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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:

কম সংােনর উেে ৬২২১৪ জনেক ১১৫৫.৪৪ কা টাকা ঋণ িবতরণ করা হেয়েছ এবং িবতরণত ঋেণর িবপরীেত ৩১২.২৩ কা
টাকা আদায় করা হেয়েছ এবং সবা সসারেণর লে নন ৩৫  শাখা খালার ফেল বতমােন মাট শাখার সংা ৯৮ েত উীত
হেয়েছ।  ০১  জায়াির,  ২০১৪ থেক াংেকর িত শাখায়  অেটােমশন বা  অনলাইন াংিকং চার মােম াহকেদর সবা  দান  করা
হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

িণত ঋণ, াংিকং সবা বিত জনেগাীর দারেগাড়ায় পৗঁছােনা, াহক সবার মােনায়ন ও তি বহাের সীমাবতা।

ভিবৎ পিরকনা:

অিধক পিরমােণ ভােলা ঋণ দােনর পাশাপািশ িণত ঋণ আদােয়র পিরমাণ বাড়ােনা, াংেকর সবা জনগেণর দারেগাড়ায় পৗঁেছ দয়া,
পয ায়েম সকল জলা ও উপেজলা পয ােয় াংেকর শাখা খালা এবং শাখাসহেক অেটােমশেনর আওতায় আনার কায ম বাবায়ন।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িবেদশ গমেনক ও িবেদশ ফরত কমেদর মােঝ ৭০০ কা টাকা ঋণ িবতরণ;
১০০ জন নারী উোা ি;
অেিণত ঋেণর ১৫০ কা টাকা আদায়;
িণত ঋেণর মে ১০ কা টাকা আদায়;
ণীত ঋেণর হার কিমেয় ১২% এ িনেয় আসা;
অেটােমেটড নন ২০  শাখা খালা; এবং
অিন মামলার ১২% িন করা।
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

িনরাপদ অিভবাসন িনিতকরেণর লে বাসী কাণ াংকেক আার তীক িহেসেব িতাকরণ।

১.২ অিভল (Mission)
ত ি বহােরর মােম য় সায়ী পায় িনরাপেদ ও ততার সে িবেদশ থেক রিমা রেণ সহায়তা দান এবং
িবেদশগামী ও িবেদশ ফরত কমেদর সহজ শেত সমেয় ‘অিভবাসন ঋণ’ ও ‘নব াসন ঋণ’ দান।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. ঋণ বাপনায় দতা ি
২. শাসিনক ও আিথ ক লা সংহতকরণ
৩. নারী উোােদর ঋণ িবধা ির মােম নারীর মতায়ন
৪. শাখা সসারণ, অেটােমশন ও বসা সহজীকরেণর মােম নাগিরক সবা িনিতকরণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. চারী িনেয় িবেদশ গমনকারীেদর অেল ঋণ দান;
২. িবেদশ হেত তাগত বাংলােদশী কমেদর অেল দেশ কম সংােনর েযাগ ির লে ঋণ দান;
৩. বাসী বাংলােদশীেদর উপািজত অথ  সহেজ ও য়-সায়ী উপােয় দেশ রেণর বা হণ এবং তা সংিেদর
িনকট সহজল ও য় সায়ী উপােয় পৗছােনা িনিতকরণ;
৪. বাসী বাংলােদশীেদর দেশ সবা খাতসহ উৎপাদনশীল িবিনেয়ােগ উৎসািহতকরণ ও ঋণ দান; এবং
৫. বাংলােদশ াংেকর অেমাদনেম এবং বাংলােদশ াংক কক সময় সময় আেরািপত শতাবলী সােপে আমানত
হণ ইতািদ।
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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

[১] কম সংান জন দেশ ও বােস কম সংান জন সংা ১১৫৩২ ৩৩৩৪২ ৩৫০০০ ৪০০০০ ৪৫০০০
বাসী কাণ ও বেদিশক কম সংান মণালয় এবং আিথ ক
িতান িবভাগ

বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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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 

[১] ঋণ
বাপনায় দতা
ি

২৫

[১.১] অিভবাসন ঋণ
িবতরণ

[১.১.১]
িবতরণত ঋণ

সমি
কা
টাকা

৭ ১৪২.৭৫ ৫৯১.১৮ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৬৫০ ৭০০

[১.২] নব াসন ঋণ
িবতরণ

[১.২.১]
িবতরণত ঋণ

সমি
কা
টাকা

৬ ১২৫.১৯ ১০৬.২১ ১০০ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ১৫০ ২০০

[১.৩] অেিণত ঋণ
আদায়

[১.৩.১]
আদায়ত ঋণ

সমি
কা
টাকা

৫ ৭৬.০ ১৪৬.২৮ ১৫০ ১২০ ১০০ ৯০ ৮০ ১৮০ ২০০

[১.৪] িণত ঋণ আদায়
[১.৪.১] আদায়ত
ঋণ

সমি
কা
টাকা

৫ ৩.৯ ১০.৭ ১০ ৮ ৬ ৫ ৪ ১২ ১৫

[১.৫] িণত ঋেণর হার
[১.৫.১] হার
াসকরণ

মিত % ২ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১১ ১০

[২] শাসিনক ও
আিথ ক লা
সংহতকরণ

২০

[২.১] অভরীণ অিডট
আপি িনিকরণ

[২.১.১] অভরীণ
অিডট আপি
িনির হার

মিত % ৫ ৫৪.৫২ ৩৭ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৫ ৬০

[২.২] বাংলােদশ াংেকর
পিরদশ ন আপি
িনিকরণ

[২.২.১]
বাংলােদশ
াংেকর পিরদশ ন
আপি িনির
হার

মিত % ৫ ৭৭.৫ ৯৩ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭০ ৭৫

[২.৩] মামলা িনির
হার ি

[২.৩.১] মামলা
িনির হার

মিত % ৫ ৭.৪ ১৪ ১২ ৮ ৭ ৬ ৫ ১৪ ১৫

[২.৪] াংেকর আিথ ক
অবার উয়ন

[২.৪.১] পিরচালন
নাফা

সমি
কা
টাকা

৫ ৪২ ৪২ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ৫০ ৫৫
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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 

[৩] নারী
উোােদর ঋণ
িবধা ির
মােম নারীর
মতায়ন

১৪

[৩.১] নন নারী উোা
ি

[৩.১.১] নন
নারী উোার
সংা

সমি সংা ৭ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১৫০ ২০০

[৩.২] নারী উোােদর
মােঝ ঋণ িবতরণ

[৩.২.১]
িবতরণত ঋেণর
পিরমাণ

সমি
কা
টাকা

৭ ১ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ১.৫ ২

[৪] শাখা
সসারণ,
অেটােমশন ও
বসা
সহজীকরেণর
মােম নাগিরক
সবা িনিতকরণ

১১

[৪.১] অেটােমেটড নন
শাখা চাকরণ

[৪.১.১] নন
শাখার সংা

সমি সংা ৬ ২০ ৮ ২০ ১৭ ১৪ ১৩ ১১ ২১ ২২

[৪.২] বসা সহজীকরণ
এবং ওয়ান প সািভ স
(OSS) সিকত ত
চার ও সবা াথ কক
ত জানার েযাগ।

[৪.২.১] ওয়ান
প সািভ স
(OSS) চাত
শাখা/অিফস

সমি সংা ৫ ৫ ১০ ১৫ ১২ ১০ ৯ ৮ ১৮ ২০
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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 ০ ৭.৭৫

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ০ ৬.৪৫

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪ ০ ২.৬৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ০ ২.১

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ০ ২.৪৬

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

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ E-Filing Electronic Filing

২ FID Financial Institutions Division

৩ FY Financial Year

৪ MoF Ministry of Finance

৫ PI Performance Indicator.
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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] অিভবাসন ঋণ িবতরণ [১.১.১] িবতরণত ঋণ ঋণ ও অীম িবভাগ ঋণ িবতরেণর সারসংেপ

[১.২] নব াসন ঋণ িবতরণ [১.২.১] িবতরণত ঋণ ঋণ ও অীম িবভাগ ঋণ িবতরেণর সারসংেপ

[১.৩] অেিণত ঋণ আদায় [১.৩.১] আদায়ত ঋণ আদায় ও আইন িবভাগ ঋণ আদােয়র সারসংেপ

[১.৪] িণত ঋণ আদায় [১.৪.১] আদায়ত ঋণ আদায় ও আইন িবভাগ ঋণ িবতরেণর সারসংেপ

[১.৫] িণত ঋেণর হার [১.৫.১] হার াসকরণ আদায় ও আইন িবভাগ িবভাগীয় ধােনর ািরত িরেপাট 

[২.১] অভরীণ অিডট আপি িনিকরণ [২.১.১] অভরীণ অিডট আপি িনির হার ইারনাল অিডট এ কোল এ কমােয় িবভাগ িবভাগীয় ধােনর ািরত িরেপাট 

[২.২] বাংলােদশ াংেকর পিরদশ ন আপি িনিকরণ
[২.২.১] বাংলােদশ াংেকর পিরদশ ন আপি িনির
হার

ইারনাল অিডট এ কোল এ কমােয় িবভাগ িবভাগীয় ধােনর ািরত িরেপাট 

[২.৩] মামলা িনির হার ি [২.৩.১] মামলা িনির হার আদায় ও আইন িবভাগ িবভাগীয় ধােনর ািরত িরেপাট 

[২.৪] াংেকর আিথ ক অবার উয়ন [২.৪.১] পিরচালন নাফা কীয় িহসাব, অথ  ও রিমেট িবভাগ ােল িশট

[৩.১] নন নারী উোা ি [৩.১.১] নন নারী উোার সংা ঋণ ও অীম িবভাগ িবভাগীয় ধােনর ািরত িরেপাট 

[৩.২] নারী উোােদর মােঝ ঋণ িবতরণ [৩.২.১] িবতরণত ঋেণর পিরমাণ ঋণ ও অীম িবভাগ িবভাগীয় ধােনর ািরত িরেপাট 

[৪.১] অেটােমেটড নন শাখা চাকরণ [৪.১.১] নন শাখার সংা
শাখা পিরচালন, িনয়ণ ও বসা উয়ন িবভাগ এবং আই
িসেমস এ এমআইএস িবভাগ

িবভাগীয় ধােনর ািরত িরেপাট 

[৪.২] বসা সহজীকরণ এবং ওয়ান প সািভ স (OSS)
সিকত ত চার ও সবা াথ কক ত জানার েযাগ।

[৪.২.১] ওয়ান প সািভ স (OSS) চাত শাখা/অিফস শাখা পিরচালন, িনয়ণ ও বসা উয়ন িবভাগ িবভাগীয় ধােনর ািরত িরেপাট 
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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
বাংলােদশ াংেকর পিরদশ ন আপি
িনিকরণ

বাংলােদশ াংেকর পিরদশ ন আপি িনির
হার

বাংলােদশ াংক নন শাখা খালার অেমাদন দান ও  সমেয় বাংলােদশ াংেকর পিরদশ ন আপি িনিকরণ

অেটােমেটড নন শাখা চাকরণ নন শাখার সংা বাংলােদশ াংক নন শাখা খালার অেমাদন দান ও  সমেয় বাংলােদশ াংেকর পিরদশ ন আপি িনিকরণ
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ











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  

 


