
 

 
 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

                                          

 

 

ব্যবস্থাপনা পররচালক, বাাংলাদেশ মুরিদ াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট 

 

এবং 

 

সরচব, মুরিযুদ্ধ রবষয়ক মন্ত্রণালয়  

এর মদে স্বাক্ষররত 

 

 

 

বারষ িক কম িসম্পােন চুরি 

 

 

 

 

 

 

 

জুলাই ১, ২০২১ - জুন ৩০, ২০২২ 

 

 

 



১ 

 

 

 

সূচিপত্র 

 

চবষয় পৃষ্ঠা নং 

 

কর্ মসম্পাদন সাচব মক চিত্র ৩ 

প্রস্তাবনা ৪ 

সসকশন ১   :  রূপকল্প, অচিলক্ষ্য, কর্ মসম্পাদননর সক্ষ্ত্র এবং কার্ মাবচল ৫ 

সসকশন ২   :  চবচিন্ন কার্ মক্রনর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব  ৬ 

সসকশন ৩   :  কর্ মসম্পাদন পচরকল্পনা ৭-৯ 

সংনর্াজনী ১:  শব্দ সংনক্ষ্প   ১০ 

সংনর্াজনী ২:  কর্ মসম্পাদন সূিনকর পচরর্াপ পদ্ধচি ১১-১২ 

সংনর্াজনী ৩:  অন্য অচফনসর সনে সংচিষ্ট কর্ মসম্পাদন সূিকসমূহ ১৩ 

সংনর্াজনী ৪:  জািীয় শুদ্ধািার সকৌশল কর্ মপচরকল্পনা ২০২১-২২ ১৪-১৬ 

সংনর্াজনী ৫:  ই-গিন্যমান্স ও উদ্ভাবন কর্ মপচরকল্পনা ২০২১-২২ ১৭ 

সংনর্াজনী ৬:  অচিনর্াগ প্রচিকার ব্যবস্থা কর্ মপচরকল্পনা ২০২১-২২ ১৮ 

সংনর্াজনী ৭:  সসবা প্রদান প্রচিশ্রুচি কর্ মপচরকল্পনা ২০২১-২২ ১৯ 

সংনর্াজনী ৮:  িথ্য অচিকার চবষনয় বাচষ মক কর্ মপচরকল্পনা ২০২১-২২ ২০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



২ 

দপ্তর/সংস্থার কর্ মসম্পাদননর সাচব মক চিত্র 
 

 

 

 

সাম্প্রচিক অজমন, িযানলঞ্জ এবং িচবষ্যৎ পচরকল্পনা 
 

 

সাম্প্রচিক বছরসমূনহর (৩ বছর) প্রিান অজমনসমূহ: 

 

        যুদ্ধাহি, শচহদ ও সেিাবপ্রাপ্ত বীর মুচিনর্াদ্ধানদর রাষ্ট্রীয় সম্মানী িািার পচরর্াণ বৃচদ্ধ করা হনয়নছ এবং বিমর্ানন র্াচসক 

২৫,০০০ হনি ৪৫,০০০ টাকা প্রদান করা হনে। গণবাচহনীর সেিাবপ্রাপ্ত মুচিনর্াদ্ধা, শচহদ মুচিনর্াদ্ধা পচরবানরর সদস্য, বীরনেষ্ঠ 

পচরবার, যুদ্ধাহি মুচিনর্াদ্ধা এবং মৃি যুদ্ধাহি মুচিনর্াদ্ধা পচরবারসহ সর্াট ৭১২৬ জননক রাষ্ট্রীয় সম্মাচন িািা বাবদ গি ০৩ 

বছনর সব মনর্াট ১২৯৬ (এক হাজার দুইশি চছয়ানব্বই) সকাটি টাকা প্রদান করা হনয়নছ। এছাড়া বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ 

ট্রাস্ট আইন,২০১৮ প্রণয়ননর ফনল ২০১৮-১৯ অর্ মবছর হনি চবচিন্ন বাচহনীর ৪,৭৪৪ জন যুদ্ধাহি মুচিনর্াদ্ধা ও শচহদ মুচিনর্াদ্ধা 

পচরবারনক রাষ্ট্রীয় সম্মানী িািা প্রদাননর কার্ মক্রর্ গ্রহণ করা হনয়নছ। ২৩,০৪৫ জন যুদ্ধাহি মুচিনর্াদ্ধা ও শচহদ মুচিনর্াদ্ধা 

পচরবানরর সদস্যনদর সরশন সুচবিা প্রদান করা হনয়নছ। যুদ্ধাহি ও সেিাবপ্রাপ্ত ১,৫৭০ জন বীর মুচিনর্াদ্ধানক স্মাট ম আইচি কাি ম 

প্রদান করা হনয়নছ।  যুদ্ধাহি বীর মুচিনর্াদ্ধানদর চিচকৎসা সুচবিা বাবদ ১১ সকাটি ৪২ লক্ষ্ টাকা ব্যয় হনয়নছ। বীর মুচিনর্াদ্ধার 

সন্তান ও পরবিী প্রজনের ৩,৯৮৫ (চিন হাজার নয়শি পঁিাচশ) জননক ১০.৬৬ সকাটি (দশ সকাটি চছষচি লক্ষ্) টাকা বেবন্ধু 

ছাত্রবৃচি প্রদান করা হনয়নছ। িিগ্রানর্র আগ্রাবাদস্থ ৩৬ নং প্লনটর উপর (২চব+১৭)= ১৯ িলা এবং ৭১ নং প্লনটর ওপর ৪টি 

সবইজনর্ন্টসহ ২৯ িলা (৪চব+২৫) বাচণচজযক িবননর চনর্ মাণ কাজ সম্পন্ন করা হনয়নছ। 

 
 

সর্স্যা এবং িযানলঞ্জসমূহ: 

  
 

        বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট-এর অচনষ্পন্ন অচিট আপচি চনষ্পচিকরণ, সাংগঠচনক কাঠানর্া হালনাগাদকরণ, 

র্র্াসর্নয় যুদ্ধাহি মুচিনর্াদ্ধানদর চরট র্ার্লাসহ চবচিন্ন র্ার্লা চনষ্পচিকরণ এবং ট্রানস্টর আয় বৃচদ্ধ করা কল্যাণ ট্রানস্টর প্রিান 

িযানলঞ্জ। 

 

 

িচবষ্যৎ পচরকল্পনা: 

১.  সশয়াচরং পদ্ধচিনি িিগ্রানর্র সদনলায়ার চপকিাস ম চল: (আলর্াস ও চদনার চসননর্া হল) এর জায়গায় র্ানকমট/বাচণচজযক  

িবন চনর্ মাণ;  

২.   ২৫৭ সিজগাঁওস্থ চশল্প এলাকার জায়গায় বহুিল িবণ চনর্ মান; 

৩.   ঢাকার সর্াহাম্মদপুরস্থ গজনচব সরানির ১/৬ নং প্লনট বহুিল িবন চনর্ মাণ; 

৪.   ঢাকার ৪নং হাটনোলাস্থ হরনদও গ্লাস ওয়াকমস এর অচফস বাচড়নি সশয়াচরং পদ্ধচিনি বহুিল বাচণচজযক কার্ আবাচসক 

িবন চনর্ মাণ। 

 

২০২১-২২ অর্ মবছনরর সম্ভাব্য প্রিান অজমনসমূহ: 

 

• ১১০০০ জন যুদ্ধাহি বীর মুচিনর্াদ্ধা, শচহদ বীর মুচিনর্াদ্ধা পচরবানরর সদস্য, সেিাবপ্রাপ্ত বীর মুচিনর্াদ্ধা এবং ১২৬ 

জন গণবাচহনীর সেিাবপ্রাপ্ত মুচিনর্াদ্ধানক রাষ্ট্রীয় সম্মাচনিািা প্রদান; 

• ২৫০০০ জন যুদ্ধাহি মুচিনর্াদ্ধা ও শচহদ মুচিনর্াদ্ধা পচরবানরর সদস্যনক সরশন সুচবিা প্রদান; 

• ৩০ জন যুদ্ধাহি মুচিনর্াদ্ধানক স্মাট ম আইচি কাি ম প্রদান; 

• ২৫০ জন যুদ্ধাহি মুচিনর্াদ্ধানক চিচকৎসা সুচবিা প্রদান; 

• যুদ্ধাহি মুচিনর্াদ্ধা ও শচহদ মুচিনর্াদ্ধা পচরবানরর সদস্যনদর পচবত্র ঈদুল চফির ও ঈদুল আর্হা উদর্াপননর চনচর্ি 

উৎসব সবানাস প্রদান;  

• যুদ্ধাহি মুচিনর্াদ্ধা ও শচহদ মুচিনর্াদ্ধা পচরবানরর সদস্যনদর জন্য বাচষ মক বননিাজন অনুষ্ঠাননর আনয়াজন;  

• ৩৯৮৫ জন মুচিনর্াদ্ধার সন্তান ও পরবিী প্রজেনক উচ্চ চশক্ষ্ার জন্য বেবন্ধু ছাত্রবৃচি প্রদান; 

• বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট-এর প্রাচিষ্ঠাচনক সক্ষ্র্িা বৃচদ্ধকরণ;  

 

 

 

 

৩ 



 

প্রস্তাবনা  

 

 

 

        প্রাচিষ্ঠাচনক দক্ষ্িা বৃচদ্ধ, স্বেিা ও জবাবচদচহ সজারদার করা, সুশাসন সংহিকরণ এবং সম্পনদর 

র্র্ার্র্ ব্যবহার চনচিিকরনণর র্াধ্যনর্ রূপকল্প ২০৪১ এর র্র্ার্র্ বাস্তবায়ননর লনক্ষ্য- 

 

 

 

ব্যবস্থাপনা পচরিালক, বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট 

 

                                                      

এবং 

 

 

সরচব, মুরিযুদ্ধ রবষয়ক মন্ত্রণালয় 

 

 

এর মদে ২০২১ সাদলর জুন মাদসর ৩০ তাররদে এই বারষ িক কম িসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হল। 

  

 

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪



সসকশন ১: 

 

রূপকল্প, অরভলক্ষয, কম িসম্পােদনর সক্ষত্র এবাং কা িাবরল 
 

 

১.১ রূপকল্প: 
 

যুদ্ধাহত, সেতাবপ্রাপ্ত ও শরহে  বীর মুরিদ াদ্ধা পররবাদরর সারব িক কল্যাণ সাধন। 
 

 

১.২ অরভলক্ষয:  
 

যুদ্ধাহি বীর মুচিনর্াদ্ধা, সেিাবপ্রাপ্ত বীর মুচিনর্াদ্ধা ও শচহদ বীর মুচিনর্াদ্ধা পচরবানরর সাচব মক কল্যাণ সািন, বাংলানদশ 

মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রানস্টর আচর্ মক অবস্থা দৃঢ়করণ, প্রাচিষ্ঠাচনক সক্ষ্র্িা বৃচদ্ধকরণ এবং বীর মুচিনর্াদ্ধার সন্তান ও পরবিী 

প্রজনের উচ্চচশক্ষ্ায় সহায়িা প্রদান। 

 

১.৩ কম িসম্পােদনর সক্ষত্র: 
 

      ১.  যুদ্ধাহি বীর মুচিনর্াদ্ধা, সেিাবপ্রাপ্ত বীর মুচিনর্াদ্ধা ও শচহদ বীর মুচিনর্াদ্ধা পচরবানরর সদস্যনদর কল্যাণ সািন; 

      ২.  বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রানস্টর প্রাচিষ্ঠাচনক সক্ষ্র্িা বৃচদ্ধকরণ; 

      ৩. মুচিনর্াদ্ধার সন্তান ও পরবিী প্রজনের উচ্চচশক্ষ্ায় সহায়িা প্রদান; 

      ৪.   ট্রানস্টর আচর্ মক অবস্থা শচিশালীকরণ। 

 

১.৪ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদননর সক্ষ্ত্র 

       

        সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্ মক্রর্ সজারদারকরণ। 

       

 

১.৫  প্রিান কা িাবরল:  

১. ট্রাস্টনক আচর্ মকিানব সমৃদ্ধ ও সার্থ্যমবান করার জন্য ট্রানস্টর র্াচলকানািীন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পচির উন্নয়ন, রক্ষ্ণানবক্ষ্ণ 

ও ব্যবস্থাপনা এবং সম্পচি অজমননর র্াবিীয় কার্ মক্রর্ গ্রহণ; 

 ২. সরকার কর্তমক চনি মাচরি হানর সম্মানী িািা, উৎসব িািা বা অন্য সকাননা িািা, সম্মানী বা সুচবিা প্রদান;  

 ৩. ত্রাণ ও পুনব মাসননর লনক্ষ্য অর্ ম, পণ্য বা সরকার কর্তমক চনি মাচরি অন্য সকাননা সহায়িা প্রদান; 

 ৪. চবচিন্ন প্রকল্প বা কর্ মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, রক্ষ্ণানবক্ষ্ণ ও এর ব্যবস্থাপনা; 

 ৫. যুদ্ধাহি বীর মুচিনর্াদ্ধাগণনক ঔষিপত্রসহ প্রনয়াজনীয় চিচকৎসা সসবা প্রদান; 

 ৬. যুদ্ধাহি বীর মুচিনর্াদ্ধাগনণর চিচকৎসানসবা চনচিি করার লনক্ষ্য চবনশষাচয়ি চিচকৎসার চনচর্ি চিচনক, 

চিসনপনসাচর বা হাসপািাল প্রচিষ্ঠা এবং এর ব্যবস্থাপনার দাচয়ত্ব পালন; 

 ৭. শচহদ পচরবার ও যুদ্ধাহি বীর মুচিনর্াদ্ধাগনণর জন্য পুনব মাসন ও প্রচশক্ষ্ণনকন্দ্র প্রচিষ্ঠা ও প্রচশক্ষ্ণ প্রদাননর ব্যবস্থা 

গ্রহণসহ  এর ব্যবস্থাপনার দাচয়ত্ব পালন; 

 ৮. সুচবিানিাগীনদর চশক্ষ্া বৃচি প্রদান; 

 ৯. স্থাবর ও অস্থাবর উিয় প্রকার সম্পচি অজমন, িারণ ও সরকানরর পূব মানুনর্াদনক্রনর্ হস্তান্তর ও চবক্রয়; 

 ১০. িহচবল গঠন ও এর ব্যবস্থাপনা; 

 ১১. ট্রানস্টর জন্য অর্ ম, চসচকউচরটিজ, দচললাচদ অর্বা অন্য সকাননা অস্থাবর সম্পচি গ্রহণ; 

 ১২. ট্রানস্টর অর্ ম ও িহচবল চবচননয়াগ এবং প্রনয়াজননবানি চবচননয়াগ পচরবিমন; 

 ১৩. সরকার কর্তমক অনুনর্াচদি সর্ সকাননা চসচকউচরটিজ ক্রয়, চবক্রয়, পৃষ্ঠাঙ্কন, হস্তান্তর, চবচনর্য় বা এই প্রকানরর কার্ মক্রর্ 

সম্পন্নকরণ; 

 ১৪. সরকানরর অনুনর্াদনক্রনর্ সর্ সকাননা ব্যচি বা সদচশ বা চবনদচশ প্রচিষ্ঠাননর সানর্ চুচি সম্পাদন এবং এিদসংচিষ্ট 

প্রনয়াজনীয় দচললাচদ সম্পাদন; 

 ১৫. সদচশ বা চবনদচশ প্রচিষ্ঠাননর সানর্ সর্ৌর্িানব উন্নয়ন কার্ মক্রর্ গ্রহণ ও সম্পাদন; 

১৬. এ আইননর উনেশ্য পূরণকনল্প, অন্য সর্ সকাননা প্রনয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। 

 

 

 

৫



সসকশন ২   

চবচিন্ন কার্ মক্রনর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব  
 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব  

 

কর্ মসম্পাদন সূিকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃি লক্ষ্যর্াত্রা 

২০২১-২২ 

প্রনক্ষ্পণ   
চনি মাচরি  লক্ষ্যর্াত্রা অজমননর সক্ষ্নত্র 

সর্ৌর্িানব দাচয়ত্বপ্রাপ্ত  

র্ন্ত্রণালয়/চবিাগ/ সংস্হাসমূনহর নার্ 

উপািসূত্র 

 
২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

(১) যুদ্ধাহি বীর মুচিনর্াদ্ধা 

ও শচহদ বীর মুচিনর্াদ্ধা 

পচরবানরর সদস্যনদর 

জীবণর্ান উন্নয়ণ। 

সুচবিাপ্রাপ্ত ব্যচি সংখ্যা ৩৫৫৩৮ 

 

১৩০০০ ২০০০০ ২৫০০০ ২৫০০০ সশস্ত্র বাচহনী চবিাগ 

প্রচিরক্ষ্া র্ন্ত্রণালয়’ 
 

সুরক্ষ্া সসবা চবিাগ 

স্বরাষ্ট্র র্ন্ত্রণালয় 

 

স্বাস্থয সসবা চবিাগ 

স্বাস্থয ও পচরবার কল্যাণ র্ন্ত্রণালয় 

 

মুচিযুদ্ধ চবষয়ক র্ন্ত্রণালয় 

বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা 

কল্যাণ ট্রাস্ট পাচক্ষ্ক ও 

বাচষ মক প্রচিনবদন। 

(২) ট্রানস্টর আচর্ মক অবস্থা 

উন্নীি। 

আয়কৃি অর্ ম টাকা 

(সকাটি) 

১৭.৬২ ১৮.০৩ ১৮.৪১ ১৮.৫০ ১৮.৬০ মুচিযুদ্ধ চবষয়ক র্ন্ত্রণালয় বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা 

কল্যাণ ট্রাস্ট পাচক্ষ্ক ও 

বাচষ মক প্রচিনবদন। 

 (৩) বীর মুচিনর্াদ্ধার সন্তান 

ও পরবিী প্রজনের 

উচ্চচশক্ষ্া চনচিি। 

সুচবিাপ্রাপ্ত ব্যচি সংখ্যা ২৯০০ ২৯০০ ২৯০০ ২৯০০ ২৯০০ র্াধ্যচর্ক ও উচ্চ চশক্ষ্া চবিাগ, 

কাচরগচর ও র্াদ্রাসা চশক্ষ্া চবিাগ 

চশক্ষ্া র্ন্ত্রণালয়  

এবং 

সকল চশক্ষ্ানবাি ম 

বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা 

কল্যাণ ট্রাস্ট পাচক্ষ্ক ও 

বাচষ মক প্রচিনবদন। 

(৪) বেবন্ধু চপএইিচি 

সকানস মর র্াধ্যনর্ িদাচনন্তন 

পূব ম বাংলার আর্ ম সার্াচজক  

জীবন ও মুচিযুদ্ধ এবং 

বাংলানদনশর মুচিযুনদ্ধ 

কুটনীচিকনদর ভূচর্কা 

চবষনয় গনবষণা 

চনচিিকরণ। 

সুচবিাপ্রাপ্ত ব্যচি সংখ্যা ২ ২ ২ ২ ২ মুচিযুদ্ধ চবষয়ক র্ন্ত্রণালয় 

বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট 

ঢাকা চবশ্বচবদ্যালয় 

বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা 

কল্যাণ ট্রাস্ট এর কল্যাণ 

চবিানগ সংরচক্ষ্ি সরচজস্টার 

ও বাচষ মক প্রচিনবদন। 

 

৬ 



 

 

সসকশন-৩ কর্ মসম্পাদন পচরকল্পনা 

 

কর্ মসম্পাদন সক্ষ্ত্র সক্ষ্নত্রর র্ান কার্©ক্রর্ 

 

কর্ মসম্পাদন সূিক 

 

গণনা পদ্ধচি 

 

একক 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূিনকর র্ান 

 

প্রকৃি অজ©ন লক্ষ্যর্াত্রা/চনণা ©য়ক ২০২১-২২ 

 

প্রনক্ষ্পন 

২০২২-২৩       

প্রনক্ষ্পন 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-২০ 

 

২০২০-২১ অসািারণ অচি উির্ উির্ িলচি র্ান িলচি র্াননর 

চননর্¥ 

১০০ % ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

   কর্ মসম্পাদন সক্ষ্ত্রসমূহ 

[১]যুদ্ধাহি বীর 

মুচিনর্াদ্ধা, 

সেিাবপ্রাপ্ত বীর 

মুচিনর্াদ্ধা ও 

শচহদ বীর 

মুচিনর্াদ্ধা 

পচরবানরর 

সদস্যনদর কল্যাণ 

সািন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৮ 

 

 

 

 

[১.১] যুদ্ধাহি, সেিাবপ্রাপ্ত বীর 

মুচিনর্াদ্ধা ও শচহদ বীর মুচিনর্াদ্ধা 

পচরবানরর সদস্যনদর রাষ্ট্রীয় সম্মাচন 

িািা প্রদান 

[১.১.১] যুদ্ধাহি, সেিাবপ্রাপ্ত 

বীর মুচিনর্াদ্ধা ও শচহদ বীর 

মুচিনর্াদ্ধা পচরবার 
ক্রর্পুচঞ্জ সংখ্যা ৪ ১০৩৪৯ ১০৭০০ ১১০০০ ১০৯০০ ১০৮৫০ ১০৮০০ ১০৭০০ ১১৯৯৮ ১১৯৯৮ 

[১.২] যুদ্ধাহি বীর মুচিনর্াদ্ধা ও শচহদ বীর 

মুচিনর্াদ্ধা পচরবানরর সদস্যনদর সরশন 

সুচবিা প্রদান 

[১.২.১] সুচবিাপ্রাপ্ত ব্যচি ক্রর্পুচঞ্জ সংখ্যা ৪ ৩৫৫৩৮ ১৩০০০ ২০০০০ ১৯৭৫০ ১৯৫০০ ১৯২৫০ ১৯০০০ ২৫০০০ ২৫০০০ 

[১.৩] যুদ্ধাহি বীর মুচিনর্াদ্ধানদর 

উন্নির্াননর  আইচি কাি ম প্রদান 

[১.৩.১] চনি মাচরি সর্নয় 

আইচি কাি © প্রদানকৃি। 
ক্রর্পুচঞ্জ সংখ্যা ৪ ৩৫০ ২৪ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩০ ৩০ 

[১.৪] যুদ্ধাহি বীর মুচিনর্াদ্ধানদর 

চিচকৎসা সুচবিা প্রদান 
[১.৪.১] সুচবিাপ্রাপ্ত ব্যচি ক্রর্পুচঞ্জ সংখ্যা ৪ ৩৭৫ ২১০ ২৫০ ২৪০ ২৩০ ২২০ ২১০ ৩০০ ৩৫০ 

[১.৫] যুদ্ধাহি বীর মুচিনর্াদ্ধা ও শচহদ বীর 

মুচিনর্াদ্ধা পচরবানরর সদস্যনদর পচবত্র ঈদুল 

চফির ও ঈদুল আ হা এবাং অন্যান্য 

ধম িাবলম্বীদের অনুষ্ঠান  উে াপদনর রনরমত্ত 

উৎসব সবানাস প্রদান 

[১.৫.১] রনধ িাররত তাররদে ঈদুল 

রিতর ও অন্যান্য ধম িাবলম্বীদের  

উৎসব সবানাস প্রোনকৃত 

িাচরে তাররে ৪ ০৭.০৫.২০ ০৩.০৫.২১ ১৫.০৩.২২ ১৭.০৩.২২ ২১.০৩.২২ ২৪.০৩.২২ ২৮.০৩.২২ ০৫.০৩.২৩ ২০.০২.২৪ 

[১.৫.২] রনধ িাররত তাররদে ঈদুল 

আ হা ও অন্যান্য ধম িাবলম্বীদের 

উৎসব সবানাস প্রোনকৃত 

িাচরে তাররে ৪ ৩১.০৭.১৯ ২২.০৭.২০ ০৮.০৭.২১ ১০.০৭.২১ ১১..০৭.২১ ১৪.০৭.২১ ১৫.০৭.২১ ৩০.০৬.২২ ২০.০৬.২৩ 

[১.৬] যুদ্ধাহি বীর মুচিনর্াদ্ধা ও মৃি 

যুদ্ধাহি বীর মুচিনর্াদ্ধার সন্তাননদর চশক্ষ্া 

অনুদান প্রদান।  

[১.৬.১] রশক্ষা অনুোন 

প্রোনকৃত 
ক্রর্পুচঞ্জ সংখ্যা ৪ ০৯ ০৮ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ২০ ২০ 

 

 

 

 

 

[২] ট্রানস্টর আচর্ মক 

অবস্থা দৃঢ়করণ 

 

 

 

 

 

২২ 

[২.১] ট্রাস্ট র্াচলকানািীন িিগ্রার্স্থ 

টাওয়ার-৭১ এর দুইটি সলার িাড়া প্রদান 

করা। 

[২.১.১] চনি মাচরি সর্নয় 

পচত্রকায় চবজ্ঞচপ্ত প্রকাচশি 
িাচরে িাচরে ২   ২১.০৪.২২ ২৫.০৪.২২ ২৮.০৪.২২ ০২.০৫.২২ ০৫.০৫.২২ 

  

[২.১.২] চনি মাচরি সর্নয় িাড়া 

চুচি সম্পাচদি। 
িাচরে িাচরে ২   ২১.০৬.২২ ২৬.০৬.২২ ২৮.০৬.২২ ২৯.০৬.২২ ৩০.০৬.২২ 

  

[২.২]  ট্রাস্ট র্াচলকানািীন িিগ্রার্স্থ 

জয় বাংলা বাচণচজযক িবননর দুইটি 

সলার িাড়া প্রদান করা। 

[২.২.১] চনি মাচরি সর্নয় 

পচত্রকায় চবজ্ঞচপ্ত প্রকাচশি 
িাচরে িাচরে ২   ২১.০৪.২২ ২৫.০৪.২২ ২৮.০৪.২২ ০২.০৫.২২ ০৫.০৫.২২ 

  

[২.২.২] চনি মাচরি সর্নয় িাড়া 

চুচি সম্পাচদি। 
িাচরে িাচরে ২   ২১.০৬.২২ ২৬.০৬.২২ ২৮.০৬.২২ ২৯.০৬.২২ ৩০.০৬.২২ 

  

[২.৩] ট্রাস্ট র্াচলকানািীন িিগ্রার্স্থ 

বাক্সচল  ওয়যারহাউস (৩য় িাপ)  

চনর্ মাণকাজ  সম্পন্নকরণ । 

[২.৩.১]  চনর্ মাণ সম্পন্নকৃি । ক্রর্পুচঞ্জভূি % ২ - - ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৮০ ১০০ 

[২.৪] ট্রাস্ট প্রিান কার্ালনয় পচরিযি 

ও পুরািন র্ালার্াল চবচক্রকরণ; 

[২.৪.১] চনি মাচরি সর্নয় 

পচরিযি ও পুরািন র্ালার্াল 

চবচক্রি। 

িাচরে িাচরে ২   ২০.০১.২২ ২৪.০১.২২ ২৭.০১.২২ ৩১.০১.২২ ০১.০২.২২ 

  

 

৭ 



 
 

কর্ মসম্পাদন সক্ষ্ত্র সক্ষ্ 

 
সত্রর র্ান 

কার্©ক্রর্ 

 

কর্ মসম্পাদন সূিক 

 

গণনা পদ্ধচি 

 

একক 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূিনকর র্ান 

 

প্রকৃি অজ©ন লক্ষ্যর্াত্রা/চনণা ©য়ক ২০২১-২২ 

 

প্রনক্ষ্পন 

২০২২-২৩       

প্রনক্ষ্পন 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-২০ 

 

২০২০-২১ অসািারণ অচি উির্ উির্ িলচি র্ান িলচি র্াননর 

চননর্¥ 

১০০ % ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  [২.৫] পূচণ মর্া চফচলং এন্ড সাচি মস 

সস্টশন আধুচনকায়ন। 

সাচি মস সস্টশন 

আধুচনকায়নকৃি 

িাচরে িাচরে ২ - - ২৮-০৪-২২ ০৫-০৫-২২ ১২-০৫-২২ ১৯-০৫-২২ ২৬-০৫-২২   

[২.৬] ঢাকার হাটনোলাস্থ স্কুল বাচড়র 

জচর্নি িবন চনর্ মানণর জন্য নকশা 

প্রস্তুিকরণ। 

নকশা প্রস্তুিকৃি িাচরে িাচরে ২ - - ২৮-০৪-২২ ০৫-০৫-২২ ১২-০৫-২২ ১৯-০৫-২২ ২৬-০৫-২২   

[১.৭] ঢাকার সর্াহাম্মদপুরস্থ ১/৬ 

গজনচব সরানির প্লনট িবন চনর্ মাানণর 

জন্য পচত্রকায় চবজ্ঞচপ্ত প্রকাশ। 

চবজ্ঞচপ্ত প্রকাচশি িাচরে িাচরে ২ - - ২৮-০৪-২২ ০৬-০৫-২২ ১২-০৫-২২ ১৯-০৫-২২ ২৬-০৫-২২   

[১.৮] িিগ্রার্স্থ সদনলায়ার চপকিাস ম 

চলিঃ এর জায়গায় বহুিল িবন 

চনর্ মানণর জন্য পচত্রকায় পুনিঃচবজ্ঞচপ্ত 

প্রকাশ। 

পুনিঃ চবজ্ঞচপ্ত প্রকাচশি িাচরে িাচরে ২ - - ৩০-১২-২১ ০৬-০১-২২ ১৩-০১-২২ ২০-০১-২২ ২৭-০১-২২   

[১.৯] ঢাকার হাটনোলাস্থ অচফস 

বাচড়র জায়গা িবন চনর্ মানণর জন্য 

সিনিলপানরর চনকট জচর্ হস্তান্তর 

করা। 

সিনিলপানরর চনকট জচর্ 

হস্তান্তচরি। 

িাচরে িাচরে ২   ২৮-০৪-২২ ০৫-০৫-২২ ১২-০৫-২২ ১৯-০৫-২২ ২৬-০৫-২২   

[৩] বাংলানদশ 

মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ 

ট্রানস্টর প্রাচিষ্ঠাচনক 

সক্ষ্র্িা বৃচদ্ধকরণ 

 

১৪ 

 

[৩.১] সাংগঠচনক কাঠানর্ার 

শূন্যপনদ জনবল চননয়াগ প্রদান 

[৩.১.১] চনি মাচরি সর্নয় 

চননয়াগ  প্রদানকৃি 
িাচরে িাচরে ২ - - ৩০.১২.২১ ১৩.০১.২২ ২০.০১.২২ ২৭.০১.২২ ০৩.০২.২২   

[৩.২] কর্ মকিমা/কর্ মিারীনদর 

পনদান্নচি প্রদান 
[৩.২.১] পনদান্নচি প্রদানকৃি িাচরে িাচরে ২ - - ০১-০৬-২০২২ ০৫-০৬-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ 

২০-০৬-

২০২২ 
৩০-০৬-২০২২ 

০১-০৬-

২০২৩ 
০১-০৬-২০২৪ 

[৩.৩] অচিট আপচি চনষ্পচির লনক্ষ্য 

চত্রপক্ষ্ীয় সিা আনয়াজন 

[৩.৩.১] চত্রপক্ষ্ীয় সিা 

আনয়াজনকৃি 
িাচরে িাচরে ২ - - ৩১-০৩-২০২২ ৩০-০৪-২০২২ ৩১-০৫-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২ ২৮-০২-২০২৩ ৩১-০১-২০২৪ 

[৩.২] সপপারচবচহন দপ্তর চবচনর্ মানন 

আইটি প্রচশচক্ষ্ি জনবল সৃচষ্টর 

চনচর্ি স্থায়ী প্রচশক্ষ্ণ পুল গঠন করণ 

[৩.২.১] গঠিি স্থায়ী প্রচশক্ষ্ণ 

পুল 
িাচরে িাচরে ২ - ২৮.০২.২১ ৩১.০১.২২ ২৮.০২.২২ ৩১.০৩.২২ ১৭.০৪.২২ ০২.০৫.২২ ২০.০১.২৩ ১৫.০১.২৪ 

[৩.৩]   বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা 

কল্যাণ ট্রানস্টর সসবা সপ্তাহ পালন 
[৩.৩.১] সসবা সপ্তাহ পাচলি িাচরে িাচরে ৪ ১৯.০১.২০ ২২-০২-২১ ৩১.০১.২২ ২৮.০২.২২ ৩১.০৩.২২ ১৫.০৪.২২ ০২.০৫.২২ ৩১.০১.২৩ ৩১.০১.২৪ 

[৩.৪] রূপকল্প,২০৪১ বাস্তবায়নন 

বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট 

কর্তমক গৃচহি চিচজটাল সরািম্যাপ 

বাস্তবায়ন 

[৩.৪.১] বাস্তবাচয়ি চিচজটাল 

সরািম্যাপ 
শিকরা % ২   ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৪০ ৪০ 

[৪] মুচিনর্াদ্ধার সন্তান 

ও পরবিী প্রজনের উচ্চ 

চশক্ষ্ায় সহায়িা প্রদান  

 

৬ 

[৪.১] বেবন্ধু চশক্ষ্াবৃচি প্রদান [৪.১.১] বৃচিপ্রাপ্ত চশক্ষ্ার্ী ক্রর্পুচঞ্জ সংখ্যা ৪ ২৯০০ ২৯০১ ২৯০০ ২৮০০ ২৭৫০ ২৭০০ ২৬৫০ ২৯০০ ২৯০০ 

[৪.২] বেবন্ধু চপএইিচি সকানস ম 

চশক্ষ্াবৃচি প্রদান 
[৪.২.১] বৃচিপ্রাপ্ত গনবষক ক্রর্পুচঞ্জ সংখ্যা ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ 

৮



 

 

 

 

 

 

৯ 



 

 
সংনর্াজনী-১ 

 

শব্দসংনক্ষ্প  

 
µwgK b¤^i শব্দসংনক্ষ্প  weeiY 

1 মুচবর্ মুচিযুদ্ধ চবষয়ক র্ন্ত্রণালয় 

২ বামুকট্রা বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট 

৩ জামুকা জািীয় মুচিনর্াদ্ধা কাউচন্সল 

৪. মুর্া মুচিযুদ্ধ র্াদুঘর 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
১০



সংনর্াজনী- ২:  

কম িসম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক 

ক্রচর্ক নম্বর কার্©ক্রর্ কম িসম্পােন সূচক বাস্তবায়নকারী  অনুরবভাগ, অরধশাো, শাো লক্ষযমাত্রা অজিদনর প্রমাণক 

১ [১.১] যুদ্ধাহি, সেিাবপ্রাপ্ত বীর মুচিনর্াদ্ধা ও শচহদ বীর 

মুচিনর্াদ্ধা পচরবানরর সদস্যনদর রাষ্ট্রীয় সম্মাচন িািা প্রদান। 

[১.১.১] সুচবিাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহি বীর মুচিনর্াদ্ধা, সেিাবপ্রাপ্ত 

বীর মুচিনর্াদ্ধা ও শচহদ বীর মুচিনর্াদ্ধা পচরবার। 

বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রানস্টর  

কল্যাণ চবিাগ ও অর্ ম চবিাগ 

কল্যাণ চবিানগর প্রচিনবদন 

২ ১.২] যুদ্ধাহি বীর মুচিনর্াদ্ধা ও শচহদ বীর মুচিনর্াদ্ধা পচরবানরর 

সদস্যনদর সরশন সুচবিা প্রদান। 

১.২.১] সুচবিাপ্রাপ্ত ব্যচি বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রানস্টর  

কল্যাণ চবিাগ  

কল্যাণ চবিানগর প্রচিনবদন 

৩ ১.৩]যুদ্ধাহি বীর মুচিনর্াদ্ধানদর আইচি কাি ম প্রদান। [১.৩.১] চনি মাচরি সর্নয় আইচি কাি ম প্রদানকৃি। বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রানস্টর  

কল্যাণ চবিাগ 

কল্যাণ চবিানগর প্রচিনবদন 

৪. [১.৪] যুদ্ধাহি বীর মুচিনর্াদ্ধানদর চিচকৎসা সুচবিা প্রদান। [১.৪.১] সুচবিাপ্রাপ্ত ব্যচি বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রানস্টর  

কল্যাণ চবিাগ 

কল্যাণ চবিানগর প্রচিনবদন 

৫ [১.৫] যুদ্ধাহি বীর মুচিনর্াদ্ধা ও শচহদ বীর মুচিনর্াদ্ধা 

পচরবানরর সদস্যনদর পচবত্র ঈদুল চফির ও ঈদুল আ হা এবাং 

অন্যান্য ধম িাবলম্বীদের অনুষ্ঠান উে াপদনর রনরমত্ত উৎসব সবানাস 

প্রদান। 

[১.৫.১] রনধ িাররত তাররদে ঈদুল রিতর  ও অন্যান্য 

ধম িাবলম্বীদের অনুষ্ঠান উে াপদনর রনরমত্ত উৎসব 

সবানাস প্রোনকৃত 

বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রানস্টর  

কল্যাণ চবিাগ ও অর্ ম চবিাগ 

বীর মুচিনর্াদ্ধানদর স্ব-স্ব ব্যাংক চহসানব অর্ ম 

সপ্ররনণর জন্য ব্যাংক কর্তমপক্ষ্ বরাবর চলচেি 

পত্র। 

[১.৫.২] রনধ িাররত তাররদে ঈদুল আ হা ও অন্যান্য 

ধম িাবলম্বীদের অনুষ্ঠান উে াপদনর রনরমত্ত উৎসব 

সবানাস প্রোনকৃত 

বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রানস্টর  

কল্যাণ চবিাগ ও অর্ ম চবিাগ 

বীর মুচিনর্াদ্ধানদর স্ব-স্ব ব্যাংক চহসানব অর্ ম 

সপ্ররনণর জন্য ব্যাংক কর্তমপক্ষ্ বরাবর চলচেি 

পত্র। 

৬ [১.৬] যুদ্ধাহি বীর মুচিনর্াদ্ধা ও মৃি যুদ্ধাহি বীর মুচিনর্াদ্ধার 

সন্তাননদর চশক্ষ্া অনুদান প্রদান। 
[১.৬.১] চশক্ষ্া অনুদান প্রদানকৃি 

বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রানস্টর  

কল্যাণ চবিাগ ও অর্ ম চবিাগ 

কল্যাণ চবিানগর প্রচিনবদন 

৭ [১.৭] ঢাকার সর্াহাম্মদপুরস্থ ১/৬ গজনচব সরানির প্লনট িবন 

চনর্ মাানণর জন্য পচত্রকায় চবজ্ঞচপ্ত প্রকাশ। 

চবজ্ঞচপ্ত প্রকাচশি বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রানস্টর  

চশল্প ও বাচণজয চবিাগ এবং প্রনকৌশল শাো 

প্রকাচশি চবজ্ঞচপ্ত 

৮ [১.৮] িিগ্রার্স্থ সদনলায়ার চপকিাস ম চলিঃ এর জায়গায় বহুিল 

িবন চনর্ মানণর জন্য পচত্রকায় পুনিঃচবজ্ঞচপ্ত প্রকাশ। 

পুনিঃ চবজ্ঞচপ্ত প্রকাচশি বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রানস্টর  

চশল্প ও বাচণজয চবিাগ এবং প্রনকৌশল শাো 

প্রকাচশি চবজ্ঞচপ্ত 

৯ [১.৯] ঢাকার হাটনোলাস্থ অচফস বাচড়র জায়গা িবন চনর্ মানণর 

জন্য সিনিলপানরর চনকট জচর্ হস্তান্তর করা। 

সিনিলপানরর চনকট জচর্ হস্তান্তচরি। বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রানস্টর  

চশল্প ও বাচণজয চবিাগ 

হস্তান্তর সংক্রান্ত প্রচিনবদন। 

১০ [২.১] ট্রাস্ট র্াচলকানািীন িিগ্রার্স্থ টাওয়ার-৭১ এর দুইটি সলার 

িাড়া প্রদান করা। 

[২.১.১] চনি মাচরি সর্নয় পচত্রকায় চবজ্ঞচপ্ত প্রকাচশি বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রানস্টর  

চশল্প ও বাচণজয চবিাগ এবং প্রনকৌশল শাো 

প্রকাচশি চবজ্ঞচপ্ত 

[২.১.২] চনি মাচরি সর্নয় িাড়া চুচি সম্পাচদি। বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রানস্টর  

চশল্প ও বাচণজয চবিাগ  

সম্পাচদি িাড়াচুচি 

১১ [২.২]  ট্রাস্ট র্াচলকানািীন িিগ্রার্স্থ জয় বাংলা বাচণচজযক 

িবননর দুইটি সলার িাড়া প্রদান করা। 

[২.২.১] চনি মাচরি সর্নয় পচত্রকায় চবজ্ঞচপ্ত প্রকাচশি বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রানস্টর  

চশল্প ও বাচণজয চবিাগ এবং প্রনকৌশল শাো 

প্রকাচশি চবজ্ঞচপ্ত 

[২.২.২] চনি মাচরি সর্নয় িাড়া চুচি সম্পাচদি। বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রানস্টর  

চশল্প ও বাচণজয চবিাগ  

সম্পাচদি িাড়াচুচি 

১২ [২.৩] ট্রাস্ট র্াচলকানািীন িিগ্রার্স্থ বাক্সচল  ওয়যারহাউস (৩য় 

িাপ)  চনর্ মাণকাজ ৬০% সম্পন্নকরণ।; 
[২.৩.১] ৬০% চনর্ মাণ সম্পন্নকৃি। 

বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রানস্টর  

প্রনকৌশল শাো 

অগ্রগচি প্রচিনবদন 

১৩ [২.৪] ট্রাস্ট প্রিান কার্ালনয় পচরিযি ও পুরািন র্ালার্াল 

চবচক্রকরণ; 

[২.৪.১] চনি মাচরি সর্নয় পচরিযি ও পুরািন র্ালার্াল 

চবচক্রি। 

বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রানস্টর  

চশল্প ও বাচণজয চবিাগ 

কার্ মানদশ এর কচপ ও র্ালার্াল চবক্রয় সংক্রান্ত 

প্রচিনবদন। 

১৪ [২.৫] পূচণ মর্া চফচলং এন্ড সাচি মস সস্টশন আধুচনকায়ন। সাচি মস সস্টশন আধুচনকায়নকৃি বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রানস্টর  

চশল্প ও বাচণজয চবিাগ এবং প্রনকৌশল শাো 

কার্ ম সম্পনন্নর প্রচিনবদন। 

১৫ [২.৬] ঢাকার হাটনোলাস্থ স্কুল বাচড়র জচর্নি িবন চনর্ মানণর 

জন্য নকশা প্রস্তুিকরণ। 

নকশা প্রস্তুিকৃি বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রানস্টর  

প্রনকৌশল শাো 

নকসা প্রস্তুিকরণ সংক্রান্ত প্রিযায়নপত্র 

১১ 



 

ক্রচর্ক নম্বর কার্©ক্রর্ কম িসম্পােন সূচক বাস্তবায়নকারী  অনুরবভাগ, অরধশাো, শাো লক্ষযমাত্রা অজিদনর প্রমাণক 

১৬ [৩.১] সাংগঠচনক কাঠানর্ার শূন্যপনদ জনবল চননয়াগ প্রদান 
[৩.১.১] চনি মাচরি সর্নয় চননয়াগ  প্রদানকৃি 

বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রানস্টর  

প্রশাসন চবিাগ 

চননয়াগপত্র 

১৭ [৩.২] সপপারচবচহন দপ্তর চবচনর্ মানন আইটি প্রচশচক্ষ্ি জনবল 

সৃচষ্টর চনচর্ি স্থায়ী প্রচশক্ষ্ণ পুল গঠন করণ 

[৩.২.১] গঠিি স্থায়ী প্রচশক্ষ্ণ পুল 

বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রানস্টর  

প্রশাসন চবিাগ 

অচফস আনদশ 

১৭ [৩.৩]   বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রানস্টর সসবা সপ্তাহ 

পালন 

[৩.৩.১] সসবা সপ্তাহ পাচলি 

বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রানস্টর  

প্রশাসন চবিাগ 

অচফস আনদশ ও চস্থরচিত্র 

১৯ [৩.৪] রূপকল্প,২০৪১ বাস্তবায়নন বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ 

ট্রাস্ট কর্তমক গৃচহি চিচজটাল সরািম্যাপ বাস্তবায়ন 

[৩.৪.১] বাস্তবাচয়ি চিচজটাল সরািম্যাপ 

বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রানস্টর  

 

অগ্রগচি প্রচিনবদন। 

২০ [৪.১] বেবন্ধু চশক্ষ্াবৃচি প্রদান 
[৪.১.১] বৃচিপ্রাপ্ত চশক্ষ্ার্ী 

বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রানস্টর  

কল্যাণ চবিাগ 

কল্যাণ চবিানগর প্রচিনবদন 

২১ [৪.২] বেবন্ধু চপএইিচি সকানস ম চশক্ষ্াবৃচি প্রদান 
[৪.২.১] বৃচিপ্রাপ্ত গনবষক 

বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রানস্টর  

কল্যাণ চবিাগ 

কল্যাণ চবিানগর প্রচিনবদন 
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সংনর্াজনী- ৩: 

 

অন্য অরিদসর সসে সংচিষ্ট কর্ মসম্পাদন সূিকসমূহ 

 

কার্ মক্রর্ কম িসম্পােন সূচক সর্ অচফনসর সানর্ সংচিষ্ট সংচিষ্ট অচফনসর সানর্ কার্ মক্রর্ সর্ন্বনয়র সকৌশল 

যুদ্ধাহি, সেিাবপ্রাপ্ত ও শচহদ বীর মুচিনর্াদ্ধানদর 

রাষ্ট্রীয় সম্মাচনিািার অর্ ম বরাে ও ছাড়করণ; 

সুচবিাপ্রাপ্ত ব্যচি অর্ ম র্ন্ত্রণালয় ও মুচিযুদ্ধ 

চবষয়ক র্ন্ত্রণালয় 

বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট হনি রাষ্ট্রীয় সম্মানী িািাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহি, 

সেিাবপ্রাপ্ত ও শচহদ বীর মুচিনর্াদ্ধা পচরবানরর রাষ্ট্রীয় সম্মানী িািা অর্ ম 

র্ন্ত্রণালয় ও মুচিযুদ্ধ চবষয়ক র্ন্ত্রণালনয়র র্াধ্যনর্ ছাড় করা হনয় র্ানক।    

যুদ্ধাহি ও শচহদ বীর মুচিনর্াদ্ধা পচরবানরর 

সদস্যনদর রাষ্ট্রীয় সম্মাচনিািা প্রদাননর চনচর্ি 

িাঁনদর সঠিকিা র্ািাইকরণ; 

সুচবিাপ্রাপ্ত ব্যচি সজলা প্রশাসন বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রানস্টর কল্যাণ প্রচবিান অনুর্ায়ী যুদ্ধাহি ও শচহদ 

বীর মুচিনর্াদ্ধা পচরবানরর িািা চবিরনণর জন্য চবচিন্ন সজলা প্রশাসন ও 

উপনজলা প্রশাসন যুদ্ধাহি ও শচহদ বীর মুচিনর্াদ্ধা পচরবানরর সঠিকিা র্ািাই 

বাছাই করার কাজ সম্পন্ন করার জন্য স্থানীয় প্রশাসননর র্াধ্যনর্ িদন্ত করা হনয় 

র্ানক।  

বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রানস্টর         ভূ-

সম্পচি ট্রানস্টর নানর্ সরকি মভূি এবং দচলল 

হালনাগাদ করণ; 

বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা 

কল্যাণ ট্রানস্টর স্থাবর 

সম্পদ 

চশল্প র্ন্ত্রণালয় ও ভূচর্ 

র্ন্ত্রণালয় 

বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রানস্টর ভূ-সম্পচি চশল্প র্ন্ত্রণালনয়র র্াধ্যনর্ 

ট্রানস্টর চনকট হস্তান্তচরি হনয়নছ। প্রাপ্ত সর্সকল ভূ-সম্পচি অদ্যাবচি নানাচবি 

জটিলিায় সঠিকিানব ট্রানস্টর নানর্ সরকি মভূি করা র্ায়চন, সসগুনলা সরকি মভূি 

করার জন্য চশল্প র্ন্ত্রণালয় ও ভূচর্ র্ন্ত্রণালনয়র সহনর্াচগিা সনয়া হনয় র্ানক। 
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সংনর্াজনী ৪ 

 েপ্তর/সাংস্থার জািীয় শুদ্ধািার সকৌশল কর্ মপচরকল্পনা, ২০২১-২০২২  

 

 দপ্তর/সংস্থার নার্: বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট। 

কার্ মক্রনর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূিক 

 

সূিনকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়ননর 

দাচয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যচি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছনরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগচি পচরবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

সকায়াট মার 

২য় 

সকায়াট মার 

৩য় 

সকায়াট মার 

৪র্ ম 

সকায়াট মার 

সর্াট 

অজমন 

অচজমি 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাচিষ্ঠাচনক ব্যবস্থা………………………………..... ২২ 

১.১ ননচিকিা কচর্টির সিা আদয়াজন সভা আদয়ারজত ৪ সংখ্যা সফাকাল পনয়ন্ট 

কর্ মকিমা (NIS) 

০৪টি লক্ষ্যর্াত্রা ০১ টি ০১ টি ০১ টি ০১ টি    

অজমন      

১.২ ননচিকিা কচর্টির সিার চসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবাচয়ি 

চসদ্ধান্ত 

৬ % সফাকাল পনয়ন্ট 

কর্ মকিমা 

(NIS)/সকল 

চবিাগ/শাো 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্রচিষ্ঠার চনচর্ি অংশীজননর 

(stakeholders) অংশগ্রহনণ  সিা 

অনুচষ্ঠি সিা ২ সংখ্যা সফাকাল পনয়ন্ট 

কর্ মকিমা (NIS) 

০৪টি লক্ষ্যর্াত্রা ০১ টি ০১ টি ০১ টি ০১ টি    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয় াজন প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 

২ সংখ্যা সচিব/সফাকাল 

পনয়ন্ট কর্ মকিমা 

(NIS) 

০২টি  

(৫০ জন) 

লক্ষ্যর্াত্রা ০১ টি  

(২৫ জন) 

- ০১ টি 

(২৫ জন) 
    

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পচরনবশ উন্নয়ন  উন্নত কম ি-

পররদবশ 

২ সংখ্যা 

ও 

িাচরে 

সচিব 

বাংলানদশ 

মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ 

ট্রাস্ট 

০৩টি 

৩০-০৯-২১ 

৩১-১২-২১ 

৩১-০৩-২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-৯-২১ ৩১/১২/২১ ৩১-৩-২২ -    

অজমন      

অজমন      

১.৬ জািীয় শুদ্ধািার সকৌশল কর্ ম-

পচরকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রর্াচসক 

পচরবীক্ষ্ণ প্রচিনবদন সংচিষ্ট র্ন্ত্রণালনয় 

দাচেল ও স্ব স্ব ওনয়বসাইনট আপনলািকরণ 

কর্ ম-পচরকল্পনা  

ও নত্রর্াচসক 

প্রচিনবদন 

দাচেলকৃি ও 

আপনলািকৃি 

১ িাচরে সচিব/সফাকাল 

পনয়ন্ট কর্ মকিমা 

(NIS)/ 

আইচসটি সসল 

০৬/০৬/২১ 

১২/১০/২১ 

১২/০১/২২ 

১২/৪/২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ০৬/০৬/২১ 

 

১২-১০-২১ 

 

১২-১-২২ 

 

১২-৪-২২    

অজমন      

১.৭ আওতাধীন  আঞ্চরলক/ মাঠ প িাদয়র 

কা িালয় (প্রদ াজয সক্ষদত্র) কর্তিক দাচেলকৃি 

জািীয় শুদ্ধািার সকৌশল কর্ ম-পচরকল্পনা ও 

পচরবীক্ষ্ণ  প্রচিনবদননর ওপর চফিব্যাক 

প্রদান  

চফিব্যাক 

সিা/কর্ মশালা 

অনুচষ্ঠি 

৪ িাচরে - - লক্ষ্যর্াত্রা - - - -   প্রনর্াজয নয় 

অজমন      

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রোন এবাং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদের তারলকা ওদয়বসাইদে 

প্রকাশ 

প্রেত্ত পুরস্কার ১ তাররে সচিব/সফাকাল 

পনয়ন্ট কর্ মকিমা 

(NIS) 

৩০-৬-২২ লক্ষ্যর্াত্রা - - - ৩০-৬-২২    

অজমন       

১৮ 



 

কার্ মক্রনর্র নার্ কর্ মসম্পাদন সূিক 

 

সূিনকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়ননর 

দাচয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যচি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছনরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগচি পচরবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

সকায়াট মার 

২য় 

সকায়াট মার 

৩য় 

সকায়াট মার 

৪র্ ম 

সকায়াট মার 

সর্াট 

অজমন 

অচজমি 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  আরথ িক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................ ০৮ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছনরর ক্রয়-

পচরকল্পনা পচরকল্পনা  (প্রকনল্পর  

অনুনর্াচদি বাচষ মক ক্রয় পচরকল্পনাসহ)  

ওনয়বসাইনট প্রকাশ 

ক্রয়-পচরকল্পনা 

ওনয়বসাইনট 

প্রকাচশি 

২ িাচরে সচিব/সফাকাল 

পনয়ন্ট কর্ মকিমা 

(NIS)/ 

আইচসটি সসল 

৩০-০৯-২১ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-০৯-২১ - - -    

অজমন      

২.২ প্রকয়ের PSC ও PIC সভা 

আয় াজন  

সভা আয় াশজত ২ সংখ্যা - - লক্ষ্যর্াত্রা       প্রনর্াজয 

নয় অজমন      

২.৩ বাশষ িক উন্ন ন কর্ িসূশচ বাস্তবা ন বাশষ িক উন্ন ন 

কর্ িসূশচ বাস্তবাশ ত 

২ % - - লক্ষ্যর্াত্রা       প্রনর্াজয 

নয় 
অজিন      

২.৪ প্রকল্প সর্াচপ্ত সশনষ প্রকনল্পর সম্পদ 

(র্ানবাহন, কচম্পউটার, আসবাবপত্র 

ইিযাচদ) চবচি সর্ািানবক হস্তান্তর করা 

প্রকনল্পর সম্পদ 

চবচি সর্ািানবক 

হস্তান্তচরি 

২ তাররে - - লক্ষ্যর্াত্রা       প্রনর্াজয 

নয় 
অজিন      

৩. শুদ্ধািার সংচিষ্ট এবং দুনীচি প্রচিনরানি সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্……………..২০ (অগ্রারধকার রভরত্তদত নুযনতম পাঁচটি কা িক্রম) 

৩.১ দুনীচি প্রচিনরানি কচর্টি গঠন কচর্টি গঠিিকৃি ৪ িাচরে সচিব/সফাকাল 

পনয়ন্ট (NIS) 
৩১-৭-২১ লক্ষ্যর্াত্রা ৩১-৭-২১ - - -    

অজমন      

৩.২ সসবা সপ্তাহ িালু ও সসবা র্চনটচরং িালুকৃি ও 

র্চনটচরংকৃি 

৪ িাচরে সচিব/সফাকাল 

পনয়ন্ট (NIS) 
৩১-৩-২২ লক্ষ্যর্াত্রা - - ৩১-৩-২২  -    

অজমন      

৩.৩ দুনীচি প্রচিনরানি কর্ মকিমা/ 

কর্ মিারীনদরনক চননয় কর্ মশালা/ 

সসচর্নানরর আনয়াজন 

কর্ মশালা/সসচর্নার 

আনয়াচজি 

৪ সংখ্যা সচিব/সফাকাল 

পনয়ন্ট (NIS) 
০৪টি  

(৬০ জন) 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-৯-২১ 

(১৫ জন) 

৩১-১২-২১ 

(১৫ জন) 

৩১-৩-২২ 

(১৫ জন) 

৩০-৬-২২ 

(১৫ জন) 

   

অজমন      

৩.৪ দুনীচির চবনরািী প্রিারণার অংশ 

চহনসনব দুনীীি সম্পচকমি সলাগান সম্বচলি 

চলফনলট/সপাস্টার ট্রানস্টর চবচিন্ন 

চবিাগ/শাোয় প্রদশ মন 

সলাগান সম্বচলি 

চলফনলট/সপাস্টার 

টাঙাননা 

৪ িাচরে সচিব/সফাকাল 

পনয়ন্ট (NIS) 
৩১-১২-২১ লক্ষ্যর্াত্রা - ৩১-১২-২১ - -    

অজমন      

৩.৫ বাংলানদশ মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ ট্রানস্ট 

আগি সসবা গ্রচহিানদর সসবা প্রদান 

সহচজকরনণর চনচর্ি ফ্রন্ট সিক্স স্থাপন 

ফ্রন্ট সিক্স স্থাপন ৪ িাচরে সচিব/পচরিালক 

(চশওবা)/প্রনকৌশল 

শাো,বাংলানদশ 

মুচিনর্াদ্ধা কল্যাণ 

ট্রাস্ট 

৩০-৬-২২ লক্ষ্যর্াত্রা - - - ৩০-৬-২২    

অজমন      

 

রব:দ্র:- সকান ক্ররমদকর কা িক্রম প্রদ াজয না হদল তার কারণ মন্তব্য কলাদম উদেে করদত হদব। 

 

১৯ 



 

 

কর্ ম-পচরনবশ উন্নয়ন, (স্বাস্থয চবচি অনুসরণ/ টিওএন্ডইভুি অনকনজা র্ালার্াল চবনষ্টকরণ/ পচরস্কার-পচরেন্নিা বৃচদ্ধ সংক্রান্ত)  

 

ক্র: 

নং 

কার্ মক্রনর্র নার্ অজমননর িাচরে বাস্তবায়ননর প্রচক্রয়া প্রর্াণক র্ন্তব্য 

০১. সকাচিি-১৯ কনরানা 

িাইরাস সরানগর 

চবস্তার সরািকনল্প স্বাস্থয 

চবচি অনুসরণ। 

৩০-৯-২০২১ ➢ No Mask No Service ও Wear Mask Get Service  মুচদ্রি চস্টকার 

দপ্তনরর দৃশ্যর্ান স্থানসহ প্রিান ফটনক সাটাননা এবং চননদ মশনা প্রদান; 

➢ দপ্তনরর প্রিান ফটনক কর্ মকিমা, কর্ মিারী ও েচর্ক ও আগি সস্টকনহাল্ডারনদর/ 

অন্যান্যনদর শরীনরর িাপর্াত্রা পচরর্াপকরণ ও স্যাচনটাইজকরনণর ব্যবস্থা করণ; 

➢ সার্াচজক দুরত্ব বজায় সরনে িলানফরার চননদ মশনা প্রদান। 

চস্টকার/িাপর্াত্রা পচরর্াপক ও 

স্যাচনটাইজকরনণর চস্থর চিত্র/অচফস 

আনদশ 

 

০২. টিওএন্ডইভুি অনকনজা 

র্ালার্াল চবনষ্টকরণ। 

৩১-১২-২০২১ ➢ ট্রানস্টর অনকনজা গাচড় চবনষ্টকরণ কচর্টির সুপাচরশ অনুর্ায়ী চনলানর্ চবচক্রকরণ। অনকনজা গাচড় চবনষ্টকরণ কচর্টির 

প্রচিনবদন/অচফস আনদশ 

 

০৩. পচরস্কার-পচরেন্নিা 

বৃচদ্ধ। 

৩১-০৩-২০২২ ➢ ট্রাস্ট প্রিান কার্ মালয় রংকরণ; 

➢ অচফস কক্ষ্, আচঙনা, সলার, িবননর ছাদ ও অচফনসর অন্যান্য স্থান চনয়চর্ি 

পচরস্কারকরণ; 

➢ িাো ফুনলর টব, িাো িাস্টচবন অপসারণ কনর নতুন টব ও িাস্টচবন প্রচিস্থাপন 

ও চনয়চর্ি পচরস্কারকরণ। 

 

ননচিকিা কচর্টির সিাপচি কর্তমক 

সিযাচয়ি বাস্তবায়ন 

প্রচিনবদন/অচফস আনদশ/ ছচব 

(প্রনর্াজযনক্ষ্নত্র) 

 

 

২০



সংনর্াজনী ৫:  

ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম িপররকল্পনা 

 

ক্রর্  
কম িসম্পােন সক্ষত্র  

 
মান কা িক্রম 

 

কম িসম্পােন 

সূচক 
একক 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তম চলরত মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ 

 

 

 

 

 

[১] ই-গিন্যমান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত 

কার্ মক্রনর্র বাস্তবায়ন সজারদারকরণ 

 

 

 

 

 
 

৩৫ 
 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবারয়ত তাররে ৫ ১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] সসবা সহরজকরণ [১.২.১] একটি সসবা সহরজকৃত  তাররে ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  সসবা রিরজোইদজশন [১.৩.১] ন্যযনতম একটি সসবা রিরজোইজকৃত তাররে ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইিিঃপূনব ম বাস্তবাচয়ি উদ্ভাবনী িারণা, সহচজকৃি 

ও চিচজটাইজকৃি সসবা সংক্রান্ত পর্ মানলািনা সিা   
[১.৪.১] সিা আনয়াচজি  িাচরে  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নরথর ব্যবহার বৃরদ্ধ [১.৫.১] ই-িাইদল সনাট চনষ্পচিকৃি   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪থ ি রশল্প রবপ্লদবর চযাদলঞ্জ সমাকাদবলায় করণীয় 

রবষদয় অবরহতকরণ সভা/কম িশালা আদয়াজন 
[১.৬.১] সভা/কম িশালা আদয়ারজত সংখ্যা ৪ ২ ১ - 

২ [২] প্রাচিষ্ঠাচনক দক্ষ্িা বৃচদ্ধ  ১৫ 

[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ 

[২.১.১] তথ্য বাতায়দন সকল সসবা বক্স হালনাগােকৃত সাংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] চবচিন্ন প্রকাশনা ও িথ্যাচদ তথ্য বাতায়দন 

প্রকাচশি 
সাংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কর্ মপচরকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রচশক্ষ্ণ 

আনয়াচজি  
সাংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভন্যিান্স কম িপররকল্পনা বাস্তবায়দনর জন্য 

বরাদ্দকৃত অথ ি ব্যরয়ত 
% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কম িপররকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগরত প িাদলাচনা 

সাংক্রান্ত সভা আদয়ারজত 
সাংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কম িপররকল্পনার অধ িবারষ িক স্ব-মূল্যায়ন প্ররতদবেন 

মরন্ত্রপররষে রবভাদগ/ ঊর্ধ্িতন কর্তিপদক্ষর রনকে সপ্রররত 
তাররে ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] সেদশ/রবদেদশ বাস্তবারয়ত ন্যযনতম একটি উদযাগ 

পররেশ িনকৃত 
সাংখ্যা ৩ ৩০/০৫/ ২০২২ ৩০/০৬/ ২০২২ - 

 

২১ 

 



সংয োজনী ৬: 

 অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত কর্ ম-পভরকল্পনো, ২০২১-২০২২ 

কার্ িক্রয়র্র ক্ষক্ষত্র 
 

র্ান কার্ িক্রর্ 
 

কর্ িসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কর্ িসম্পাদন 

সূচয়কর র্ান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

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 

ব্যবস্থোপনো 

 

 

৫ 

[১.১] অভিয োগ ভনষ্পভি কর্ মকিমো (অভনক) ও আভপল 

কর্ মকিমোর িথ্য ওযেবসোইযে ত্রৈর্োভসক ভিভিযি 

হোলনোগোদকরণ  

[১.১.১]  অশনক ও আশিল 

কর্ িকতিার তথ্য হালনাগাদকৃত এবং 

ওয় বসাইয়ে আিয়লাডকৃত 

সংখ্যো 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

িশরবীক্ষণ ও 

সক্ষর্তাবৃশদ্ধ 

 

২০ 

[২.১] ভনভদ মষ্ট সর্যে অনলোইন/ অফলোইযন প্রোপ্ত 

অভিয োগ ভনষ্পভি এবং ভনষ্পভি সংক্রোন্ত র্োভসক 

প্রভিযবদন উর্ধ্মিন কর্তমপক্ষ বরোবর প্রপ্ররণ   

[২.১.১] অভিয োগ ভনষ্পভিকৃি  % 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কর্ মকিমো/কর্ মচোরীযদর অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো 

এবং ভজআরএস সফেওেযোর ভবষেক প্রভিক্ষণ 

আযেোজন 

[২.২.১] প্রভিক্ষণ আযেোভজি সংখ্যো 
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রর্াশসক শভশত্তয়ত িশরবীক্ষণ এবং ত্রত্রর্াশসক 

িশরবীক্ষণ প্রশতয়বদন উর্ধ্িতন কর্তিিয়ক্ষর শনকে ক্ষপ্ররণ 

[২.৩.১] ত্রত্রর্াশসক প্রশতয়বদন 

ক্ষপ্রশরত 

  

সংখ্যো 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থোপনো ভবষযে 

প্রেকযহোল্ডোরগযণর সর্ন্বযে অবভহিকরণ সিো  
[২.৪.১] সিো অনুভিি সংখ্যো ৪ - - ২ ১  - - 

 

 

২২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

সংয োজনী ৭:  

প্রসবো প্রদোন প্রভিশ্রুভি বোস্তবোেন কর্ ম-পভরকল্পনো, ২০২১-২০২২  

 

কার্ িক্রয়র্র 

ক্ষক্ষত্র 
 

র্ান কার্ িক্রর্ 
 

কর্ িসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ িসম্পাদ

ন সূচয়কর 

র্ান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-২১ 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অশত উত্তর্ উত্তর্ 
চলশত 

র্ান 

চলশত র্ায়নর 

শনয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাশতষ্ঠাশনক 

 

 

১0 

[১.১] প্রসবো প্রদোন প্রভিশ্রুভি িশরবীক্ষণ 

কশর্টির শসদ্ধান্ত বাস্তবা ন 

[১.১.১] শসদ্ধান্ত 

বাস্তবাশ ত 
% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] প্রসবো প্রদোন প্রভিশ্রুভি ত্রৈর্োভসক 

ভিভিযি হোলনোগোদকরণ   

[১.২.১] ওযেবসোইযে  

প্রভি ত্রৈর্োভসযক 

হোলনোগোদকৃি 

সংখ্যো 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সক্ষর্তা অজিন 

ও িশরবীক্ষণ 
১5 

[২.১] প্রসবো প্রদোন প্রভিশ্রুভি ভবষেক  

প্রভিক্ষণ আযেোজন  

 

[১.১.১] প্রভিক্ষণ 

আযেোভজি 

 

সংখ্যা 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  ক্ষসবা প্রদান শবষয়  

ক্ষেকয়হাল্ডারগয়ণর সর্ন্বয়  অবশহতকরণ 

সভা আয় াজন 

[১.৩.১]  

অবভহিকরণ সিো 

অনুভিি 

সংখ্যা 5 - - ২ ১ - - - 

 

 

২৩



সংয োজনী ৮:  

িথ্য অভিকোর ভবষযে ২০২১-২২ অর্ মবছযরর বোভষ মক কর্ মপভরকল্পনো  

 

কর্ িসম্পাদয়নর 

ক্ষক্ষত্র 
 

র্ান কার্ িক্রর্ 
 

কর্ িসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কর্ িসম্পাদন 

সূচয়কর র্ান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-২১ 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

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 ১০ 

[১.১] তথ্য অশধকার আইন অনুর্া ী শনধ িাশরত 

সর্য় র র্য়ে তথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] শনধ িাশরত সর্য় র র্য়ে 

তথ্য প্রদানকৃত 
% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

সক্ষর্তা বৃভি 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রযণোভদিিোযব প্রকোিয োগ্য িথ্য 

হালনাগাদ কয়র ওযেবসোইযে প্রকোি 

[১.2.১] হোলনোগোদকৃি তথ্য 

ওযেবসোইযে প্রকোভিি 

তাশরখ 

 
০৩   ৩১-১২-২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
- 

[১.৩] বোভষ মক প্রভিযবদন প্রকোি  
[১.3.১] বোভষ মক প্রভিযবদন 

প্রকোভিি  
িোভরখ  ০৩   ১৫-১০-২০২১ 

১৫-১১-

২০২১ 

১৫-১২-

২০২১ 
- - 

[১.৪]  তথ্য অশধকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা 

অনুসায়র র্াবতী  তয়থ্যর কযাোগশর  ও 

কযাোলগ ত্রতশর/ হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  তয়থ্যর কযাোগশর  ও 

কযাোলগ 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত 

তাশরখ ০৩   ৩১-১২-২০২১ 
১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
- 

[১.৫] তথ্য অশধকার আইন ও শবশধশবধান 

সম্পয়কি জনসয়চতনতা বৃশদ্ধকরণ 
[১.5.১]  প্রচোর কো মক্রর্ সম্পন্ন 

কো মক্রযর্র 

সংখ্যা 
০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] িথ্য অভিকোর ভবষযে কর্ িকতিায়দর 

প্রশিক্ষণ আয় াজন    
[১.6.১] প্রশিক্ষণ আয় াশজত 

প্রভিক্ষযণর 

সংখ্যা  
০৩   ৩ ২ ১ - - 

 

২৪



 

 


