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ফাাংরাদদ কভ মচাযী কল্যাণ বফাড ম, রফবাগীয় কাম মারয়, খুরনা এয কভ মম্পাদদনয ারফ মকরচত্র 

 

াম্প্ররতক অজমন, চযাদরঞ্জ এফাং বরফষ্যৎ রযকল্পনা 

 

াম্প্ররতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজমনমূ:  

রফগত রতন অথ মফছদয  ১২১৩   আদফদদনয রফযীদত ভারক কল্যাণবাতা ফাফদ ১৫,৪৭,৬৯,২০৪/- টাকা, াধাযণ রচরকৎায জন্য 

৪৭১৮টি আদফদদনয রফযীদত ৫,২০,৩৫,০০০/- টাকা ১১ বথদক ২০ বেদডয (পূদফ ময ৩য় ও  ৪থ ম বেরণ) যকারয কভ মচাযীদদয ১৮,৪৮৯ 

জন বছদরদভদয়দক রক্ষাবৃরি রাদফ ৫,৯৭,১০,০৫০/- টাকা, চাকুযীযত অফস্থায় মৃত কভ মচাযীয রযফাদযয ৯৫৩টি আদফদদনয 

রফযীদত বমৌথফীভা রাদফ এককারীন ১৬,০৩,৬৬,৬৬৬/- টাকা আরথ মক অনুদান প্রদান কযা দয়দছ। যকারয কভ মচাযীদদয দাপন-

কাপন/ অদন্তযরষ্টরক্রয়ায জন্য ১০০৩টি আদফদদনয রফযীদত ২,২৮,৮৫,০০০/- টাকা, অনুদান প্রদান কযা দয়দছ। এছাড়া রফগত রতন 

অথ ম-ফছদয ২৮৪ জন যকারয কভ মচাযীদক অরপদ মাতায়াদতয জন্য টিরকট প্রদান কযা দয়দছ। ভররা কারযগরয প্ররক্ষণ বকন্দ্র 

বথদক রফগত রতন অথ ম-ফছদয ২২৯ জন ভররাদক ৫টি বেড বকাদ ম প্ররক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। 

 

 

ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জমূ:  

কল্যাণ বফাদড ময কর বফা ম্পদকম বফাপ্রাথীগণ ব্যাকবাদফ অফরত নন,                    কাম মক্রভ ফাস্তফায়দন অন্য 

দপ্তদযয উয রনব মযীরতা। 

 

 

রফবাগীয় কাম মারয়, খুরনা এয বরফষ্যৎ কভ মরযকল্পনা: 

 ই-নরথ ব্যফস্থানা চালুকযণ; 

 ব্যাাংক রযকনাইর পটওয়যায ারনাগাদকযণ; 

 

২০২২-২০২৩ অথ ম-ফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজমনমূ : 

 ই-নরথ ব্যফস্থানা চালুকযণ; 

 ব্যাাংক রযকনাইর পটওয়যায ৩১ রডদম্বয, ২০২২ ম মন্ত ারনাগাদকযণ; 
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ফাাংরাদদ কভ মচাযী কল্যাণ বফাদড ম, রফবাগীয় কাম মারয়, খুরনায প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও 

জফাফরদরতা বজাযদায কযা, সুান াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায রনরচিততকযদণয  

ভােদভ রূকল্প ২০৪১ এয  মথামথ ফাস্তফায়দনয রক্ষয- 

 

রযচারক, ফাাংরাদদ কভ মচাযী কল্যাণ বফাড ম, রফবাগীয় কাম মারয়, খুরনা 

 

এফাং 

 

ভারযচারক (রচফ), ফাাংরাদদ কভ মচাযী কল্যাণ বফাড ম, ঢাকা এয ভদে ২০২২ াদরয জুন ভাদয 

২৩ তারযদে এই ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত দরা। 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররেত রফলয়মূদ ম্মত দরন: 
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বকন -১ 

 

 

ফাাংরাদদ কভ মচাযী কল্যাণ  বফাদড ময রূকল্প (Vision) ,অরবরক্ষয (Mission), বকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং 

কাম মাফরর 

১.১ রূকল্প (Vision):  

 

প্রজাতদন্ত্রয কভ মচাযীদদযদক বফাপ্রদাদনয রদক্ষয বফাড মদক একটি দক্ষ, মৄদগাদমাগী এফাং তথ্য-প্রমৄরিমৃদ্ধ কল্যাণমূরক প্ররতষ্ঠান 

রদদফ গদড় বতারা।   

 

১.২ অরবরক্ষয (Mission): 

 

রফরবন্ন বফা প্রদাদনয ভােদভ প্রজাতদন্ত্রয অাভরযক কাদজ রনদয়ারজত বফাদড ময অরধদক্ষদত্রয কর কভ মচাযী এফাং তাঁদদয 

রযফাযফদগ ময কল্যাণ াধদন প্রদয়াজনীয় ায়তা প্রদান। 

  

 

১.৩ কভ মম্পাদদনয বক্ষত্র                           : 

১) কভ মচাযীদদয কল্যাণ রনরচিততকযণ; 

২)                               ও           ; 

৩) স্বচ্ছতা ও জফাফরদরতা রনরচিততকযণ; 

৪) প্রারতষ্ঠারনক ক্ষভতা বৃরদ্ধ; 

 

      ও                                                        

 ১        ও                            

 

 

১.৪ কাম মাফরর (আইন/রফরধ দ্বাযা রনধ মারযত কাম মাফরর) 

1.  অক্ষভতাজরনত কাযদণ অফযপ্রাপ্ত ও মৃত/ অক্ষভ কভ মচাযীগদণয রযফাদযয জন্য ভারক কল্যাণবাতা প্রদান; 

2.  কভ মযত অফস্থায় মৃত্যযফযণকাযী কভ মচাযীয রযফাযদক বমৌথফীভায এককারীন অনুদান প্রদান; 

3.  কভ মচাযী ও     রযফাদযয দস্যদদয জন্য াধাযণ রচরকৎা অনুদান প্রদান; 

4.  ১৩      ২০       (পূদফ ময ৩য় ও ৪থ ম বেরণ) কভ মযত যকারয কভ মচাযী এফাং অফযপ্রাপ্ত/মৃত/অক্ষভ কভ মচাযীদদ  অনরধক 

দুই ন্তাদনয জন্য রক্ষাবৃরি প্রদান; 

5.  কভ মচাযীদদয রনদজয ও রযফাদযয দস্যদদয জন্য দাপন/অদন্তযরষ্টরক্রয়ায অনুদান প্রদান; 

6.  অরপদ মাতায়াদতয জন্য            স্টাপফা সুরফধা প্রদান; 

7.  ভররা     কারযগরয প্ররক্ষণ প্রদান; এফাং 

8.  কভ মযত যকারয কভ মচাযী ও তাদদয ন্তানদদয জন্য প্ররতফছয ক্রীড়া প্ররতদমারগতায আদয়াজন কযা;  
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বকন ২     

ফাাংরাদদ কভ মচাযী কল্যাণ বফাড ম        রফরবন্ন কাম মক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

 
কভ মম্পাদনসূচকমূ একক 

প্রকৃত 
রক্ষযভাত্রা 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষণ রনধ মারযত রক্ষযভাত্রা অজমদনয বক্ষদত্র 

বমৌথবাদফ দারয়ত্বপ্রাপ্ত ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ 

াংস্ামূদয নাভ 

উািসূত্র 

২০২০-

২১ 

২০২১-

২২ 
২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

কভ মচাযীদদয কল্যাণ 

রনরচিততকযণ 

কভ মচাযীয মৃত্যযজরনত কাযদণ রযফাদযয 

জন্য ভারক কল্যাণ অনুদান, 

বমৌথফীভায এককারীন অনুদান ও 

দাপন/ অদন্তযরষ্টরক্রয়ায অনুদান এফাং 

কভ মচাযীয রযফাদযয রনবমযীর 

দদস্যয মৃত্যযদত দাপন/ অদন্তযরষ্টরক্রয়ায 

অনুদান প্রদান 

গড় 

কাম মরদফ 

১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ we.†K.†K.we. রফবাগীয় কাম মারয়,      

 

we.†K.†K.we.                   

     এয রনজস্ব প্ররতদফদন 

                    গড় 

কাম মরদফ 

  ৭ ৭ ৭ we.†K.†K.we. রফবাগীয় কাম মারয়,      we.†K.†K.we. রফবাগীয় কাম মারয়, 

     এয রনজস্ব প্ররতদফদন 

রনধ মারযত ভদয়য ভদে ফারল মক 

ক্রীড়া প্ররতদমারগতা আদয়াজন 

তারযে/ 

ভয় 

  ৭ ভাচ ম, ২০২৩ ২৮ বপব্রুয়ারয,  

২০২৪ 

২৮ 

বপব্রুয়ারয,  

২০২৫ 

we.†K.†K.we.  রফবাগীয় কাম মারয়,       we.†K.†K.we.                   

     এয রনজস্ব প্ররতদফদন 

কভ মচাযীয রযফাদযয 

স্বাস্থয সুযক্ষা ও 

রক্ষাায়তা 

 

 

াধাযণ রচরকৎায স্বয়াংম্পূণ ম 

আদফদন রনষ্পরিয ভয় 

গড় 

কাম মরদফ 

35 30 ২২ ২২ ২২ we.†K.†K.we.  রফবাগীয় কাম মারয়,      ও 

                                   

               

রফ.দক.দক.রফ                       

এয রনজস্ব প্ররতদফদন 

রক্ষাবৃরি/রক্ষায়তায 

স্বয়াংম্পূণ ম আদফদন রনষ্পরিয 

রনধ মারযত ভয় 

তারযে/ 

ভয় 

  ২০ জুন, 

২০২৩ 

২০ জুন, 

২০২৪ 

২০ জুন, 

২০২৫ 

রফ.দক.দক.রফ রফবাগীয় কাম মারয়,      রফ.দক.দক.রফ                       

এয রনজস্ব প্ররতদফদন 

স্বচ্ছতা ও জফাফরদরতা 

রনরচিততকযণ 

ই-নরথ ব্যফস্থানা চালুকযণ; তারযে/ 

ভয় 

- - ১৫     

২০২৩ 

- - রফ.দক.দক.রফ রফবাগীয় কাম মারয়,      রফ.দক.দক.রফ                       

এয রনজস্ব প্ররতদফদন 

ব্যাাংক রযকনাইর পটওয়যায 

ারনাগাদকযণ 

% - - ৮০ ১০০ ১০০ রফ.দক.দক.রফ রফবাগীয় কাম মারয়,      রফ.দক.দক.রফ                       

এয রনজস্ব প্ররতদফদন 

                       তারযে/ 

ভয় 
  ০৫     

২০২৩ 

- - রফ.দক.দক.রফ রফবাগীয় কাম মারয়       রফ.দক.দক.রফ                       

এয রনজস্ব প্ররতদফদন 
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বকন ৩ -                            ও                               

           

    

বক্ষদত্রয 

ভান 

 

কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূচক গণনা 

দ্ধরত 

একক 

 

কভ মম্পাদন 

সূচদকয ভান 

প্রকৃত অজমন রক্ষযভাত্রা/রনণ মায়ক  ২০২২-২৩ প্রদক্ষণ 

২০২৩-

২৪ 

প্রক্ষদণ 

২০২৪-

২৫ 

২০২০

-২১ 

২০২১-

২২ 

অাধাযণ অরত 

উিভ 

উিভ চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

 

[১] 

কভ মচাযীদদয 

কল্যাণ 

রনরচিততকযণ 

 

২৫ 

[১.১] কভ মচাযীয মৃত্যযজরনত কাযদণ 

রযফাদযয জন্য ভারক কল্যাণ 

অনুদান, বমৌথফীভায এককারীন 

অনুদান ও দাপন/ অদন্তযরষ্টরক্রয়ায 

অনুদান প্রদান এফাং কভ মচাযীয 

রযফাদযয রনবমযীর দদস্যয 

মৃত্যযদত দাপন/ অদন্তযরষ্টরক্রয়ায 

অনুদান ইএপটি এয ভােদভ প্রদান 

[১.১.১] স্বয়াংম্পূণ ম 

আদফদন রনষ্পরি ও 

অনুদান ইএপটি এয 

ভােদভ প্রদাদনয 

প্রদয়াজনীয় ভয় 

গড় গড় 

কাম মরদফ 
১২.০   ১৫ ২০ ২৫ ৩০ ৩৫ ১৫ ১৫ 

[১.২]  বনদনয আদফদন 

অোয়ন 

[১.২.১] স্বয়াংম্পূণ ম 

আদফদন রনধ মারযত 

ভদয়য ভদে অোয়ন 

গড় গড় 

কাম মরদফ 
০৭.০   ৭ ১০ ১২ ১৪ ১৬ ৭ ৭ 

[১.৩] কভ মচাযী ও তাঁদদয 

ন্তানদদয জন্য ফারল মক ক্রীড়া 

প্ররতদমারগতা আদয়াজন 

[১.৩.১] ফারল মক ক্রীড়া 

প্ররতদমারগতা 

আদয়াজদনয রনধ মারযত 

ভয় 

তারযে তারযে/ 

ভয় 

০৬.০   ৭ ভাচ ম,  

২০২৩ 

১৫ ভাচ ম, 

২০২৩ 

২০ ভাচ ম, 

২০২৩ 

২৫ ভাচ ম, 

২০২৩ 

৩০ ভাচ ম, 

২০২৩ 

২৮ 

বপব্রুয়ারয

,  

২০২৪ 

২৮ 

বপব্রুয়ারয,  

২০২৫ 

[২] কভ মচাযীয 

রযফাদযয 

স্বাস্থয সুযক্ষা 

ও 

রক্ষাায়তা 

 

১৮ 

[২.১] কভ মচাযী ও তাঁয 

রযফাদযয দস্যদদয জন্য 

রচরকৎা অনুদান প্রদান 

[২.১.১] স্বয়াংম্পূণ ম 

আদফদন রনষ্পরিয ভয় 

গড় গড় 

কাম মরদফ 

১০.০   ২২ ২৪ ২৬ ২৮ ৩০ ২২ ২২ 

[২.২] কভ মচাযীয ন্তানদদয 

রক্ষাবৃরি প্রদান 

[২.২.১] স্বয়াংম্পূণ ম 

আদফদন রনস্পরিয 

রনধ মারযত ভয় 

তারযে তারযে/ 

ভয় 
০৮.০ ২০ 

জুন, 

২০২১ 

- ২০   , 

২০২৩ 

২২   , 

২০২৩ 

২৪   , 

২০২৩ 

২৬ 

  , 

২০২৩ 

২৭   , 

২০২৩ 

২০ 

  , 

২০২৪ 

২০   , 

২০২৫ 

[৩] 

স্বচ্ছতা ও 

জফাফরদরতা 

রনরচিততকযণ 

১৭ 

[৩.১] ব্যাাংক রযকনাইর 

পটওয়যায ারনাগাদকযণ 

[৩.১.১] অনুদভারদত 

আদদনাভায তথ্যারদ 

ারনাগাদকযণ 

তকযা 

ায 

% ০৮.০ - - ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ১০০ ১০০ 

[৩.২] ই-নরথ ব্যফস্থানা 

চালুকযণ; 
[৩.২.১] রনধ মারযত ভদয়য 

ভদে চালুকযণ 

তারযে তারযে/ 

ভয় 

০৬.০ - - ১৫     

২০২৩ 

২০     

২০২৩ 

২৫     

২০২৩ 

৩০     

২০২৩ 

০৫     

২০২৩ 

- - 

[৩.৩]              

          

[৩.৩.১] 

               

             

তারযে 

 

তারযে/ 

ভয় 

 

০৩.০ - - ০৫     

২০২৩ 

১০     

২০২৩ 

১৫     

২০২৩ 

২০     

২০২৩ 

২৫     

২০২৩ 

- - 
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বক্ষদত্রয 

ভান 

 

কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূচক গণনা 

দ্ধরত 

একক 

 

কভ মম্পাদন 

সূচদকয ভান 

প্রকৃত অজমন রক্ষযভাত্রা/রনণ মায়ক  ২০২২-২৩ প্রদক্ষণ 

২০২৩-

২৪ 

প্রক্ষদণ 

২০২৪-

২৫ 

২০২০-২১ ২০২১-

২২ 

অাধাযণ অরত 

উিভ 

উিভ চররত ভান চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

[৪] 

প্রারতষ্ঠারনক 

ক্ষভতা বৃরদ্ধ 

১০ [৪.১] কভ মচাযীয রযফাদযয 

রনব মযীর ভররা ণদক 

কারযগরয প্ররক্ষণ প্রদান 

[৪.১.১] সুরফধাদবাগী 

বভদয়দদয াংখ্যা 

 

     

 

াংখ্যা 

০৫.০ ১৫০ ৪৮২ ৮০ ৭০ ৫০ ৪০ ৩০ ৮৫ ৯০ 

[৪.২] অরপদ মাতায়াদতয 

জন্য                   

সুরফধা প্রদান 

[৪.২.১] গারড়য 

আদনয রবরিদত 

টিদকট প্রদান 

গড়       

    

০৫.০ -  ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫ ৯৫ 

বভাট ৭০     ৭০ 
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সুান ও াংস্কাযমূরক কভ মম্পাদদনয বক্ষত্র (ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ কর্তমক রনধ মারযত) 

 (দভাট নম্বয-৩০)    

 

কভ মম্পাদদনয 

বক্ষত্র 

(Field of 

Performance) 

ভান 

(Weight) 

কাম মক্রভ 

(Activities) 
কভ মম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কভ মম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রায ভান ২০২২-২৩ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত উিভ 

(Very 

Good) 

উিভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররতভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] সুান ও 

াংস্কাযমূরক 

কাম মক্রদভয 

ফাস্তফায়ন 

বজাযদাযকযণ 

৩০ 

[১.১] শুদ্ধাচায কভ মরযকল্পনা ফাস্তফায়ন [১.১.১] ফাস্তফায়ন অেগরত তকযা ায ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ 

[১.২] ই-গবন্যমান্স/উদ্ভাফন কভ মরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

[১.২.১] ফাস্তফায়ন অেগরত তকযা ায ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ 

[১.৩] অরবদমাগ প্ররতকায কভ মরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন  

[১.৩.১] ফাস্তফায়ন অেগরত তকযা ায ৪ ৪ ৩.৬ ৩.২ ২.৮ ২.৪ 

[১.৪] তথ্য অরধকায কভ মরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

[১.৪.১] ফাস্তফায়ন অেগরত  তকযা ায ৩ ৩ ২.৭ ২.৪ ২.১ ১.৮ 

[১.৫] বফা প্রদান প্ররতশ্রুরত কভ মরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

[১.৫.১]  ফাস্তফায়ন অেগরত তকযা ায ৩ ৩ ২.৭ ২.৪ ২.১ ১.৮ 

বভাট ৩০    ৩০ 
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াংদমাজনী -১ 

 

 

 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 
 

 

ফা.ক.ক.দফা.                               ফাাংরাদদ কভ মচাযী কল্যাণ বফাড ম 

 

ফা.ক.ক. বফা. রফ. কা            ফাাংরাদদ কভ মচাযী কল্যাণ বফাড ম,  রফবাগীয় কাম মারয়  
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াংদমাজনী - ২ : কভ মম্পাদন ব্যফস্থানা ও প্রভানক 

 

ক্ররভক 

নম্বয 

কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূচক ফাস্তফায়নকাযী অনুরফবাগ, 

অরধাো, াো 

রক্ষযভাত্রা অজমদনয প্রভাণক 

1.                                     

                            

              ও                   

                                 

                           

                       

স্বয়াংম্পূণ ম আদফদন 

রনষ্পরিয ভয় 

ফা.ক.ক.দফা. রফবাগীয় কাম মারয়, 

খুরনা, প্রান াো ও অনুদান 

াো 

                                                                 

                  ও                                              

                

2.                                    

        আদফদন অোয়ন  

স্বয়াংম্পূণ ম আদফদন 

রনধ মারযত ভদয়য ভদে 

অোয়ন 

ফা.ক.ক.দফা. রফবাগীয় কাম মারয়, 

খুরনা, প্রান াো ও রাফ 

াো 

                                                                 

            ও                                                    

                         

3.          ও                        

                   

স্বয়াংম্পূণ ম আদফদন 

রনষ্পরিয ভয় 

ফা.ক.ক.দফা. রফবাগীয় কাম মারয়, 

খুরনা, ফাছাই করভটি এফাং 

উকরভটি 

                                                               

     ও                                                     

                                                                ও 

                                   

4.  কভ মচাযীয ন্তানদদয রক্ষাবৃরি প্রদান স্বয়াংম্পূণ ম আদফদন 

রনষ্পরিয রনধ মারযত ভয় 

ফা.ক.ক.দফা. রফবাগীয় কাম মারয়, 

খুরনা 

                                                               

                                           ও                       

     

5.  কভ মযত যকারয কভ মচাযী ও তাদদয ন্তানদদয 

জন্য প্ররতফছয ক্রীড়া প্ররতমারগতা আদয়াজন 

রনধ মারযত ভদয়য ভদে 

আদয়াজন 

ফা.ক.ক.দফা. রফবাগীয় কাম মারয়, 

খুরনা 

                                                                     

                                          

6.                                  

                               

                  ও           

          

              

             

 

ফা.ক.ক.দফা. রফবাগীয় কাম মারয়, 

খুরনা 

                                                                

                             

7.                                 

                          -       

     

 -           

             

ফা.ক.ক.দফা. রফবাগীয় কাম মারয়, 

যাজাী, উন্নয়ন াো 

                                                                 

                          ও                                 

                

8.  ব্যাাংক রযকনাইর পটওয়যায 

ারনাগাদকযণ 

অনুদভারদত আদদনাভায 

তথ্যারদ ারনাগাদকযণ 

ফা.ক.ক.দফা. রফবাগীয় কাম মারয়, 

খুরনা, রাফ াো 

                                                         অনুদভারদত 

আদদনাভায তথ্যারদ (কত তারযে ম মন্ত ারনাগাদকযণ কযা দয়দছ) তকযা ায 

উদেে থাকদত দফ। 

9.                                       

             

ফা.ক.ক.দফা. রফবাগীয় কাম মারয়, 

খুরনা 
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াংদমাজনী ৩:                                     

 

কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূচক  বম কর অরপদয াদথ াংরিষ্ট াংরিষ্ট অরপদয াদথ কাম মক্রভ ভন্বদয়য বকৌর 

 

কভ মযত কভ মচাযী ও তাঁদদয 

ন্তানদদয জন্য ফারল মক ক্রীড়া 

প্ররতদমারগতা আদয়াজন 

 

রনধ মারযত ভদয়য  

ভদে 

 

খুরনা রফবাগীয় করভনায অরপ 

 

রফবগীয় করভনায খুরনা রফবাগীয় আঞ্চররক করভটিয বারত রদদফ   

ভয় রনধ মাযণ কদয কভ মযত কভ মচাযী ও তাদদয ন্তানদদয জন্য ফারল মক 

রফবাগীয় ক্রীড়া প্ররতদমারগতায আদয়াজন কদয থাদকন। 

                      

              

 

রনধ মারযত ভদয়য  

ভদে 

 

        (    )        

 

                                                     

                         

                      

               -      

 

রনধ মারযত ভদয়য  

ভদে 

 

               অরপ 

 

                                                     

               -                     

                            

     .  . .               

    

               

             

                                   ,                . . .   .         

                                                       

  ও                                                 

                       .  . .                   
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াংদমাজনী ৪ :                                                    -         ২০২২-২০২৩ 

 

                                                                                     

                      

    

 

      

    

    

 

          

         

   /   

২০২২-

২০২৩ 

         

        

                     , ২০২২-২০২৩      

       / 

     

১  

          

২  

          

৩  

          

৪   

          

     

     

      

    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.               …………………………………. ১৫ 

১.১               বা 

আদয়াজন  

বা 

আদয়ারজত 

২ াংখ্যা রযচারক ৪         ১ ১ ১ ১    

          

১.২               

                   

         

      

৪ % রযচারক ১০০%         ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

          

১.৩                    

         

(stakeholders) 
             

          ৪      রযচারক ১         - ১ - -    

          

১.৪ শুদ্ধাচায াংক্রান্ত 

প্ররক্ষণ আদয়াজন 

প্ররক্ষণ 

আদয়ারজত 

২ াংখ্যা কাযী 

রযচারক 

২         ১ - ১ -    

          

১.৫    -            

(              / 

 ও             

                / 

      -           , 

                

ও                   )  

উন্নত কভ ম-

রযদফ 

৩      ও 

      

রযচারক ২ 

১০/১২/২২ 

১০/০৪/২৩ 

        - ১ - ১    

            

            

            

২.  ক্রদয়য বক্ষদত্র শুদ্ধাচায ........................................................................ ৩ 

২.১ ২০২২-২৩          

  -        ওদয়ফাইদট 

      

  -

        

ও         

       

৩       কাযী 

রযচারক 

৩১/০৭/২২         ৩১/০৭/২২       
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   /   

২০২২-

২০২৩ 

         

        

                     , ২০২২-২০২৩      

       / 

     

১  

          

২  

          

৩  

          

৪   

          

     

     

      

    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.                                                  …………………… ৩২  (অোরধকায রবরিদত ১      নুযনতভ চাযটি কাম মক্রভ) 

৩.১                  

                          

ও                        

        

           

৮ % রযচারক ৮০         ৮০ ৮০ ৮০ ৮০            

        

         

    

          

৩.২ বফা োদত     কৃত 

অ            ব্যাাংক 

                ারনাগাদ 

        

         

        

      

৮             

রযচারক 

৪         ১ ১ ১ ১    

          

৩.৩               

ও                    

তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকৃত 

(ত্রত্রভারক 

রবরিদত) 

৮ াংখ্যা        

রযচারক 

৪         ১ ১ ১ ১    

          

৩.৪                     

                         

          

        

   

৮ %        

        

১০০%         ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

          

 

 

রফ:দ্র:- বকান ক্ররভদকয কাম মক্রভ প্রদমাজয না দর তায কাযণ ভন্তব্য করাদভ উদেে কযদত দফ। 
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         ৫  ই-গবন্যমান্স ও উদ্ভাফন কভ মরযকল্পনা, ২০২২-২৩ (                       

 

   কাম মক্রভ 

 

কভ মম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ মম্পাদন 

সূচদকয ভান 

রক্ষযভাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অাধাযণ     চররত ভান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ [১.১]     উদ্ভাফনী 

ধাযনা/বফা রজকযণ/ 

রডরজটাইদজন ফাস্তফায়ন 

[১.১.১]    উদ্ভাফনী ধাযনা/বফা 

রজকযণ/ রডরজটাইদজন 

ফাস্তফারয়ত 

তারযে ১০ ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩ ০৪ ২০২৩ 

০২ [২.১]  ই-নরথয ব্যফায বৃরদ্ধ [২.১.১] ই-পাইদর বনাট রনষ্পরিকৃত % ১০ ৮০% 

 

৭০% ৬০% 

০৩ [৩.১] তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকযণ 

[৩.১.১] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত  াংখ্যা ১৫ ৪ ৩ ২ 

 

০৪ 

[৪.১] ৪থ ম রল্প রফপ্লদফয 

চযাদরঞ্জ বভাকাদফরায় কযণীয় 

রফলদয় অফরতকযণ 

বা/কভ মারা  আদয়াজন 

[৪.১.১] ৪থ ম রল্প রফপ্লদফয চযাদরঞ্জ 

বভাকাদফরায় কযনীয় রফলদয় 

অফরতকযণ বা/কভ মারা আদয়ারজত 

     ৫ ২ ১  

 

-- 

০৫ [৫.১] ই-গবন্যমান্স ও উদ্ভাফন 

কভ মরযকল্পনা ফাস্তফায়ন  

[৫.১.১]                    

                     

     

 

৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কভ মরযকল্পনায অধ মফারল মক স্ব-

মূল্যায়ন প্ররতদফদন উর্ধ্মতন কর্তমদক্ষয 

রনকট বপ্ররযত 

তারযে 

 

৪ 

 

১৫ ০১ ২০২৩ ৩১ ০১ ২০২৩ ০৯ ০২ ২০২৩ 
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াংদমাজনী ৬ :                                                                   ২০২২-২৩                        

 

কার্ যক্রমের 

ক্ষেত্র 

 

োন 
কার্ যক্রে 

 

কে যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কে যসম্পাদ

ন সূচমকর 

োন 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২০-২১ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অতত উত্তে উত্তে 
চলতত 

োন 

চলতত োমনর 

তনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাততষ্ঠাতনক 

 

 

১৮ 

[১.১] ত্রত্রোতসক তিতত্তমত           

             তরবীেণ কতেটি 

পুনগ যঠন 

[১.১.১]      

       
     ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.২] ত্রত্রোতসক তিতত্তমত           

             তরবীেণ কতেটির 

সিার তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

 

 

[১.২.১]       

             

              

% 
৪ 

 
- - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩]                        

                        

                          

[১.৩.১]     

        
     ২   ৪ ৩ ২ ১  

[১.৪]                          

                            

            

[১.৪.১] 

           
     ৯   ৪ ৩ ২ ১  

সেেতা অর্যন  ৭ 

[২.১]                         

                              

 

[২.১.১]      / 

                

 

সংখ্যা 

 

৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২]  ক্ষসবা প্রদান প্রততশ্রুতত তবষময় 

ক্ষেকমহাল্ডারগমণর সেন্বময় অবতহতকরণ 

সিা আময়ার্ন 

[২.২.১]  

             

      

সংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 
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াংদমাজনী ৭ :                                                                    ২০২২-২৩                         

 

কে যসম্পাদমন

র ক্ষেত্র 

 

োন 
কার্ যক্রে 

 

কে যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কে যসম্পাদন 

সূচমকর োন 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৯

-২০ 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২০

-২১ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ 
অতত 

উত্তে 
উত্তে  

চলতত 

োন 

চলতত োমনর 

তনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

 

প্রাততষ্ঠাতনক 

 

 

 

১৪ 

[১.১]                              

                             

                            

                                 

[১.১.১]  অতনক ও 

আতল কে যকতযা তথ্য 

হালনাগাদকৃত এবং 

ওময়বসাইমে 

আমলাডকৃত 

     

 
৪ - - ৪ ৩ - - - 

[১.২]                         

              

[১.২.১]         

        
% ৭   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩]                           

                               

[১.৩.১]         

      
% ৩   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

সেেতা 

অর্যন 

 

১১ 

[২.১]                            

                       

                            

[২.১.১]       

        
     

৪ 

  
- - ২ ১ - - - 

[২.২] ত্রত্রোতসক তিতত্তমত তরবীেণ এবং 

ত্রত্রোতসক তরবীেণ প্রততমবদন উর্ধ্যতন 

কর্তযমের তনকে ক্ষপ্ররণ 

[২.২.১] ত্রত্রোতসক 

প্রততমবদন ক্ষপ্রতরত 
       

৩ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩]                        

                          

             

[২.৩.১] সিা 

আময়াতর্ত 
     ৪ - - ২ ১   - 
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াংদমাজনী ৮ :                                                          ২০২২-২৩                         

কে যসম্পাদমনর 

ক্ষেত্র 

 

োন 
কার্ যক্রে 

 

কে যসম্পাদন 

সূচক  

একক 

 

কে যসম্পাদ

ন সূচমকর 

োন 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২১-

২২ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ 
অতত 

উত্তে 
উত্তে  

চলতত 

োন 

চলতত 

োমনর 

তনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাততষ্ঠাতনক 

 

 

১০ 

[১.১] তথ্য অতধকার আইন অনুর্ায়ী 

তনধ যাতরত সেময়র েমে তথ্য প্রাতির 

আমবদন তনষ্পতত্ত 

[১.১.১] তনধ যাতরত সেময়র েমে 

তথ্য প্রাতির আমবদন তনষ্পতত্ত 
% ০৬ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% - - 

[১.২]                         

       হালনাগাদ কমর           

     

[১.2.১]            তথ্য 

                 

তাতরখ 

 
০৪   

৩১-১২-

২০২২ 

১৫-০১-

২০২৩ 

৩১-০১-

২০২৩ 
- - 

সেেতা     ১৫ 

[2.1]                      
[২.১.১]                      

                
       ০৩   

১৫-১০-

২০২২ 

৩১-১০-

২০২২ 

৩০-১১-

২০২২ 
- - 

[2.2]  তথ্য অতধকার আইন, ২০০৯ এর 

৫ ধারা অনুসামর র্াবতীয় তমথ্যর 

কযাোলগ ও ইনমডক্স ত্রততর/ 

হালনাগাদকরণ 

[২.২.১]  তমথ্যর  কযাোলগ ও 

ইনমডক্স প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত 
তাতরখ ০৩   

৩১-১২-

২০২২ 

১৫-০১-

২০২৩ 

৩১-০১-

২০২৩ 
- - 

[2.3] তথ্য অতধকার আইন ও তবতধতবধান 

সম্পমকয র্নসমচতনতা বৃতদ্ধকরণ 
[২.৩.১]                  সংখ্যা ০৪   ৩ ২ ১ - - 

[2.4]                ২০০৯      

                                 

                                

কে যকতযা/কে যচারীমদর প্রতিেণ আময়ার্ন    

[২.৪.১] প্রতিেণ আময়াতর্ত সংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[ . ]                        

                               

                          

             

[২.৫.১]               

                      

                     

               

     ০২   ৪ ৩ ২ ১ - 

 


