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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

চলমান ৪থ  HPNSDP এর অ  PFD শীষ ক OP এর আওতায় িবগত ৩ বছের ৩৫৯ কিমউিন িিনক (CC), ৬৫৩ িসিস
নঃিনম াণ, ১৪ UH&FWC উীতকরণ, ৭১ UH&FWC িনম াণ, ৭৬ UH&FWC নঃিনম াণ, ৫৩ ১০ শা িবিশ
MCWC িনম াণ, ৩৩ উপেজলা ার কাম পঃ পঃ অিফস িনম াণ, ০৬ ২০ শা িবিশ হাসপাতাল, ৩৬ UzHC ২০/৩১-৫০
শায় উীতকরণ, ০৫ ৩১/৫০ শা িবিশ UzHC িনম াণ, ১১ উপেজলা া কমে ৫০-১০০ শায় উীতকরণ, ১২
িডিডএফিপ অিফস িনম াণ, ০১ ১০০ শা িবিশ িশ হাসপাতাল িনম াণ, ০৪ NC িনম াণ, ০৫ IHT িনম াণ, ০৬ MATS িনম াণ
ও ০১ FWVTI িনম াণ করা হেয়েছ। িডিপিপ (DPP) এর আওতায় সাতীরা মিডেকল কেলজ াপন কের িনম াণ কাজ স
হেয়েছ। শখ সােয়রা খান মিডেকল কেলজ ও মিডেকল কেলজ হাসপাতাল এবং নািস ং কেলজ(SSKMCH&NC) াপন,
গাপালগ শীষ ক িডিপিপ (DPP) কের অ  অিধকাংশ িনম াণ কাজ স হেয়েছ। কািভড রাগী বাপনার জ আইিসিসিব
বরায় ২০১৩ শার আইেসােলশন ও সাল মিডেকল াস পাইপলাইনসহ ৭১ শার আইিসইউ এবং িডএনিসিস মােকেট ১০৩৯ শার
আইেসােলশন  সার  াপন  করা  হেয়েছ।  এছাড়া  ঢাকা  শাহবাগ  িবএসএমএমইউ  এর  বমাতা  শখ  ফিজলােছা  িজব  কনেভনশন
হলেক কািভড িফ হাসপাতােল পার, িডএনিসিস ডিডেকেটড কািভড-১৯ হাসপাতাল াপন এবং ২২ হাসপাতােল মিডেকল াস
পাইপ লাইনসহ িলইড অিেজন াংক াপন কাজ স করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

া েকৗশল অিধদর (HED) এর কায পিরিধ অযায়ী জনবেলর তা, দ মানব সদ ও িশেণর অভাব, িনম াণ ও রণােবণ
কাজ তদারিকেত যানবাহেনর অলতা, নন ক বাবায়েন িম অিধহেণর দীঘ িতা ও িনম াণ ান ািেত জলতা, মামলা
সংা জলতা, গ ম ও ত অেল (পাব ত অল, হাওড়/বাওড়, ীপ এলাকা) ক বাবায়েনর সীমাবতা, বিক মহামারী কেরানা
মাকােবলা, কাদােরর আিথ ক বাপনায় ব লতা।

ভিবৎ পিরকনা:

চলমান ৪থ  া, জনসংা ও ি খাত উয়ন কম িচ (HPNSDP) এর আওতায় ৪৯২ কিমউিন িিনক িনম াণ, ১৩০৬
কিমউিন িিনক নঃ িনম াণ, ২৯ UH&FWC, িনম াণ, ৩৫ UH&FWC নঃ িনম াণ, ১২ ১০ শা িবিশ MCWC
িনম াণ, ০৩ ২০ শা িবিশ হাসপাতাল িনম াণ, ১০ উপেজলা া কমে (UzHC) ১০/২০/৩১ শা হেত ৫০ শায় উীতকরণ,
১০ উপেজলা া কমে (UzHC) ৫০ শা হেত ১০০ শায় উীতকরণ, ২৭ উপেজলা া কমে (UzHC) িরমেডিলং,
নবপায়ন ও সংার, ০১ উপেজলা ার কাম পিরবার পিরকনা অিফস িনম াণ, ০৩ IHT িনম াণ, ০২ NC িনম াণ, ৪ MATS
িনম াণ কাজ বাবায়েনর পিরকনা হণ করা হেয়েছ।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৬০  কিমউিন িিনক িনম াণ ও ২৫০  কিমউিন িিনক নঃিনম াণ
৮  UH&FWC িনম াণ, ১০  UH&FWC নঃিনম াণ ও ০১ UH&FWC / উপ-া ক উীতকরণ
১০  ১০-শা MCWC, ০২  ২০ শা হাসপাতাল ও ০১  ৫০ শা িবিশ উপেজলা া কমে িনম াণ
০৬  রাতন উপেজলা া কমে নঃিনম াণ, ১৫  উপেজলা া কমে িরমেডিলং, নবপায়ন ও সংার ও ০৪ 
মািপারপাস ভবন িনম াণ
০৭  উপেজলা া কমে ৩১ থেক ৫০ শায় ও ০৩  উপেজলা া কমে ৫০ থেক ১০০ শায় উীতকরণ
০৫  িডিডএফিপ অিফস ,০২  াটস ,০১  নািস ং কেলজ (এনিস) ও ০২  আইএইচ িনম াণ
শখ সােয়রা খান মিডেকল কেলজ ও মিডেকল কেলজ হাসপাতাল এবং নািস ং কেলজ াপন, গাপালগ (অগিত ১০০%)
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

মানসত া অবকাঠােমা উত া সবার সহায়ক।

১.২ অিভল (Mission)
যথাসমেয় া ও পিরবার পিরকনা অবকাঠােমা িনম াণ, উীতকরণ এবং িবমান অবকাঠােমা সসারণসহ মানসত মরামত
ও রণােবেণর মােম াপনা সহেক উত া সবা দােনর উপেযাগী রাখা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. া ও পিরবার পিরকনা অবকাঠােমা িনম াণ
২. া ও পিরবার পিরকনা অবকাঠােমা উীতকরণ, সসারণ ও নবপায়ন
৩. া ও পিরবার পিরকনা অবকাঠােমা নঃিনম াণ
৪. া ও পিরবার পিরকনা অবকাঠােমা মরামত ও রণােবণ
৫. ািতািনক সমতা িকরণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. া ও পিরবার কাণ মণালেয়র আওতাধীন িবিভ অবকাঠােমা িনম াণ, উীতকরণ, সসারণ ও নবপায়ন;
২.  সারােদেশ িবমান া  ও পিরবার পিরকনা  াপনা  সেহর ন,  িপিরওিডকাল,  জরী  ও দনিন মরামত ও
সংার কাজ;
৩. া সবা সিকত ায়শািসত িতােনর অবকাঠােমা িনম াণ, উীতকরণ, সসারণ, নবপায়ন, মরামত ও
রণােবণ।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

কিমউিন িিনক িনম ােণর মােম াম/ওয়াড 
পয ােয় া সবার েযাগ ি

িনিম ত িিনক
সংা
(মিত)

১৪০৯৩ ১৪১৮১ ১৪২৪১ ১৪৪০০ ১৪৬০০
িসিবএইচিস (CBHC) ও া
েকৗশল অিধদর

া েকৗশল
অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

ইউিনয়ন লেভেল া ও পিরবার কাণ ক
িনম ােণর মােম সবা দােনর ািতািনক
কাঠােমা ি

িনিম ত ক
সংা
(মিত)

৩৩৯০ ৪০০৯ ৪০১৮ ৪০৩৫ ৪০৫০
া েকৗশল অিধদর, া
অিধদর ও পিরবার পিরকনা
অিধদর

া েকৗশল
অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

িবমান উপেজলা া কমে এর শা
সংা ৩১ থেক ৫০ শায় উীতকরেণর
মােম া ও পিরবার পিরকনা সবা ি

িনিম ত ক
সংা
(মিত)

৩৮১ ৩৯৩ ৪০০ ৪১০ ৪২০
া েকৗশল অিধদর ও া
অিধদর

া েকৗশল
অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৬, ২০২২ ১৮:২৬ া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, ন ২০, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] া ও
পিরবার পিরকনা
অবকাঠােমা
িনম াণ

২৫

[১.১] কিমউিন িিনক
িনম াণ

[১.১.১] িনিম ত
িিনক

মিত সংা ২ ১৪০৯৩ ১৪১৮১ ১৪২৪১ ১৪২৩৭ ১৪২৩৩ ১৪২২৯ ১৪২২৫ ১৪৪০০ ১৪৬০০

[১.২] ইউিনয়ন া ও
পিরবার কাণ ক
িনম াণ

[১.২.১] িনিম ত ক মিত সংা ২ ৩৩৫৮ ৩৩৭৩ ৩৩৮১ ৩৩৮০ ৩৩৭৯ ৩৩৭৮ ৩৩৭৭ ৩৩৯০ ৩৪০০

[১.৩] ১০ শা মা ও িশ
কাণ ক িনম াণ

[১.৩.১] িনিম ত
ক

মিত সংা ৫ ১২২ ১৩৫ ১৪৫ ১৪৪ ১৪৩ ১৪২ ১৪১ ১৫৫ ১৬৫

[১.৪] ২০ শা িবিশ
হাসপাতাল িনম াণ

[১.৪.১] িনিম ত ক মিত সংা ২ ২৬ ২৭ ২৯ ২৮ ৩২ ৩৪

[১.৫] ৩১/৫০ শা িবিশ
উপেজলা া কমে
িনম াণ

[১.৫.১] িনিম ত
ক

মিত সংা ১ ১৯ ২০ ২২ ২৪

[১.৬] উপ-পিরচালক,
পিরবার পিরকনা অিফস
িনম াণ

[১.৬.১] িনিম ত
অিফস

মিত সংা ২.৫ ১৭ ১৯ ২৪ ২৩ ২২ ২১ ২০ ৩০ ৩৫

[১.৭] জলা সদের
মািপারপাস ভবন িনম াণ

[১.৭.১] িনিম ত ক মিত সংা ৩ ৫ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০

[১.৮] াটস িনম াণ
[১.৮.১] িনিম ত
ক

মিত সংা ১.৫ ৯ ১৩ ১৫ ১৪ ১৬ ১৭

[১.৯] নািস ং কেলজ িনম াণ [১.৯.১] িনিম ত ক মিত সংা ১.৫ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

[১.১০] আইএইচ িনম াণ
[১.১০.১] িনিম ত
ক

মিত সংা ৩ ১৩ ১৫ ১৭ ১৬ ১৮ ২০

[১.১১] শখ সােয়রা খান
মিডেকল কেলজ ও
মিডেকল কেলজ
হাসপাতাল এবং নািসং
কেলজ াপন, গাপালগ

[১.১১.১] িনম ােণর
অগিতর হার

গড় % ১.৫ ৯০ ৯৮ ১০০ ৯৯.৭৫ ৯৯.৫০ ৯৯.২৫ ৯৯



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৬, ২০২২ ১৮:২৬ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, ন ২০, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] া ও
পিরবার পিরকনা
অবকাঠােমা
উীতকরণ,
সসারণ ও
নবপায়ন

১৩

[২.১] ইউিনয়ন া ক
/উপ-া ক
উীতকরণ

[২.১.১] িনিম ত ক মিত সংা ০.২ ৬৩২ ৬৩৬ ৬৩৭ ৬৪৫ ৬৫০

[২.২] উপেজলা া
কমে ৩১ শা থেক
৫০ শায় উীতকরণ

[২.২.১] উীত ক মিত সংা ৬.৩ ৩৮১ ৩৯৩ ৪০০ ৩৯৯ ৩৯৮ ৩৯৭ ৩৯৬ ৪১০ ৪২০

[২.৩] উপেজলা া
কমে ৫০ শা থেক
১০০ শায় উীতকরণ

[২.৩.১] উীত ক মিত সংা ৪.৫ ৯ ১৪ ১৭ ১৬ ১৫ ২৫ ৩০

[২.৪] উপেজলা া
কমে িরমেডিলং,
নবপায়ন ও সংার

[২.৪.১]
নবপায়নত ক

মিত সংা ২ ১১ ১১ ২৬ ২৫ ২৪ ২৩ ২২ ৩৮ ৪৫

[৩] া ও
পিরবার পিরকনা
অবকাঠােমা
নঃিনম াণ

১২

[৩.১] কিমউিন িিনক
নঃ িনম াণ

[৩.১.১] নঃিনিম ত
িিনক

মিত সংা ৭.৫ ৬৮০ ৭৯৬ ১০৪৬ ১০৪০ ১০৩৪ ১০২৮ ১০২২ ১৩০০ ১৬০০

[৩.২] ইউিনয়ন া ও
পিরবার কাণ ক
নঃিনম াণ

[৩.২.১] নঃিনিম ত
ক

মিত সংা ১.৫ ৬৬ ৯২ ১০২ ১০১ ১০০ ৯৯ ৯৮ ১১৫ ১৩০

[৩.৩] রাতন উপেজলা
া কমে নঃ িনম াণ

[৩.৩.১] নঃিনিম ত
ক

মিত সংা ৩ ৫ ৮ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ১০ ২২ ৩০

[৪] া ও
পিরবার পিরকনা
অবকাঠােমা
মরামত ও
রণােবণ

১০

[৪.১] া অবকাঠােমা
মরামত ও রণােবণ

[৪.১.১] মরামতত
কের অগিতর
হার

গড় % ৬ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৬.৭৫ ৮৬.৫০ ৮৬.২৫ ৮৬ ৮৮ ৮৯

[৪.২] পিরবার পিরকনা
অবকাঠােমা মরামত ও
রণােবণ

[৪.২.১] মরামতত
কের অগিতর
হার

গড় % ৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৬.৭৫ ৮৬.৫০ ৮৬.২৫ ৮৬ ৮৮ ৮৯
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৫] ািতািনক
সমতা িকরণ

১০

[৫.১] জনবল িনেয়াগ
[৫.১.১] িনেয়াগত
জনবল

সমি সংা ৫ ৪৪ ১০০ ১৩০ ১২৫ ১২০ ১১৫ ১১০ ১৫০ ৫০

[৫.২] জনবল পেদািত
[৫.২.১]
পেদািতত জনবল

সমি সংা ২ ৪৪ ৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২০ ২০

[৫.৩] সমতা িলক
িশণ দান

[৫.৩.১] িশিত
কম কতা-কম চারী

সমি সংা ৩ ৮৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইএইচ (IHT) ইনিউট অব হলথ টকেনালিজ (Institute of Health Technology)

২ ইউএইচএএফডিউিস (UH&FWC)
ইউিনয়ন া ও পিরবার কাণ ক (Union Health & Family
Welfare Center)

৩ ইউেজডএইচিস (UzHC) উপেজলা া কমে (Upazila Health Complex)

৪ এইচইিড (HED) া েকৗশল অিধদর (Health Engineering Department)

৫ এইচিপএনএসিডিপ (HPNSDP)
া, জনসংা ও ি খাত উয়ন কম িচ (Health Population &
Nutrition Sector Development Program (HPNSDP)

৬ এনিস (NC) নািস ং কেলজ (Nursing College)

৭ এমিসডিউিস (MCWC) মা ও িশ কাণ ক (Mother & Child Welfare Center)

৮
এসএসেকএমিসএইচএএনিস
(SSKMCH&NC)

শখ সােয়রা খান মিডেকল কেলজ, মিডেকল কেলজ হাসপাতাল এবং নািস ং কেলজ
(Sheikh Sayera Khatun Medical College, Medical
College Hospital & Nursing College)

৯ ওিপ (OP) অপােরশনাল ান (Operational Plan)

১০ িডএনিসিস (DNCC) ঢাকা নথ  িস কেপ ােরশন (Dhaka North City Corporation)

১১ িডিপিপ (DPP) ডেভলপেম েজ েপাজাল (Development Project Proposal)

১২ িপএফিড (PFD)
িফিজকাল ফািসিলজ ডেভলপেম (Physical Facilities
Development)

১৩ িবএসএমএমইউ (BSMMU)
বব শখ িজব মিডেকল ইউিনভািস  (Bangabandhu Sheikh
Mujib Medical University)

১৪ াট (MATS)
মিডকাল এািসসেট িনং ল (Medical Assistant Training
School)

১৫ িসিবএইচিস (CBHC) কিমউিন বইজড হলথ কয়ার (Community Based Health Care)

১৬ িসিস (CC) কিমউিন িিনক (Community Clinic)
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] কিমউিন িিনক িনম াণ [১.১.১] িনিম ত িিনক িসিবএইচিস (CBHC) ও া েকৗশল অিধদর
এইচইিড’র িবভাগীয় কায ালয় থেক া মািসক অগিত িতেবদন ও
এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[১.২] ইউিনয়ন া ও পিরবার কাণ ক
িনম াণ

[১.২.১] িনিম ত ক া েকৗশল অিধদর ও পিরবার পিরকনা অিধদর
এইচইিড’র িবভাগীয় কায ালয় থেক া মািসক অগিত িতেবদন ও
এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[১.৩] ১০ শা মা ও িশ কাণ ক িনম াণ [১.৩.১] িনিম ত ক া েকৗশল অিধদর ও া অিধদর
এইচইিড’র িবভাগীয় কায ালয় থেক া মািসক অগিত িতেবদন ও
এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[১.৪] ২০ শা িবিশ হাসপাতাল িনম াণ [১.৪.১] িনিম ত ক া েকৗশল অিধদর ও া অিধদর
এইচইিড’র িবভাগীয় কায ালয় থেক া মািসক অগিত িতেবদন ও
এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[১.৫] ৩১/৫০ শা িবিশ উপেজলা া কমে
িনম াণ

[১.৫.১] িনিম ত ক া েকৗশল অিধদর ও া অিধদর
এইচইিড’র িবভাগীয় কায ালয় থেক া মািসক অগিত িতেবদন ও
এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[১.৬] উপ-পিরচালক, পিরবার পিরকনা অিফস
িনম াণ

[১.৬.১] িনিম ত অিফস া েকৗশল অিধদর ও পিরবার পিরকনা অিধদর
এইচইিড’র িবভাগীয় কায ালয় থেক া মািসক অগিত িতেবদন ও
এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[১.৭] জলা সদের মািপারপাস ভবন িনম াণ [১.৭.১] িনিম ত ক া েকৗশল অিধদর ও া অিধদর
এইচইিড’র িবভাগীয় কায ালয় থেক া মািসক অগিত িতেবদন ও
এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[১.৮] াটস িনম াণ [১.৮.১] িনিম ত ক া েকৗশল অিধদর ও িনেপাট 
এইচইিড’র িবভাগীয় কায ালয় থেক া মািসক অগিত িতেবদন ও
এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[১.৯] নািস ং কেলজ িনম াণ [১.৯.১] িনিম ত ক
া েকৗশল অিধদর, া অিধদর এবং নািস ং ও
িমডওয়াইফাির অিধদর

এইচইিড’র িবভাগীয় কায ালয় থেক া মািসক অগিত িতেবদন ও
এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[১.১০] আইএইচ িনম াণ [১.১০.১] িনিম ত ক া েকৗশল অিধদর ও া অিধদর
এইচইিড’র িবভাগীয় কায ালয় থেক া মািসক অগিত িতেবদন ও
এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[১.১১] শখ সােয়রা খান মিডেকল কেলজ ও
মিডেকল কেলজ হাসপাতাল এবং নািসং কেলজ
াপন, গাপালগ

[১.১১.১] িনম ােণর অগিতর হার া েকৗশল অিধদর ও া অিধদর
এইচইিড’র িবভাগীয় কায ালয় থেক া মািসক অগিত িতেবদন ও
এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[২.১] ইউিনয়ন া ক /উপ-া ক
উীতকরণ

[২.১.১] িনিম ত ক া েকৗশল অিধদর ও া অিধদর
এইচইিড’র িবভাগীয় কায ালয় থেক া মািসক অগিত িতেবদন ও
এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[২.২] উপেজলা া কমে ৩১ শা থেক ৫০
শায় উীতকরণ

[২.২.১] উীত ক া েকৗশল অিধদর ও া অিধদর
এইচইিড’র িবভাগীয় কায ালয় থেক া মািসক অগিত িতেবদন ও
এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[২.৩] উপেজলা া কমে ৫০ শা থেক ১০০
শায় উীতকরণ

[২.৩.১] উীত ক া েকৗশল অিধদর ও া অিধদর
এইচইিড’র িবভাগীয় কায ালয় থেক া মািসক অগিত িতেবদন ও
এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[২.৪] উপেজলা া কমে িরমেডিলং,
নবপায়ন ও সংার

[২.৪.১] নবপায়নত ক া েকৗশল অিধদর ও া অিধদর
এইচইিড’র িবভাগীয় কায ালয় থেক া মািসক অগিত িতেবদন ও
এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[৩.১] কিমউিন িিনক নঃ িনম াণ [৩.১.১] নঃিনিম ত িিনক িসিবএইচিস (CBHC) ও া েকৗশল অিধদর
এইচইিড’র িবভাগীয় কায ালয় থেক া মািসক অগিত িতেবদন ও
এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[৩.২] ইউিনয়ন া ও পিরবার কাণ ক
নঃিনম াণ

[৩.২.১] নঃিনিম ত ক া েকৗশল অিধদর ও পিরবার পিরকনা অিধদর
এইচইিড’র িবভাগীয় কায ালয় থেক া মািসক অগিত িতেবদন ও
এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[৩.৩] রাতন উপেজলা া কমে নঃ িনম াণ [৩.৩.১] নঃিনিম ত ক া েকৗশল অিধদর ও া অিধদর
এইচইিড’র িবভাগীয় কায ালয় থেক া মািসক অগিত িতেবদন ও
এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[৪.১] া অবকাঠােমা মরামত ও রণােবণ
[৪.১.১] মরামতত কের
অগিতর হার

া েকৗশল অিধদর ও া অিধদর
এইচইিড’র িবভাগীয় কায ালয় থেক া মািসক অগিত িতেবদন ও
এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[৪.২] পিরবার পিরকনা অবকাঠােমা মরামত ও
রণােবণ

[৪.২.১] মরামতত কের
অগিতর হার

া েকৗশল অিধদর ও পিরবার পিরকনা অিধদর
এইচইিড’র িবভাগীয় কায ালয় থেক া মািসক অগিত িতেবদন ও
এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[৫.১] জনবল িনেয়াগ [৫.১.১] িনেয়াগত জনবল
বাংলােদশ পাবিলক সািভ স কিমশন, া সবা িবভাগ,
া ও পিরবার কাণ মণালয় ও া েকৗশল
অিধদর

এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[৫.২] জনবল পেদািত [৫.২.১] পেদািতত জনবল
বাংলােদশ পাবিলক সািভ স কিমশন, া সবা িবভাগ,
া ও পিরবার কাণ মণালয় ও া েকৗশল
অিধদর

এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন

[৫.৩] সমতা িলক িশণ দান [৫.৩.১] িশিত কম কতা-কম চারী া েকৗশল অিধদর এইচইিড’র বািষ ক িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
কিমউিন িিনক িনম াণ িনিম ত িিনক া অিধদর কিমউিন িিনক াপেনর লে জিমর তফিসল অেমাদেনর পর িনম াণ কাজ বাবায়েনর কায ম হণ করা হয়

কিমউিন িিনক নঃ িনম াণ নঃিনিম ত িিনক া অিধদর িবমান জরাজীণ  কিমউিন িিনক িনলােমর মােম অপসারেনর পর কিমউিন িিনক নঃিনম ােণর কাজ করা হেব
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ
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সাংদর্াজনী 4 

স্বাস্থয প্রনকৌশল অবিদপ্তনরর জাতীয় শুদ্ধািার ক্ষকৌশল কর্ ম-পবরকল্পনা, ২০২2-2023 

 

কা মক্রনর্র নার্ কর্ মসম্পাদন সূিক 

 

সূিনকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়ননর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবক্ত/পদ 

২০২2-২০২3 

অর্ মিছনরর 

লেযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীেণ, 2022-2023  র্ন্তব্য 

লেযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক্ষকায়াট মার 

২য় 

ক্ষকায়াট মার 

৩য় 

ক্ষকায়াট মার 

৪র্ ম 

ক্ষকায়াট মার 

ক্ষর্াট 

অজমন 

অবজমত 

র্ান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবতষ্ঠাবনক ব্যিস্থা……………………………….....17 

১.১ ননবতকতা কবর্টির সভা আদয়াজন সভা আদয়াধজত 1 সংখ্যা ক্ষফাকাল 

পনয়ন্ট 

কর্ মকতমা 

৪ লেযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননবতকতা কবর্টির সভার বসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন 

িাস্তিাবয়ত বসদ্ধান্ত 4 % ক্ষফাকাল 

পনয়ন্ট 

কর্ মকতমা 

১০০% লেযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্রবতষ্ঠার বনবর্ত্ত 

অংশীজননর (stakeholders) 

অংশগ্রহনণ  সভা 

অনুবষ্ঠত সভা 4 সংখ্যা অবতবরক্ত 

প্রিান 

প্রনকৌশলী 

২ লেযর্াত্রা 1  ১     

অজমন      

১.৪ শুদ্ধািার সাংক্রান্ত প্রধশক্ষণ আদয়াজন প্রধশক্ষণ 

আদয়াধজত 

২ সাংখ্যা তত্ত্বািিায়ক 

প্রনকৌশলী 

(পবরকল্প

না ও 

প্রশাসন) 

2টি 

(60 জন) 

লেযর্াত্রা  1(৩0) 1(৩০)     

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পবরনিশ উন্নয়ন  

(টিওএন্ডইর্ভি অদকদজা মালামাল 

ধনষ্পধত্তকরণ/নধত ধবিকরণ/পধরষ্কার-

পধরচ্ছন্নতা বৃধদ্ধ/মধহলাদের জন্য পৃর্ক 

ওয়াশরুদমর ব্যবস্থ্া করা ইতযাধে 

উন্নত কম ি-পধরদবশ ২ সংখ্যা ও 

তাবরখ 

তত্ত্বািিায়ক 

প্রনকৌশলী 

(পবরকল্পনা 

ও প্রশাসন) 

1 

ও 

31.12.22 

2, 3 

ও 

30.06.23 

লেযর্াত্রা 1 

ও 

31.12.22 

 2, 3 

ও 

30.06.23 

   1. টিওএন্ডই র্ভক্ত 

অনকনজা র্ালার্াল 

বনষ্পবত্তকরণ 

2. নবর্ বিনষ্টকরণ 

3. পবরষ্কার 

পবরচ্ছন্নতা বৃবদ্ধ 

অজমন      

১.৬ আওতািীন র্াঠ প মানয়র কা মালয় 

(প্রন াজয ক্ষেনত্র) কতৃমক দাবখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধািার ক্ষকৌশল কর্ ম-

পবরকল্পনার নত্রর্াবসক অগ্রগবত 

প্রবতনিদননর ওপর বফেব্যাক প্রদান 

বফেব্যাক 

সভা/কর্ মশালা 

অনুবষ্ঠত 

4 তাবরখ ক্ষফাকাল 

পনয়ন্ট 

কর্ মকতমা 

31.10.22 

31.01.23 

30.04.23 

লেযর্াত্রা  31.10.22 31.01.23 30.04.23    

অজমন      
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কা মক্রনর্র নার্ কর্ মসম্পাদন সূিক 

 

সূিনকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়ননর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবক্ত/পদ 

2022-2023 

অর্ মিছনরর 

লেযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীেণ, 2022-2023  র্ন্তব্য 

লেযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক্ষকায়াট মার 

২য় 

ক্ষকায়াট মার 

৩য় 

ক্ষকায়াট মার 

৪র্ ম 

ক্ষকায়াট মার 

ক্ষর্াট 

অজমন 

অবজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  আধর্ িক ব্যবস্থ্াপনা উন্নয়ন ........................................................................ 15 

২.১ ২০২2-২3 অর্ ম িছনরর রাজস্ব এিং 

উন্নয়ন িানজনটর ক্রয় পবরকল্পনা  

ওনয়িসাইনট প্রকাশ 

ক্রয়-পবরকল্পনা 

ওনয়িসাইনট 

প্রকাবশত 

২ তাবরখ ক্ষফাকাল 

পনয়ন্ট 

কর্ মকতমা 

৩১.০৭.২2 

 

লেযর্াত্রা 31.07.22       

অজমন      

২.২ অনুদমাধেত বাধষ িক ক্রয় পধরকল্পনার 

র্র্ার্র্ বাস্তবায়ন (রাজস্ব এবাং উন্নয়ন 

বাদজদটর)  

ক্রয় পধরকল্পনা 

বাস্তবাধয়ত 

২ % প্রিান 

প্রনকৌশলী 

100% লেযর্াত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজমন      

২.৩ বাদজট বাস্তবায়ন বাদজট বাস্তবাধয়ত 3 % প্রিান 

প্রনকৌশলী 

100% লেযর্াত্রা 3% 10% 40% 100%   ক্রর্পুবির্ভত 

অজিন      

২.৪ প্রকনল্পর PIC সভা আনয়াজন সভা আনয়াবজত 3 সাংখ্যা প্রিান 

প্রনকৌশলী 

2 লেযর্াত্রা  1 1    বপএফবে 

অপানরশনাল 

েযান। 
অজিন      

2.5 প্রকল্প সমাধপ্ত সশদষ প্রকদল্পর সম্পে 

(র্ানবাহন, কধম্পউটার, আসবাবপত্র 

ইতযাধে) ধবধধ সমাতদবক হস্তান্তর করা 

প্রকদল্পর সম্পে 

ধবধধ সমাতাদবক 

হস্তান্তধরত 

5 তাধরখ তত্ত্বািিায়ক 

প্রনকৌশলী 

(পবরকল্প

না ও 

প্রশাসন) 

30.06.23 লেযর্াত্রা    30.06.23    

অজিন      

৩. শুদ্ধািার সংবিষ্ট এিং দুনীবত প্রবতনরানি সহায়ক অর্ন্ার্ন্ কা মক্রর্…………….. 18 (অগ্রাধধকার ধভধত্তদত 1নাং সহ নুযনতম িারটি কার্ িক্রম) 

৩.১ সরকাবর  ানিাহননর  র্া র্ ব্যিহার 

বনবিতকরণ 

 ানিাহননর 

 র্া র্ ব্যিহার 

বনবিতকরনণর 

তদারবক/প্রতযয়ন 

সংগ্রহ 

3 সংখ্যা তত্ত্বািিায়ক 

প্রনকৌশলী 

(পবরকল্পনা 

ও প্রশাসন) 

1 লেযর্াত্রা    1   িছর ক্ষশনষ 

প্রতযয়ন পত্র 

প্রদান করা 

হনি। 

অজমন      

৩.২ আউট ক্ষসাবস মং এর ক্ষিতন শতভাগ 

একাউন্ট ক্ষপ বনবিতকরণ  

স্ব স্ব বহসানির 

র্াধ্যনর্ ক্ষিতন 

প্রদানকৃত 

5 % তত্ত্বািিায়ক 

প্রনকৌশলী 

(পবরকল্পনা 

ও প্রশাসন) 

100% লেযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৩.৩ র্াঠ প মানয়র অবফস পবরদশ মন অবফস 

পবরদশ মনকৃত 

5 সংখ্যা প্রিান 

প্রনকৌশলী 

8 লেযর্াত্রা 2 2 2 2    

অজমন      

৩.৪ ধবধভন্ন সভায় দূনীধত ধবদরাধী 

আদলািনা 

আনলািনা সভা 

আনয়াজনকৃত 

5 সংখ্যা প্রিান 

প্রনকৌশলী 

4 লেযর্াত্রা 1 1 1 1    

অজমন      

অজমন      

ধব:দ্র:- সকান ক্রধমদকর কার্ িক্রম প্রদর্াজয না হদল তার কারণ মন্তব্য কলাদম উদেখ করদত হদব।  



 

পৃষ্ঠা-21 

 

সংন াজনী ৫: ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম িপধরকল্পনা, 2022-23 

 

ক্রর্  

কম িসম্পােন সক্ষত্র  
 

মান কার্ িক্রম 
 

কম িসম্পােন 

সূিক 
একক 

 

কম িসম্পােন 

সূিদকর মান 

লক্ষযমাত্রা ২০২2-২০২3 

অসাধারণ 
অবত উত্তর্ 

উত্তম িলধত মান 
িলধত মাদনর 

ধনদম্ন 

১০০% 90% 80% 7০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮   ৯ ১০ 

১ 

[১] ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভািন 

সংক্রান্ত কা মক্রনর্র 

িাস্তিায়ন ক্ষজারদারকরণ 
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[১.১] সসবা সহধজকরণ/ধেধজটাইদজশদনর মােদম 

উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন 

[১.১.১] সসবা সহধজকরণ/ধেধজটাইদজশদনর 

মােদম ন্যযনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাধয়ত 
তাধরখ 10 04/05/2023 11/05/2023 18/05/2023 25/05/2023 31/05/2023 

[১.২] ইতঃপূদব ি বাস্তবাধয়ত উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহধজকৃত ও ধেধজটাইজকৃত সসবার োটাদবজ প্রস্তুত 

করা এবাং সসবাসমূহ িালু রাখা 

[১.২.১] ইতঃপূদব ি বাস্তবাধয়ত উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহধজকৃত ও ধেধজটাইজকৃত সসবার োটাদবজ 

প্রস্তুতকৃত 

তাধরখ 2 13/10/2022 27/10/2022 10/11/2022 - - 

[১.২.2] ইতঃপূদব ি বাস্তবাধয়ত উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহধজকৃত ও ধেধজটাইজকৃত সসবাসমূহ িালুকৃত 
তাধরখ 7 04/05/2023 11/05/2023 18/05/2023 25/05/2023 31/05/2023 

[১.৩]  ই-নধর্র ব্যবহার বৃধদ্ধ [১.3.১] ই-িাইদল ক্ষনাট বনষ্পবত্তকৃত   % 4 85% 80% 75% ৭০% ৬০% 

[১.4] ৪র্ ি ধশল্প ধবপ্ল্দবর  সম্ভাব্য িযাদলঞ্জ 

সমাকাদবলায় আইন /পধলধস/কম িপধরকল্পনা প্রণয়ন 

এবাং ধবষয় ধভধত্তক কম িশালা আদয়াজন 

[১.4.১] ৪র্ ি ধশল্প ধবপ্ল্দবর  সম্ভাব্য িযাদলঞ্জ 

সমাকাদবলায় আইন/পধলধস/কম িপধরকল্পনা প্রণীত তাধরখ ৪ 31/10/2022 16/11/2022 30/11/2022 15/12/2022 29/12/2022 

[১.4.2] ৪র্ ি ধশল্প ধবপ্ল্দবর  িযাদলঞ্জ সমাকাদবলায় 

ধবষয়ধভধত্তক কম িশালা আদয়াজন 
সাংখ্যা 3 2 - 1 - - 

২ 
[২] প্রাবতষ্ঠাবনক দেতা 

বৃবদ্ধ  
20 

[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ 
[২.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগােকৃত 

 (ত্রত্রমাধসক ধভধত্তদত) 
সাংখ্যা 6 ৪ 3 - 2 - 

[২.২] ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম িপধরকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন সংক্রান্ত প্রবশেণ 

আনয়াবজত  
সাংখ্যা ৩ ৪ 3 2 - - 

[২.২.২] ই-গভন্যিান্স কম িপধরকল্পনা বাস্তবায়দনর 

জন্য বরাদ্দকৃত অর্ ি ব্যধয়ত 
% ৩ ৮০% 70% 60% 55% 5০% 

[২.২.৩] কম িপধরকল্পনার অর্ িবাধষ িক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রধতদবেন মধন্ত্রপধরষে ধবভাদগ সপ্রধরত  
তাধরখ ৩ 15/01/2023 22/01/2023 31/01/2023 09/02/2023 16/02/2023 

[২.২.৪] আওতাধীন েপ্তর/সাংস্থ্ার অধ িবাধষ িক স্ব-

মূল্যায়ন প্রধতদবেন পর্ িাদলািনা সাংক্রান্ত প্রধতদবেন 

মধন্ত্রপধরষে ধবভাদগ সপ্রধরত 

তাধরখ 2 31/01/2023 09/02/2023 16/02/2023 23/05/2023 28/02/2023 

[২.২.৫] সেদশ/ধবদেদশ বাস্তবাধয়ত ন্যযনতম একটি 

উদ্ভাবনী উদদ্যাগ পধরেশ িনকৃত 
তাধরখ ৩ 31/05/2023 30/06/2023 - - - 



 

পৃষ্ঠা-22 

 

সংন াজনী 6: অবভন াগ প্রবতকার ব্যিস্থা কর্ ম-পবরকল্পনা, ২০২2-২০২3 

কার্ িক্রদমর 

সক্ষত্র 
 

মান কার্ িক্রম 
 

কম িসম্পােন 

সূিক 
একক 

 

কম িসম্পােন 

সূিদকর মান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০20-

২1 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২1-

২2 

লক্ষযমাত্রা ২০২2-২০২3 

অসাধারণ 
অধত 

উত্তম 
উত্তম  

িলধত 

মান 

িলধত 

মাদনর 

ধনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাধতষ্ঠাধনক 
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[১.১] অবভন াগ বনষ্পবত্ত কর্ মকতমা (অবনক) ও 

আবপল কর্ মকতমার তথ্য ওনয়িসাইনট এিং 

বজআরএস সফটওয়ানর (প্রন াজয ক্ষেনত্র)  

নত্রর্াবসক বভবত্তনত হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অধনক ও আধপল 

কম িকতিার তথ্য হালনাগােকৃত 

এবাং ওদয়বসাইদট 

আপদলােকৃত 

সংখ্যা 

 
4 - - ৪ ৩ - - - 

[১.2] বনবদ মষ্ট সর্নয় অনলাইনন/অফলাইনন প্রাপ্ত 

অবভন াগ বনষ্পবত্ত  
[১.2.১]  অবভন াগ বনষ্পবত্তকৃত % 7 - - 90 80 70 60 - 

[১.3] অবভন াগ বনষ্পবত্ত সংক্রান্ত র্াবসক 

প্রবতনিদন উর্ধ্মতন কতৃমপে িরাির ক্ষপ্ররণ  
[১.3.১]  প্রবতনিদন ক্ষপ্রবরত % 3 - - 90 80 70 60 - 

সক্ষমতা 

অজিন 

 

11 

[২.১] কর্ মকতমা/কর্ মিারীনদর অবভন াগ প্রবতকার 

ব্যিস্থা এিং বজআরএস সফটওয়যার বিষয়ক 

প্রবশেণ আনয়াজন 

[২.১.১] প্রবশেণ আনয়াবজত সংখ্যা 4 - - 2 1 - - - 

[২.২] বত্রমাধসক ধভধত্তদত পধরবীক্ষণ এবাং 

বত্রমাধসক পধরবীক্ষণ প্রধতদবেন উর্ধ্িতন 

কর্তিপদক্ষর ধনকট সপ্ররণ 

[২.২.১] বত্রমাধসক প্রধতদবেন 

সপ্রধরত 
সংখ্যা 

3 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] অবভন াগ প্রবতকার ব্যিস্থাপনা বিষনয় 

ক্ষিকনহাল্ডারগনণর সর্ন্বনয় অিবহতকরণ সভা 

আনয়াজন 

[২.৩.১] সভা আদয়াধজত 
  

সংখ্যা 
4 - - 2 1 - - - 

 

 



 

পৃষ্ঠা-23 

 

  

সংন াজনী 7: ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত কর্ ম-পবরকল্পনা, ২০২2-২০২3 

কার্ িক্রদমর 

সক্ষত্র 
 

মান কার্ িক্রম 
 

কম িসম্পােন 

সূিক 

একক 

 

কম িসম্পাে

ন সূিদকর 

মান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০20-২1 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২1-

২2 

লক্ষযমাত্রা ২০২2-২০২3 

অসাধার

ণ 

অধত 

উত্তম 
উত্তম 

িলধত 

মান 

িলধত 

মাদনর ধনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ 5 ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাধতষ্ঠাধনক 

 

 

18 

[১.১] নত্রর্াবসক বভবত্তনত ক্ষসিা প্রদান 

প্রবতশ্রুবত সংক্রান্ত পবরিীেণ কবর্টি 

পুনগ মঠন 

[১.১.১] কবর্টি 

পুনগ মঠিত 
সংখ্যা 3 - - 4 3 2 1 - 

[১.২] নত্রর্াবসক বভবত্তনত ক্ষসিা প্রদান 

প্রবতশ্রুবত সংক্রান্ত পবরিীেণ কবর্টির 

সভার বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 

[১.২.১] বসদ্ধান্ত 

িাস্তিাবয়ত এিং 

প্রবতনিদন ক্ষপ্রবরত 

% 

 

4 

 
- - 90 80 70 60 - 

[১.3] ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত বিষনয় 

আওতািীন দপ্তর/সংস্থার সর্ন্বনয় 

নত্রর্াবসক বভবত্তনত সভা আনয়াজন   

[১.3.১] সভা 

আদয়াধজত 
সংখ্যা 2 - - 4 3 2 1 - 

[১.4] নত্রর্াবসক বভবত্তনত ক্ষসিা প্রদান 

প্রবতশ্রুবত হালনাগাদকরণ (আওতািীন 

দপ্তর/সংস্থাসহ) 

[১.4.১] 

হালনাগাদকৃত 

সংখ্যা 

 

9 

 
- - ৪ ৩ 2 1 - 

সক্ষমতা 

অজিন  
7 

[২.১] ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত বিষয়ক  

কর্ মশালা/প্রবশেণ/নসবর্নার 

আনয়াজন  

 

[2.১.১] 

প্রবশেণ/কর্ মশালা

আনয়াবজত 

 

সাংখ্যা 

 

3 - - 2 1 - - - 

[২.২]  সসবা প্রোন প্রধতশ্রুধত ধবষদয় 

সটকদহাল্ডারগদণর সমন্বদয় 

অবধহতকরণ সভা আদয়াজন 

[2.2.১]  

অিবহতকরণ সভা 

আনয়াবজত 

সাংখ্যা 4 - - ২ ১ - - - 
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সংন াজনী 8: তথ্য অবিকার বিষনয় িাবষ মক কর্ মপবরকল্পনা, ২০২2-২০২3  

 

কম িসম্পােদনর 

সক্ষত্র 
 

মান কার্ িক্রম 
 

কম িসম্পােন 

সূিক 
একক 

 

কম িসম্পােন 

সূিদকর মান 

প্রকৃত অজিন 

২০20-২1 

প্রকৃত অজিন 

২০২1-২2 

লক্ষযমাত্রা ২০২2-২০২3 

অসাধারণ অধত উত্তম উত্তম িলধত মান 
িলধত মাদনর 

ধনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাধতষ্ঠাধনক 6 

[১.১] তথ্য অধধকার আইন অনুর্ায়ী 

ধনধ িাধরত সমদয়র মদে তথ্য প্রাধপ্তর 

আদবেন ধনষ্পধত্ত 

[১.১.১] ধনধ িাধরত সমদয়র 

মদে তথ্য প্রাধপ্তর আদবেন 

ধনষ্পধত্ত 

% 06 - - ১০০% ৯০% ৮০% - - 

 

সক্ষমতা বৃবদ্ধ 
১9 

[১.২] স্বতঃপ্রনণাবদতভানি প্রকাশন াগ্য 

সকল তথ্য হালনাগাে কদর 

ওনয়িসাইনট প্রকাশ 

[১.2.১] হালনাগাদকৃত তথ্য 

ওনয়িসাইনট প্রকাবশত 

তাধরখ 

 
04 - - 31/12/2022 15/01/2023 31/01/2023 - - 

[১.৩] িাবষ মক প্রবতনিদন প্রকাশ  
[১.3.১] বনি মাবরত সর্নয় 

িাবষ মক প্রবতনিদন প্রকাবশত  
তাবরখ  ০৩ - - 15/10/2022 31/10/2022 30/11/2022 - - 

[১.৪]  তথ্য অধধকার আইন, ২০০৯ এর 

৫ ধারা অনুসাদর র্াবতীয় তদথ্যর 

কযাটালগ ও ইনদেক্স বতধর/ 

হালনাগােকরণ 

[১.4.১]  তদথ্যর কযাটাগধর  

ও কযাটালগ 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগােকৃত 

তাধরখ ০৩ - - 31/12/2022 15/01/2023 31/01/2023 - - 

[১.৫] তথ্য অধধকার আইন ও 

ধবধধধবধান সম্পদকি জনসদিতনতা 

বৃধদ্ধকরণ 

[১.5.১]  প্রিার কা মক্রর্ 

সম্পন্ন 
সংখ্যা 04 - - ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] ]  তথ্য অধধকার আইন, ২০০৯ 

ও এর ধবধধমালা, প্রধবধানমালা, 

স্বতঃপ্রদণাধেত তথ্য প্রকাশ 

ধনদে িধশকাসহ সাংধিি ধবষদয় 

কম িকতিা/কম িিারীদের প্রধশক্ষণ 

আদয়াজন   

[১.6.১] প্রধশক্ষণ আদয়াধজত সাংখ্যা  ০৩ - - ৩ ২ ১ - - 

[১.7] ]  তথ্য অধধকার সাংক্রান্ত 

প্রদতযকটি বত্রমাধসক অগ্রগধতর 

প্রধতদবেন ধনধ িাধরত সমদয় 

ওদয়বসাইদটর তথ্য অধধকার সসবা বদক্স 

প্রকাশ   

[১.7.১] বত্রমাধসক অগ্রগধতর 

প্রধতদবেন ওদয়বসাইদটর 

তথ্য অধধকার সসবা বদক্স 

প্রকাধশত 

সাংখ্যা  02 - - 4 3 2 1 - 

 


