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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আঞ্চললক পলরচালক, আঞ্চললক কার্ যালয়, লবলসক, খুলনা 

 

এবাং 

 

চচয়ারম্যান, বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির লশল্প করদপাদরশন 

 

এর মদে স্বাক্ষলরত 

 

 

 

বালষ যক কম যসম্পােন চুলি 

 

 

 

 

১ জুলাই, ২০২১ - ৩০ জুন, ২০২২ 
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সূলচপত্র 

 

লবষয় পৃষ্ঠা নাং 

কম যসম্পােদনর সালব যক লচত্র ০৩ 

প্রস্তাবনা ০৪ 

চসকশন ১ : রূপকল্প, অলিলক্ষয, কম যসম্পােদনর চক্ষত্র এবাং কার্ যাবলী ০৫ 

চসকশন ২ : লবলিন্ন কার্ যক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রিাব  ০৬ 

চসকশন ৩ : কম যসম্পােন পলরকল্পনা  ০৭ 

সাংদর্াজনী ১:  শব্দসাংদক্ষপ ১৩ 

সাংদর্াজনী ২: কর্ মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রর্াণক ১৪ 

সাংদর্াজনী ৩ : অন্য অলফদসর সদে সাংলিষ্ট কম যসম্পােন সূচকসমূহ ২৩ 

সংয োজনী ৪: জোতীয় শুদ্ধোচোর ককৌশল কর্ মপররকল্পনো, ২০২১-২০২২ ২৪ 

সংয োজনী ৫: ই-গভর্ন্মোন্স ও উদ্ভোবন কর্ মপররকল্পনো, 2021-22 ২৭ 

সংয োজনী ৬: অরভয োগ প্ররতকোর ব্যবস্থো কর্ মপররকল্পনো, ২০২১-২০২২ ২৮ 

সংয োজনী ৭: কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত কর্ মপররকল্পনো, ২০২১-২০২২ ২৯ 

সংয োজনী ৮: তথ্য অরিকোর রবষযয় বোরষ মক কর্ মপররকল্পনো, 2021-22  ৩০ 
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আঞ্চললক কার্ যালয়, লবলসক, খুলনা-এর কম যসম্পােদনর সালব যক লচত্র 
 

সাম্প্রলতক অজযন, চযাদল্জ  এবাং িলব্যৎ  পলরকল্পনা 

 

 সাম্প্রলতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রধান অজযনসমূহ 

লবগত ৩ বছদরর প্রধান অজযন: বরগুনা ও ঝালকাঠি চজলাদত ২ টি লশল্পনগরী স্থাপন; লবলিন্ন লশল্পনগরীদত বরাদ্দদর্াগ্য ১৩৩টি প্লট 

বরাদ্দকরণ ও ৫২টি রুগ্ন ও বন্ধ প্লট চালুকরণ; ৭ টি মাঝালর, ৩৮৪ টি ক্ষুদ্র লশল্প ও ১৩৪৪ টি কুটির লশল্প লনবন্ধন; ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন 

লবষদয় ৪৬৩৫ জন, েক্ষতা উন্নয়ন লবষদয় ৪০৮ জন ও আধুলনক পদ্ধলতদত চমৌচাষ লবষদয় ১৬২ জনদক প্রলশক্ষণ প্রোন; সরকালরিাদব 

১.১৩ চমলিক টন মধু উ পােন ও চবসরকালর উদযািাদের মােদম ৪৯০৮ চমলিক টন মধু উ পােদন সহায়তা; ১.৫২ লক্ষ চমলিক টন 

চিাজয লবদণ আদয়ালিন লমলিতকরণ ও ১.৮৮ লক্ষ চমলিক টন লশল্প লবণ প্রলক্রয়াজাতকরদণ সহায়তা; লবলিন্ন লেবস উপলদক্ষয ১৭টি 

মর্লা ও ১টি চক্রতা-লবদক্রতা সলিলন আয় াজন, ববভাগী  ও মজলা প্রশাসন কর্তমক আয় াবজত ৫৩টি মর্লা  অংশগ্রহণ;  বববসয়কর 

বনজস্ব তহববল (লবলনত) হয়ত ক্ষুদ্র ও কুটির বশল্প খায়ত ৬৪৮ লক্ষ টাকা ঋণ ববতরণ এবং ৩৩৭০১ জদনর কম যসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃলষ্ট 

করা হদয়দছ। 
 

 

 

 

 সমস্যা এবাং চযাদল্জ সমূহ 
 

বশল্পনগরীর খালল ও অব্যবহৃত প্লটসমূদহর শতিাগ বরাদ্দ প্রোন; রুগ্ন/বন্ধ লশল্প ইউলনটসমূহ চালুকরণ; ইটিবপ স্থাপনয় াগ্য বশল্প 

ইউবনটসমূয়হ শতভাগ ইটিবপ স্থাপন; লশল্পনগরীর লবলিন্ন খাদত পাওনা আোয় শতিাগ লনলিতকরণ এবাং মামলাসমূদহর দ্রুত 

লনষ্পলিকরণ। 
 

 

 

 

 

 িলব্যৎ  পলরকল্পনা 

বশল্পনগরীর অবরাদ্দকৃত প্লট শতিাগ বরাদ্দকরণ; রুগ্ন/বন্ধ বশল্প ইউবনট চালুকরয়ণ কা মক্রর্ গ্রহণ; ইটিবপ স্থাপনয় াগ্য বশল্প 

ইউবনটসমূয়হ শতভাগ ইটিবপ স্থাপন কা মক্রর্ ত্বরাবিতকরণ; লশল্পনগরীর লবলিন্ন খাদত আোয় শতিাগ লনলিতকরদণ কার্ যক্রম গ্রহণ 

এবং মামলাসমূদহর দ্রুত লনষ্পলিকরদণ কার্ যক্রম চজারোরকরণ। 

 

২০২১-২০২২ অর্ যবছদরর সম্ভাব্য প্রধান অজযনসমূহ 
 

 

 

 

১. বশল্পনগরীর অবরাদ্দকৃত প্লট শতভাগ বরাদ্দকরণ; 

২. রুগ্ন/বন্ধ বশল্প ইউবনট চালুকরণ; 

৩. লশল্পনগরীর লবলিন্ন খাদত আোয় শতিাগ লনলিতকরণ; 

৪. মামলাসমূদহর দ্রুত লনষ্পলিকরণ; 

৫. অলিট আপলি লনষ্পলিকরণ; 

৬. মুবজববর্ ম উপলদক্ষয লবিাগীয় পর্ যাদয় চমলা আয় াজন; 

৭. ০.৫ লক্ষ মর্বিক টন মভাজয লবয়ণ আয় াবিনযুক্তকরণ; 

৮. সরকাবরভায়ব ৩০০ মকবজ ও চবসরকালর পর্ যাদয় ২৩০০ চম. টন মধু উ পােন; 

৯. বববসক বনজস্ব তহববল (বববনত) মেয়ক ২.৬০ মকাটি টাকা ঋণ ববতরণ এবং আদায় র হার শতভাগ বনবিতকরণ; 

১০. ব্যবস্থাপনা উন্ন ন ববর্য়  ২০৫০ জন, দক্ষতা উন্ন ন ববর্য়  ১৬০ জন এবং মর্ৌচার্ উন্ন ন ববর্য়  ৯০ জনয়ক প্রবশক্ষণ       

      প্রদান।
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প্রস্তাবনা 

 

লবলসক আঞ্চললক কার্ যালয়, খুলনা ও এর আওতাধীন চজলা কার্ যালয়সমূদহর প্রালতষ্ঠালনক েক্ষতা বৃলদ্ধ, স্বচ্ছতা ও 

জবাবলেলহ চজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্র্ার্র্ ব্যবহার লনলিতকরদণর মােদম রূপকল্প 

২০৪১ এর র্র্ার্র্ বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

আঞ্চললক পলরচালক, আঞ্চললক কার্ যালয়, লবলসক, খুলনা 

 

এবাং 

 

চচয়ারম্যান, বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির লশল্প করদপাদরশন 

 

 এর মদে  ২০২১ সাদলর জুন মাদসর ২৪ তালরদখ এই বালষ যক কম যসম্পােন চুলি স্বাক্ষলরত হল।  

 

এই চুলিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ লনম্নলললখত লবষয়সমূদহ সিত হদলন :  
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চসকশন ১ 

 

আঞ্চললক কার্ যালয়, লবলসক, খুলনা-এর রূপকল্প, অলিলক্ষয, কম যসম্পােদনর চক্ষত্র এবাং কার্ যাবলী 

 

১.১ রূপকল্প :  

লশল্প সমৃদ্ধ উন্নত বাাংলাদেশ গঠদন পলরদবশবান্ধব লশল্পায়ন 

 

১.২ অলিলক্ষয :   

ববলিক প্রলতদর্ালগতায় সক্ষম লশদল্পর লবকাশ, েক্ষ মানবসম্পে বতলর, কম যসাংস্থান সৃলষ্ট ও োলরদ্রয লনরসন 

 

 

১.৩ কম যসম্পােদনর চক্ষত্র  

১. পলরদবশবান্ধব মাঝালর, ক্ষুদ্র ও কুটির লশদল্পর দ্রুত লবকাশ ও উন্নয়ন এবাং লশল্পপ্লদটর শতিাগ ব্যবহার লনলিতকরণ ; 

২. মাঝালর, ক্ষুদ্র ও কুটির লশল্প খাদত উদযািা ও েক্ষ জনশলি বতলরর র্াধ্যয়র্ কম যসাংস্থান সৃলষ্টদত সহায়তা;  

৩. মাঝালর, ক্ষুদ্র ও কুটির লশল্পপণ্য লবপণদন সহায়তা ; 

৪. স্বাস্থযসিত ও পুলষ্ট সমৃদ্ধ খাযপণ্য উ পােন লনলিতকরণ; 

৫. প্রালতষ্ঠালনক সক্ষমতা বৃলদ্ধ। 

 

সুশোসন ও সংস্কোরমূলক কর্ মসম্পোদযনর কেত্র 

১) সুশোসন ও সংস্কোর মূলক কো মক্রর্ কজোরদোরকরণ 

 

১.৪ কার্ যাবলী 

১. মাঝালর, ক্ষুদ্র ও কুটির লশল্প স্থাপদন লবলনদয়াগপূব য ও লবলনদয়াদগাির চসবা প্রোন ; 

২. ঋণ ব্যবস্থাকরণ ও লবতরদণ সহায়তাকরণ ; 

৩. যুদগাপদর্াগী প্রলশক্ষদণর মােদম েক্ষ মানবসম্পে উন্নয়ন ও কম যসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃলষ্টকরণ ; 

৪. চমলা, চসলমনার, কম যশালা ও চক্রতা-লবদক্রতা সলিলন আদয়াজন ; 

৫. লশল্পপ্লদটর শতিাগ ব্যবহার লনলিতকরদণর লদক্ষয খালল/অব্যবহৃত প্লট বরাদদ্দর লদক্ষয প্লট বরাদ্দ কলমটির সিা  

    আদয়াজন, রুগ্ন/বন্ধ প্লদটর বরাদ্দ বালতলকরণ ও সম্ভাবনাময় উদযািার অনুকূদল প্লট বরাদ্দকরণ; 

৬. আধুলনক প্রযুলির সহায়তার মােদম স্বাস্থযসিত ও পুলষ্ট সমৃদ্ধ খাযপণ্য উ পােন লনলিতকরণ; 

৭. লশল্প ইউলনট লনবন্ধনকরণ।
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চসকশন ২ 

 

লবলসদকর লবলিন্ন কার্ যক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব কম যসম্পােন 

সূচকসমূহ 

একক প্রকৃত লক্ষযমাত্রা 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষপণ লনধ যালরত লক্ষযমাত্রা অজযদনর চক্ষদত্র 

চর্ৌর্িাদব োলয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/লবিাগ/সাংস্থাসমূদহর নাম 

উপািসূত্র 

(Source of Data) ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

লজলিলপদত লশল্প খাদতর 

অবদান বৃবি 

লজলিলপদত ক্ষুদ্র ও 

কুটির লশদল্পর 

অবদান বৃবি 

% ৩.৯৬ ৪.০৫ ৪.১৪ ৪.২৩ ৪.৩২ লশল্প মন্ত্রণালয়, বাবণজয মন্ত্রণালয় 

ও   

অর্ য মন্ত্রণালয়  

বাাংলাদেশ অর্ যননলতক 

সমীক্ষা ২০২০ 

(পৃষ্ঠা-২০) 

আদয়ালিনযুি চিাজয 

লবণ উৎপাদন বৃবি 

আদয়ালিনযুি 

চিাজয লবণ 

উৎপাদয়নর 

পবরর্াণ 

% ৮৯ ৫৩ ৯০ ৯২ ৯৫ লশল্প মন্ত্রণালয়, স্বাস্থয ও পলরবার 

কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাবণজয মন্ত্রণালয় 

ও  

অর্ য মন্ত্রণালয় 

I. লসআইলিলি প্রকল্প  

II. Bangladesh Salt 

Industries Information 

System (BSIIS) 

সফটওয়ার  

 

* সার্ব ক 
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চসকশন ৩ 

কম যসম্পােন পলরকল্পনা 

কম যসম্পােন 

চক্ষত্র 

চক্ষদত্রর 

মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পােন সূচক 

 

গণনা 

পিবত 

 

একক 

 

কম যসম্পােন 

সূচদকর মান 

 

প্রকৃত অজযন লক্ষযমাত্রা/লনণ যায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষপন 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপন 

২০২৩-২৪ অসাধারণ অলত 

উিম 

উিম চললত 

মান 

চললত 

মাদনর 

লনদম্ন 

২০১৯-২০ ২০২০-

২১
*
 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কম যসম্পােন চক্ষত্রসমূহ 

[১] 

পলরদবশবান্ধব 

মাঝালর, ক্ষুদ্র ও 

কুটির লশদল্পর 

দ্রুত লবকাশ ও 

উন্নয়ন এবাং 

লশল্পপ্লদটর 

শতিাগ ব্যবহার 

লনলিতকরণ 

 

২০ [১.১] প্রদজক্ট প্রফাইল 

প্রণয়ন 

[১.১.১] প্রণয়নকৃত 

প্রদজক্ট প্রফাইল 
সর্বি সংখ্যা ২ ৯০ ৮৮ ১০৫ ১০০ ৯৫ ৮৮ ৮৫ ১১০ ১১৫ 

[১.২] সাব-চসক্টর স্টালি 

প্রণয়ন ও প্রকাশ 

[১.২.১] প্রণয়নকৃত ও 

প্রকালশত সাব-চসক্টর 

স্টালি 

সর্বি সংখ্যা ২ ৭ ১০ ১৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ১৪ ১৫ 

[১.৩] লবপণন সমীক্ষা 

প্রণয়ন 

[১.৩.১] প্রণয়নকৃত 

লবপণন সমীক্ষা 
সর্বি সংখ্যা ১ ৭৩ ৭১ ৯০ ৮৩ ৭৬ ৭১ ৬৮ ৯২ ৯৫ 

[১.৪] পয়ের নকশা নমুনা 

ববতরণ 

[১.৪.১] ববতরণকৃত 

পয়ের নকশা নমুনা 
সর্বি সংখ্যা ১ ২৩২ ২০৯ ২৫০ ২৩৫ ২২০ ২০৯ ২০০ ২৫৫ ২৬০ 

[১.৫] কাবরগবর তথ্য 

ববতরণ 

[১.৫.১] ববতরণকৃত 

কাবরগবর তথ্য 
সর্বি সংখ্যা ১ ১৯৩ ১৮২ ২৩০ ২১৫ ১৯৮ ১৮২ ১৭০ ২৩৫ ২৪০ 

[১.৬] প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন 

ও মূল্যায়ন 

[১.৬.১] প্রণয়ন ও 

মূল্যায়নকৃত প্রকল্প 

প্রস্তাব 

সর্বি সংখ্যা ১ ১৫৫৬ ১৫০৪ ১৬৫০ ১৬০০ ১৫৫০ ১৫০৪ ১৪৫০ ১৬৭৫ ১৭০০ 

[১.৭] ব্যাাংদকর মােদম 

ঋণ ব্যবস্থা ও 

সহায়তাকরণ 

[১.৭.১] ঋণ 

লবতরণকৃত লশল্প 

ইউলনট 

সর্বি সংখ্যা ২ ১৩৮৬ ১৩৭৩ ১৪৩০ ১৪১২ ১৩৯২ ১৩৭৩ ১৩৫২ ১৪৫০ ১৪৭০ 

[১.৮] লশল্প ইউলনট লনবন্ধন [১.৮.১] লনবলন্ধত লশল্প 

ইউলনট 
সর্বি সাংখ্যা ১ ৪৮৭ ৬৪৩ ১০৩০০০ ৯০০০০ ৮০০০০ ৭০০০০ ৬০০০০ ১০৪০০০ ১০৫০০০ 

[১.৯.] লশল্পনগরীর 

অব্যবহৃত প্লট বরাদ্দকরণ 

[১.৯.১] প্লট 

বরাদ্দকরয়ণর লয়ক্ষয 

অনুবিত এলএবস 

কবর্টির সভা 

সর্বি সংখ্যা ১ ৮ ৮ ১৪ ১২ ১০ ৮ ৬ ১৬ ১৮ 

* সার্ব ক 
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কম যসম্পােন 

চক্ষত্র 

চক্ষদত্রর 

মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পােন সূচক 

 

গণনা 

পিবত 

 

একক 

 

কম যসম্পােন 

সূচদকর মান 

 

প্রকৃত অজযন লক্ষযমাত্রা/লনণ যায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষপন 

২০২২-

২৩ 

প্রদক্ষপন 

২০২৩-২৪ অসাধারণ অলত 

উিম 

উিম চললত 

মান 

চললত 

মাদনর 

লনদম্ন 

২০১৯-২০ ২০২০-

২১
*
 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কম যসম্পােন চক্ষত্রসমূহ 

   [১.৯.২] আদবেদনর    

লিলিদত খালল প্লট 

বরাদ্দকৃত 

সমলষ্ট % 
২ - - 

৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯২ ৯৫ 

[১.১০] লশল্পনগরীর 

কার্ যক্রদম গলতশীলতা 

আনয়দন বশল্পনগরী 

পবরদশ মন 

[১.১০.১] 

পবরদশ মনকৃত 

বশল্পনগরী 
সর্বি সাংখ্যা ২ - ১২ ১৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ১৪ ১৫ 

[১.১১] রুগ্ন/বন্ধ বশল্প 

ইউবনট চালুকরণ 

[১.১১.১] চালুকৃত 

বশল্প ইউবনট 
সর্বি % ২ - - ২৫ ২৩ ২০ ১৭.৯ ১৫ ২৮ ৩০ 

[১.১২] মুবজববর্ ম উপলয়ক্ষয 

বববসয়ক বৃক্ষয়রাপন 

কর্ মসূবচ 

[১.১২.১] মরাপণকৃত 

বৃক্ষ সর্বি সংখ্যা ২ - ৪৯৭ ১০০০ ৮৩০ ৬৬০ ৪৯৭ ৪৫০ - - 

[২] মাঝালর, 

ক্ষুদ্র ও কুটির 

লশল্প খাদত 

উদযািা ও েক্ষ 

জনশলি বতলরর 

র্াধ্যয়র্ 

কম যসাংস্থান 

সৃলষ্টদত সহায়তা 

১৭ [২.১] লশল্প উদযািা 

লচলিতকরণ 

[২.১.১] লচলিত লশল্প 

উদযািা 
সর্বি সাংখ্যা ১ ৩১০৮ ২৮৮৪ ৩২৫০ ৩১২৫ ৩০০০ ২৮৮৪ ২৮০০ ৩৩০০ ৩৩৫০ 

[২.২] উদযািা বতলরদত 

লবলসক-এ  প্রলশক্ষণ 

আদয়াজন 

[২.২.১] লবলসদক 

প্রলশলক্ষত উদযািা সর্বি সাংখ্যা ২ ১৩৯৭ ১১৬৭ ২০৫০ ১৭০০ ১৪০০ ১১৬৭ ১১০০ ২১০০ ২১৫০ 

[২.৩] েক্ষ জনশলি 

বতলরদত লবলসক-এ 

প্রলশক্ষণ 

[২.৩.১] লবলসক-এ 

প্রলশলক্ষত জনবল সমলষ্ট সাংখ্যা ২ ১৫০ ১২২ ১৬০ ১৪৮ ১৩৫ ১২২ ১১০ ১৮০ ২০০ 

[২.৪] চমৌচাষীদের প্রলশক্ষণ [২.৪.১] প্রলশলক্ষত 

চমৌচাষী 
সমলষ্ট সাংখ্যা ১ ৩০ ৬০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১১০ 

* সার্ব ক 
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কম যসম্পােন 

চক্ষত্র 

চক্ষদত্রর 

মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পােন সূচক 

 

গণনা 

পিবত 

 

একক 

 

কম যসম্পােন 

সূচদকর মান 

 

প্রকৃত অজযন লক্ষযমাত্রা/লনণ যায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষপন 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপন 

২০২৩-২৪ অসাধারণ অলত 

উিম 

উিম চললত 

মান 

চললত 

মাদনর 

লনদম্ন 

২০১৯-২০ ২০২০-

২১
*
 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

  [২.৫] লবলসক লনজস্ব 

তহলবল (লবলনত) চর্দক ঋণ 

লবতরণ 

[২.৫.১] লবতরণকৃত 

লবলনত ঋণ সর্বি 
চকাটি 

টাকায় 
২ ১.৮৩ ২.২৩ ২.৬০ ২.৪৮ ২.৩৬ ২.২৩ ২.২০ ২.৮০ ৩.১০ 

[২.৬] বববনত ঋয়ণর আদা  [২.৬.১]  আদা কৃত 

বববনত ঋণ 
সর্বি % ২ ৮৬ ৮৬ ৯০ ৮৮ ৮৭ ৮৬ ৮০ ৯২ ৯৪ 

[২.৭] মকাবভি -১৯ 

মর্াকায়বলা  প্রয়ণাদনা  

প্যায়কয়জর আওতা  ৫০ 

মকাটি টাকার ঋণ ববতরণ 

[২.৭.১] লবতরণকৃত 

প্রয়ণাদনা প্যায়কয়জর 

ঋণ 
সর্বি 

চকাটি 

টাকায় 
২ - - ১১.৫০ ১১ ১০ ৯ ৮ - - 

[২.৮] মকাবভি -১৯ 

মর্াকায়বলা  প্রয়ণাদনা  

প্যায়কয়জর ঋণ আদা  

[২.৮.১] আদা কৃত 

প্রয়ণাদনা ঋণ সর্বি % ২ - - ১০০ ৯২ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০ 

[২.৯] ক্ষুদ্র ও কুটির লশল্প  

স্থাপদনর মােদম 

কম যসাংস্থাদনর সুদর্াগ 

সৃলষ্টকরদণ সহায়তা 

[২.৯.১] চমাট সৃষ্ট 

কম যসাংস্থান 
সর্বি সাংখ্যা ২ ১০৯৮৮ ১১২৫৬ ১২০০০ ১১৭৫০ ১১৫০০ ১১২৫৬ ১১০০০ ১২৩০০ ১২৫০০ 

[২.১০] নারীদের 

কম যসাংস্থাদনর সুদর্াগ 

সৃলষ্টকরদণ সহায়তা 

[২.১০.১] সৃষ্ট নারী 

কর্ মসংস্থান সর্বি সাংখ্যা ১ - ২৮১৬ ৩০০০ ২৯৫০ ২৯০০ ২৮১৬ ২৭০০ ৩১০০ ৩২০০ 

[৩] মাঝালর, 

ক্ষুদ্র ও কুটির 

লশল্পপণ্য লবপণদন 

সহায়তা 

১২ [৩.১] লবলসক লশল্প চমলা 

আদয়াজন 

[৩.১.১] আয় াবজত 

বশল্প মর্লা 
সর্বি সাংখ্যা ৭ ৪ ৬ ১৬ ১২ ৯ ৬ ৫ ১৮ ২০ 

[৩.২] লবলিন্ন মর্লা  

অংশগ্রহণ 

[৩.২.১] অাংশগ্রহণকৃত 

চমলা সর্বি সংখ্যা ৩ ৮ ১৫ ২০ ১৯ ১৭ ১৫ ১২ ২২ ২৪ 

* সার্ব ক 
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কম যসম্পােন 

চক্ষত্র 

চক্ষদত্রর 

মান 

কার্ যক্রম কম যসম্পােন সূচক 

 

গণনা 

পিবত 

 

একক 

 

কম যসম্পােন 

সূচদকর মান 

 

প্রকৃত অজযন লক্ষযমাত্রা/লনণ যায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষপন 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপন 

২০২৩-২৪ অসাধারণ অলত 

উিম 

উিম চললত 

মান 

চললত 

মাদনর 

লনদম্ন 

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১
*
 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

  [৩.৩] মক্রতা ববয়ক্রতা 

সবিলন আয় াজন 

[৩.১.১] আয় াবজত 

মক্রতা ববয়ক্রতা 

সবিলন 

সর্বি সাংখ্যা ২ ১ - ১ - - - - ১ ২ 

[৪] স্বাস্থযসিত 

ও পুলষ্ট সমৃদ্ধ 

খাযপণ্য 

উ পােন 

লনলিতকরণ 

১১ [৪.১] র্ধু উৎপাদচন 

সহায়তা 

[৪.১.১] সরকালরিাদব 

উৎপাবদত র্ধুর 

পবরর্াণ 

সর্বি চকলজ ২ ৩৯১ ২৮৫ ৩০০ ২৯৫ ২৯০ ২৮৫ ২৮০ ৩১৫ ৩৩০ 

[৪.১.২] চবসরকালর 

উদযািাদের মােদম 

উৎপাবদত র্ধুর 

পবরর্াণ 

সর্বি 
মর্বিক 

টন 
৩ ১৮৮৫ ২১৯৮ ২৩০০ ২২৭০ ২২৩৫ ২১৯৮ ১৮৫০ ২৩২৫ ২৩৫০ 

[৪.২]  চিাজয লবদণ 

আদয়ালিন লমিণ 

লনলিতকরণ 

[৪.২.১] আদয়ালিন 

লমলিত লবদণর 

পলরমাণ 

সর্বি 

লক্ষ  

চমলিক 

টন 

৪ ০.৫২ ০.৩৬ ০.৫০ ০.৪৫ ০.৪০ ০.৩৬ ০.৩০ ০.৫২ ০.৫৫ 

[৪.২.২] লবণ বর্ল 

পবরদশ মন 
সর্বি সাংখ্যা ২ - - ১২০ ১১৫ ১১০ ১০৫ ১০০ ১৩০ ১৪০ 

[৫] প্রাবতিাবনক 

সক্ষর্তা বৃবি 

১০ [৫.১] সকল কম যকতযার 

আইএলপ বাস্তবায়ন 
 

[৫.১.১] আইএলপ’র 

বত্রমালসক অগ্রগলত 

প্রলতদবেন ঊর্ধ্যতন 

অলফদস (লবলসক প্রধান 

কার্ যালয়) চপ্ররণ 

সমলষ্ট সাংখ্যা 
৬ - ৩ 

৪ ৩ ২ - - ৪ ৪ 

[৫..২] অবিট আপবি 

বনষ্পবি কা মক্রর্ উন্ন ন 

[৫.২.১] অবিট 

আপবি বনষ্পবিকৃত 
সমলষ্ট % 

৩ - - ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩৩ ৩৬ 

[৫.৩] লবযমান মামলা 

লনষ্পলিকরণ 

[৫.৩.১] লনষ্পলিকৃত 

মামলা 

সমলষ্ট হার 
১ - - ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১১ ১২ 

* সার্ব ক 
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সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কম যসম্পােদনর চক্ষত্রসমূহ 

 

কম যসম্পােন চক্ষত্র চক্ষদত্রর মান কার্ যক্রম কম যসম্পােন সূচক গণনা 

পদ্ধলত 

একক কম যসম্পােন 

সূচদকর মান 

প্রকৃত লক্ষযমাত্রা/লনণ যায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষপন 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপন 

২০২৩-২৪ 
অসাধারণ অলত 

উিম 

উিম চললত 

মান 

চললত 

মাদনর 

লনদম্ন 
২০১৯-২০ 

 

 

২০২০-২১ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কম যসম্পােদনর চক্ষত্র 

সুশাসন ও সাংস্কার 

মূলক কার্ যক্রদমর 

বাস্তবায়ন 

চজারোরকরণ 

৩০ 
১) শুদ্ধাচার 

কম যপলরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

শুদ্ধোচোর 

কর্ মপররকল্পনো 

বোস্তবোরয়ত 

 

 

১০ - -        

২) ই-গিন্যযান্স/ 

উদ্ভাবন 

কম যপলরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

ই-গিন্যযান্স/ 

উদ্ভাবন 

কম যপলরকল্পনা 

বোস্তবোরয়ত 

 

 

১০ - -        

৩) তথ্য অলধকার 

কম যপলরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

তথ্য অলধকার 

কম যপলরকল্পনা 

বাস্তবালয়ত 

  
৩ - -        

৪) অলিদর্াগ 

প্রলতকার 

কম যপলরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

অলিদর্াগ প্রলতকার 

কম যপলরকল্পনা 

বাস্তবালয়ত 

  
৪ - -        

৫) চসবা প্রোন 

প্রলতশ্রুলত 

কম যপলরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

চসবা প্রোন 

প্রলতশ্রুলত 

কম যপলরকল্পনা 

বাস্তবালয়ত 

  
৩ - -        
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আলম, আঞ্চললক পলরচালক, আঞ্চললক কার্ যালয়, লবলসক, খুলনা লহদসদব চচয়ারম্যান, বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির 

লশল্প করদপাদরশন (লবলসক) এর লনকট অেীকার করলছ চর্ এই চুলিদত বলণ যত ফলাফল অজযদন সদচষ্ট র্াকব।  

 

আলম, চচয়ারম্যান, বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির লশল্প করদপাদরশন (লবলসক) লহদসদব আঞ্চললক পলরচালক, 

আঞ্চললক কার্ যালয়, লবলসক, খুলনা এর লনকট অেীকার করলছ চর্ এই চুলিদত বলণ যত ফলাফল অজযদন 

প্রদয়াজনীয় সহদর্ালগতা প্রোন করব।  

 

 

স্বাক্ষলরত: 

 

 

 

 

 

আঞ্চললক পলরচালক 

আঞ্চললক কার্ যালয়, লবলসক, খুলনা 

 

 

 

 

 

তালরখ 

চচয়ারম্যান 

বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির লশল্প করদপাদরশন 

  

তালরখ 
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সাংদর্াজনী-১ 

 

শব্দসাংদক্ষপ  (ইাংদরলজ) 

 

BSCIC  -  Bangladesh Small & Cottage Industries Corporation 

GDP  - Gross Domestic Product 

BSIIS  - Bangladesh Salt Industries Information System 

FY   - Fiscal Year  

LAC  - Land Allotment Committee 

IAP   - Individual Action Plan 

 

 

শব্দসাংদক্ষপ  (বাাংলা) 

 

 

বববসক  - বাংলায়দশ ক্ষুদ্র ও কুটির বশল্প করয়পায়রশন 

লবলনত   - লবলসদকর লনজস্ব তহলবল  
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সাংদর্াজনী-২ : কম যসম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক 

 

ক্রলমক কার্ যক্রম কম যসম্পােন সূচক আঞ্চবলক কা মালয় র বাস্তবায়নকারী 

পদ/শাখা/টির্/কবর্টি 

লক্ষযমাত্রা অজযদনর প্রমাণক 

১ [১.১] প্রদজক্ট প্রফাইল প্রণয়ন [১.১.১] প্রণয়নকৃত প্রদজক্ট প্রফাইল আঞ্চললক কার্ যালয়, খুলনা ও এর আওতাধীন লবলসক চজলা 

কার্ যালয়সমুহ 
প্রণয়নকৃত প্রদজক্ট প্রফাইল 

২ [১.২] সাব-চসক্টর স্টালি প্রণয়ন ও প্রকাশ [১.২.১] প্রণয়নকৃত ও প্রকালশত সাব-

চসক্টর স্টালি 

আঞ্চললক কার্ যালয়, খুলনা ও এর আওতাধীন লবলসক চজলা 

কার্ যালয়সমুহ 
প্রণয়নকৃত সাব-চসক্টর স্টালি 

৩ [১.৩] লবপণন সমীক্ষা প্রণয়ন [১.৩.১] প্রণয়নকৃত 

লবপণন সমীক্ষা 

আঞ্চললক কার্ যালয়, খুলনা ও এর আওতাধীন লবলসক চজলা 

কার্ যালয়সমুহ 
প্রণয়নকৃত লবপণন সমীক্ষা 

৪ [১.৪] পয়ের নকশা নমুনা ববতরণ [১.৪.১] ববতরণকৃত পয়ের নকশা নমুনা লবলসক খুলনা ও বলরশাল লবিাদগর চজলা কার্ যালয়সমুহ ববতরণকৃত নকশা নমুনার প্রলতদবেন 

৫ [১.৫] কাবরগবর তথ্য ববতরণ [১.৫.১] ববতরণকৃত কাবরগবর তথ্য লবলসক খুলনা ও বলরশাল লবিাদগর চজলা কার্ যালয়সমুহ লবতরণকৃত কালরগলর তদথ্যর প্রলতদবেন 

৬ [১.৬] প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও মূল্যায়ন [১.৬.১] প্রণয়ন ও মূল্যায়নকৃত প্রকল্প 

প্রস্তাব 
লবলসক খুলনা ও বলরশাল লবিাদগর চজলা কার্ যালয়সমুহ প্রণয়ন ও মূল্যায়নকৃত প্রকল্প প্রস্তাদবর প্রলতদবেন 

৭ [১.৭] ব্যাাংদকর মােদম ঋণ ব্যবস্থা ও 

সহায়তাকরণ 

[১.৭.১] ঋণ লবতরণকৃত লশল্প ইউলনট 
লবলসক খুলনা ও বলরশাল লবিাদগর চজলা কার্ যালয়সমুহ 

ব্যাাংদকর মােদম ঋণ লবতরণকৃত লশল্প ইউলনট 

সাংলিষ্ট প্রলতদবেন 

৮ [১.৮] লশল্প ইউলনট লনবন্ধন [১.৮.১] লনবলন্ধত লশল্প ইউলনট 
লবলসক খুলনা ও বলরশাল লবিাদগর চজলা কার্ যালয়সমুহ 

লনবলন্ধত লশল্প ইউলনদট তাললকা (স্বিালধকারীর নাম 

ও চমাবাইলসহ) 

৯ [১.৯] লশল্পনগরীর অব্যবহৃত প্লট বরাদ্দকরণ [১.৯.১] প্লট বরাদ্দকরয়ণর লয়ক্ষয অনুবিত 

এলএবস কবর্টির সভা 
লবলসক খুলনা ও বলরশাল লবিাদগর লশল্পনগরী কার্ যালয়সমুহ সিার কার্ যলববরণী ও হালজরা লশট 

[১.৯.২] আদবেদনর    লিলিদত খালল প্লট 

বরাদ্দকৃত 
লবলসক খুলনা ও বলরশাল লবিাদগর লশল্পনগরী কার্ যালয়সমুহ আদবেদনর লিলিদত বরাদ্দকৃত প্লদটর তাললকা 

১০ [১.১০] লশল্পনগরীর কার্ যক্রদম গলতশীলতা 

আনয়দন বশল্পনগরী পবরদশ মন 

[১.১০.১] পবরদশ মনকৃত বশল্পনগরী 
আঞ্চবলক কা মালয় র এমআইএস লবিাগ 

পলরেশ যনকৃত প্রলতদবেন (স্বাক্ষর ও লসল ও 

তালরখসহ) 

১১ [১.১১] রুগ্ন/বন্ধ বশল্প ইউবনট চালুকরণ [১.১১.১] চালুকৃত বশল্প ইউবনট লবলসক খুলনা ও বলরশাল লবিাদগর লশল্পনগরী কার্ যালয়সমুহ চালুকৃত লশল্প ইউলনদটর তাললকা 

১২ [১.১২] মুবজববর্ ম উপলয়ক্ষয বববসয়ক 

বৃক্ষয়রাপন কর্ মসূবচ 

[১.১২.১] মরাপণকৃত বৃক্ষ 
লবলসক খুলনা ও বলরশাল লবিাদগর লশল্পনগরী কার্ যালয়সমুহ মরাপণকৃত বৃয়ক্ষর সংখ্যার প্রবতয়বদন ও বস্থরবচত্র 

১৩ [২.১] লশল্প উদযািা লচলিতকরণ [২.১.১] লচলিত লশল্প উদযািা লবলসক খুলনা ও বলরশাল লবিাদগর চজলা কার্ যালয়সমুহ উদযািার নামসহ প্রলতদবেন 

১৪ [২.২] উদযািা বতলরদত লবলসক-এ  প্রলশক্ষণ [২.২.১] লবলসদক প্রলশলক্ষত উদযািা লবলসক খুলনা ও বলরশাল লবিাদগর চজলা কার্ যালয়সমুহ প্রলশলক্ষত উদযািার হালজরা শীট (স্বাক্ষর ও 
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ক্রলমক কার্ যক্রম কম যসম্পােন সূচক আঞ্চবলক কা মালয় র বাস্তবায়নকারী 

পদ/শাখা/টির্/কবর্টি 

লক্ষযমাত্রা অজযদনর প্রমাণক 

আদয়াজন চমাবাইল নম্বরসহ) 

১৫ [২.৩] েক্ষ জনশলি বতলরদত লবলসক-এ 

প্রলশক্ষণ 

[২.৩.১] লবলসক-এ প্রলশলক্ষত জনবল 
েক্ষতা উন্নয়ন চকন্দ্র, বলরশাল 

প্রলশলক্ষত জনবদলর হালজরাসহ তাললকা (দমাবাইল 

নম্বরসহ) 

১৬ [২.৪] চমৌ চাষীদের প্রলশক্ষণ [২.৪.১] প্রলশলক্ষত চমৌ চাষী 
চমৌপালন চকন্দ্র, বাদগরহাট 

প্রলশলক্ষত চমৌচাষীদের হালজরাসহ তাললকা(দমাবাইল 

নম্বরসহ) 

১৭ [২.৫] লবলসক লনজস্ব তহলবল (লবলনত) চর্দক 

ঋণ লবতরণ 

[২.৫.১] লবতরণকৃত লবলনত ঋণ 
লবলসক খুলনা ও বলরশাল লবিাদগর চজলা কার্ যালয়সমুহ 

লবতরণকৃত ঋদণর 

হালনাগাে প্রলতদবেন 

১৮ [২.৬] বববনত ঋয়ণর আদা  [২.৬.১]  আদা কৃত বববনত ঋণ 
লবলসক খুলনা ও বলরশাল লবিাদগর চজলা কার্ যালয়সমুহ 

আোয়কৃত ঋদণর 

হালনাগাে প্রলতদবেন 

১৯ [২.৭] মকাবভি -১৯ মর্াকায়বলা  প্রয়ণাদনা  

প্যায়কয়জর আওতা  ৫০ মকাটি টাকার ঋণ 

ববতরণ 

[২.৭.১] লবতরণকৃত প্রয়ণাদনা প্যায়কয়জর 

ঋণ লবলসক খুলনা ও বলরশাল লবিাদগর চজলা কার্ যালয়সমুহ 
লবতরণকৃত ঋদণর 

হালনাগাে প্রলতদবেন 

২০ [২.৮] মকাবভি -১৯ মর্াকায়বলা  প্রয়ণাদনা  

প্যায়কয়জর ঋণ আদা  

[২.৮.১] আদা কৃত প্রয়ণাদনা ঋণ 
লবলসক খুলনা ও বলরশাল লবিাদগর চজলা কার্ যালয়সমুহ 

আোয়কৃত ঋদণর 

হালনাগাে প্রলতদবেন 

২১ [২.৯] ক্ষুদ্র ও কুটির লশল্প  স্থাপদনর মােদম 

কম যসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃলষ্টকরদণ সহায়তা 

[২.৯.১] চমাট সৃষ্ট কম যসাংস্থান 
লবলসক খুলনা ও বলরশাল লবিাদগর চজলা কার্ যালয়সমুহ লশল্প ইউলনদটর নাম ঠিকানাসহ প্রলতদবেন 

২২ [২.১০] নারীদের কম যসাংস্থাদনর সুদর্াগ 

সৃলষ্টকরদণ সহায়তা 

[২.১০.১] সৃষ্ট নারী কর্ মসংস্থান 
লবলসক খুলনা ও বলরশাল লবিাদগর চজলা কার্ যালয়সমুহ লশল্প ইউলনদটর নাম ঠিকানাসহ প্রলতদবেন 

২৩ [৩.১] লবলসক লশল্প চমলা আদয়াজন [৩.১.১] আয় াবজত বশল্প মর্লা 

লবলসক খুলনা ও বলরশাল লবিাদগর চজলা কার্ যালয়সমুহ 

আদয়ালজত লশল্প চমলার স্থান, তালরখ, চময়াে, 

স্টদলর সাংখ্যা, লস্থর লচত্র, টাকায় লবক্রদয়র পলরমাণ 

সম্বললত প্রলতদবেন 

২৪ [৩.২] লবলিন্ন মর্লা  অংশগ্রহণ [৩.২.১] অাংশগ্রহণকৃত চমলা 
লবলসক খুলনা ও বলরশাল লবিাদগর চজলা কার্ যালয়সমুহ 

অাংশগ্রহণকৃত চমলার স্থান, তালরখ, চময়াে ও লস্থর 

লচত্র সম্বললত প্রলতদবেন 

২৫ [৩.৩] মক্রতা ববয়ক্রতা সবিলন আয় াজন [৩.১.১] আয় াবজত মক্রতা ববয়ক্রতা 

সবিলন লবলসক খুলনা ও বলরশাল লবিাদগর চজলা কার্ যালয়সমুহ 

আদয়ালজত মক্রতা ববয়ক্রতা সয়িলচনর স্থান, তালরখ, 

চময়াে, স্টদলর সাংখ্যা, লস্থর লচত্র, টাকায় লবক্রদয়র 

পলরমাণ সম্বললত প্রলতদবেন 

২৬ [৪.১] র্ধু উৎপাদচন সহায়তা [৪.১.১] সরকালরিাদব উৎপাবদত র্ধুর চমৌপালন ও প্রলশক্ষণ চকন্দ্র, বাদগরহাট চজলা লিলিক উ পালেত মধুর পলরমাণ সম্বললত 
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ক্রলমক কার্ যক্রম কম যসম্পােন সূচক আঞ্চবলক কা মালয় র বাস্তবায়নকারী 

পদ/শাখা/টির্/কবর্টি 

লক্ষযমাত্রা অজযদনর প্রমাণক 

পবরর্াণ প্রলতদবেন 

[৪.১.২] চবসরকালর উদযািাদের মােদম 

উৎপাবদত র্ধুর পবরর্াণ 
লবলসক খুলনা ও বলরশাল লবিাদগর চজলা কার্ যালয়সমুহ 

চজলা লিলিক চবসরকালর উদযািাদের মােদম 

উ পালেত মধুর পলরমাণ সম্বললত প্রলতদবেন 

২৭ [৪.২] ] চিাজয লবদণ আদয়ালিন লমিণ 

লনলিতকরণ 

[৪.২.১] আদয়ালিন লমলিত লবদণর 

পলরমাণ 
লবলসক চজলা কার্ যালয়, খুলনা ও ঝালকাঠি 

চজলা লিলিক আদয়ালিন লমলিত লবদণর পলরমাণ 

সম্বললত প্রলতদবেন 

[৪.২.২] পলরেলশ যত আদয়ালিনযুি লবণ 

কারখানা/লমল 
লবলসক চজলা কার্ যালয়, খুলনা ও ঝালকাঠি পলরেশ যনকৃত প্রলতদবেন 

২৮ [৫.১] সকল কম যকতযার আইএলপ বাস্তবায়ন 

 

[৫.১.১] আইএলপ’র বত্রমালসক অগ্রগলত 

প্রলতদবেন ঊর্ধ্যতন অলফদস (লবলসক প্রধান 

কার্ যালয়) চপ্ররণ 

আঞ্চললক কার্ যালয়, খুলনা ও এর আওতাধীন লবলসক চজলা 

কার্ যালয়সমুহ 
ত্রত্রর্াবসক অগ্রগবত প্রবতয়বদন 

২৯ [৫..২] অবিট আপবি বনষ্পবি কা মক্রর্ উন্ন ন [৫.২.১] অবিট আপবি বনষ্পবিকৃত আঞ্চললক কার্ যালয়, খুলনা ও এর আওতাধীন লবলসক চজলা 

কার্ যালয়সমুহ 
বনষ্পবিকৃত অবিট আপবির ববস্তাবরত প্রবতয়বদন 

৩০ [৫.৩] লবযমান মামলা লনষ্পলিকরণ [৫.৩.১] লনষ্পলিকৃত মামলা আঞ্চললক কার্ যালয়, খুলনা ও এর আওতাধীন লবলসক চজলা 

কার্ যালয়সমুহ 
বনষ্পবিকৃত র্ার্লার ববস্তাবরত প্রবতয়বদন 
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কম যসম্পােন  ব্যবস্থাপনা ও  প্রমাণক (জাতীয় শুদ্ধাচার চকৌশল কম যপলরকল্পনা, ২০২১-২০২২) 

ক্রলমক 

নম্বর 

কার্ যক্রম কম যসম্পােন সূচক সাংলিষ্ট আঞ্চললক 

কার্ যালদয়র বাস্তবায়নকারী 

পে/শাখা/টিম/কলমটি 

 লক্ষমাত্রা অজযদনর প্রমাণক 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ 

১ [১.১] ত্রনবতকতা কবর্টির সভা আদয়াজন [১.১.১] সিা আদয়ালজত সেস্য সলচব, 

শুদ্ধাচার বনলতকতা কলমটি 

বনলতকতা  কলমটির  সিার  কার্ যলববরণী 

২ [১.২] ত্রনবতকতা কবর্টির সভার বসিান্ত বাস্তবা ন [১.২.১] বাস্তবাব ত 

বসিান্ত 

সেস্য সলচব, 

শুদ্ধাচার বনলতকতা কলমটি 

বনলতকতা  কলমটির সিার কার্ যলববরণী ও বাস্তবায়ন অগ্রগলত 

প্রলতদবেন 

৩ [১.৩] সুশাসন প্রবতিার বনবর্ি অংশীজয়নর 

(stakeholders) অংশগ্রহয়ণ  সভা 

[১.৩.১] অনুবিত সভা সেস্য সলচব, 

শুদ্ধাচার বনলতকতা কলমটি 

অাংশীজদনর  অাংশগ্রহদণ  সিার  কার্ যলববরণী  এবাং  হালজরা 

শীট 

৪ [১.৪] শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রলশক্ষণ আদয়াজন [১.৪.১] প্রলশক্ষণ 

আদয়ালজত 

I. প্রশাসলনক কম যকতযা 

II. প্রলশক্ষণ শাখা, 

লবলসক, ঢাকা 

প্রলশক্ষদণর চনাটিশ, হালজরা ও ছলব 

৫ [১.৫] কর্ ম-পবরয়বশ উন্ন ন (স্বাস্থযলবলধ অনুসরণ/ 

টিওএন্ডইভুি অদকদজা মালামাল লবনষ্টকরণ/ র্াস্ক ও  হযান্ড 

স্যাবনটাইজার ববতরণ /পলরষ্কার-পলরচ্ছন্নতা বৃলদ্ধ ইতযাবদ)  

 

[১.৫.১] উন্নত কম য-

পলরদবশ 

আঞ্চললক পলরচালক বনলতকতা কলমটির সিাপলত কর্তযক সতযালয়ত বাস্তবায়ন 

প্রলতদবেন, সাংলিষ্ট পত্র, প্রদর্াজয চক্ষদত্র ছলব ও অন্যান্য 

প্রমাণক 

৬ [১.৬] আঞ্চললক কার্ যালয় কর্তযক প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার 

চকৌশল কম য-পলরকল্পনা, ২০২১-২২ ও বত্রমালসক পলরবীক্ষণ 

প্রলতদবেন েপ্তর/সাংস্থায় োলখল ও স্ব স্ব ওদয়বসাইদট 

আপদলািকরণ 

[১.৬.১] কম য-পলরকল্পনা  

ও বত্রমালসক প্রলতদবেন 

োলখলকৃত ও 

আপদলািকৃত 

আঞ্চললক পলরচালক স্ব স্ব ওদয়বসাইট 

৭ [১.৭] শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রোন এবাং পুরস্কারপ্রাপ্তদের তাললকা 

ওদয়বসাইদট প্রকাশ  

[১.৭.১] প্রেি পুরস্কার আহবায়ক, শুদ্ধাচার 

বনলতকতা কলমটি 

আদেশ,  পত্র  ও ওদয়বসাইট 

৮ [২.১] ২০২১-২২ অর্ য বছদরর ক্রয়-পলরকল্পনা ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ 

[২.১.১] ক্রয়-পলরকল্পনা 

ওদয়বসাইদট প্রকালশত 

আঞ্চললক পলরচালক অলফস আদেশ ও েপ্তর/সাংস্থার স্ব স্ব ওদয়বসাইট 

 

 



   18 

 

 

 
ক্রলমক 

নম্বর 

কার্ যক্রম কম যসম্পােন সূচক সাংলিষ্ট আঞ্চললক 

কার্ যালদয়র বাস্তবায়নকারী 

পে/শাখা/টিম/কলমটি 

 লক্ষমাত্রা অজযদনর প্রমাণক 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ 

৯. [৩.১] লবলসদক চমৌ-পালন চকদন্দ্র উ পালেত মধুর মূল্য ও 

মজুদের পলরমাণ ওদয়বসাইদট প্রকাশ (প্রলত ৩ মাস অন্তর) 

[৩.১.১] ওয় বসাইয়ট 

প্রকাবশত 

আঞ্চললক পলরচালক ওদয়বসাইদট প্রকাদশর বিনশট 

১০. [৩.২] মভাজয লবয়ণ আয় াবিনযুক্তকরয়ণর র্বনটবরং/ 

তদারবককরণ (লবণ বর্লসমূয়হ) 

[৩.২.১] র্বনটবরং/ 

তদারবককরয়ণর প্রদানকৃত 

প্রবতয়বদন 

আঞ্চললক পলরচালক প্রলতদবেন বা কার্ যক্রম সাংলিষ্ট প্রমাণক 

১১. [৩.৩] লবলসক লশল্পনগরীর প্লট বরাদ্দ নীলতমালা সম্পদকয 

অবলহতকরণ সিা 

[৩.৩.১] আয় াবজত সভা আঞ্চবলক পবরচালক ও 

পবরচালক (বশ. উ. ও স.) 

চনাটিশ, হালজরাশীট, সিার কার্ যলববরণী 

১২. 

 

 

[৩.৪] দুনীলত প্রলতদরাধ লবষয়ক লনদে যশনা মবাি ম স্থাপন [৩.৪.১] স্থাবপত মবাি ম আঞ্চললক পলরচালক পত্র, চনাটিশ, ছলব, লিলিও বা কার্ যক্রম সাংলিষ্ট প্রমাণক 

১৩. [৩.৫] ঋণ লবতরণ কার্ যক্রম মলনটলরাং/তোরলককরণ 

(ত্রত্রর্াবসক) 

[৩.৫.১] র্বনটবরং/ 

তদারবককরয়ণর প্রদানকৃত 

প্রবতয়বদন 

আঞ্চললক পলরচালক  ও 

ব্যবস্থাপক, ঋণ প্রশাসন 

লবিাগ, লবলসক, ঢাকা 

প্রলতদবেন বা কার্ যক্রম সাংলিষ্ট প্রমাণক 
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কম যসম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক (ই-গভর্ন্মোন্স ও উদ্ভোবন কর্ মপররকল্পনো, ২০২১-২২) 

ক্রলমক 

নম্বর 

কার্ যক্রম কম যসম্পােন সূচক সংবিি আঞ্চবলক কা মালয় র 

বাস্তবায়নকারী 

পদ/শাখা/টির্/কবর্টি 

লক্ষযমাত্রা অজযদনর প্রমাণক 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ 

১ [১.১] ই-নরির ব্যবহোর বৃরদ্ধ   [১.১.১] ই-ফোইযল কনোট বনষ্পবিকৃত আইবসটি টির্ 
সরকালর েপ্তদরর শাখালিলিক ই-নলর্ এবাং হাি য নলর্র 

চস্টটদমন্ট/ ফাইল মুিদমন্ট চরলজস্টার 

২ [২.১] তথ্য বোতোয়ন হোলনোগোদকরণ 

[২.১.১] তথ্য বোতোয়যন সকল কসবো বক্স 

হোলনোগোদকৃত 
আইবসটি টির্ লিনশট সহ বত্রমালসক প্রলতদবেন 

[২.১.২] রবরভন্ন প্রকোশনো ও তথ্যোরদ তথ্য বোতোয়যন 

প্রকোরশত 
আইবসটি টির্ লিনশট সহ বত্রমালসক প্রলতদবেন 

৩ [৩.১] ই-গভর্ন্মোন্স ও উদ্ভোবন কর্ মপররকল্পনো বোস্তবোয়ন 

[৩.১.১] কর্ মপররকল্পনো বোস্তবোয়ন সংক্রোন্ত প্ররশেণ 

আযয়োরজত  

 I. প্রশাসনিক কর্ মকর্মা 

II. প্রনশক্ষণ শাখা, নিনসক, ঢাকা 

আদয়ালজত কম যশালা/চসলমনার/প্রলশক্ষণ এর চনাটিশ, 

উপলস্থলত পত্র ও লস্থরলচত্র 

[৩.১.২] কর্ মপররকল্পনোর বোস্তবোয়ন অগ্রগরত 

প মোযলোচনো সংক্রোন্ত সভো আযয়োরজত 
আইবসটি টির্ সিার চনাটিশ, উপলস্থলত পত্র এবাং কার্ যলববরণী 

[৩.১.৩] কর্ মপররকল্পনোর অি মবোরষ মক স্ব-মূল্যোয়ন 

প্ররতযবদন ঊর্ধ্মতন কর্তমপযের রনকট কপ্রররত 
আইবসটি টির্ প্রলতদবেন 

৪ [৪.১] একটি উদ্ভোবনী িোরণো/ কসবো সহরজকরণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

কো মক্রর্ বোস্তবোয়ন  

[৪.১.১] একটি উদ্ভোবনী িোরণো / কসবো সহরজকরণ/ 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন কো মক্রর্ বোস্তবোরয়ত  
আইবসটি টির্ উদ্ভোবনী িোরণো   / কসবো সহরজকরণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন কো মক্রর্ 

বোস্তবোয়যনর অরফস আযদশ 
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কম যসম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক (অরভয োগ প্ররতকোর ব্যবস্থো সংক্রান্ত কর্ মপররকল্পনো, ২০২১-২০২২) 

ক্রলমক 

নম্বর 

কার্ যক্রম কম যসম্পােন সূচক সংবিি আঞ্চবলক কা মালয় র 

বাস্তবায়নকারী 

পদ/শাখা/টির্/কবর্টি 

লক্ষযমাত্রা অজযদনর প্রমাণক 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ 

১ 

[১.১]  অনিয াগ রনষ্পরি কর্ মকতমো (অরনক) ও আরপল 

কর্ মকতমোর তথ্য ওযয়বসোইযট ত্রত্রর্োরসক রভরিযত 

হোলনোগোদকরণ  

[১.১.১]  অরনক ও আরপল কর্ মকতমোর তথ্য 

হোলনোগোদকৃত এবং ওযয়বসোইযট আপযলোডকৃত 

প্রশাসনিক কর্ মকর্মা 

হোলনোগোদ সম্পযন্নর সরকোরর পত্র, ওযয়বসোইযটর 

রলংক 

২ 

[২.১] রনরদ মষ্ট সর্যয় অনলোইন/ অফলোইযন প্রোপ্ত অরভয োগ 

রনষ্পরি এবং রনষ্পরি সংক্রোন্ত র্োরসক প্ররতযবদন ঊর্ধ্মতন 

কর্তমপে বরোবর কপ্ররণ   

[২.১.১] অরভয োগ রনষ্পরিকৃত  

প্রশাসনিক কর্ মকর্মা রনষ্পরি প্ররতযবদন 

৩ 

[২.২] কর্ মকতমো/কর্ মচোরীযদর অরভয োগ প্ররতকোর ব্যবস্থো 

এবং রজআরএস সফটওয়যোর রবষয়ক প্ররশেণ আযয়োজন 

[২.২.১] প্ররশেণ আযয়োরজত 
 I. প্রশাসনিক কর্ মকর্মা 

II. প্রনশক্ষণ শাখা, নিনসক, ঢাকা 

অরফস আযদশ, আযলোচযসূরচ, উপরস্থরতর হোরজরো 

৪ 

[২.৩] ত্রত্রর্োরসক রভরিযত পররবীেণ এবং ত্রত্রর্োরসক 

পররবীেণ প্ররতযবদন ঊর্ধ্মতন কর্তমপযের রনকট কপ্ররণ 

[২.৩.১] ত্রত্রর্োরসক প্ররতযবদন কপ্রররত 

এনিএ িাস্তিায়ি টির্ পররবীেণ প্ররতযবদন 

৫ 

[২.৪] অরভয োগ প্ররতকোর ব্যবস্থোপনো রবষযয় 

কেকযহোল্ডোরগযণর সর্ন্বযয় অবরহতকরণ সভো  

[২.৪.১] সভো অনুরিত 

প্রশাসনিক কর্ মকর্মা সভোর কো মরববরণী 
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কম যসম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক (কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত বাস্তবা ন কর্ মপররকল্পনো, ২০২১-২০২২) 

ক্রলমক 

নম্বর 

কার্ যক্রম কম যসম্পােন সূচক সংবিি আঞ্চবলক কা মালয় র 

বাস্তবায়নকারী 

পদ/শাখা/টির্/কবর্টি 

লক্ষযমাত্রা অজযদনর প্রমাণক 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ 

১ 

[১.১] চসবা প্রোন প্রলতশ্রুলত পলরবীক্ষণ কলমটির লসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

[১.১.১] লসদ্ধান্ত বাস্তবালয়ত এনিএ িাস্তিায়ি টির্ 
বোস্তবোয়ন প্ররতযবদন 

২ 

[১.২] চসবা প্রোন প্রলতশ্রুলত বত্রমালসক লিলিদত 

হালনাগােকরণ   

[১.২.১] ওদয়বসাইদট প্রলত বত্রমালসদক হালনাগােকৃত এনিএ িাস্তিায়ি টির্ ওযয়বসোইযট হোলনোগোদকৃত কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত 

৩ [২.১] চসবা প্রোন প্রলতশ্রুলত লবষয়ক  প্রলশক্ষণ আদয়াজন  [২.১.১] প্রলশক্ষণ আদয়ালজত 

I. প্রশাসনিক কর্ মকর্মা 

II. প্রনশক্ষণ শাখা, নিনসক, 

ঢাকা 

প্ররশেণ আযদশ, আযলোচযসূরচ, প্ররশেণোিীযদর 

তোরলকো, হোরজরোশীট 

৪ 

[২.২]  চসবা প্রোন লবষদয় চস্টকদহাল্ডারগদণর সমন্বদয় 

অবলহতকরণ সিা আদয়াজন 

[২.২.১]  অবলহতকরণ সিা অনুলষ্ঠত প্রশাসনিক কর্ মকর্মা সভোর কো মরববরণী 
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কম যসম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক (তথ্য অরিকোর রবষযয় বোরষ মক কর্ মপররকল্পনো, 2021-22) 

ক্রলমক 

নম্বর 

কার্ যক্রম কম যসম্পােন সূচক 
সংবিি আঞ্চবলক কা মালয় র 

বাস্তবায়নকারী 

পদ/শাখা/টির্/কবর্টি 

লক্ষযমাত্রা অজযদনর প্রমাণক 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ 

১ 

[১.১] তথ্য অলধকার আইন অনুর্ায়ী লনধ যালরত সমদয়র 

মদে তথ্য প্রোন 

 

[১.১.১] লনধ যালরত সমদয়র মদে তথ্য প্রোনকৃত 

ববয়শর্জ্ঞ/সর্র্ান পদ 

ঊর্ধ্মতন কার্ যালদয় চপ্রলরত  প্রলতদবেন। প্রলতদবেদন উি 

অলফদস ২০২১-২২ অর্ যবছদর কতটি আদবেন পাওয়া 

চগদছ এবাং কতটি আদবেদনর চালহত তথ্য তথ্য অলধকার 

আইন ২০০৯ এর লবধান অনুর্ায়ী প্রোন করা হদয়দছ তা 

উদেখ করদত হদব। ঊর্ধ্মতন কার্ যালয় প্রদয়াজদন এ 

সাংক্রান্ত চরলজস্টার র্াচাই কদর চেখদত পারদব। 

২ 
[১.২] স্বপ্রয়ণাবদতভায়ব প্রকাশয় াগ্য তথ্য হালনাগাে কদর 

ওয় বসাইয়ট প্রকাশ 

[১.২.১] হালনাগাদকৃত তথ্য ওয় বসাইয়ট প্রকাবশত 
আইবসটি টির্ 

হালনাগােকৃত স্বপ্রদণালেতিাদব প্রকাশদর্াগ্য তথ্যসহ 

ওদয়বসাইদটর ললাংক। 

৩ 

[১.৩] বাবর্ মক প্রবতয়বদন প্রকাশ [১.৩.১] বাবর্ মক প্রবতয়বদন প্রকাবশত 

এনিএ িাস্তিায়ি টির্ 

বালষ যক প্রলতদবেদনর কলপ (প্রদর্াজয চক্ষদত্র উর্ধ্যতন 

কার্ যালদয়র প্রলতদবেন চপ্ররদণর সরকালর পদত্রর 

কলপ) 

৪ 

[১.৪]  তথ্য অলধকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসাদর 

র্াবতীয় তদথ্যর কযাটাগরী  ও কযাটালক বতলর/ 

হালনাগােকরণ 

[১.৪.১]  তদথ্যর কযাটাগরী  ও কযাটালক প্রস্তুতকৃত/ 

হালনাগােকৃত ববয়শর্জ্ঞ/সর্র্ান পদ 
অলফদসর মালসক সমন্বয় সিায় এ কার্ যক্রমটি 

সম্পােদনর বণ যনাসহ উি সিার কার্ যলববরণী। 

৫ 

[১.৫] তথ্য অলধকার আইন ও লবলধলবধান সম্পদকয 

জনসদচতনতা বৃলদ্ধকরণ 

[১.৫.১]  প্রচার কা মক্রর্ সম্পন্ন I. ববয়শর্জ্ঞ/সর্র্ান পদ 

II. জিসংয াগ কর্ মকর্মা, 

জিসংয াগ শাখা, নিনসক, 

ঢাকা 

সিা, চসলমনার, কম যশালার অলফস আদেশ লকাংবা 

প্রচারপদত্রর কলপ। 

৬ 

[১.৬] তথ্য অবধকার ববর্য়  কম যকতযাদের প্রলশক্ষণ 

আদয়াজন 

[১.৬.১] প্রলশক্ষণ আদয়ালজত I. প্রশাসনিক কর্ মকর্মা 

II. প্রনশক্ষণ শাখা, নিনসক, 

ঢাকা 

প্রলশক্ষণ আদয়াজদনর অলফস আদেশ 
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সাংদর্াজনী-৩: অন্য অলফদসর সদে সাংলিষ্ট কম যসম্পােন সূচকসমূহ 

 

কার্ যক্রম কম যসম্পােন সূচক চর্সকল অলফদসর সাদর্ সাংলিষ্ট সাংলিষ্ট অলফদসর সাদর্ কার্ যক্রম সমন্বদয়র চকৌশল 

[১.৯] লশল্পনগরীর অব্যবহৃত প্লট বরাদ্দকরণ [১.৯.১] প্লট বরাদ্দকরয়ণর লয়ক্ষয অনুবিত এলএবস কবর্টির সভা 
খুলনা ও বলরশাল লবিাদগর চজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালয় 

লবলসক লশল্পনগরীর প্লট বরাদ্দ, বালতল ও লশল্পনগরীর 

সামলগ্রক কার্ যক্রদমর অগ্রগলত পর্ যাদলাচনার লদক্ষয এলএলস 

সিা অনুলষ্ঠত হয়। চজলা প্রশাসক মদহােয় উি চজলা 

ভূলম বরাদ্দ কলমটির সিাপলত। চজলা প্রশাসক মদহােদয়র 

সেয় অনুদমােন ও উপলস্থলত পূব যক এলএবস সভা 

আয় াজয়নর র্াধ্যয়র্ প্লট বরাদ্দ/বাবতল করা হ । 

[১.৯.২] আদবেদনর    লিলিদত খালল প্লট বরাদ্দকৃত 

[২.২] উদযািা বতলরদত লবলসক-এ  প্রলশক্ষণ 

আদয়াজন 

[২.২.১] লবলসদক প্রলশলক্ষত উদযািা  

বায়জট শাখা, বববসক প্রধান কা মাল  

 

প্রলতটি প্রলশক্ষদণর জন্য প্রধান কার্ যালদয়র বাদজট শাখা 

চর্দক অর্ য বরাদ্দ করা হয়। প্রলশক্ষদণর জন্য বরাদ্দকৃত 

অর্ য র্র্াসমদয় চজলা কার্ যালয়সমূদহ চপ্ররণ করা হয়ল 

লক্ষযর্াত্রা অজমন করা সম্ভব হয়ব।  

[২.২] েক্ষ জনশলি বতলরদত লবলসক-এ 

প্রলশক্ষণ 

[২.২.১] লবলসক-এ প্রলশলক্ষত জনবল 

[২.৩] চমৌ চাষীদের প্রলশক্ষণ [২.৩.১] প্রলশলক্ষত চমৌ চাষী 

[৪.১] মুলজব বষ য উপলদক্ষয লশল্প চমলা 

আদয়াজন 

[৪.১.১] আয় াবজত বশল্প মর্লা 
খুলনা ও বলরশাল লবিাদগর চজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালয় 

চজলা কার্ যালয় কর্তযক চমলা আদয়াজদনর জন্য সাংলিষ্ট 

চজলা প্রশাসক মদহােদয়র অনুদমােদনর প্রদয়াজন হয়। 

চজলা প্রশাসক মদহােদয়র সেয় অনুদমােন গ্রহণপূব যক 

চমলা ও চক্রতা লবদক্রতা সলিলন আদয়াজন করা সম্ভব 

হদব। 

[৪.২] মক্রতা ববয়ক্রতা সবিলন আয় াজন [৪.২.১] আয় াবজত মক্রতা ববয়ক্রতা সবিলন 
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সাংদর্াজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার চকৌশল কম যপলরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

আঞ্চললক কার্ যালদয়র নাম:  খুলনা 

কা মক্রয়র্র নার্ কর্ মসম্পাদন সূচক 

 

সূচয়কর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবা য়নর 

দাব ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবক্ত/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অে মবছয়রর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবা ন অগ্রগবত পবরবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ মকা াট মার ২  মকা াট মার ৩  মকা াট মার ৪ে ম মকা াট মার মর্াট 

অজমন 

অবজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবতিাবনক ব্যবস্থা………………………………. ২৬ 

[১.১] ত্রনবতকতা কবর্টির 

সভা আদয়াজন 

[১.১.১] সিা 

আদয়ালজত 

৪ সাংখ্যা সেস্য সলচব, 

শুদ্ধাচার বনলতকতা 

কলমটি 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  
  

অজমন      

[১.২] ত্রনবতকতা 

কবর্টির সভার বসিান্ত 

বাস্তবা ন 

[১.২.১] বাস্তবাব ত 

বসিান্ত 

৬ % সেস্য সলচব, 

শুদ্ধাচার বনলতকতা 

কলমটি 

১০০ লক্ষযর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 
   

অজমন      

[১.৩] সুশাসন প্রবতিার 

বনবর্ি অংশীজয়নর 

(stakeholders) 

অংশগ্রহয়ণ  সভা 

[১.৩.১] অনুবিত 

সভা 

৪ সংখ্যা সেস্য সলচব, 

শুদ্ধাচার বনলতকতা 

কলমটি 

১ লক্ষযর্াত্রা 
- - - ১    

বববসক 

প্রধান 

কা মালয় র 

সায়ে সর্ি  

কয়র 

অজমন      

[১.৪] শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত 

প্রলশক্ষণ আদয়াজন 

[১.৪.১] প্রলশক্ষণ 

আদয়ালজত 

২ সাংখ্যা 
I. প্রশাসলনক 

কম যকতযা 

II. প্রলশক্ষণ শাখা, 

লবলসক, ঢাকা 

২ লক্ষযর্াত্রা - - ১ ১  
 

অজমন      

[১.৫] কর্ ম-পবরয়বশ 

উন্ন ন (স্বাস্থযলবলধ 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি 

অদকদজা মালামাল 

লবনষ্টকরণ/ র্াস্ক ও  

হযান্ড স্যাবনটাইজার 

ববতরণ /পলরষ্কার-

পলরচ্ছন্নতা বৃলদ্ধ ইতযাবদ)  

 

[১.৫.১] উন্নত কম য-

পলরদবশ 

৩ 
সংখ্যা 

ও 

তাবরখ 

আঞ্চবলক 

পবরচালক 

৩ 

ও 

৩০.০৯.২১ 

৩১.১২.২১ 

৩১.০৩.২২ 

 

লক্ষযর্াত্রা ১ 

(৩০.০৯.২১) 

১ 

(৩১.১২.২১) 

১ 

(৩১.০৩.২২) 

-    

অজমন      
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কা মক্রয়র্র নার্ কর্ মসম্পাদন সূচক 

 

সূচয়কর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবা য়নর 

দাব ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবক্ত/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অে মবছয়রর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবা ন অগ্রগবত পবরবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ মকা াট মার ২  মকা াট মার ৩  মকা াট মার ৪ে ম মকা াট মার মর্াট 

অজমন 

অবজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

[১.৬] আঞ্চললক 

কার্ যালয় কর্তযক প্রণীত 

জাতীয় শুদ্ধাচার চকৌশল 

কম য-পলরকল্পনা, ২০২১-

২২ ও বত্রমালসক 

পলরবীক্ষণ প্রলতদবেন 

েপ্তর/সাংস্থায় োলখল ও 

স্ব স্ব ওদয়বসাইদট 

আপদলািকরণ 

[১.৬.১] কম য-

পলরকল্পনা  ও 

বত্রমালসক প্রলতদবেন 

োলখলকৃত ও 

আপদলািকৃত 

  ৪ তাবরখ আঞ্চবলক 

পবরচালক 

২০.০৬.২১ 

ও 

১৫.১০.২১ 

১৫.০১.২২ 

১৫.০৪.২২ 

 

লক্ষযমাত্রা ২০.০৬.২১ ১৫.১০.২১ ১৫.০১.২২ ১৫.০৪.২২    

অজমন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[১.৭] শুদ্ধাচার পুরস্কার 

প্রোন এবাং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদের তাললকা 

ওদয়বসাইদট প্রকাশ  

[১.৭.১] প্রেি 

পুরস্কার 

৩ তালরখ আহবা ক, 

শুিাচার ত্রনবতকতা 

কবর্টি 

৩১.০৫.২২ লক্ষযর্াত্রা - - - ৩১.০৫.২২   বববসক 

প্রধান 

কা মালয় র 

সায়ে সর্ি  

কয়র 

অজমন      

২.  ক্রদয়র চক্ষদত্র শুদ্ধাচার ........................................................................ ৪ 

[২.১] ২০২১-২২ অর্ য 

বছদরর ক্রয়-পলরকল্পনা  

ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

 

[২.১.১] ক্রয়-

পলরকল্পনা 

ওদয়বসাইদট 

প্রকালশত 

৪ তাবরখ আঞ্চবলক 

পবরচালক 

৩১.০৭.২১ 

৩১.০৩.২২ 

লক্ষযর্াত্রা ৩১.০৭.২১ - ৩১.০৩.২২ -   ৫.০০ লক্ষ 

টাকার 

বনয়চর ক্র  

পবরকল্পনা 

সমূহ 

 

অজমন      
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কা মক্রযর্র িার্ কর্ মসম্পাদি সূচক 

 

সূচযকর 

র্াি 

একক 

 

িাস্তিায়যির 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যনি/িদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মিছযরর 

লক্ষযর্াত্রা 

িাস্তিায়ি অগ্রগনর্ িনরিীক্ষণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমি 

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

অজমি 

অনজমর্ 

র্াি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩. শুদ্ধাচার সংনিষ্ট এিং দুিীনর্ প্রনর্যরাযে সহায়ক অন্যান্য কা মক্রর্…………….. ২০ 

[৩.১] লবলসদক চমৌ-

পালন চকদন্দ্র উ পালেত 

মধুর মূল্য ও মজুদের 

পলরমাণ ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ (প্রলত ৩ মাস 

অন্তর) 

[৩.১.১] 

ওয় বসাইয়ট 

প্রকাবশত 

৪ তাবরখ আঞ্চবলক 

পবরচালক 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩০.০৯.২১ 

৩১.১২.২১ 

৩১.০৩.২২ 

৩১.০৫.২২ 

লক্ষযর্াত্রা ৩০.০৯.২১ ৩১.১২.২১ ৩১.০৩.২২ ৩১.০৫.২২    

অজমন 

 

 

     

[৩.২] মভাজয লবয়ণ 

আয় াবিনযুক্তকরয়ণর 

র্বনটবরং/তদারবককরণ 

(লবণ বর্লসমূয়হ) 

[৩.২.১] র্বনটবরং/ 

তদারবককরয়ণর 

প্রদানকৃত প্রবতয়বদন 

৪ সংখ্যা আঞ্চবলক 

পবরচালক 

 

 

৬০ লক্ষযর্াত্রা ১৫ ১৫ ১৫ ১৫   

অজমন      

[৩.৩] লবলসক 

লশল্পনগরীর প্লট বরাদ্দ 

নীলতমালা সম্পদকয 

অবলহতকরণ সিা 

[৩.৩.১] আয় াবজত 

সভা 

৪ সংখ্যা আঞ্চবলক 

পবরচালক ও  

পবরচালক (বশ. উ. 

ও স.) 

১ লক্ষযর্াত্রা - - - ১    

 

বববসক 

প্রধান 

কা মালয় র 

সায়ে সর্ি  

কয়র 

অজমন      

[৩.৪] দুনীলত প্রলতদরাধ 

লবষয়ক লনদে যশনা মবাি ম 

স্থাপন 

[৩.৪.১] স্থাবপত 

মবাি ম 

৪ সংখ্যা আঞ্চবলক 

পবরচালক 

২ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ - -   

অজমন      

[৩.৫] ঋণ লবতরণ 

কার্ যক্রম 

মলনটলরাং/তোরলককরণ 

(ত্রত্রর্াবসক) 

[৩.৫.১] 

র্বনটবরং/তদারবকক

রয়ণর প্রদানকৃত 

প্রবতয়বদন 

৪ সংখ্যা 

ও 

তাবরখ 

আঞ্চবলক 

পবরচালক  ও 

ব্যবস্থাপক,  

ঋণ প্রশাসন ববভাগ, 

বববসক, ঢাকা 

৪ 

ও 

৩০.০৯.২১ 

৩১.১২.২১ 

৩১.০৩.২২ 

৩০.০৬.২২ 

 

লক্ষযর্াত্রা ১ 

(৩০.০৯.২১) 

১ 

(৩১.১২.২১) 

১ 

(৩১.০৩.২২) 

১ 

(৩০.০৬.২২) 

  

অজমন       
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সাংদর্াজনী ৫ : ই-গিন্যযান্স ও  উদ্ভাবন  কম যপলরকল্পনা, ২০২১-২২ 

 

 
ক্রম কার্ যক্রম 

 

কম যসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কম যসম্পােন 

সূচদকর মান 

 লক্ষমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উিম চললত মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ 
৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ 

 

[১.১] ই-নলর্র ব্যবহার 

বৃলদ্ধ 

[১.১.১] ই-ফাইদল চনাট লনষ্পলিকৃত % ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 
[২.১] তথ্য বাতায়ন 

হালনাগােকরণ 

[২.১.১] তথ্য বাতায়দন সকল চসবাবক্স  

হালনাগােকৃত 
সাংখ্যা ১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] লবলিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যালে 

তথ্য বাতায়দন প্রকালশত সাংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গিন্যযান্স ও 

উদ্ভাবন কম যপলরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

[৩.১.১] কম যপলরকল্পনা বাস্তবায়ন 

সাংক্রান্ত প্রলশক্ষণ আদয়ালজত সাংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কম যপলরকল্পনার বাস্তবায়ন 

অগ্রগলত পর্ যাদলাচনা সাংক্রান্ত সিা 

আদয়ালজত 
সাংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কম যপলরকল্পনার অধ য-বালষ যক  

স্ব-মূল্যায়ন প্রলতদবেন ঊর্ধ্যতন 

কর্তযপদক্ষর  লনকট চপ্রলরত 
তালরখ ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ 

[৪.১] একটি উদ্ভাবনী 

ধারণা/য়সবা সহবজকরণ 

/ক্ষুদ্র উন্ন ন কা মক্রর্  

বাস্তবা ন 

[৪.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধারণা/ মসবা 

সহবজকরণ /ক্ষুদ্র উন্ন ন কা মক্রর্ 

বাস্তবাব ত 

তালরখ ৫ ২৮/২/২০২২ ১৫/০৩/২০২২ ১৫/০৪/২০২২ 
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সংয় াজনী ৬ : অবভয় াগ প্রবতকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্ মপবরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

কম যসম্পােদনর 

 চক্ষত্র 

 

মান 
কার্ যক্রম 

 

কম যসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কম যসম্পােন 

সূচদকর মান 

প্রকৃত 

অজযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজযন 

২০২০

-২১ 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অলত উিম উিম  চললত মান 
চললত মাদনর 

লনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রালতষ্ঠালনক 

ব্যবস্থাপনা 

 

 

৫ 

[১.১] অবভয় াগ বনষ্পবি কর্ মকতমা 

(অবনক) ও আবপল কর্ মকতমার তথ্য 

ওয় বসাইয়ট ত্রত্রর্াবসক বভবিয়ত 

হালনাগাদকরণ 

[১.১.১]  অলনক ও 

আলপল কম যকতযার 

তথ্য হালনাগােকৃত 

এবাং ওদয়বসাইদট 

আপদলািকৃত 

সংখ্যা 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

পলরবীক্ষণ ও 

সক্ষমতা 

উন্নয়ন 

২০ 

[২.১] বনবদ মি সর্য়  অনলাইন/ 

অফলাইয়ন প্রাপ্ত অবভয় াগ বনষ্পবি এবং 

বনষ্পবি সংক্রান্ত র্াবসক প্রবতয়বদন 

ঊর্ধ্মতন কর্তমপক্ষ বরাবর মপ্ররণ 

[২.১.১] অবভয় াগ 

বনষ্পবিকৃত 

% 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কর্ মকতমা/কর্ মচারীয়দর অবভয় াগ 

প্রবতকার ব্যবস্থা এবং বজআরএস 

সফটও যার ববর্ ক প্রবশক্ষণ আয় াজন 

[২.২.১] প্রবশক্ষণ 

আয় াবজত সংখ্যা 
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] বত্রমালসক লিলিদত পলরবীক্ষণ 

এবাং বত্রমালসক পলরবীক্ষণ প্রলতদবেন 

ঊর্ধ্যতন কর্তযপদক্ষর লনকট চপ্ররণ 

[২.৩.১] বত্রমালসক 

প্রলতদবেন চপ্রলরত   

সংখ্যা 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অবভয় াগ প্রবতকার ব্যবস্থাপনা 

ববর্য়  মেকয়হাল্ডারগয়ণর সর্িয়  

অববহতকরণ সভা 

[২.৪.১] সভা অনুবিত 

সংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 
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সংয় াজনী ৭ : মসবা প্রদান প্রবতশ্রুবত বাস্তবা ন কর্ মপবরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

কম যসম্পােদনর 

চক্ষত্র 

 

মান 
কার্ যক্রম 

 

কম যসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কম যসম্পােন 

সূচদকর মান 

প্রকৃত 

অজযন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃত 

অজযন 

২০২০-২১ 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অলত উিম উিম 
চললত 

মান 

চললত মাদনর 

লনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রালতষ্ঠালনক 

 

 

১০ 

[১.১] মসবা প্রদান প্রবতশ্রুবত পলরবীক্ষণ 

কলমটির লসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

[১.১.১] লসদ্ধান্ত 

বাস্তবালয়ত 
% ৫ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] মসবা প্রদান প্রবতশ্রুবত ত্রত্রর্াবসক 

বভবিয়ত হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] 

ওয় বসাইয়ট প্রবত 

ত্রত্রর্াবসয়ক 

হালনাগাদকৃত 

সংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩ - - - 

সক্ষমতা অজযন  ১৫ 

[২.১] মসবা প্রদান প্রবতশ্রুবত ববর্ ক  

প্রবশক্ষণ আয় াজন  

[২.১.১] প্রবশক্ষণ 

আয় াবজত 

 

সাংখ্যা 

 

১০ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  চসবা প্রোন লবষদয় চস্টকদহাল্ডার 

-গদণর সমন্বদয় অবলহতকরণ সিা 

আদয়াজন 

[২.২.১]  

অববহতকরণ সভা 

অনুবিত 

সাংখ্যা ৫ - - ২ ১ - - - 
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সংয় াজনী ৮: তথ্য অবধকার ববর্য়  বাবর্ মক কর্ মপবরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

কর্ মসম্পাদয়নর 

মক্ষত্র 
মান 

কার্ যক্রম 

 

কম যসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কম যসম্পােন 

সূচদকর মান 

প্রকৃত 

অজযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজযন 

২০২০-

২১ 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অলত 

উিম 
উিম চললত মান 

চললত 

মাদনর 

লনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রালতষ্ঠালনক     ১০ 

[১.১] তথ্য অলধকার আইন অনুর্ায়ী 

লনধ যালরত সমদয়র মদে তথ্য প্রোন 

 

[১.১.১] লনধ যালরত 

সমদয়র মদে তথ্য 

প্রোনকৃত 

% ১০ - - ১০০% 

 

৯০% 

 

৮০% 

 

৭০% 

 

৬০% 

 

সক্ষমতা বৃবি 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রয়ণাবদতভায়ব প্রকাশয় াগ্য 

তথ্য হালনাগাে কদর ওয় বসাইয়ট 

প্রকাশ 

[১.২.১] হালনাগাদকৃত 

তথ্য ওয় বসাইয়ট 

প্রকাবশত 

তালরখ 

 
৩ - - 

৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 
৩১-০১-২০২২ - 

[১.৩] বাবর্ মক প্রবতয়বদন প্রকাশ 
[১.৩.১] বাবর্ মক 

প্রবতয়বদন প্রকাবশত 
তাবরখ ৩ - - 

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-১১-

২০২১ 

১৫-১২-

২০২১ 
- - 

[১.৪]  তথ্য অলধকার আইন, ২০০৯ এর 

৫ ধারা অনুসাদর র্াবতীয় তদথ্যর 

কযাটাগরী  ও কযাটালক বতলর/ 

হালনাগােকরণ 

[১.৪.১]  তদথ্যর 

কযাটাগরী  ও কযাটালক 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগােকৃত 

তালরখ ৩ - - 
৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 
৩১-০১-২০২২ - 

[১.৫] তথ্য অলধকার আইন ও 

লবলধলবধান সম্পদকয জনসদচতনতা 

বৃলদ্ধকরণ 

[১.৫.১]  প্রচার কা মক্রর্ 

সম্পন্ন 
সাংখ্যা ৩ - - ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য অবধকার ববর্য়  

কম যকতযাদের প্রলশক্ষণ আদয়াজন 

[১.৬.১] প্রলশক্ষণ 

আদয়ালজত 
সাংখ্যা ৩ - - ৩ ২ ১ - - 

 

 


