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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

ধান িনব াহী কম কতা, ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন

এবং
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ািরত

বািষ ক কম সাদন ি
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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:

ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন িবগত ৩ বছের ৬৪৩.৯৪ িক:িম: রাা উয়ন ও সংার, ৫৪০.৬০ িক:িম: নদ মা িনম াণ ও উয়ন, ১৪০.৩৬
িক:িম: টপাত িনম াণ ও উয়নসহ ৪ পথচারী পারাপার স িনম াণ, ১৫,৬৪৭ এলইিড রাার বািত াপন, ৩৩ গণেশৗচাগার িনম াণ ও
১০ সংার, ৫৭ িলশ ব ও ৫২ যাী ছাউনী িনম াণ, ৫৩ অবতকালীন বজ ানার ক িনম াণ কেরেছ এবং ১১র কাজ
চলমান রেয়েছ। ১৬ পাক উয়ন ও ২র কাজ চলমান। ৯ খলার মাঠ উয়ন ও ২র কাজ চলমান, ৩ কবরান উয়ন, ১১
পিরতাকম িনবাস িনম াণ ও ১ আিনক কসাইখানা িনম াণ এবং ১ চলমান। ৩ সামািজক অান ক িনম াণ ও ৭র কাজ
চলমান। িবগত ই বছের ৬৫ িক. িম. খাল, ৫ িক.িম. ব কালভাট  এবং ৭৫০ িক.িম. নদ মা হেত ায় সােড় ৫ ল টন বজ, ১২ ল টন
পিল অপসারণ করা হেয়েছ। ঢাদিসেকর িনজ রাজ আয় ২০১৮-২০১৯ অথ  বছের ৫৯৭ কা ৩৯ ল টাকা থেক ২০২১-২০২২ অথ বছের
১২৪২ কা ৪৬ ল টাকায় উীত হেয়েছ। িবগত ৩ বছের ায় সােড় ৪৩৫ কা টাকার ৮.৭০৯০ একর জিম অৈবধ দখল করা হেয়েছ।
নগর া কসেহর মােম ২৬২৪৯৪০ জনেক াথিমক া সবা এবং ০-১১ মাস বয়সী ২,২৮,৮১২ জন িশেক ইিপআই কা দান
করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

কামরাীরচের নন কীয় বািণিজক অল াপন। কেপ ােরশেনর কােজর আওতা বিধ ত হওয়ায় িনজ জনবল ি একই সােথ
সসািরত অেলর জ জনবল জন করা েয়াজন।, েতক ওয়ােড  খলার মাঠ, সামািজক অান ক িনম াণ, কচাবাজার াপন,
কেপ ােরশেনর িনজ TO&E অেমাদন, নগর পিরবহণ চা , আিদ িড়গা খাল নার করা। ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশেনর িনজ
আয়/সদ ি, নগর অবকাঠােমা উয়ন ও রণােবেণ েয়াজনীয় অথ ায়ন, মবধ মান নগর জনেগািেক েয়াজনীয় সবা দান।

ভিবৎ পিরকনা:

সমিত ঢাকা শহর মহাপিরকনা (২০২০-২০৫০) ণয়ন, ণ  িবিধ অেমাদন, কামরাীর চের কীয় বািণিজক অল াপন ও
ফিকরখালীেত ইেকা াট  িস িবিনম াণ, বজ থেক িবৎ ও জব সার উৎপাদন, অেটােমেটড াট  ািফক িসগনািলং বা বতন, চল
িসিড় পথচারী পারাপার স াপন, হািং া ও ড লাইেস শতভাগ িডিজটাইেজশন, বজ বাপনায় আিনক যান যপািত
সংহ, মায়াইল ািফেল বজ এর অব তকালীন পিরেশাধন বা িহেসেব বজ হেত শি া াপন, মকানাইজড কার পািকং,
িত ওয়ােড  নগর াথিমক ােসবা ক াপন, সসািরত অেল নন কবরান ও শানঘাট িনম াণ, সড়ক পিরিচিত ও ত
ভাার তরী, সােয়দাবাদ বাস টািম নালেক আজািতকমােনর বাস টািম নাল িহসােব পার। জলাবতা িনরসনকে েময়াদী ও দীঘ 
ময়াদী  পিরকনা  হণ করা  হে। এর অংশ িহসােব  কানগর,  িজরানী,  মাা,  ামর এই চার ধান খাল ন:খনন এর জ ক
অেমাদন িয়াধীন। আিদ িড়গা নার ও উয়েনর মােম িড়গা নদীর বাহ িবমান রাখা হেব। খাল নার, সংার ও
নািনক পিরেবশ তরী, এছাড়া িবাংেকর অথ ায়েন ৪ সামািজক অান ক, মহানগর নাম সংার ও ােিপং, নদীর তীর
উয়ন, নন স িনম াণ, খলার মাঠ উয়ন, জলাশয় উয়ন, ১ ঐিতহবাহী ভবন সংার এবং রাা, টপাত ও নদ মা উয়েনর কাজ
অ  রেয়েছ।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

• ৬০.০০ িক:িম: সড়ক উয়ন, ৪০.০০ িক:িম: সড়ক সংার/মরামত, ৩০.০০ িক:িম: ন তরীকরণ ও উয়ন, ৩০.০০ িক:িম:
ন সংার, ২.০০ িক:িম: টপাত িনম াণ ও ৫.০০ িক:িম: টপাত সংার
• ২,৫০০ এলইিড (সড়ক বািত) াপন, • ১ নন পথপারী পারাপার স িনম াণ • ৯ খাল উয়ন/সংার • ২ পাক উয়ন,
২ খলারমাঠ উয়ন, ৮ সামািজক অান ক িনম াণ/সংার, ২ কবরান উয়ন/সংার, ১ শানঘাট উয়ন/সংার,
৪ গণেশৗচাগার িনম াণ, ১ আিনক জবাইখানা িনম াণ, ১ পিরতাকম িনবাস িনম াণ/সংার।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

ধান িনব াহী কম কতা, ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন

এবং

সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায় মণালয়-এর মে ২০২২ সােলর
ন মােসর ২৮ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

র, সচল, শািসত, উত ও ঐিতেহর ঢাকা িবিনম াণ করা।

১.২ অিভল (Mission)
নাগিরক সবা কায ম ি ও শিশালীকরণ, নগর অবকাঠােমা উয়ন ও পিরতা কায ম উিতকরেণর মােম নগরবাসীর
জীবন যাার মান উয়ন।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. নগর এলাকায় িনরাপদ/ িনিব  যান ও পথচারী চলাচেলর বা করা
২. পিরকিত, িনরাপদ ও টকসই নগর অবকাঠােমা উয়ন
৩. নগর এলাকায় ু বজ বাপনা ও পিরেবশ উয়ন
৪. নগর এলাকায় াথিমক া সবা দান ও মশক িনয়ণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. সড়ক ও ািফক অবকাঠােমা রনােবণ, মরামত ও উয়ন
২. নাগিরক িবধা সংি ভৗত অবকাঠােমা উয়ন ও রনােবণ
৩. বজ বাপনা ও পিরেবশ উয়ন
৪. াথিমক া সবা দান
৫. মশক িনধন কায ম পিরচালনা করা
৬. জ ও  িনবন িনিতকরণ
৭. জলাবতা িনরসেন সমিত েনজ নটওয়াক গেড় তালা
৮. নগরীর সৗয বধ ন ও সজায়েনর মােম পিরেবেশর টকসই উয়ন
৯. কম চারীেদর পশাগত উৎকষ তা ও ািতািনক দতা ি
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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

িনরাপদ/ িনিব  যান ও পথচারী
চলাচেলর বা করা

১৫০০ িক.িম. সড়ক উয়ন/রণােবণ কভােরজ % ৯০ ৯২ ৯৩ ৯৬ ৯৮ ানীয় সরকার িবভাগ সংার বািষ ক িতেবদন

১৪৮২.১৬ িক.িম. েনজ উয়ন/রণােবণ
কভােরজ

% ৯০ ৯২ ৯৩ ৯৬ ৯৮ ানীয় সরকার িবভাগ সংার বািষ ক িতেবদন

২৩১.৪৮ িক.িম. টপাত উয়ন/রণােবণ
কভােরজ

% ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ানীয় সরকার িবভাগ সংার বািষ ক িতেবদন

পিরকিত, িনরাপদ ও টকসই
নগর অবকাঠােমা উয়ন

১৮ পাক ও ১৬ খলার মাঠ উয়ন কভােরজ % ৮৫ ৯৫ ৯৮ ১০০ ১০০ ানীয় সরকার িবভাগ সংার বািষ ক িতেবদন

ওয়াড  িভিক সামািজক আচার অান ক
(কভােরজ)

% ৫৫ ৬৫ ৭৫ ৮০ ৯০ ানীয় সরকার িবভাগ সংার বািষ ক িতেবদন

ু বজ বাপনা ও পিরেবশ
উয়ন

হালীর জব ও অৈজব বজ সংহ ও অপসারণ
(কভােরজ)

% ৮৮ ৮৭ ৮৮ ৯০ ৯২ ানীয় সরকার িবভাগ সংার বািষ ক িতেবদন

সড়ক ও ন পিরার(কভােরজ) % ৯০ ৮৮ ৯০ ৯৫ ৯৮ ানীয় সরকার িবভাগ সংার বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৬, ২০২২ ১১:১১ া: ৭ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৬, ২০২২ ১১:১১ া: ৮ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, 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 

[১] নগর
এলাকায়
িনরাপদ/ িনিব 
যান ও পথচারী
চলাচেলর বা
করা

২৫

[১.১] সড়ক উয়ন
[১.১.১] িবমান
সড়ক উয়ন

সমি িক:িম: ৫ ৭০ ৯০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৮০ ৯০

[১.২] সড়ক
সংার/মরামত

[১.২.১] িবমান
সড়ক/সংার
মরামত

সমি িক:িম: ৩ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৫০ ৬০

[১.৩] রাায় বািত
াপন

[১.৩.১] সড়ক বািত
াপন

সমি সংা ৪ ১৬৫০ ৪০০০ ২৫০০ ২০০০ ১৬০০ ১৩০০ ১০০০ ১০০০ ১০০০

[১.৪] ন তরী/উয়ন
[১.৪.১] নন ন
িনম াণ/ন:িনম াণ

সমি িক:িম: ৩ ৪০ ৬০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫০ ৬০

[১.৫] ন সংার
[১.৫.১] ন
মরামত/সংার

সমি িক:িম: ৩ ৫০ ৩০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩০ ৪০

[১.৬] টপাত িনম াণ
[১.৬.১] টপাত
নন িনম াণ

সমি িক:িম: ২ ৩০ ৫ ২ ১ ১০ ১৫

[১.৭] টপাত সংার
[১.৭.১] টপাত
মরামত/ সংার

সমি িক:িম: ২ ১৫ ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ১০

[১.৮] পথচারী পারাপার
স িনম াণ

[১.৮.১] পথচারী
পারাপার স িনম াণ

সমি সংা ২ ৪ ২ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১

[১.৯] খাল
উয়ন/সংার

[১.৯.১] খাল
উয়ন/সংার

সমি সংা ১ ০ ৪ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৯ ১০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৬, ২০২২ ১১:১১ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, 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] পিরকিত,
িনরাপদ ও
টকসই নগর
অবকাঠােমা
উয়ন

২০

[২.১] নগর বাসীর
িবেনাদেনর বা করা

[২.১.১] পাক উয়ন সমি সংা ৪ ১১ ৪ ২ ১ ২ ২

[২.১.২] খলার মাঠ
উয়ন

সমি সংা ৩ ৪ ৮ ২ ১ ২ ২

[২.২] সামািজক আচার
অান িবধা দান

[২.২.১] সামািজক
অান ক
মরামত/ সংার

সমি সংা ৩ ৩ ৭ ৮ ৬ ৪ ৩ ২ ৮ ১০

[২.৩] ধময় আচার-
অান িবধা দান

[২.৩.১] কবরান
উয়ন/সংার

সমি সংা ১ ৩ ৩ ২ ১ ১ ২

[২.৩.২] শানঘাট
উয়ন/সংার

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১

[২.৪] াসতভােব
প জবাই িবধা দান

[২.৪.১] আিনক
জবাইখানা িনম াণ

সমি সংা ৩ ২ ১ ১ ১ ১

[২.৫] গণেশৗচাগার
িবধা

[২.৫.১] গণেশৗচাগার
িনম াণ/সংার

সমি সংা ৩ ২ ১০ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ১০

[২.৬] পিরতাকম
িনবাস িবধা দান

[২.৬.১]
পিরতাকম
িনবাস িনম াণ/সংার

সমি সংা ২ ৯ ৯ ১ ২ ২



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৬, ২০২২ ১১:১১ া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, 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 

[৩] নগর
এলাকায় ু
বজ বাপনা
ও পিরেবশ
উয়ন

১৫

[৩.১] হালীর জব
ও অৈজব বজ সংহ
ও অপসারণ

[৩.১.১] হালীর
জব ও অৈজব বজ
সংহ ও অপসারণ

গড় % ৬ ৮৮ ৮৭ ৮৮ ৮০ ৭১ ৬২ ৫৩ ৯০ ৯২

[৩.১.২] হাসপাতাল
বজ সংহ ও
বাপনা

গড় % ২ ৯৮ ৯৭ ৯৮ ৮৯ ৭৯ ৬৯ ৫৯ ৯৯ ৯৯

[৩.২] িবমান
ািফ রণােবণ
ও অবতকালীন বজ
ানার ক
িনম াণ/সংার

[৩.২.১] িবমান
ািফ
রণােবণ

সমি % ২ ১০০ ৯৯ ৯৯ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.২.২]
অবতকালীন বজ
ানার ক
িনম াণ/সংার

সমি সংা ১ ২৪ ২০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১৫ ২০

[৩.৩] সড়ক ও ন
পিরার

[৩.৩.১] সড়ক ও
ন পিরার

সমি % ৪ ৯০ ৮৮ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ৯৫ ৯৮



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৬, ২০২২ ১১:১১ া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, 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 

[৪] নগর
এলাকায়
াথিমক া
সবা দান ও
মশক িনয়ণ

১০

[৪.১] শহর এলাকায়
দির মা ও িশেদর
াথিমক া সবা
দান

[৪.১.১] াথিমক
া সবা

সমি
সংা
(জন)

২ ৭৬১৬২৯ ৮০৫১২৩ ৮০০০০০ ৭২০০০০ ৬৪০০০০ ৫৬০০০০ ৪৮০০০০ ৮০০০০০ ৮০০০০০

[৪.১.২] ডিলভারী
(নরমাল ও
িসিজিরয়ান) সবা

সমি সংা ১.৫ ৫১৩২ ৬৬৯৫ ৬৬০০ ৫৯৪০ ৫২৮০ ৪৬২০ ৩৯৬০ ৬৫০০ ৬৫০০

[৪.২] িতেষধকলক
সবা দান

[৪.২.১] ১৫-১৮ বছর
বয়সী িশ

সমি সংা ১ ৬২০৯৯ ৭৬৮৪০ ৬২০০০ ৫৫৮০০ ৪৯৬০০ ৪৩৪০০ ৩৭২০০ ৬২০০০ ৬২০০০

[৪.২.২] ০-১১ মাস
বয়সী িশ (কা)

সমি সংা ১ ৭৭১৫৫ ৯৩৮২৩ ৭৫০০০ ৬৭৫০০ ৬০০০০ ৫২৫০০ ৪৫০০০ ৭৫০০০ ৭৫০০০

[৪.২.৩] মিহলা ১৫-
৪৯  কা (১-৫
ডাজ)

সমি সংা ০.৫ ৭৪৮০১ ৮৯৯৫০ ৫৫০০০ ৪৯৫০০ ৪৪০০০ ৩৮৫০০ ৩৩০০০ ৫৫০০০ ৫৫০০০

[৪.২.৪] িভটািমন-
“এ”

সমি সংা ০.৫ ৩৫৬৬৩৬ ৭৩১৯৬৯ ৫০০০০০ ৪৫০০০০ ৪০০০০০ ৩৫০০০০ ৩০০০০০ ৫০০০০০ ৫০০০০০

[৪.৩] মশক িনয়ণ
কায ম

[৪.৩.১] মশার ঔষধ
িছটােনা (লািভ সাইড)

সমি িলটার ১ ৪৯৮৬০০ ৯০০০ ১০০০০ ৯০০০০ ৮০০০০ ৭০০০০ ৬০০০০ ৯০০০ ৯০০০

[৪.৪] খাে ভজাল
িতেরাধ

[৪.৪.১] ননা সংহ সমি সংা ০.৫ ১১৩ ৩৬৮ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০ ৩০০ ৪০০

[৪.৫] জ-র
িনবন কায ম

[৪.৫.১] জিনবন সমি সংা ১ ৯৩৩২৪ ৬২৮০৬ ৫০০০০ ৪৫০০০ ৪০০০০ ৩৫০০০ ৩০০০০ ৫০০০০ ৫০০০০

[৪.৫.২]  িনবন সমি সংা ১ ৪২৫ ৮৫৩ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫০০ ৫৫০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৬, ২০২২ ১১:১১ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, 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%

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 ১০ ১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ১০ ১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪ ৪ ৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ৩ ৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ৩ ৩

*সামিয়ক (provisional) ত





ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৬, ২০২২ ১১:১১ া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এসএস সেকারী াফার শন

২ িক.িম. িকেলািমটার



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৬, ২০২২ ১১:১১ া: ১৫ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

লমাা
অজেনর মাণক

[১.১] সড়ক উয়ন [১.১.১] িবমান সড়ক উয়ন

[১.২] সড়ক সংার/মরামত [১.২.১] িবমান সড়ক/সংার মরামত

[১.৩] রাায় বািত াপন [১.৩.১] সড়ক বািত াপন

[১.৪] ন তরী/উয়ন [১.৪.১] নন ন িনম াণ/ন:িনম াণ

[১.৫] ন সংার [১.৫.১] ন মরামত/সংার

[১.৬] টপাত িনম াণ [১.৬.১] টপাত নন িনম াণ

[১.৭] টপাত সংার [১.৭.১] টপাত মরামত/ সংার

[১.৮] পথচারী পারাপার স িনম াণ [১.৮.১] পথচারী পারাপার স িনম াণ

[১.৯] খাল উয়ন/সংার [১.৯.১] খাল উয়ন/সংার

[২.১] নগর বাসীর িবেনাদেনর বা করা
[২.১.১] পাক উয়ন

[২.১.২] খলার মাঠ উয়ন

[২.২] সামািজক আচার অান িবধা দান [২.২.১] সামািজক অান ক মরামত/ সংার

[২.৩] ধময় আচার-অান িবধা দান
[২.৩.১] কবরান উয়ন/সংার

[২.৩.২] শানঘাট উয়ন/সংার

[২.৪] াসতভােব প জবাই িবধা দান [২.৪.১] আিনক জবাইখানা িনম াণ

[২.৫] গণেশৗচাগার িবধা [২.৫.১] গণেশৗচাগার িনম াণ/সংার

[২.৬] পিরতাকম িনবাস িবধা দান [২.৬.১] পিরতাকম িনবাস িনম াণ/সংার

[৩.১] হালীর জব ও অৈজব বজ সংহ ও অপসারণ
[৩.১.১] হালীর জব ও অৈজব বজ সংহ ও অপসারণ

[৩.১.২] হাসপাতাল বজ সংহ ও বাপনা

[৩.২] িবমান ািফ রণােবণ ও অবতকালীন বজ ানার ক িনম াণ/সংার
[৩.২.১] িবমান ািফ রণােবণ

[৩.২.২] অবতকালীন বজ ানার ক িনম াণ/সংার

[৩.৩] সড়ক ও ন পিরার [৩.৩.১] সড়ক ও ন পিরার

[৪.১] শহর এলাকায় দির মা ও িশেদর াথিমক া সবা দান
[৪.১.১] াথিমক া সবা

[৪.১.২] ডিলভারী (নরমাল ও িসিজিরয়ান) সবা



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৬, ২০২২ ১১:১১ া: ১৬ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, ২০২২

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

লমাা
অজেনর মাণক

[৪.২] িতেষধকলক সবা দান

[৪.২.১] ১৫-১৮ বছর বয়সী িশ

[৪.২.২] ০-১১ মাস বয়সী িশ (কা)

[৪.২.৩] মিহলা ১৫-৪৯  কা (১-৫ ডাজ)

[৪.২.৪] িভটািমন- “এ”

[৪.৩] মশক িনয়ণ কায ম [৪.৩.১] মশার ঔষধ িছটােনা (লািভ সাইড)

[৪.৪] খাে ভজাল িতেরাধ [৪.৪.১] ননা সংহ

[৪.৫] জ-র িনবন কায ম
[৪.৫.১] জিনবন

[৪.৫.২]  িনবন



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৬, ২০২২ ১১:১১ া: ১৭ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, ২০২২

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



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৬, ২০২২ ১১:১১ া: ১৮ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, ২০২২

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

দপ্তর/সংস্থার নাম: ঢাকা দরিণ রিটি করপ মাররশন, নগর ভবন, ঢাকা  

কার্ মক্ররর্র নার্ কর্ মিম্পাদন সূচক 

 

সূচরকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়রনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছররর 

লিযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীিণ, ২০২২-২০২৩ 

ম োট  

অর্জন 

অরজমত 

র্ান 
র্ন্তব্য লিযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ ককায়ার্ মার ২য় ককায়ার্ মার ৩য় ককায়ার্ মার ৪র্ ম ককায়ার্ মার 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা……………………………….....১৭ 

১.১ ননরতকতা করর্টির িভা আয় াজন সভা আয় াজজত ১ িংখ্যা িরচব, 

রিএিরিরি 

৪ লিযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন     

১.২ ননরতকতা করর্টির িভার রিদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রিদ্ধান্ত ৪ % িরচব, 

রিএিরিরি 

১০০% লিযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন     

১.৩ সুশািন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত অংশীজরনর 

(stakeholders) অংশগ্রহরণ  িভা 

অনুরষ্ঠত িভা ৪ িংখ্যা িরচব, 

রিএিরিরি 

৪ লিযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন     

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয় াজন প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 

২ সংখ্যা িরচব, 

রিএিরিরি 

২টি লিযর্াত্রা ০ ১ (৭৫ জন) ০ ১ (১৫০ জন)    

অজমন     

১.৫ কর্ ম-পরররবশ উন্নয়ন 

(টিওএন্ডইভুি অরকরজা র্ালার্াল 

রনষ্পরত্তকরণ/নরর্ রবনষ্টকরণ/পররষ্কার-

পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ/র্রহলারদর জন্য পৃর্ক 

ওয়াশরুরর্র ব্যবস্থা করা ইতযারদ) 

উন্নত কম ম-

পজরয়েশ 

২ িংখ্যা 

ও 

তাররখ 

প্রধান 

প্ররকৌশলী ও 

প্রধান িম্পরত্ত 

কর্ মকতমা 

৩০/৬/২০২৩ 

(৮) 

লিযর্াত্রা ৩০/৯/২০২২ 

(২) 

৩০/১২/২০২২ 

(২) 

৩০/৩/২০২৩ 

(২) 

৩০/৬/২০২৩ 

(২) 

   

অজমন     

১.৬ আওতাধীন মাঠ পর্ মায় র কার্ মাল  

(প্রয়র্াজয ক্ষেয়ে) কর্তমক দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনা ও 

পররবীিণ  প্ররতরবদরনর ওপর রিিব্যাক 

প্রদান  

রিিব্যাক 

িভা/কর্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তাররখ   লিযর্াত্রা       (প্রয়র্াজয নয়ে) 

অজমন     

২.  আজথ মক ব্যেস্থাপনা উন্ন ন ........................................................................১৫ 
 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ ম বছররর ক্রয়-

পররকল্পনা  (প্রকরল্পর  অনুরর্ারদত বারষ মক 

ক্রয় পররকল্পনািহ)   ওরয়বিাইরর্ প্রকাশ 

ক্রয়-পররকল্পনা 

ওরয়বিাইরর্ 

প্রকারশত 

২ তাররখ প্রধান 

প্ররকৌশলী, 

প্রধান ভান্ডার 

ও ক্রয় 

কর্ মকতমা,   

রিরের্ 

এনারলে 

 

 

৩১/৭/২০২২ লিযর্াত্রা ৩১/৭/২০২২ - - - -   

অজমন     



কার্ মক্ররর্র নার্ কর্ মিম্পাদন সূচক 

 

সূচরকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়রনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছররর 

লিযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীিণ, ২০২২-২০২৩ 

ম োট  

অর্জন 

অরজমত 

র্ান 
র্ন্তব্য লিযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ ককায়ার্ মার ২য় ককায়ার্ মার ৩য় ককায়ার্ মার ৪র্ ম ককায়ার্ মার 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.২ অনুরর্ারদত বারষ মক ক্রয় পররকল্পনার 

র্র্ার্র্ বাস্তবায়ন (প্রকরল্পর ক্রয় 

পররকল্পনািহ) 

ক্রয় পররকল্পনা 

বাস্তবারয়ত 

২ % িংরিষ্ট 

রবভাগীয় প্রধান 

১০০% লিযর্াত্রা ১০% ২০% ৪০% ৩০%    

অজমন     

২.৩ বায়জট বাস্তবা ন বায়জট বাস্তবাশ ত ৩ % িংরিষ্ট 

রবভাগীয় প্রধান 

ও প্রকল্প 

পররচালক 

১০০% লিযর্াত্রা ১০% ২০% ৩০% ৪০%    

অজমন        

২.৪ প্রকয়ের PIC সভা আয় াজন  সভা আয় াশজত 

  

৩ সংখ্যা প্রধান 

প্ররকৌশলী ও 

প্রকল্প 

পররচালক 

১১ লিযর্াত্রা ২ ২ ৪ ৩    

অজমন        

২.৫ প্রকল্প ির্ারপ্ত কশরষ প্রকরল্পর িম্পদ 

(র্ানবাহন, করম্পউর্ার, আিবাবপত্র 

ইতযারদ) রবরধ কর্াতারবক হস্তান্তর করা 

প্রকরল্পর িম্পদ 

রবরধ কর্াতারবক 

হস্তান্তররত 

৫ তাজরখ প্রধান 

প্ররকৌশলী ও 

প্রকল্প 

পররচালক 

৩০-৬-২০২৩ লিযর্াত্রা    ৩০-৬-২০২৩    

অজমন     

৩. শুদ্ধাচার িংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতররারধ িহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্……………..১৮  

৩.১ সরকোরর যোনবোহন যথোযথ ব্যবহোর 

রনরিতকরণ 

সরকাশর যানবাহন 

ব্যবহার 

শনশিতকরণ 

৩ তাররখ র্হাব্যবস্থাপক 

(পররবহণ) 

৩০-৬-২০২৩ লিযর্াত্রা    ৩০-৬-২০২৩    

অজমন     

৩.২ সো োরর্ক অনুষ্ঠোন মকন্দ্রের মসবোর 

 োন্দ্রনোন্নয়ন 

নাগশরক সসবার 

মায়নান্ন ন 

৫ িংখ্যা প্রধান 

ির্াজকল্যাণ 

ও বরস্ত উন্নয়ন 

কর্ মকতমা 

২টি িার্ারজক 

অনুষ্ঠান ককন্দ্র 

লিযর্াত্রা  ১ ১     

অজমন     

৩.৩ অববধ দখলকৃত ফুটপাত উদ্ধার 

কায যক্রম (সাত মসশজদ সরাড, ধানমশি) 

অববধ দখলকৃত   

ফুটপাত উদ্ধার 

৫ রক.রর্. প্রধান িম্পরত্ত 

কর্ মকতমা 

৪ রক.রর্ লিযর্াত্রা  ৪      

অজমন     

৩.৪ জন্ম ও মৃত্যু শনবন্ধন কায যক্রয়মর 

সসবার মায়নান্ন ন (অঞ্চল ১ ও ৪) 

নাগশরক সসবার 

মায়নান্ন ন 

৫ িংখ্যা আঞ্চরলক 

রনব মাহী 

কর্ মকতমা, 

অঞ্চল -১ ও ৪ 

অঞ্চল ১ ও ৪ লিযর্াত্রা   ২     

অজমন     

 



ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা ২০২২-২৩   

(র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/দপ্তি/সংস্থা পর্ যায়য়ি অরিয়সি জর্ন্) 
 

 

ক্রম  

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  র্ান কার্ মক্রর্ 
কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অতি উত্তম উত্তর্ চলতি র্ান 
চলতি র্াকনর 

তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭   ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

 

[১] ই-গভর্ন্যান্স ও 

উদ্ভাবন সংক্রান্ত 

কার্ যক্রমমর 

বাস্তবায়ন 

জ ারদারকরণ 

 

 

 

 

 

৩০ 

[১.১] ক্ষসবা সহতিকরণ/ 

তিতিটাইকিশকনর র্াধ্যকর্ উদ্ভাবনী 

ধারণা বাস্তবায়ন 

[১.১.১] ক্ষসবা সহতিকরণ /তিতিটাইকিশকনর 

র্াধ্যকর্ ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি 
 

িাতরখ ১০ 
   ০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ 

 

৩১/০৫/২০২৩ 
 

[১.২] ইিঃপূমব য বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী 

ধারণা, সহত কৃি ও তিত টাই কৃি 

জসবার িাটামব  প্রস্তুি  করা  এবং 

জসবাসমূহ চালু রাখা  

 

[১.২.১] ইিঃপূমব য বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহত কৃি ও তিত টাই কৃি জসবার িাটামব  

প্রস্তুিকৃি 

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

[১.২.২] ইিঃপূমব য বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহত কৃি ও তিত টাই কৃি জসবাসমূহ চালুকৃি 

িা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 জনাট তনষ্পতত্তকৃি   % ৪ ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬০% 

[১.৪] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর সম্ভাব্য 

চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় আইন/পতলতস/ 

কর্ মপতরকল্পনা প্রণয়ন এবং 

তবষয়তিতত্তক কর্ মশালা আকয়ািন 

[১.৪.১] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর সম্ভাব্য চযাকলঞ্জ 

ক্ষর্াকাকবলায় আইন/পতলতস/কর্ ম-পতরকল্পনা প্রণীি 

িাতরখ  ৪ ৩১/১০/২০২২ ১৬/১১/২০২২ ৩০/১১/২০২২ ১৫/১২/২০২২ ২৯/১২/২০২২  

[১.৪.২] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

তবষয়তিতত্তক কর্ মশালা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ২ --- ১ - - -- 

 

 

২ 

[২] প্রাতিষ্ঠাতনক 

সক্ষমিা বৃতি  
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 যপতরকল্পনা  বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 

প্রতিক্ষণ আময়াত ি  

সংখ্যা 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 

 

িাতরখ ৩ ১৫/০১/২০২৩ ২২/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ 

[২.২.৪] আওিাধীন দপ্তর/সংস্থার অধ মবাতষ মক 

স্বমূল্যায়ন প্রতিকবদন পর্ মাকলাচনা সংক্রান্ত 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবিাকগ ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ২ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩ ২৮/০২/২০২৩  



 

ক্রম  

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  র্ান কার্ মক্রর্ 
কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অতি উত্তম উত্তর্ চলতি র্ান 
চলতি র্াকনর 

তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭   ৮ ৯ ১০ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি 

উদ্ভাবনী উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

 

িাতরখ ৩ 
৩১/০৫/২০২৩ ৩০/০৬/২০২৩ -- -- ---- 



 

অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত কর্ মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

কার্ যক্রমেি 

ক্ষেত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যসম্পাদ

ন সূচমকি 

োন 

প্রকৃত 

অর্যন  

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অর্যন  

২০২১-২২ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধাি

ণ 

অরত 

উত্তে 
উত্তে  

চলরত 

োন 

চলরত োমনি 

রনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রোভিষ্ঠোভিক ১৪ 

[১.১] অভিয োগ ভিষ্পভি কর্ মকিমো 

(অভিক) ও আভিল কর্ মকিমোর িথ্য 

ওযেবসোইযে এবং ভিআরএস 

সফেওেযোযর (প্রয োিয ক্ষেযে) 

ত্রের্োভসক ভিভিযি হোলিোগোদকরণ 

[১.১.১] অরনক ও 

আরপল কে যকতযাি 

তথ্য ওযেবসোইযে 

ও ভিআরএস 

সফেওেযোযর 

হোলিোগোদকৃি/ 

আপমলাডকৃত 

সংখ্যো ৪   ৪ ৩    

[১.২] রনরদ যষ্ট সেমে 

অনলাইমন/অফলাইমন প্রাপ্ত 

অরিমর্াগ রনষ্পরত্ত 

[১.২.১] অভিয োগ 

ভিষ্পভিকৃি % ৭   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] অরিমর্াগ রনষ্পরত্ত সংক্রান্ত 

োরসক প্ররতমেদন ঊর্ধ্যতন কর্তযপে 

েিােি ক্ষপ্রিণ 

[১.৩.১] র্োভসক 

প্রভিযবদি ক্ষপ্রভরি % ৩   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

িভরবীেণ 

ও সের্িো 

অিমি 

১১ 

[২.১] ত্রত্রোরসক রিরত্তমত 

পরিেীেণ এেং ত্রত্রোরসক 

পরিেীেণ প্ররতমেদন ঊর্ধ্যতন 

কর্তযপমেি রনকট ক্ষপ্রিণ 

[২.২.১] ত্রের্োভসক 

প্রভিযবদি ক্ষপ্রভরি 
সংখ্যো ৩ - - ৪ ৩ ২ ১  

[২.২] কে যকতযা/কে যচািীমদি 

সর্ন্বযে অরিমর্াগ প্ররতকাি ব্যেস্থা 

এেং রর্আিএস সফটওেযাি 

রেষেক ক্ষসরেনাি/কে যশালা/ 

প্ররশেণ আমোর্ন 

[২.১.১]   

প্রভিেণ/ক্ষসরেনাি/

কে যশালা 

আযেোভিি 

 

সংখ্যো ৪ - - ২ ১ - - - 

[২.৩] অভিয োগ প্রভিকোর 

ব্যবস্থোিিো ভবষযে 

ক্ষেকযহোল্ডোরগযণর সর্ন্বযে 

অবভহিকরণ সিো আযেোিি 

[২.৩.১] 

অবভহিকরণ সিো 

আযেোভিি 

সংখ্যো ৪   ২ ১    

 



 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ মপতিকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

কার্ যক্রমেি 

সেত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যেম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যেম্পাদন 

সূচমকি 

োন 

প্রকৃি 

অর্যন  

২০২০-২১ 

প্রকৃি 

অর্যন  

২০২১-২২ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অোধাি

ণ 

অতি 

উত্তে 
উত্তে  

চলতি 

োন 

চলতি োমনি 

তনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাতিষ্ঠাতিক ১৮ 

[১.১] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি িংক্রান্ত পতিবীেণ 

কতেটি পুনর্ যঠন 

[১.১.১] কতেটি 

পুনর্ যঠিি িংখ্যা ৩   ৪ ৩ ২ ১  

[১.২] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি িংক্রান্ত পতিবীক্ষণ 

কতর্টিি িিাি তিদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

[১.৩.১] তেদ্ধান্ত 

বাস্তবাতয়ি এবং 

প্রতিমবদন সপ্রতিি 

% ৪   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষতয় 

আওিাধীি দপ্তি/িংস্থাি ির্ন্বতয় 

ত্রৈর্াতিক তিতিতি িিা আতয়াজি 

[১.২.১] িিা 

আতয়াতজি িংখ্যা ২   ৪ ৩ ২ ১  

[১.৪] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি হালিাগাদকিণ 

(আওিাধীি দপ্তি/িংস্থািহ) 

[১.৪.১] 

হালনার্াদকৃি িংখ্যা ৯   ৪ ৩ ২ ১  

িক্ষর্িা 

অজমি  
৭ 

[২.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষয়ক 

কে যশালা/প্রতশেণ/মেতেনাি 

আময়ার্ন 

[২.১.১] প্রতশেণ/ 

কর্ মশালা 

আতয়াতজি 

িংখ্যা ৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষতয় 

স্টেকতহাল্ডািগতণি ির্ন্বতয় 

অবতহিকিণ িিা আময়ার্ন 

[২.২.১]  

অবতহিকিণ িিা 

আতয়াতজি 

 

িংখ্যা ৪ - - ২ ১    

 



তথ্য অধিকার ধিষয়ে ২০২২-২৩ অর্ থিছয়রর িাধষ থক কর্ থপধরকল্পনা (সকল সরকাধর অধিয়সর জন্য প্রয় াজয)  

কর্ মসম্পাদনের 

ক্ষেত্র 
 

র্াে কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদে 

সূচক 
একক 

 

কর্ মসম্পাদে 

সূচনকর 

র্াে 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০20-

২1 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০২1-

২2 

লেযর্াত্রা ২০২2-২০২3 

অসাধারণ অতত উত্তর্ উত্তর্  চলতত র্াে 

চলতত 

র্ানের 

তেনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাততষ্ঠাতেক ৬ 

[১.১] তথ্য অতধকার আইে 

অনুর্ায়ী তেধ মাতরত সর্নয়র র্নে 

তথ্য প্রাতির আনেদে তেষ্পতত্ত 

 

[১.১.১] তেধ মাতরত সর্নয়র 

র্নে তথ্য প্রাতির আনেদে 

তেষ্পতত্ত 

 

% 0৬ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% - - 

 

সের্তা বৃধি 
1৯ 

[১.২] স্বতঃপ্রয় াধিতভায়ি 

প্রকাশয় াগ্য সকল তথ্য হালোগাদ 

কনর ওয়েিসাইয়ে প্রকাশ 

[১.2.১] হালনাগািকৃত তথ্য 

ওয়েিসাইয়ে প্রকাধশত 

তাতরখ 

 
০৪   

৩১-১২-২০২2 

ও 

৩০-০৬-২০২২ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

[১.৩] িাধষ থক প্রধতয়িিন প্রকাশ  
[১.3.১] তেধ মাতরত সর্নয় 

িাধষ থক প্রধতয়িিন প্রকাধশত  
তাধরখ  ০৩   ১৫-১০-২০২2 

৩১-১০-

২০২2 

৩০-১১-

২০২2 
- - 

[১.৪]  তথ্য অতধকার আইে, 

২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসানর 

র্ােতীয় তনথ্যর কযাটালগ ও 

ইেনেক্স তততর/ হালোগাদকরণ 

[১.4.১]  তনথ্যর কযাটালগ ও   

ইেনেক্স 

প্রস্তুতকৃত/হালোগাদকৃত 

তাতরখ ০৩   ৩১-১২-২০২2 
১৫-০১-

২০২3 

৩১-০১-

২০২3 
- - 

[১.৫] তথ্য অতধকার আইে ও 

তেতধতেধাে সম্পনকম র্েসনচতেতা 

বৃতিকরণ 

[১.5.১]  প্রচার কা থক্রর্ 

সম্পন্ন 
সংখ্যা ০৪   3 2 1 - - 

[১.৬] তথ্য অধিকার আইে, ২০০৯ 

ও এর তেতধর্ালা, প্রতেধাের্ালা, 

স্বতঃপ্রনণাতদত তথ্য প্রকাশ 

তেনদ মতশকাসহ সংতিষ্ট  ধিষয়ে 

কর্ মকতমা/কর্ মচারীনদর প্রতশেণ 

আনয়ার্ে    

[১.6.১] প্রতশেণ আনয়াতর্ত সংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] তথ্য অধিকার সংক্রান্ত 

প্রয়তযকটি ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

প্রধতয়িিন ধনি থাধরত সর্য়ে 

ওয়েিসাইয়ের তথ্য অধিকার 

সসিািয়ে প্রকাশ 

[১.৭.১] ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

প্রধতয়িিন ওয়েিসাইয়ের তথ্য 

অধিকার সসিািয়ে প্রকাধশত 

সংখ্যা ০2   ৪ ৩ ২ ১  

 




