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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

মহাপররচালক, বাাংলাদেশ ভূতারিক জররপ অরিেপ্তর 

 

এবাং 

 

সিসিয়র সরচব, জ্বালারি ও খরিজ সম্পে রবভাগ: রবদ্যুৎ, জ্বালারি ও খরিজ সম্পে মন্ত্রণালয় 

 

এর মদে স্বাক্ষররত 

 

 

 

বারষ িক কম িসম্পােি চুরি  

 

 

 

 

 

 

১ জুলাই, ২০২২ - জুি ৩০, ২০২৩ 
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েপ্তর/সাংস্থার কম িসম্পােদির সারব িক রচত্র  

(Overview of the Performance of the Department/Organization) 
 

সাম্প্ররতক অজিি, চুাদলঞ্জ এবাং ভরবষ্যৎ পররকল্পিা 

 

সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রিাি অজিিসমূহ: 

 রেিাজপুর সজলার হারকমপুর উপদজলািীি আলীহাট ইউরিয়দি ভূপৃদষ্ঠর ৪২৬-৫৪৮ রমটার গভীদর প্রায় ৫০ মিটার পূরুত্বের সলৌহ 

আকররক সমৃদ্ধ চ ৌম্বক মিলার প্ররামি রিরিত করা হদয়দছ। প্রাথরমক পর্ িদবক্ষদণ আনুমারিক ৫ বগ ি রক.রম. এলাকা জুত্বে চলৌহ 

আকমরত্বকর সম্ভাব্য িজুদ প্রায় ৬২৫ মি. টন। 

 বাাংলাত্বদত্বির নদীবত্বের বামলত্বে মূল্যবান খমনত্বের উপমিমে  মনর্ ণয় ও অর্ ণননমেক মূল্যায়ন” িীর্ ণক প্রকদল্পর িাধ্যত্বি 

ব্রহ্মপুত্র, চিঘনা, চসাত্বিশ্বরী  নদীর অববামহকায় প্রায় ১,৮০০ বর্ ণ মকমি এলাকায় এবাং  াঁদপুর চর্ত্বক চ ালা পর্ ণন্ত চিঘনা 

নদীর অববামহকার মেরকন, চিানাোইট, ইলত্বিনাইট, রুটাইল, মলওকমিন, কায়ানাইট, র্ারত্বনট, ম্যার্ত্বনটাইট ইেযামদ 

মূল্যবান খমনে ম মিে করা হত্বয়ত্বে। এত্বে  ারী খমনত্বের র্ে পমরিার্ ৮.৯২%। 

 সম্প্ররত সেদশর প্রায় ৬৪০৭ বগ ি রক.রম. এলাকার ভূতারিক ও ভূপ্রাকৃরতক মািরচত্রায়ি, প্রায় ৮৫২ রক.রম. এলাকার ভূপোরথ িক 

জররপ ও প্রায় ৬০ লাইি রক.রম. এলাকার সাইসরমক জররপ এবাং ৮৫ বগ ি রক.রম. এলাকার রাসায়রিক সমৌদলর উপরস্থরত ও 

পররমাণ রিণ িয় সম্পন্ন হদয়দছ। 

 

সমস্যা এবাং চুাদলঞ্জসমূহ: 

সমস্যা:  

 গদবষণাগার এবাং বরহরেি কার্ িক্রদম আধুরিক র্ন্ত্রপারত ও আনুষারেক উপকরদণর আধুরিকীকরণ। 
 

চুাদলঞ্জ:  

 ভূ-ববজ্ঞারিক গদবষণা কাদজর মােদম খরিজ সম্পে অনুসন্ধাি, আরবষ্কার, র্থার্থ ব্যবহার এবাং প্রাকৃরতক দূদর্ িাগ প্রশমি। 

 আধুরিক ও সটকসই িগরায়ি এবাং অন্যান্য ভূ-ববজ্ঞারিক গদবষণালব্ধ কাদজর মােদম সরকাদরর একুশ শতদকর চুাদলঞ্জ 

বাস্তবায়দি ভূরমকা পালি। 

 সামুরিক খরিজ সম্পে অনুসন্ধাদি অন্যতম ভূরমকা পালি। 
 

ভরবষ্যৎ পররকল্পিা: 

 ১:৫০,০০০ সেদল ২০,০০০ বগ ি রক.রম. এলাকার ভূতারিক ও ভূপ্রাকৃরতক, ভূ-দূূ্দর্ িাগ, ভূরাসায়রিক, প্রদকৌশল ভূতারিক মািরচত্রায়ি, 

১:৫০,০০০ সেদল ২,৫০০ বগ ি রক.রম. এলাকার ভূপোরথ িক মািরচত্রায়ি। 

 ২০০ বগ ি রক.রম. এলাকার রাসায়রিক সমৌদলর উপরস্থরত ও পররমাণ রিণ িয়।  

 খিদির মােদম অথ িনিরতকভাদব গুরুত্বপূণ ি ভূগভিস্থ খরিজ সম্পে (কয়লা, চুিাপাথর, সাোমাটি, রবরভন্ন প্রকার আকররক, কঠিি 

রশলা ইতুারে) অনুসন্ধাদির পাশাপারশ ভূপৃষ্ঠস্থ খরিজ সম্পে (কাঁচবারল, সাোমাটি, রপট, খরিজ বারল ইতুারে) অনুসন্ধাি কাজ 

অব্যাহত রাখা। 

 মািব সম্পে উন্নয়ি: অরিেপ্তদর কম িরত মািব সম্পেদক েক্ষ, আধুরিক গদবষণাকাদজ যুদগাপযুগী করার লদক্ষু সেদশ-রবদেদশ 

প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা গ্রহণ। 

 সসরমিার/রসদম্পারজয়াম/কম িশালা আদয়াজি: ভূরবজ্ঞাি রবষদয় রিয়রমত সসরমিার/রসদম্পারজয়াম/কম িশালা আদয়াজি করা।  

 প্রারতষ্ঠারিক অবকাঠাদমাগত এবাং ববজ্ঞারিক কম িকাদের উন্নয়ি সািি: ঢাকার রমরপুরস্থ রিজস্ব জায়গায় ‘এডভান্স 

রজওসাইরিরফক ররসাচ ি সসিার’ স্থাপদির প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থা সিয়া। 

 প্রকাশিা: অরিেপ্তদরর মািরচত্র ও ভূ-ববজ্ঞারিক প্ররতদবেিসমূহ হালিাগােভাদব প্রকাশ করার ব্যবস্থা গ্রহণ। 

২০২২-২০২৩ অথ িবছদরর সম্ভাব্য প্রিাি অজিিসমূহ 

 ১:৫০,০০০ সেদল ১২০০ বগ ি রক.রম. এলাকার ভূতারিক ও ভূপ্রাকৃরতক মািরচত্রায়ি, ৫৭৫ বগ ি রক.রম. এলাকার ভূ-দূূ্দর্ িাগ 

মািরচত্রায়ি, ১৬৫ বগ ি রক.রম. এলাকার ভূরাসায়রিক মািরচত্রায়ি এবাং ৬০ বগ ি রক.রম. এলাকার প্রদকৌশল ভূতারিক মািরচত্রায়ি 

 ২০০ বগ ি রক.রম. এলাকার ভূপোরথ িক মািরচত্রায়ি 

 ৪০ বগ ি রক.রম. এলাকায় পদ্মা িেীর বারলদত মূল্যবাি খরিদজর উপরস্থরত রিণ িয় এবাং অথ িনিরতক মূল্যায়ি এবাং 

 ৫০ বগ ি রক.রম. এলাকার রাসায়রিক সমৌদলর উপরস্থরত ও পররমাণ রিণ িয় 
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প্রস্তাবিা (Preamble) 

প্রারতষ্ঠারিক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ সজারোর করা, সুশাসি সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ 

ব্যবহার রিরিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০৪১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দির লদক্ষু- 

 

 

মহাপররচালক, বাাংলাদেশ ভূতারিক জররপ অরিেপ্তর (রজএসরব) 

 

 

এবাং 

 

 

রসরিয়র সরচব, জ্বালারি ও খরিজ সম্পে রবভাগ, রবদ্যুৎ, জ্বালারি ও খরিজ সম্পে মন্ত্রণালয়-এর মদে ২০২২ 

সাদলর জুি মাদসর ৩০ তাররদখ এই বারষ িক কম িসম্পােি চুরি স্বাক্ষররত হদলা। 

 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ রিম্নরলরখত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলি:  
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সসকশি ১ 

রূপকল্প (Vision), অরভলক্ষু (Mission), কম িসম্পােদির সক্ষত্র এবাং কার্ িাবরল 

১.১ রূপকল্প (Vision)  

ভূ-নবজ্ঞামনক কার্ ণক্রত্বির িাধ্যত্বি চটকসই উন্নয়ন ও সমৃদ্ধ চদি র্ঠন। 

 

১.২ অরভলক্ষু (Mission) 

চটকসই উন্নয়ত্বনর লত্বেয খমনে ও অন্যান্য ভূ-সম্পদ অনুসন্ধান, িজুদ ও িান মনর্ ণয়; ভূোমিক, ভূপ্রাকৃমেক, প্রত্বকৌিল ভূোমিক, 

ভূরাসায়মনক, ভূপদামর্ ণক িানম ত্রায়ন, অনুসন্ধান ও র্ত্ববর্র্া এবাং ভূ-দূত্বর্ ণার্ ও পমরত্ববি দূর্র্ প্রিিন। 

১.৩ কম িসম্পােদির সক্ষত্র 

 ১.৩.১ েপ্তর/সাংস্থার কম িসম্পােদির সক্ষত্র 

[[ [[[[ 

১. ভূতারিক মািরচত্র ও তথ্য ভাোর সমৃদ্ধকরণ 

২.  িমুিা/তথ্য সাংগ্রহ ও রবদিষণ  

৩. খরিজ/ ভূতারিক অনুসন্ধাি 

৪.  মািব সম্পে উন্নয়ি 

৫.  জিসদচতিতামূলক প্রচারিা 

 

সুশাসি ও সাংোরমূলক কম িসম্পােদির সক্ষত্র  

১. সুশাসি ও সাংোরমূলক কার্©ক্রম সজারোরকরণ 

 

১.৪ কার্ িাবরল (Functions)  

১. বাাংলাদেদশ ভূতারিক, ভূপোরথ িক, ভূ-দূদর্ িাগ, প্রদকৌশল ভূতারিক মািরচত্রায়ি পররচালিা এবাং প্ররতদবেি প্রস্তুতকরণ  

২. স্তরায়ি এবাং স্তররবন্যাস অনুসন্ধাি পররচালিার মােদম রশলাসমূদহর আনুক্রম রচরিতকরণ, পারস্পাররক সম্পকি এবাং 

বয়স রিি িারণ 

৩. ভূতারিক জররপ, ভূপোরথ িক অনুসন্ধাি, ভূরাসায়রিক গদবষণা এবাং পরীক্ষামূলক খিি পররচালিার মােদম সম্ভাব্য 

জ্বালারি খরিজ, বারণরজুক রশলা এবাং ভূগভিস্থ সুদপয় পারির আিাদরর এলাকা এবাং মজুে রিণ িয় 

৪. আরবষ্কৃত প্রাকৃরতক খরিজ সম্পদের মাি রিণ িয়, মজুে রিি িারণ, অথ িনিরতক এবাং কাররগরী সম্ভাব্যতা র্াচাই 

৫. সরকারদক পররকল্পিা এবাং িীরত রিি িারদণর সক্ষদত্র প্রাকৃরতক সম্পে, পারি সম্পে এবাং পররদবশ সম্পরকিত পরামশ ি 

প্রোি। অবকাঠাদমা উন্নয়দি সাংরিষ্ট সরকারর প্ররতষ্ঠাি, সবসরকারর সাংস্থা, িীরতরিি িারক এবাং পররকল্পিারবেগণদক 

পরামশ ি ও সহদর্ারগতা প্রোি। এছাড়াও এ সাংক্রান্ত প্রদয়াজিীয় সসরমিার/রসদম্পারজয়াম/কিফাদরন্স আদয়াজি 

৬. িেী অববারহকা, ব-দ্বীপ এলাকা এবাং সমুদি ভূতারিক এবাং ভূপোরথ িক গদবষণা পররচালিা 

৭. সটকসই উন্নয়ি ও েলবায়ু পমরবেণত্বনর প্র াব রচরিতকরণ ও প্রশমদণর লদক্ষু রবরভন্ন ভূনবজ্ঞারিক গদবষণা কার্ িক্রম 

এবাং প্ররশক্ষণ পররচালিা 

৮. রবরভন্ন আন্তজিারতক ভূনবজ্ঞারিক সাংস্থার সাদথ সর্াগাদর্াগ রাখা; ভূনবজ্ঞারিক জাণ িাল এবাং প্রবন্ধ/প্ররতদবেিসমূহ আোি-

প্রোি এবাং রবরভন্ন প্ররতষ্ঠািদক ভূনবজ্ঞারিক পরীক্ষা এবাং গদবষণায় সাহায্য ও সহদর্ারগতা প্রোি 

৯. সেদশর সর্ সকাি এলাকায় বড় আকাদরর ভূরমধ্বস অথবা চুুরতর কারদণ জাি-মাদলর ক্ষয়ক্ষরত রিি িারদণর লদক্ষু প্রাথরমক 

জররপ পররচালিা এবাং প্ররতদবেি প্রস্তুতকরণ 

১০. পূব িবতী ভূরমকম্পসমূদহর ডাটাদবজ প্রস্তুতকরণ ও রক্ষণাদবক্ষণ এবাং বতিমাদি সাংগঠিত ভূরমকম্পসমূদহর ক্রমানুসাররক 

জররপ/অনুসন্ধাি এবাং গদবষণা পররচালিা করা। এ সকল গদবষণালব্ধ ফলাফল রবরভন্ন সরকারর সাংস্থা, রপ্রি এবাং 

ইদলট্ররিক রমরডয়াদত প্রচাদরর মােদম জিসািারদির মদে সদচতিতা সৃরষ্ট। 
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সসকশি ২ 

রবরভন্ন কার্©ক্রদমর চুড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) 

চুড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব  কম িসম্পােি সূচকসমূহ  একক 

প্রকৃত 

অজিি 
প্রকৃত অজিি* 

লক্ষুমাত্রা 

২০2২-২৩ 

প্রদক্ষপণ 
রিি িাররত লক্ষুমাত্রা অজিদির সক্ষদত্র 

সর্ৌথভাদব োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/রবভাগ/ 

সাংস্থাসমূদহর িাম 

উপাত্তসূত্র 

 ২০২০-

২১ 
২০২১-2২ ২০2৩-২৪ ২০2৪-২৫ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ভূতারিক ও ভূ-প্রাকৃরতক মািরচত্রায়ি রিি িাররত এলাকার মািরচত্রায়ি বগ ি রক.রম. - - ১২০০ ১৩০০ ১৪০০ 

জ্বালারি ও খরিজ সম্পে রবভাগ/ 

বাাংলাদেশ ভূতারিক জররপ অরিেপ্তর 

(রজএসরব) 

রজএসরব 

 

ভূ-দূূ্দর্ িাগ মািরচত্রায়ি রিি িাররত এলাকার মািরচত্রায়ি 

বগ ি রক.রম. 
- - ৫৭৫ ৫৮০ ৫৯০ 

জ্বালারি ও খরিজ সম্পে রবভাগ/ 

রজএসরব 
রজএসরব 

ভূরাসায়রিক মািরচত্রায়ি রিি িাররত এলাকার মািরচত্রায়ি 

বগ ি রক.রম. 
- - ১৬৫ ১৭০ ১৮০ 

জ্বালারি ও খরিজ সম্পে রবভাগ/ 

রজএসরব 
রজএসরব 

প্রদকৌশল ভূতারিক মািরচত্রায়ি রিি িাররত এলাকার মািরচত্রায়ি 

বগ ি রক.রম. 
- - ৬০ ৬৫ ৭০ 

জ্বালারি ও খরিজ সম্পে রবভাগ/ 

রজএসরব 
রজএসরব 

ভূরাসায়রিক অনুসন্ধাি 
রিি িাররত এলাকার রাসায়রিক ও ভূরাসায়রিক 

িমুিা সাংগ্রহ ও রবদিষণ 
বগ ি রক.রম. 4৫ ৪০ ৫০ ৫৫ ৬০ সজলা প্রশাসি রজএসরব 

গদবষণাগাদর িমুিা রবদিষণ িমুিা রবদিষণ সাংখ্যা ২৫০ ৩৫১* ৩০০ ৩২০ ৩৪০ - রজএসরব 

খরিজ/ ভূতারিক অনুসন্ধাি রিি িাররত এলাকায় খরিজ অনুসন্ধাি সাংখ্যা - - ১ ১ ১ সজলা প্রশাসি  রজএসরব 

ভূপোরথ িক অনুসন্ধাি 

রিি িাররত এলাকার অরভকষীয় ও চুম্বকীয় 

মািরচত্রায়ি 
বগ ি রক.রম. ৩২৭ ৩২৫ ২০০ ২১০ ২২৫ সজলা প্রশাসি রজএসরব 

রিি িাররত এলাকার তরড়ৎ প্ররতবন্ধকতা জররপ সাংখ্যা - - ১ ১ ১ সজলা প্রশাসি রজএসরব 

 

* িামসয়ক (Provisional) তথ্য 
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সসকশি ৩  

কম িসম্পােি পররকল্পিা  

 

* িামসয়ক (Provisional) তথ্য 

 

  

কম িসম্পােদির 

সক্ষত্র 

সক্ষদত্রর 

মাি 
কার্©ক্রম কম িসম্পােি সূচক 

গণিা 

পদ্ধরত 
একক  

কম িসম্পােি  

সূচদকর মাি  

প্রকৃত অজিি  লক্ষুমাত্রা/রিণ িায়ক ২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ 

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষপণ  

২০২৪-২৫ 
২০২০-

2১ 

২০২১-

২০২২ 

অসািারণ 
অরত 

উত্তম 
উত্তম 

চলরত 

মাি 

চলরত 

মাদির 

রিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কম িসম্পােি সক্ষত্রসমূহ 

[১] ভূতারিক 

মািরচত্র ও তথ্য 

ভাোর সমৃদ্ধকরণ 

২৫ 

[১.১] ভূতারিক ও ভূ-

প্রাকৃরতক মািরচত্রায়ি 

[১.১.১] খুলিা সজলার কয়রা 

ও পাইকগাছা, গাইবান্ধা 

সজলার সাঘাটা এবাং চট্রগ্রাম 

সজলার রাঙ্গুরিয়া উপদজলার    

ভূতারিক ও ভূ-প্রাকৃরতক 

মািরচত্রায়ি 

 

সমরষ্ট 

 

বগ ি 

রক.রম. 
১০ - - ১২০০ ১১৫০ ১১০০ ১০৫০ ১০০০ ১৩০০ ১৪০০ 

[১.২] ভূ-দূূ্দর্ িাগ 

মািরচত্রায়ি 

[১.২.১] সুিামগঞ্জ সজলার 

উত্তরাঞ্চদলর ভূ-দূূ্দর্ িাগ 

মািরচত্রায়ি 

 

সমরষ্ট 
বগ ি 

রক.রম. ৫ - - ৫৭৫ ৫৬০ ৫৪০ ৫২০ ৫০০ ৫৮০ ৫৯০ 

[১.৩] ভূরাসায়রিক 

মািরচত্রায়ি 

[১.৩.১] ঢাকা সজলার 

সকরাণীগঞ্জ উপদজলায় 

পারির আিাদরর অবস্থাি, 

গুিগতমাি ও পররদবশ 

মূল্যায়িকরণ 

 

সমরষ্ট 
বগ ি 

রক.রম. 
৫ - - ১৬৫ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১৭০ ১৮০ 

[১.৪] প্রদকৌশল ভূতারিক 

মািরচত্রায়ি 

[১.৪.১] গগাপালগঞ্জ 

গপৌরিভা ও পার্শ্ববতী 

এলাকার প্রককৌশল ভূতাসিক 

মািসিত্রায়ণ  

সমরষ্ট বগ ি 

রক.রম. 
৫ - - ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬৫ ৭০ 
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* িামসয়ক (Provisional) তথ্য 

 

 

 

 

 

 

 

কম িসম্পােদির 

সক্ষত্র 

সক্ষদত্রর 

মাি 
কার্©ক্রম কম িসম্পােি সূচক 

গণিা 

পদ্ধরত 
একক  

কম িসম্পােি  

সূচদকর মাি  

প্রকৃত অজিি  লক্ষুমাত্রা/রিণ িায়ক ২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ 

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষপণ  

২০২৪-২৫ 
২০২০-

2১ 

২০২১-

২০২২ 

অসািারণ 
অরত 

উত্তম 
উত্তম 

চলরত 

মাি 

চলরত 

মাদির 

রিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কম িসম্পােি সক্ষত্রসমূহ 

[২] িমুিা/তথ্য 

সাংগ্রহ ও রবদিষণ 

১৫ [২.১] গদবষণাগাদর িমুিা 

রবদিষণ  
[২.১.১] িমুিা রবদিষণ সমরষ্ট সাংখ্যা ৯ ১২০ ৩৫১ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৩২০ ৩৪০ 

[২.২] ভূরাসায়রিক 

অনুসন্ধাি 

[২.২.১] সমাাংলা এলাকার 

পারিদত দূষদণর মাত্রা 

রিরূপণ 

 

সমরষ্ট 

 

বগ ি 

রক.রম. 
৪ ৫০ ৪০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৫ ৬০ 

[২.৩] ভূ-দূদর্ িাগ সাংক্রান্ত 

তথ্য সাংগ্রহ 

[২.৩.১] ভূদূদর্ িাগ প্রশমদির 

সক্ষদত্র তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রহ 
সমরষ্ট সাংখ্যা ২ ১ ১* ২ ১ - - - ২ ২ 

[৩] খরিজ/ 

ভূতারিক 

অনুসন্ধাি  

 

 

১০ 

[৩.১] খরিজ অনুসন্ধাি 

[৩.১.১] পাবিা ও রাজবারড় 

সজলার পদ্মা িেী বরাবর 

ভারী মরণক অনুসন্ধাি 

সমরষ্ট সাংখ্যা ৩ - - ১ - - - - ১ ১ 

[৩.২] ভূপোরথ িক 

অনুসন্ধাি 

[৩.২.১] রাংপুর সজলার 

পীরগঞ্জ ও সাংলগ্ন এলাকার 

অরভকষীয় ও চুম্বকীয় 

মািরচত্রায়ি 

সমরষ্ট 
বগ ি 

রক.রম. 
৪ ২০০ ৩২৫ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২১০ ২২৫ 

[৩.২.২] ঢাকা শহদরর 

মাতুয়াইদল তরড়ৎ 

প্ররতবন্ধকতা জররপ 

 

সমরষ্ট 

 

সাংখ্যা ৩ - - ১ - - - - ১ ১ 
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[৪] মািব সম্পে 

উন্নয়ি 

১০ 
[৪.১] প্ররশক্ষণ [৪.১.১] প্ররশক্ষণ সম্পন্ন সমরষ্ট  জি ৬ 

৩১.৮৯ 

জিঘন্টা 

৫৮.২* 

জিঘন্টা 
২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২২৫ ২৫০ 

[৪.২] সসরমিার, 

রসদম্পারজয়াম, 

কিফাদরন্স আদয়াজি  

[৪.২.১] সসরমিার, 

রসদম্পারজয়াম, কিফাদরন্স 

আদয়াজি 

সমরষ্ট সাংখ্যা ৪ ১৭ ১৫* ১৫ ১৪ ১২ ১১ ৯ ১৬ ১৮ 

[৫] 

জিসদচতিতামূলক 

প্রচারিা 

১০ [৫.১] 

জিসদচতিতামূলক 

কার্©ক্রম 

[৫.১.১] রজএসরব’র কার্ িক্রম 

সম্পদকি প্রচারণা 
সমরষ্ট সাংখ্যা ৫ - - ১ - - - - ১ ১ 

[৫.২] রবরভন্ন স্তদর 

জিসদচতিতা কার্©ক্রম 

আদয়াজি 

[৫.২.১] মাঠ পর্ িাদয় 

সভা/কম িশালা আদয়ারজত 
সমরষ্ট সাংখ্যা ৩ - - ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৮ 

[৫.৩] রিউজদলটার 

প্রকাশ 

[৫.৩] রিউজদলটার 

প্রকারশত 
সমরষ্ট সাংখ্যা ২ - ১ ১ - - - - ১ ১ 

 

* িামসয়ক (Provisional) তথ্য 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কম িসম্পােদির 

সক্ষত্র 

সক্ষদত্রর 

মাি 
কার্©ক্রম কম িসম্পােি সূচক 

গণিা 

পদ্ধরত 
একক  

কম িসম্পােি  

সূচদকর মাি  

প্রকৃত অজিি  লক্ষুমাত্রা/রিণ িায়ক ২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ 

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষপণ  

২০২৪-২৫ 
২০২০-

২১ 

২০২১-

2২ 

অসািা

রণ 

অরত 

উত্তম 
উত্তম 

চলরত 

মাি 

চলরত 

মাদির 

রিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কম িসম্পােি সক্ষত্রসমূহ 
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কম িসম্পােদির 

সক্ষত্র 

সক্ষদত্রর 

মাি 
কার্©ক্রম কম িসম্পােি সূচক 

গণিা 

পদ্ধরত 
একক  

কম িসম্পােি  

সূচদকর মাি  

প্রকৃত অজিি  লক্ষুমাত্রা/রিণ িায়ক ২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ 

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষপণ  

২০২৪-২৫ 
২০২০-

২১ 

২০২১-

2২ 

অসািারণ 
অরত 

উত্তম 
উত্তম 

চলরত 

মাি 

চলরত 

মাদির 

রিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

সুিাসন ও সাংস্কারমূলক কি ণসম্পাদত্বনর চেত্র 

[এম ১] সুশাসি 

ও সাংোরমূলক 

কার্©ক্রদমর 

বাস্তবায়ি 

সজারোরকরণ 

৩০ 

[এম ১.১] শুদ্ধাচার 

কম িপররকল্পিা বাস্তবায়ি 

[এম ১.১] শুদ্ধাচার 

কম িপররকল্পিা বাস্তবারয়ত 
প্রাপ্ত িম্বর - ১০          

[এম ১.২] ই-

গভন্যিান্স/উদ্ভাবি 

কম িপররকল্পিা বাস্তবায়ি 

[এম ১.২] ই-

গভন্যিান্স/উদ্ভাবি 

কম িপররকল্পিা বাস্তবারয়ত 

প্রাপ্ত িম্বর - ১০          

[এম ১.৩]  তথ্য অরিকার 

কম িপররকল্পিা বাস্তবায়ি 

[এম ১.৩]  তথ্য অরিকার 

কম িপররকল্পিা বাস্তবারয়ত 
প্রাপ্ত িম্বর - ৩          

[এম ১.৪]   অরভদর্াগ 

প্ররতকার কম িপররকল্পিা 

বাস্তবায়ি 

[এম ১.৪]   অরভদর্াগ 

প্ররতকার কম িপররকল্পিা  

বাস্তবারয়ত 

প্রাপ্ত িম্বর - ৪          

[এম ১.৫]   সসবা প্রোি 

প্ররতশ্রুরত কম িপররকল্পিা 

বাস্তবায়ি 

[এম ১.৫]   সসবা প্রোি 

প্ররতশ্রুরত কম িপররকল্পিা  

বাস্তবারয়ত 

প্রাপ্ত িম্বর - ৩          



 

 

  



 

সাংদর্াজিী ১ 

শব্দসাংদক্ষপ 

ক্ররমক িম্বর 

শব্দ সাংদক্ষপ 

(Acronyms) 

 

রববরণ 

১ আরটিআই রাইট টু ইিফরদমশি (তথ্য অরিকার) 

২ এইচআর রহউম্যাি ররদসাস ি (মািব সম্পে) 

৩ এিআইএস ন্যাশিাল ইরিরগ্রটি স্ট্র্ুাদটরজ (জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল) 

৪ এরপএ অুানুয়াল পারফরদমন্স অুারগ্রদমি (বারষ িক কম িসম্পােি চুরি) 

৫ এফওয়াই রফন্যারন্সয়াল ইয়ার (অথ ি বছর) 

৬ এফরড ফাইন্যান্স রডরভশি (অথ ি রবভাগ) 

৭ রজআরএস রগ্রদভন্স ররদেস রসদেম  

৮ রজএসরব রজওলরজকুাল সাদভ ি অব বাাংলাদেশ (বাাংলাদেশ ভূতারিক জররপ অরিেপ্তর) 

৯ রপআই পারফরদমন্স ইরেদকটর (কম িসম্পােি সূচক) 

১০ রবআইরপ বাদজট ইমরিদমিশি িুাি (বাদজট প্রদয়াগ পররকল্পিা) 

১১ রবএমরস বাদজট ম্যাদিজদমি করমটি (বাদজট ব্যবস্থাপিা করমটি) 

১২ রসরস রসটিদজি চাট িার (িাগররক সসবা)  

 

 



 

সাংদর্াজিী-২ 

কম িসম্পােি ব্যবস্থাপিা ও প্রমাণক ২০২২-২৩ 

কার্©ক্রম কম িসম্পােি সূচকসমূহ 
বাস্তবায়িকারী অনুরবভাগ, 

অরিশাখা, শাখা 
লক্ষুমাত্রা অজিদির প্রমাণক 

[১.১] ভূতারিক ও ভূ-প্রাকৃরতক মািরচত্রায়ি 

[১.১.১] খুলিা সজলার কয়রা ও পাইকগাছা, গাইবান্ধা সজলার সাঘাটা এবাং 

চট্রগ্রাম সজলার রাঙ্গুরিয়া উপদজলার ভূতারিক ও ভূ-প্রাকৃরতক মািরচত্রায়ি 

উপকূলীয় ও সামুরিক ভূতি, দূর 

অনুিাবি ও রজআইএস এবাং 

ভূতারিক মািরচত্রায়ি ও 

সকায়াটারিারী ভূতি শাখা 

বরহরেদির অরফস আদেশ/সারাাংশ 

[১.২] ভূ-দূূ্দর্ িাগ মািরচত্রায়ি 

[১.২.১] সুিামগঞ্জ সজলার উত্তরাঞ্চদলর ভূ-দূূ্দর্ িাগ মািরচত্রায়ি 
পররদবশ ভূতি ও প্রাকৃরতক 

দূদর্ িাগ শাখা 

বরহরেদির অরফস আদেশ/সারাাংশ 

[১.৩] ভূরাসায়রিক মািরচত্রায়ি [১.৩.১] ঢাকা সজলার সকরাণীগঞ্জ উপদজলায় পারির আিাদরর অবস্থাি, 

গুিগতমাি ও পররদবশ মূল্যায়িকরণ 
ভূ-রসায়ি ও পারি সম্পে শাখা 

বরহরেদির অরফস আদেশ/সারাাংশ 

[১.৪] প্রদকৌশল ভূতারিক মািরচত্রায়ি [১.৪.১] গগাপালগঞ্জ গপৌরিভা ও পার্শ্ববতী এলাকার প্রককৌশল ভূতাসিক 

মািসিত্রায়ণ 
িগর ও প্রদকৌশল ভূতি শাখা 

বরহরেদির অরফস আদেশ/সারাাংশ 

[২.১] গদবষণাগাদর িমুিা রবদিষণ  [২.১.১] িমুিা রবদিষণ 

রশলারবদ্যা ও মরণকরবদ্যা, 

স্তরতি ও জীবস্তরতি এবাং 

ববদিরষক রসায়ি শাখা 

রশলারবদ্যা ও মরণকরবদ্যা, স্তরতি ও জীবস্তরতি এবাং 

ববদিরষক রসায়ি শাখার প্রতুয়ি 

[২.২] । ভূরাসায়রিক অনুসন্ধাি [২.২.১] সমাাংলা এলাকার পারিদত দূষদণর মাত্রা রিরূপণ ববদিরষক রসায়ি শাখা ববদিরষক রসায়ি শাখার প্রতুয়ি 

[২.৩] ভূ-দূদর্ িাগ সাংক্রান্ত তথ্য সাংগ্রহ [২.৩.১] ভূদূদর্ িাগ প্রশমদির সক্ষদত্র তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রহ 
পররদবশ ভূতি ও প্রাকৃরতক 

দূদর্ িাগ এুাদসসদমি শাখা 
বরহরেদির অরফস আদেশ 

[২.১] খরিজ অনুসন্ধাি [২.১.১]  পাবিা ও রাজবারড় সজলার পদ্মািেী বরাবর ভারী মরণক অনুসন্ধাি 
অথ িনিরতক ভূতি ও ররদসাস ি 

এুাদসসদমি শাখা 
বরহরেদির অরফস আদেশ/সারাাংশ 

[২.২] ভূপোরথ িক অনুসন্ধাি 

[২.২.১] রাংপুর সজলার পীরগঞ্জ ও সাংলগ্ন এলাকার অরভকষীয় ও চুম্বকীয় 

মািরচত্রায়ি 

অরভকষীয় ও চুম্বকীয় জররপ 

শাখা 
বরহরেদির অরফস আদেশ/সারাাংশ 

[২.২.২] ঢাকা শহদরর মাতুয়াইদল তরড়ৎ প্ররতবন্ধকতা জররপ 
ভূ-ববদ্যুরতক ও ভূকম্পি জররপ 

শাখা 
বরহরেদির অরফস আদেশ/সারাাংশ 

[৪.১] প্ররশক্ষণ [৪.১.১] প্ররশক্ষণ সম্পন্ন 
প্রকাশিা ও প্ররশক্ষণ শাখাসহ 

অন্যান্য েপ্তর/সাংস্থা 
প্ররশক্ষদণর অরফস আদেশ/সামারর রশট 

[৪.২] সসরমিার, রসদম্পারজয়াম, কিফাদরন্স আদয়াজি  [৪.২.১] সসরমিার, রসদম্পারজয়াম, কিফাদরন্স আদয়াজি প্রকাশিা ও প্ররশক্ষণ শাখা অরফস আদেশ/সামারর রশট 

[৫.১] জিসদচতিতামূলক কার্©ক্রম [৫.১.১] রজএসরব’র কার্ িক্রম সম্পদকি প্রচারণা প্রকাশিা ও প্ররশক্ষণ শাখা অরফস আদেশ/ কার্ িক্রদমর প্ররতদবেি  

[৫.২] রবরভন্ন স্তদর জিসদচতিতা কার্ ©ক্রম আদয়াজি [৫.২.১] মাঠ পর্ িাদয় সভা/কম িশালা আদয়ারজত 
রজএসরব'র রবরভন্ন কাররগরী 

শাখাসমূহ 
অরফস আদেশ/ কার্ িক্রদমর প্ররতদবেি 

[৫.৩] রিউজদলটার প্রকাশ [৫.৩] রিউজদলটার প্রকারশত প্রকাশিা ও প্ররশক্ষণ শাখা রিউজদলটার 

 



 

 

সাংদর্াজিী-৩ 

 অন্য অরফদসর সদে সাংরিষ্ট কম িসম্পােি সূচকসমূহ 

সাংস্থার 

িরণ 

সর্ সকল অরফদসর সাদথ সাংরিষ্ট কার্ িক্রম কম িসম্পােি সূচক সাংরিষ্ট অরফদসর সাদথ কার্ িক্রম সমন্বদয়র 

সকৌশল 

অন্যান্য 

বরহরেি সাংরিষ্ট এলাকার প্রশাসরিক কার্ িালয়সমূহ/রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠাি/রবরভন্ন েপ্তর/সাংস্থা 

[১.১] ভূতারিক ও ভূ-প্রাকৃরতক মািরচত্রায়ি [১.১.১] খুলিা সজলার কয়রা ও পাইকগাছা, গাইবান্ধা 

সজলার সাঘাটা এবাং চট্রগ্রাম সজলার রাঙ্গুরিয়া উপদজলার 

ভূতারিক ও ভূ-প্রাকৃরতক মািরচত্রায়ি 

সহায়তার অনুদরাি জারিদয় পত্র সপ্ররণ মারফত 

অন্যান্য বরহরেি সাংরিষ্ট এলাকার প্রশাসরিক কার্ িালয়সমূহ/রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠাি/রবরভন্ন েপ্তর/সাংস্থা 

[১.২] ভূ-দূূ্দর্ িাগ মািরচত্রায়ি [১.২.১] সুিামগঞ্জ সজলার উত্তরাঞ্চদলর ভূ-দূূ্দর্ িাগ 

মািরচত্রায়ি 

সহায়তার অনুদরাি জারিদয় পত্র সপ্ররণ মারফত 

অন্যান্য বরহরেি সাংরিষ্ট এলাকার প্রশাসরিক কার্ িালয়সমূহ/রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠাি/রবরভন্ন েপ্তর/সাংস্থা 

[১.৩] ভূরাসায়রিক মািরচত্রায়ি [১.৩.১] ঢাকা সজলার সকরাণীগঞ্জ উপদজলায় পারির 

আিাদরর অবস্থাি, গুিগতমাি ও পররদবশ মূল্যায়িকরণ 

সহায়তার অনুদরাি জারিদয় পত্র সপ্ররণ মারফত 

অন্যান্য বরহরেি সাংরিষ্ট এলাকার প্রশাসরিক কার্ িালয়সমূহ/রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠাি/রবরভন্ন েপ্তর/সাংস্থা 

[১.৪] প্রদকৌশল ভূতারিক মািরচত্রায়ি [১.৪.১] সগাপালগঞ্জ সপৌরসভা ও পার্শ্িবতী এলাকার 

প্রদকৌশল ভূতারিক মািরচত্রায়ণ 

সহায়তার অনুদরাি জারিদয় পত্র সপ্ররণ মারফত 

অন্যান্য বরহরেি সাংরিষ্ট এলাকার প্রশাসরিক কার্ িালয়সমূহ/রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠাি/রবরভন্ন েপ্তর/সাংস্থা 
[২.১] খরিজ অনুসন্ধাি [২.১.১]  প্রস্তারবত এলাকায় খরিজ অনুসন্ধাি সহায়তার অনুদরাি জারিদয় পত্র সপ্ররণ মারফত 

অন্যান্য বরহরেি সাংরিষ্ট এলাকার প্রশাসরিক কার্ িালয়সমূহ/রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠাি/রবরভন্ন েপ্তর/সাংস্থা 

[২.২] ভূপোরথ িক অনুসন্ধাি 

[২.২.১] প্রস্তারবত এলাকার অরভকষীয় ও চুম্বকীয় 

মািরচত্রায়ি 
সহায়তার অনুদরাি জারিদয় পত্র সপ্ররণ মারফত 

বরহরেি সাংরিষ্ট এলাকার প্রশাসরিক কার্ িালয়সমূহ/রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠাি/রবরভন্ন েপ্তর/সাংস্থা 
[২.২.২] প্রস্তারবত এলাকার তরড়ৎ প্ররতবন্ধকতা জররপ সহায়তার অনুদরাি জারিদয় পত্র সপ্ররণ মারফত 

অন্যান্য বরহরেি সাংরিষ্ট এলাকার প্রশাসরিক কার্ িালয়সমূহ/রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠাি/রবরভন্ন েপ্তর/সাংস্থা 
[৩.২] । ভূরাসায়রিক অনুসন্ধাি 

[৩.২.১] প্রস্তারবত এলাকার রাসায়রিক ও ভূরাসায়রিক 

িমুিা সাংগ্রহ ও রবদিষণ 
সহায়তার অনুদরাি জারিদয় পত্র সপ্ররণ মারফত 

অন্যান্য বরহরেি সাংরিষ্ট এলাকার প্রশাসরিক কার্ িালয়সমূহ/রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠাি/রবরভন্ন েপ্তর/সাংস্থা 
[৩.৩] ভূ-দূদর্ িাগ সাংক্রান্ত তথ্য সাংগ্রহ [৩.৩.১] ভূদূদর্ িাগ প্রশমদির সক্ষদত্র তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রহ সহায়তার অনুদরাি জারিদয় পত্র সপ্ররণ মারফত 

অন্যান্য রবরভন্ন েপ্তর/সাংস্থা 
[৪.১] প্ররশক্ষণ [৪.১.১] প্ররশক্ষণ সম্পন্ন 

রবরভন্ন সাংস্থায় ররদসাস ি পারসি রিব িাচদির অনুদরাি 

জারিদয় পত্র সপ্ররণ মারফত 

অন্যান্য রবরভন্ন েপ্তর/সাংস্থা/প্ররতষ্ঠাি [৫.১] জিসদচতিতামূলক কার্ িক্রম [৫.১.১] রজএসরব’র কার্ িক্রম সম্পদকি প্রচারণা সহায়তার অনুদরাি জারিদয় পত্র সপ্ররণ মারফত 

অন্যান্য বরহরেি সাংরিষ্ট এলাকার প্রশাসরিক কার্ িালয়সমূহ/রশক্ষা 

প্ররতষ্ঠাি/রবরভন্ন েপ্তর/সাংস্থা 

[৫.২] রবরভন্ন স্তদর জিসদচতিতা কার্ িক্রম 

আদয়াজি 
[৫.২.১] মাঠ পর্ িাদয় সভা/কম িশালা আদয়ারজত 

রবরভন্ন েপ্তর/সাংস্থা হদত প্ররতরিরি সপ্ররদণর অনুদরাি 

জারিদয় সর্াগাদর্াগ 

 

 

 



 

সাংদর্াজিী-৪ 

 জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল কম িপররকল্পিা, ২০২২-২০২৩  

 

দির/সাংিার নাি: বাাংলাত্বদি ভূোমিক েমরপ অমিদির (মেএসমব)      িন্ত্রণালয়/মব াত্বর্র নাি: মবদ্যযৎ, জ্বালামন ও খমনে সম্পদ িন্ত্রর্ালয়/জ্বালামন ও খমনে সম্পদ মব ার্       

কার্ ণক্রত্বির নাি কি ণসম্পাদন 

সূ ক 

 

সূ ত্বক

র িান 

একক 

 

বাস্তবায়ত্বনর 

দাময়েপ্রাি 

ব্যমি/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ ণবেত্বরর 

লেযিাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রর্মে পমরবীের্, ২০২২-২০২৩  িন্তব্য 

লেযিাত্রা/ 

অেণন 

১ি 

চকায়াট ণার 

২য় 

চকায়াট ণার 

৩য় 

চকায়াট ণার 

৪র্ ণ 

চকায়াট ণার 

চিাট 

অেণন 

অমেণে 

িান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রামেষ্ঠামনক ব্যবিা……………………………… 

১.১ ননমেকো কমিটির স া 

আদয়াজি  

স া আত্বয়ামেে ১ সাংখ্যা চ াকাল 

পত্বয়ন্ট/ মবকল্প 

চ াকাল 

পত্বয়ন্ট 

৪ লেযিাত্রা ১ ১ ১ ১    

অেণন       

১.২ ননমেকো কমিটির স ার 

মসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  

বাস্তবাময়ে 

মসদ্ধান্ত 

৪ % চ াকাল 

পত্বয়ন্ট/ মবকল্প 

চ াকাল 

পত্বয়ন্ট 

১০০% লেযিাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অেণন       

১.৩ সুিাসন প্রমেষ্ঠার মনমিত্ত 

অাংিীেত্বনর (stakeholders) 

অাংিগ্রহত্বর্  স া  

অনুমষ্ঠে স া ২ সাংখ্যা চ াকাল 

পত্বয়ন্ট/ মবকল্প 

চ াকাল 

পত্বয়ন্ট 

৪ লেযিাত্রা ১ ১ ১ ১    

অেণন       

১.৪ শুদ্ধা ার সাংক্রান্ত প্রমিের্ 

আত্বয়ােন 

প্রমিের্ 

আত্বয়ামেে 

২ সাংখ্যা রজএটিরস ২ লেযিাত্রা ৭০ জি ১২০ েন ১১০ েন ১০১ জি    

অেণন       

১.৫ কি ণ-পমরত্ববি উন্নয়ন 

 

উন্নে কি ণ-

পমরত্ববি 

১.৫.১ নমর্ 

মবনষ্টকরর্ 

১.৫.২ অম স 

পমরষ্কার 

পমরচ্ছন্নো 

২ সাংখ্যা 

ও 

োমরখ 

পমর ালক 

(অপাত্বরিন ও 

সিন্বয়) 

৩০.০৬.২০

২৩ 

লেযিাত্রা - - - ৩০.০৬.২০

২৩ 

   

অেণন       



 

কার্ ণক্রত্বির নাি কি ণসম্পাদন 

সূ ক 

 

সূ ত্বক

র িান 

একক 

 

বাস্তবায়ত্বনর 

দাময়েপ্রাি 

ব্যমি/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ ণবেত্বরর 

লেযিাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রর্মে পমরবীের্, ২০২২-২০২৩  িন্তব্য 

লেযিাত্রা/ 

অেণন 

১ি 

চকায়াট ণার 

২য় 

চকায়াট ণার 

৩য় 

চকায়াট ণার 

৪র্ ণ 

চকায়াট ণার 

চিাট 

অেণন 

অমেণে 

িান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৬ আওতািীি েপ্তর/সাংস্থা 

(প্রদর্াজু সক্ষদত্র) কর্তণক দামখলকৃে 

োেীয় শুদ্ধা ার চকৌিল 

কম িপররকল্পিা ও পররবীক্ষণ 

প্ররতদবেদির উপর রফডব্যাক প্রোি 

রফডব্যাক সভা/ 

কম িশালা 

অনুরষ্ঠত 

৪ োমরখ চ াকাল 

পত্বয়ন্ট/ মবকল্প 

চ াকাল 

পত্বয়ন্ট 

প্রত্বর্ােয 

নয় 

লেযিাত্রা - - - -   আওতািীি 

েপ্তর/সাংস্থা 

িাই অেণন       

২. আরথ িক ব্যবস্থাপিা উন্নয়ি……………………………… 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ ণ-বেত্বরর ক্রয়-

পমরকল্পনা (প্রকত্বল্পর অনুত্বিামদে 

বামর্ ণক ক্রয় পমরকল্পনাসহ) 

ওত্বয়বসাইত্বট প্রকাি 

ক্রয়-পমরকল্পনা 

ওত্বয়বসাইত্বট 

প্রকামিে 

২ োমরখ চ াকাল 

পত্বয়ন্ট/ মবকল্প 

চ াকাল 

পত্বয়ন্ট / 

ওত্বয়ব সাইট 

কমিটি 

৩১.১২.২০

২২ 

(রাজস্ব 

ক্রয়) 

লেযিাত্রা - ৩১.১২.২০

২২ 

 

- -    প্রকদল্পর 

অনুদমারেত 

TAPP 

অনুর্ায়ী 

ক্রয় সম্পন্ন 

হদব 

অেণন       

২.২ অনুদমারেত বামর্ ণক ক্রয় 

পমরকল্পনার র্র্ার্র্ বাস্তবায়ন 

(প্রকত্বল্পর ক্রয় পমরকল্পনাসহ) 

ক্রয় পমরকল্পনা 

বাস্তবাময়ে 

২ % পমর ালক 

(অপাত্বরিন ও 

সিন্বয়) 

১০০% লেযিাত্রা    ১০০%    

অেণন        

২.৩ বাদজট বাস্তবায়ি বাদজট 

বাস্তবারয়ত 

৩ % পমর ালক 

(অপাত্বরিন ও 

সিন্বয়) 

১০০% লেযিাত্রা    ১০০%   মনি ণামরে 

সিত্বয়র আত্বর্ 

হত্বল উত্বেখ 

করা হত্বব 

অেণন       

২.৪ প্রকত্বল্পর PSC ও PIC স া 

আত্বয়ােন 

স া আত্বয়ামেে ৩ সাংখ্যা প্রকল্প 

পমর ালক 

৪ লেযিাত্রা ১ ১ - -    

অেণন       

২.৪ প্রকল্প সমারপ্ত সশদষ প্রকদল্পর 

সম্পে (র্ািবাহি, করম্পউটার, 

আসবাবপত্র ইতুারে) রবরি 

সমাতাদবক হস্তান্তর করা 

প্রকদল্পর সম্পে 

রবরি সমাতাদবক 

হস্তান্তররত 

৫ োমরখ প্রকল্প 

পমর ালক 

৩০.০৬.২৩  লেযিাত্রা - - - ৩০.০৬.২৩    মনি ণামরে 

সিত্বয়র আত্বর্ 

হত্বল উত্বেখ 

করা হত্বব অেণন       

৩. শুদ্ধা ার সাংমিষ্ট এবাং দ্যনীমে প্রমেত্বরাত্বি সহায়ক অন্যান্য কার্ ণক্রি.............................. (অগ্রামিকার ম মত্তত্বে ১ িাং সহ নুন্যেি ৪টি কার্©ক্রি)  

৩.১ সরকামর র্ানবাহত্বনর র্র্ার্র্ 

ব্যবহার মনমিেকরর্ 

সাংরিষ্ট কম িকতিা 

এবাং পররবহি 

কম িকতিার প্রতুায়ি 

৩ োমরখ পমরবহন 

উপিাখা 

৩০.০৬.২৩ লেযিাত্রা - - - ৩০.০৬.২৩    

অেণন       



 

কার্ ণক্রত্বির নাি কি ণসম্পাদন 

সূ ক 

 

সূ ত্বক

র িান 

একক 

 

বাস্তবায়ত্বনর 

দাময়েপ্রাি 

ব্যমি/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ ণবেত্বরর 

লেযিাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রর্মে পমরবীের্, ২০২২-২০২৩  িন্তব্য 

লেযিাত্রা/ 

অেণন 

১ি 

চকায়াট ণার 

২য় 

চকায়াট ণার 

৩য় 

চকায়াট ণার 

৪র্ ণ 

চকায়াট ণার 

চিাট 

অেণন 

অমেণে 

িান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.২ স্বচ্ছোর লত্বেয বমহরঙ্গর্ 

চর্ত্বক নমুনা সাংগ্রহ (এসমপটি ও 

 মপাং পদ্ধমের িাধ্যত্বি) সরকামর 

ক্রয় (ত্বটন্ডার) প্রমক্রয়ার িাধ্যত্বি 

সম্পাদন 

সাংগ্রহন 

কি ণকেণার 

প্রেযায়ন 

৫ োমরখ সাংগ্রহর্ 

উপিাখা 

৩০.০৬.২৩ লেযিাত্রা - - - ৩০.০৬.২৩    

অেণন       

৩.৩ বমহরঙ্গর্ কার্ ণক্রি িমনটমরাং 

 

প্ররতদবেি  ৫ োমরখ সাংমিষ্ট 

কমিটি/ 

চ াকাল 

পত্বয়ন্ট/ মবকল্প 

চ াকাল 

পত্বয়ন্ট 

৩০.০৬.২৩ লেযিাত্রা - - - ৩০.০৬.২৩    

অেণন       

৩.৪ গদবষণাগাদর ব্যবহৃত 

র্ন্ত্রপারতর সুস্ঠু ব্যবহার 

 

প্ররতদবেি ৫ োমরখ সাংমিষ্ট 

কমিটি/ 

চ াকাল 

পত্বয়ন্ট/ মবকল্প 

চ াকাল 

পত্বয়ন্ট 

৩০.০৬.২৩ লেযিাত্রা - - - ৩০.০৬.২৩    

অেণন       

 

 

 

 

 

 

 

  



 

সাংদর্াজিী-৫ 

 ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবি কম িপররকল্পিা, ২০২২-২০২৩ 

ক্রম 
কর্ মসম্পাদন 

ক্ষেত্র 
র্ান কার্ মক্রর্ 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অসত উত্তর্ উত্তর্ চলতি র্ান চলতি র্াকনর তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১ 

[১] ই-

গভর্ন্বান্স ও 

উদ্ভাবি 

িংক্রান্ত 

কার্ বক্রকমর 

বাস্তবায়ি 

গজারদারকরণ 

 

৩০ 

 

[১.১] ক্ষসবা 

সহতিকরণ/সিসজটাইকজশকির 

মাধ্যকম উদ্ভাবনী ধারণা 

বাস্তবায়ন 

[১.১.১] ক্ষসবা সহতিকরণ/সিসজটাইকজশকির মাধ্যকম 

ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবিী ধারণা বাস্তবাতয়ি 
িাতরখ ১০ ০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ ৩১/০৫/২০২৩ 

[১.২] ইতঃপূকব ব বাস্তবাসয়ত 

উদ্ভাবিী ধারণা, িহসজকৃত ও 

সিসজটাইজকৃত গিবার 

িাটাকবজ প্রস্তুত করা এবং 

গিবািমূহ িালু রাখা  

[১.২.১] ইতঃপূকব ব বাস্তবাসয়ত উদ্ভাবিী ধারণা, 

িহসজকৃত ও সিসজটাইজকৃত গিবার িাটাকবজ 

প্রস্তুতকৃত 

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

[১.২.২] ইতঃপূকব ব বাস্তবাসয়ত উদ্ভাবিী ধারণা, 

িহসজকৃত ও সিসজটাইজকৃত গিবািমূহ িালুকৃত 
িা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 গিাট সিস্পসিকৃত   % ৪ ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬০% 

[১.৪] ৪ি ম তিল্প তবপ্লকবর 

সম্ভাব্য চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

আইন/পসলসি/কম বপসরকল্পিা 

প্রণয়ি এবং সবষয়সভসিক 

কর্ মিালা আকয়ািন 

১.৪] ৪ি ম তিল্প তবপ্লকবর সম্ভাব্য চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

আইন/পসলসি/কম বপসরকল্পিা প্রণীত 
তাসরখ ৪ ৩১/১০/২০২২ ১৬/১১/২০২২ ৩০/১১/২০২২ ১৫/১২/২০২২ ২৯/১২/২০২২  

১.৪] ৪ি ম তিল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

সবষয়সভসিক কর্ মিালা আকয়াতিি 
িংখ্যা ৩ ২ - ১ - - 

২ 

[২] 

প্রাসতষ্ঠাসিক 

দক্ষতা বৃসি 

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 বপসরকল্পিা বাস্তবায়ি িংক্রান্ত প্রসশক্ষণ 

আকয়াসজত  
 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 
সংখ্যা ৩ ১৫/০১/২০২৩ ২২/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ 

[২.২.৪] আওিাধীন দপ্তর/িংস্থার অধ মবাতষ মক স্ব-

মূল্যায়ন প্রতিকবদন পর্ মাকলাচনা িংক্রান্ত প্রসতকবদি 

র্তিপতরষদ তবিাকগ ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ২ তিএসতব'র আওিাধীন দপ্তর গিই 

[২.২.৫] ক্ষদকি/তবকদকি বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি 

উদ্ভাবনী উকযাগ পতরদি মনকৃি 
িাতরখ ৩ ৩১/05/২০২৩ ৩০/06/২০২৩ - - - 

 

  



 

সাংদর্াজিী-৬ 

 অরভদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থা কম িপররকল্পিা, ২০২২-২০২৩ 

কার্ মক্রকর্র 

ক্ষেত্র 

 

র্ান 
কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

 

প্রমাণক 
একক 

 

কর্ মসম্প

াাদন 

সূচককর 

র্ান 

প্রকৃি 

অিমন 

২০২১-২২ 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ 
অতি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলতি 

র্ান 

চলতি র্াকনর 

তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাতিষ্ঠাতনক 

 

 

১৪ 

[১.১] অসভকর্াগ সিষ্পসি কম বকতবা 

(অসিক) ও আসপল কম বকতবার তথ্য 

ওকয়বিাইকট এবং সজআরএি 

িফটওয়যাকর (প্রকর্াজয গক্ষকত্র) 

ত্রত্রমাসিক সভসিকত হালিাগাদকরণ  

[১.১.১]  অতনক ও 

আতপল কর্ মকিমার 

িথ্য হালনাগাদকৃি 

এবং ওকয়বসাইকে 

আপকলাডকৃি 

হালিাগাদ 

িম্পকের 

িরকাসর পত্র, 

ওকয়বিাইকটর 

সলংক 

িংখ্যা 

 
৪ ৩* ৪ ৩ - - - 

[১.২] সিসদ বষ্ট িমকয় অিলাইি/ 

অফলাইকি প্রাপ্ত অসভকর্াগ সিষ্পসি  

[১.২.১] অসভকর্াগ 

সিষ্পসিকৃত 

সিষ্পসি 

প্রসতকবদি % ৭ 

১১ 

প্রসতকবদি

* 

৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] অসভকর্াগ সিষ্পসি িংক্রান্ত 

মাসিক প্রসতকবদি উর্ধ্বতি কর্তবপক্ষ 

বরাবর গপ্ররণ   

[১.৩.১] প্রসতকবদি 

গপ্রসরত 

 

% ৩ 

১১ 

প্রসতকবদি

* 

৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

সের্িা 

অিমন 

 

১১ 

[২.১] কম বকতবা/কম বিারীকদর অসভকর্াগ 

প্রসতকার ব্যবস্থা এবং সজআরএি 

িফটওয়যার সবষয়ক প্রসশক্ষণ আকয়াজি 

[২.২.১] প্রসশক্ষণ 

আকয়াসজত 

অসফি আকদশ, 

আকলািযসূসি, 

উপসস্থসতর 

হাসজরা 

িংখ্যা 

 

৪ 

 

৪* ২ ১ - - - 

[২.৩] ত্রত্রর্াতসক তিতত্তকি পতরবীেণ 

এবং ত্রত্রর্াতসক পতরবীেণ প্রতিকবদন 

উর্ধ্মিন কর্তমপকের তনকে ক্ষপ্ররণ 

[২.৩.১] ত্রত্রর্াতসক 

প্রতিকবদন ক্ষপ্রতরি 

পসরবীক্ষণ 

প্রসতকবদি 
  িংখ্যা ৩ ৩* ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অসভকর্াগ প্রসতকার ব্যবস্থাপিা 

সবষকয় গেককহাল্ডারগকণর িমন্বকয় 

অবসহতকরণ িভা আকয়াজি 

[২.৪.১] িভা 

আকয়াসজত 

িভার 

কার্ বসববরণী িংখ্যা ৪ ২ ২ ১ - - - 

 

     * িামসয়ক (Provisional) তথ্য 

 

 

 



 

 

সাংদর্াজিী-৭ 

 সসবা প্রোি প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়ি কম িপররকল্পিা, ২০২২-২০২৩ 

কার্ মক্রকর্র 

ক্ষেত্র 
র্ান কার্ মক্রর্ 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ মসম্পাদ

ন সূচককর 

র্ান 

প্রকৃি 

অিমন 

২০২১-২২ 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ 
অতি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলতি 

র্ান 

চলতি র্াকনর 

তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাতিষ্ঠাতনক ১৮ 

[১.১] ত্রত্রর্াতসক তিতত্তকি ক্ষসবা প্রদান 

প্রতিশ্রুতি িংক্রান্ত পতরবীেণ কতর্টি 

পুিগ বঠি 

[১.১.১] কসমটি 

পুিগ বঠিত 
িংখ্যা ৩ - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.২] ত্রত্রমাসিক সভসিকত গিবা প্রদাি 

প্রসতশ্রুসত িংক্রান্ত পসরবীক্ষণ কসমটির 

িভার তসিান্ত বাস্তবায়ন 

[১.২.১]  তসিান্ত 

বাস্তবাতয়ি এবং 

প্রতিকবদন ক্ষপ্রতরি  

% ৪ ১০০* ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩] গিবা প্রদাি প্রসতশ্রুসত সবষকয় 

আওতাধীি দপ্তর/িংস্থার িমন্বকয় 

ত্রত্রমাসিক সভসিকত িভা আকয়াজি 

[১.৩.১] িভা 

আকয়াজি 

 

িংখ্যা 

 

২  সজএিসব’র আওতাধীি দপ্তর গিই  

[১.৪] ত্রত্রমাসিক সভসিকত গিবা প্রদাি 

প্রসতশ্রুসত হালিাগাদকরণ   
[১.৪.১] হালিাগাদকৃত 

 

িংখ্যা 

 

৯ 

 
৩* ৪ ৩ ২ ১ - 

সের্িা অিমন ৭ 

[২.১] গিবা প্রদাি প্রসতশ্রুসত সবষয়ক 

কম বশালা/প্রসশক্ষণ/কিসমিার আকয়াজি  

[২.১.১] 

প্রসশক্ষণ/কম বশালা 

আকয়াসজত 

 

সংখ্যা 

 

৩ ৬ ২ ১ - - - 

[২.২]  ক্ষসবা প্রদান প্রসতশ্রুসত তবষকয় 

ক্ষেককহাল্ডারগকণর সর্ন্বকয় 

অবতহিকরণ সিা আকয়ািন 

[২.২.১]  অবসহতকরণ 

িভা আকয়াসজত 
সংখ্যা ৪ ২ ২ ১ - - - 
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সাংদর্াজিী-৮ 

 তথ্য অরিকার রবষদয় বারষ িক কম িপররকল্পিা, ২০২২-২০২৩ 

কার্ মক্রকর্র 

ক্ষেত্র 

 

র্ান 
কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর 

র্ান 

প্রকৃি অিমন 

২০২১-২২ 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অতি উত্তর্ উত্তর্  চলতি র্ান 
চলতি র্াকনর 

তনকে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাতিষ্ঠাতনক ১০ 
[১.১] িথ্য অতধকার আইন অন্যর্ায়ী তনধ মাতরি 

সর্কয়র র্কে িথ্য প্রাতির আকবদি সিষ্পসি 

[১.১.১] তনধ মাতরি 

সর্কয়র িথ্য প্রাতির 

আকবদি সিষ্পসি 

% ০৬ 

 
১০০* 

১০০% ৯০% ৮০%   

 

সের্িা 

বৃসি 

১৫ 

[১.২] স্বতঃপ্রকণাসদতভাকব প্রকাশকর্াগ্য তথ্য 

হালনাগাদ ককর ওকয়বিাইকট প্রকাশ 

[১.2.১] হালিাগাদকৃত 

িথ্য ওকয়বিাইকট 

প্রকাসশত 

িাতরখ 

 
০৪ 

 

২৫/০১/২০২২ ৩১-১২-২২ ১৫-০১-২৩ ৩১-০১-২৩ ৩১-০১-২৩ - 

৩০-০৬-

২৩ 

 

 
   

[১.৩] বাসষ বক প্রসতকবদি প্রকাশ  

[১.3.১] সিধ বাসরত িমকয় 

বাসষ বক প্রসতকবদি 

প্রকাসশত  

তাসরখ  ০৩ 

 

২১/০৩/২০২২ ১৫-১০-২২ ৩১-১০-২২ ৩০-১১-২২ - - 

[১.৪]  িথ্য অতধকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা 

অন্যসাকর র্াবিীয় িকথ্যর কযাোলগ ও ইনকডক্স 

ত্রিতর/ হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  িকথ্যর 

কযাোলগ ও ইনকডক্স 

প্রস্তুিকৃি/হালনাগাদকৃি 

িাতরখ ০৩ 

 

- ৩১-১২-২২ ১৫-০১-২৩ ৩১-০১-২৩ - - 

[১.৫] িথ্য অতধকার আইন ও তবতধতবধান 

সম্পককম িনসকচিনিা বৃতিকরণ 

[১.5.১]  প্রিার কার্ বক্রম 

িম্পে 
সংখ্যা ০৪ 

৩ 
৩ ২ ১ - - 

[১.৬] িথ্য অতধকার আইন, ২০০৯ ও এর 

সবসধমালা, প্রসবসধমালা, স্বতঃপ্রকণাসদত তথ্য 

প্রকাশ সিকদ বসশকািহ িংসিষ্ট সবষকয়  

কর্ মকিমা/কর্ মচারীকদর প্রতিেণ আকয়ািন    

[১.6.১] প্রতিেণ 

আকয়াতিি 
সংখ্যা  ০৩ 

 
          

৩ ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] িথ্য অতধকার সংক্রান্ত প্রকিযকটি 

ত্রত্রমাসিক অগ্রগসতর প্রসতকবদি সিধ বাসরত 

িমকয় ওকয়বিাইকটর িথ্য অতধকার ক্ষসবাবকক্স 

প্রকাি 

[১.৭.১]  ত্রত্রমাসিক 

অগ্রগসতর প্রসতকবদি 

ওকয়বিাইকটর িথ্য 

অতধকার ক্ষসবাবকক্স 

প্রকাতিি 

সংখ্যা ০২ 

 

৪ ৩ ২ ১ - 

 

* িামসয়ক (Provisional) তথ্য 


