
জিএসজি’র ২০২১-২০২২ অর্ থিছররর িাজষ থক কর্ থসম্পাদন ১র্ ত্রৈর্াজসক (জুলাই-সসরেম্বর) অিথন পজরিীক্ষণ কাঠারর্া 

সসকশন ৩  

কর্ থসম্পাদন পজরকল্পনা  

  

কর্ থসম্পাদরনর 

সক্ষৈ 

সক্ষরৈর 

র্ান 
কায©ক্রর্ কর্ থসম্পাদন সূচক 

গণনা 

পদ্ধজি 
একক  

কর্ থসম্পাদন  

সূচরকর র্ান  

লক্ষযর্াৈা/জনণ থায়ক ২০২১-২২ 

অগ্রগজি 

(জুলাই-সসরেম্বর ) 
অসাধারণ 

অজি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলজি 

র্ান 

চলজি 

র্ারনর 

জনরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

[১] ভূিাজিক 

র্ানজচৈ ও িথ্য 

ভান্ডার সমৃদ্ধকরণ 

২৫ [১.১] ভূিাজিক, 

ভূপ্রাকৃজিক, ভূ-দূ্রয থাগ, 

ভূরাসায়জনক র্ানজচৈায়ন 

[১.১.১] প্রস্তাজিি এলাকার  

র্ানজচৈায়ন 

 

সর্জি 

 

িগ থ 

জক.জর্. 
২৫ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ১৫৫০ ১৫০০ - 

[২] খজনিসম্পদ 

অনুসন্ধান 

১৫ [২.১] ভূিাজিক 

অনুসন্ধান 
[২.১.১] ভূিাজিক লজগিং সর্জি সিংখ্যা ৩ ১ - - - - - 

[২.২] ভূপদাজর্ থক 

অনুসন্ধান 

[২.২.১] প্রস্তাজিি এলাকার 

অজভকষীয় ও চুম্বকীয় 

র্ানজচৈায়ন 

সর্জি 
িগ থ 

জক.জর্. 
৪ ২০০ ১৮০ ১৫০ ১২০ ১০০ - 

[২.২.২] প্রস্তাজিি এলাকার 

ভূকম্পন িজরপ 

সর্জি 

 

লাইন 

জক.জর্. 
৩ ৩০ ২৭ ২৫ ২২ ২০ - 

[২.২.৩] ভূপদাজর্ থক লজগিং সর্জি সিংখ্যা ১ ১ - - - - - 

[২.৩] কূপ খনন [২.৩.১] অনুসন্ধান কূপ খনন সর্জি সিংখ্যা ৪ ১ - - - - - 

[৩] নমুনা/িথ্য 

সিংগ্রহ ও জিরেষণ 

১০ 
[৩.১] গরিষণাগারর 

নমুনা জিরেষণ  
[৩.১.১] নমুনা জিরেষণ সর্জি সিংখ্যা ৬ ৩০০ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৩২ 

[৩.২] । ভূরাসায়জনক 

অনুসন্ধান 

[৩.২.১] প্রস্তাজিি এলাকার 

রাসায়জনক ও ভূরাসায়জনক 

নমুনা সিংগ্রহ ও জিরেষণ 

 

সর্জি 

 

িগ থ 

জক.জর্. 
২ ৪০ ৩৫ ৩২ ৩০ ২৫ - 

[৩.৩] ভূ-দরয থাগ সিংক্রান্ত 

িথ্য সিংগ্রহ 

[৩.৩.১] ভূদরয থাগ প্রশর্রনর 

সক্ষরৈ িথ্য-উপাত্ত সিংগ্রহ 
সর্জি সিংখ্যা ২ ২ ১ - - - - 



 

 

 

 

 

 

 

কর্ থসম্পাদরনর 

সক্ষৈ 

সক্ষরৈর 

র্ান 
কায©ক্রর্ কর্ থসম্পাদন সূচক 

গণনা 

পদ্ধজি 
একক  

কর্ থসম্পাদন  

সূচরকর র্ান  

লক্ষযর্াৈা/জনণ থায়ক ২০২১-২২ 

অগ্রগজি 

(জুলাই-সসরেম্বর ) 
অসাধারণ 

অজি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলজি 

র্ান 

চলজি 

র্ারনর 

জনরে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ১৩ ১৪ ১১ ১২ ১৩ 

[৪] র্ানি সম্পদ 

উন্নয়ন 

১০ 
[৪.১] প্রজশক্ষণ [৪.১.১] প্রজশক্ষণ সম্পন্ন সর্জি 

িন 

ঘন্টা 
৬ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

১৫.৬৩ 

(৩৪২ িন) 

[৪.২] সসজর্নার, 

জসরম্পাজিয়ার্, 

কনফাররন্স আরয়ািন  

[৪.২.১] সসজর্নার, 

জসরম্পাজিয়ার্, কনফাররন্স 

আরয়ািন 

সর্জি সিংখ্যা ৩ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১৪ - 

[৪.৩] সসজর্নার, 

জসরম্পাজিয়ার্, 

কনফারররন্স অিংশগ্রহণ 

[৪.৩.১] সসজর্নার, 

জসরম্পাজিয়ার্, কনফারররন্স 

অিংশগ্রহণ  

সর্জি সিংখ্যা ১ ১৫ ১৪ ১২ ১০ ৮ ৩ 

[৫] 

িনসরচিনিামূলক 

প্রচারনা 

১০ [৫.১] মুজিিিষ থ 

উপলরক্ষয 

িনসরচিনিামূলক 

কায©ক্রর্ 

[৫.১.১] মুজিিিষ থ উপলরক্ষয 

িনসরচিনিামূলক 

ভূিাজিক সসজর্নাররর 

র্াধ্যরর্ প্রচারণা 

সর্জি সিংখ্যা ৫ ১ - - - - - 

[৫.২] জিজভন্ন স্তরর 

িনসরচিনিা কায©ক্রর্ 

আরয়ািন 

[৫.২.১] কায©ক্রর্ আরয়াজিি সর্জি সিংখ্যা ৩ ৩ ২ ১ - - - 

[৫.৩] জনউিরলটার 

প্রকাশ 

[৫.৩] জনউিরলটার 

প্রকাজশি 
সর্জি সিংখ্যা ২ ১ - - - - - 



সিংরযািনী-৪ 

 িািীয় শুদ্ধাচার সকৌশল কর্ থপজরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

দপ্তর/সিংস্থার নার্: িািংলারদশ ভূিাজিক িজরপ অজধদপ্তর (জিএসজি) 

কায©ক্ররর্র নার্ কর্ থসম্পাদন সূচক 
সূচরকর 

র্ান 
একক 

িাস্তিায়রনর 

দাজয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যজি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ থিছররর 

লক্ষযর্াৈা 

িাস্তিায়ন অগ্রগজি পজরিীক্ষণ, ২০২১-২০২২ 

র্ন্তব্য 
লক্ষযর্াৈা/ 

অিথন 

১র্ 

সকায়াট থার 

২য় 

সকায়াট থার 

৩য় 

সকায়াট থার 

৪র্ থ 

সকায়াট থার 

সর্াট 

অিথন 

অজিথি 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাজিষ্ঠাজনক ব্যিস্থা 

১.১ নৈতিকিা কতিটির সভা 

আয় াজৈ 
সভা আয় াতজি ৪ সংখ্যা 

ফ োকোল পয়েন্ট/ 

বিকল্প ফ োকোল 

পয়েন্ট 

৪ 

লক্ষযর্াৈা ১ ১ ১ ১   

 
 

অিথন ১     

১.২ নৈতিকিা কতিটির সভার 

তসদ্ধান্ত বাস্তবা ৈ 
তসদ্ধান্ত বাস্তবাত ি ৬ % 

ফ োকোল পয়েন্ট/ 

বিকল্প ফ োকোল 

পয়েন্ট 

১০০% 
লক্ষযর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

  

অিথন ১০০%     

১.৩ সুশাসৈ প্রতিষ্ঠার তৈতিত্ত 

অংশীজয়ৈর (Stakeholders) 

অংশগ্রহয়ে সভা 

অনুতষ্ঠি সভা ২ সংখ্যা 

ফ োকোল পয়েন্ট/ 

বিকল্প ফ োকোল 

পয়েন্ট 

২ 

লক্ষযর্াৈা - ১ ১ -  

  

অিথন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ 

আয় াজন 
প্রশিক্ষণ আয় াশজত ২ সংখ্যা জিএটিজস ২ 

লক্ষযর্াৈা - ১ (৩৫ জন) ১ (৩৫ জন) -  

 

২ে 

ফকোেোর্ টোয়েে 

লক্ষ্যমোত্রো 

অবজটত 
অিথন 

১ 

 (৪৬ জন) 
    

১.৫ কি ম-পতরয়বশ উন্ন ৈ 

উন্নত কর্ ম-পশরয়েি 

১.৫.১ র্জহলা কর্ থচাজররদর 

িন্য ডাইজনিং রুরর্র ব্যিস্থা 

করা। 

১.৫.২ অজফস প্রাঙ্গন হরি 

জনর্ থাণ কাি পরিিী জনর্ থাণ 

আিিথনা অপসারণ 

১.৫.৩ নজর্ জিনিকরণ 

২ 

সংখ্যা 

ও 

িাতরখ 

পবেচোলক 

(অপোয়েশন ও 

সমন্বে) 

৩০.০৬.২০২২ 

লক্ষযর্াৈা    ৩০.০৬.২০২২  

  

অিথন      

১.৬ জািী  শুদ্ধাচার ককৌশল 

কি মপতরকল্পৈা, ২০২১-২২ ও 

নৈিাতসক পতরবীক্ষে প্রতিয়বদৈ 

সংতিষ্ট িন্ত্রোলয়  দাতখল ও স্ব 

স্ব ওয় বসাইয়ে আপয়লাডকরে 

কি মপতরকল্পৈা  ও 

নৈিাতসক প্রতিয়বদৈ 

দাতখলকৃি ও 

আপয়লাডকৃি 

১ িাতরখ 

ফ োকোল পয়েন্ট/ 

বিকল্প ফ োকোল 

পয়েন্ট 

কর্র্পজরকল্পনা 

১০.০৬.২০২১ 

ত্রৈর্াজসক 

প্রজিরিদন  

১৭.১০.২০২১ 

১৬.০১.২০২২ 

১৭.০৪.২০২২ 

১৭.০৭.২০২২ 

লক্ষযর্াৈা 

কর্র্পজরকল্

পনা 

১০.০৬.২০২১ 

১র্ ত্রৈর্াজসক 

প্রজিরিদন 

১৭.১০.২০২১ 

১৬.০১.২০২২ ১৭.০৪.২০২২ ১৭.০৭.২০২২    

অিথন       
 



 

কায©ক্ররর্র নার্ 
কি মসম্পাদৈ 

সূচক 

সূচয়কর 

িাৈ 
একক 

বাস্তবা য়ৈর 

দাত ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যতি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছয়রর 

লক্ষযিাৈা 

বাস্তবা ৈ অগ্রগতি পতরবীক্ষে, ২০২১-২০২২ িন্তব্য 

লক্ষযিাৈা/ 

অজমৈ 

১ি 

ককা াে মার 

২  

ককা াে মার 

৩  

ককা াে মার 

৪র্ ম 

ককা াে মার 

কিাে 

অজমৈ 

অতজমি 

িাৈ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৭ আওতোধীন  আঞ্চবলক/ মোঠ 

পর্ টোয়েে কোর্ টোলে (প্রয়র্োজয 

ফক্ষ্য়ত্র) কর্তটক দাজখলকৃি িািীয় 

শুদ্ধাচার সকৌশল কর্ থপজরকল্পনা 

ও পজরিীক্ষণ  প্রজিরিদরনর ওপর 

জফডব্যাক প্রদান 

জফডব্যাক 

সভা/কর্ থশালা 

অনুজষ্ঠি 

৪ িাজরখ প্রয়র্োজয নে - 

লক্ষযর্াৈা বজএসবি’ে আঞ্চবলক/মোঠ পর্ টোয়েে কোর্ টোলে নোই 

  

অিথন      

১.৮ শুদ্ধোচোে পুেস্কোে প্রদোন এিং 

পুেস্কোেপ্রোপ্তয়দে তোবলকো 

ওয়েিসোইয়র্ প্রকোশ 

প্রদত্ত পুেস্কোে ১ তোবেখ 

প্রয় োদনো ময়নোনেন 

কবমটি/আইবসটি ও 

ওয়েি র্ীম 
৩০.০৬.২০২২ 

লক্ষযর্াৈা - - - ৩০.০৬.২০২২  
  

অিথন      

২. আজর্ থক ব্যিস্থাপনা উন্নয়ন 

২.১ ২০২১-২২ অর্ থ িছররর ক্রয়-

পজরকল্পনা (প্রকরল্পর  অনুরর্াজদি 

িাজষ থক ক্রয় পজরকল্পনাসহ)   

ওরয়িসাইরট প্রকাশ 

ক্রয়-পজরকল্পনা 

ওরয়িসাইরট 

প্রকাজশি 
২ িাজরখ 

ফ োকোল পয়েন্ট/ 

বিকল্প ফ োকোল 

পয়েন্ট/আইবসটি ও 

ওয়েি র্ীম 

৩০.০৯.২০২১ 
লক্ষযর্াৈা ৩০.০৯.২০২১ - - -  

  

অিথন ২৭.০৯.২০২১     

২.২ প্রকয়ের PSC ও PIC 

সভা আয় াজন 
সভা আয় াশজত ২ সংখ্যা 

পবেকল্পনো ও 

িোস্তিোেন 

শোখো/প্রকল্প 

পবেচোলক 

৪ 

লক্ষযর্াৈা - ১ ১ ২  

  

অিথন      

২.৩ োশষ মক উন্ন ন কর্ মসূশচ 

োস্তো ন 

োশষ মক উন্ন ন 

কর্ মসূশচ োস্তোশ ত 
২ % প্রকল্প পবেচোলক ১০০% 

লক্ষযর্াৈা ১০% ৩০% ৬০% ১০০%  

  

অিথন ২২.৬১%     

২.৪ প্রকল্প সর্াজপ্ত সশরষ প্রকরল্পর 

সম্পদ (যানিাহন, কজম্পউটার, 

আসিািপৈ ইিযাজদ) জিজধ 

সর্ািারিক হস্তান্তর করা 

প্রকরল্পর সম্পদ 

জিজধ সর্ািারিক 

হস্তান্তজরি 

২ তোবেখ প্রকল্প পবেচোলক - 

লক্ষযর্াৈা       প্রয়র্োজয নে 

চলর্ান প্রকল্প 

সশষ হরি 

৩০.০৬.২২ 

অিথন       

 



কায©ক্ররর্র নার্ 
কর্ থসম্পাদন 

সূচক 

সূচরকর 

র্ান 
একক 

িাস্তিায়রনর 

দাজয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যজি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ থিছররর 

লক্ষযর্াৈা 

িাস্তিায়ন অগ্রগজি পজরিীক্ষণ, ২০২১-২০২২ র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াৈা/ 

অিথন 

১র্ 

সকায়াট থার 

২য় 

সকায়াট থার 

৩য় 

সকায়াট থার 

৪র্ থ 

সকায়াট থার 

সর্াট 

অিথন 

অজিথি 

র্ান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩. শুদ্ধাচার সিংজেি এিিং দুনীজি প্রজিররারধ সহায়ক অন্যান্য কায থক্রর্……………..৩০ (অগ্রোবধকোে বিবত্তয়ত ন্যযনতম পাঁচটি কোর্ টক্রম) 

৩.১  িবিেঙ্গ  কোর্ টক্রম 

মবনর্বেং 

কজর্টির 

প্রজিরিদন 
৪ তোবেখ 

সংবিষ্ট কবমটি/ 

ফ োকোল পয়েন্ট/ 

বিকল্প ফ োকোল 

পয়েন্ট 

৩০.০৬.২০২২ 

লক্ষযিাৈা    ৩০.০৬.২০২২  

  

অজমৈ      

৩.২ জনয়জর্ি উপজস্থজি 

র্জনটজরিং 

প্রজিরিদন 

৪ তোবেখ 

সংবিষ্ট কবমটি/ 

ফ োকোল পয়েন্ট/ 

বিকল্প ফ োকোল 

পয়েন্ট 

৩০.০৬.২০২২ 

লক্ষযিাৈা    ৩০.০৬.২০২২  

  

অজমৈ      

৩.৩ গয়বষোগায়র ব্যবহৃি 

যন্ত্রপাতির সুস্ঠু ব্যবহার 

প্রজিরিদন 

৪ তোবেখ 

ফ োকোল পয়েন্ট/ 

বিকল্প ফ োকোল 

পয়েন্ট 

৩০.০৬.২০২২ 

লক্ষযিাৈা    ৩০.০৬.২০২২  

  

অজমৈ      

৩.৪ অজফস পজরচ্ছন্নিা র্জনটজরিং প্রজিরিদন 

৪ তোবেখ 

সংবিষ্ট কবমটি/ 

ফ োকোল পয়েন্ট/ 

বিকল্প ফ োকোল 

পয়েন্ট 

৩০.০৬.২০২২ 

লক্ষযিাৈা    ৩০.০৬.২০২২  

  
অজমৈ      

৩.৫ িবিেঙ্গ  ফেয়ক নমুনো 

সংগ্রি (এসবপটি ও চবপং 

পদ্ধবতে মোধ্যয়ম সংগ্রি) 

সেকোবে ক্রে (য়র্ন্ডোে) প্রবক্রেোে 

মোধ্যয়ম সম্পোদন 

কম টকতটোে 

প্রতযোেন  

৪ তোবেখ সংগ্রি  উপশোখো ৩০.০৬.২০২২ 

লক্ষযিাৈা    ৩০.০৬.২০২২  

  

অজমৈ      

 

 

 

 

 

 

 



সিংরযািনী-৫ 

 ই-গভন্যথান্স ও উদ্ভািন কর্ থপজরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

ক্রি 
কর্ মসম্পাদন 

ক্ষক্ষত্র 
র্ান কার্ মক্রর্ 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচয়কর র্ান 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অগ্রগশত অসাধারণ উত্তর্ চলশত র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ 

[১] ই-গভর্ন্মান্স ও 

উদ্ভাবৈ সংক্রান্ত 

কায মক্রয়ির 

বাস্তবা ৈ 

কজারদারকরে 

 

৩৫ 

 

[১.১] উদ্ভােনী ধারণা োস্তো ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভােনী ধারণা োস্তোশ ত তাশরখ ৫ ১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২  

[১.২] ক্ষসো সহশজকরণ [১.২.১] একটি ক্ষসো সহশজকৃত  তাশরখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩২০২২ ২৫/০৩/২০২২  

[১.৩]  কসবা শিশজটাইয়জিন [১.৩.১] ন্যযনতর্ একটি ক্ষসো শিশজটাইজকৃত তাশরখ ৫ ৩০/১২/২০২1 ১৩/০১/২০২2 ২০/০১/২০২২  

[১.৪] ইিঃপূয়ব ম বাস্তবাত ি উদ্ভাবৈী ধারো, 

সহতজকৃি ও তডতজোইজকৃি কসবা সংক্রান্ত 

পয মায়লাচৈা সভা   

[১.৪.১] সভা আয় াতজি  িাতরখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 26/08/2021  

[১.৫] ই-নশির ব্যেহার বৃশদ্ধ [১.৫.১] ই-ফাইয়ল কৈাে তৈস্পতত্তকৃি   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 6৮.৫৫ 

[১.৬] ৪ি ম শিে শেপ্লয়ের চযায়লঞ্জ 

ক্ষর্াকায়েলা  করণী  শেষয়  অেশহতকরণ 

সভা/কর্ মিালা আয় াজন 

[১.৬.১] সভা/কর্ মিালা আয় াশজত সংখ্যা ৪ 4 3 2  

২ 
[২] প্রাতিষ্ঠাতৈক 

দক্ষিা বৃতদ্ধ  
১৫ 

[২.১] তথ্য োতা ন হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] তথ্য োতা য়ন সকল ক্ষসো েক্স 

হালনাগাদকৃত 
সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ ১ 

[২.১.২] তবতভন্ন প্রকাশৈা ও িথ্যাতদ তথ্য 

োতা য়ন প্রকাতশি 
সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 1 

[২.২] ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভােন কর্ মপশরকেনা 

োস্তো ন  

[২.২.১] কি মপতরকল্পৈা বাস্তবা ৈ সংক্রান্ত 

প্রতশক্ষে আয় াতজি  
 ৩ ৪ ৩ ২ ১ 

[২.২.২]ই-গভর্ন্মান্স কর্ মপশরকেনা োস্তো য়নর 

জর্ন্ েরাদ্দকৃত অি ম ব্যশ ত 
% ৩ ৮০% ৭০% ৬০%  

[২.২.৩] কর্ মপশরকেনার োস্তো ন অগ্রগশত 

পর্ মায়লাচনা সংক্রান্ত সভা আয় াশজত 
সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ ১ 

[২.২.৪] কর্ মপশরকেনার অধ মোশষ মক স্ব-মূল্যা ন 

প্রশতয়েদন র্শিপশরষদ শেভায়গ/ ঊর্ধ্মতন 

কর্তমপয়ক্ষর শনকট ক্ষপ্রশরত 

তাশরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২  

[২.২.৫] ক্ষদয়ি/শেয়দয়ি োস্তোশ ত ন্যযনতর্ 

একটি উয়যাগ পশরদি মনকৃত 
সংখ্যা ৩ ৩০/05/২০২২ ৩০/06/ ২০২২ -  

  



সিংরযািনী-৬ 

 অজভরযাগ প্রজিকার ব্যিস্থা কর্ থপজরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

কার্ মক্রয়র্র 

ক্ষক্ষত্র 

 

র্ান 
কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

 

প্রিােক 
একক 

 

কর্ মসম্

পাদন 

সূচয়কর 

র্ান 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অগ্রগশত অসাধারণ অশত উত্তর্ উত্তর্ চলশত র্ান 
চলশত র্ায়নর 

শনয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

প্রাশতষ্ঠাশনক 

ব্যবস্থাপৈা 

 

 

৫ 

[১.১] অতভয়যাগ তৈষ্পতত্ত 

কি মকিমা (অতৈক) ও আতপল 

কি মকিমার িথ্য ওয় বসাইয়ে 

নৈিাতসক তভতত্তয়ি 

হালৈাগাদকরে  

[১.১.১]  অশনক ও 

আশপল কর্ মকতমার 

তথ্য হালনাগাদকৃত 

এেং ওয় েসাইয়ট 

আপয়লািকৃত 

হালৈাগাদ 

সম্পয়ন্নর 

সরকাতর পৈ, 

ওয় বসাইয়ের 

তলংক 

সংখ্যা 

 
৫ ৪ ৩ - - -  

পশরেীক্ষণ ও 

সক্ষর্তা 

উন্ন ন 

 

২০ 

[২.১] তৈতদ মষ্ট সিয়  অৈলাইৈ/ 

অফলাইয়ৈ প্রাপ্ত অতভয়যাগ 

তৈষ্পতত্ত এবং তৈষ্পতত্ত সংক্রান্ত 

িাতসক প্রতিয়বদৈ উর্ধ্মিৈ 

কর্তমপক্ষ বরাবর কপ্ররে   

[২.১.১] অতভয়যাগ 

তৈষ্পতত্তকৃি  

তৈষ্পতত্ত 

প্রতিয়বদৈ 
% 

৮ 

  
৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

৩ 

(িাতসক প্রতিয়বদৈ কপ্রতরি) 

[২.২] কি মকিমা/কি মচারীয়দর 

অতভয়যাগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং 

তজআরএস সফেও যার তবষ ক 

প্রতশক্ষে আয় াজৈ 

[২.২.১] প্রতশক্ষে 

আয় াতজি 

অতফস আয়দশ, 

আয়লাচযসূতচ, 

উপতস্থতির 

হাতজরা 

সংখ্যা 
৫ 

 
৪ ৩ ২ ১ - ১ 

[২.৩] ত্রত্রর্াশসক শভশত্তয়ত 

পশরেীক্ষণ এেং ত্রত্রর্াশসক 

পশরেীক্ষণ প্রশতয়েদন উর্ধ্মতন 

কর্তমপয়ক্ষর শনকট ক্ষপ্ররণ 

[২.৩.১] ত্রত্রর্াশসক 

প্রশতয়েদন ক্ষপ্রশরত 

পতরবীক্ষে 

প্রতিয়বদৈ 

  

সংখ্যা 
৩ ৪ ৩ ২ ১ -  

[২.৪] অতভয়যাগ প্রতিকার 

ব্যবস্থাপৈা তবষয়  

কেকয়হাল্ডারগয়ের সিন্বয়  

অবতহিকরে সভা  

[২.৪.১] সভা 

অনুতষ্ঠি 

সভার 

কায মতববরেী 
সংখ্যা ৪ ২ ১  - -  

 

 

 



সিংরযািনী-৭ 

 সসিা প্রদান প্রজিশ্রুজি কর্ থপজরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

কার্ মক্রয়র্র 

ক্ষক্ষত্র 
র্ান কার্ মক্রর্ 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
প্রিােক একক 

কর্ মসম্পাদন 

সূচয়কর র্ান 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অগ্রগশত অসাধারণ অশত উত্তর্ উত্তর্ চলশত র্ান 
চলশত র্ায়নর 

শনয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাশতষ্ঠাশনক ১৩ 

[১.১] কসবা প্রদাৈ 

প্রতিশ্রুতি পশরেীক্ষণ 

কশর্টির শসদ্ধান্ত োস্তো ন 

[১.১.১] শসদ্ধান্ত 

োস্তোশ ত 
বাস্তবা ৈ প্রতিয়বদৈ % ৮ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% -  

[১.২] কসবা প্রদাৈ 

প্রতিশ্রুতি নৈিাতসক 

তভতত্তয়ি হালৈাগাদকরে   

[১.২.১] 

ওয় বসাইয়ে 

প্রতি নৈিাতসয়ক 

হালৈাগাদকৃি 

ওয় বসাইয়ে 

হালৈাগাদকৃি কসবা 

প্রদাৈ প্রতিশ্রুতি 

সংখ্যা 

 

৫ 

 
৪ ৩  - - ১ 

সক্ষর্তা 

অজমন 
১২ 

[২.১] কসবা প্রদাৈ 

প্রতিশ্রুতি তবষ ক  

প্রতশক্ষে আয় াজৈ  

 

[১.১.১] 

প্রতশক্ষে 

আয় াতজি 

প্রতশক্ষে আয়দশ, 

আয়লাচযসূতচ, 

প্রতশক্ষোর্ীয়দর 

িাতলকা, 

হাতজরাশীে 

 

সংখ্যা 

 

৫ ৪ ৩ ২ ১ - ১ 

[২.২]  ক্ষসো প্রদান 

শেষয়  

ক্ষেকয়হাল্ডারগয়ণর 

সর্ন্বয়  অেশহতকরণ 

সভা আয় াজন 

[১.৩.১]  

অবতহিকরে 

সভা অনুতষ্ঠি 

সভার কায মতববরেী সংখ্যা ৭ ২ ১ - - -  

 

 

 

 

 



সিংরযািনী-৮ 

 িথ্য অজধকার জিষরয় িাজষ থক কর্ থপজরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

কার্ মক্রয়র্র 

ক্ষক্ষত্র 

 

র্ান 
কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচয়কর 

র্ান 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অগ্রগশত অসাধারণ অশত উত্তর্ উত্তর্ চলশত র্ান 

চলশত 

র্ায়নর 

শনয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

প্রাশতষ্ঠাশনক ১০ 

[১.১] তথ্য অশধকার আইন 

অনুর্া ী শনধ মাশরত সর্য় র র্য়ে 

তথ্য প্রদান 

[১.১.১] শনধ মাশরত 

সর্য় র র্য়ে তথ্য 

প্রদানকৃত 

% ১০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

 

সক্ষর্তা 

বৃতদ্ধ 

১৫ 

[১.২] স্বপ্রয়োতদিভায়ব 

প্রকাশয়যাগ্য িথ্য হালনাগাদ কয়র 

ওয় বসাইয়ে প্রকাশ 

[১.2.১] হালৈাগাদকৃি 

তথ্য ওয় বসাইয়ে 

প্রকাতশি 

তাশরখ 

 
০৩ ৩১-১২-২০২১ ১০-০১-২০২২ ২০-০১-২০২২ ৩১-০১-২০২২ -  

[১.৩] বাতষ মক প্রতিয়বদৈ প্রকাশ  
[১.3.১] বাতষ মক 

প্রতিয়বদৈ প্রকাতশি  
িাতরখ  ০৩ ১৫-১০-২০২১ ১৫-১১-২০২১ ১৫-১২-২০21 - -  

[১.৪]  তথ্য অশধকার আইন, 

২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসায়র 

র্ােতী  তয়থ্যর কযাটাগশর  ও 

কযাটালগ ত্রতশর/ হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  তয়থ্যর 

কযাটাগশর  ও কযাটালগ 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত 

তাশরখ ০৩ ৩১-১২-২০২১ ১০-০১-২০২২ ২০-০১-২০২২ ৩১-০১-২০২২ -  

[১.৫] তথ্য অশধকার আইন ও 

শেশধশেধান সম্পয়কম জনসয়চতনতা 

বৃশদ্ধকরণ 

[১.5.১]  প্রচার কায মক্রি 

সম্পন্ন 
সংখ্যা ০৩ ৩ ২ ১ - -  

[১.৬] িথ্য অতধকার তবষয়  

কর্ মকতমায়দর প্রশিক্ষণ আয় াজন    

[১.6.১] প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 
সংখ্যা  ০৩ ৩ ২ ১ - - 1 

 

 


