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যুগ্ম-নিবন্ধক, নবভাগীয় সমবায় কার্ যালয়, রংপুর 

এবং 

 

নিবন্ধক ও মহাপনরচালক, সমবায় অনিদপ্তর, ঢাকা 
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১ জুলাই, ২০২১- ৩০ জুন, ২০২২ 
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সূরিপত্র : 

 

ক্র. িং নবষয় পৃষ্ঠা িং  

1.  কম যসম্পাদনির সানব যক নচত্র ০৩ 

2.  প্রস্তাবিা ০৪ 

3.  সসকশন ১: রূপকল্প, অরিলক্ষয, সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাবরল ০৫ 

4.  সসকশন ২: রবরিন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব  ০৬ 

5.  সসকশন ৩: কম িসম্পােন পররকল্পনা  ০৭ 

6.  সংনর্াজিী ১:  শব্দসংনেপ ১২ 

7.  সংনর্াজিী ২: কম িসম্পােন সূিদকর পররমাপ পদ্ধরত ১৩ 

8.  সাংদর্াজনী ৩: অন্য অনফনসর সনে সংনিষ্ট কম িসম্পােন সূচকসমূহ ১৫ 

9.  সংয োজনী ৪: জোতীয় শুদ্ধোচোর ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনো, ২০২১-২০২২ ১৬ 

10.  সংয োজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভোবন কর্ যপরিকল্পনা, 2021-22 ১৮ 

11.  সংয োজনী ৬: অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থো  র্ মপরর ল্পনো, ২০২১-২০২২ ১৯ 

12.  সংয োজনী ৭: কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত  র্ মপরর ল্পনো, ২০২১-২০২২ ২০ 

13.  সংয োজনী ৮: তথ্য অরি োর রবষযয় বোরষ ম   র্ মপরর ল্পনো, 2021-22  ২১ 
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কম যসম্পাদনির সানব যক নচত্র  
 

 সাম্প্রনিক বছরসমূনহর (৩ বছর) প্রিাি অজযিসমূহ : 
 

সমবায়দক উন্নয়নমুখী ও সেকসই করার জন্য সমবায় অরিেপ্তদরর কাদজর িারাবারহকতা রক্ষার পাশাপারশ িরবষ্যৎ িযাদলঞ্জ সমাকাদবলার 

রিরি প্রস্তুদতর সক্ষদত্র রবিাগীয় সমবায় কার্ িালয়, রাংপুর এর রবগত রতন বৎসদর উদেখদর্াগ্য সাফল্য অজিদন সক্ষম হদয়দে। কম িকতিাগদণর 

উদ্ভাবনী প্রয়াদসর ফদল সমবায়দক আরও গণমানুদষর সাংগঠদন পররণত করদত ও এর গুণগত মান উন্নয়দন সারাদেদশ উৎপােনমুখী ও 

সসবািমী সমবায় গঠন, সমবায় উদযািা সৃরির সকৌশল অবলম্বন, সমবায় পণ্য উৎপােন ও  বাজারজাতকরদণ সহায়ক ভূরমকা পালন করদত 

সক্ষম হদয়দে। রবগত রতন অর্ িবেদর সমাে ৩৫৭০ টি নতুন সমবায় সরমরত গঠন করা হদয়দে এবাং ৭১৪০০ জন নতুন সমবায়ীদক সেস্যভুি 

করা হদয়দে। ১৮৯৩৫ টি সমবায় সরমরতর রনরীক্ষা সম্পন্ন করা হদয়দে। ১৬৭০০ জন সমবায়ীদক ভ্রাম্যমাণ প্ররশক্ষদণর মাদেদম িারহো 

রিরিক প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদয়দে। িারহোরিরিক প্ররশক্ষণ প্রোদনর মােদম ৭৮৪৩ জদনর আত্ম-কম িসাংস্থাদনর ব্যবস্থা করা হদয়দে। 

এোড়াও ‘রূপকল্প ২০২১’, ‘এসরিরজ’ অজিন এবাং ৮ম পঞ্চবারষ িকী পররকল্পনার আদলাদক সমবায় অরিেপ্তর কর্তিক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প 

বাস্তবায়ন করা হদে। বাস্তবারয়ত ও িলমান এ সকল প্রকল্পগুদলার মােদম রবগত ০৩ বেদর ৩০৪০ জি গ্রামীণ মরহলা ও সবকার যুবকদক 

স্বাবলম্বী করা সম্ভব হদয়দে।  

 

 সমস্যা এবং চযানলঞ্জসমূহ : 

 

উন্নয়নমুখী ও সেকসই সমবায় গঠদনর মােদম রাংপুর রবিাদগর রবরিন্ন সেরণ-সপশার মানুদষর আর্ ি-সামারজক উন্নয়দন রাংপুর রবিাগীয় 

সমবায় কার্ িালদয়র িযাদলঞ্জ বহুরবি। এ রবিাদগ রনবরিত সমবায় এর সাংখ্যা ২১৬৩৫। নানা সেরণ ও সপশার সরিলদন ততরী হওয়া  

তবরিত্রময় কার্ িক্রদম পূণ ি এ রবপুল সমবায়দক রনয়রমত অরিে করা, রনরবড়িাদব মরনেররাং করা এবাং সেস্যদেরদক েক্ষ ও আন্তররক সমবায়ী 

রহদসদব গদড় সতালা অন্যতম বড় িযাদলঞ্জ। সমবায়ীগদণর িারহো পূরদণ প্ররশক্ষণ ও প্রযুরি সহায়তা প্রোন সমদয়র অন্যতম োবী। রকন্তু 

প্রদয়াজনীয় জনবল, প্রদয়াজনীয় র্ানবাহন ও পর্ িাপ্ত অর্ ি বরাে না র্াকায় রুটিন কাদজর মােদম এ সমস্যার সমািান সম্ভব হদে না। তাোড়া 

মাঠপর্ িাদয় িারহো অনুর্ায়ী উন্নয়ন প্রকল্প না র্াকায় সমবায়দক ব্যাপক ভানব উন্নয়নমুখী কার্ িক্রদম সম্পৃি করা র্াদে না।  

 

 ভনবষ্যৎ পনরকল্পিা : (সুনিনদ যষ্ট ও পনরমাপনর্াগ্য, সময়) 
 

সমবায় এর সাংখ্যা সর্ৌরিক পর্ িাদয় রনদয় আসার জন্য অবসায়দন ন্যস্ত ৪৮০ টি সমবায় সরমরতর অবসায়ন রনষ্পনি করা আগামী অর্ ি বেদরর 

অন্যতম প্রিান লক্ষয। সসজন্য রনবিন বারতল ও অকার্ িকর হদয় পড়া সমবায় সরমরতসমূহসক পুনকার্ িকর করার পেদক্ষপ গ্রহণ করা হদব। 

পাশাপারশ উপদজলারিরিক ৭০টি সমবায় সরমরত রিরিত কদর উৎপােনমুখী সরমরতদত রূপান্তর করার উদযাগ বাস্তবায়ন করা হদব। উদ্ভাবনী 

উদযাদগর মােদম নবভাগীয় সমবায় কার্ যালনয়র ৮০টি সমবায় সনমনির অনিট কার্ যক্রম অিলাইি করা, ৪০০ জি সমবায়ীনক সেি রিরিক 

প্ররশক্ষণ এবং ৪২৩৫ জি সমবায়ীর আত্ম-কম িসাংস্থাদনর পর্ সুগম করাও অন্যতম লক্ষয। সমবাদয়র মােদম সেশীয় উৎপােন বৃরদ্ধ এবাং 

উৎপারেত পণ্য সরাসরর সিািাদের রনকে সুলি মূদল্য সপৌদে সেয়ার লদক্ষয সমবায় পদণ্যর ব্রারডাং, বাজারজাতকরদণ সহায়তা করা হদব। 

এোড়া সমবাদয়র মােদম নৃ-তারিক জনদগাষ্ঠী, সুরবিাবরঞ্চত ও অনগ্রসর জনদগাষ্ঠী ও  মরহলাদের সরাসরর ও রবকল্প কম িসাংস্থান সৃরি, 

সামারজক ও আরর্ িক তবষম্য হ্রাস এবাং জীবনর্াত্রার মান উন্নয়দন ও ক্ষমতায়দনর জন্য প্রকল্প/কম িসূরি গ্রহদণ সমবায় অরিেপ্তদর 

প্রকল্প/কম িসূরির প্রস্তাব সপ্ররণ করা হদব।  

 

২০২১-২২ অর্ যবছনরর সম্ভাব্য প্রিাি অজযিসমূহ :  

 ৭০ টি উৎপােনমুরখ সমবায় সাংগঠন করা হদব; 

 ৫৮০০ জনদক িারহো রিরিক ভ্রাম্যমাণ প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদব;  

 বারষ িক রনব িািনী কযাদলডার সমাতাদবক ১০০% সমবাদয়র রনব িািন অনুষ্ঠান রনরিত করা হদব; 
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প্রস্তাবিা 

 

প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বেতা ও জবাবরেরহ সজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের 

র্র্ার্র্ ব্যবহার রনরিতকরদণর মােদম  রূপকল্প ২০৪১ এর র্র্ার্র্ বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

 

যুগ্ম-নিবন্ধক, নবভাগীয় সমবায় কার্ যালয়, রংপুর 

 

এবাং 

 

নিবন্ধক ও মহাপনরচালক, সমবায় অনিদপ্তর, ঢাকা 

 

এর মদে ২০২১ সানলর জুি মানসর ১৭ তাররদখ এই বারষ িক কম িসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হল।   

 

 

 

 

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ রনম্নরলরখত রবষয়সমূদহ সিত হদলন:
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সসকশন ১: নবভাগীয় সমবায় কার্ যালয়, রংপুর এর রূপকল্প, অরিলক্ষয, সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাবরল 

 

 

১.১ রূপকল্প: 

টটকসই সমবায়, টটকসই উন্নয়ি। 

 

১.২ অরিলক্ষয: 

সমবায়ীনদর সেমিা বৃনি এবং উনযাক্তা সৃনষ্টর মাধ্যনম কৃনষ, অকৃনষ, আনর্ যক ও 

টসবা খানি টটকসই সমবায় গনড় টিালা। 

 

১.৩ কম িসম্পােদনর সক্ষত্র : 

 

১) উৎপাদি, আনর্ যক ও টসবাখানি সমবায় গঠি; 

২) টটকসই সমবায় গঠনি কার্ যক্রম গ্রহণ; 

৩) সমবায় সংগঠনির সেমিা বৃনি ও উনযাক্তা সৃজি; 

 

সুশোসন ও সংস্কোরমূল   র্ মসম্পোদযনর কেত্র (মনিপনরষদ নবভাগ কর্তযক নিি যানরি) 

 

১) সুশোসন ও সংস্কোর মূল   ো মক্রর্ কজোরদোর রণ 

 

১.৪ কার্ িাবরল: (আইন/রবরি দ্বারা রনি িাররত কার্ িাবনল)    

 

1. সমবায় আদনশ য/দশ যনি উদ্বুিকরণ ও সমবায় গঠি; 

2. নিরীো, পনরদশ যি ও িদারনকর মাধ্যনম সমবায় সনমনিগুনলানি সুশাসি প্রনিষ্ঠা        

করা;  

3. সমবায় অনিদপ্তনরর কম যকিযা-কম যচানরনদর উচ্চির প্রনশেনণর সুনর্াগ সৃনষ্টর 

মাধ্যনম টপশাগি দেিা বৃনি করা;  

4. প্রনশেনণর মাধ্যনম সমবায়ীনদর দেিা বৃনি এবং উনযাক্তা সৃজনি সহায়িা করা;  

5. সমবায় টিটওয়ানকযং টজারদার করার লনেয সমবায় মূল্যনবানির প্রচার, প্রকাশিা, 

টসনমিার ও কম যশালার আনয়াজি এবং প্রানিষ্ঠানিক স্বীকৃনি প্রদাি; 

6. পূ ূঁরজ গঠন ও রবরনদয়াদগর মােদম আত্মকম িসাংস্থান সৃরি করা; 

7. গ্রামীণ মনহলা ও সািারণ জিনগানষ্ঠর েমিায়ি ও আর্ য-সামানজক উন্নয়নির লনেয 

সমবায় নভনিক প্রকল্প ও কম যসূনচর বাস্তবায়ি; 

8. সমবায় পণ্য ব্রানডং ও বাজার সংনর্াগ প্রনিষ্ঠায় সমবায়ীনদর দেিা উন্নয়নি 

সহায়িা করা; 

9. সমবায় অনিদপ্তনরর অনভলেয অজযি ও কার্ যাবলী বাস্তবায়নি প্রনয়াজিীয় 

সহনর্ানগিা প্রদাি।  
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টসকশি ২ : নবভাগীয় সমবায় কার্ যালয়, রংপুর এর নবনভন্ন কার্ যক্রনমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

 

কম যসম্পাদি 

সূচকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃি অজযি 

লেযমাত্রা  

২০২১-২২ 

প্রনেপণ   
নিি যানরি লেযমাত্রা 

অজযনির টেনত্র টর্ৌর্ভানব 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

মিণালয়/নবভাগ/ 

সংস্হাসমূনহর িাম 

 

উপািসূত্র 

 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

আত্ম-কম যসংস্থাি সৃনষ্টর 

মাধ্যনম টবকারত্ব দূর কনর 

আর্ য-সামানজক উন্নয়ি। 

সমবায় সংগঠনির 

মাধ্যনম স্ব-কম যসংস্থাি 
জি ৪৫৪০ ৩৩০৩ ৪২৩৫ ৪৫০০ ৫০০০ 

সমবায় নবভাগ, মনহলা ও 

নশশু মিণালয়, সমাজ 

কল্যাণ মিণালয়, যুব ও 

ক্রীড়া মিণালয় 

উপনজলা ও 

টজলা সমবায় 

কার্ যালয় সমূনহর 

মানসক ও 

ত্রত্রমানসক নরটাি য 

সমবায় সনমনি নিরীোর 

মাধ্যনম অনিয়ম উদঘাটি 

ও ব্যবস্থাপিা কনমটির 

জবাব নদনহ নিনিিকরণ 

সনমনির নিরীো 

সম্পানদি 
সংখ্যা ৫৫৫০ ৭০৩৩ ৭১৮৭ ৭২০০ ৭৩০০ 

সমবায় নবভাগ, মৎস্য ও 

প্রানণসম্পদ মিণালয়, কৃনষ 

মিণালয়, এলনজইনি, 

নবআরনিব ও কাল্ব। 

উপনজলা ও 

টজলা সমবায় 

কার্ যালয় সমূনহর 

মানসক ও 

ত্রত্রমানসক নরটাি য 

সমবানয় সুশাসি প্রনিষ্ঠা 

করা 

ব্যবস্থাপিা কনমটির 

নিব যাচি/অন্তব যিী 

ব্যবস্থাপিা কনমটি গঠিি 

% ৭০% ৬৭% ৯০% ৯২% ৯৫% সমবায় নবভাগ। 

উপনজলা ও 

টজলা সমবায় 

কার্ যালয় সমূনহর 

মানসক ও 

ত্রত্রমানসক নরটাি য 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

সসকশন ৩ :  

কর্ যসম্পাদননি কেত্র, অগ্রোরি োর,  ো মক্রর্,  র্ মসম্পোদন সূচ  এবং লেযর্োত্রো 
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কর্ যসম্পাদন 

ক্ষেত্র 

 

ক্ষেনত্রি 

র্ান 

 

কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন সূচক 

 

গণনো 

পদ্ধরত 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচনকি 

র্ান 

 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১9-

20 

 

প্রকৃত 

অর্যন* 

২০20-

২0২1 

লেযর্াত্রা/রনর্ যায়ক ২০২1-2022 

প্রনেপর্ 

২০22-

২3 

প্রনেপর্ 

২০২3-

২4 

অসাধাির্ 
অরত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলরত 

র্ান 

চলরত 

র্াননি 

রননে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

এরপএ স্বোের োরী অরিযসর কর্ যসম্পাদননি কেত্র 

[১] 

উৎপোদন, 

আরথ ম  ও 

কসবোখোযত 

সর্বোয় 

গঠন 

 

র্োন: 

১৭ 

 

 

[১.১] রনবন্ধন 

[১.১.১] উদু্বদ্ধ রণ সিো 

আযয়োরজত 
সর্রি সংখ্যো ২ ২১৮ ২৬৩ ৩১৩ ২৯০ ২৮০ ২৬৩ ২৫০ ৩৫০ ৪০০ 

[১.১.২] রনবন্ধন আযবদন 

রনষ্পরির হোর 
গড় % 5 ১০০% 

১০০% 

(৫২২) 
১০০% ৯০% ০ ০ ০ ১০০% ১০০% 

[১.১.৩] উৎপোদনমুখী 

সর্বোয় সরর্রত গঠিত 
সর্রি সংখ্যো ৫ ৭১ ৫৬ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৬ ৫০ ৮০ ৮৫ 

[১.২] উৎপোদনমুখী 

খোযত সর্বোয়ীযদর 

প ুঁরজ রবরনযয়োযগর 

র্োধ্যযর্ স্ব- র্ মসংস্থোন 

[1.2.১] সর্বায় সংগঠননি 

র্াধ্যনর্ স্ব-কর্ যসংস্থান 
সর্রি র্ন ৫ ৪৫৪০ ৩৩০৩ ৪২৩৫ ৩৮০০ ৩৫০০ ৩৩০৩ ৩০০০ ৪৫০০ ৫০০০ 

[২] কে সই 

সর্বোয় 

গঠযন 

কার্ যক্রম 

গ্রহণ 

 

 

 

র্োন: 

৩৫ 

 

[২.১]  তদািরক 

ও র্াননান্নয়ন 

[২.১.১] র্যেল সর্বোয় 

সরর্রত সৃজন  
সর্রি সংখ্যো ৩ ৬৬ ৫৫ ৬০ ৫৭ ৫৬ ৫৫ ৫০ ৭০ ৭৫ 

[২.১.২] অ োh© র সরর্রতর 
হোলনোগোদ তোরল ো 
সং রলত  

- তোররখ ৩ 
১৪ 

আগস্ট 

১৪ 

আগস্ট 
১৪ আগস্ট 

২৬ 

আগস্ট 

৩০ 

আগস্ট 

০৬ 

টসনেম্বর 

১৩ 

টসনেম্বর 

০৭ 

আগস্ট 

৩০ 

জুলাই 

[২.১.৩] সরর্রতর বোৎসরর  

রনব মোচনী  যোযলন্ডোর 

সং রলত  

- তোররখ ৩ 
১৪ 

আগস্ট 

১৪ 

আগস্ট 
১৪ আগস্ট 

২৬ 

আগস্ট 

৩০ 

আগস্ট 

০৬ 

টসনেম্বর 

১৩ 

টসনেম্বর 

০৭ 

আগস্ট 

৩০ 

জুলাই 

[২.১.৪] রনি মোররত ছয  

বোরষ ম  পররসংখ্যোন 

প্ররতযবদন সং রলত  

- তোররখ ৩ 
১৪ 

আগস্ট 

১৪ 

আগস্ট 
১৪ আগস্ট 

২৬ 

আগস্ট 

৩০ 

আগস্ট 

০৬ 

টসনেম্বর 

১৩ 

টসনেম্বর 

০৭ 

আগস্ট 

৩০ 

জুলাই 

[২.২] সর্বোয় 

সুশোসন প্ররতষ্ঠো 

[২.২.১] ব্যবস্থোপনো  রর্টির 

রনব মোচন অনুরষ্ঠত/অন্তব মতী 

 রর্টি গঠিত  

সর্রি % ২ ৭০% 
৬৭% 

(১১২৮) 
৯০% ৮৫% ৮০% ৬৭% ৬০% ৯২% ৯৫% 

[২.২.২]  োh© র সরর্রতি 
বোরষ ম  আরথ ম  রববরণী  
প্রোরি রনরিতকৃত 

- তোররখ ৩ 
৩১ 

আগস্ট 

৩১ 

আগস্ট 
৩১ আগস্ট 

৩০ 

টসনেম্বর 

৩১ 

অনটাবর 

৩০ 

িনভম্বর 

৩১ 

নিনসম্বর 

৩১ 

আগস্ট 

৩১ 

জুলাই 

[২.২.৩] সরর্রত পররদশ মন 

সম্পোরদত 
সর্রি সংখ্যো ৩ ১৫৩০ ১৫১১ ২১১৮ ১৭০০ ১৬০০ ১৫১১ ১৫০০ ২১৫০ ২২০০ 
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কর্ যসম্পাদন 

ক্ষেত্র 

 

ক্ষেনত্রি 

র্ান 

 

কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন সূচক 

 

গণনো 

পদ্ধরত 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচনকি 

র্ান 

 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১9-

20 

 

প্রকৃত 

অর্যন* 

২০20-

২0২1 

লেযর্াত্রা/রনর্ যায়ক ২০২1-2022 

প্রনেপর্ 

২০22-

২3 

প্রনেপর্ 

২০২3-

২4 

অসাধাির্ 
অরত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলরত 

র্ান 

চলরত 

র্াননি 

রননে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

এরপএ স্বোের োরী অরিযসর কর্ যসম্পাদননি কেত্র 

[২.২.৪]  ো ম র সর্বোয় 

সরর্রতর রনরীেো সম্পোদযনর 

হোর 

ক্রর্পরিভূত % 3 ১০০% 
৯৬% 

(৭০৩৩) 
১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ১০০% ১০০% 

[২.২.৫] রনরীেো সম্পোরদত 

সরর্রতর এরজএর্ অনুরষ্ঠত 
সর্রি % ২ ৭২% 

৩৮% 

(২৪৯১) 
৯০% ৮৫% ৮০% ৩৮% ৩০% ৯২% ৯৫% 

 

[২.২.৬] রনরীেো প্ররতযবদন 

প মোযলোচনো ও ব্যবস্থো গ্রহণ 
সর্রি সংখ্যো ২ - - ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ২৫০০ ৫০০০ ৫৫০০ 

[২.২.৭] রনরীেো সংযশোিনী 

প্রস্তোব দোরখলকৃত 
সর্রি সংখ্যো ২ - - ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ২৫০০ ৫০০০ ৫৫০০ 

[২.৩] রোজস্ব 

আদোয় 

[২.৩.১] রনরীেো রি 

আদোয়কৃত  
ক্রর্পরিভূত % ৩ ৯৬% 

৯৫% 

(২৫.৯৯) 
১০০% ৯৭% ৯৬% ৯৫% ৮০% ১০০% ১০০% 

[২.৩.২] সর্বোয় উন্নয়ন 

তহরবল আদোয়কৃত  
ক্রর্পরিভূত 

% 

 
৩ ১০০% 

৯৮% 

(৩১.৭৭) 
১০০% ৯৯% ৯৮% ৯৮% ৯০% ১০০% ১০০% 

[৩] সর্বোয় 

সংগঠযনর 

সের্তো 

বৃরদ্ধ ও 

উযযোক্তো 

সৃজন 

 

 

র্োন: 

১৮ 

[৩.১] স্থোনীয় 

চোরহদো রিরি  

প্ররশেণ  

[৩.১.১]  ভ্রোম্যর্োণ প্ররশেণ 

অনুরষ্ঠত  (পরুষ/র্রহলো) 
সর্রি জন ৬ ৫৫২৫ ৪৯৫০ ৫৮০০ ৫৭০০ ৫২০০ ৪৯৫০ ৪৯০০ ৫৬৫০ ৫৬৭৫ 

[৩.২] সর্বোয় 

ইনরিটিউযে 

চোরহদো অনু োয়ী 

প্ররশেণোথী 

কপ্ররণ  

[৩.২.১] প্ররশেণোথী কপ্রররত 

(পরুষ/র্রহলো)  

সর্রি % ৬ ১০০% 
১০০% 

(৬০০) 
১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ১০০% ১০০% 

[৩.৩] 

প্রোরতষ্ঠোরন  

স্বীকৃরত 

[৩.৩.১] জোতীয় সর্বোয় 

পরস্কোযরর জন্য র্যনোনয়ন 

কপ্রররত  

সর্রি সংখ্যা 2 ১০ ১০ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৫ ১০ ১০ 

[৩.৪] গযবষণো 

ও উদ্ভোবন 

[৩.৪.১] কসরর্নোর/  র্ মশোলো 

আযয়োরজত  
সর্রি সংখ্যা 2 ০২ ০১ ০১ ০ ০ ০ ০ ০২ ০৩ 

[৩.৪.২] উদ্ভোবন 

পোইলটিং/কররিয টিং 
সর্রি সংখ্যা 2 ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০ ০ ০২ ০৩ 
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কম যসম্পাদি টেত্র টেনত্রর মাি কার্ যক্রম কম যসম্পাদি 

সূচক 

গণিা পিনি একক কম যসম্পাদি 

সূচনকর মাি 
 প্রকৃি অজযি 

লেযমাত্রা/নিণ যায়ক ২০২০-২১ প্রনেপণ 

২০২১-২২ 

প্রনেপণ 

২০২২-২৩ 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০ 

অসািারণ অনি 

উিম 

উিম চলনি 

মাি 

চলনি 

মানির 

নিনে 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ 
৪ 

৫ 
৬ ৭ ৮ ৯ 

১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

সুশাসি ও সংস্কারমূলক কম যসম্পাদনির টেত্র 

সুশাসি ও সংস্কার মূলক 

কার্ যক্রনমর বাস্তবায়ি 

টজারদারকরণ 

৩০ [১.১] শুিাচার 

কম যপনরকল্পিা বাস্তবায়ি 

[১.১.১] 

শুিাচার 

কম যপনরকল্পিা 

বাস্তবানয়ি 

ক্রমপুনঞ্জভূি 

প্রাপ্ত 

িম্বর 
১০ - -        

[১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবি 

কম যপনরকল্পিা বাস্তবায়ি 

[১.২.১] ই-

গভর্ন্যান্স/ 

উদ্ভাবি 

কম যপনরকল্পিা 

বাস্তবানয়ি 

ক্রমপুনঞ্জভূি প্রাপ্ত 

িম্বর 

১০ - -        

[১.৩] িথ্য অনিকার 

কম যপনরকল্পিা বাস্তবায়ি 

[১.৩.১] িথ্য 

অনিকার 

কম যপনরকল্পিা 

বাস্তবানয়ি 

ক্রমপুনঞ্জভূি প্রাপ্ত 

িম্বর 

৩ 

- - 

       

[১.৪] অনভনর্াগ প্রনিকার 

কম যপনরকল্পিা বাস্তবায়ি 

[১.৪.১] 

অনভনর্াগ 

প্রনিকার 

কম যপনরকল্পিা 

বাস্তবানয়ি 

ক্রমপুনঞ্জভূি প্রাপ্ত 

িম্বর 

৪ 

- - 

       

[১.৫] টসবা প্রদাি প্রনিশ্রুনি 

কম যপনরকল্পিা বাস্তবায়ি 

[১.৫.১] টসবা 

প্রদাি প্রনিশ্রুনি 

কম যপনরকল্পিা 

বাস্তবানয়ি 

ক্রমপুনঞ্জভূি প্রাপ্ত 

িম্বর 

৩ 

- - 
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সংনর্াজিী-১ শব্দসংনেপ 

 

 

 

ক্ররমক নম্বর শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) রববরণ 
১ ২ ৩ 

১ রসরিএফ সমবায় উন্নয়ন তহরবল 

২ টিরসরি োইম, কস্ট, রিরজে 

৩ রবরসএ বাাংলাদেশ সমবায় একাদিনম 

৪ আসই আঞ্চরলক সমবায় ইনরস্টটিউে 

৫ রবরবএস বাাংলাদেশ ব্যযদরা অব স্টযাটিনস্টক্স 

৬ এনআইরি জাতীয় পররিয়পত্র 

৭ এরজএম বারষ িক সািারণ সিা 

৮ এসনিনজ টটকসই উন্নয়ি লেযমাত্রা 

৯ নসআইনজ কমি ইন্টানরস্ট গ্রুপ 
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সংনর্াজিী- ২ :  কম যসম্পাদি ব্যবস্থাপিা ও প্রমাণক 
 

ক্র.িং কার্ যক্রম কম িসম্পােন সূিক বাস্তবায়নকারী দপ্তর লেযমাত্রা অজযনির প্রমাণক 

1.  

[১.১] রনবন্ধন 

[১.১.১] উদ্বুদ্ধ রণ সিো 

আযয়োরজত 

নবভাগীয় সমবায় কার্ যালয় রবিোগীয় প্রিোন  র্তম  স্বোেররত 

প্রতযয়ন পত্র  

উযেখ্য ক , কজলো রিরি  সিোর 

তোরল ো (যজলোর নোর্, অনুরষ্ঠত 

সিোর সংখ্যো এবং উপরস্থরতর 

সংখ্যো) রবিোগীয় অরিযস 

সংররেযত থো যব 

2.  

[১.১.২] রনবন্ধন আযবদন 

রনষ্পরির হোর 

নবভাগীয় সমবায় কার্ যালয় রবিোগীয় প্রিোন  র্তম  স্বোেররত 

প্রতযয়ন পত্র  

উযেখ্য ক , কজলো রিরি  তোরল ো 

(আযবদন োরীর নোর্, ঠি োনো, 

আযবদন গ্রহযণর তোররখ, আযবদন 

রনষ্পরির তোররখ, রনবন্ধন 

প্রদোন/যিরত, রনবন্ধন নং/যিরত 

প্রদোযনর স্মোর  ও তোররখ) 

3.  [১.১.৩] উৎপোদনমুখী সর্বোয় 

সরর্রত গঠিত 

নবভাগীয় সমবায় কার্ যালয় রবিোগীয় প্রিোন  র্তম  স্বোেররত 

প্রতযয়ন পত্র  

উযেখ্য ক , কজলো রিরি  তোরল ো 

সর্বোয় সরর্রতর নোর্, ঠি োনো, 

রনবন্ধন নং, তোররখ, উৎপোদনমুখী 

রহযসযব ক োষণো/রনি মোরযণর 

তোররখ) 

4.  

[১.২] উৎপোদনমুখী 

খোযত সর্বোয়ীযদর প ুঁরজ 

রবরনযয়োযগর র্োধ্যযর্ স্ব-

 র্ মসংস্থোন 

[1.2.১] সর্বায় সংগঠননি 

র্াধ্যনর্ স্ব-কর্ যসংস্থান 

নবভাগীয় সমবায় কার্ যালয় রবিোগীয় প্রিোন  র্তম  স্বোেররত 

প্রতযয়ন পত্র  

উযেখ্য ক , কজলো  র্তম  প্রদরশ মত 

তযথ্যর আযলোয   র্ মসংস্থোন এর 

তোরল ো (যজলোর নোর্,  র্ মসংস্থোন 

সৃরজত সর্বোয় এর সংখ্যো, 

 র্ মসংস্থোন এর সংখ্যো) 

5.  [২.১] তদািরক ও 

র্াননান্নয়ন 

[২.১.১] র্যেল সর্বোয় সরর্রত 

সৃজন  

নবভাগীয় সমবায় কার্ যালয় রবিোগীয় প্রিোন  র্তম  স্বোেররত 

প্রতযয়ন পত্র  

উযেখ্য ক , কজলো রিরি  তোরল ো 

সর্বোয় সরর্রতর নোর্, ঠি োনো, 

রনবন্ধন নং, তোররখ, র্যেল 

রহযসযব ক োষণো/রনি মোরযণর 

তোররখ) 

6.  [২.১.২] অ োh© র সরর্রতর 
হোলনোগোদ তোরল ো সং রলত  

নবভাগীয় সমবায় কার্ যালয় রবিোগীয় প্রিোন  র্তম  স্বোেররত 

প্রতযয়ন পত্র  

উযেখ্য ক , সরর্রতর নোর্, কররজ: 

নং ও অ ো ম র হওয়োর তোররখ  

 

7.  [২.১.৩] সরর্রতর বোৎসরর  

রনব মোচনী  যোযলন্ডোর সং রলত  

নবভাগীয় সমবায় কার্ যালয় রবিোগীয় প্রিোন  র্তম  স্বোেররত 

প্রতযয়ন পত্র  

উযেখ্য ক , সরর্রতর নোর্, কররজ; 

নং, তোররখ ও রনব মোচযনর সম্ভোব্য 

তোররখ 
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8.  [২.১.৪] রনি মোররত ছয  বোরষ ম  

পররসংখ্যোন প্ররতযবদন 

সং রলত  

নবভাগীয় সমবায় কার্ যালয় রবিোগীয় প্রিোন  র্তম  স্বোেররত 

প্রতযয়ন পত্র  

উযেখ্য ক , কজলো কথয  প্রোি 

প্ররতযবদন সংরেণ ও রবিোগীয় 

ক ন্দ্রীয়/প্রোথরর্  সরর্রতর বোরষ ম  

পররসংখ্যোর এর তোরল ো 

 

9.  

[২.২] সর্বোয় সুশোসন 

প্ররতষ্ঠো 

[২.২.১] ব্যবস্থোপনো  রর্টির 

রনব মোচন অনুরষ্ঠত/অন্তব মতী  রর্টি 

গঠিত  

নবভাগীয় সমবায় কার্ যালয় রবিোগীয় প্রিোন  র্তম  স্বোেররত 

প্রতযয়ন পত্র  

উযেখ্য ক , কজলো রিরি  তোরল ো 

(সর্বোয় সরর্রতর নোর্ ও রনবন্ধন 

নং, রবযর্োন  রর্টির কর্য়োদ 

উিীযণ মর তোররখ, রনব মোচন 

অনুষ্ঠোযনর তোররখ/অন্তবতী  রর্টি 

গঠযনর তোররখ, অন্তবতী  রর্টি 

গঠযনর আযদশ নং ও তোররখ) 

 

10.  

[২.২.২]  োh© র সরর্রতি 
বোরষ ম  আরথ ম  রববরণী প্রোরি 

রনরিতকৃত 

নবভাগীয় সমবায় কার্ যালয় রবিোগীয় প্রিোন  র্তম  স্বোেররত 

প্রতযয়ন পত্র  

উযেখ্য ক , কজলো রিরি  তোরল ো 

(সর্বোয় সরর্রতর নোর্, এবং 

আরথ ম  রববরণী প্রোরির তোররখ) 

 

11.  

[২.২] সর্বোয় সুশোসন 

প্ররতষ্ঠো 

[২.২.৩] সরর্রত পররদশ মন 

সম্পোরদত  

নবভাগীয় সমবায় কার্ যালয় রবিোগীয় প্রিোন  র্তম  স্বোেররত 

প্রতযয়ন পত্র  

উযেখ্য ক , কজলো রিরি  

তোরল ো, সর্বোয় সরর্রতর নোর্, 

পররদশ মন োরী  র্ ম তমোর নোর্, 

পদবী ও পররদশ মযনর তোররখ 

 

12.  

[২.২.৪]  ো ম র সর্বোয় 

সরর্রতর রনরীেো সম্পোদযনর 

হোর 

নবভাগীয় সমবায় কার্ যালয় রবিোগীয় প্রিোন  র্তম  স্বোেররত 

প্রতযয়ন পত্র  

উযেখ্য ক , কজলো রিরি  তোরল ো 

(অরেে অরিসোযরর নোর্, 

অরেেকৃত সর্বোয় সরর্রতর নোর্, 

অরেে 

13.  

[২.২.৫] রনরীেো সম্পোরদত 

সরর্রতর এরজএর্ অনুরষ্ঠত 

নবভাগীয় সমবায় কার্ যালয় রবিোগীয় প্রিোন  র্তম  স্বোেররত 

প্রতযয়ন পত্র  

উযেখ্য ক , কজলো রিরি  তোরল ো 

(সর্বোয় সরর্রতর নোর্, অরেে 

সম্পোদযনর তোররখ, এরজএর্ 

অনুষ্ঠোযনর তোররখ) 

14.  

[২.২.৬] রনরীেো প্ররতযবদন 

প মোযলোচনো ও ব্যবস্থো গ্রহণ 

নবভাগীয় সমবায় কার্ যালয় রবিোগীয় প্রিোন  র্তম  স্বোেররত 

প্রতযয়ন পত্র  

উযেখ্য ক , কজলো রিরি  তোরল ো 

(প মোযলোচনোকৃত সরর্রতর নোর্, 

রনবন্ধন নং ও তোররখ, গৃহীত 

ব্যবস্থোর রববরণ,জোরীকৃত পযত্রর 

স্মোর  নং ও তোররখ) 
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15.  

[২.২.৭] রনরীেো সংযশোিনী 

প্রস্তোব দোরখলকৃত 

নবভাগীয় সমবায় কার্ যালয় রবিোগীয় প্রিোন  র্তম  স্বোেররত 

প্রতযয়ন পত্র  

উযেখ্য ক , কজলো রিরি  তোরল ো 

(রনরীেো সংযশোিনকৃত সরর্রতর 

নোর্, রনবন্ধন নং ও তোররখ, গৃহীত 

ব্যবস্থোর রববরণ,জোরীকৃত পযত্রর 

স্মোর  নং ও তোররখ) 

16.  

[২.৩] রোজস্ব আদোয় 

[২.৩.১] রনরীেো রি আদোয়কৃত  নবভাগীয় সমবায় কার্ যালয় রবিোগীয় প্রিোন  র্তম  স্বোেররত 

প্রতযয়ন পত্র  

উযেখ্য ক , কজলো রিরি  তোরল ো 

(সর্বোয় সরর্রতর নোর্, বরণ মত নীে 

লোি, িো মকৃত অরেে কসস, 

আদোয়কৃত েো োর পররর্োণ) 

17.  [২.৩.২] সর্বোয় উন্নয়ন তহরবল 

আদোয়কৃত  

নবভাগীয় সমবায় কার্ যালয় রবিোগীয় প্রিোন  র্তম  স্বোেররত 

প্রতযয়ন পত্র  

উযেখ্য ক , কজলো রিরি  তোরল ো 

(সর্বোয় সরর্রতর নোর্, বরণ মত নীে 

লোি, িো মকৃত রসরেএি, 

আদোয়কৃত েো োর পররর্োণ) 

18.  [৩.১] স্থোনীয় চোরহদো 

রিরি  প্ররশেণ  
[৩.১.১] ভ্রোম্যর্োণ প্ররশেণ 

অনুরষ্ঠত (পরুষ/র্রহলো) 

নবভাগীয় সমবায় কার্ যালয় রবিোগীয় প্রিোন  র্তম  স্বোেররত 

প্রতযয়ন পত্র  

উযেখ্য ক , কজলো রিরি  প্ররশেণ 

তোরল ো (যজলোর নোর্, ক োস ম 

সংখ্যো, উপরস্থরতর সংখ্যো) 

19.  
[৩.২] সর্বোয় 

ইনরিটিউযে চোরহদো 

অনু োয়ী প্ররশেণোথী 

কপ্ররণ  

[৩.২.১] প্ররশেণোথী কপ্রররত 

(পরুষ/র্রহলো)  

নবভাগীয় সমবায় কার্ যালয় রবিোগীয় প্রিোন  র্তম  স্বোেররত 

প্রতযয়ন পত্র  

উযেখ্য ক , কজলো রিরি  প্ররশেণ 

তোরল ো (য োযস মর নোর্, ক োযস মর 

তোররখ, কপ্রররত প্ররশেণোথীর 

সংখ্যো) 

20.  [৩.৩] প্রোরতষ্ঠোরন  

স্বীকৃরত 

[৩.৩.১] জোতীয় সর্বোয় 

পরস্কোযরর জন্য র্যনোনয়ন 

কপ্রররত  

নবভাগীয় সমবায় কার্ যালয় রবিোগ হযত  যোেোগরর রিরি  

কপ্রররত সরর্রতর নোর্ ও  োবতীয় 

তথ্য 

21.  

[৩.৪] গযবষণো ও 

উদ্ভোবন 

[৩.৪.১] কসরর্নোর/  র্ মশোলো 

আযয়োরজত  

নবভাগীয় সমবায় কার্ যালয় রবিোগ  র্তম  আযয়োরজত 

কসরর্নোর বো  র্ মশোলোর  োবতীয় 

কর ে মপত্র 

22.  
[৩.৪.২] উদ্ভোবন 

পোইলটিং/কররিয টিং 

নবভাগীয় সমবায় কার্ যালয় কজলো  র্তম  উদ্ভোবন 

পোইলটিং/কররিয টিং এর  োবতীয় 

কর ে মপত্র 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

সাংদর্াজনী ৩: অর্ন্ অনফনসর সনে সংনিষ্ট কম যসম্পাদি সূচকসমূহ 

 

 

 কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূিক টর্সকল অনফনসর সানর্ সংনিষ্ট সংনিষ্ট অনফনসর সানর্ কার্ যক্রম 

সমন্বনয়র টকৌশল 

সর্বোয় সুশোসন প্ররতষ্ঠো সনমনির নিরীো সম্পানদি নবআরনিনব 

নবআরনিনব সমবায় সমূনহর 

নিরীো ৩১ টশ মাচ য িানরনখ সম্পন্ন 

করার প্রনয়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 

করা। 

সর্বোয় সুশোসন প্ররতষ্ঠো সনমনির নিরীো সম্পানদি কালব 

কালব সমবায় সমূনহর নিরীো ৩১ 

টশ মাচ য িানরনখ সম্পন্ন করার 

প্রনয়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। 

সর্বোয় সুশোসন প্ররতষ্ঠো সনমনির নিরীো সম্পানদি এলনজইনি 

এলনজইনি সমবায় সমূনহর নিরীো 

৩১ টশ মাচ য িানরনখ সম্পন্ন করার 

প্রনয়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। 
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সাংদর্াজনী ৫: ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম িপররকল্পনা, ২০২১-২২ 

 

 

ক্র. নং  কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচনকি র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধাির্ উত্তর্ চলরত র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১. [১.১] ই-নরিি ব্যবহাি বৃরি   [১.১.১] ই-ফাইনল ক্ষনাট রনস্পরিকৃত % ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২. 

[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকির্ 

[২.১.১] তথ্য বাতায়নন সকল ক্ষসবা বক্স 

হালনাগাদকৃত 
সংখ্যা ১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রবরিন্ন প্র োশনো ও তথ্যোরদ 

তথ্য বাতায়নন প্র োরশত 
সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

০৩. 

[৩.১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন 

কর্ যপরিকল্পনা বাস্তবায়ন  

[৩.১.১]  র্ মপরর ল্পনো বোস্তবোয়ন 

সংক্রোন্ত প্ররশেণ আযয়োরজত  
 ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কর্ যপরিকল্পনাি বাস্তবায়ন 

অগ্রগরত পর্ যানলাচনা সংক্রান্ত সভা 

আনয়ারর্ত 

সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কর্ যপরিকল্পনাি অধ যবারষ যক স্ব-

মূল্যায়ন প্ররতনবদন ঊর্ধ্যতন কর্তযপনেি 

রনকট ক্ষপ্ররিত 

তারিখ ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪. [৪.১] এ টি উদ্ভাবনী ধাির্া/ ক্ষসবা 

সহরর্কির্/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন  ো মক্রর্ 

বোস্তবোয়ন  

[৪.১.১] এ টি উদ্ভাবনী ধািনা/ ক্ষসবা 

সহরর্কির্/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন  ো মক্রর্ 

বোস্তবোরয়ত  

তোররখ  ৫ ২৮/২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 
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সাংদর্াজনী ৬: অনভনর্াগ প্রনিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কম যপনরকল্পিা, ২০২১-২০২২ 

 

কার্ যক্রনর্ি ক্ষেত্র 

 
র্ান 

কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

 

 

প্রর্োণ  
একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচনকি র্ান 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২০-

২১ 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধাির্ 
অরত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলরত 

র্ান 

চলরত 

র্াননি 

রননে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক 

ব্যবস্থোপনো 

 

 

৫ 

[১.১] অরিয োগ রনষ্পরি  র্ ম তমো 

(অরন ) ও আরপল  র্ ম তমোর তথ্য 

ওযয়বসোইযে ত্রত্রর্োরস  রিরিযত 

হোলনোগোদ রণ  

[১.১.১]  অরনক ও 

আরপল কর্ যকতযাি 

তথ্য 

হালনাগাদকৃত 

এবং ওনয়বসাইনট 

আপনলাডকৃত 

হোলনোগোদ 

সম্পযন্নর 

সর োরর পত্র, 

ওযয়বসোইযের 

রলং  

সংখ্যো 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

পরিবীের্ ও 

সের্তা উন্নয়ন 

 

২০ 

[২.১] রনরদ মি সর্যয় অনলোইন/ 

অিলোইযন প্রোি অরিয োগ রনষ্পরি 

এবং রনষ্পরি সংক্রোন্ত র্োরস  

প্ররতযবদন উর্ধ্মতন  র্তমপে বরোবর 

কপ্ররণ   

[২.১.১] অরিয োগ 

রনষ্পরিকৃত  

রনষ্পরি 

প্ররতযবদন 

% 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২]  র্ ম তমো/ র্ মচোরীযদর অরিয োগ 

প্ররত োর ব্যবস্থো এবং রজআরএস 

সিেওয়যোর রবষয়  প্ররশেণ আযয়োজন 

[২.২.১] প্ররশেণ 

আযয়োরজত 

অরিস আযদশ, 

আযলোচযসূরচ, 

উপরস্থরতর 

হোরজরো 

সংখ্যো 
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রর্ারসক রভরত্তনত পরিবীের্ 

এবং ত্রত্রর্ারসক পরিবীের্ প্ররতনবদন 

উর্ধ্যতন কর্তযপনেি রনকট ক্ষপ্রির্ 

[২.৩.১] ত্রত্রর্ারসক 

প্ররতনবদন ক্ষপ্ররিত 

পররবীেণ 

প্ররতযবদন 
  

সংখ্যো 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থোপনো 

রবষযয় কি যহোল্ডোরগযণর সর্ন্বযয় 

অবরহত রণ সিো  

[২.৪.১] সিো 

অনুরষ্ঠত 

সিোর 

 ো মরববরণী সংখ্যো ৪ - - ২ ১  - - 
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সাংদর্াজনী ৭: টসবা প্রদাি প্রনিশ্রুনি বাস্তবায়ি কম যপনরকল্পিা, ২০২১-২০২২  

 

কার্ যক্রনর্ি 

ক্ষেত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

প্রর্োণ  

 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচনকি 

র্ান 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২০-

২১ 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধাির্ 
অরত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলরত 

র্ান 

চলরত 

র্াননি 

রননে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারতষ্ঠারনক 

 

 

১৩ 

[১.১] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত 

পরিবীের্ করর্টিি রসিান্ত 

বাস্তবায়ন 

[১.১.১] রসিান্ত 

বাস্তবারয়ত 

বোস্তবোয়ন 

প্ররতযবদন 
% ৮ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত 

ত্রত্রর্োরস  রিরিযত 

হোলনোগোদ রণ   

[১.২.১] 

ওযয়বসোইযে 

প্ররত ত্রত্রর্োরসয  

হোলনোগোদকৃত 

ওযয়বসোইযে 

হোলনোগোদকৃত 

কসবো প্রদোন 

প্ররতশ্রুরত 

সংখ্যো 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সের্তা 

অর্যন 
১২ 

[২.১] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত 

রবষয়   প্ররশেণ আযয়োজন  

 

[১.১.১] 

প্ররশেণ 

আযয়োরজত 

প্ররশেণ 

আযদশ, 

আযলোচযসূরচ, 

প্ররশেণোথীযদর 

তোরল ো, 

হোরজরোশীে 

 

সংখ্যা 

 

৫ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  ক্ষসবা প্রদান রবষনয় 

ক্ষেকনহাল্ডািগনর্ি সর্ন্বনয় 

অবরহতকির্ সভা আনয়ার্ন 

[১.৩.১]  

অবরহত রণ 

সিো অনুরষ্ঠত 

সিোর 

 ো মরববরণী 
সংখ্যা ৭ - - ২ ১ - - - 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

সাংদর্াজনী ৮: িথ্য অনিকার নবষনয় ২০২১-২২ অর্ যবছনরর বানষ যক কম যপনরকল্পিা  

 

কার্ যক্রনর্ি 

ক্ষেত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচনকি র্ান 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২০-

২১ 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

প্রর্ার্ক অসাধাির্ 
অরত 

উত্তর্ 
উত্তর্  

চলরত 

র্ান 

চলরত 

র্াননি 

রননে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারতষ্ঠারনক ১০ 

[১.১] তথ্য অরধকাি আইন অনুর্ায়ী 

রনধ যারিত সর্নয়ি র্নধ্য তথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] রনধ যারিত সর্নয়ি 

র্নধ্য তথ্য প্রদানকৃত 
% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
উর্ধ্যতন কার্ যালনয় ক্ষপ্ররিত  

প্ররতনবদন 

 

সের্তা বৃরদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রযণোরদতিোযব প্র োশয োগ্য 

তথ্য হালনাগাদ কনি ওযয়বসোইযে 

প্র োশ 

[১.2.১] হোলনোগোদকৃত 

তথ্য ওযয়বসোইযে 

প্র োরশত 

তারিখ 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

হালনাগাদকৃত 

স্বপ্রযণোরদতিোযব 

প্র োশয োগ্য তথ্যসহ 

ওনয়বসাইনটি রলংক। 

[১.৩] বোরষ ম  প্ররতযবদন প্র োশ  
[১.3.১] বোরষ ম  প্ররতযবদন 

প্র োরশত  
তোররখ  ০৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-

১১-

২০২১ 

১৫-

১২-

২০১৯ 

- - বারষ যক প্ররতনবদননি করপ 

[১.৪]  তথ্য অরধকাি আইন, ২০০৯ 

এি ৫ ধািা অনুসানি র্াবতীয় তনথ্যি 

কযাটাগরি  ও কযাটালগ ত্রতরি/ 

হালনাগাদকির্ 

[১.4.১]  তনথ্যি কযাটাগরি  

ও কযাটালগ 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত 

তারিখ ০৩   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

সংরিষ্ট রবষয় অন্তর্ভ যক্তকৃত 

র্ারসক সর্ন্বয় সভাি 

কার্ যরববির্ী 

[১.৫] তথ্য অরধকাি আইন ও 

রবরধরবধান সম্পনকয র্নসনচতনতা 

বৃরিকির্ 

[১.5.১]  প্রচোর  ো মক্রর্ 

সম্পন্ন 
সংখ্যা ০৩   ৩ ২ ১ - - 

সভা, ক্ষসরর্নাি, কর্ যশালাি 

অরফস আনদশ রকংবা 

প্রচািপনত্রি করপ। 

[১.৬] তথ্য অরি োর রবষযয় 

কর্ যকতযানদি প্ররশের্ আনয়ার্ন    

[১.6.১] প্ররশের্ 

আনয়ারর্ত 
সংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

প্ররশের্ আনয়ার্ননি 

অরফস আনদশ 
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