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সেকশন ৩: কর্ মেম্পাদন পরিকল্পনা ২০২২-২৩ (১র্ ত্রৈর্ারেক রিরিক)  

কম ম 

সম্পাদ

ননর 

নেত্র 

কম ম 

সম্পাদ

ননর 

নেত্রত্রর 

িান 

(৭০)  

কার্ যক্রি 
কি যসম্পােন 

সূচক 

 

গণনা 

পদ্ধতি এক

ক 

কি য 

সম্পাে

ন 

সূচদকর 

িান 

প্রকৃত অজযন লেিাত্রা / রনণ যায়ক ২০২২-২৩  

প্রত্রেপণ 

202৩-

2৪ 

 

প্রত্রেপ

ণ  

২০২৪-

২৫ 

ম োট 

অর্জন 

অর্র্জত 

 োন 
 ন্তব্য ২০২০-

2১ 
২০২১-২২*  

অসাধার

ণ 

অরত 

উত্তি 
উত্তি 

চলরত 

িান 

চলরত 

িাদনর 

রনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

এরপএ স্বােরকারী অরিদসর কি যসম্পােদনর ক্ষেত্রসমূহ (আইন/তিতি দ্বারা তনি মাতরি দাতয়ত্ব অনুযায়ী)     

[১] 

পররকল্পনা 

ও উন্নয়দন 

জাতীয় 

সেিতা 

বৃরি 

25 

[১.১] 

রনয়রিতভদব 

প্ররশেণ 

কি যসূচী 

আদয়াজন  

 

[১.১.1] তনয়তমি 

তদিাকালীন ও 

সন্ধ্যাকালীন নকাত্রস ম 

প্ররশরেত কি যকতযা  

 

সমতি 
সাং

খ্যা 
5 - 651 300 270 240 210 180 310 320 27 0.45 

আংতশক িাস্তিাতয়ি 

[১.১.2] তিত্রলামা 

নকাত্রস ম প্ররশরেত 

কি যকতযা  

সমতি 
সাং

খ্যা 
4 - 63 60 54 48 42 36 63 65 0 0 

লেযমাত্রায় অনুযায়ী 

তনি মাতরি সমত্রয়র মত্রে 

িাস্তিায়ন করা হত্রি।   

[১.১.3] উন্নয়ন 

প্রশাসন নকাত্রস ম 

প্ররশরেত কি যকতযা  

 

সমতি 
সাং

খ্যা 
4 - 50 120 108 96 84 72 125 230 50 1.67 

আংতশক িাস্তিাতয়ি 

[১.১.4] বুতনয়াতদ 

নকাত্রস ম প্ররশরেত 

কি যকতযা 

সমতি 
সাং

খ্যা 
4 - 253 200 180 160 140 120 210 220 88 1.76 

আংতশক িাস্তিাতয়ি 

[১.১.5] অন্যান্য 

নকাত্রস ম প্ররশরেত 

কি যকতযা  

সমতি 
সাং

খ্যা 
5 - 839  520 468 416 364 312 525 530  51 0.49 

আংতশক িাস্তিাতয়ি 

[১.১.6] প্ররশেণ 

বর্ যপরি প্রকাশ  

 

তাররখ 
তারর

খ 
3 

১৫.০৪

.2১ 
৩০.০৫.২২  

12.০6.২

3 

15.০৬.২

3 

20.০৬. 

২3 

২5.০৬

.২3 

৩০.০৬. 

২৩ 

15.০6. 

২4 

15.০6. 

২5 
  

লেযমাত্রায় অনুযায়ী 

তনি মাতরি সমত্রয়র মত্রে 

িাস্তিায়ন করা হত্রি।   

http://www.napd.gov.bd/
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গণনা 
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কি য 

সম্পাে
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িান 

প্রকৃত অজযন লেিাত্রা / রনণ যায়ক ২০২২-২৩  

প্রত্রেপণ 

202৩-

2৪ 

 

প্রত্রেপ

ণ  

২০২৪-

২৫ 

ম োট 

অর্জন 

অর্র্জত 

 োন 
 ন্তব্য ২০২০-

2১ 
২০২১-২২*  

অসাধার

ণ 

অরত 

উত্তি 
উত্তি 

চলরত 

িান 

চলরত 

িাদনর 

রনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২] 

গদবর্ণা 

ও 

প্রকাশনা 

কাদজর 

উন্নয়ন 

2২ 

[২.১] প্ররশেণ 

উপদর্ারগতা 

এবাং  পররকল্পনা 

ও উন্নয়ন 

রবর্য়ক গদবর্ণা 

পররচালনা  

[২.১.১] ন্যযনিম 

০২ (দুই)টি  

গদবর্ণা কার্ যক্রি 

বাস্তবারয়ত  

সংখ্যা 
সং

খ্যা 
8 

২৫.০৬

.২১ 
২৫.০৬.২২ 

২৫.০৬. 

২3 

২৭.০৬. 

২3 

২৯.০৬. 

২3 

৩০.০৬

.২3 
- 

২৫.০৬. 

২4 

২৫.০৬. 

২5 
0 0 

লেযমাত্রায় অনুযায়ী 

তনি মাতরি সমত্রয়র মত্রে 

িাস্তিায়ন করা হত্রি।   

[২.১.২] গৃহীি 

গত্রিষণার 

ফলাফত্রলর উপর 

কম মশালা আত্রয়াজন  

তাররখ 
তারর

খ 
4 - - 

২8.০৬.২

3 

২9.০৬.২

3 

30.০৬. 

২3 
- - 

২৮.০৬. 

২4 

২৮.০৬. 

২5 
 0 

লেযমাত্রায় অনুযায়ী 

তনি মাতরি সমত্রয়র মত্রে 

িাস্তিায়ন করা হত্রি।   

[২.২] 

সিসািরয়ক 

উন্নয়ন 

রবর্য়ক 

প্রকাশনা  

[২.২.১] বারর্ যক 

জান মাল প্রকারশত 

 

তাররখ 
তারর

খ 
৫ 

২৫.০৬

.২১ 
২৫.০৬.২২  

২৫.০৬. 

২3 

২৭.০৬. 

২3 

২৮.০৬. 

২3 

২৯.০৬

.২3 

৩০.০৬. 

২3 

২৫.০৬. 

২4 

২৫.০৬. 

২5 
 0 

লেযমাত্রায় অনুযায়ী 

তনি মাতরি সমত্রয়র মত্রে 

িাস্তিায়ন করা হত্রি।   

[২.২.2] র্ান্মারর্ক 

এনএরপরে বাতযা 

রনয়রিত প্রকাশনা 

 

সিরি 
সং

খ্যা 
৪   ২ ১ - - - ২ ২  0 

লেযমাত্রায় অনুযায়ী 

তনি মাতরি সমত্রয়র মত্রে 

িাস্তিায়ন করা হত্রি।   

[২.২.3] বারর্ যক 

জান মাত্রলর অনলাইন 

ভাস যন প্রকারশত 

 

তাররখ 
তারর

খ 
1 

২৫.০৬

.২১  
২৫.০৬.২2 

26.০৬. 

২3 

27.০৬. 

২3 

28.০৬. 

২3 

29.০৬

.২3 

৩০.০৬. 

২3 

২৬.০৬. 

২4 

২৬.০৬. 

২5 
 0 

লেযমাত্রায় অনুযায়ী 

তনি মাতরি সমত্রয়র মত্রে 

িাস্তিায়ন করা হত্রি।   

 

[৩] 

িানবস

ম্পে ও 

ক্ষভৌতসুরব

ধা 

ব্যবস্থাপ

না 

2৩ 

 

[৩.১] 

প্ররশেণ 

সহায়ক 

সুরবধারে 

প্রোন 

[৩.১.১] পররচ্ছন্নতা 

বাস্তবারয়ত 

 

গড় % 3 ৮৮.৫০ 87.96% ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০ ৮০ 88% 0.75 

 িাস্তিাতয়ি 

(১ম ত্রত্রমাতসক তিতিক) 

[৩.১.২] 

কযাত্রফত্রেতরয়া 

ব্যবস্থাপনা 

বাস্তবারয়ত 

 

গড় % 3 ৮৯.২০ 83.97% ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০ ৮০ 86% 0.75 

িাস্তিাতয়ি 

(১ম ত্রত্রমাতসক তিতিক) 
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প্রত্রেপণ 

202৩-

2৪ 

 

প্রত্রেপ

ণ  

২০২৪-

২৫ 

ম োট 

অর্জন 

অর্র্জত 

 োন 
 ন্তব্য ২০২০-

2১ 
২০২১-২২*  

অসাধার

ণ 

অরত 

উত্তি 
উত্তি 

চলরত 

িান 

চলরত 

িাদনর 

রনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩.১.৩] লাইদেরর 

সুরবধা বাস্তবারয়ত 

 

গড় % 3 
৮৮.৫

০ 
88.46% ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০ ৮০ 87% 0.75 

িাস্তিাতয়ি 

(১ম ত্রত্রমাতসক তিতিক) 

[৩.১.৪] 

করম্পউটার ল্যাব 

সুরবধা বাস্তবারয়ত 

 

গড় % 3 
৮৫.৬

০ 
87.51% ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০ ৮০ 

86.50

% 
0.75 

িাস্তিাতয়ি 

(১ম ত্রত্রমাতসক তিতিক) 

[৩.২] 

প্রশাসতনক 

কায মক্রত্রম 

দেিা বৃতদ্ধ 

[3.2.1] 

প্রতিিানমালা 

সংত্রশািন   

 

তাররখ 
তারর

খ 
৩ - - 

26.06.20

23 

27.06.202

3 

28.06.20

23 

29.06.

2023 

30.06.20

23 
- - 0 0 

লেযমাত্রায় অনুযায়ী 

তনি মাতরি সমত্রয়র মত্রে 

িাস্তিায়ন করা হত্রি।   

[৩.2.2] ০৩ 

(তিন) টি শূন্য পদ 

পূরণ   

 

সিরি 
সং

খ্যা  
3  - -  3 2 1 - - - - 0 0 

লেযমাত্রায় অনুযায়ী 

তনি মাতরি সমত্রয়র মত্রে 

িাস্তিায়ন করা হত্রি।   

[৩.২.3] এনএতপতি 

এর নিাি ম অি 

গিমনরস এর সিা 

আত্রয়াতজি 

সমতি 
সং

খ্যা 
২ - -  2 1 - - - - - 1 1 

আংতশক িাস্তিাতয়ি 

(০১টি সিা অনুতিি 

হত্রয়ত্রে) 

[৩.২.4] অিযন্ততরন 

প্রতশেণ প্রদান  

(Computer-

Office 

Application, 

Research 

Methodology) 

 

সংখ্যা 
সং

খ্যা 
2 - - 50 40 30 20 10 - -  0 

লেযমাত্রায় অনুযায়ী 

তনি মাতরি সমত্রয়র মত্রে 

িাস্তিায়ন করা হত্রি।    

http://www.napd.gov.bd/
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িান 

(৭০)  
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পদ্ধতি এক

ক 
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প্রত্রেপণ 

202৩-

2৪ 

 

প্রত্রেপ

ণ  

২০২৪-

২৫ 

ম োট 

অর্জন 

অর্র্জত 

 োন 
 ন্তব্য ২০২০-

2১ 
২০২১-২২*  

অসাধার

ণ 

অরত 

উত্তি 
উত্তি 

চলরত 

িান 

চলরত 

িাদনর 

রনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[3.2.5] নেকসই 

উন্নয়ন অজমত্রন দে 

মানি সম্পদ গড়ার 

লত্রেয জািীয় 

পতরকল্পনা ও উন্নয়ন 

একাত্রিতমর সেমিা 

নজারদারকরণ 

প্রকত্রল্পর DPP 

প্রণয়ন 

তাররখ 
তারর

খ 
1   

26.06.20

23 

27.06.202

3 

28.06.20

23 

29.06.

2023 

30.06.2

023 
- -  0 

লেযমাত্রায় অনুযায়ী 

তনি মাতরি সমত্রয়র মত্রে 

িাস্তিায়ন করা হত্রি।    
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কি যসম্পােদনর 

ক্ষেত্র 

 

কি যসম্পােদনর 

ক্ষেদত্রর িান 
 

(৩০) 

কার্ যক্রি 

 

কি যসম্পােন সূচক 

 

 

গণনা পদ্ধতি 

একক 

 

কি য 

সম্পােন 

সূচদকর 

িান 

 

লেযিাত্রার িান ২০২২-২৩ 

ম োট অর্জন 
অর্র্জত 

 োন 

অসাধারণ 

 

অরত উত্তি উত্তি চলরত িান 

 

চলরতিাদনর 

রনদে 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

সুশাসন ও সাংস্কারমুলক কি যসম্পােদনর ক্ষেত্র (মতন্ত্রপতরষদ তিিাগ কর্তমক তনি মাতরি)  

[১] সুশাসন ও 

সাংস্কারমুলক 

কার্ যক্রদির 

বাস্তবায়ন 

ক্ষজারোরকরণ 

৩০ 

[১.১] শুিাচার কি যপররকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

[১.১.১] শুিাচার কি যপররকল্পনা 

বাস্তবারয়ত 
ক্রমপুতিভূি প্রাপ্ত নম্বর ১০      21.75 4.35 

[১.2] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন 

কি যপররকল্পনা বাস্তবায়ন 

[১.2.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন 

কি যপররকল্পনা বাস্তবারয়ত 
ক্রমপুতিভূি প্রাপ্ত নম্বর ১০      4.25 0.85 

[১.3] অরভদর্াগ প্ররতকার 

কি যপররকল্পনা বাস্তবায়ন  

[১.৪.১] অরভদর্াগ প্ররতকার 

কি যপররকল্পনা বাস্তবারয়ত 
ক্রমপুতিভূি প্রাপ্ত নম্বর ৪      5.75 0.92 

[১.৫] ক্ষসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

কি যপররকল্পনা বাস্তবায়ন 

[১.৫.১] ক্ষসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

কি যপররকল্পনা বাস্তবারয়ত 
ক্রমপুতিভূি প্রাপ্ত নম্বর ৩      6.25 0.75 

[১.4] তথ্য অরধকার কি যপররকল্পনা  

বাস্তবায়ন 

[১.৩.১] তথ্য অরধকার 

কি যপররকল্পনা  বাস্তবারয়ত  
ক্রমপুতিভূি প্রাপ্ত নম্বর ৩      4.33 0.52  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.napd.gov.bd/


গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার  

জাতীয় পররকল্পনা ও উন্নয়ন একাদেরি (এনএরপরে) 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়    

৩/এ, নীলদেত, ঢাকা-১২০৫  

www.napd.gov.bd 

 

 

 

 

েংয াজনী ৫: এনএর্ির্ির জাতীয় শুদ্ধাচাি সকৌশল কর্ মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

(১র্ ত্রৈর্ারেক প্ররতযেদন) 

 
 

 

ক্রতমক নং ২০২২-২৩ অর্ মিেত্ররর 

নমাে কায মক্রত্রমর সংখ্যা 

 

১ম ত্রত্রমাতসক  

কায মক্রত্রমর সংখ্যা 

িাস্তিাতয়ি কায মক্রত্রমর সংখ্যা (১ম 

ত্রত্রমাতসক তিতিক) 

 

িাস্তিাতয়ি হয়তন এমন কায মক্রত্রমর সংখ্যা  

(১ম ত্রত্রমাতসক তিতিক) 

িাস্তিায়ত্রনর শিকরা হার (%) 

(১ম ত্রত্রমাতসক তিতিক)  

01 ১৫টি  ১2টি ১3টি 0 100%  
 

 

েংয াজনী ৫: এনএর্ির্ির জাতীয় শুদ্ধাচাি সকৌশল কর্ মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩  
 

 

দপ্তর/সংস্থোর নো : র্োতীয় ির্রকল্পনো ও উন্নয়ন একোডির্  (এনএর্ির্ি) 

কোর্ জক্রড র নো  ক জসম্পোদন সূচক 

  

সূচডকর 

 োন 

(৫০) 

একক 

 

বোস্তবোয়ডনর 

দোর্য়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যর্ি/িদ 

২০২২-২০২৩    

অর্ জবছডরর 

লক্ষ্য োত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগর্ত ির্রবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩     

ম োট অর্জন 
অর্র্জত 

 োন 
 ন্তব্য লক্ষ্য োত্রো 

অর্জন 

১  মকোয়োট জোর ২য় মকোয়োট জোর ৩য় 

মকোয়োট জোর 

৪র্ জ 

মকোয়োট জোর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রোর্তষ্ঠোর্নক ব্যবস্থো………………………………..... ১৭  

১.১ ননর্তকতো কর্ টির 

সভো আডয়োর্ন 

সভো আডয়োর্র্ত ১  সংখ্যো সহকোরী 

ির্রচোলক 

4 টি  লক্ষ্য োত্রো 1 ১  1 ১ 

১টি 0.25 

(োস্তোরয়ত) 

১২.০৯.২০২২ তারিযে ১র্ 

েিা আযয়ারজত হযয়যে  

(প্রর্াণক-েিাি সনাটিশ, 

হারজিা ও কা মরেেিণী) 

 
 

 

অর্জন 1    

১.২ ননর্তকতো কর্ টির 

সভোর র্সদ্ধোন্ত বোস্তবোয়ন 

বোস্তবোর্য়ত র্সদ্ধোন্ত ৪  % ির্রচোলক 

(সকল) 

১০০% লক্ষ্য োত্রো 100%     100%     100%     100%     

100% 1 

(োস্তোরয়ত) 

১র্ েিায় সর্াট ১২টি 

রেদ্ধাযেি র্যে ১২টি 

োস্তোরয়ত। 

(প্রর্াণক-রেদ্ধাে োস্তোয়ন 

অগ্রগরত প্ররতযেদন ও 

রেরিন্ন অরিে 

অর্জন 100%         

http://www.napd.gov.bd/
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কোর্ জক্রড র নো  ক জসম্পোদন সূচক 

  

সূচডকর 

 োন 

(৫০) 

একক 

 

বোস্তবোয়ডনর 

দোর্য়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যর্ি/িদ 

২০২২-২০২৩    

অর্ জবছডরর 

লক্ষ্য োত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগর্ত ির্রবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩     

ম োট অর্জন 
অর্র্জত 

 োন 
 ন্তব্য লক্ষ্য োত্রো 

অর্জন 

১  মকোয়োট জোর ২য় মকোয়োট জোর ৩য় 

মকোয়োট জোর 

৪র্ জ 

মকোয়োট জোর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

আযদশ/সনাটিশ) 
 

১.৩ সুশোসন প্রর্তষ্ঠোর 

র্নর্ ত্ত অংশীর্ডনর 

অংশগ্রহডণ  সভো 

অনুর্ষ্ঠত সভো ৪  সংখ্যো সহকোরী 

ির্রচোলক 

4 টি লক্ষ্য োত্রো 1 ১ 1 ১ 

১টি 1 

(োস্তোরয়ত) 
 

১3.০৯.২০২২ তারিযে ১র্ 

েিা আযয়ারজত হযয়যে 

(প্রর্াণক-েিাি সনাটিশ, 

জুম্ অনলাইন-এি রিন 

শট ও কা মরেেিণী) 
 

অর্জন 1    

১.৪ শুিাচার সাংক্রান্ত 

প্ররশেণ আদয়াজন 

প্ররশেণ 

আদয়ারজত 

২ সাংখ্যা সহকোরী 

ির্রচোলক 

২ টি লক্ষ্য োত্রো  ১  ১ 

১টি 1 

(োস্তোরয়ত) 

১০.০৯.২০২২ িাতরত্রে ১টি 

প্রতশেণ আত্রয়াতজি হত্রয়ত্রে 

(প্রমাণক-প্রতশেত্রণর 

অতফস আত্রদশ ও 

প্রতশেণার্ীত্রদর হাতজরা)  
 

অর্জন 1    

১.৫ ক জ-ির্রডবশ 

উন্নয়ন (টিওএন্ডই ভুক্ত 

অযকযজা র্ালার্াল 

রনষ্পরিকিণ/নরি 

রেনষ্টকিণ/পরিষ্কাি-

পরিচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ/র্রহলাযদি 

জন্য পৃিক ওয়াশরুর্ -এি 

ব্যেস্থা কিা ইতযারদ) 

উন্নত কর্ ম-

পরিযেশ  

২ সাংখ্যা 

ও 

তোর্রখ 

সহকোরী 

ির্রচোলক  

৩১.১২.২০২২ লক্ষ্য োত্রো 

 

 

 ৩১.১২.২০২২   

 0 

উন্নত কর্ মপরিযেশ 

রনরিতকিযণি রনরর্ি 

রনর্ মারিত কা মক্রর্ অনু ায়ী 

লক্ষ্যর্াৈা অজমন ও 

প্রর্াণক-এি জন্য অরিে 

আযদশ জারি কিা হযয়যে। 

রনর্ মারিত ের্যয়ি র্যে 

কা মক্রর্ েম্পন্ন কিা হযে। 

অর্জন     

১. ৬ আওতোধীন  

আঞ্চর্লক/  োঠ ির্ জোডয়র 

কোর্ জোলয় (প্রডর্োর্য মক্ষ্ডত্র) 

কর্তজক দোর্খলকৃত র্োতীয় 

শুদ্ধোচোর মকৌশল ক জ-

ির্রকল্পনো ও ির্রবীক্ষ্ণ  

প্রর্তডবদডনর ওির 

র্িিব্যোক প্রদোন   

 

র্িিব্যোক 

সভো/ক জশোলো 

অনুর্ষ্ঠত 

৪ তোর্রখ - -  লক্ষ্য োত্রো     

 4 

 

(োস্তোরয়ত) 

 

আওতোধীন কোর্ জোলয় 

মনই 

অর্জন     

http://www.napd.gov.bd/
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কোর্ জক্রড র নো  ক জসম্পোদন সূচক 

  

সূচডকর 

 োন 

(৫০) 

একক 

 

বোস্তবোয়ডনর 

দোর্য়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যর্ি/িদ 

২০২২-২০২৩    

অর্ জবছডরর 

লক্ষ্য োত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগর্ত ির্রবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩     

ম োট অর্জন 
অর্র্জত 

 োন 
 ন্তব্য লক্ষ্য োত্রো 

অর্জন 

১  মকোয়োট জোর ২য় মকোয়োট জোর ৩য় 

মকোয়োট জোর 

৪র্ জ 

মকোয়োট জোর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  আরথ যক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................ নমাে ১৫ 

২.১ র্ির্িএ ২০০৬-এর 

ধোরো ১১(২) ও 

র্ির্িআর ২০০৮-এর 

র্বর্ধ ১৬(৬) অনুর্োয়ী 

২০২২-২৩ অর্ জ বছডরর 

ক্রয়-ির্রকল্পনো 

(প্রকডল্পর অনুড োর্দত 

বোর্ষ জক ক্রয় 

ির্রকল্পনোসহ) 

ওডয়বসোইডট প্রকোশ 

 

ক্রয়-ির্রকল্পনো 

ওডয়বসোইডট 

প্রকোর্শত 

২ তোর্রখ উি-

ির্রচোলক 

(প্রশোসন) 

ও সহকোরী 

মপ্রোগ্রো োর 

৩১.০৭.২০২২ লক্ষ্য োত্রো ৩১.০৭.২০২২      

20.07.2022 2 

(োস্তোরয়ত) 

 

২০.০৭.২০২২ তারিযে 

ক্রয়-পরিকল্পনা 

ওযয়েোইযট প্রকারশত 

হযয়যে 

(প্রর্াণক- 

ওযয়েোইযটি রিন 

শট) 

অর্জন 20.07.2022    

২.২ অনুযর্ারদত োরষ মক 

ক্রয় পরিকল্পনাি 

 িা ি োস্তোয়ন 

(প্রকযল্পি ক্রয় 

পরিকল্পনােহ) 

 

ক্রয় পরিকল্পনা 

োস্তোরয়ত 

২ % পরিচালক 

(প্রশােন ও 

অি ম)  

100% লক্ষ্য োত্রো ২৫% ২৫% ২৫% ২৫% 

 0.50 

োস্তোরয়ত 

 

(১র্ ত্রৈর্ারেক 

রিরিক) 

অর্জন  ২৫%    

২.৩ িাত্রজে 

িাস্তিায়ন  

িাত্রজে 

িাস্তিাতয়ি 

৩  %  - - লক্ষ্য োত্রো ২৫% ২৫% ২৫% ২৫% 

 0.75 

োস্তোরয়ত 
 

(১র্ ত্রৈর্ারেক 

রিরিক) 

অর্জন 

 

২৫%     

২. ৪ প্রকদল্পর PSC 

ও PIC সভা 

আদয়াজন  

সভা আদয়ারজত 

 

৩  সাংখ্যা  - - লক্ষ্য োত্রো  ১  ১ 

- 3 

(োস্তোরয়ত) 

 

প্রকল্প মনই 
অর্জন 

 

    

http://www.napd.gov.bd/
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কোর্ জক্রড র নো  ক জসম্পোদন সূচক 

  

সূচডকর 

 োন 

(৫০) 

একক 

 

বোস্তবোয়ডনর 

দোর্য়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যর্ি/িদ 

২০২২-২০২৩    

অর্ জবছডরর 

লক্ষ্য োত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগর্ত ির্রবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩     

ম োট অর্জন 
অর্র্জত 

 োন 
 ন্তব্য লক্ষ্য োত্রো 

অর্জন 

১  মকোয়োট জোর ২য় মকোয়োট জোর ৩য় 

মকোয়োট জোর 

৪র্ জ 

মকোয়োট জোর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২. ৫ প্রকল্প স োর্প্ত মশডষ 

প্রকডল্পর সম্পদ 

(র্োনবোহন, কর্ম্পউটোর, 

আসবোবিত্র ইতযোর্দ) র্বর্ধ 

ম োতোডবক হস্তোন্তর করো 

 

প্রকডল্পর সম্পদ 

র্বর্ধ ম োতোডবক 

হস্তোন্তর্রত 

৫  তোর্রখ - ৩০.০৬.২০২৩ লক্ষ্য োত্রো     

- 5 

(োস্তোরয়ত) 

 

প্রকল্প মনই  
অর্জন     

৩. শুদ্ধোচোর সংর্িষ্ট এবং দুনীর্ত প্রর্তডরোডধ সহোয়ক অন্যোন্য কোর্ জক্র …………….. সর্াট ১৮ (অগ্রারর্কাি রিরিযত ১নং েহ ন্যযনতর্ চািটি কা মক্রর্)  

৩.১ েিকারি 

 ানোহযনি  িা ি 

ব্যেহাি রনরিতকিণ   

 ানোহযনি 

লগেই প মযেক্ষ্ণ  

৩ তোর্রখ প্রশোসন 

অনুর্বভোগ  

 লক্ষ্য োত্রো 3০.0৯.2২ 3১.১২.2২ 3১.0৩.23 3০.০৬.23 

29.09.22 0.75 

(োস্তোরয়ত) 

 

গত ২৮.০৯.২০২২ তারিযে 

 ানোহযনি লগেই 

প মযেক্ষ্ণ রেষয়ক ১র্ 

ত্রৈর্ারেক েিা অনুরিত 

হযয়যে।  

 (প্রর্াণক- েিাি সনাটিশ, 

হারজিা ও েকল 

 ানোহযনি প মযেক্ষ্ণকৃত 

লগেই-এি স্বাক্ষ্রিত করপ) 
 

অর্জন 29.09.22     

৩.২ শুদ্ধোচোর ও দূনীর্ত 

প্রর্তডরোডধ 

সডচতনতোমূলক 

র্লিডলট র্বতরণ 

(েিােরি, ইযর্ইল, 

সহায়াটেআপ ইতযারদি 

র্ােযর্)  

 

 

র্বতরণকৃত 

র্লিডলট 

 

 

৫ 

সংখ্যো প্রশোসন 

অনুর্বভোগ 

৪০০ টি লক্ষ্য োত্রো ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

113 জন 1.25 

(োস্তোরয়ত) 

 

১র্ সকায়াট মাযি সর্াট 

১১৩ জন 

প্ররশক্ষ্নািীযদি র্াযে 

রলিযলট রেতিণ কিা 

হযয়যে। 

(প্রর্াণক- অরিে 

আযদশ ও 

প্ররশক্ষ্ণািীযদি 

তারলকা) 

 

অর্জন  ১১৩    
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কোর্ জক্রড র নো  ক জসম্পোদন সূচক 

  

সূচডকর 

 োন 

(৫০) 

একক 

 

বোস্তবোয়ডনর 

দোর্য়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যর্ি/িদ 

২০২২-২০২৩    

অর্ জবছডরর 

লক্ষ্য োত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগর্ত ির্রবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩     

ম োট অর্জন 
অর্র্জত 

 োন 
 ন্তব্য লক্ষ্য োত্রো 

অর্জন 

১  মকোয়োট জোর ২য় মকোয়োট জোর ৩য় 

মকোয়োট জোর 

৪র্ জ 

মকোয়োট জোর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৩ দুনীর্ত দ ন 

কর্ শন আইন, ২০০৪ 

র্বষডয় মসশন 

ির্রচোলনো 

মসশন ির্রচোর্লত ৫ সংখ্যো প্রশোসন 

অনুর্বভোগ 

৮ টি লক্ষ্য োত্রো ২ ২ ২ ২ 

২টি 1.25 

(োস্তোরয়ত) 

১১০ তর্ রেরেএে (স্বাস্থয) ও 

১৭তর্ নন-কযাডাি 

কর্ মকতমাযদি বুরনয়ারদ 

প্ররশক্ষ্ণ সকাে মেমূযহ সেশন 

পরিচারলত হযয়যে।  (প্রর্াণক-

প্ররশক্ষ্ণ সকাযে মি ক্লাে রুটিন) 

অর্জন ২     

৩. ৪ সরকোর্র ক্রয় 

আইন ও র্বর্ধ োলো 

সংক্রোন্ত প্রর্শক্ষ্ণ 

আডয়োর্ন  

প্ররশক্ষ্ণ 

আযয়ারজত     

৫  সংখ্যো প্রশোসন 

অনুর্বভোগ 

২৫ র্ন লক্ষ্য োত্রো   ২৫ র্ন  

 0 

 

৩য় ত্রৈর্ারেক ের্যয়ি 

পূযে মই োস্তোয়ন কিা 

হযে। 

অর্জন     

র্ব:দ্র:- মকোন ক্রর্ ডকর কোর্ জক্র  প্রডর্োর্য নো হডল তোর কোরণ  ন্তব্য কলোড  উডেখ কিা হযয়যে।    

# কায মক্রম ৩.২:  রেরেএে প্রশােন কযাডাি কর্ মকতমাযদি ৩য় উন্নয়ন প্রশােন শীষ মক প্ররশক্ষ্ণ সকাে ম (৫০ জন প্ররশক্ষ্ণািী), ১১০ তর্ রেরেএে (স্বাস্থয) কযাডাি কর্ মকতমাযদি বুরনয়ারদ প্ররশক্ষ্ণ সকাে ম  

           (৪০ জন প্ররশক্ষ্ণািী) এেং ১৭তর্ নন-কযাডাি কর্ মকতমাযদি বুরনয়ারদ প্ররশক্ষ্ণ (২৩ জন প্ররশক্ষ্ণািী) সকাে মগুযলাযত সর্াট ১১৩ জন প্ররশক্ষ্নািীযদি র্াযে রলিযলট রেতিণ কিা হযয়যে। 

http://www.napd.gov.bd/
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সংত্রযাজনী ৬: ই-গিন্যমান্স ও উদ্ভািন কম মপতরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

(িন্ত্রণালয়/ রবভাগ ও েপ্তর/সাংস্থা পর্ যাদয়র অরিদসর জর্ন্)  

(১ম ত্রত্রমাতসক প্রতিত্রিদন) 

 

ক্রতমক নং ২০২২-২৩ অর্ মিেত্ররর 

নমাে কম মসম্পাদন 

সূচক সংখ্যা  
 

১ম ত্রত্রমাতসক  

কম মসম্পাদন সূচত্রকর  সংখ্যা  

িাস্তিাতয়ি কম মসম্পাদন সূচত্রকর  

সংখ্যা (১ম ত্রত্রমাতসক তিতিক) 

 

িাস্তিাতয়ি হয়তন এমন কম মসম্পাদন 

সূচত্রকর  সংখ্যা  

(১ম ত্রত্রমাতসক তিতিক) 

িাস্তিায়ত্রনর শিকরা হার (%) 

(১ম ত্রত্রমাতসক তিতিক)  

01 ১2টি  03টি 03টি 0 100%  

 

 

সংত্রযাজনী ৬: ই-গিন্যমান্স ও উদ্ভািন কম মপতরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

েপ্তর/সাংস্থার নাি: জাতীয় পররকল্পনা ও উন্নয়ন একাদেরি (এনএরপরে) 

 

ক্রি  
ক জসম্পোদন 

মক্ষ্ত্র  

 

িান 

(৫০) 

কার্ যক্রি 

 

কি যসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কি যসম্পােন 

সূচদকর 

িান 

(৫০)  

লেযিাত্রা ২০২২-২০২৩  

ম োট 

অর্জন 

অর্র্জত 

 োন 
মন্তব্য অসাধারণ অতি উিম  উত্তি চলরত িান 

চলতি মাত্রনর 

তনত্রে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  13 14  

১ 

[১] ই-

গভর্ন্যান্স ও 

উদ্ভাবন 

সাংক্রান্ত 

কার্ যক্রদির 

বাস্তবায়ন 

ক্ষজারোরকরণ 

 

 

 

 

৩০  

[১.১] নসিা 

সহতজকরণ/তিতজোইত্রজশত্রনর 

মােত্রম  উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  

[১.১.১] নসিা 

সহতজকরণ/তিতজোইত্রজশত্রনর 

মােত্রম ন্যযনিম একটি উদ্ভাবনী 

ধারণা বাস্তবারয়ত 

তাররখ ১০ ০৪/০৫/২০২৩  ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ ৩১/০৫/২০২৩  0 

লেযমাত্রায় অনুযায়ী তনি মাতরি 

সমত্রয়র মত্রে িাস্তিায়ন করা হত্রি।   

[১.২] ইিঃপূত্রি ম িাস্তিাতয়ি 

উদ্ভািনী িারণা, সহতজকৃি ও 

তিতজোইজকৃি নসিার িাোত্রিজ 

প্রস্তুি করা এিং নসিাসমূহ চালু 

রাো 

[১.২.১] ইিঃপূত্রি ম িাস্তিাতয়ি 

উদ্ভািনী িারণা, সহতজকৃি ও 

তিতজোইজকৃি নসিার িাোত্রিজ 

প্রস্তুিকৃি 

তাররখ ২ ১৩/১০/২০২২ ২৭/১০/২০২২ ১০/১১/২০২২ 
 

- 

 

- 
 0 

লেযমাত্রায় অনুযায়ী তনি মাতরি 

সমত্রয়র মত্রে িাস্তিায়ন করা হত্রি।   

[১.২.২] ইিঃপূত্রি ম িাস্তিাতয়ি 

উদ্ভািনী িারণা, সহতজকৃি ও 

তিতজোইজকৃি নসিাসমূহ চালুকৃি    

তাররখ ৭ ০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ ৩১/০৫/২০২৩  0 

লেযমাত্রায় অনুযায়ী তনি মাতরি 

সমত্রয়র মত্রে িাস্তিায়ন করা হত্রি।   
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ক্রি  
ক জসম্পোদন 

মক্ষ্ত্র  

 

িান 

(৫০) 

কার্ যক্রি 

 

কি যসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কি যসম্পােন 

সূচদকর 

িান 

(৫০)  

লেযিাত্রা ২০২২-২০২৩  

ম োট 

অর্জন 

অর্র্জত 

 োন 
মন্তব্য অসাধারণ অতি উিম  উত্তি চলরত িান 

চলতি মাত্রনর 

তনত্রে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  13 14  

 

[১.৩] ই-নরথর ব্যবহার বৃরি 
[১.৩.১] ই-িাইদল ক্ষনাট 

রনস্পরত্তকৃত    
% ৪  ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬০%  0 

লেযমাত্রায় অনুযায়ী তনি মাতরি 

সমত্রয়র মত্রে িাস্তিায়ন করা হত্রি। 

   

[১.৪] ৪থ য রশল্প রবপ্লদবর সম্ভাব্য 

চযাদলি ক্ষিাকাদবলায় 

আইন/পতলতস/কম ম-পতরকল্পনা 

প্রণয়ন এিং তিষয়তিতিক 

কম মশালা আত্রয়াজন  

[১.৪.১] ৪র্ ম তশল্প তিলত্রির সম্ভাব্য 

চযাত্রলি নমাকাত্রিলায় 

আইন/পতলতস/কম ম-পতরকল্পনা প্রণীি 

তাররখ 
৪ ৩১/১০/২০২২ ১৬/১১/২০২২ ৩০/১১/২০২২ ১৫/১২/২০২২ ২৯/১২/২০২২  0 

লেযমাত্রায় অনুযায়ী তনি মাতরি 

সমত্রয়র মত্রে িাস্তিায়ন করা হত্রি।   

[১.৪.২] ৪র্ ম তশল্প তিলত্রির সম্ভাব্য 

চযাত্রলি নমাকাত্রিলায়  তিষয়তিতিক 

কম মশালা আত্রয়াতজি  

সাংখ্যা 
৩  ২ - ১ - -  0 

লেযমাত্রায় অনুযায়ী তনি মাতরি 

সমত্রয়র মত্রে িাস্তিায়ন করা হত্রি।   

২ 

[২] 

প্রারতষ্ঠারনক 

েেতা বৃরি  

২০  

[২.১] তথ্য বাতায়ন 

হালনাগােকরণ 

[২.1.১] িথ্য িািায়ন 

হালনাগাদকৃি  (ত্রত্রমাতসক তিতিত্রি) 
সাংখ্যা ৬ ৪ ৩ - ২ - ১ িার 1.50 

(োস্তোরয়ত) 

িথ্য িািায়ন ১ম ত্রত্রমাতসক সমত্রয় 

হালনাগাদ করা হত্রয়ত্রে।  

(প্রমাণক- ওত্রয়িসাইত্রের তিনশে, ও 

হালনাগাদকরত্রণর তিষয়তিতিক 

িাতরকসহ ত্রত্রমাতসক প্রতিত্রিদন) 

[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন 

কি যপররকল্পনা বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কি যপররকল্পনা বাস্তবায়ন 

সাংক্রান্ত প্ররশেণ আদয়ারজত  
সাংখ্যা  ৩ ৪ ৩ ২ - - ১টি 0.75  

(োস্তোরয়ত) 

১০.০৯.২০২২ িাতরত্রে ১টি 

প্রতশেণ আত্রয়াতজি হত্রয়ত্রে  

(প্রমাণক-প্রতশেত্রণর অতফস 

আত্রদশ ও প্রতশেণার্ীত্রদর হাতজরা)  
 

[২.২.২]ই-গভর্ন্যান্স কি যপররকল্পনা 

বাস্তবায়দনর জর্ন্ বরাদ্দকৃত অথ য 

ব্যরয়ত 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ৫৫% ৫০%   0 

লেযমাত্রায় অনুযায়ী তনি মাতরি 

সমত্রয়র মত্রে িাস্তিায়ন করা হত্রি।   

[২.২.৩] কি যপররকল্পনার অধ যবারর্ যক 

স্ব-মূল্যায়ন প্ররতদবেন িরন্ত্রপররর্ে 

রবভাদগ/ ঊ্র্র্ধধবতন কর্তযপদের রনকট 

ক্ষপ্রররত 

তাররখ ৩ ১৫/০১/২০২৩ ২২/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩   0 

লেযমাত্রায় অনুযায়ী তনি মাতরি 

সমত্রয়র মত্রে িাস্তিায়ন করা হত্রি।   
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ক্রি  
ক জসম্পোদন 

মক্ষ্ত্র  

 

িান 

(৫০) 

কার্ যক্রি 

 

কি যসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কি যসম্পােন 

সূচদকর 

িান 

(৫০)  

লেযিাত্রা ২০২২-২০২৩  

ম োট 

অর্জন 

অর্র্জত 

 োন 
মন্তব্য অসাধারণ অতি উিম  উত্তি চলরত িান 

চলতি মাত্রনর 

তনত্রে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  13 14  

[২.২.৪] আওিািীন দপ্তর/সংস্থার 

অি মিাতষ মক স্বমূল্যায়ন প্রতিত্রিদন 

পয মাত্রলাচনা সংক্রান্ত প্রতিত্রিদন 

মতন্ত্রপতরষদ তিিাত্রগ নপ্রতরি    

তাররখ ২ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩ ২৮/০২/২০২৩  - 2 

(োস্তোরয়ত) 

 

আওিািীন নকাত্রনা  

দপ্তর/সংস্থা ননই  

 

[২.২.৫] ক্ষেদশ/রবদেদশ বাস্তবারয়ত 

ন্যযনতি একটি উদ্ভািনী উদযাগ 

পররেশ যনকৃত  

তাররখ ৩ ৩০/05/২০২৩ ৩০/06/ ২০২৩  - - -  0 

লেযমাত্রায় অনুযায়ী তনি মাতরি 

সমত্রয়র মত্রে িাস্তিায়ন করা হত্রি।   
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সংত্রযাজনী ৭: অতিত্রযাগ প্রতিকার ব্যিস্থা কম মপতরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

(১ম ত্রত্রমাতসক প্রতিত্রিদন) 

  

ক্রতমক নং ২০২২-২৩ অর্ মিেত্ররর 

নমাে কায মক্রত্রমর সংখ্যা 

 

১ম ত্রত্রমাতসক  

কায মক্রত্রমর সংখ্যা 

িাস্তিাতয়ি কায মক্রত্রমর সংখ্যা (১ম 

ত্রত্রমাতসক তিতিক) 

 

িাস্তিাতয়ি হয়তন এমন কায মক্রত্রমর সংখ্যা  

(১ম ত্রত্রমাতসক তিতিক) 

িাস্তিায়ত্রনর শিকরা হার (%) 

(১ম ত্রত্রমাতসক তিতিক)  

01 06টি  06টি 06টি 0 100%  

 

সংত্রযাজনী ৭: অতিত্রযাগ প্রতিকার ব্যিস্থা কম মপতরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

      েপ্তর/সাংস্থার নাি: জাতীয় পররকল্পনা ও উন্নয়ন একাদেরি (এনএরপরে) 

কার্ যক্রদির 

ক্ষেত্র 

 

িান 

(২৫) 

কার্ যক্রি 

 

কি যসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কি য 

সম্পাে

ন 

সূচদক

র িান  

(২৫)  

প্রকৃত 

অজযন 

২০২০

-২১ 

প্রকৃত 

অজযন 

২০২১

-২২ 

লেযিাত্রা ২০২২-২০২৩  

ম োট 

অর্জন 

অর্র্জত 

 োন 
মন্তব্য 

অসাধা

রণ 

অরত 

উত্তি 
উত্তি  

চলরত 

িান 

চলরত 

িাদনর 

রনদে  

১০০

% 
৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 14 15  

 

প্রারতষ্ঠারনক 

 

 

 

 

 

 

 

১৪ 

 

 

 

 

 

[১.১] অরভদর্াগ রনষ্পরত্ত কি যকতযা (অরনক) ও 

আরপল কি যকতযার তথ্য ওদয়বসাইদট এিং 

তজআরএস সফেওয়যার-এ (প্রত্রযাজয নেত্রত্র) 

ত্রত্রমাতসক তিতিত্রি হালনাগাদকরণ   

[১.১.১]  অরনক ও 

আরপল কি যকতযার তথ্য 

হালনাগােকৃত এবাং 

ওদয়বসাইদট 

আপদলােকৃত 

সাংখ্যা 

 
৪ - - ৪ ৩ - - - 1 1 

(োস্তোরয়ত) 

১৩.০৯.২০২২ িাতরত্রে (ত্রত্রমাতসক তিতিত্রি) িথ্য 

ওত্রয়িসাইত্রে হালনাগাদ করা হত্রয়ত্রে  

এিং ২৮.০৯.২০২২ িাতরত্রে তজআরএস 

সফেওয়যার-এ (প্রত্রযাজয নেত্রত্র) ১ম ত্রত্রমাতসক 

সমত্রয় হালনাগাদ করা হত্রয়ত্রে।  

(প্রমাণক-ওত্রয়িসাইত্রের তিন শে,  তজআরএস 

সফেওয়যার নর্ত্রক িাউনত্রলািকৃি প্রতিত্রিদন ও 

অতফস আত্রদশ)) 
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কার্ যক্রদির 

ক্ষেত্র 

 

িান 

(২৫) 

কার্ যক্রি 

 

কি যসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কি য 

সম্পাে

ন 

সূচদক

র িান  

(২৫)  

প্রকৃত 

অজযন 

২০২০

-২১ 

প্রকৃত 

অজযন 

২০২১

-২২ 

লেযিাত্রা ২০২২-২০২৩  

ম োট 

অর্জন 

অর্র্জত 

 োন 
মন্তব্য 

অসাধা

রণ 

অরত 

উত্তি 
উত্তি  

চলরত 

িান 

চলরত 

িাদনর 

রনদে  

১০০

% 
৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

 

 

 [১.২] রনরে যি সিদয় অনলাইন/ অিলাইদন 

প্রাপ্ত অরভদর্াগ রনষ্পরত্ত (মাতসক)  

[১.২.১] অতিত্রযাগ 

তনষ্পতিকৃি 

% ৭ - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - ৩টি  1.75 

(োস্তোরয়ত) 

জুলাই, আগস্ট এিং নসত্রেম্বর ২০২২ মাত্রসর প্রতিত্রিদন 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালত্রয় নপ্ররণ করা হত্রয়ত্রে।  

(প্রমাণক-জনপ্রশাসন মন্ত্রণালত্রয় নপ্রতরি মাতসক 

প্রতিত্রিদন) 

 

[১.৩]  অতিত্রযাগ তনষ্পতি সংক্রান্ত মাতসক 

প্রতিত্রিদন উর্ধ্মিন কর্তমপে িরাির নপ্ররণ 

[১.৩.১] প্রতিত্রিদন 

নপ্রতরি 

% ৩ - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - ৩টি 0.75 

(োস্তোরয়ত) 

জুলাই, আগস্ট এিং নসত্রেম্বর ২০২২ মাত্রসর প্রতিত্রিদন 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালত্রয় নপ্ররণ করা হত্রয়ত্রে।  

(প্রমাণক-জনপ্রশাসন মন্ত্রণালত্রয় নপ্রতরি মাতসক 

প্রতিত্রিদন)  

 

 

সেমিা 

অজমন 

 

 

১১ 

[২.১] কি যকতযা/কি যচারীদের অরভদর্াগ 

প্ররতকার ব্যবস্থা এবাং রজআরএস সিটওয়যার 

রবর্য়ক প্ররশেণ আদয়াজন 

 

[২.১.১] প্ররশেণ 

আদয়ারজত 

সাংখ্যা ৪ - - 2 1 - - - 1 0.50 

(োস্তোরয়ত) 

১০.০৯.২০২২ িাতরত্রে ১টি প্রতশেণ আত্রয়াতজি হত্রয়ত্রে  

(প্রমাণক-প্রতশেত্রণর অতফস আত্রদশ ও প্রতশেণার্ীত্রদর 

হাতজরা)  

 

[২.২] ত্রত্রিারসক রভরত্তদত পররবীেণ এবাং 

ত্রত্রিারসক পররবীেণ প্ররতদবেন উবযতন 

কর্তযপদের রনকট ক্ষপ্ররণ 

 

[২.২.১] ত্রত্রিারসক 

প্ররতদবেন ক্ষপ্রররত 
সাংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

 

 

১টি 

 

 

0.75 

(োস্তোরয়ত) 

  িাস্তিায়ন অগ্রগতিসহ পতরিীেণ প্রতিত্রিদন 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালত্রয় নপ্ররণ করা হত্রয়ত্রে। 

(প্রমাণক-ত্রত্রমাতসক িাস্তিায়ন অগ্রগতি ও 

পতরিীেণ প্রতিত্রিদন) 

 

[২.৩] অরভদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থাপনা রবর্দয় 

ক্ষেকদহাল্ডারগদণর সিন্বদয় অবরহতকরণ 

সভা  

[২.৩.১] সভা 

আত্রয়াতজি 
সাংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 

 

 

১টি 

 

 

1 

(োস্তোরয়ত) 

 
 

১3.০৯.২০২২ তারিযে ১র্ েিা আযয়ারজত হযয়যে 

(প্রর্াণক-েিাি সনাটিশ, জুম্ অনলাইন-এি রিন 

শট ও কা মরেেিণী) 

 

http://www.napd.gov.bd/
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জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়    
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সংত্রযাজনী ৮: নসিা প্রদান প্রতিশ্রুতি কম মপতরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

(১ম ত্রত্রমাতসক প্রতিত্রিদন) 

               

ক্রতমক নং ২০২২-২৩ অর্ মিেত্ররর 

নমাে কায মক্রত্রমর সংখ্যা 

 

১ম ত্রত্রমাতসক  

কায মক্রত্রমর সংখ্যা 

িাস্তিাতয়ি কায মক্রত্রমর সংখ্যা (১ম 

ত্রত্রমাতসক তিতিক) 

 

িাস্তিাতয়ি হয়তন এমন কায মক্রত্রমর সংখ্যা  

(১ম ত্রত্রমাতসক তিতিক) 

িাস্তিায়ত্রনর শিকরা হার (%) 

(১ম ত্রত্রমাতসক তিতিক)  

01 06টি  06টি 06টি 0 100%  

 

সংত্রযাজনী ৮: নসিা প্রদান প্রতিশ্রুতি কম মপতরকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

েপ্তর/সাংস্থার নাি: জাতীয় পররকল্পনা ও উন্নয়ন একাদেরি (এনএরপরে) 

কোর্ জক্রড র 

মক্ষ্ত্র 

 

 োন 

(২৫)   

কোর্ জক্র  

 

ক জসম্পোদন 

সূচক 

একক 

 

ক জ 

সম্পোদ

ন 

সূচডক

র  োন 

(২৫)    

প্রকৃত 

অর্জন 

২০২

০-২১  

প্রকৃত 

অর্জন 

২০২১-

২২  

লক্ষ্য োত্রো ২০২২-২০২৩  

ম োট 

অর্জন 

অর্র্জত 

 োন 
মন্তব্য 

অসাধা

রণ 

অরত 

উত্তি 
উত্তি 

চলরত 

িান 

চলরত 

িাদনর 

রনদে 

১০০

% 
৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ 5 6 7 8 9 10 ১1 ১2 ১3 14 15   

প্রারতষ্ঠারনক 

 

 

১৮ 

[১.১] ত্রত্রমাতসক তিতিত্রি নসিা প্রদান 

প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত পতরিীেণ কতমটি 

পুনগ মঠন  

 

[১.১.১] কতমটি 

পুনগ মঠিি  

 

সংখ্যো 

 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - ১ িার 0.75 

 (িাস্তিাতয়ি) 

১ম ত্রত্রমাতসক তিতিত্রি ০৪.০৯.২০২২ 

িাতরত্রে পতরিীেণ কতমটি পুনগ মঠন করা 

হত্রয়ত্রে  (প্রমাণক-অতফস আত্রদশ ও 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালত্রয় নপ্রতরি প্রতিত্রিদন)  

 

[১.২] ত্রত্রমাতসক তিতিত্রি নসিা প্রদান 

প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত পতরিীেণ কতমটির 

সিার তসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 

[১.২.১] তসদ্ধান্ত 

িাস্তিাতয়ি এিং 

প্রতিত্রিদন নপ্রতরি 

% ৪ - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

100% 

(১ম 

ত্রত্রমাতসক) 

1 

(িাস্তিাতয়ি) 

১ম ত্রত্রমাতসক সিার তসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন করা 

হত্রয়ত্রে  (প্রমাণক- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালত্রয় 

নপ্রতরি পতরিীেণ কতমটির সিার িাস্তিায়ন 

অগ্রগতি প্রতিত্রিদন ও  প্রত্রযাজয নেত্রত্রর 

অতফস আত্রদশ) 
 

http://www.napd.gov.bd/
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কোর্ জক্রড র 

মক্ষ্ত্র 

 

 োন 

(২৫)   

কোর্ জক্র  

 

ক জসম্পোদন 

সূচক 

একক 

 

ক জ 

সম্পোদ

ন 

সূচডক

র  োন 

(২৫)    

প্রকৃত 

অর্জন 

২০২

০-২১  

প্রকৃত 

অর্জন 

২০২১-

২২  

লক্ষ্য োত্রো ২০২২-২০২৩  

ম োট 

অর্জন 

অর্র্জত 

 োন 
মন্তব্য 

অসাধা

রণ 

অরত 

উত্তি 
উত্তি 

চলরত 

িান 

চলরত 

িাদনর 

রনদে 

১০০

% 
৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৩] ত্রত্রমাতসক তিতিত্রি নসিা প্রদান 

প্রতিশ্রুতি তিষত্রয় আওিািীন 

দপ্তর/সংস্থার সমন্বত্রয় ত্রত্রমাতসক তিতিত্রি 

সিা আত্রয়াজন 

[১.৩.১] সিা 

আত্রয়াতজি 

 

সংখ্যো 

 

২ - - ৪ ৩ ২ ১ - ১টি 0.50 

(িাস্তিাতয়ি) 

পতরিীেণ কতমটির ১ম ত্রত্রমাতসক সিা 

গি ০৬.০৯.২০২২ িাতরত্রে আত্রয়াতজি 

হত্রয়ত্রে  

(প্রর্াণক-েিাি সনাটিশ, হারজিা ও 

কা মরেেিণী)  

[১.৪] ত্রত্রিারসক রভরত্তদত ক্ষসবা প্রোন 

প্ররতশ্রুরত হালনাগােকরণ  (আওিািীন 

দপ্তর/সংস্থাসহ)  

[১.৪.১] 

হালনাগােকৃত 

সাংখ্যা 

 
৯ - - ৪ ৩ 2 1 - ১ িার  2.25  

(িাস্তিাতয়ি) 

১ম ত্রত্রমাতসক তিতিত্রি গি ১৩.০৯.২০২২ 

িাতরত্রে নসিা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদ 

কত্রর িা ওত্রয়িসাইত্রে আপত্রলাি করা 

হত্রয়ত্রে  

(প্রমাণক-ওত্রয়িসাইত্রের তিনশে ও 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালত্রয় নপ্রতরি ১ম 

ত্রত্রমাতসক সমত্রয় হালনাগাদকরণ নসিা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি) 

সেিতা 

অজযন  
০৭  

[২.১] ক্ষসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত রবর্য়ক  

কম মশালা/প্রতশেণ/ত্রসতমনার আদয়াজন   

 

[২.১.১] প্ররশেণ/ 

কম মশালা 

আদয়ারজত 

 

সাংখ্যা 

 

৩ - - ২ ১ - - - ১টি 0.75 

(িাস্তিাতয়ি) 

১০.০৯.২০২২ িাতরত্রে ১টি প্রতশেণ 

আত্রয়াতজি হত্রয়ত্রে 

(প্রমাণক-প্রতশেত্রণর অতফস আত্রদশ ও 

প্রতশেণার্ীত্রদর হাতজরা)  

 

[২.২]  ক্ষসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত রবর্দয় 

ক্ষেকদহাল্ডারগদণর সিন্বদয় অবরহতকরণ 

সভা আদয়াজন 

[২.২.১]   

অবরহতকরণ সভা 

আত্রয়াতজি  

সাংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - ১টি 2  

(োস্তোরয়ত) 
 

১3.০৯.২০২২ তারিযে ১র্ েিা আযয়ারজত 

হযয়যে 

 

(প্রর্াণক-েিাি সনাটিশ, জুম্ অনলাইন-এি 

রিন শট ও কা মরেেিণী) 

  

http://www.napd.gov.bd/
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েংয াজনী ৯: তথ্য অরর্কাি রেষযয় ২০২২-২০২৩ অি মেেযিি োরষ মক কর্ মপরিকল্পনা 

(১ম ত্রত্রমাতসক প্রতিত্রিদন) 

 

      

ক্রতমক নং ২০২২-২৩ অর্ মিেত্ররর 

নমাে কায মক্রত্রমর সংখ্যা 

 

১ম ত্রত্রমাতসক  

কায মক্রত্রমর সংখ্যা 

িাস্তিাতয়ি কায মক্রত্রমর সংখ্যা (১ম 

ত্রত্রমাতসক তিতিক) 

 

িাস্তিাতয়ি হয়তন এমন কায মক্রত্রমর সংখ্যা  

(১ম ত্রত্রমাতসক তিতিক) 

িাস্তিায়ত্রনর শিকরা হার (%) 

(১ম ত্রত্রমাতসক তিতিক)  

01 07টি  04টি 04টি 0 100%  

 

 

েংয াজনী ৯: তথ্য অরর্কাি রেষযয় ২০২২-২০২৩ অি মেেযিি োরষ মক কর্ মপরিকল্পনা 

 

েপ্তর/সাংস্থার নাি: জাতীয় পররকল্পনা ও উন্নয়ন একাদেরি (এনএরপরে)  

কার্ যক্রদির 

ক্ষেত্র 

 

িান 

(২৫)   

কার্ যক্রি 

 

কি যসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কি যসম্পােন 

সূচদকর 

িান (২৫)    

প্রকৃত 

অজযন 

২০২০-

২১  

প্রকৃত 

অজযন 

২০২১-

২২  

লক্ষ্য োত্রো ২০২২-২০২৩  

ম োট 

অর্জন 

অর্র্জত 

 োন 
মন্তব্য অসাধারণ অরত উত্তি উত্তি  

চলরত 

িান 

চলরত 

িাদনর 

রনদে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 14 15  

প্রারতষ্ঠারনক ১০ 

[১.১] তথ্য অরধকার 

আইন অনুর্ায়ী 

রনধ যাররত সিদয়র িদে 

তথ্য প্রাতপ্তর আত্রিদন 

তনস্পতি 

[১.১.১] রনধ যাররত 

সিদয়র িদে তথ্য 

প্রাতপ্তর আত্রিদন 

তনস্পতি 

% ০৬ - - ১০০% ৯০% ৮০% - - 

 

 

100% 

(১ম 

ত্রত্রমাতসক)  

 

1.50  

(িাস্তিাতয়ি) 

 

১ম ত্রত্রমাতসক (জুলাই-নসত্রেম্বর 

২০২২) সমত্রয় িথ্য নচত্রয় নকাত্রনা 

আত্রিদন পাওয়া যায় তন।  

(প্রমাণক-জনপ্রশাসন মন্ত্রণালত্রয় 

নপ্রতরি শূন্য প্রতিত্রিদন) 

 

http://www.napd.gov.bd/
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কার্ যক্রদির 

ক্ষেত্র 

 

িান 

(২৫)   

কার্ যক্রি 

 

কি যসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কি যসম্পােন 

সূচদকর 

িান (২৫)    

প্রকৃত 

অজযন 

২০২০-

২১  

প্রকৃত 

অজযন 

২০২১-

২২  

লক্ষ্য োত্রো ২০২২-২০২৩  

ম োট 

অর্জন 

অর্র্জত 

 োন 
মন্তব্য অসাধারণ অরত উত্তি উত্তি  

চলরত 

িান 

চলরত 

িাদনর 

রনদে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

সেিতা 

বৃরি 

১৫ 

[২.১]স্বপ্রদণারেতভাদব 

প্রকাশদর্াগ্য তথ্য 

হালনাগাে কদর 

ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

[২.১.১] হালনাগােকৃত 

তথ্য ওদয়বসাইদট 

প্রকারশত 

তাররখ 

 
০৪ 

 
- 

 
- 

৩১/১২/২০২২ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ - -  0 

লেযমাত্রায় অনুযায়ী তনি মাতরি সমত্রয়র 

মত্রে িাস্তিায়ন করা হত্রি।    

30/06/2023 - -     
লেযমাত্রায় অনুযায়ী তনি মাতরি সমত্রয়র 

মত্রে িাস্তিায়ন করা হত্রি।   

[২.২]বারর্ যক প্ররতদবেন 

প্রকাশ  

[২.২.১] তনি মাতরি সমত্রয় 

বারর্ যক প্ররতদবেন 

প্রকারশত 

তাররখ ০৩ - - ১৫/১০/২০২২ ৩১/১০/২০২২ ৩০/১১/২০২২ - -  0 

লেযমাত্রায় অনুযায়ী তনি মাতরি সমত্রয়র 

মত্রে িাস্তিায়ন করা হত্রি।   

[২.৩] তথ্য অরধকার 

আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা 

অনুসাদর র্াবতীয় তদথ্যর 

কযাটালগ ও ইনত্রিক্স 

ত্রতরর/ হালনাগােকরণ  

 

[২.৩.১] তদথ্যর 

কযাটালগ ও ইনত্রিক্স 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগােকৃত 

তাররখ ০৩ - - ৩১/১২/২০২২ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ - -  0 

লেযমাত্রায় অনুযায়ী তনি মাতরি সমত্রয়র 

মত্রে িাস্তিায়ন করা হত্রি।   

[২.৪] তথ্য অরধকার 

আইন ও রবরধরবধান 

সম্পদকয জনসদচতনতা 

বৃরিকরণ 

 

[২.৪.১] প্রচার কার্ যক্রি 

সম্পন্ন 
সাংখ্যা ০4 - - ৩ ২ ১ - - ১টি 1.33 

(িাস্তিাতয়ি) 

িথ্য কতমশন নর্ত্রক সংগৃতহি িথ্য 

অতিকার আইন ও তিতিতিিান সম্পত্রকম 

জনসত্রচিনিা বৃতদ্ধকরণ তিষয়ক তলফত্রলে 

প্রতশেণার্ীত্রদর মাত্রে তিিরণ করা 

হত্রয়ত্রে। (প্রমাণক-প্রচারপত্র, অতফস 

আত্রদশ ও প্রতশেণার্ীত্রদর িাতলকা) 

[২.৫] িথ্য অতিকার 

আইন ২০০৯ ও এর 

তিতিমালা,প্রতিিানমালা, 

স্বি:প্রত্রণাতদি িথ্য 

প্রকাশ তনত্রদ মতশকাসহ 

সংতিি তিষত্রয়   

কি যকতযা/ কম মচারীত্রদর 

প্ররশেণ আদয়াজন   

   

[২.৫.১] প্ররশেণ 

আদয়ারজত 
সাংখ্যা ০৩ - - ৩ ২ ১ - - ১টি 1 

(িাস্তিাতয়ি) 

 

১০.০৯.২০২২ িাতরত্রে ১টি প্রতশেণ 

আত্রয়াতজি হত্রয়ত্রে 

 

(প্রমাণক-প্রতশেত্রণর অতফস আত্রদশ 

ও প্রতশেণার্ীত্রদর হাতজরা)  

  

http://www.napd.gov.bd/
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কার্ যক্রদির 

ক্ষেত্র 

 

িান 

(২৫)   

কার্ যক্রি 

 

কি যসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কি যসম্পােন 

সূচদকর 

িান (২৫)    

প্রকৃত 

অজযন 

২০২০-

২১  

প্রকৃত 

অজযন 

২০২১-

২২  

লক্ষ্য োত্রো ২০২২-২০২৩  

ম োট 

অর্জন 

অর্র্জত 

 োন 
মন্তব্য অসাধারণ অরত উত্তি উত্তি  

চলরত 

িান 

চলরত 

িাদনর 

রনদে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.৬] িথ্য অতিকার 

সংক্রান্ত প্রত্রিযকটি 

ত্রত্রমাতসক অগ্রগতি 

প্রতিত্রিদন তনি মাতরি 

সমত্রয় ওত্রয়িসাইত্রে 

িথ্য অতিকার 

নসিািত্রক্স প্রকাশ 

[২.৬.১] ত্রত্রমাতসক 

অগ্রগতি প্রতিত্রিদন 

ওত্রয়িসাইত্রে িথ্য 

অতিকার নসিািত্রক্স 

প্রকাতশি   

সাংখ্যা ০২ - - ৪ ৩ ২ ১ - ১ িার 0.50 

(িাস্তিাতয়ি) 

 

িথ্য অতিকার সংক্রান্ত প্রত্রিযকটি 

ত্রত্রমাতসক অগ্রগতি প্রতিত্রিদন 

ওত্রয়িসাইত্রে আপত্রলাি করা 

হত্রয়ত্রে।  

(প্রমাণক-ওত্রয়িসাইত্রের তিনশে ও 

প্রতিত্রিদন) 

 

http://www.napd.gov.bd/

