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খুলনা মেট্রাপললটন পুললট্ের বালষ িক কে©সম্পাদন চুক্তি ১েট্কায়াটিার (০১/০৭/২০২১ হট্ে ৩০/০৯/২০২১ পর্ িন্ত) েথ্য 
 

জনলনরাপত্তা লবভাগ এবং বাংলাট্দে পুললে এর েট্যয স্বাক্ষলরে বালষ িক কে©সম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) এর আওোয় খুলনা মেট্রাপললটন পুললট্ের কে িসম্পাদন 

মক্ষত্রসেূহ বাস্তবায়নকট্ে োঠ পর্ িায় হট্ে চালহে েথ্য 

 (১েট্কায়াটা©র-০১/০৭/২০২১ হট্ে ৩০/০৯/২০২১ পর্ িন্ত)  
 

কে িসম্পাদন 

মক্ষত্রসেূহ 

কার্ িক্রে কে িসম্পাদন সচূক একক সংলিষ্ট 

ইউলনট/োখা 

১েমকায়াটিার (০১/০৭/২০২১ হট্ে ৩০/০৯/২০২১ 

পর্ িন্ত) একক {সংখযা/সেয়(লদন)/কে িঘন্টা} 

দপ্তর/সংস্থার কে িসম্পাদন মক্ষত্রসেূহ  

[১] মটকসই 

উন্নয়ট্নর লট্ক্ষয 

মদট্ের োলন্ত, 

লনরাপত্তা ও 

আইট্নর োসন 

মজারদারকরণ 

[১.১] অপরাট্যর েথ্য 

প্রদানকারীর বিবয 

শ্রবণ 

[১.১.১] শ্রবট্ণর হার থ্ানায় আগে বযক্তির সংখযা =  

আগে বযক্তির েট্যয শ্রবট্ণর সংখযা =  

শ্রবট্ণর হার =  (টাট্গ িট = ১০০%) 

% 

মকএেলপ 

থ্ানায় আগে বযক্তির সংখযা = ৪৫৬৩ 

আগে বযক্তির েট্যয শ্রবট্ণর সংখযা = ৪৫৬৩ 

শ্রবট্ণর হার = ১০০%  (টাট্গ িট = ১০০%) 
[১.২] অপরায সংক্রান্ত 

েথ্য প্রালপ্তর পর 

অনুসন্ধাট্নর হার 

[১.২.১] অনুসন্ধাট্নর হার থ্ানায় অপরায সংক্রাট্ন্ত েথ্য প্রালপ্তর সংখযা =  

অপরায সংক্রাট্ন্ত েথ্য প্রালপ্তর পর অনুসন্ধাট্নর 

সংখযা =  

অনুসন্ধাট্নর হার =  (টাট্গ িট = ১০০%) 

 

% 
থ্ানায় অপরায সংক্রাট্ন্ত েথ্য প্রালপ্তর সংখযা = ৩১৬১ 

অপরায সংক্রাট্ন্ত েথ্য প্রালপ্তর পর অনুসন্ধাট্নর 

সংখযা = ৩১৬১ 

অনুসন্ধাট্নর হার = ১০০% (টাট্গ িট = ১০০%) 

 

[১.৩] অপরায সংক্রাট্ন্ত 

ক্তজলি (GD) অনুসন্ধান 

[১.৩.১] অপরায সংক্রান্ত 

ক্তজলি (GD) অনুসন্ধান হার 

অপরায সংক্রান্ত ক্তজলির সংখযা =  

ক্তজলির অনুসন্ধাট্নর সংখযা =  

ক্তজলি অনুসন্ধাট্নর হার = (টাট্গ িট = ৯০%) 

 

 % অপরায সংক্রান্ত ক্তজলির সংখযা = ৯৯৫ 

ক্তজলির অনুসন্ধাট্নর সংখযা = ৮৯৬ 

ক্তজলি অনুসন্ধাট্নর হার = ৯০% (টাট্গ িট = ৯০%) 

 [১.৪] অযেিবয অপরাট্য 

অলভট্র্াগ প্রালপ্তর পর 

প্রলসলকউেন 

[১.৪.১] প্রলসলকউেট্নর 

হার 

অযেিবয অপরাট্য অলভট্র্াগ প্রালপ্তর সংখযা =  

অযেিবয অপরাট্য অলভট্র্াগ প্রালপ্তর পর 

প্রলসলকউেট্নর সংখযা =  

অযেিবয অপরাট্য প্রলসলকউেট্নর হার =  (টাট্গ িট 

= ৫০%) 

 

% অযেিবয অপরাট্য অলভট্র্াগ প্রালপ্তর সংখযা = ৪১৫ 

অযেিবয অপরাট্য অলভট্র্াগ প্রালপ্তর পর 

প্রলসলকউেট্নর সংখযা = ২৩৮ 

অযেিবয অপরাট্য প্রলসলকউেট্নর হার = ৫৭% 

(টাট্গ িট = ৫০%) 

 

[১.৫] যেিবয অপরাট্য 

অলভট্র্াগ প্রালপ্তর পর 

োেলা রুজ ু

[১.৫.১] োেলা রুজরু হার যেিবয অপরাট্য অলভট্র্াগ প্রালপ্তর সংখযা =  

যেিবয অপরাট্য োেলা রুজরু সংখযা =  

যেিবয অপরাট্য োেলা রুজরু হার =  (টাট্গ িট = 

৫০%) 

 

 % যেিবয অপরাট্য অলভট্র্াগ প্রালপ্তর সংখযা = ৬১১ 

যেিবয অপরাট্য োেলা রুজরু সংখযা = ৪৩৯ 

যেিবয অপরাট্য োেলা রুজরু হার = ৭২% (টাট্গ িট = 

৫০%) 

 
[১.৬] যেিবয অপরাট্য 

েদন্ত লনষ্পলত্ত 

[১.৬.১] যেিবয অপরাট্য 

১২০ লদট্নর েট্যয 

দাট্য়রকৃে োেলার েদন্ত 

লনষ্পলত্তর হার 

যেিবয অপরাট্য োেলা রুজরু  সংখযা =  

১৫০ লদন সোট্প্ত চাজিলেট/ফাইনাল লরট্পাটি 

প্রদাট্নর সংখযা =  

১৫০ লদন সোট্প্ত পুললে লরট্পাটি প্রদাট্নর হার = 

(টাট্গ িট = ৭০%) 

% যেিবয অপরাট্য োেলা রুজরু  সংখযা = ৪৩৯ 

১৫০ লদন সোট্প্ত চাজিলেট/ফাইনাল লরট্পাটি প্রদাট্নর 

সংখযা = ৪৩৩ 

১৫০ লদন সোট্প্ত পুললে লরট্পাটি প্রদাট্নর হার = ৯৯% 

(টাট্গ িট = ৭০%) 

মকএেলপ 
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কে িসম্পাদন 

মক্ষত্রসেূহ 

কার্ িক্রে কে িসম্পাদন সচূক একক সংলিষ্ট 

ইউলনট/োখা 

১েমকায়াটিার (০১/০৭/২০২১ হট্ে ৩০/০৯/২০২১ 

পর্ িন্ত) একক {সংখযা/সেয়(লদন)/কে িঘন্টা} 

 

[১.৭] থ্ানায় গহৃীে 

মেফোলর পট্রায়ানা 

[১.৭.১] থ্ানায় গহৃীে 

মেফোলর পট্রায়ানা 

োলেট্লর হার  

থ্ানায় গহৃীে মেফোলর পট্রায়ানার সংখযা =  

মেফোলর পট্রায়ানা োলেট্লর সংখযা =  

পট্রায়ানা োলেট্লর হার =  (টাট্গ িট = ৮০%) 

 

% মকএেলপ থ্ানায় গহৃীে মেফোলর পট্রায়ানার সংখযা = ৪১৩ 

মেফোলর পট্রায়ানা োলেট্লর সংখযা = ৫৬৭ 

পট্রায়ানা োলেট্লর হার = ১০০% (টাট্গ িট = ৮০%) 

 [১.৮] সাক্ষী হাক্তজরকরণ 

  

[১.৮.১]সাক্ষী হাক্তজর 

করট্ণর হার  

থ্ানায় গহৃীে সেন জারী ও সাক্ষী হাক্তজরকরট্ণর 

সংখযা =  

সাক্ষী হাক্তজর ও সেন জারী প্রদাট্নর সংখযা =  

সেন জারী ও সাক্ষী হাক্তজট্রর হার = (টাট্গ িট = 

৮০%) 

 

% মকএেলপ থ্ানায় গহৃীে সেন জারী ও সাক্ষী হাক্তজরকরট্ণর 

সংখযা = ৫২৭ 

সাক্ষী হাক্তজর ও সেন জারী প্রদাট্নর সংখযা = ৪৩১ 

সেন জারী ও সাক্ষী হাক্তজট্রর হার =  ৮২% (টাট্গ িট = 

৮০%) 

 

[১.৯] এনলসলব (NCB) 

ইন্টারট্পাল এর োযযট্ে 

গহৃীে কার্ িক্রে 

  

[১.৯.১] গহৃীে কার্ িক্রে 

সংখযার অনুপাট্ে 

এনলসলব কেৃিক েথ্য প্রালপ্তর সংখযা =  

এনলসলব কেৃিক গহৃীে কার্ িক্রট্ের সংখযা =  

এনলসলব কেৃিক গহৃীে কার্ িক্রট্ের হার =  (টাট্গ িট 

= ৬০%) 

 

 (এনলসলব 

োখা 

পুুঃ মহুঃ 

মকাুঃ 

এনলসলব কেৃিক েথ্য প্রালপ্তর সংখযা = নাই 

এনলসলব কেৃিক গহৃীে কার্ িক্রট্ের সংখযা = নাই 

এনলসলব কেৃিক গহৃীে কার্ িক্রট্ের হার = ১০০% 

(টাট্গ িট = ৬০%) 

 

[১.১০] লেশু পাচার 

মরাট্য গহৃীে কার্ িক্রে 

 

 

[১.১০.১] েথ্য প্রালপ্তর পর  

অলভর্াট্নর হার 

 

লেশু পাচার সংক্রান্ত েথ্য প্রালপ্তর সংখযা =  

লেশু পাচার সংক্রান্ত অলভর্াট্নর সংখযা =  

লেশু পাচার সংক্রান্ত অলভর্াট্নর হার =  (টাট্গ িট 

= ১০০%) 

 

 

% মকএেলপ 

 

লেশু পাচার সংক্রান্ত েথ্য প্রালপ্তর সংখযা = নাই 

লেশু পাচার সংক্রান্ত অলভর্াট্নর সংখযা = নাই 

লেশু পাচার সংক্রান্ত অলভর্াট্নর হার = ১০০% 

(টাট্গ িট = ১০০%) 

 

 

[১.১১] বালযলববাহ মরাট্য 

গহৃীে কার্ িক্রে 

 

[১.১১.১] বালযলববাহ মরাট্য 

অলভর্াট্নর হার 

বালযলববাহ সংক্রাট্ন্ত েথ্য প্রালপ্তর সংখযা =  

বালযলববাহ সংক্রাট্ন্ত অলভর্াট্নর সংখযা =  

বালযলববাহ সংক্রাট্ন্ত অলভর্াট্নর হার =  (টাট্গ িট 

= ১০০%) 

% বালযলববাহ সংক্রাট্ন্ত েথ্য প্রালপ্তর সংখযা = নাই 

বালযলববাহ সংক্রাট্ন্ত অলভর্াট্নর সংখযা = নাই  

বালযলববাহ সংক্রাট্ন্ত অলভর্াট্নর হার = ১০০% 

(টাট্গ িট = ১০০%)  
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কে িসম্পাদন 

মক্ষত্রসেূহ 

কার্ িক্রে কে িসম্পাদন সচূক একক সংলিষ্ট 

ইউলনট/োখা 

১েমকায়াটিার (০১/০৭/২০২১ হট্ে ৩০/০৯/২০২১ 

পর্ িন্ত) একক {সংখযা/সেয়(লদন)/কে িঘন্টা} 

দপ্তর/সংস্থার কে িসম্পাদন মক্ষত্রসেূহ  

[২] আইন-

েঙৃ্খলা রক্ষা ও 

জঙ্গী দেট্ন 

জনগট্ণর 

অংেেহণ 

লনক্তিেকরণ 

[২.১] গনশুনালন (ওট্পন 

হাউজ মি) আট্য়াজন 

 

[২.১.১] গণশুনালন (ওট্পন 

হাউজ মি) এর সংখযা 
 

  

  

 

 সংখযা মকএেলপ 

 

২৩ 

[২.২] োদক লবট্রাযী 

অলভর্ান 

 

[২.২.১] পলরচাললে 

অলভর্াট্নর সংখযা 

 সংখযা মকএেলপ 

 

৯৬ ৯৬ 

[২.৩] প্রলেট্রাযেূলক 

অপরায কার্ িক্রে 

সেন্বট্য় (লবট পুলললেং) 

আট্য়াক্তজে  সভা 

[২.৩.১] আট্য়াক্তজে সভা 
 

 সংখযা কলেউলনটট  

এন্ড লবট 

পুলললেং োখা 

(পুুঃট্হুঃট্কাুঃ)/ 

মকএেলপ 

 ৯৬ 

[২.৪] োনব পাচার 

প্রলেট্রায অলভর্ান 

 

 

[২.৪.১] পলরচাললে 

অলভর্াট্নর সংখযা 

 সংখযা মকএেলপ 

 

 ২৪ 

[২.৫] থ্ানা আযুলনকায়ন [২.৫.১] থ্ানার সংখযা 
 

 সংখযা মকএেলপ 

 

 ১ 

[২.৬] উর্ধ্ িেন পুললে 

কে িকেিা কেৃিক থ্ানা 

পলরদে িন 

 

[২.৬.১] পলরদে িট্নর 

সংখযা 

 সংখযা মকএেলপ 

 

২৪ 

[২.৭] পলরদে িট্নর 

লসদ্ধান্ত বাস্তবায়ট্নর 

লনট্দিেনা 
 

[২.৭.১] বাস্তবায়ট্নর হার 

 

থ্ানায় পলরদে িট্ন লসদ্ধান্ত েহট্নর সংখযা =  

থ্ানায় পলরদে িট্ন লসদ্ধান্ত বাস্তবায়ট্নর সংখযা =  

থ্ানায় পলরদে িট্ন লসদ্ধান্ত বাস্তবায়ট্নর হার =  

(টাট্গ িট =৮০%) 

সংখযা মকএেলপ 

 

থ্ানায় পলরদে িট্ন লসদ্ধান্ত েহট্নর সংখযা = ৪৬ 

থ্ানায় পলরদে িট্ন লসদ্ধান্ত বাস্তবায়ট্নর সংখযা = ৩৯ 

থ্ানায় পলরদে িট্ন লসদ্ধান্ত বাস্তবায়ট্নর হার = ৮৫% 

(টাট্গ িট =৮০%) 
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কে িসম্পাদ

ন 

মক্ষত্রসেূহ 

কার্ িক্রে কে িসম্পাদন সচূক একক সংলিষ্ট 

ইউলনট/

োখা 

১েমকায়াটিার (০১/০৭/২০২১ হট্ে ৩০/০৯/২০২১ পর্ িন্ত) একক 

{সংখযা/সেয়(লদন)/কে িঘন্টা} 

দপ্তর/সংস্থার কে িসম্পাদন মক্ষত্রসেূহ  

[৩] েথ্য ও 

মর্াগাট্র্াগ 

প্রর্ুু্ক্তি 

বযবহাট্রর 

োযযট্ে 

জনগট্ণর 

মসবা 

সহজীকরণ 

[৩.১] Real time এ 

ইলেট্েেট্ন আগে 

বযক্তির মসবা 

প্রদান 

 

[৩.১.১] Real time 

মসবা প্রদাট্নর হার 

ইলেট্েেট্ন আগে বযক্তির সংখযা =  

ইলেট্েেট্ন আগে বযক্তির েট্যয মসবা প্রদাট্নর 

সংখযা =  

Real time  এ মসবা প্রদাট্নর হার =  (টাট্গ িট = 

১০০%) 

% 

এসলব 

 

ইলেট্েেট্ন আগে বযক্তির সংখযা = নাই 

ইলেট্েেট্ন আগে বযক্তির েট্যয মসবা প্রদাট্নর সংখযা = নাই 

Real time  এ মসবা প্রদাট্নর হার = ০% (টাট্গ িট = ১০০%) 

[৩.২] ইলেট্েেট্ন 

আগে বযক্তির 

মসবা প্রদান 

 

[৩.২.১]  ইলেট্েেট্ন 

আগে বযক্তির মসবা 

প্রদাট্নর সেয় 

ইলেট্েেট্ন মোট আগে বযক্তির সংখযা =  

ইলেট্েেট্ন আগে বযক্তির মসবা প্রদাট্নর মোট 

সেয় =  

মসবা প্রদাট্নর গড় সেয় =  (টাট্গ িট = ৫ লেলনট) 

 

 

লেলনট ইলেট্েেট্ন মোট আগে বযক্তির সংখযা = নাই 

ইলেট্েেট্ন আগে বযক্তির মসবা প্রদাট্নর মোট সেয় = নাই 

মসবা প্রদাট্নর গড় সেয় = ০ (টাট্গ িট = ৫ লেলনট) 

 

 
[৩.৩] থ্ানায় 

লসলিএেএস 

(CDMS) এ োেলা 

এলি 

 

[৩.৩.১] থ্ানায় 

রুজকৃুে োেলা 

লসলিএেএস (CDMS) 

এ এলির হার সংখযার 

অনুপাট্ে 

 

থ্ানার্ রুজকৃুে (CDMS) োেলার সংখযা =  

থ্ানায় রুজকৃুে (CDMS) এ এলির সংখযা =  

থ্ানায় রুজকৃুে (CDMS) এ এলির হার =   (টাট্গ িট 

= ১০০%) 

 

% 

মকএেলপ 

থ্ানার্ রুজকৃুে (CDMS) োেলার সংখযা = ৪৩৯ 

থ্ানায় রুজকৃুে (CDMS) এ এলির সংখযা = ৪৩৯ 

থ্ানায় রুজকৃুে (CDMS) এ এলির হার = ১০০%  (টাট্গ িট = 

১০০%) 

 

থ্ানার্ রুজকৃুে (CDMS) োেলার সংখযা = ৪৩৯ 

থ্ানায় রুজকৃুে (CDMS) এ এলির সংখযা = ৪৩৯ 

থ্ানায় রুজকৃুে (CDMS) এ এলির হার = ১০০%  (টাট্গ িট = 

১০০%) 

 
[৩.৪] প্রলেোট্স 

থ্ানায় পুললে 

মভলরলফট্কেন 

সংক্রান্ত গহৃীে 

আট্বদট্নর সংখযা 

[৩.৪.১] প্রলেোট্স 

থ্ানায় গলৃহে পুললে 

মভলরলফট্কেন এর  

জবাব মপ্ররট্ণর হার 

প্রলেোট্স থ্ানায় পলুলে মভলরলফট্কেন সংক্রান্ত 

গহৃীে  

আট্বদট্নর সংখযা =  

প্রলেোট্স থ্ানায় পলুলে মভলরলফট্কেন এর জবাব 

মপ্ররট্ণর হার =  

পুললে মভলরলফট্কেন এর জবাব মপ্ররট্ণর হার = 

(টাট্গ িট = ১০০%) 

 

এসলব 

প্রলেোট্স থ্ানায় পলুলে মভলরলফট্কেন সংক্রান্ত গহৃীে 

আট্বদট্নর সংখযা = ১৩৩ 

প্রলেোট্স থ্ানায় পলুলে মভলরলফট্কেন এর জবাব মপ্ররট্ণর হার 

= ১৩৩ 

পুললে মভলরলফট্কেন এর জবাব মপ্ররট্ণর হার = ১০০%(টাট্গ িট 

= ১০০%) 

[৩.৪] প্রলেোট্স 

থ্ানায় পুললে 

মভলরলফট্কেন 

সংক্রাট্ন্ত গহৃীে 

আট্বদট্নর সংখযা 

[৩.৪.১] প্রলেোট্স 

থ্ানায় গহৃীে পুললে 

মভলরলফট্কেন গড় 

এর জবাব মপ্ররট্ণর 

হার 

   [৩.৫] প্রলেোট্স 

থ্ানায় পুললে 

লিয়াট্রন্স সংক্রান্ত 

গহৃীে আট্বদট্নর 

সংখযা 

[৩.৫.১] প্রলেোট্স 

থ্ানায় পুললে 

লিয়াট্রন্স প্রদাট্নর 

হার 

প্রলেোট্স থ্ানায় পলুলে লিয়াট্রন্স সংক্রান্ত গহৃীে  

আট্বদট্নর সংখযা =  

পুললে লিয়াট্রন্স প্রদাট্নর হার =  

প্রলেোট্স থ্ানায় পলুলে লিয়াট্রন্স প্রদাট্নর হার = 

(টাট্গ িট = ১০০) 

% মকএেলপ প্রলেোট্স থ্ানায় পলুলে লিয়াট্রন্স সংক্রান্ত গহৃীে আট্বদট্নর 

সংখযা = ২৩৭ 

পুললে লিয়াট্রন্স প্রদাট্নর হার = ২৩৭ 

প্রলেোট্স থ্ানায় পলুলে লিয়াট্রন্স প্রদাট্নর হার = 

১০০%(টাট্গ িট = ১০০) [৩.৬] “ জােীয় 

জরুরী মসবা ৯৯৯

” এর োযযট্ে 

মসবা প্রদান 

[৩.৬.১] মসবা প্রদাট্নর 

হার 

৯৯৯ এ অলভট্র্াগ প্রালপ্তর সংখযা =  

৯৯৯ এ অলভট্র্াট্গ সাড়া প্রদাট্নর সংখযা =  

৯৯৯ এ সাড়া প্রদাট্নর হার =  (টাট্গ িট = ১০০%) 

% টটএন্ডআ

ইএে 

(৯৯৯) 

রাজারবা

গ, 

ঢাকা/ 

মকএেলপ 

৯৯৯ এ অলভট্র্াগ প্রালপ্তর সংখযা = ১১১ 

৯৯৯ এ অলভট্র্াট্গ সাড়া প্রদাট্নর সংখযা = ১১১ 

৯৯৯ এ সাড়া প্রদাট্নর হার = ১০০% (টাট্গ িট = ১০০%) 
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কে িসম্পাদ

ন 

মক্ষত্রসেূহ 

কার্ িক্রে কে িসম্পাদন সচূক একক সংলিষ্ট 

ইউলনট/ো

খা 

১েমকায়াটিার (০১/০৭/২০২১ হট্ে ৩০/০৯/২০২১ পর্ িন্ত) 

একক {সংখযা/সেয়(লদন)/কে িঘন্টা} 

 

[৩.৭] থ্ানায় 

স্থালপে নারী, লেশু 

ও প্রলেবলন্ধ মহে 

মিট্ে মসবা প্রদান 

 

[৩.৭.১] মসবা প্রদাট্নর 

হার 

থ্ানায় লেশু মহে মিট্ে আগে সাহার্য প্রাথ্ীর সংখযা =  

লেশু মহে মিট্ে মসবা প্রদাট্নর সংখযা =  

লেশু মহে মিট্ে অলভট্র্াগ লনস্পলত্তর হার =  (টাট্গ িট = 

১০০%) 

% 
মকএেলপ 

থ্ানায় লেশু মহে মিট্ে আগে সাহার্য প্রাথ্ীর সংখযা = 

৪৭১ 

লেশু মহে মিট্ে মসবা প্রদাট্নর সংখযা = ৪৭১ 

লেশু মহে মিট্ে অলভট্র্াগ লনস্পলত্তর হার = ১০০% 

(টাট্গ িট = ১০০%) 

[৩.৮] নারী, লেশু 

ও প্রলেবন্ধী মহে 

মিট্ে কে িরে 

কে িকেিার 

প্রলেক্ষণ 

[৩.৮.১] নারী, লেশু ও 

প্রলেবন্ধী মহে মিে 

সংক্রাট্ন্ত প্রলেক্ষট্ণর 

হার 

লেশু মহে মিট্ে কে িকেিার সংখযা =  

লেশু মহে মিট্ে কে িকেিার প্রলেক্ষট্ণর সংখযা =  

লেশু মহে মিট্ে কে িকেিার প্রলেক্ষট্ণর হার =  (টাট্গ িট = 

৮০%) 

% 

মকএেলপ 

লেশু মহে মিট্ে কে িকেিার সংখযা = ১৫ 

লেশু মহে মিট্ে কে িকেিার প্রলেক্ষট্ণর সংখযা = ১৪ 

লেশু মহে মিট্ে কে িকেিার প্রলেক্ষট্ণর হার = ৯৩% 

(টাট্গ িট = ৮০%) 

[৩.৯] লভকটটে 

সাট্পাটি মসন্টাট্র 

মসবা প্রদান 

 

[৩.৯.১] লভকটটে 

সাট্পাটি মসন্টাট্র মসবা 

প্রদাট্নর হার 

 

লভকটটে সাট্পাটি মসন্টাট্র আগে বযক্তির সংখযা =  

লভকটটে সাট্পাটি মসন্টাট্র মসবা প্রদাট্নর সংখযা =  

লভকটটে সাট্পাটি মসন্টাট্র মসবা প্রদাট্নর হার =  (টাট্গ িট 

= ১০০%) 

 লভকটটে সাট্পাটি মসন্টাট্র আগে বযক্তির সংখযা = ৩৫ 

লভকটটে সাট্পাটি মসন্টাট্র মসবা প্রদাট্নর সংখযা = ৩৫ 

লভকটটে সাট্পাটি মসন্টাট্র মসবা প্রদাট্নর হার = ১০০% 

(টাট্গ িট = ১০০%) 

[৩.১০] লভকটটে 

উদ্ধার কার্ িক্রট্ে 

অলভর্ান 

 

[৩.১০.১] লভকটটে 

উদ্ধাট্র অলভর্াট্নর 

হার 

 

লভকটটে সংক্রাট্ন্ত েথ্য প্রালপ্তর সংখযা =  

লভকটটে সংক্রাট্ন্ত েথ্য প্রালপ্তর পর অলভর্াট্নর সংখযা =  

লভকটটে উদ্ধার অলভর্াট্নর হার =  (টাট্গ িট =১০০%) 

 লভকটটে সংক্রাট্ন্ত েথ্য প্রালপ্তর সংখযা = ২১ 

লভকটটে সংক্রাট্ন্ত েথ্য প্রালপ্তর পর অলভর্াট্নর সংখযা = 

২১ 

লভকটটে উদ্ধার অলভর্াট্নর হার = ১০০% (টাট্গ িট 

=১০০%) 
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কে িসম্পাদন 

মক্ষত্রসেূহ 

কার্ িক্রে কে িসম্পাদন সচূক একক সংলিষ্ট 

ইউলনট/োখা 

১েমকায়াটিার (০১/০৭/২০২১ হট্ে ৩০/০৯/২০২১ 

পর্ িন্ত) একক {সংখযা/সেয়(লদন)/কে িঘন্টা} 

দপ্তর/সংস্থার কে িসম্পাদন মক্ষত্রসেূহ  

[৪] জনেঙৃ্খলা 

ও রালফক 

বযবস্থাপনা 

লনয়ন্ত্রণ 

  

 

[৪.১] জন-েঙ্খলা 

বযবস্থাপনায় গহৃীে 

পদট্ক্ষপ 

 

[৪.১.১] 

পলরচাললে 

টহল/অলভর্ান 

  

টহট্লর সংখযা =  (কে িঘন্টায়)  

কে িঘন্টা 

(হাজার) 
মকএেলপ 

টহট্লর সংখযা = ৬৩৫০ (কে িঘন্টায়)  

মচক মপাট্ের সংখযা =  (কে িঘন্টায়) মচক মপাট্ের সংখযা = ২৯৪৪ (কে িঘন্টায়) 

োটটক লিউটট =  (কে িঘন্টায়) োটটক লিউটট = ৪০৯৮২ (কে িঘন্টায়) 

প্ররক্ষা লিউটট =  (কে িঘন্টায়) প্ররক্ষা লিউটট = ৭০০০ (কে িঘন্টায়) 

লভলভআইলপ ও লভআইলপ লিউটট = (কে িঘন্টায়)  লভলভআইলপ ও লভআইলপ লিউটট = নাই (কে িঘন্টায়)  

[৪.২] সড়ক ও 

েহাসড়ট্ক রালফক 

বযবস্থাপনার 

উন্নয়ট্ন গহৃীে 

পদট্ক্ষপ 

 

[৪.২.১] রালফক 

বযবস্থাপনার 

উন্নয়ট্ন বযলয়ে 

সেয় 

 

সড়ক ও েহাসড়ট্ক র্ানবাহন লনরাপত্তায়  

পুলললে টহল = নাই (কে িঘন্টায়) 

 

কে িঘন্টা 

(হাজার) 

সড়ক ও েহাসড়ট্ক র্ানবাহন লনরাপত্তায়  

পুলললে টহল = নাই (কে িঘন্টায়) 

 রালফক পুললট্ের োটটক লিউটট =  (কে িঘন্টায়)   রালফক পুললট্ের োটটক লিউটট = ২২৩.৭৪৪ 

(কে িঘন্টায়) [৪.৩] রালফক 

বযবস্থাপনায় 

সট্চেনোেূলক 

কার্ িক্রে 

[৪.৩.১] 

পলরচাললে 

কার্ িক্রে 

সড়ক দুঘ িটনায় রুজকৃুে োেলার সংখযা =  

সংখযা  

(হাজার) 

মকএেলপ সড়ক দুঘ িটনায় রুজকৃুে োেলার সংখযা = ৬ টট 

সড়ক দুঘ িটনা বযেীে সংঘটটে অনযানয োেলার সংখযা =  সড়ক দুঘ িটনা বযেীে সংঘটটে অনযানয োেলার 

সংখযা = নাই রালফক আইন অোনযকারী গালড়র লবরুট্দ্ধ মোটরর্ান আইট্ন 

রুজকৃুে নন-এফআইআর প্রলসলকউেট্নর সংখযা =  

রালফক আইন অোনযকারী গালড়র লবরুট্দ্ধ 

মোটরর্ান আইট্ন রুজকৃুে নন-এফআইআর 

প্রলসলকউেট্নর সংখযা = ৪০৬৩ টট 

রালফক আইন সট্চেনোেলূক সভার সংখযা = ১ টট 

রালফক আইন সট্চেনোেলূক সভার সংখযা = 

[৪.৪] মকালভি-১৯ 

প্রলেট্রায পদট্ক্ষপ 

েহন 

[৪.৪.১] মকালভি-

১৯ 

প্রলেট্রাযেূলক 

কে িকাট্ন্ড বযলয়ে 

সেয় 

মকালভি-১৯ প্রলেট্রাট্য পদট্ক্ষপ েহন =  

মকালভি-১৯ প্রলেট্রাযেূলক কে িকাট্ন্ড  

বযলয়ে সেয় =  (টাট্গ িট = ১৭৫০) 

কে িঘন্টা 

(হাজার) 

মকএেলপ মকালভি-১৯ প্রলেট্রাট্য পদট্ক্ষপ েহন = ১৬৫৭ 

মকালভি-১৯ প্রলেট্রাযেূলক কে িকাট্ন্ড  

বযলয়ে সেয় = ৮৫২০ কে িঘন্টা 

[৫] লবজ্ঞান 

লভলত্তক েদন্ত 

বযবস্থাপনা ও 

োনব সম্পদ 

উন্নয়ন 

[৫.১] লিএনএ () 

প্রলেট্বদন প্রদান 

 

[৫.১.১] 

প্রলেট্বদন 

প্রদাট্নর হার 

 

লিএনএ আট্বদট্নর সংখযা =  

লিএনএ লরট্পাটি প্রদাট্নর সংখযা =  

লিএনএ লরট্পাটি প্রদাট্নর হার =  (টাট্গ িট = ৮০%) 
% 

লসআইলি 
লিএনএ আট্বদট্নর সংখযা = ০ 

লিএনএ লরট্পাটি প্রদাট্নর সংখযা = ০  

লিএনএ লরট্পাটি প্রদাট্নর হার = ০% (টাট্গ িট = 

৮০%) 
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কে িসম্পাদন 

মক্ষত্রসেূহ 

কার্ িক্রে কে িসম্পাদন সচূক একক সংলিষ্ট ইউলনট/োখা ১েমকায়াটিার (০১/০৭/২০২১ হট্ে ৩০/০৯/২০২১ 

পর্ িন্ত) একক {সংখযা/সেয়(লদন)/কে িঘন্টা} 

 [৫.২] লভট্সরা 

প্রলেট্বদন প্রদান 

 

[৫.২.১] প্রলেট্বদন 

প্রদাট্নর হার 

 

লভট্সরা আট্বদট্নর সংখযা =  

লভট্সরা প্রলেট্বদন প্রদাট্নর সংখযা =  

লভট্সরা প্রলেট্বদন প্রদাট্নর হার =  (টাট্গ িট = 

৮০%) 

 

% 

 লভট্সরা আট্বদট্নর সংখযা = ০ 

লভট্সরা প্রলেট্বদন প্রদাট্নর সংখযা = ০ 

লভট্সরা প্রলেট্বদন প্রদাট্নর হার = ০% (টাট্গ িট = 

৮০%) 

 

[৫.৩] লফঙ্গারলপ্রন্ট 

প্রলেট্বদন প্রদান 

[৫.৩.১] প্রলেট্বদন 

প্রদাট্নর হার 

লফঙ্গারলপ্রন্ট সংক্রান্ত আট্বদট্নর সংখযা =  

লফঙ্গারলপ্রন্ট প্রদাট্নর সংখযা =  

লফঙ্গারলপ্রন্ট প্রদাট্নর হার =  (টাট্গ িট = ৭৫%) 

% লফঙ্গারলপ্রন্ট সংক্রান্ত আট্বদট্নর সংখযা = নাই 

লফঙ্গারলপ্রন্ট প্রদাট্নর সংখযা = নাই 

লফঙ্গারলপ্রন্ট প্রদাট্নর হার = ০% (টাট্গ িট = ৭৫%) 

[৫.৪] োনব সম্পদ 

উন্নয়ট্ন গহৃীে 

প্রলেক্ষণ 
 

[৫.৪.১] আট্য়াক্তজে 

প্রলেক্ষণ 

মেৌললক প্রলেক্ষট্ণ বযলয়ে সেয় =  

(কে িঘন্টায়) 

কে িঘন্টা 

(হাজার) 

মরলনং-১ োখা 

পুুঃট্হুঃট্কাুঃ/মকএেলপ 

মেৌললক প্রলেক্ষট্ণ বযলয়ে সেয় = নাই 

(কে িঘন্টায়) 

বাস্তব প্রলেক্ষট্ণর বযলয়ে সেয় =  

(কে িঘন্টায়) 

বাস্তব প্রলেক্ষট্ণর বযলয়ে সেয় = ১২১৬০ 

(কে িঘন্টায়) 

ইন-সালভিস প্রলেক্ষট্ণর বযলয়ে সেয় =  

(কে িঘন্টায়) 

ইন-সালভিস প্রলেক্ষট্ণর বযলয়ে সেয় = ৫১৬০ 

(কে িঘন্টায়) 

লবট্েষালয়ে প্রলেক্ষট্ণ বযলয়ে সেয় =  

(কে িঘন্টায়) 

লবট্েষালয়ে প্রলেক্ষট্ণ বযলয়ে সেয় = ১২১৬ 

(কে িঘন্টায়) 
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সংট্র্াজনী ৪: 

োঠ পর্ িাট্য়র কার্ িালট্য়র জােীয় শুদ্ধাচার মকৌেল কে ি-পলরকেনা, ২০২১-২০২২ 
 

কার্ িক্রট্ের নাে 

বাস্তবায়ন  

 

কে িসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচট্কর 

োন 

 

এক

ক 

 

সংলিষ্ট 

ইউলনট 

 

২০২১-

২০২২ 

অথ্ িবছট্রর 

লক্ষযোত্রা 
 

অেগলে পলরবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  ১েমকায়াটিার 

(০১/০৭/২০২১ হট্ে 

৩০/০৯/২০২১ পর্ িন্ত) 

একক 

{সংখযা/সেয়(লদন)/ক

ে িঘন্টা} 

লক্ষযো

ত্রা/অজি

ন 

১ে 

মকায়া

টিার 

 

২য় 

মকায়া

টিার 

৩য় 

মকায়া

টিার 

৪থ্ ি 

মকায়া

টিার 

মোট 

অজিন 

 

অক্তজিে 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রলেষ্ঠালনক বযবস্থা.................................................................. 

১.১ ননলেকো কলেটট সভা 

আট্য়াজন 

সভা আট্য়াক্তজে 

 

২ সংখযা 

মকএে

লপ 

 লক্ষযো

ত্রা 

১    ১  ১টট 

অজিন ১    ১ 

১.২ ননলেকো কলেটটর 

সভার লসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবালয়ে 

লসদ্ধান্ত 

 

৩ %  লক্ষযো

ত্রা 

১০০%    ১০০%  ১০০% 

অজিন ১০০%    ১০০% 

১.৩ সুোসন প্রলেষ্ঠার লনলেত্ত 

অংেীজট্নর (Stakeholders) 

 অংেেহট্ণ সভা 

অনুটষ্ঠে সভা 
 

২ সংখযা  লক্ষযো

ত্রা 

১    ১  ১টট 

অজিন ১    ১ 

১.৪ অংেীজট্নর অংেেহট্ণ 

সভার লসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবালয়ে 

লসদ্ধান্ত 

 

৩ %  লক্ষযো

ত্রা 

১০০%    ১০০%  ১০০% 

অজিন ১০০%    ১০০% 

১.৫ কে ি-পলরট্বে উন্নয়ন 

(স্বাস্থযলবলয 

অনুসরণ/টটওএন্ডইভুি 

অট্কট্জা োলাোল 

লবনষ্টকরণ/পলরষ্কার-

পলরচ্ছন্নো বকৃ্তদ্ধ ইেযালদ 

উন্নে কে ি-

পলরট্বে 

 

৫ সংখযা 

ও 

োলর

খ 

 লক্ষযো

ত্রা 

-    -  ৩০/০৯/২০২১ 

অজিন -    - 

১.৬ আঞ্চললক/োঠ পর্ িাট্য়র 

কার্ িালয় কেৃিক প্রণীে 

জােীয় শুদ্ধাচার মকৌেল 

কে ি-পলরকেনা, ২০২১-২২ ও 

কে ি-পলরকেনা 

ও নত্রোলসক 

প্রলেট্বদন 

দালখলকৃে ও 

৩ োলর

খ 

 লক্ষযো

ত্রা 

-    -  - 

অজিন -    - 
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নত্রোলসক পলরবীক্ষণ 

প্রলেট্বদন দপ্তর/সংস্থায় 

দালখল ও স্ব স্ব ওট্য়বসাইট্ট 

আপট্লািকরণ 

আপট্লািকৃে 
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কার্ িক্রট্ের নাে 

বাস্তবায়ন  

 

কে িসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচট্কর 

োন 

 

এক

ক 

 

সংলিষ্ট 

ইউলনট 

 

২০২১-

২০২২ 

অথ্ িবছট্রর 

লক্ষযোত্রা 
 

অেগলে পলরবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  ১েমকায়াটিার 

(০১/০৭/২০২১ হট্ে 

৩০/০৯/২০২১ পর্ িন্ত) 

একক 

{সংখযা/সেয়(লদন)/ক

ে িঘন্টা} 

লক্ষযো

ত্রা/অজি

ন 

১ে 

মকায়া

টিার 

 

২য় 

মকায়া

টিার 

৩য় 

মকায়া

টিার 

৪থ্ ি 

মকায়া

টিার 

মোট 

অজিন 

 

অক্তজিে 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৭ শুদ্ধাচার পুরোর প্রদান 

এবং পুরোরপ্রাপ্তট্দর 

োললকা ওট্য়বসাইট্ট প্রকাে 

 

প্রদত্ত পুরোর 

 

২ োলর

খ 

মকএে

লপ 

  - -      

২. মসবা প্রদান ও ক্রট্য়র মক্ষট্ত্র শুদ্ধাচার...................................................... 

২.১ লপলপএ ২০০৬-এর যারা 

১১(২) ও লপলপআর ২০০৮-

এর লবলয ১৬(৬) অনুর্ায়ী 

২০২১-২২ অথ্ ি বছট্রর ক্রয় 

পলরকেনা ওট্য়বসাইট্ট 

প্রকাে 

ক্রয়-পলরকেনা 

ওট্য়বসাইট্ট 

প্রকালেে 

 

৪ োলর

খ 

মকএে

লপ 

 লক্ষযো

ত্রা 

১০০%    ১০০%   

অজিন -    - 

২.২ মসবা প্রদান মক্ষট্ত্র 

মরক্তজোট্র প্রট্দয় মসবার 

লববরণ ও মসবােহীোর 

েোেে সংরক্ষণ 

মরক্তজোর 

হালনগাদকৃে 

৬ োলর

খ 

 লক্ষযো

ত্রা 

১    ১   

অজিন ১ 

৩০/৯/

২১ 

   ১ 

৩০/৯/

২১ 

৩. শুদ্ধাচার সংলিষ্ট এবং দুনীলে প্রলেট্রাট্য সহায়ক অনযানয কার্ িক্রে...........................(অোলযকার লভলত্তট্ে নুযনেে পাাঁচাটট কার্ িক্রে) 

৩.১ অলভট্র্াগ বক্স স্থাপন বক্স স্থাপন ৪ সংখযা মফাকা

ল 

পট্য়ন্ট 

কে িক

েিা 

৪টট লক্ষযো

ত্রা 
১    ১ 

 ১ টট 

অজিন 

১    ১ 

৩.২ অলভট্র্াগ প্রালপ্তর পর 

গহৃীে বযবস্থার হার 

গহৃীে বযবস্থার 

হার 

৪ সংখযা মফাকা

ল 

পট্য়ন্ট 

কে িক

৪টট লক্ষযো

ত্রা 

১    ১  ১ টট 

অজিন 
১    ১ 
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েিা 

৩.৩ অপরায প্রলেট্রায ও 

জনকলযানেূলক কাট্জর 

জনয অলফসারট্দর পুরোর 

প্রদান 

পুরোর প্রদান ৪ সংখযা মফাকা

ল 

পট্য়ন্ট 

কে িক

েিা 

৪ লক্ষযো

ত্রা 
১    ১ 

 ১ টট 

অজিন 

১    ১ 

৩.৪ দুনীলে প্রলেট্রাট্য 

প্রলেক্ষণ কে িোলা 

আট্য়াক্তজে 

প্রলেক্ষণ 

৪ সংখযা মফাকা

ল 

পট্য়ন্ট 

কে িক

েিা 

৪টট লক্ষযো

ত্রা 
১    ১ 

 ১ টট 

অজিন 

১    ১ 

৩.৫ দুনীলে প্রলেট্রাট্য 

সট্চেনো বকৃ্তদ্ধর জনয প্রচার 

প্রচারনা সভা 

প্রচারনা সভা ৪ সংখযা মফাকা

ল 

পট্য়ন্ট 

কে িক

েিা 

৪টট লক্ষযো

ত্রা 
১    ১ 

 ১ টট 

অজিন 

১    ১ 

 

লব:দ্র: মকান ক্রলেট্কর কার্ িক্রে প্রট্র্াজয না হট্ল োর কারণ েন্তবয কলাট্ে উট্েখ করট্ে হট্ব।
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সংট্র্াজনী ৫: ই-গভন িযান্স ও উদ্ভাবন কে িপলরকেনা 
 

ক্রে 

 

কার্ িক্রে কে িসম্পাদন সূচক 

 

একক 

 

কে িসম্পা

দন সূচক 

োন 

সংলিষ্ট 

ইউলনট 

 

লক্ষযোত্রা ২০২১-২০২২ ১েমকায়াটিার (০১/০৭/২০২১ হট্ে 

৩০/০৯/২০২১ পর্ িন্ত) একক 

{সংখযা/সেয়(লদন)/কে িঘন্টা} 

অসাযারণ উত্তে চললে োন 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] ই-নলথ্র বযবহার 

বকৃ্তদ্ধ 

[১.১.১] ই-ফাইট্ল মনাট 

লনস্পলত্তকৃে 

 

% ১৫ 

মকএে

লপ 

৮০%   - 

০২ [২.১] েথ্য বাোয়ন 

হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] েথ্য বাোয়ট্ন সকল মসবা 

বক্স হালনাগাদকৃে 

হালনাগাট্দর 

সংখযা 

১০ ৪   ১ 

[২.১.২] লবলভন্ন প্রকােনা ও েথ্যালদ 

েথ্য বাোয়ট্ন প্রকালেে 

হালনাগাট্দর 

সংখযা 

৫ ৪   - 

০৩ [৩.১] ই-গভন িযান্স ও 

উদ্ভাবন কে িপলরকেনা 

বাস্তবায়ন 

[৩.১.১] কে িপলরকেনা বাস্তবায়ন 

সংক্রান্ত প্রলেক্ষণ আট্য়াক্তজে 

প্রলেক্ষট্ণর 

সংখযা 

৫ ৪   ১ 

[৩.১.২] কে িপলরকেনার বাস্তবায়ন 

অেগলে পর্ িাট্লাচনা সংক্রান্ত সভা 

আট্য়াক্তজে 

সভার সংখযা ৫ ৪   ১ 

[৩.১.৩] কে িপলরকেনার 

অয িবালষ িক স্ব-েূলযায়ন প্রলেট্বদন 

ঊর্ধ্ িেন কেৃিপট্ক্ষর লনকট মপ্রলরে 

োলরখ ৫ ১৩/০১/২০

২২ 

  - 

০৪ [৪.১] একটট উদ্ভাবনী 

যারণা/মসবা 

সহক্তজকরণ/কু্ষদ্র 

উন্নয়ন কার্ িক্রে 

বাস্তবায়ন 

[৪.১.১] একটট উদ্ভাবনী 

যারণা/মসবা সহক্তজকরণ/কু্ষদ্র 

উন্নয়ন কার্ িক্রে বাস্তবালয়ে 

োলরখ ৫ ২৮/০২/২০

২২ 

  - 



C:\Program Files (x86)\pdfconverter\temp\NVDC\8F1A0683-E7E7-44FE-B955-84C4F358FA4E\hFFI3QZl.docx13 

 

 

 

সংট্র্াজনী ৬ : অলভট্র্াগ প্রলেকার বযবস্থা সংক্রাট্ন্ত কে ি-পলরকেনা, ২০২১-২০২২ 
 

কার্ িক্র

মের 

মক্ষত্র 

 

 

 

ো

ন 

 

কার্ িক্রে 

 

কে িসম্পাদন 

সূচক 

 

একক 

 

কে িসম্পা

দন 

সূচট্কর 

োন 

 

সংলিষ্ট 

ইউলনট 

 

প্রকৃে 

অজিন 

২০১৯-

২০ 

 

প্রকৃে 

অজিন 

২০২০-

২১ 

লক্ষযোত্রা, ২০২১-২০২২ ১েমকায়াটিার 

(০১/০৭/২০২১ হট্ে 

৩০/০৯/২০২১ পর্ িন্ত) 

একক 

{সংখযা/সেয়(লদন)/ক

ে িঘন্টা} 

অসাযা

রণ 

অলে 

উত্ত

ে 

উত্ত

ে 

চললে 

োন 

চললে 

োট্ন

র 

লনট্ে 

১০০% ৯০
% 

৮০
% 

৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

প্রলেষ্ঠালন

ক 

বযবস্থাপ

না 
 

৫ 

[১.১] অলভট্র্াগ 

লনষ্পলত্ত কে িকেিা 

(অলনক) ও আলপল 

কে িকেিার েথ্য 

ওট্য়বসাইট্ট নত্রোলসক 

লভলত্তট্ে 

হালনাগাদকরণ 

[১.১.১] অলনক ও 

আলপল 

কে িকেিার েথ্য 

হালনাগাদকৃে 

এবং 

ওট্য়বসাইট্ট 

আপট্লািকৃে 

হালনাগাট্দ

র সংখযা 

৫ 

মকএে

লপ 

- -      - 

পলরবীক্ষ

ণ ও 

সক্ষেো

বকৃ্তদ্ধ 

২০ 

[২.১] লনলদিষ্ট সেট্য় 

অনলাইন/অফলাইন 

প্রাপ্ত অলভট্র্াগ 

লনষ্পলত্ত এবং লনষ্পলত্ত 

সংক্রান্ত োলসক 

প্রলেট্বদন ঊর্ধ্ িেন 

কেৃিপক্ষ বরাবর মপ্ররণ 

[২.১.১] 

অলভট্র্াগ 

লনষ্পলত্তকৃে 

 

% ৮ - - ৯০%     - 

[২.২] 

কে িকেিা/কে িচারীট্দর 

অলভট্র্াগ প্রলেকার 

বযবস্থা এবং ক্তজআরএস 

সফটওয়যার লবষয়ক 

প্রলেক্ষণ আট্য়াজন 

[২.২.১] প্রলেক্ষণ 

আট্য়াক্তজে 

 

প্রলেক্ষট্ণর 

সংখযা 

৫ - - ১     - 

[২.৩] নত্রোলসক 

লভলত্তট্ে পলরবীক্ষণ 

এবং নত্রোলসক 

[২.৩.১] 

নত্রোলসক 

প্রলেট্বদন 

প্রলেট্বদন 

মপ্ররট্ণর 

সংখযা 

৩ - - ১     - 
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পলরবীক্ষণ প্রলেট্বদন 

ঊর্ধ্ িেন কেৃিপট্ক্ষর 

লনকট মপ্ররণ 

মপ্রলরে  

  [২.৪] অলভট্র্াগ 

প্রলেকার বযবস্থাপনা 

লবষট্য় 

মেকট্হান্ডারগট্ণর 

সেন্বট্য় অবলহেকরণ 

সভা 

[২.৪.১] সভা 

অনুটষ্ঠে 

সভার সংখযা ৪ - - ১     - 
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সংট্র্াজনী ৭ : মসবা প্রদান প্রলেশ্রুলে বাস্তবায়ন কে ি-পলরকেনা, ২০২১-২০২২ 
 

কার্ িক্র

মের 

মক্ষত্র 

 

 

 

ো

ন 

 

কার্ িক্রে 

 

কে িসম্পাদন 

সূচক 

 

একক 

 

কে িসম্পা

দন 

সূচট্কর 

োন 

 

সংলিষ্ট 

ইউলনট 

 

প্রকৃে 

অজিন 

২০১৯-

২০ 

 

প্রকৃে 

অজিন 

২০২০-

২১ 

লক্ষযোত্রা, ২০২১-২০২২ ১েমকায়াটিার 

(০১/০৭/২০২১ হট্ে 

৩০/০৯/২০২১ পর্ িন্ত) 

একক 

{সংখযা/সেয়(লদন)/ক

ে িঘন্টা} 

অসাযা

রণ 

অলে 

উত্ত

ে 

উত্ত

ে 

চললে 

োন 

চললে 

োট্ন

র 

লনট্ে 

১০০% ৯০
% 

৮০
% 

৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

প্রলেষ্ঠালন

ক 

 

১০ 

 

[১.১] মসবা প্রদান 

প্রলেশ্রুলে পলরবীক্ষণ 

কলেটটর লসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

[১.১.১] লসদ্ধান্ত 

বাস্তবালয়ে 

 

% ৫ 

মকএে

লপ 

- - ৯০%     ১০০% 

[১.২] মসবা প্রদান 

প্রলেশ্রুলে নত্রোলসক 

লভলত্তট্ে 

হালনাগাদকরণ 

 

[১.২.১] 

ওট্য়বসাইট্ট 

প্রলে নত্রোলসক 

হালনাগাদকৃে 

 

হালনাগাট্দ

র সংখযা 

৫ - - ১     ১ 

সক্ষেো 

অজিন ও 

পলরবীক্ষ

ণ 

 

১৫ [২.১] মসবা প্রদান 

প্রলেশ্রুলে লবষয়ক 

প্রলেক্ষণ আট্য়াজন 

 

[১.১.১] প্রলেক্ষণ 

আট্য়াক্তজে 

হালনাগাট্দ

র সংখযা 

১০ - - ১     ১ 

[২.২] মসবা প্রদান 

লবষট্য় 

মেকট্হান্ডারগট্ণর 

সেন্বট্য় অবলহেকরণ 

সভা আট্য়াজন 

  

[১.৩.১] 

অবলহেকরণ 

সভা অনুটষ্ঠে 

সভার সংখযা ৫ - - ১     ১ 
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সংট্র্াজনী ৮ : েথ্য অলযকার লবষট্য় ২০২১-২২ অথ্ িবছট্রর বালষ িক কে িপলরকেনা 

েথ্য অলযকার লবষট্য় ২০২১-২২ অথ্ িবছট্রর বালষ িক কে িপলরকেনা (সকল সরকালর অলফট্সর জনয প্রট্র্াজয) 
 

কার্ িক্র

মের 

মক্ষত্র 

 

 

 

ো

ন 

 

কার্ িক্রে 

 

কে িসম্পাদন সূচক 

 

একক 

 

কে িসম্পা

দন 

সূচট্কর 

োন 

 

সংলিষ্ট 

ইউলন

ট 

 

প্রকৃে 

অজি

ন 

২০১

৯-২০ 

 

প্রকৃে 

অজি

ন 

২০২

০-২১ 

লক্ষযোত্রা, ২০২১-২০২২ ১েমকায়াটিার 

(০১/০৭/২০২১ 

হট্ে 

৩০/০৯/২০২১ 

পর্ িন্ত) একক 

{সংখযা/সেয় 

(লদন)/কে িঘন্টা} 

অসাযারণ অলে 

উত্তে 

উত্তে চললে 

োন 

চললে 

োট্নর 

লনট্ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

প্রলেষ্ঠালন

ক 

 
১০ 

 

[১.১] েথ্য অলযকার 

আইন অনুর্ায়ী 

লনয িালরে সেট্য়র েট্যয 

েথ্য প্রদান 

[১.১.১] লনয িালরে 

সেট্য়র েট্যয েথ্য 

প্রদানকৃে 

  

% ১০ 

মকএে

লপ 

  ১০০%     ১০০% 

সক্ষেো 

অজিন ও 

পলরবীক্ষ

ণ 

 

১৫ 

[১.২] স্বপ্রট্ণালদেভাট্ব 

প্রকােট্র্াগয েথ্য 

হালনাগাদ কট্র 

ওট্য়সাইট্ট প্রকাে 

[১.২.১] 

হালনাগাদকৃে 

েথ্য ওট্য়বসাইট্ট 

প্রকালেে 

োলরখ ০৩   ৩১-১২-

২০২১ 

    - 

[১.৩] বালষ িক প্রলেট্বদন 

প্রকাে 

[১.৩.১] বালষ িক 

প্রলেট্বদন 

প্রকালেে 

োলরখ ০৩   ১৫-১০-

২০২১ 

    - 

[১.৪] েথ্য অলযকার 

আইন, ২০০৯ এর ৫ 

যারা অনুসাট্র র্াবেীয় 

েট্থ্যর কযাটাগলর ও 

কযাটালগ 

নেলর/হালনাগাদকরণ 

[১.৪.১] েট্থ্যর 

কযাটালর ও 

কযাটালগ 

প্রস্তুেকৃে/হালনা

গাদকৃে 

 

োলরখ ০৩   ৩১-১২-

২০২১ 

    - 

[১.৫] েথ্য অলযকার 

আইন ও লবলযলবযান 

সম্পট্কি জনসট্চেনো 

বকৃ্তদ্ধকরণ 

[১.৫.১] প্রচার 

কার্ িক্রে সম্পন্ন 

কার্ িক্র

মের 

সংখযা 

০৩        ১ 

[১.৬] েথ্য অলযকার 

লবষট্য় কে িকেিাট্দর 

[১.৬.১] প্রলেক্ষণ 

আট্য়াক্তজে 

প্রলেক্ষ

মণর 

০৩   ১     ১ 
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প্রলেক্ষণ আট্য়াজন সংখযা 

 

 

 
 


