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িড়ক পহরবহন ও সিতু মন্ত্রণালয়



2

বাহষ িক কম িিম্পাদন চুহি

আললািয হবষয়ঃ

১. মূল্যায়ন হনলদ িহিকা, ২০২১-২২

২. খিড়া বাহষ িক কম িিম্পাদন  চুহি ২০২১-২২



3

বাহষ িক কম িিম্পাদন চুহি

মূল্যায়ন হনলদ িহিকা, ২০২১-২২

িড়ক পহরবহন ও মহািড়ক হবভাগ

এবং

মহন্ত্রপহরষদ হবভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলালদি িরকার



✓মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্ যায়য়র অবিসসূহয়রর সাবি যক

কার্ যক্রয়মর পবরিীক্ষণ ও ূহল্যায়ন ির্যমায়ন বভন্ন বভন্ন কম যপবরকল্পনার

(এবপএ, এনআইএস, উদ্ভািন) মাধ্যয়ম সম্পন্ন করা রয়ে;

✓একই কাজ বিবভন্ন কম যপবরকল্পনায় অন্তর্ভ যক্ত থাকার িয়ল ূহল্যায়য়ন

দ্বৈর্র্া সৃবি রয়ে;

✓GRS, Citizen’s Charter ও RTI কার্ িক্রম পহরবীক্ষণ ও মূল্যায়লন

এখন পর্ িন্ত সকালনা পৃথক কম িপহরকল্পনা সনই;

বাহষ িক কম িিম্পাদন চুহি ২০২১-২২



বাহষ িক কম িিম্পাদন চুহি ২০২১-২২

✓িরকাহর অহিিিমূহ কার্ িক্রম বাস্তবায়লন িামহিকভালব সকমন

করলে তা পহরমাপ করা র্ালে না;

✓এই িমস্যা িমাধালনর ললক্ষয একটি িমহিত পহরবীক্ষণ ও

মূল্যায়ন পদ্ধহত প্রবতিলনর প্রলয়াজনীয়তা সদখা সদয়;

✓MTBF এর সয়ে সামঞ্জস্য ররয়ে ‘রকৌশলগর্ উয়েশ্য’ শুধু

মন্ত্রণালয়/বিভায়গর এবপএ’রর্ রাোর সুপাবরশ পাওয়া রগয়ে;

✓সরকায়রর জার্ীয় পবরকল্পনাসূহয়রর িাস্তিায়ন এিং সমসামবয়ক

গুরুত্বপূণ য বিষয়য় মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তযক গৃরীর্ কার্ যক্রয়মর উয়েে

এবপএ’রর্ থাকা প্রয়য়াজন ময়ম য বিয়িবির্ রয়ে।



বাহষ িক কম িিম্পাদন চুহি ২০২১-২২

✓ মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্ যায়য়র অবিসসূহয়রর কার্ যক্রয়মর

সামবিক ূহল্যায়ন APA’র মাধ্যয়ম সম্পন্ন করা রয়ি;

✓Allocation of business, NIS, GRS, Citizen’s Charter,
E-governance & Innovation ও RTI িাস্তিায়য়নর জন্য পৃথক

পৃথক কম যপবরকল্পনা থাকয়ি এিং এসকল কম যপবরকল্পনা APA’র অংশ

বরয়সয়ি বিয়িবির্ রয়ি;

✓Allocation of business অনুর্ায়ী এবপএ প্রণয়নকায়ল একইসয়ে

NIS, GRS, Citizen’s Charter, E-governance and
Innovation ও RTI কম যপবরকল্পনাসূহর প্রস্তুর্ করয়র্ রয়ি এিং এসকল
কম যপবরকল্পনাসূহর এবপএ’রর্ সংযুক্ত কয়রই ঊর্ধ্যর্ন কর্তযপয়ক্ষর সয়ে চূড়ান্ত

এবপএ স্বাক্ষর করয়র্ রয়ি;



বাহষ িক কম িিম্পাদন চুহি ২০২১-২২

• মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সরকাবর অবিসয়ক শুধুমা্র

এবপএয়র্ অবজযর্ সমবির্ িলািয়লর বভবিয়র্ই পুর্র্ করা

রয়ি;

• সুশাসনূহলক কার্ যক্রমসূহর এবপএ’রর্ র্থার্থভায়ি প্রবর্িলয়নর

লয়ক্ষে এ সংক্রান্ত কার্ যক্রম িাস্তিায়য়ন ৩০ নম্বর (ির্যমায়ন ২৫)

এিং Allocation of Business অনুর্ায়ী কম যকাণ্ড

িাস্তিায়য়ন ৭০ নম্বর (ির্যমায়ন ৭৫) িরাে থাকয়ি।



২০২০-২১

• মন্ত্রণালয়/হবভালগর সকৌিলগত উলেশ্য-৭৫

• আবহশ্যক সকৌিলগত উলেশ্য: ২৫

২০২১-২২

• মন্ত্রণালয়/হবভালগর সকৌিলগত উলেশ্য-৭০

• আবহশ্যক সকৌিলগত উলেশ্য: ৩০



এহপএ
১০০

NIS

১০

E-gov. 

& Inno.

১০

GRS

৪

CC

৩

RTI

৩

২০২১-২২ অথ িবেলর এহপএ’র নম্বর হবভাজন

আবহশ্যক সকৌিলগত

উলেশ্য

৩০

মন্ত্রণালয়/হবভালগর

সকৌিলগত উলেশ্য

৭০



হবহভন্ন কম িপহরকল্পনার নম্বর হবভাজন এবং এহপএ-সত ওলয়লেজ

কম িপহরকল্পনা সমাে নম্বর এহপএ-সত ওলয়লেজ

এনআইএি ৫০ ১০

ই-গভর্ন্িান্স ও উদ্ভাবন ৫০ ১০

সিবা প্রদান প্রহতশ্রুহত ২৫ ৩

অহভলর্াগ প্রহতকার ব্যবস্থা ২৫ ৪

তথ্য অহধকার ২৫ ৩

NIS Workplan for Ministry.pdf
E-governance and Innovation Workplan for Ministry and Department.pdf
Citizens Charter Workplan for all offices.pdf
GRS Workplan for all offices.pdf
RTI Workplan for all offices.pdf


১) মূল্যায়ন হনলদ িহিকা র্থার্থভালব অনুিরণ করলত হলব;

২) প্রহতটি কার্ িক্রলমর অজিলনর িপলক্ষ প্রমাণক দাহখল করলত হলব;

৩) সকান সূিলকর অজিলনর িপলক্ষ প্রমাণক দাহখল করা না হলল সূিকটি

অহজিত হয় নাই মলম ি হবলবহিত হলব;

৪) িকল প্রমাণক এহপএএমএি িিেওয়যালরর মাধ্যলম দাহখল করলত হলব;

৫) ২ সমগাবাইলের অহধক িাইলজর প্রমাণক ই-সমইলল বা হার্ ি কহপলত সপ্ররণ

করলত হলব;

৬) িকল প্রমাণলক িংহিষ্ট কম িকতিার স্বাক্ষর থাকলত হলব; স্বাক্ষরহবহীন

প্রমাণক হবলবিনা করা হলব না;

মূল্যায়লনর সক্ষলে করণীয়



৭) প্রকলল্পর মাধ্যলম অহজিত িকল কার্ িক্রলমর প্রমাণক হহলিলব অজিলনর িপলক্ষ

িংহিষ্ট প্রকলল্পর ‘প্রকল্প-পহরিাললকর’ প্রতযয়ন-পে এবং “Project
Steering Committee (PSC)/Project Implementation
Committee (PIC)” এর িভার কার্ িহববরণী প্রদান করলত হলব;

৮) আওতাধীন দপ্তর/িংস্থার মাধ্যলম অহজিত িলািললর সক্ষলে িংহিষ্ট

দপ্তর/িংস্থা প্রধান কর্তিক স্বাক্ষহরত প্রতযয়ন এবং মন্ত্রণালয়/হবভালগর িংহিষ্ট

িভার (প্রলর্াজয সক্ষলে মাহিক িমিয় িভা, এহর্হপ হরহভউ িভা, BMC এর

িভা বা হবলিষ িভা) কার্ িহববরণী িংযুি করলত হলব;

মূল্যায়লনর সক্ষলে করণীয় িলমান



৯) সর্ িকল কার্ িক্রলমর বাস্তবায়ন সদিজুলড় হকংবা ব্যাপকহভহিক সিিব

সক্ষলে শুধু িামাহর হরলপাে িই র্লথষ্ঠ হলব। তলব বাস্তবায়নকারীগণলক হবিদ

তথ্য হনলজলদর িংিলহ রাখলত হলব। এ িকল তথ্য প্রলয়াজলন র্ািাই করা

হলব;

১০) দপ্তর/িংস্থা/মাঠ পর্ িালয় বাস্তবাহয়ত লক্ষযমাোর অজিন িংহিষ্ট

মন্ত্রণালয়/হবভাগ কর্তিক র্ািাই কলর হনহিত হলয়ই নম্বর দাবী করলত হলব;

প্রলয়াজলন িলরজহমন পহরদি িন করলত হলব;

১১) মন্ত্রণালয়/হবভালগর প্রহতটি অজিন হনহিলতর হবষলয় এহপএ টিম কী

কার্ িক্রম িহণ কলরলে তা অথ িবের সিলষ পৃথকভালব মহন্ত্রপহরষদ হবভাগলক

অবহহত করলত হলব।

১২) আওতাধীন অহিলির মূল্যায়ন একইভালব র্থািমলয় িম্পন্ন করলত হলব।

মূল্যায়লনর সক্ষলে করণীয় িলমান



• স্বূহল্যায়ন প্রবর্য়িদন মন্ত্রণালয়/বিভায়গর Budget

Management Committee (BMC) কর্তযক

অনুয়মাবদর্ রয়র্ রয়ি;

• আওর্াধীন অবিসসূহয়রর ময়ধ্য এবপএ িাস্তিায়য়ন রসরা

অবিসয়ক প্রয়নাদনা (সার্ট যবিয়কট, রক্রস্ট ইর্োবদ) প্রদান করয়র্

রয়ি।

মূল্যায়লনর সক্ষলে করণীয় িলমান



জাতীয় শুদ্ধািার সকৌিল কম িপহরকল্পনা ২০২১-২২

✓জাতীয় শুদ্ধািার সকৌিল কম িপহরকল্পনায় ৩ (হতন) টি সক্ষলে

কার্ িক্রম হনধ িারণ করা হলয়লে: 

১.প্রাহতষ্ঠাহনক ব্যবস্থা, 

২.আহথ িক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবং 

৩.শুদ্ধািার িংহিষ্ট ও দুনীহত প্রহতলরালধ িহায়ক অর্ন্ার্ন্

কার্ িক্রম



জাতীয় শুদ্ধািার সকৌিল কম িপহরকল্পনা ২০২১-২২

ক্র.নং কার্ িক্রলমর নাম কম িিম্পাদন সূিক মূল্যায়ন পদ্ধহত প্রমাণক

০১ প্রাহতষ্ঠাহনক ব্যবস্থা ননহতকতা কহমটির িভা প্রহত নেমাহিলক ১টি কলর

িভা অনুহষ্ঠত হলল পূণ িনম্বর

পাওয়া র্ালব। সকান

নেমাহিলক িভা আলয়াজন

করা িম্ভব না হলল পরবতী

িমলয় িভা আলয়াজন করা

র্ালব। তলব, হনধ িাহরত

নেমাহিলকর িভা পরবতী

িমলয় আলয়াজন করা হলল

প্রহতটি িভার হবললম্বর জর্ন্

০.২৫ কলর নম্বর কতিন হলব।

ননহতকতা কহমটির 

িভার কার্ িহববরণী।



জাতীয় শুদ্ধািার সকৌিল কম িপহরকল্পনা ২০২১-২২

ক্র.নং কার্ িক্রলমর নাম কম িিম্পাদন সূিক মূল্যায়ন পদ্ধহত প্রমাণক

০১ প্রাহতষ্ঠাহনক

ব্যবস্থা 

১.২ ননহতকতা কহমটির

িভার হিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন

প্রহত নেমাহিলক আলয়াহজত

িভার হিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন

লক্ষযমাোর হবপরীলত অজিন

িতভাগ হলল পূণ িনম্বর পাওয়া

র্ালব। তলব অজিন িতভাগ না

হলল গাহণহতকহালর নম্বর কতিন

হলব। উলেখ্য, মূল্যায়লনর িময় 

ননহতকতা কহমটির কার্ িপহরহধর 

আললালক গৃহীত হিদ্ধান্ত

বাস্তবায়লনর ওপর সবহি গুরুত্ব 

সদয়া হলব। 

ননহতকতা 

কহমটির িভার 

কার্ িহববরণী ও

বাস্তবায়ন 

অিগহত 

প্রহতলবদন। 
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০১ প্রাহতষ্ঠাহনক ব্যবস্থা ১.৩ সুিািন প্রহতষ্ঠার 

হনহমি অংিীজলনর

(stakeholder) 

অংিিহলণ িভা

অংিীজলনর অংিিহলণ

িভা আলয়াজলনর

লক্ষযমাোর হবপরীলত

অজিন িতভাগ হলল পূণ ি

নম্বর পাওয়া র্ালব। তলব

অজিন িতভাগ না হলল

গাহণহতকহালর নম্বর কতিন

হলব।

অংিীজলনর

অংিিহলণ িভার

কার্ িহববরণী এবং

হাহজরা। 

১.৪ শুদ্ধািার িংক্রান্ত 

প্রহিক্ষণ আলয়াজন 

লক্ষযমাোর হবপরীলত 

শুদ্ধািার িংক্রান্ত ন্যযনতম ২ 

টি প্রহিক্ষণ আলয়াজন করা 

হলল পূণ ি নম্বর পাওয়া

র্ালব। তলব অজিন িতভাগ 

না হলল গাহণহতকহালর

নম্বর কতিন হলব।

প্রহিক্ষলণর সনাটিি, 

হাহজরা ও েহব।
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ক্র.নং কার্ িক্রলমর নাম কম িিম্পাদন সূিক মূল্যায়ন পদ্ধহত প্রমাণক

০১ প্রাহতষ্ঠাহনক ব্যবস্থা ১.৫ কম ি-পহরলবি উন্নয়ন 

(স্বাস্থযহবহধ 

অনুিরণ/টিওএন্ডইভুি

অলকলজা মালামাল 

হবনষ্টকরণ/পহরষ্কার-

পহরেন্নতা বৃহদ্ধ ইতযাহদ)

মন্ত্রণালয়/হবভাগ/রাষ্ট্রীয়

প্রহতষ্ঠানিমূহ কম ি-পহরলবি 

উন্নয়ন িংক্রান্ত হবহভন্ন 

কার্ িক্রলমর িংখ্যা ও কার্ িক্রম 

িম্পন্ন করার তাহরলখর

লক্ষযমাো অহজিত হলল পূণ ি

নম্বর পাওয়া র্ালব।

ননহতকতা কহমটির

িভাপহত কর্তিক 

িতযাহয়ত বাস্তবায়ন 

প্রহতলবদন, িংহিষ্ট 

পে, প্রলর্াজয সক্ষলে 

েহব ও অর্ন্ার্ন্ 

প্রমাণক।

১.৬ জাতীয় শুদ্ধািার

সকৌিল কম িপহরকল্পনা, 

২০২১-২২ এবং হনধ িাহরত

িমলয় নেমাহিক

পহরবীক্ষণ প্রহতলবদন

মহন্ত্রপহরষদ হবভালগ 

দাহখল ও স্ব স্ব 

ওলয়বিাইলে 

আপললার্করণ

হনধ িাহরত তাহরলখর মলধ্য

জাতীয় শুদ্ধািার সকৌিল

কম িপহরকল্পনা, ২০২১-২২

এবং প্রলতযক নেমাহিক

পহরবীক্ষণ প্রহতলবদন

হনধ িাহরত িমলয় মহন্ত্রপহরষদ

হবভালগ দাহখল করা হলল/স্ব 

স্ব ওলয়বিাইলে আপললার্

করা হলল পূণ িনম্বর পাওয়া

র্ালব।

স্ব স্ব ওলয়বিাইে।



জাতীয় শুদ্ধািার সকৌিল কম িপহরকল্পনা ২০২১-২২

ক্র.নং কার্ িক্রলমর নাম কম িিম্পাদন সূিক মূল্যায়ন পদ্ধহত প্রমাণক

০১ প্রাহতষ্ঠাহনক ব্যবস্থা ১.৭ আওতাধীন 

দপ্তর/িংস্থা (প্রলর্াজয 

সক্ষলে) কর্তিক দাহখলকৃত

জাতীয় শুদ্ধািার সকৌিল

কম িপহরকল্পনা ও 

পহরবীক্ষণ প্রহতলবদলনর

ওপর হির্ব্যাক প্রদান

আওতাধীন দপ্তর/িংস্থা

(প্রলর্াজয সক্ষলে) কর্তিক 

প্রহত সকায়াে িালর দাহখলকৃত

জাতীয় শুদ্ধািার সকৌিল

কম িপহরকল্পনা ও 

পহরবীক্ষণ প্রহতলবদলনর

ওপর মন্ত্রণালয়/হবভাগিমূহ

হির্ব্যাক প্রদান করলল পূণ ি

নম্বর পাওয়া র্ালব।

সনাটিি, হাহজরািীে, 

পে, দপ্তর/িংস্হা

কর্তিক বাস্তবাহয়ত 

কম িপহরকল্পনার ৩ 

নম্বর ক্রহমলকর

বাস্তবায়ন অিগহত 

প্রহতলবদন।

১.৮ শুদ্ধািার পুরস্কার 

প্রদান এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তলদর তাহলকা 

ওলয়বিাইলে প্রকাি 

২০২১-২২ অথ ি-বেলরর

শুদ্ধািার পুরস্কার প্রদালনর 

লক্ষযমাোর হবপরীলত অজিন

িতভাগ হলল পূণ িনম্বর পাওয়া

র্ালব। তলব অজিন হনধ িাহরত

তাহরলখর মলধ্য না হলল সকান

নম্বর প্রদান করা র্ালব না।

আলদিপে।
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০২ আহথ িক ব্যবস্থাপনা

উন্নয়ন

২.১ ২০২১-২২ অথ ি বেলরর

ক্রয়-পহরকল্পনা (প্রকলল্পর

অনুলমাহদত বাহষ িক ক্রয়

পহরকল্পনািহ) ওলয়বিাইলে 

প্রকাি

২০২১-২২ অথ িবেলরর প্রারলম্ভ বাহষ িক ক্রয়-

পহরকল্পনা ওলয়বিাইলে প্রকাি করা হলল

এবং র্থািমলয় (িংলিাহধত বালজে অনুর্ায়ী) 

হালনাগাদ করা হলল ০.৫০ নম্বর পাওয়া

র্ালব। হনধ িাহরত তাহরলখর মলধ্য না হলল প্রহত

পাহক্ষলকর জর্ন্ ০.২৫ কলর নম্বর কতিন হলব।

প্রকল্পিমূলহর অনুলমাহদত বাহষ িক ক্রয়

পহরকল্পনা লক্ষযমাো অনুর্ায়ী ওলয়বিাইলে

প্রকাি করলল ১.৫ নম্বর পাওয়া র্ালব।

হনধ িাহরত তাহরলখর মলধ্য না করলল প্রহত

পাহক্ষলকর জর্ন্ ০.২৫ কলর নম্বর কতিন হলব।

অহিি 

আলদি ও স্ব

স্ব

ওলয়বিাইে।

২.২ প্রকলল্পর PSC ও

PIC িভা আলয়াজন

প্রমাপ অনুর্ায়ী PSC ও PIC িভা

আলয়াজন করা হলল পূণ ি নম্বর পাওয়া র্ালব। 

লক্ষযমাোর িতকরা ৮০ ভাগ বাস্তবায়লনর 

জর্ন্ গাহণহতকহালর নম্বর কতিন কলর নম্বর 

সদয়া হলব। হকন্তু, লক্ষযমাোর িতকরা ৮০ 

ভাগ বাস্তবাহয়ত না হলল সকান নম্বর পাওয়া 

র্ালব না। 

আলয়াহজত 

িভার 

কার্ িহববরণী।
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০২ আহথ িক

ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন

২.৩ বাহষ িক উন্নয়ন 

কম িসূহি বাস্তবায়ন 

বাহষ িক উন্নয়ন কম িসূহি িতভাগ বাস্তবায়লনর জর্ন্

পূণ িনম্বর পাওয়া র্ালব। লক্ষযমাোর িতকরা ৮০

ভাগ বাস্তবায়লনর জর্ন্ গাহণহতকহালর নম্বর কতিন

কলর নম্বর সদয়া হলব। হকন্তু, লক্ষযমাোর িতকরা

৮০ ভাগ বাস্তবাহয়ত না হলল সকান নম্বর পাওয়া

র্ালব না।

মন্ত্রণালয়/হবভাগ

এহর্হপ

বাস্তবায়লনর

প্রমাণক িরবরাহ 

করলব। 

মহন্ত্রপহরষদ

হবভাগ বাস্তবায়ন 

পহরবীক্ষণ ও  

মূল্যায়ন হবভাগ 

হলত বাহষ িক

উন্নয়ন কম িসূহি

বাস্তবায়ন হার 

র্ািাই করলব।

২.৪ প্রকল্প িমাহপ্ত

সিলষ প্রকলল্পর িম্পদ 

(র্ানবাহন, 

কহম্পউোর, 

আিবাবপে ইতযাহদ) 

হবহধ সমাতালবক 

হস্তান্তর করা

হনধ িাহরত িমলয়র মলধ্য প্রকলল্পর িম্পদ 

(র্ানবাহন, কহম্পউোর, আিবাবপে ইতযাহদ) 

হবহধ সমাতালবক হস্তান্তর করলত পারলল পূণ িনম্বর

পাওয়া র্ালব। হনধ িাহরত তাহরলখর মলধ্য না হলল

প্রহত পাহক্ষলকর জর্ন্ ০.২৫ কলর নম্বর কতিন

হলব।

িংহিষ্ট পে
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ক্র.নং কার্ িক্রলমর নাম কম িিম্পাদন

সূিক

মূল্যায়ন পদ্ধহত প্রমাণক

০৩ শুদ্ধািার-িংহিষ্ট এবং

দুনীহত প্রহতলরালধ

িহায়ক অর্ন্ার্ন্

কার্ িক্রম

মন্ত্রণালয়/হবভাগ/রাষ্ট্রীয়

প্রহতষ্ঠানিমূহ স্ব স্ব কার্ িাললয়

শুদ্ধািার প্রহতষ্ঠার হনহমি শুদ্ধািার

িংহিষ্ট এবং দুনীহত প্রহতলরালধ

িহায়ক কার্ িক্রমিমূলহর মধ্য হলত

অর্ন্ সর্লকান উপযুি কার্ িক্রম িহণ

করলত পালর। কার্ িক্রম, কম িিম্পাদন

সূিক ও একক র্থার্থ হওয়া

িালপলক্ষ এবং লক্ষযমাোর হবপরীলত

অজিন িতভাগ হলল পূণ িনম্বর পাওয়া

র্ালব। অর্ন্থায় সকান নম্বর প্রদান

করা র্ালব না।

স্ব স্ব ওলয়বিাইে, 

পে, সনাটিি, েহব, 

হভহর্ও বা কার্ িক্রম 

িংহিষ্ট সর্লকান 

প্রমাণক।



ই-গভর্ন্িান্স ও উদ্ভাবন কম িপহরকল্পনা ২০২১-২২

ক্র.

নং

কম িিম্পাদন সক্ষে কার্ িক্রলমর নাম কম িিম্পাদন

সূিক

মূল্যায়ন পদ্ধহত প্রমাণক

০১ [১] ই-গভর্ন্িান্স ও

উদ্ভাবন িংক্রান্ত

কার্ িক্রলমর

বাস্তবায়ন

সজারদারকরণ

[১.১] উদ্ভাবনী 

ধারণা বাস্তবায়ন 

[১.১.১] একটি 

নতুন উদ্ভাবনী

ধারণা 

বাস্তবাহয়ত

ন্যযনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা 

বাস্তবায়লনর জর্ন্ ই-গভর্ন্িান্স

কম িপহরকল্পনার েলক উহেহখত 

লক্ষযমাোহভহিক িমানুপাহতক

হালর নম্বর প্রাপ্ত হলব।

উদ্ভাবনী ধারণা

বাস্তবায়ন িংক্রান্ত

িরকাহর আলদি

[১.২] সিবা 

িহহজকরণ

[১.২.১] 

একটি সিবা

িহহজকৃত 

ন্যযনতম একটি সিবা 

িহহজকরলণর জর্ন্ ই-গভর্ন্িান্স

কম িপহরকল্পনার েলক উহেহখত 

লক্ষযমাো হভহিক িমানুপাহতক

হালর নম্বর প্রাপ্ত হলব।

উদ্ভাবনী ধারণা 

বাস্তবায়ন িংক্রান্ত

িরকাহর আলদি



ই-গভর্ন্িান্স ও উদ্ভাবন কম িপহরকল্পনা ২০২১-২২

ক্র.

নং

কম িিম্পাদন সক্ষে কার্ িক্রলমর নাম কম িিম্পাদন

সূিক

মূল্যায়ন পদ্ধহত প্রমাণক

০১ [১] ই-গভর্ন্িান্স ও

উদ্ভাবন িংক্রান্ত

কার্ িক্রলমর

বাস্তবায়ন

সজারদারকরণ

[১.৩] সিবা

হর্হজোইলজিন

[১.৩.১] 

ন্যযনতম একটি

সিবা 

হর্হজোইজকৃত

ন্যযনতম একটি সিবা

হর্হজোইলজিলনর জর্ন্ ই-

গভর্ন্িান্স কম িপহরকল্পনার েলক 

উহেহখত লক্ষযমাো হভহিক

িমানুপাহতক হালর নম্বর প্রাপ্ত

হলব।

সিবা

হর্হজোইলজিন

বাস্তবায়ন িংক্রান্ত

িরকাহর আলদি।

[১.৪] ইতঃপূলব ি

বাস্তবাহয়ত উদ্ভাবনী

ধারণা, িহহজকৃত ও

হর্হজোইজকৃত

সিবা িংক্রান্ত

পর্ িাললািনা িভা

[১.৪.১] িভা

আলয়াহজত

ইতঃপূলব ি সর্িকল উদ্ভাবনী

ধারণা এবং সিবা িহজীকৃত ও

হর্হজোইজ করা হলয়লে সি

িকল সিবার বতিমান অবস্থা ও

িহজীকরণ/হর্হজোইজ/ 

উদ্ভাবলনর িলল কী িলািল

পাওয়া র্ালে সি হবষলয় িংহিষ্ট

অংিীজনলদর িালথ পর্ িাললািনা

িভা ৩০ আগস্ট ২০২১ তাহরলখর

মলধ্য আলয়াজন করলল পূণ িনম্বর

পাওয়া র্ালব।

িভা আলয়াজলনর

সনাটিি ও িভার

কার্ িহববরণী।



ই-গভর্ন্িান্স ও উদ্ভাবন কম িপহরকল্পনা ২০২১-২২

ক্র.

নং

কম িিম্পাদন সক্ষে কার্ িক্রলমর

নাম

কম িিম্পাদন সূিক মূল্যায়ন পদ্ধহত প্রমাণক

০১ [১] ই-গভর্ন্িান্স ও

উদ্ভাবন িংক্রান্ত

কার্ িক্রলমর

বাস্তবায়ন

সজারদারকরণ

[১.৫] ই-

নহথর 

ব্যবহার বৃহদ্ধ

[১.৫.১] ই-িাইলল 

সনাে হনষ্পহিকৃত

হবলবিয বেলর একটি 

মন্ত্রণালয়/হবভাগ এবং দপ্তর/িংস্থায় 

হার্ ি এবং িফ ে হমলল র্তগুহল সনাে 

হনষ্পহি হলয়লে তার সমাে িংখ্যার 

মলধ্য র্তিংখ্যক ই-িাইহলং 

হিলস্টলমর মাধ্যলম হনষ্পহি করা 

হলয়লে তার িতকরা অনুপাত অজিন 

হহিালব হবলবহিত হলব।

উদাহরণ: ধরা র্াক সকান অথ িবেলর 

একটি মন্ত্রণালয়/হবভালগর 

হনষ্পহিকৃত হার্ ি সনালের িংখ্যা ১০০ 

এবং ই-নহথর মাধ্যলম হনষ্পহিকৃত 

সনাে িংখ্যা ১৫০। এক বেলর সমাে 

হনষ্পহিকৃত সনাে িংখ্যা

(১০০+১৫০)= ২৫০। এর মলধ্য 

মন্ত্রণালয় কর্তিক ই-নহথ হিলস্টলমর 

মাধ্যলম হনষ্পহিকৃত সনালের িংখ্যা 

১৫০টি। ঐ মন্ত্রণালয়/হবভালগর অজিন 

(১৫০/২৫০)* ১০০% = ৬০%

িরকাহর দপ্তলরর 

িাখাহভহিক

উপস্থাহপত ই-নহথ 

এবং হার্ ি নহথর 

সস্টেলমন্ট, িাইল 

মুভলমন্ট 

সরহজস্টার 

ইতযাহদ। এটুআই 

হলত প্রাপ্ত িংহিষ্ট

প্রহতলবদলনর িলে 

ক্রিলিক করা 

হলব। গরহমললর 

সক্ষলে এটুআই 

কর্তিক প্রদি

হরলপাে ি চূড়ান্ত বলল

গণ্য হলব। 



ই-গভর্ন্িান্স ও উদ্ভাবন কম িপহরকল্পনা ২০২১-২২

ক্র.

নং

কম িিম্পাদন সক্ষে কার্ িক্রলমর নাম কম িিম্পাদন

সূিক

মূল্যায়ন পদ্ধহত প্রমাণক

০১ [১] ই-গভর্ন্িান্স ও

উদ্ভাবন িংক্রান্ত

কার্ িক্রলমর

বাস্তবায়ন

সজারদারকরণ

[১.৬] ৪থ ি হিল্প

হবপ্ললবর 

িযাললঞ্জ 

সমাকালবলায়

করণীয় হবষলয়

অবহহতকরণ 

িভা/কম িিালা

আলয়াজন

[১.৬.১] 

িভা/কম িিালা

আলয়াহজত

৪থ ি হিল্প হবপ্ললবর িযাললঞ্জ 

সমাকালবলায় করণীয় িম্পলকি 

৪টি অবহহতকরণ কম িিালা

আলয়াজন করলত হলব। 

কম িিালা আলয়াজলনর সক্ষলে

কম িপহরকল্পনার েলক 

উহেহখত লক্ষযমাোহভহিক

িমানুপাহতক হালর নম্বর প্রাপ্ত

হলব।

আলয়াহজত

অবহহতকরণ

কম িিালা এর

সনাটিি, 

উপহস্থহত পে ও

হস্থরহিে।



ই-গভর্ন্িান্স ও উদ্ভাবন কম িপহরকল্পনা ২০২১-২২

ক্র.

নং

কম িিম্পাদন সক্ষে কার্ িক্রলমর নাম কম িিম্পাদন

সূিক

মূল্যায়ন পদ্ধহত প্রমাণক

০২ [২] প্রাহতষ্ঠাহনক

দক্ষতা বৃহদ্ধ

[২.১] তথ্য বাতায়ন 

হালনাগাদকরণ

[২.১.১] তথ্য 

বাতায়লন িকল

সিবা বক্স 

হালনাগাদকৃত

তথ্য বাতায়লনর িকল সিবা বক্স

হালনাগাদ করলত হলব। তথ্য

বাতায়লনর সিবা বক্স হালনাগাদ

করার জর্ন্ কম িপহরকল্পনার 

েলক উহেহখত লক্ষযমাোহভহিক

িমানুপাহতক হালর নম্বর প্রাপ্ত

হলব।

সিবা

হর্হজোইলজিন

বাস্তবায়ন িংক্রান্ত

িরকাহর আলদি।

[২.১.২] হবহভন্ন

প্রকািনা ও

তথ্যাহদ তথ্য

বাতায়লন

প্রকাহিত

হবহভন্ন িংকলন ও িম্ভাব্য িকল

তথ্যাহদ তথ্য বাতায়লন প্রকাি

করলত হলব। তথ্য বাতায়লন

হবহভন্ন িংকললনর কহপ ও

তথ্যাহদ প্রকাি করার জর্ন্ ই-

গভর্ন্িান্স ও উদ্ভাবন

কম িপহরকল্পনার েলক উহেহখত 

লক্ষযমাো হভহিক িমানুপাহতক

হালর নম্বর প্রাপ্ত হলব।

হিনিেিহ

নেমাহিক

প্রহতলবদন।



ই-গভর্ন্িান্স ও উদ্ভাবন কম িপহরকল্পনা ২০২১-২২

ক্র.

নং

কম িিম্পাদন সক্ষে কার্ িক্রলমর নাম কম িিম্পাদন

সূিক

মূল্যায়ন পদ্ধহত প্রমাণক

০২ [২] প্রাহতষ্ঠাহনক

দক্ষতা বৃহদ্ধ

[২.২] ই-গভর্ন্িান্স 

ও উদ্ভাবন 

কম িপহরকল্পনা

বাস্তবায়ন 

[২.২.১] 

কম িপহরকল্পনা

বাস্তবায়ন

িংক্রান্ত

প্রহিক্ষণ

আলয়াহজত

ই-গভর্ন্িান্স কম িপহরকল্পনা 

বাস্তবায়লনর জর্ন্ হনজ হনজ 

অহধলক্ষলে িলিতনতা ও দক্ষতা 

বৃহদ্ধমূলক ৪টি প্রহিক্ষণ 

আলয়াজন করলত হলব। 

কম িিালা/সিহমনার/প্রহিক্ষণ 

আলয়াজলনর সক্ষলে ই-গভর্ন্িান্স

ও উদ্ভাবন কম িপহরকল্পনার েলক 

উহেহখত লক্ষযমাোহভহিক

িমানুপাহতক হালর নম্বর প্রাপ্ত

হলব।

আলয়াহজত

কম িিালা/সিহমনার

/প্রহিক্ষণ এর

সনাটিি, উপহস্থহত

পে ও হস্থরহিে।

[২.২.২]

ই-গভর্ন্িান্স

কম িপহরকল্পনা 

বাস্তবায়লনর 

জর্ন্ বরােকৃত 

অথ ি ব্যহয়ত

ই-গভর্ন্িান্স কম িপহরকল্পনা

বাস্তবায়লন বরােকৃত অথ ি

ব্যলয়র জর্ন্ কম িপহরকল্পনার 

েলক উহেহখত লক্ষযমাোহভহিক

িমানুপাহতক হালর নম্বর প্রাপ্ত

হলব।

প্রহতলবদন।



ই-গভর্ন্িান্স ও উদ্ভাবন কম িপহরকল্পনা ২০২১-২২

ক্র.নং কম িিম্পাদন সক্ষে কার্ িক্রলমর নাম কম িিম্পাদন

সূিক

মূল্যায়ন পদ্ধহত প্রমাণক

০২ [২] প্রাহতষ্ঠাহনক

দক্ষতা বৃহদ্ধ

[২.২] ই-গভর্ন্িান্স 

ও উদ্ভাবন 

কম িপহরকল্পনা

বাস্তবায়ন 

[২.২.৩] 

কম িপহরকল্পনার 

বাস্তবায়ন 

অিগহত 

পর্ িাললািনা

িংক্রান্ত িভা 

আলয়াহজত

ই-গভর্ন্িান্স কম িপহরকল্পনার 

বাস্তবায়ন অিগহত পর্ িাললািনা 

িংক্রান্ত ৪টি িভা নেমাহিক হভহিলত

আলয়াজন করলত হলব। িভা 

আলয়াজলনর জর্ন্ কম িপহরকল্পনার 

েলক উহেহখত লক্ষযমাোহভহিক

িমানুপাহতক হালর নম্বর প্রাপ্ত হলব।

িভার সনাটিি, 

উপহস্থহত পে এবং

কার্ িহববরণী।

[২.২.৪]

কম িপহরকল্পনার 

অধ িবাহষ িক স্ব-

মূল্যায়ন 

প্রহতলবদন 

মহন্ত্রপহরষদ 

হবভালগ/ 

ঊর্ধ্িতন 

কর্তিপলক্ষর

হনকে সপ্রহরত

মন্ত্রণালয়/হবভাগ ই-গভর্ন্িান্স 

কম িপহরকল্পনার অধ িবাহষ িক স্ব-

মূল্যায়ন প্রহতলবদন হনধ িাহরত 

িমলয়র মলধ্য মহন্ত্রপহরষদ হবভালগ 

সপ্ররণ করলব। দপ্তর/িংস্থা

অধ িবাহষ িক স্ব-মূল্যায়ন প্রহতলবদন 

হনধ িাহরত িমলয়র মলধ্য িংহিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/হবভালগ সপ্ররণ করলব। স্ব-

মূল্যায়ন প্রহতলবদন সপ্ররলণর জর্ন্ 

কম িপহরকল্পনার েলক উহেহখত 

লক্ষযমাোহভহিক িমানুপাহতক হালর

নম্বর প্রাপ্ত হলব।

প্রহতলবদন।



ই-গভর্ন্িান্স ও উদ্ভাবন কম িপহরকল্পনা ২০২১-২২

ক্র.নং কম িিম্পাদন সক্ষে কার্ িক্রলমর নাম কম িিম্পাদন

সূিক

মূল্যায়ন পদ্ধহত প্রমাণক

০২ [২] প্রাহতষ্ঠাহনক

দক্ষতা বৃহদ্ধ

[২.২] ই-গভর্ন্িান্স 

ও উদ্ভাবন 

কম িপহরকল্পনা

বাস্তবায়ন 

[২.২.৫] 

সদলি/হবলদলি 

বাস্তবাহয়ত 

ন্যযনতম একটি

উলযাগ 

পহরদি িনকৃত

ই-গভর্ন্িান্স এ িক্ষমতা বৃহদ্ধর

ললক্ষয অর্ন্ দপ্তলরর ন্যযনতম 

একটি বাস্তবাহয়ত উলযাগ 

পহরদি িন/হবলদিী অহভজ্ঞতা 

অজিলনর ব্যবস্থা িহণ করলত 

হলব। একটি সদিী/হবলদিী 

উলযাগ পহরদি িন/অহভজ্ঞতা 

অজিলনর জর্ন্ পূণ ি নম্বর প্রাপ্ত

হলব।

হজও বা িরকাহর 

আলদলির কহপ।



সিবা প্রদান প্রহতশ্রুহত কম িপহরকল্পনা ২০২১-২২

ক্র.নং কম িিম্পাদন সক্ষে কার্ িক্রলমর নাম কম িিম্পাদন

সূিক

মূল্যায়ন পদ্ধহত প্রমাণক

০১ প্রাহতষ্ঠাহনক [১.১] সিবা প্রদান

প্রহতশ্রুহত পহরবীক্ষণ

কহমটির হিদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন

[১.১.১] হিদ্ধান্ত 

বাস্তবাহয়ত

প্রহত নেমাহিলক সিবা প্রদান 

প্রহতশ্রুহত িংক্রান্ত কার্ িক্রম 

পহরবীক্ষণ করলত হলব এবং

বাস্তবায়ন অিগহতিহ পহরবীক্ষণ 

প্রহতলবদন উর্ধ্িতন কর্তিপলক্ষর 

হনকে সপ্ররণ করা হলল বহণ িত 

সূিলকর হবপরীলত পূণ ি নম্বর 

পাওয়া র্ালব। অজিন িতভাগ না 

হওয়ার সক্ষলে গাহণহতক হালর 

নম্বর কতিন হলব।

০৪ টি বাস্তবায়ন 

প্রহতলবদন।



সিবা প্রদান প্রহতশ্রুহত কম িপহরকল্পনা ২০২১-২২

ক্র.নং কম িিম্পাদন সক্ষে কার্ িক্রলমর নাম কম িিম্পাদন সূিক মূল্যায়ন পদ্ধহত প্রমাণক

০১ প্রাহতষ্ঠাহনক [১.২] সিবা প্রদান

প্রহতশ্রুহত নেমাহিক

হভহিলত

হালনাগাদকরণ

[১.২.১] 

ওলয়বিাইলে

প্রহত নেমাহিলক

হালনাগাদকৃত

নেমাহিকহভহিলত সিবা প্রদান 

প্রহতশ্রুহত হালনাগাদপূব িক 

হালনাগাদকৃত সিবা প্রদান প্রহতশ্রুহত

ওলয়বিাইলে আপললার্, প্রদি িন ও 

উর্ধ্িতন কর্তিপক্ষ বরাবর সপ্ররণ 

করলত হলব। মন্ত্রণালয়/হবভালগর 

সক্ষলে মহন্ত্রপহরষদ হবভালগ, 

অহধদপ্তর/দপ্তর/িংস্থা/হবভাগীয় 

কার্ িাললয়র সক্ষলে িংহিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/হবভালগ সপ্ররণ করলত 

হলব। হালনাগাদকরলণর সক্ষলে

িংহিষ্ট দপ্তর সিবা অহধকতর 

িহজীকরণ, সিবা প্রাহপ্তর পদ্ধহত 

সিবা প্রদানকারী 

কম িকতিা/কম িিারীলদর নাম, পদবী, 

সর্াগালর্াগ নম্বরিহ িকল হবষয়

হালনাগাদকরলণর ব্যবস্থা িহণ 

করলব। 

হালনাগাদকৃত 

সিবা প্রদান 

প্রহতশ্রুহত িংক্রান্ত

অহিি 

আলদি/িরকাহর 

পে/ওলয়ব হলঙ্ক।



সিবা প্রদান প্রহতশ্রুহত কম িপহরকল্পনা ২০২১-২২

ক্র.নং কম িিম্পাদন সক্ষে কার্ িক্রলমর নাম কম িিম্পাদন

সূিক

মূল্যায়ন পদ্ধহত প্রমাণক

০২ িক্ষমতা অজিন ও

পহরবীক্ষণ

[২.১] সিবা প্রদান

প্রহতশ্রুহত হবষয়ক

প্রহিক্ষণ আলয়াজন

[২.১.১] 

প্রহিক্ষণ

আলয়াহজত

সিবা প্রদান িংক্রান্ত দক্ষতা বৃহদ্ধ

এবং সিবা প্রদান প্রণয়ন ও

বাস্তবায়ন হবষলয় ৪টি প্রহিক্ষণ 

আলয়াজন করা সগলল বহণ িত

সূিলকর হবপরীলত িতভাগ 

লক্ষযমাো অহজিত এবং পূণ ি নম্বর

পাওয়া র্ালব। তলব অজিন 

িতভাগ না হলল গাহণহতক হালর 

নম্বর কতিন হলব।

প্রহিক্ষলনর অহিি 

আলদি, 

আললািযসূহি,

প্রহিক্ষণাথীলদর 

তাহলকা, 

উপহস্থহতর 

হাহজরা।

[২.২]  সিবা প্রদান 

হবষলয় 

সস্টকলহাল্ডারগলণর 

িমিলয় 

অবহহতকরণ িভা 

আলয়াজন

[২.২.১]  

অবহহতকরণ

িভা অনুহষ্ঠত

অংিীজলনর অংিিহলণ

কমপলক্ষ ২ টি িভা আলয়াজন

করা হলল বহণ িত সূিলকর

হবপরীলত পূণ িনম্বর পাওয়া

র্ালব। তলব অজিন িতভাগ না

হলল গাহণহতক হালর নম্বর কতিন 

হলব।

অংিীজলনর

অংিিহলণ

অনুহষ্ঠত িভার

কার্ িহববরণী।



অহভলর্াগ প্রহতকার ব্যবস্থাপনা িংক্রান্ত কম িপহরকল্পনা ২০২১-২২

ক্র.নং কম িিম্পাদন সক্ষে কার্ িক্রলমর নাম কম িিম্পাদন সূিক মূল্যায়ন পদ্ধহত প্রমাণক

০১ প্রাহতষ্ঠাহনক

ব্যবস্থাপনা

[১.১] অহভলর্াগ

হনষ্পহি কম িকতিা

(অহনক) ও আহপল

কম িকতিার তথ্য

ওলয়বিাইলে

নেমাহিকহভহিলত

হালনাগাদকরণ

[১.১.১]  অহনক 

ও আহপল 

কম িকতিার তথ্য 

হালনাগাদকৃত

এবং 

ওলয়বিাইলে 

আপললার্কৃত

প্রহত নেমাহিলক অহভলর্াগ 

হনষ্পহি কম িকতিা ও আপীল 

কম িকতিা হনলয়ালগর তথ্য 

ওলয়বিাইলে  র্ািাইকালল

হালনাগাদ পাওয়া সগলল বহণ িত

সূিলকর হবপরীলত পূণ িনম্বর

পাওয়া র্ালব।

প্রহত নেমাহিলক 

ওলয়বিাইে 

হালনাগাদ িম্পলন্নর 

অহিি আলদি/িভার 

কার্ িহববরণী/িরকাহর 

পে/ওলয়বহলঙ্ক।

০২ পহরবীক্ষণ ও 

িক্ষমতা উন্নয়ন

[২.১] হনহদ িষ্ট িমলয়

অনলাইন/ 

অিলাইলন প্রাপ্ত

অহভলর্াগ হনষ্পহি

এবং হনষ্পহি

িংক্রান্ত মাহিক

প্রহতলবদন উর্ধ্িতন

কর্তিপক্ষ বরাবর

সপ্ররণ

[২.১.১] 

অহভলর্াগ

হনষ্পহিকৃত

প্রাপ্ত অহভলর্ালগর ৯০%

হনষ্পহি করা হলল এবং

র্থািমলয়  মাহিক প্রহতলবদন 

(প্রহতমালি ১টি) সপ্ররণ 

হনহিত করা হলল বহণ িত 

সূিলকর হবপরীলত পূণ িনম্বর 

পাওয়া র্ালব। তলব অজিন 

িতভাগ  না হলল গাহণহতক 

হালর নম্বর কতিন হলব এবং  

হনষ্পহিলর্াগ্য অহভলর্ালগর  

৬০% এর কম হনষ্পহির 

সক্ষলে সকান নম্বর পাওয়া 

র্ালব না।

হনষ্পহি িংক্রান্ত 

মাহিক প্রহতলবদন।



অহভলর্াগ প্রহতকার ব্যবস্থাপনা িংক্রান্ত কম িপহরকল্পনা ২০২১-২২

ক্র.নং কম িিম্পাদন সক্ষে কার্ িক্রলমর নাম কম িিম্পাদন সূিক মূল্যায়ন পদ্ধহত প্রমাণক

০২ পহরবীক্ষণ ও 

িক্ষমতা উন্নয়ন

[২.২] 

কম িকতিা/কম িিারী

সদর অহভলর্াগ

প্রহতকার ব্যবস্থা

এবং হজআরএি

িিেওয়যার

হবষয়ক প্রহিক্ষণ

আলয়াজন

[২.২.১] প্রহিক্ষণ

আলয়াহজত

অহভলর্াগ প্রহতকার ব্যবস্থা 

িংক্রান্ত িংহিষ্ট আইন-কানুন 

ও হবহধ-হবধান, অহভলর্াগ

প্রহতকার ব্যবস্থা িংক্রান্ত 

হনলদ িহিকা, হজ.আর.এি. 

িিেওয়যার এবং হনজ 

দপ্তলরর অহভলর্াগ প্রহতকার 

ব্যবস্থাপনা কার্ িক্রম হবষলয় ৪ 

টি প্রহিক্ষণ আলয়াজন করা 

সগলল বহণ িত সূিলকর 

হবপরীলত িতভাগ লক্ষযমাো  

অহজিত হলব এবং  পূণ িনম্বর 

পাওয়া  র্ালব। তলব অজিন 

িতভাগ না হলল গাহণহতক

হালর নম্বর কতিন হলব।

প্রহিক্ষলণর অহিি 

আলদি, 

আললািযসূহি, 

প্রহিক্ষণাথীলদর 

তাহলকা, 

উপহস্থহত/হাহজরা।



অহভলর্াগ প্রহতকার ব্যবস্থাপনা িংক্রান্ত কম িপহরকল্পনা ২০২১-২২

ক্র.নং কম িিম্পাদন সক্ষে কার্ িক্রলমর নাম কম িিম্পাদন সূিক মূল্যায়ন পদ্ধহত প্রমাণক

০২ পহরবীক্ষণ ও 

িক্ষমতা উন্নয়ন

[২.৩] নেমাহিক 

হভহিলত পহরবীক্ষণ 

এবং নেমাহিক 

পহরবীক্ষণ 

প্রহতলবদন উর্ধ্িতন 

কর্তিপলক্ষর হনকে 

সপ্ররণ

[২.৩.১] 

নেমাহিক 

প্রহতলবদন 

সপ্রহরত

প্রহত নেমাহিলক অহভলর্াগ

প্রহতকার ব্যবস্থাপনা িংক্রান্ত

কার্ িক্রম পহরবীক্ষণ করলত

হলব এবং বাস্তবায়ন

অিগহতিহ পহরবীক্ষণ

প্রহতলবদন ঊর্ধ্িতন কর্তিপলক্ষর

হনকে সপ্ররণ করা হলল বহণ িত

সূিলকর হবপরীলত পূণ িনম্বর

পাওয়া র্ালব। তলব অজিন

িতভাগ না হলল গাহণহতক

হালর নম্বর কতিন হলব।

নেমাহিক পহরবীক্ষণ

প্রহতলবদন।

[২.৪] অহভলর্াগ

প্রহতকার

ব্যবস্থাপনা হবষলয়

সস্টকলহাল্ডারগলণর

িমিলয়

অবহহতকরণ িভা

[২.৪.১] িভা

অনুহষ্ঠত

অংিীজলনর অংিিহলণ

কমপলক্ষ ২ টি িভা আলয়াজন

করা হলল বহণ িত সূিলকর

হবপরীলত পূণ িনম্বর পাওয়া

র্ালব।

অংিীজলনর

অংিিহলণ অনুহষ্ঠত

িভার কার্ িহববরণী।



তথ্য অহধকার হবষলয় বাহষ িক কম িপহরকল্পনা ২০২১-২২

ক্র.নং কম িিম্পাদন

সক্ষে 

কার্ িক্রলমর নাম কম িিম্পাদন সূিক মূল্যায়ন পদ্ধহত প্রমাণক

০১ প্রাহতষ্ঠাহনক [১.১] তথ্য অহধকার 

আইন অনুর্ায়ী 

হনধ িাহরত িমলয়র মলধ্য 

তথ্য প্রদান

[১.১.১] 

হনধ িাহরত 

িমলয়র মলধ্য

তথ্য প্রদানকৃত

প্রহতটি আলবদলনর তথ্য িঠিক 

িমলয় (২০ কার্ িহদবি বা অর্ন্

ইউহনে তথ্য প্রদালনর িালথ যুি 

থাকলল ৩০ কার্ িহদবি বা তথ্য

প্রদালন অপারগ হলল ১০ কার্ িহদবলি 

র্থার্থ হনয়লম জাহনলয় সদওয়া ) 

প্রদান করার হবষলয় তথ্য অহধকার 

আইন ২০০৯ অনুিালর বাধ্যবাধকতা 

রলয়লে। এলক্ষলে সকান অহিি কর্তিক 

নাগহরলকর িাহহত িকল তথ্য 

(১০০%), তথ্য অহধকার আইন 

২০০৯ এর হবহধহবধান প্রহতপালন 

িালপলক্ষ, প্রদান করলল কম িিম্পাদন 

সূিলকর পূণ িনম্বর প্রাপ্ত হলব।

এলক্ষলে, সকান তথ্য উি আইন 

অনুর্ায়ী প্রদান করা িম্ভব না হলল 

হবষয়টি আলবদনকারীলক র্থাহনয়লম 

জানালনা হলল এলক্ষলে তথ্য প্রদান 

করা হলয়লে মলম ি হবলবিনা করা 

হলব। 

উর্ধ্িতন কার্ িাললয় 

সপ্রহরত  প্রহতলবদন। 

প্রহতলবদলন উি

অহিলি ২০২১-২২ 

অথ িবেলর কতটি 

আলবদন পাওয়া 

সগলে এবং কতটি 

আলবদলনর িাহহত 

তথ্য, তথ্য অহধকার 

আইন ২০০৯ এর 

হবধান অনুর্ায়ী প্রদান 

করা হলয়লে তা 

উলেখ করলত হলব। 

উর্ধ্িতন কার্ িালয় 

প্রলয়াজলন এ িংক্রান্ত

সরহজস্টার র্ািাই 

কলর সদখলত পারলব।



তথ্য অহধকার হবষলয় বাহষ িক কম িপহরকল্পনা ২০২১-২২

ক্র.নং কম িিম্পাদন 

সক্ষে 

কার্ িক্রলমর নাম কম িিম্পাদন সূিক মূল্যায়ন পদ্ধহত প্রমাণক

০২ িক্ষমতা বৃহদ্ধ [২.১] 

স্বপ্রলণাহদতভালব

প্রকািলর্াগ্য তথ্য

হালনাগাদ কলর 

ওলয়বিাইলে প্রকাি

[২.১.১] 

হালনাগাদকৃত

তথ্য

ওলয়বিাইলে

প্রকাহিত

হনধ িাহরত িমলয়র মলধ্য 

স্বপ্রলণাহদতভালব প্রকািলর্াগ্য

তথ্য হালনাগাদ কলর 

ওলয়বিাইলে প্রকাি করলল পূণ ি

নম্বর পাওয়া র্ালব।

হালনাগাদকৃত 

স্বপ্রলণাহদতভালব

প্রকািলর্াগ্য তথ্যিহ

ওলয়বিাইলের 

হলংক।

[২.২] বাহষ িক

প্রহতলবদন প্রকাি

[২.২.১] বাহষ িক

প্রহতলবদন

প্রকাহিত

প্রহতটি মন্ত্রণালয়/হবভাগ/রাষ্ট্রীয়

প্রহতষ্ঠান হনধ িাহরত িমলয়র মলধ্য

বাহষ িক প্রহতলবদন প্রকাি করলল

পূণ িনম্বর পালব। সর্ িব অধস্তন 

অহিি বা মাঠ পর্ িালয়র অহিি 

বাহষ িক প্রহতলবদন প্রকাি কলর না

বা সর্ িমস্ত কার্ িাললয়র বাহষ িক 

প্রহতলবদন প্রকাি করার িক্ষমতা 

নাই তারা উর্ধ্িতন কার্ িাললয়র 

প্রহতলবদলন তথ্য প্রদান করলল বা 

প্রহতলবদলন তথ্য থাকলল পূণ ি 

নম্বর পালবন।

বাহষ িক প্রহতলবদলনর 

কহপ (প্রলর্াজয সক্ষলে

উর্ধ্িতন কার্ িাললয়র 

প্রহতলবদন সপ্ররলণর 

িরকাহর পলের 

কহপ)



তথ্য অহধকার হবষলয় বাহষ িক কম িপহরকল্পনা ২০২১-২২

ক্র.নং কম িিম্পাদন 

সক্ষে 

কার্ িক্রলমর নাম কম িিম্পাদন সূিক মূল্যায়ন পদ্ধহত প্রমাণক

০২ িক্ষমতা

বৃহদ্ধ

[২.৩]  তথ্য 

অহধকার আইন, 

২০০৯ এর ৫ 

ধারা অনুিালর

র্াবতীয় তলথ্যর 

কযাোগহর  ও

কযাোলগ নতহর/ 

হালনাগাদকরণ

[২.৩.১]  তলথ্যর 

কযাোগহর  ও কযাোলগ 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত

হনধ িাহরত িমলয়র মলধ্য

তলথ্যর কযাোগরী  ও 

কযাোলগ প্রস্তুত করলল পূণ ি 

নম্বর পাওয়া র্ালব।

অহিলির মাহিক 

িমিয় িভায় এ 

কার্ িক্রমটি 

িম্পাদলনর বণ িনািহ 

উি িভার 

কার্ িহববরণী।

[২.৪] তথ্য 

অহধকার আইন 

ও হবহধহবধান

িম্পলকি 

জনিলিতনতা 

বৃহদ্ধকরণ

[২.৪.১]  প্রিার কার্ িক্রম

িম্পন্ন

জনিলিতনতা বৃহদ্ধমূলক

প্রিার কার্ িক্রম হহলিলব িভা, 

সিহমনার, কম িিালা হকংবা 

প্রিারপে হবলবিনা করা হলব। 

লক্ষযমাোর হবপরীলত অজিন 

িতভাগ হলল পূণ ি নম্বর পাওয়া 

র্ালব। 

িভা, সিহমনার, 

কম িিালার অহিি 

আলদি হকংবা 

প্রিারপলের কহপ। 



তথ্য অহধকার হবষলয় বাহষ িক কম িপহরকল্পনা ২০২১-২২

ক্র.নং কম িিম্পাদন 

সক্ষে 

কার্ িক্রলমর নাম কম িিম্পাদন সূিক মূল্যায়ন পদ্ধহত প্রমাণক

০২ িক্ষমতা

বৃহদ্ধ

[২.৫] তথ্য

অহধকার হবষলয়

কম িকতিালদর 

প্রহিক্ষণ 

আলয়াজন 

[২.৫.১] প্রহিক্ষণ

আলয়াহজত

মন্ত্রণালয়/হবভাগ/রাষ্ট্রীয়

প্রহতষ্ঠানিমূলহর কম িকতিা-

কম িিারীলদর অংিিহলণ তথ্য 

অহধকার হবষয়ক হবহভন্ন প্রহিক্ষণ

আলয়াজন করলত হলব। প্রহিক্ষলণর

সমাে িংখ্যার লক্ষযমাোর

হবপরীলত অজিন িতভাগ হলল পূণ ি

নম্বর পাওয়া র্ালব। মাঠ পর্ িালয়র

সর্িকল অহিলি প্রহিক্ষণ

আলয়াজলনর িক্ষমতা নাই সি

িকল অহিলির কম িকতিাগণ

ঊর্ধ্িতন অহিি কর্তিক আলয়াহজত

প্রহিক্ষলণ অংিিহণ করললও

অজিন হহলিলব হবলবহিত হলব।

প্রহিক্ষণ আলয়াজলনর 

অহিি আলদি ।



এবপএ প্রণয়ন ও স্বাক্ষর

• েসড়া এবপএ মবন্ত্রপবরষদ বিভায়গ রপ্ররয়ণর রশষ র্াবরে: ৩০ এবপ্রল

• মবন্ত্রপবরষদ বিভায়গর মর্ামর্ অনুর্ায়ী প্রয়য়াজনীয় সংয়শাধন কয়র চূড়ান্ত

এবপএ BMC এিং মাননীয় মন্ত্রীর অনুয়মাদন িরণ কয়র মবন্ত্রপবরষদ

বিভায়গ রপ্ররয়ণর রশষ র্াবরে: ৩০ রম

• এবপএ স্বাক্ষয়রর সম্ভাব্য র্াবরে: জুলাই মায়সর ১ম িা ২য় সপ্তার (মাননীয়

প্রধানমন্ত্রীর সানুির অনুয়মাদন সায়পয়ক্ষ বনধ যাবরর্ রয়ি)

• আওর্াধীন দপ্তর/সংস্থার সয়ে সংবিি মন্ত্রণালয়/বিভায়গর এবপএ স্বাক্ষয়রর

রশষ র্াবরে: ৩০ জুন

• মাঠ পর্ যায়য় এবপএ স্বাক্ষয়রর রশষ র্াবরে: ২৫ জুন

• এবপএ সংয়শাধয়নর প্রস্তাি ঊর্ধ্যর্ন অবিয়স রপ্ররয়ণর রশষ র্াবরে: ৩০

রসয়েম্বর

এহপএ কযাললন্ডার



এবপএ কোয়লন্ডার (িলমান)

এবপএ পবরিীক্ষণ

• দ্ব্রমাবসক প্রবর্য়িদন এবপএএমএস সিটওয়োয়রর মাধ্যয়ম ঊর্ধ্যর্ন কর্তযপয়ক্ষর

বনকট রপ্ররয়ণর রশষ র্াবরে: ১৫ অয়টাির, ১৫ জানুয়ারী, ১৫ এবপ্রল

• আওর্াধীন অবিয়সর এবপএ’র অধ য-িাবষ যক ূহল্যায়ন প্রদায়নর রশষ র্াবরে: ৩০

জানুয়াবর

এবপএ ূহল্যায়ন

• ূহল্যায়ন প্রবর্য়িদন (প্রমাণকসর) ঊর্ধ্যর্ন অবিয়স রপ্ররয়ণর রশষ র্াবরে: ১৫

জুলাই

• আওর্াধীন অবিয়সর এবপএ ূহল্যায়ন সমাপ্ত কয়র িলািল প্রকায়শর রশষ

র্াবরে: ৩০ আগস্ট

• মন্ত্রণালয়/বিভায়গর এবপএ ূহল্যায়ন প্রবর্য়িদন প্রকাশ: ৩০ রসয়েম্বর




