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রপ্তানি উন্নয়ি ব্যুররা 

টিনিব ভবি, ১, কাওরাি বাজার 

ঢাকা। 

১ম ত্রৈমাসিক প্রসিবেদন 

সেকশন ৩ কর্ মসম্পাদন পরিকল্পনা 

 ক্ষেরের মান 

৭০ 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কম মিম্পাদন 

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

গণনা পদ্ধরি 

(Calculatio

n method) 

বাস্তবা

রিি  

রবভাগ 

 

এক

ক 

(Unit

) 

কম মিম্পাদন 

সূচবকর 

মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

লক্ষ্যমাৈা/রনণ মািক ২০২1-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

১ম 

ত্রৈমাসিক 

২য় 

ত্রৈমাসিক 

৩য় 

ত্রৈমাসিক 

৪র্ ম 

ত্রৈমাসিক 

অিাধারণ অসি 

উত্তম 

উত্তম চলসি 

মান 

চলসি 

মাবনর 

সনবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

1 ২ ৩ ৪ ৫  ৬ ৭ 1০ 11 1২ 1৩ 1৪ 1৫ 1৬   

১. শুল্কমুক্ত ও 

অগ্রারিকািমূল

ক 

প্রববশারিকাি 

সুরবিাি 

আওিাি 

িপ্তারনকৃি 

পবেি কারি 

অব অরিরিন 

২৫ [1.1] চারিদা 

রভরিক নন-

টেক্সোইল 

আইবেবর্ি 

রিএসরপ 

সার্ট মরিবকে 

(নন- ইঊ 

টদবশি িন্য) 

ইসুুকিণ 

[1.1.1] 

সার্ট মরিবকে 

ইসুুকৃি 

 

 

গড় নীরি 

ও 

পরিক

ল্পনা 

% ২ 1০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 1০০    
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 ক্ষেরের মান 

৭০ 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কম মিম্পাদন 

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

গণনা পদ্ধরি 

(Calculatio

n method) 

বাস্তবা

রিি  

রবভাগ 

 

এক

ক 

(Unit

) 

কম মিম্পাদন 

সূচবকর 

মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

লক্ষ্যমাৈা/রনণ মািক ২০২1-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

১ম 

ত্রৈমাসিক 

২য় 

ত্রৈমাসিক 

৩য় 

ত্রৈমাসিক 

৪র্ ম 

ত্রৈমাসিক 

অিাধারণ অসি 

উত্তম 

উত্তম চলসি 

মান 

চলসি 

মাবনর 

সনবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

সনদ িারিি 

র্াধ্যবর্ িপ্তারন 

টসবা প্রদান 

[1.২] চারিদা 

রভরিক 

টেক্সোইল 

আইবেবর্ি 

রিএসরপ 

সার্ট মরিবকে 

(নন- ইঊ 

টদবশি িন্য) 

ইসুুকিণ 

[1.২.1] 

সার্ট মরিবকে 

ইসুুকৃি 

গড় বস্ত্র 

রবভাগ 

% ২ 1০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 1০০    

[1.৩] চারিদা 

রভরিক নন-

টেক্সোইল 

আইবেবর্ি 

অন্যান্য 

সার্ট মরিবকে 

অব অরিরিন 

ইসুুকিণ 

[1.৩.1] 

সার্ট মরিবকে অব 

অরিরিন 

[বকারিিা, 

চািনা, 

থাইল্যান্ড, রচরল, 

সাপো, সািো, 

আপো] ইসুুকৃি 

গড় নীরি 

ও 

পরিক

ল্পনা 

% ৩ 1০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 1০০    

[1.৪] চারিদা 

রভরিক 

[1.৪.1] 

সার্ট মরিবকে অব 

গড় বস্ত্র 

রবভা

% ৩ ৮০ ৭০ ৬০ 1০০ 1০০ 1০০    
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 ক্ষেরের মান 

৭০ 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কম মিম্পাদন 

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

গণনা পদ্ধরি 

(Calculatio

n method) 

বাস্তবা

রিি  

রবভাগ 

 

এক

ক 

(Unit

) 

কম মিম্পাদন 

সূচবকর 

মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

লক্ষ্যমাৈা/রনণ মািক ২০২1-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

১ম 

ত্রৈমাসিক 

২য় 

ত্রৈমাসিক 

৩য় 

ত্রৈমাসিক 

৪র্ ম 

ত্রৈমাসিক 

অিাধারণ অসি 

উত্তম 

উত্তম চলসি 

মান 

চলসি 

মাবনর 

সনবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

টেক্সোইল 

আইবেবর্ি 

অন্যান্য 

সার্ট মরিবকে 

অব অরিরিন 

ইসুুকিণ 

অরিরিন 

[বকারিিা, 

চািনা, 

থাইল্যান্ড, রচরল, 

সাপো, সািো, 

আপো] ইসুুকৃি 

গ  

[1.৫] চারিদা 

রভরিক নন- 

টেক্সোইল 

আইবেবর্ি 

িপ্তারনকািকবদ

ি রনবন্ধন 

[1.৫.1] 

িপ্তারনকািক 

প্ররিষ্ঠান 

রনবরন্ধি 

গড় নীরি 

ও 

পরি

কল্প

না 

% ৩ ৮০ ৭০ ৬০ 

 

1০০ 1০০ ৮০    

[1.৬] চারিদা 

রভরিক 

টেক্সোইল 

আইবেবর্ি 

িপ্তারনকািকবদ

ি রনবন্ধন 

[1.৬.1] 

িপ্তারনকািক 

প্ররিষ্ঠান 

রনবরন্ধি 

গড় বস্ত্র 

রবভা

গ 

% ৩  1০০ ৯০ ৮০ ৭০ 

 

৬০ 1০০    
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 ক্ষেরের মান 

৭০ 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কম মিম্পাদন 

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

গণনা পদ্ধরি 

(Calculatio

n method) 

বাস্তবা

রিি  

রবভাগ 

 

এক

ক 

(Unit

) 

কম মিম্পাদন 

সূচবকর 

মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

লক্ষ্যমাৈা/রনণ মািক ২০২1-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

১ম 

ত্রৈমাসিক 

২য় 

ত্রৈমাসিক 

৩য় 

ত্রৈমাসিক 

৪র্ ম 

ত্রৈমাসিক 

অিাধারণ অসি 

উত্তম 

উত্তম চলসি 

মান 

চলসি 

মাবনর 

সনবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[1.৭] 

পরিসংখ্যান 

পুরস্তকা 

প্রস্তুিকিণ ও 

প্রকাশ 

[1.৭.1] 

পরিসংখ্যান 

পুরস্তকা ২০২০-

২০২1 প্রস্তুিকৃি 

ও প্রকারশি  

 

িারিখ িথ্য 

ও 

প্রকাশ

না  

িারি

খ 

৩ ৩1.1২.২1 ৩1.1.২২ ২৮.২.২২ ৩1.৩.২২ ৩০.৪.২২ -    

[1.৮] বারষ মক 

প্ররিববদন 

প্রস্তুিকিণ ও 

প্রকাশ 

[1.৮.1] বারষ মক 

প্ররিববদন 

২০২০-২1 

প্রস্তুিকৃি ও 

প্রকারশি 

িারিখ িথ্য 

ও 

প্রকাশ

না 

িারি

খ 

৪ ৩1.1২.২1 ৩1.1.২২ ২৮.২.২২ ৩1.৩.২২ ৩০.৪.২২ -    

[1.৯] পে 

রভরিক টপাস্টাি 

ও  টরারসউি 

প্রণিন ও  মুদ্রণ 

[1.৯.1 ]পে 

রভরিক টপাস্টাি 

প্ররণি ও  মুরদ্রি 

সর্রি িথ্য 

ও 

প্রকাশ

না 

সংখ্যা ২ 1০ ৮ ৭ ৫ ৬ 10    

[1.৯.২ ]পে 

রভরিক 

সর্রি িথ্য 

ও 

সংখ্যা ২ 1০ ৮ ৭ ৫ ৬ 10    
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 ক্ষেরের মান 

৭০ 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কম মিম্পাদন 

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

গণনা পদ্ধরি 

(Calculatio

n method) 

বাস্তবা

রিি  

রবভাগ 

 

এক

ক 

(Unit

) 

কম মিম্পাদন 

সূচবকর 

মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

লক্ষ্যমাৈা/রনণ মািক ২০২1-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

১ম 

ত্রৈমাসিক 

২য় 

ত্রৈমাসিক 

৩য় 

ত্রৈমাসিক 

৪র্ ম 

ত্রৈমাসিক 

অিাধারণ অসি 

উত্তম 

উত্তম চলসি 

মান 

চলসি 

মাবনর 

সনবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

টরারসউি প্ররণি 

ও  মুরদ্রি 

প্রকাশ

না 

২.  িপ্তারন পে 

উন্নিন, 

বহুমুখীকিণ, 

িপ্তারন পবেি 

সক্ষর্িা 

বৃরদ্ধকিণ এবং 

িপ্তারন বারণিু 

সম্প্রসািণ 

 

২০ 

 

[২.1] 

িপ্তারনকািক ও 

িপ্তারনকািক 

প্ররিষ্ঠান পর্ মাবি 

প্ররিবর্ারগিাি 

আবি তিরিি 

লবক্ষু 

রসআইরপ 

(িপ্তারন)-২০২২ 

এি প্রাথরর্ক 

িারলকা  প্রণিন 

ও  বারণিু 

র্ন্ত্রণালবি 

টপ্রিণ। 

[২.1.1] 

সুপারিশকৃি 

িারলকা 

র্ন্ত্রণালবি 

টপ্ররিি 

িারিখ পে 

রবভাগ 

িারি

খ 

২ ৩০.1.২২ ২৮.২.২২ ৩1.৩.২২ ৩০.৪.২২ ৩1.৫.২২ -    
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 ক্ষেরের মান 

৭০ 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কম মিম্পাদন 

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

গণনা পদ্ধরি 

(Calculatio

n method) 

বাস্তবা

রিি  

রবভাগ 

 

এক

ক 

(Unit

) 

কম মিম্পাদন 

সূচবকর 

মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

লক্ষ্যমাৈা/রনণ মািক ২০২1-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

১ম 

ত্রৈমাসিক 

২য় 

ত্রৈমাসিক 

৩য় 

ত্রৈমাসিক 

৪র্ ম 

ত্রৈমাসিক 

অিাধারণ অসি 

উত্তম 

উত্তম চলসি 

মান 

চলসি 

মাবনর 

সনবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.2] 

রপ্তাসনকারক ও 

রপ্তাসনকারক 

প্রসিষ্ঠান পর্ মাবয় 

প্রসিবর্াসিিার 

আেহ ত্রিসরর 

লবক্ষ্য জািীয় 

রপ্তাসন ট্রসি 

২০২০-২০২1 

এর প্রার্সমক 

িাসলকা 

োসণজয 

মন্ত্রণালবয় 

প্রপ্ররণ। 

[২.2.1]  

সুপাসরশকৃি 

িাসলকা 

মন্ত্রণালবয় 

প্রপ্রসরি। 

িারিখ পে 

রবভাগ 

িারি

খ 

৩ ৩০.1.২২ ২৮.২.২২ ৩1.৩.২২ ৩০.৪.২২ ৩1.৫.২২ -    

[২.3]  বারণিু 

রর্শন টপ্রিণ 

[২.3.1] 

র্ন্ত্রণালবি 

বারণিু রর্শন 

টপ্রিবণি প্রস্তাব 

টপ্ররিি 

সর্রি পে 

রবভাগ 

সংখ্যা 2 ২ 1 - - - -    
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 ক্ষেরের মান 

৭০ 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কম মিম্পাদন 

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

গণনা পদ্ধরি 

(Calculatio

n method) 

বাস্তবা

রিি  

রবভাগ 

 

এক

ক 

(Unit

) 

কম মিম্পাদন 

সূচবকর 

মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

লক্ষ্যমাৈা/রনণ মািক ২০২1-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

১ম 

ত্রৈমাসিক 

২য় 

ত্রৈমাসিক 

৩য় 

ত্রৈমাসিক 

৪র্ ম 

ত্রৈমাসিক 

অিাধারণ অসি 

উত্তম 

উত্তম চলসি 

মান 

চলসি 

মাবনর 

সনবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.4] িািীি 

পর্ মাবি িপ্তারন 

বারণিু 

সম্প্রসািবণি 

উবেবে 

virtual/physic

al িিবর্বে 

টসরর্নাি 

/কর্ মশালা 

আবিািন 

 

 

 

 

[২.4.1] 

টসরর্নাি 

/কর্ মশালা  

virtual/physica

l িিবর্বে 

আবিারিি 

সর্রি নীরি 

ও 

পরিক

ল্পনা 

সংখ্যা 5 ৫ ৪ ৩ ২ 1 1    
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 ক্ষেরের মান 

৭০ 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কম মিম্পাদন 

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

গণনা পদ্ধরি 

(Calculatio

n method) 

বাস্তবা

রিি  

রবভাগ 

 

এক

ক 

(Unit

) 

কম মিম্পাদন 

সূচবকর 

মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

লক্ষ্যমাৈা/রনণ মািক ২০২1-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

১ম 

ত্রৈমাসিক 

২য় 

ত্রৈমাসিক 

৩য় 

ত্রৈমাসিক 

৪র্ ম 

ত্রৈমাসিক 

অিাধারণ অসি 

উত্তম 

উত্তম চলসি 

মান 

চলসি 

মাবনর 

সনবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.5] 

বাংলাবদশ-

চািনা টেন্ডশীপ 

এরক্সরবশন 

টসন্টাি রনর্ মাণ 

প্রকবল্পি 

লক্ষুর্াত্রা 

অনুর্ািী  

বাস্তবািন 

সম্পন্নকিণ  

[২.5.1] 

প্রকবল্পি ২০২1-

২২ অথ মবছবিি 

টভৌি কাি 

লক্ষুর্াত্রা 

অনুর্ািী 1০০% 

সম্পন্নকিণ  

সর্রি 
BCFE

C  

প্রকল্প 

% ৩ ৩ ২.৭ ২.৪ ২.1 1.৮ 1    

[২.6] িািীি 

িপ্তারন িাউি 

রনর্ মাবণি লবক্ষু 

প্রকবল্পি 

রিরপরপ প্রণিন 

ও বারণিু 

র্ন্ত্রণালবি 

টপ্রিণ 

[২.6.1] িপ্তারন 

িাউি রনর্ মাবনি 

লবক্ষু িািউক 

িবি নকশা 

অনুবর্াদন  

িারিখ প্রশাস

ন 

রবভাগ 

িারি

খ 

5 ২৮.২.২২ ৩1.৩.২২ ৩০.৪.২২ ৩1.৫.২২ ৩০.৬.২২ -    
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 ক্ষেরের মান 

৭০ 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কম মিম্পাদন 

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

গণনা পদ্ধরি 

(Calculatio

n method) 

বাস্তবা

রিি  

রবভাগ 

 

এক

ক 

(Unit

) 

কম মিম্পাদন 

সূচবকর 

মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

লক্ষ্যমাৈা/রনণ মািক ২০২1-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

১ম 

ত্রৈমাসিক 

২য় 

ত্রৈমাসিক 

৩য় 

ত্রৈমাসিক 

৪র্ ম 

ত্রৈমাসিক 

অিাধারণ অসি 

উত্তম 

উত্তম চলসি 

মান 

চলসি 

মাবনর 

সনবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

৩.  িপ্তারন 

সংক্রান্ত রবষি 

পর্ মাবলাচনা,পে 

ও বািাি 

সংক্রান্ত িথ্য 

সিিবিাি ও 

প্্্রচািণা, টসবা 

সিিীকিণ 

ইিুারদি 

র্াধ্যবর্ িপ্তারন 

সম্প্রসািবণ 

সিািিা প্রদান 

 

 

 

1৪ 

 

 

[৩.1] ব্যবসািী 

সংগঠবনি 

সাবথ 

রবষিরভরিক 

virtual/physic

al িিবর্বে 

পর্ মাবলাচনা 

সভা আবিািন 

[৩.1.1] 

ব্যবসািী 

সংগঠবনি সাবথ 

রবষিরভরিক 

পর্ মাবলাচনা সভা 

virtual/physica

l িিবর্বে 

আবিারিি 

সর্রি নীরি 

ও 

পরিক

ল্পনা 

সংখ্যা 6 ৮ ৫ ৪ ৩ ২ ২    

[৩.২] 

অনলাইন 

Exporter’s 

Registration 

চালুকিণ 

[৩.২.1]  

অনলাইন 

Exporter’s 

Registration 

চালুকিণ 

িারিখ পে 

রবভাগ 

িারি

খ 

৪ ৩1.৩.২২ 1৫.৪.২২ ৩০.৪.২২ ৩০.৫.২২ ৩০.৬.২২ -    

[৩.3] কারি 

অব অরিরিন 

সনদ 

প্রস্তুিকিণ 

[৩.3.1] কারি 

অব অরিরিন 

সনদ (রিএসরপ, 

সািো, সাপো, 

আপো, 

টকারিিান রসও, 

রচরল রিএসরপ, 

সর্রি িথ্য সংখ্যা ২ ২,০০,০০০ 1,৫০,০০

০ 

1,২৫,০০

০ 

1,1০,০০

০ 

1,০০,০০

০ 

-    
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 ক্ষেরের মান 

৭০ 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কম মিম্পাদন 

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

গণনা পদ্ধরি 

(Calculatio

n method) 

বাস্তবা

রিি  

রবভাগ 

 

এক

ক 

(Unit

) 

কম মিম্পাদন 

সূচবকর 

মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

লক্ষ্যমাৈা/রনণ মািক ২০২1-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

১ম 

ত্রৈমাসিক 

২য় 

ত্রৈমাসিক 

৩য় 

ত্রৈমাসিক 

৪র্ ম 

ত্রৈমাসিক 

অিাধারণ অসি 

উত্তম 

উত্তম চলসি 

মান 

চলসি 

মাবনর 

সনবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

থাইল্যান্ড রসও) 

প্রস্তুিকৃি 

[৩.4] িপ্তারন 

সংক্রান্ত িথ্য/ 

পরিসংখ্যান 

সংগ্রি ও 

প্ররিববদন 

প্রকাশ 

[৩.4.1] র্ারসক 

প্ররিববদন 

প্রকাশ 

সর্রি  নীরি 

ও 

পরিক

ল্পনা 

সংখ্যা ২ 1২ 11 1০ ৯ ৮ 3    

৪. নতুন নতুন 

বািাি 

অনুসন্ধান, 

প্ররিরষ্ঠি 

বািাি 

সুসংিিকিণ ও 

সম্প্রসািণ 

11 

 

[৪.1] বারণিু 

টর্লাি 

virtual/p

hysical 

িিবর্বে 

অংশগ্রিণ 

[৪.1.1] বারণিু 

টর্লাি  

virtual/p

hysical 

িিবর্বে  

অংশগ্রিণ 

সম্পন্ন 

সর্রি টর্লা সংখ্যা 6 1২ 8 7 6 5 ৫    

[৪.2] ঢাকা 

আন্তিমারিক 

বারণিু টর্লা 

[৪.2.1] বারণিু 

টর্লা  

virtual/physica

সর্রি প্রশাস

ন 

সংখ্যা 3 1     -    
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 ক্ষেরের মান 

৭০ 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কম মিম্পাদন 

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

গণনা পদ্ধরি 

(Calculatio

n method) 

বাস্তবা

রিি  

রবভাগ 

 

এক

ক 

(Unit

) 

কম মিম্পাদন 

সূচবকর 

মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

লক্ষ্যমাৈা/রনণ মািক ২০২1-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

১ম 

ত্রৈমাসিক 

২য় 

ত্রৈমাসিক 

৩য় 

ত্রৈমাসিক 

৪র্ ম 

ত্রৈমাসিক 

অিাধারণ অসি 

উত্তম 

উত্তম চলসি 

মান 

চলসি 

মাবনর 

সনবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

virtual/physic

al িিবর্বে 

আবিািন 

(DITF ) 

 

l িিবর্বে  

আবিারিি 

[৪.3] পে 

রভরিক বারণিু 

টর্লা 

virtual/physic

al িিবর্বে 

আবিািন  

[৪.3.1] পে 

রভরিক টর্লা 

virtual/physica

l িিবর্বে 

আবিারিি 

সর্রি টর্লা সংখ্যা ২ 1     -    
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েংয াজনী ৪: 

দপ্তর/েংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক্ষকৌশল কর্ মপনরকল্পিা, ২০২১-২০২২ 

দপ্তর/েংস্থার িার্:রপ্তানি উন্নয়ি ব্যুররা 

কার্ মক্ররর্র িার্ কর্ মিম্পাদি সূচক 

 

সূচরকর 

র্াি 

একক 

 

বাস্তবায়রির 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যনি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছররর 

লেুর্াো 

বাস্তবায়ি অগ্রগনত পনরবীেণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লেুর্াো/ 

অজমি 

১র্ 

ক্ষকায়ার্ মার 

২য় 

ক্ষকায়ার্ মার 

৩য় 

ক্ষকায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক্ষকায়ার্ মার 

ক্ষর্ার্ 

অজমি 

অনজমত 

র্াি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রানতষ্ঠানিক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ নিনতকতা কনর্টির িভা আয াজন েভা আয াজজত ৪ িংখ্যা িনচব 

(প্রশািি শাখা) 

৪ লেুর্াো ১ ১ ১ ১    

অজমি ১     

১.২ নিনতকতা কনর্টির িভার নিদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ি 

বাস্তবানয়ত নিদ্ধান্ত ৬ % িনচব 

(প্রশািি শাখা) 

১০০ লেুর্াো ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমি ১০০     

১.৩ সুশািি প্রনতষ্ঠার নিনর্ত্ত অংশীজরির 

(stakeholders) অংশগ্রহরণ  িভা 

অনুনষ্ঠত িভা ২ িংখ্যা পনরচালক(

িকাল) 

২ লেুর্াো  ১  ১    

অজমি ১     

১.৪ শুদ্ধাচার িংক্রান্ত প্রসশক্ষ্ণ আবয়াজন প্রসশক্ষ্ণ 

আবয়াসজি 

  ২ িংখ্যা িনচব 

(প্রশািি শাখা) 

২০ লেুর্াো  ১০  ১০    

অজমি -     

১.৫ কর্ ম-পনররবশ উন্নয়ি  উন্নত কম ম-

পজরযেশ 

    ২ িংখ্যা ও 

তানরখ 

 

িনচব 

(প্রশািি শাখা) 

৪ ও 

৩০-০৯-২০২১, 

৩০-১২-২০২১, 

৩০-০৩-২০২২, 

৩০-০৬-২০২২ 

লেুর্াো ১ ও 

৩০-০৯-

২০২১ 

১ ও 

৩০-১২-

২০২১ 

১ ও 

৩০-০৩-

২০২২ 

১ ও 

৩০-০৬-

২০২২ 

   

অজমি ১ ও 

৩০-০৯-

২০২১ 

    

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ক্ষকৌশল 

কর্ মপনরকল্পিা, ২০২১-২২ ও নের্ানিক 

পনরবীেণ প্রনতরবদি িংনিষ্ট র্ন্ত্রণালরয় 

দানখল ও স্ব স্ব ওরয়বিাইরর্ 

আপরলাডকরণ 

কর্ মপনরকল্পিা  ও 

নের্ানিক 

প্রনতরবদি 

দানখলকৃত ও 

আপরলাডকৃত 

    ১ তানরখ িনচব 

(প্রশািি) 

১০-৬-২১ 

 ও 

 

১৫-১০-২১ 

১৫-০১-২২ 

১৫-০৪-২২ 

১৫-০৭-২২ 

লেুর্াো ১০-৬-২১ 

 ও 

১৫-১০-২১ 

১৫-০১-২২ 

 

১৫-০৪-২২ 

 

১৫-০৭-২২   ১০-৬-২১ 

তানররখ 

কর্ মপনরক

ল্পিা এবং 

১৫-১০-২১ 

তানররখ 

প্রর্র্ 

নের্ানিক 

প্রনতরবদি 

অজমি ১০-৬-২১ 

 ও 

১৫-১০-২১ 
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কার্ মক্ররর্র িার্ কর্ মিম্পাদি সূচক 

 

সূচরকর 

র্াি 

একক 

 

বাস্তবায়রির 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যনি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছররর 

লেুর্াো 

বাস্তবায়ি অগ্রগনত পনরবীেণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লেুর্াো/ 

অজমি 

১র্ 

ক্ষকায়ার্ মার 

২য় 

ক্ষকায়ার্ মার 

৩য় 

ক্ষকায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক্ষকায়ার্ মার 

ক্ষর্ার্ 

অজমি 

অনজমত 

র্াি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

তথ্য 

বাতায়রি 

প্রকাশ 

১.৭ আওতাধীন  আঞ্চজিক/ মাঠ প মায র 

কা মাি  (প্রয াজয সেযে) কর্তমক 

দানখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার ক্ষকৌশল 

কর্ মপনরকল্পিা ও পনরবীেণ  প্রনতরবদরির 

ওপর নিডব্যাক প্রদাি  

নিডব্যাক 

িভা/কর্ মশালা 

অনুনষ্ঠত 

   ৪ তানরখ িনচব 

(প্রশািি) 

   ১৫-১০-২১ 

১৫-০১-২২ 

১৫-০৪-২২ 

১৫-০৭-২২ 

লেুর্াো ১৫-১০-২১ ১৫-০১-২২ 

 

১৫-০৪-২২ 

 

১৫-০৭-২২    

অজমি ০৭-১০-২১     

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এেং 

পুরস্কারপ্রাপ্তযদর তাজিকা ওয েোইযে 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার     ১ তাজরখ িনচব 

(প্রশািি) 

৩০-০৬-২০২২ লেুর্াো    ৩০-০৬-

২০২২ 

   

অজমি 

 

 

-     

২.  আজথ মক ব্যেস্থাপনা উন্ন ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছররর ক্রয়-

পনরকল্পিা  (প্রকরল্পর  অনুরর্ানদত বানষ মক 

ক্রয় পনরকল্পিািহ)   ওরয়বিাইরর্ প্রকাশ 

ক্রয়-পনরকল্পিা 

ওরয়বিাইরর্ 

প্রকানশত 

২ তানরখ উপ-

পনরচালক 

(প্রশািি শাখা) 

৩০-০৯-২০২২ 

(রাজস্ব) 

ও 

৩০-০৯-২০২২ 

(প্রকল্প) 

 

লেুর্াো ৩০-০৯-

২০২১ 

     রাজস্ব 

এবং 

প্রকরল্পর 

অনুরর্ানদ

ত বানষ মক 

ক্রয়  ২৯-

০৮-২০২১ 

এবং ২৬-

০৯-২১ 

তানররখ )   

ওরয়বিাই

ক্ষর্ প্রকাশ 

করা 

হরয়রছ। 

অজমি ২৯-০৮-

২০২১ এবং 

২৬-০৯-২১ 

    

২.২ প্রকবের PSC ও PIC িভা 

আবয়াজন  

িভা আবয়াসজি ২ িংখ্যা প্রকল্প 

পনরচালক 

(BCFEC 

PSC=২ 

PIC=1 

সব মবর্াে=৩ 

লেুর্াো  ১ ১ ১   1 র্ট PSC 

সভা 

সম্পন্ন 

অজমি ১     
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কার্ মক্ররর্র িার্ কর্ মিম্পাদি সূচক 

 

সূচরকর 

র্াি 

একক 

 

বাস্তবায়রির 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যনি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছররর 

লেুর্াো 

বাস্তবায়ি অগ্রগনত পনরবীেণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লেুর্াো/ 

অজমি 

১র্ 

ক্ষকায়ার্ মার 

২য় 

ক্ষকায়ার্ মার 

৩য় 

ক্ষকায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক্ষকায়ার্ মার 

ক্ষর্ার্ 

অজমি 

অনজমত 

র্াি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রকল্প) 

২.৩ োসষ মক উন্নয়ন কম মসূসচ োস্তোয়ন োসষ মক উন্নয়ন 

কম মসূসচ 

োস্তোসয়ি 

   ২ % প্রকল্প 

পনরচালক 

(BCFEC 

প্রকল্প) 

১০০ লেুর্াো ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

অজমন ১     

২.৪ প্রকল্প ির্ানপ্ত ক্ষশরষ প্রকরল্পর িম্পদ 

(র্ািবাহি, কনম্পউর্ার, আিবাবপে 

ইতুানদ) নবনি ক্ষর্াতারবক হস্তান্তর করা 

প্রকরল্পর িম্পদ 

নবনি ক্ষর্াতারবক 

হস্তান্তনরত 

    ২ তাজরখ প্রকল্প 

পনরচালক 

(BCFEC 

প্রকল্প) 

৩০.৬.২২ লেুর্াো    ৩০.৬.২২    

অজমন -     

৩. শুদ্ধাচার িংনিষ্ট এবং দুিীনত প্রনতররারি িহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্……………..২০ (অগ্রাজধকার জভজত্তযত ন্যযনতম পাঁচটি কা মক্রম) 

৩.১ ইরলকট্রনিক ও সমাোইি 

নিিানিয়াল োজভ মযের  র্াধ্যরর্ Self 

Certification নি প্রদাি ক্ষিবা 

চালুকরণ। 

নবকাশ, ররকর্, 

ইউকুাশ, নভিা 

কাড ম ও র্াস্টার 

কারড মর র্াধ্যরর্ 

Self 

Certificati

on এর নি প্রদাি 

ক্ষিবা চালুকরণ।  

 

৪ তানরখ িনচব 

(প্রশািি) 

৩০.৬.২২ লেুর্াো    ৩০.৬.২২    

অজমি -     

৩.২ ব্যযযরার প্রদত্ত সেোেমূযের জেষয  

অংশীজযনর (Stakeholder) োযথ 

মতজেজনম  েভা 

 

ব্যযযরার প্রদত্ত 

সেোেমূযের 

জেষয  উপর 

অংশীজযনর 

(Stakehold

er) োযথ 

মতজেজনম  েভা 

আয াজন 

৪ িংখ্যা িনচব 

(প্রশািি) 

৪ লেুর্াো ১ ১ ১ ১    

অজমি ১     

৩.৩ অিলাইি Exporter’s 

Registration চালুকরণ 

অিলাইি 

Exporter’s 

Registrati

on চালুকরণ 

৪ তানরখ পনরচালক 

 (পণ্য) 

৩০-০৬-২২ লেুর্াো    ৩০.৬.২২    

অজমি -     
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কার্ মক্ররর্র িার্ কর্ মিম্পাদি সূচক 

 

সূচরকর 

র্াি 

একক 

 

বাস্তবায়রির 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যনি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছররর 

লেুর্াো 

বাস্তবায়ি অগ্রগনত পনরবীেণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লেুর্াো/ 

অজমি 

১র্ 

ক্ষকায়ার্ মার 

২য় 

ক্ষকায়ার্ মার 

৩য় 

ক্ষকায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক্ষকায়ার্ মার 

ক্ষর্ার্ 

অজমি 

অনজমত 

র্াি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৪ রপ্তানি আরয়র পনরিংখ্যাি শতভাগ 

প্রনত র্ারি তথ্য বাতায়রি  প্রকাশ। 

রপ্তানি আরয়র 

পনরিংখ্যাি 

শতভাগ প্রনত 

র্ারি তথ্য 

বাতায়রি 

প্রকানশত। 

 

 

৪ % পনরচালক 

(িীনত ও 

পনরকল্পিা) 

১০০ লেুর্াো ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমি ১০০     

৩.৫ রপ্তানিকাররদর ক্ষডর্ারবজ হালিাগাদ 

করর তথ্য বাতায়রি প্রকাশ 

রপ্তানিকাররদর 

ক্ষডর্ারবজ 

হালিাগাদ করর 

তথ্য বাতায়রি 

প্রকানশত। 

৪ তানরখ পনরচালক 

(পণ্য) 

৩০.৬.২২ লেুর্াো    ৩০.৬.২২    

অজমি -     

 

 

জে:দ্র:- সকান ক্রজমযকর কা মক্রম প্রয াজয না েযি তার কারণ মন্তব্য কিাযম উযেখ করযত েযে। 
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সংবর্ািনী ৫: ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভােন কম মপজরকল্পনা 

কম মিম্পাদন প্রক্ষ্ৈ  

 
মান 

কার্ মক্রম 

 

কম মিম্পাদন 

সূচক 

বাস্তবািনকািী 

একক 

 

কম মিম্পাদন 

সূচবকর মান 

লক্ষ্যমাৈা ২০২১-২০২২ 1র্ 

তত্রর্ারসক 

২ি 

তত্রর্ারসক 

৩ি 

তত্রর্ারসক 

৪থ ম 

তত্রর্ারসক অিাধারণ উত্তম চলসি মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

২ ৩ ৪ ৫  ৬ ৭ ৮ ৯ 1০     

[1] ই-গভন্যমান্স ও 

উদ্ভাবন সংক্রান্ত 

কার্ মক্রবর্ি 

বাস্তবািন 

টিািদািকিণ 

 

 

 

 

 

 

৩৫ 

 

[১.১] উদ্ভােনী ধারণা োস্তোয়ন  
[১.১.১] একটি নতুন উদ্ভােনী 

ধারণা োস্তোসয়ি 

ইবনাবভশন র্টর্ িাসরখ ৫ 
1৬/০৩/২০২২ 1৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

-    

[১.২] প্রিো িহসজকরণ 
[১.২.১] একটি প্রিো 

িহসজকৃি  

ইবনাবভশন র্টর্ িাসরখ ৫ 
২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

-    

[১.৩]  টসবা সিসজটাইবজশন 
[১.৩.১] ন্যযনিম একটি প্রিো 

সিসজটাইজকৃি 

ইবনাবভশন র্টর্ িাসরখ ৫ ৩০/1২/২০২1 1৩/০1/২০২২ ২০/০1/২০২২ -    

[1.৪] ইিঃপূবব ম বাস্তবারিি উদ্ভাবনী িািণা, 

সিরিকৃি ও রিরিোইিকৃি টসবা সংক্রান্ত 

পর্ মাবলাচনা সভা   

[1.৪.1] সভা আবিারিি  

ইবনাবভশন র্টর্ 

িারিখ  ৪ ৩০/০৮/২০২1  1৫/০৯/২০২1  ৩০/০৯/২০২1 

২৯/০৮/২০২1    

[১.৫] ই-নসর্র ব্যেহার বৃসদ্ধ 
[১.৫.১] ই-িাইবল টনাে 

রনষ্পরিকৃি   

সকল রবভাগ 
% ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

80%    

[১.৬] ৪র্ ম সশে সেপ্লবের চযাবলঞ্জ প্রমাকাবেলায় 

করণীয় সেষবয় অেসহিকরণ িভা/কম মশালা 

আবয়াজন 

[১.৬.১] িভা/কম মশালা 

আবয়াসজি 

নীরি ও 

পরিকল্পনা 

সংখ্যা ৪ ২ 1 - 

-    

[২] প্রারিষ্ঠারনক 

দক্ষিা বৃরদ্ধ  
1৫ 

[২.১] িথ্য োিায়ন হালনািাদকরণ 

[২.১.১] িথ্য োিায়বন িকল 

প্রিো েক্স হালনািাদকৃি 

িথ্য রবভাগ িংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 1    

[২.1.২] রবরভন্ন প্রকাশনা ও 

িথ্যারদ িথ্য োিায়বন 

প্রকারশি 

িথ্য রবভাগ 

িংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

1    

[২.২] ই-িভর্ন্মান্স ও উদ্ভােন কম মপসরকেনা 

োস্তোয়ন  

[২.২.1] কর্ মপরিকল্পনা 

বাস্তবািন সংক্রান্ত প্ররশক্ষণ 

আবিারিি  

প্রশাসন রবভাগ 

িংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

-    

[২.২.২] ই-িভর্ন্মান্স 

কম মপসরকেনা োস্তোয়বনর 

জর্ন্ েরাদ্দকৃি অর্ ম ব্যসয়ি 

অথ ম রবভাগ 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

9.93%    
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কম মিম্পাদন প্রক্ষ্ৈ  

 
মান 

কার্ মক্রম 

 

কম মিম্পাদন 

সূচক 

বাস্তবািনকািী 

একক 

 

কম মিম্পাদন 

সূচবকর মান 

লক্ষ্যমাৈা ২০২১-২০২২ 1র্ 

তত্রর্ারসক 

২ি 

তত্রর্ারসক 

৩ি 

তত্রর্ারসক 

৪থ ম 

তত্রর্ারসক অিাধারণ উত্তম চলসি মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

২ ৩ ৪ ৫  ৬ ৭ ৮ ৯ 1০     

[২.২.৩] কম মপসরকেনার 

োস্তোয়ন অগ্রিসি 

পর্ মাবলাচনা িংক্রান্ত িভা 

আবয়াসজি 

ইবনাবভশন র্টর্ 

িংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

1    

[২.২.৪] কম মপসরকেনার 

অধ মোসষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রসিবেদন মসন্ত্রপসরষদ 

সেভাবি/ ঊর্ধ্মিন কর্তমপবক্ষ্র 

সনকট প্রপ্রসরি 

ইবনাবভশন র্টর্ 

িাসরখ ৩ 1৩/০1/২০২২ ২০/০1/২০২২ ২৭/০1/২০২২ 

-    

[২.২.৫] প্রদবশ/সেবদবশ 

োস্তোসয়ি ন্যযনিম একটি 

উবযাি পসরদশ মনকৃি 

ইবনাবভশন র্টর্ 

িংখ্যা ৩ 
৩০/05/ ২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 
- 

-    
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সংবর্ািনী ৬: অরভবর্াগ প্ররিকাি ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্ ম-পরিকল্পনা, ২০২1-২০২২ 

কার্ মক্রবমর 

প্রক্ষ্ৈ 

 

মান 
কার্ মক্রম 

 

কম মিম্পাদন 

সূচক 

বাস্তবািনকািী 

একক 

 

কম মিম্পাদন 

সূচবকর মান 

লক্ষ্যমাৈা ২০২১-২০২২ 1র্ 

তত্রর্ারসক 

২ি 

তত্রর্ারসক 

৩ি 

তত্রর্ারসক 

৪থ ম 

তত্রর্ারসক 

অিাধারণ 
অসি 

উত্তম 
উত্তম  

চলসি 

মান 

চলসি 

মাবনর 

সনবে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩     

প্রাসিষ্ঠাসনক 

ব্যবস্থাপনা 

 

 

৫ 

[১.১] অরভবর্াগ রনষ্পরি কর্ মকিমা (অরনক) ও 

আরপল কর্ মকিমাি িথ্য ওবিবসাইবে তত্রর্ারসক 

রভরিবি িালনাগাদকিণ  

[১.১.১]  অসনক ও আসপল 

কম মকিমার িথ্য হালনািাদকৃি 

এেং ওবয়েিাইবট 

আপবলািকৃি 

িথ্য রবভাগ 

সংখ্যা 

 
৫ ৪ ৩ - - - 

1    

পসরেীক্ষ্ণ ও 

িক্ষ্মিাবৃসদ্ধ 

 

২০ 

[২.1] রনরদ মি সর্বি অনলাইন/ অিলাইবন প্রাপ্ত 

অরভবর্াগ রনষ্পরি এবং রনষ্পরি সংক্রান্ত র্ারসক 

প্ররিববদন উর্ধ্মিন কর্তমপক্ষ বিাবি টপ্রিণ   

[২.1.1] অরভবর্াগ রনষ্পরিকৃি  

প্রশাসন 

রবভাগ 

% 
৮ 

  
৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

100    

[২.২] কর্ মকিমা/কর্ মচািীবদি অরভবর্াগ প্ররিকাি 

ব্যবস্থা এবং রিআিএস সিেওিুাি রবষিক 

প্ররশক্ষণ আবিািন 

[২.২.1] প্ররশক্ষণ আবিারিি 

প্রশাসন 

রবভাগ সংখ্যা 
৫ 

 
৪ ৩ ২ 1 - 

-    

[২.৩] ত্রৈমাসিক সভসত্তবি পসরেীক্ষ্ণ এেং 

ত্রৈমাসিক পসরেীক্ষ্ণ প্রসিবেদন উর্ধ্মিন 

কর্তমপবক্ষ্র সনকট প্রপ্ররণ 

[২.৩.১] ত্রৈমাসিক প্রসিবেদন 

প্রপ্রসরি 

প্রশাসন 

রবভাগ 
  

সংখ্যা 
৩ ৪ ৩ ২ 1 - 

1    

[২.৪] অরভবর্াগ প্ররিকাি ব্যবস্থাপনা রবষবি 

টস্টকবিাল্ডািগবণি সর্ন্ববি অবরিিকিণ সভা  
[২.৪.1] সভা অনুরষ্ঠি 

প্রশাসন 

রবভাগ সংখ্যা ৪ ২ 1  - - 

1    
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সংবর্ািনী ৭: টসবা প্রদান প্ররিশ্রুরি বাস্তবািন কর্ ম-পরিকল্পনা, ২০২1-২০২২  

কার্ মক্রবমর 

প্রক্ষ্ৈ 

 

মান 
কার্ মক্রম 

 

কম মিম্পাদন 

সূচক 

বাস্তবাি

নকািী 

একক 

 

কম মিম্পা

দন 

সূচবকর 

মান 

লক্ষ্যমাৈা ২০২১-২০২২ 1র্ 

তত্রর্ারসক 

২ি 

তত্রর্ারসক 

৩ি 

তত্রর্ারসক 

৪থ ম 

তত্রর্ারসক 

অিাধারণ অসি উত্তম উত্তম 
চলসি 

মান 

চলসি মাবনর 

সনবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%     

১ ২ ৩ ৪  ৬ ৭ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪     

প্রাসিষ্ঠাসনক 

 

 

1০ 

[১.১] টসবা প্রদান প্ররিশ্রুরি পসরেীক্ষ্ণ 

কসমটির সিদ্ধান্ত োস্তোয়ন 

[১.১.১] সিদ্ধান্ত 

োস্তোসয়ি 

প্রশাসন 
% 5 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

1০০    

[1.২] টসবা প্রদান প্ররিশ্রুরি তত্রর্ারসক 

রভরিবি িালনাগাদকিণ   

[1.২.1] 

ওবিবসাইবে  প্ররি 

তত্রর্ারসবক 

িালনাগাদকৃি 

প্রশাসন 

সংখ্যা 

 

৫ 

 
৪ ৩  - - 

1    

িক্ষ্মিা অজমন 

ও পসরেীক্ষ্ণ 
1৫ 

[২.১] টসবা প্রদান প্ররিশ্রুরি রবষিক  

প্ররশক্ষণ আবিািন  

 

[১.১.১] প্ররশক্ষণ 

আবিারিি 

প্রশাসন  

িংখ্যা 

 

10 ৪ ৩ ২ 1 - 

-    

[২.২]  প্রিো প্রদান সেষবয় 

প্রেকবহাল্ডারিবণর িমন্ববয় অেসহিকরণ 

িভা আবয়াজন 

[২.২.১]  

অবরিিকিণ সভা 

অনুরষ্ঠি 

নীরি 

িংখ্যা 5 ২ 1 - - - 

1    

 

 



20 
 

সংবর্ািনী ৮: িথ্য অরিকাি রবষবি ২০২১-২২ অথ মবছবিি বারষ মক কর্ মপরিকল্পনা  

কম মিম্পাদবনর 

প্রক্ষ্ৈ 

 

মান 
কার্ মক্রম 

 

কম মিম্পাদন 

সূচক 

বাস্তবািনকািী 

একক 

 

কম মিম্পাদন 

সূচবকর 

মান 

লক্ষ্যমাৈা ২০২১-২০২২ 1র্ তত্রর্ারসক ২ি 

তত্রর্ারসক 

৩ি 

তত্রর্ারসক 

৪থ ম তত্রর্ারসক 

অিাধারণ 
অসি 

উত্তম 
উত্তম  

চলসি 

মান 

চলসি 

মাবনর 

সনবে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩     

প্রাসিষ্ঠাসনক 1০ 

[১.১] িথ্য অসধকার আইন 

অনুর্ায়ী সনধ মাসরি িমবয়র মব  

িথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] সনধ মাসরি 

িমবয়র মব  িথ্য 

প্রদানকৃি 

িথ্য রবভাগ 

% ১০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১০০%    

 

িক্ষ্মিা বৃরদ্ধ 
1৫ 

[১.২] স্বপ্রবণারদিভাবব প্রকাশবর্াগ্য 

িথ্য হালনািাদ কবর ওবিবসাইবে 

প্রকাশ 

[১.2.১] িালনাগাদকৃি 

িথ্য ওবিবসাইবে 

প্রকারশি 

িথ্য রবভাগ 
িাসরখ 

 
০৩ 

৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

-    

[1.৩] বারষ মক প্ররিববদন প্রকাশ  
[1.3.1] বারষ মক 

প্ররিববদন প্রকারশি  

িথ্য রবভাগ 

িারিখ  ০৩ 
1৫-1০-

২০২1 

1৫-

11-

২০২1 

1৫-

1২-

২০২1 

- - 

-    

[১.৪]  িথ্য অসধকার আইন, ২০০৯ 

এর ৫ ধারা অনুিাবর র্ােিীয় 

িবথ্যর কযাটািসর  ও কযাটালি 

ত্রিসর/ হালনািাদকরণ 

[১.4.১]  িবথ্যর 

কযাটািসর  ও কযাটালি 

প্রস্তুিকৃি/হালনািাদকৃি 

িথ্য রবভাগ 

িাসরখ ০৩ 
৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

-    

[১.৫] িথ্য অসধকার আইন ও 

সেসধসেধান িম্পবকম জনিবচিনিা 

বৃসদ্ধকরণ 

[১.5.১]  প্রচাি কার্ মক্রর্ 

সম্পন্ন 

িথ্য রবভাগ 
কার্ মক্রবর্ি 

িংখ্যা 
০৩ ৩ ২ 1 - - 

-    

[১.৬] িথ্য অরিকাি রবষবি 

কম মকিমাবদর প্রসশক্ষ্ণ আবয়াজন    

[১.6.১] প্রসশক্ষ্ণ 

আবয়াসজি 

িথ্য রবভাগ প্ররশক্ষবণি 

িংখ্যা  
০৩ ৩ ২ ১ - - 

-    
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