণ 

আকয়াতিি 
সংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

প্রতশক্ষ্ণ আকয়ািকনর 

অতফস আকদশ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


