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আিলক / জানাল অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Regional/Zonal Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

সবাহীতােদর ত সবাদান িনিতকরণ এবং দেরর কায েম তা আনয়েনর জ গত ০১/০৭/২০১৯ তািরেখ ন ােপ
Online Licensing Module (OLM) চা করা হেয়েছ। হেয়েছ। িনবন সবাসহ বতমােন ৫০  সবা অনলাইেন দান করা
হে। গত ১ লাই ২০১৯ হেত ২৩ ম ২০২২ পয  আমদািন িনবন সনদ (িশ ও বািনিজক আইআরিস), রািন িনবন সনদ (ইআরিস),
রািন িনবন সনদ (ইেিং সািভ েসস) সব েমাট ৭২১  সনদ জাির করা হেয়েছ এবং ১৬০৮  সনদ নবায়ন করা হেয়েছ। যখােন
আেবদন িনির হার ৯৯.০২% । এ দেরর গিতশীল কায েমর ফলিতেত দেরর করতীত রাজ আয় উেরার ি পাে এবং
এটা অাহত রাখার জ রাজ আদােয়র কায ম িনিবড়ভােব পয েবণ করা হে। িবগত ২০১৮-২০১৯ অথ বছের ১,৫২,৫৫,২২৫/- এবং
২০১৯-২০২০ অথ বছের ১,৫৪,৪৫,৪৫০/- ও ২০২১-২০২২ অথ বছের (ম/২২) ২,০৭,১৩,৬০০/- টাকা রাজ আদায় হেয়েছ। অথ াৎ রাজ আয়
ির ধারা অাহত রেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

দেরর  সািতক সমেয়র  সমা  ও  চােল  সেহর  মে অতম হে  জনবল  ও  যানবাহন  সংকট।  এ  ত  সংকেটর  কারেণ  িবিভ
ধরেণর িনবন সনদপ জাির ও নবায়ন এবং মাঠ পয ােয় পিরদশ ন করা অত র হেয় পেড়েছ। এছাড়াও িবিভ িবভােগ (BIDA
,NBR, BB) পািরশ/ত মিনটিরং কায ম হেণর জ েয়াজনীয় যানবাহন না থাকা এবং িবিভ েশন ও জাতীয় রাজ
বােড র সােথ অনলাইন আসংেযাগ না থাকা।

ভিবৎ পিরকনা:

আমদািন ও রািন িনয়ণ অিধদেরর সহায়তায় েয়াজনীয় জনবেলর বা করা ও যানবাহন সংকট িনরসন করা এবং মাঠ পয ােয়
পিরদশ ন কায ম হণ/জারদার করা। এছাড়াও চথ  িশ িবেবর সােথ তাল িমিলেয় বাংলােদশেক এিগেয় িনেত আমদািন ও রািন
িনয়ণ অিধদেরর িনেদ শনায়/অধীেন এ দেরর উাবনলক ও জনশীল কায ম অাহত রাখা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

 OLM (Online Licensing Module) বার মােম সকল কার সবা দান িয়া সহজীকরণ িনিত করা।
 সবাহীতার দারেগাড়ায় সকল সবা পৗঁেছ দয়া।
 সরকােরর আমদািন নীিত আেদশ ও রািন নীিত যথাযথভােব বাবায়েন সহায়তা করা।
 িনবন ও সনদ দান সহজীকরেণ অেমাদন িয়ায় ধাপ কিমেয় আনা।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

িনব াহী কম কতা, আমদািন ও রািন সহকারী িনয়েকর দর, রংর

এবং

ধান িনয়ক, আমদািন ও রািন িনয়ণ অিধদর-এর মে ২০২২ সােলর ন মােসর ১৫ তািরেখ এই
বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
আিলক / জানাল অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

িনবনসহ অা সবা দান কায ম িবমােন উিতকরণ ।

১.২ অিভল (Mission)
অনলাইন সবা দান পিত সহিজকরণ, আিনকীকরণ ও েগাপেযাগীকরেণর মােম বসা বাব পিরেবশ তির।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ আিলক / জানাল অিফেসর কম সাদেনর 

১. রািন সহায়ক কায ম সাদন
২. িশ সহায়ক পিরেবশ উয়ন
৩. আমদািন অল পিরেবশ ি

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. (ক) বসা-বািণজ ি ও িশের িবকােশ আমদািনকারক, রািনকারক ও ইেরেদর অেল আমদািন িনবন ও
িনবন সনদপ (IRC) জাির, রািন িনবন ও িনবন সনদপ (ERC) জাির, ইেিং সািভ েসর িনবন ও রািন
িনবন সনদপ (ইেিং সািভ েসস) জাির এবং িশ িতােনর িনবন ও িনবন সনদপ ( Industrial IRC)
জািরসহ জািরত িনবন সনদপসহ বািষ ক নবায়েনর মােম সরকােরর কর িতত রাজ াি িনিতকরন। (খ)
বেদিশক িবিনেয়াগ ির ে যৗথ ও িবেদশী উোেগ িতিত িতানেক বসািয়ক সহায়তা দান। (গ) সরকাির
িবিভ মণালয়, িবভাগ এবং দর তথা:  কপ, িবিনেয়াগ উয়ন কপ, ব দর, িবিসক ইতািদর কায েমর
সােথ  সহায়ক  িমকা  পালন।  (ঘ)  আমদািন  নীিত  আেদশ  (IPO)  ও  রািন  নীিতর  আেলােক  সমেয়  সমেয়  গণিবি
জািরসহ েয়াজনীয় পরামশ , াা ও মতামত দানসহ ইহার বাবায়েন সহায়তা দান।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

আমদািনকারক, রািনকারক ও ইেেদর
অেল িনবন সনদপ দান ি

িনবিত আমদািনকারক,
রািনকারক ও ইেরগেণর
সংা

% ১.২৫ ১.৫ ১.৭৫ ২.২৫ ২.৫
আমদািন ও রািন সহকারী িনয়েকর
দর, রংর।

OLM ডাটােবজ

েদয় িনবন সনদপসহ নবায়ন ি নবায়েনর সংা % ৮.০ ৮.৫ ৮.৭৫ ৯.০০ ৯.৫
আমদািন ও রািন সহকারী িনয়েকর
দর, রংর।

OLM ডাটােবজ

িনবন সনদপ ই ও নবায়েনর মােম
Non Tax Revenue আয়

রাজ আয়
কা
টাকা

১.৭৫ ১.৯০ ২.০০ ২.২৫ ২.৫০
আমদািন ও রািন সহকারী িনয়েকর
দর, রংর।

ধান িহসাবরণ
কম কতার দর ও
OLM ডাটােবজ

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] রািন সহায়ক
কায ম সাদন

২৫

[১.১] রািন িনবন
সনদপের আেবদন
িনিকরণ

[১.১.১] ইত
সনদপ

গড় % ১০ ৯৬ ৯৬ ৯৬ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.২] রািন িনবন
সনদপ নবায়ন

[১.২.১] নবায়নত
সনদপ

গড় % ১০ ৯৬ ৯৬ ৯৬ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৩] ইেিং িনবন
সনদপের আেবদন
িনিকরণ

[১.৩.১] ইত
সনদপ

গড় % ৪ ৯৬ ৯৬ ৯৬ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৪] ইেিং িনবন
সনদপ নবায়ন

[১.৪.১] নবায়নত
সনদপ

গড় % ১ ৯৬ ৯৬ ৯৬ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২] িশ সহায়ক
পিরেবশ উয়ন

২৫

[২.১] এডহক িশ
আইআরিসর আেবদন
িনিকরণ

[২.১.১]
িনিত এডহক
িশ আইআরিস

গড় % ১০ ৯৬ ৯৬ ৯৬ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.২] এডহক িশ
আইআরিস িনয়িমতকরণ

[২.২.১]
িনয়িমতত
এডহক িশ
আইআরিস

গড় % ১০ ৯৬ ৯৬ ৯৬ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৩] িশ আমদািন িনবন
সনদপ নবায়ন

[২.৩.১]
নবায়নত
সনদপ

গড় % ৫ ৯৬ ৯৬ ৯৬ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩] আমদািন
অল পিরেবশ
ি

২০
[৩.১] বািণিজক আমদািন
িনবন সনদপের আেবদন
িনিকরণ

[৩.১.১] ইত
সনদপ

গড় % ১২ ৯৬ ৯৬ ৯৬ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.২] বািণিজক আমদািন
িনবন সনদপ নবায়ন

[৩.২.১]
নবায়নত
সনদপ

গড় % ৮ ৯৬ ৯৬ ৯৬ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, িনব াহী কম কতা, আমদািন ও রািন সহকারী িনয়েকর দর, রংর, ধান িনয়ক, আমদািন ও রািন
িনয়ণ অিধদর-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, ধান িনয়ক, আমদািন ও রািন িনয়ণ অিধদর িহসােব িনব াহী কম কতা, আমদািন ও রািন সহকারী
িনয়েকর দর, রংর-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা
দান করব।

ািরত:

িনব াহী কম কতা
আমদািন ও রািন সহকারী িনয়েকর দর, রংর

তািরখ

ধান িনয়ক
আমদািন ও রািন িনয়ণ অিধদর

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ BIDA Bangladesh Investment Development Authority

২ CCI&E Chief Controller of Imports & Exports

৩ CP Clearance Permit.

৪ EP Export Permit

৫ ERC Export Registration Certificate

৬ IND IRC Industrial Import Registration Certificate

৭ IP Import Permit

৮ IPO Import Policy Order

৯ IRC Import Registration Certificate

১০ LC Letter of Credit

১১ LCA Letter of Credit Authorization

১২ OLM Online Licensing Module

১৩ TIN Tax Identification Number

১৪ TR CHALAN Treasury Chalan

১৫ VAT Value Added Tax
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] রািন িনবন সনদপের আেবদন িনিকরণ [১.১.১] ইত সনদপ আমদািন ও রািন সহকারী িনয়েকর দর, রংর। OLM ডাটােবজ

[১.২] রািন িনবন সনদপ নবায়ন [১.২.১] নবায়নত সনদপ আমদািন ও রািন সহকারী িনয়েকর দর, রংর। OLM ডাটােবজ

[১.৩] ইেিং িনবন সনদপের আেবদন িনিকরণ [১.৩.১] ইত সনদপ আমদািন ও রািন সহকারী িনয়েকর দর, রংর। OLM ডাটােবজ

[১.৪] ইেিং িনবন সনদপ নবায়ন [১.৪.১] নবায়নত সনদপ আমদািন ও রািন সহকারী িনয়েকর দর, রংর। OLM ডাটােবজ

[২.১] এডহক িশ আইআরিসর আেবদন িনিকরণ [২.১.১] িনিত এডহক িশ আইআরিস আমদািন ও রািন সহকারী িনয়েকর দর, রংর। OLM ডাটােবজ

[২.২] এডহক িশ আইআরিস িনয়িমতকরণ [২.২.১] িনয়িমতত এডহক িশ আইআরিস আমদািন ও রািন সহকারী িনয়েকর দর, রংর। OLM ডাটােবজ

[২.৩] িশ আমদািন িনবন সনদপ নবায়ন [২.৩.১] নবায়নত সনদপ আমদািন ও রািন সহকারী িনয়েকর দর, রংর। OLM ডাটােবজ

[৩.১] বািণিজক আমদািন িনবন সনদপের আেবদন িনিকরণ [৩.১.১] ইত সনদপ আমদািন ও রািন সহকারী িনয়েকর দর, রংর। OLM ডাটােবজ

[৩.২] বািণিজক আমদািন িনবন সনদপ নবায়ন [৩.২.১] নবায়নত সনদপ আমদািন ও রািন সহকারী িনয়েকর দর, রংর। OLM ডাটােবজ
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
এডহক িশ আইআরিস িনয়িমতকরণ পািরশত এডহক িশ আইআরিস িনয়িমতকরণ বাংলােদশ িবিনেয়াগ উয়ন কপ ইারকােনিিভ াপন

এডহক িশ আইআরিসর আেবদন িনিকরণ পািরশত এডহক িশ আইআরিস বাংলােদশ িবিনেয়াগ উয়ন কপ ইারকােনিিভ াপন









ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা ২০২২-২৩  

(র্াঠ পর্ যায়েি অরিয়েি জর্ন্) 

 

ক্রর্ 

 

কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যেম্পাদন 

 সূচক 

 

একক 

 

কর্ যেম্পাদন 

সূচয়কি র্ান 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অোধািণ উত্তর্ চলরি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা/য়েবা 

েহরজকিণ/রিরজটাইয়জশন বাস্তবােন 

[১.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা/য়েবা 

েহরজকিণ/রিরজটাইয়জশন বাস্তবারেি 

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

 

০২ [২.১] ই-নরিি ব্যবহাি বৃরি [২.১.১] ই-িাইয়ল ননাট রনষ্পরত্তকৃি % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

০৩ [২.১] িথ্য বািােন হালনাগাদকিণ [৩.১.১] িথ্য বািােন হালনাগাদকৃি েংখ্যা ১৫ ৪ ৩ ২    

০৪ [৪.১] ৪ি য রশল্পরবপ্লয়বি চযায়লঞ্জ 

নর্াকায়বলাে কিণীে রবষয়ে অবরহিকিণ 

েভা/কর্ যশালা আয়োজন 

[৪.১.১] ৪ি য রশল্পরবপ্লয়বি চযায়লঞ্জ নর্াকায়বলাে 

কিণীে রবষয়ে অবরহিকিণ েভা/কর্ যশালা 

আয়োরজি 

েংখ্যা ৫ ২ ১ -- 

 

০৫ [৫.১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা 

বাস্তবােন 

[৫.১.১] কর্ যপরিকল্পনা বাস্তবােন েংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ 

আয়োরজি 

েংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কর্ যপরিকল্পনাি অধ যবারষ যক স্ব-মূল্যােন 

প্ররিয়বদন উর্ধ্যিন কর্তযপয়ক্ষ্ি রনকট নপ্ররিি  

িারিখ ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 

 

 



 

অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত কর্ মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

কার্ যক্রমেি 

ক্ষেত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যসম্পাদ

ন সূচমকি 

োন 

প্রকৃত 

অর্যন  

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অর্যন  

২০২১-২২ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধাি

ণ 

অরত 

উত্তে 
উত্তে  

চলরত 

োন 

চলরত োমনি 

রনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রোভিষ্ঠোভিক ১৪ 

[১.১] অভিয োগ ভিষ্পভি কর্ মকিমো 

(অভিক) ও আভিল কর্ মকিমোর িথ্য 

ওযেবসোইযে এবং ভিআরএস 

সফেওেযোযর (প্রয োিয ক্ষেযে) 

ত্রের্োভসক ভিভিযি হোলিোগোদকরণ 

[১.১.১] অরনক ও 

আরপল কে যকতযাি 

তথ্য ওযেবসোইযে 

ও ভিআরএস 

সফেওেযোযর 

হোলিোগোদকৃি/ 

আপমলাডকৃত 

সংখ্যো ৪   ৪ ৩    

[১.২] রনরদ যষ্ট সেমে 

অনলাইমন/অফলাইমন প্রাপ্ত 

অরিমর্াগ রনষ্পরত্ত 

[১.২.১] অভিয োগ 

ভিষ্পভিকৃি % ৭   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] অরিমর্াগ রনষ্পরত্ত সংক্রান্ত 

োরসক প্ররতমেদন ঊর্ধ্যতন কর্তযপে 

েিােি ক্ষপ্রিণ 

[১.৩.১] র্োভসক 

প্রভিযবদি ক্ষপ্রভরি % ৩   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

িভরবীেণ 

ও সের্িো 

অিমি 

১১ 

[২.১] ত্রত্রোরসক রিরত্তমত 

পরিেীেণ এেং ত্রত্রোরসক 

পরিেীেণ প্ররতমেদন ঊর্ধ্যতন 

কর্তযপমেি রনকট ক্ষপ্রিণ 

[২.২.১] ত্রের্োভসক 

প্রভিযবদি ক্ষপ্রভরি 
সংখ্যো ৩ - - ৪ ৩ ২ ১  

[২.২] কে যকতযা/কে যচািীমদি 

সর্ন্বযে অরিমর্াগ প্ররতকাি ব্যেস্থা 

এেং রর্আিএস সফটওেযাি 

রেষেক ক্ষসরেনাি/কে যশালা/ 

প্ররশেণ আমোর্ন 

[২.১.১]   

প্রভিেণ/ক্ষসরেনাি/

কে যশালা 

আযেোভিি 

 

সংখ্যো ৪ - - ২ ১ - - - 

[২.৩] অভিয োগ প্রভিকোর 

ব্যবস্থোিিো ভবষযে 

ক্ষেকযহোল্ডোরগযণর সর্ন্বযে 

অবভহিকরণ সিো আযেোিি 

[২.৩.১] 

অবভহিকরণ সিো 

আযেোভিি 

সংখ্যো ৪   ২ ১    

 



 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ মপতিকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

কার্ যক্রমেি 

সেত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যেম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যেম্পাদন 

সূচমকি 

োন 

প্রকৃি 

অর্যন  

২০২০-২১ 

প্রকৃি 

অর্যন  

২০২১-২২ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অোধাি

ণ 

অতি 

উত্তে 
উত্তে  

চলতি 

োন 

চলতি োমনি 

তনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাতিষ্ঠাতিক ১৮ 

[১.১] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি িংক্রান্ত পতিবীেণ 

কতেটি পুনর্ যঠন 

[১.১.১] কতেটি 

পুনর্ যঠিি িংখ্যা ৩   ৪ ৩ ২ ১  

[১.২] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি িংক্রান্ত পতিবীক্ষণ 

কতর্টিি িিাি তিদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

[১.৩.১] তেদ্ধান্ত 

বাস্তবাতয়ি এবং 

প্রতিমবদন সপ্রতিি 

% ৪   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষতয় 

আওিাধীি দপ্তি/িংস্থাি ির্ন্বতয় 

ত্রৈর্াতিক তিতিতি িিা আতয়াজি 

[১.২.১] িিা 

আতয়াতজি িংখ্যা ২   ৪ ৩ ২ ১  

[১.৪] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি হালিাগাদকিণ 

(আওিাধীি দপ্তি/িংস্থািহ) 

[১.৪.১] 

হালনার্াদকৃি িংখ্যা ৯   ৪ ৩ ২ ১  

িক্ষর্িা 

অজমি  
৭ 

[২.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষয়ক 

কে যশালা/প্রতশেণ/মেতেনাি 

আময়ার্ন 

[২.১.১] প্রতশেণ/ 

কর্ মশালা 

আতয়াতজি 

িংখ্যা ৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষতয় 

স্টেকতহাল্ডািগতণি ির্ন্বতয় 

অবতহিকিণ িিা আময়ার্ন 

[২.২.১]  

অবতহিকিণ িিা 

আতয়াতজি 

 

িংখ্যা ৪ - - ২ ১    

 



তথ্য অধিকার ধিষয়ে ২০২২-২৩ অর্ থিছয়রর িাধষ থক কর্ থপধরকল্পনা (সকল সরকাধর অধিয়সর জন্য প্রয় াজয)  

কর্ মসম্পাদনের 

ক্ষেত্র 
 

র্াে কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদে 

সূচক 
একক 

 

কর্ মসম্পাদে 

সূচনকর 

র্াে 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০20-

২1 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০২1-

২2 

লেযর্াত্রা ২০২2-২০২3 

অসাধারণ অতত উত্তর্ উত্তর্  চলতত র্াে 

চলতত 

র্ানের 

তেনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাততষ্ঠাতেক ৬ 

[১.১] তথ্য অতধকার আইে 

অনুর্ায়ী তেধ মাতরত সর্নয়র র্নে 

তথ্য প্রাতির আনেদে তেষ্পতত্ত 

 

[১.১.১] তেধ মাতরত সর্নয়র 

র্নে তথ্য প্রাতির আনেদে 

তেষ্পতত্ত 

 

% 0৬ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% - - 

 

সের্তা বৃধি 
1৯ 

[১.২] স্বতঃপ্রয় াধিতভায়ি 

প্রকাশয় াগ্য সকল তথ্য হালোগাদ 

কনর ওয়েিসাইয়ে প্রকাশ 

[১.2.১] হালনাগািকৃত তথ্য 

ওয়েিসাইয়ে প্রকাধশত 

তাতরখ 

 
০৪   

৩১-১২-২০২2 

ও 

৩০-০৬-২০২২ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

[১.৩] িাধষ থক প্রধতয়িিন প্রকাশ  
[১.3.১] তেধ মাতরত সর্নয় 

িাধষ থক প্রধতয়িিন প্রকাধশত  
তাধরখ  ০৩   ১৫-১০-২০২2 

৩১-১০-

২০২2 

৩০-১১-

২০২2 
- - 

[১.৪]  তথ্য অতধকার আইে, 

২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসানর 

র্ােতীয় তনথ্যর কযাটালগ ও 

ইেনেক্স তততর/ হালোগাদকরণ 

[১.4.১]  তনথ্যর কযাটালগ ও   

ইেনেক্স 

প্রস্তুতকৃত/হালোগাদকৃত 

তাতরখ ০৩   ৩১-১২-২০২2 
১৫-০১-

২০২3 

৩১-০১-

২০২3 
- - 

[১.৫] তথ্য অতধকার আইে ও 

তেতধতেধাে সম্পনকম র্েসনচতেতা 

বৃতিকরণ 

[১.5.১]  প্রচার কা থক্রর্ 

সম্পন্ন 
সংখ্যা ০৪   3 2 1 - - 

[১.৬] তথ্য অধিকার আইে, ২০০৯ 

ও এর তেতধর্ালা, প্রতেধাের্ালা, 

স্বতঃপ্রনণাতদত তথ্য প্রকাশ 

তেনদ মতশকাসহ সংতিষ্ট  ধিষয়ে 

কর্ মকতমা/কর্ মচারীনদর প্রতশেণ 

আনয়ার্ে    

[১.6.১] প্রতশেণ আনয়াতর্ত সংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] তথ্য অধিকার সংক্রান্ত 

প্রয়তযকটি ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

প্রধতয়িিন ধনি থাধরত সর্য়ে 

ওয়েিসাইয়ের তথ্য অধিকার 

সসিািয়ে প্রকাশ 

[১.৭.১] ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

প্রধতয়িিন ওয়েিসাইয়ের তথ্য 

অধিকার সসিািয়ে প্রকাধশত 

সংখ্যা ০2   ৪ ৩ ২ ১  

 


