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কভ িম্পাদদনয ারফ িক রচত্র 

াম্প্ররতক অজিন, চযাদরঞ্জ এফাং বরফষ্যৎ রযকল্পনা 

াম্প্ররতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজিনমূঃ 

মুদ্রণ নীরতভারা-২০১৮ প্রণয়ন কযা দয়দছ  ; নফসৃষ্ট ভয়ভনরাং আঞ্চররক অরপ  ১ সডসম্বয ২০১৯ াসর চালুকযা দয়দছ ;  অভয একুদ 

ফই সভরায় এ অরধদপ্তদযয রক্রয় অাংগ্রণ  রচরিত কযা দয়দছ  ; এছাড়া ই-রজর ব্যফস্থা চালুকযণ, ফাদয়াদভরিক দ্ধরতদত এদেনড্যান্স 

চালুকযণ, রর টিরব  কযাসভযায ভােদভ রনযাত্তা সজাযদাযকযণ এফাং ই-পাইররাং রদেদভয ভােদভ কাজ শুরু কযা দয়দছ। প্ররক্ষদণয 

ভােদভ ভানফ ম্পদদয উন্নয়ন কযা দে  ; কাদজয ভান উন্নয়দনয জন্য আধুরনক প্রযুরিয ১০টি মুদ্রণ সভরন ক্রয় ম্পন্ন কযা দয়দছ  ; 

একাদ জাতীয় ংদ সনফ িাচদনয ব্যারে সায, ঞ্চভ উদজরা রযলদ রনফ িাচদনয ব্যারে সায ও রনফ িাচন াংক্রান্ত মাফতীয় মুদ্রণ কাজ 

রনফ িাচন করভদনয চারদা সভাতাদফক মথাভদয় ম্পন্ন কয সয়সে। 

ভস্যা এফাং চযাসরঞ্জমূ 

  অসনধ মাসযত মুদ্রণ চাসদা ; 

  অফকাঠাদভা   ও রযফন ভস্যা ; 

  আধুরনক মুদ্রণ মন্ত্র ারতয অম িাপ্ততা ; 

  ভান ম্মত মুদ্রণ রনরিতকযণ ; 

  জনফর ভস্যা। 

বসফষ্যৎ সযকল্পনাাঃ 

  সপ্রমূস অদোদভন রদেভ চালুকযণ ও আধুরনকীকয ণ ফাাংরাদদ যকাযী মুদ্রণারয়দক (রফরজ সপ্র) আধুরনকায়দনয 

জন্য “রফরজ সপ্রদয মুদ্রণ কাজ ম্পাদনা কথ ম ফাই-কারায ফ মাধুসনক স্বয়ংসিয় াযসপসটং মুদ্রণমন্ত্র, সটিস কভসন, সিসচং 

কভসন, কাটিং কভসন স্থান প্রকল্প” ীল িক প্রকল্প ফাস্তফায়ন ; 

  কপ্রমূসয ক্ষভতা বৃসদ্ধয জন্য প্রদয়াজনীয় আধুসনক প্রযুসিয উন্নতভাসনয কভসন িয় ; 

  সনধ িারযত ভদয় সগদজে মুদ্রণ ও ওদয়ফাইদে প্রকা ; 

  কভ িচাযীদদয দক্ষতা বৃরদ্ধয জন্য অবযন্তযীণ প্ররক্ষদণয আওতা বৃরদ্ধ বফদদরক প্ররক্ষদণয ব্যফস্থা কযণ;  

  কাম িদ্ধরত, সফায ভান উন্নয়ন ইন্টাযদনে মথামথ ব্যফাদয ব্যান্ডউইথ ম্যাদনজায রড্বাই াংদমাজন ;  

  ভঞ্জুযীকৃত শূন্য দদ জনফর রনদয়াগ ;  

  কভ িচাযীদদয জন্য প্রদয়াজনীয় আফাদনয ব্যফস্থাকযণ  ; 

  অসপ/কপ্রমূসয অফকাঠাসভাগত উন্নয়ন। 

২০২১-২২ অথ ি-ফছদয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূঃ 

 সপ্রমূস ৩টি আধুরনক মুদ্রণ সভরন ক্রয় কযা ; 

 জুন ২০২২ এয ভদে অনরাইন রযকুইরজন রদেভ চালু কযা ; 

 জুন ২০২২ এয ভদে সগদজে আযকাইবার রদেভ চালু কযা ; 

 কভ িদক্ষতা বৃরদ্ধয রদক্ষয ২০ জন কভ িচাযীদক কারযগরয প্ররক্ষণ প্রদান কযা ;  

 ই-সজসয ভাধ্যসভ ১০০% িয়কাম ম ম্পাদন কযা। 
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প্রস্তাফনা 

 
প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বেতা ও জফাফরদর সজাযদায কযা, সুান াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায 

রনরিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০৪১ এয মথামথ ফাস্তফায়সনয রসক্ষয- 

 

 
 
 
 

ভারযচারক,  মুদ্রণ ও প্রকানা অরধদপ্তয 

এফাং 

সসনয়য রচফ,  জনপ্রান ভন্ত্রণারয় 

এয ভদে ২০২১ াদরয জুন ভাদয  ২২ তারযদে এই ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি স্বাক্ষসযত র। 

 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররেত রফলয়মূদ ম্মত দরনঃ  
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সকন-১ 

 

রূকল্প, অসবরক্ষয, সকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম িাফসর : 

১.১ রূকল্প     : ভানম্মত মুদ্রণ, প্রকানা ও যফযা সফায সক্ষদত্র যাদেয অনন্য ও রনব িযদমাগ্য প্ররতষ্ঠান।  

১.২  অসবরক্ষয   : যাদেয চারদা সভাতাদফক রনধ িারযত ভদয় ভানম্মত মুদ্রণ, প্রকানা ও সেনারয াভগ্রী যফযা রনরিতকযণ।

   

১.৩ কভ িম্পাদদনয সক্ষত্র : 

১) প্রারতষ্ঠারনক ক্ষভতা বৃরদ্ধকযণ ; 

২)  মুরদ্রত াভগ্রী ও সেনারয দ্রব্যারদ চারদাভত রফতযণ ;  

৩) স্বেতা ও জফাফরদরতা রনরিতকযণ। 

  

  সুান ও াংস্কাযমূরক কভ িম্পাদদনয সক্ষত্র 

১) সুান ও াংস্কাযমূরক কাম িক্রভ সজাযদাযকযণ  

১.৪ কাম িাফ সর (আইন/রফরধ দ্বাযা রনধ িারযত কাম িাফরী) : 

(১)  যকাসযয কর মুদ্রণ, প্রকানা ও  সেনারয যফযাসয রফলদয় যকাযদক ায়তা প্রদান ; 

(২) যফযাকৃত মুদ্রণ ও সেনারয াভগ্রীয সুষ্ঠ ুব্যফায ও ংযক্ষসণয সফলসয় যাভ ি প্রদান কযা ; 

(৩) যকাদযয চারদা অনুমায়ী রফরবন্ন াফররক যীক্ষায প্রশ্নত্র রনযাত্তায াদথ মুদ্রণ ও যফযা ; 

(৪) কপ্রমূস কভ িযত কারযগযী কভ িচাযীদদয জন্য মদথাযুি কারযগযী প্ররক্ষণ প্রদান কযা  ; 

(৫) ফাাংরাদদদয  তাররকাভূি কর যকারয অসপস ব্যফাদযয জন্য চারত সেনারয যঞ্জাভারদ াংগ্র ও রফতযণ কযা; 

(৬) অরপ/সপ্রমূদয জন্য ভারাভার াংগ্র, রফতযণ  কযা ও ভজুদ ভারাভাদরয যীক্ষা-সনযীক্ষাকযণ; 

 (৭) পযভ ও সেনারয দ্রব্যারদয জন্য কর যকারয অরপ কর্তিক দারেরকৃত চারদাত্র  যীক্ষা-সনযীক্ষাকযত যফযাদয 

প্রদয়াজনীয়তা রনধ িাযণ ; 

(৮) কর প্রকায েযান্ডাড্ ি ও নন-েযান্ডাড্ ি পযভ,  যকারয জান িার,  প্রকানী,  আইন,  রফরধ,  প্ররফধান,  সগদজে ইতযারদ মুদ্রণ ও 

কর যকারয অসপস তা যফযাকযণ ; 

(৯) জাতীয় ফাদজে,  রনফ িাচন করভদনয রনফ িাচনী ব্যারে সায ও অন্যান্য প্রদয়াজনীয় মুদ্রণ,  জাতীয় াংদদয কাম িাফরী ও 

াংদ রফতকি অন্যান্য মুদ্রণ,  কর েযাম্প,  জাতীয় ঞ্চয়ত্র, ওদয়জ আন িায সড্দবরদভন্ট ফন্ড,  যাোয় ত্ত্ব ব্যাাংকমূদয 

সচক রফরবন্ন াংস্থায সগানীয় ও অরতদগানীয় মুদ্রণ কাজ ম্পন্নকযণ  ; 

(১০)  যকারয অরপমূদ পযভ ও সেনারয দ্রব্যারদ যফযাদয অনু কূসর প্রদয়াজনীয় অথ ি ফযাে উি দ্র ব্যারদ যফযাদয 

রসক্ষয অরপমূ তাররকাভুিকযণ ; 

 (১১) ভয়ভত যকারয ড্াদয়রয ও কযাদরন্ডায মুদ্রণ ও যফযা কযা  ; 

(১২) াইদকাদে িয সড্থ সযপাদযন্স, জাতীয় াংদদয প্রশ্ন ও প্রদশ্নাত্তয মুদ্রণ ; 

(১৩) জাতীয় রদফ ও রফরবন্ন উৎফমূ ারন।  
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সকন-২ 
রফরবন্ন কাম িক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

 
কভ িম্পাদন সূচকমূ  একক 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা 

২০২১-২২ 

 

প্রদক্ষণ রনধ িারযত রক্ষযভাত্রা অজিদনয 

কক্ষসত্র  সমৌথবাদফ দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াংস্থামূদয 

নাভ 

উাত্তসূত্র  
২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

মুরদ্রত াভগ্রী ও 

সেনাযী ভারাভাদরয 

ম িাপ্ততা 

চাসদায সফযীসত মুসদ্রত পযসভয 

ায 
% -- ৯০% ১০০% ১০০% ১০০% 

রজরর, রফএরর, রফরজর 

প্ররতষ্ঠাদনয রনজস্ব 

প্ররতদফদন 

যফযাকৃত পযদভয ায % -- ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% রজরর, রফএরর, রফরজর 

মুরদ্রত সগদজদেয াংখ্যা (াপ্তারক 

ও অরতরযি াংখ্যা) 
রক্ষ ২.৪০ ২.১০ ২.২৫ ২.৫০ ২.৭৫ রফরজ সপ্র 

যফযাকৃত সগদজদেয াংখ্যা রক্ষ ২.৪০ ২.১০ ২.২৫ ২.৫০ ২.৭৫ রফরজ সপ্র 

ফাসজট ব্যয় ক্ষভতা % -- ৬৫% ১০০% ১০০% ১০০% রফএও 

ংগ্রকৃত ভারাভাদরয যফযাসয 

তকযা ায 
% -- ৭০% ৯০% ৯৫% ১০০% রফএও 

চাসদায সফযীসত াফররক 

যীক্ষায জন্য প্রশ্নত্র মুদ্রসণয ায 
% -- ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% রফরজ সপ্র 

চাসদায সফযীসত কচক ফস মুদ্রণ % -- ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% রফএরর 

চাসদায সফযীসত অন্যান্য 

সনযাত্তা ংসিষ্ট দসররাসদ মুদ্রণ 
% -- ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% রফএরর 

ক্ষভতা বৃরদ্ধ 

প্রসক্ষণ গ্রণকাযীয তকযা ায % ১০২৫ ৭০% ১০০% ১০০% ১০০% রড্রর, রফরজ সপ্র,  রফএরর,  
রজরর,  রফএপরও, রফএও 

মুদ্রণারয়মূসয আধুসনকীকযণ 

(স্থাসত কভসন) 

ংখ্যা -- ১০ ৬ ৭ ৮ রফরজর, রজরর, রফএরর 
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সকন-৩ কভ িম্পাদন রযকল্পনা 
 

কভ িম্পাদন 

সক্ষত্র 
সক্ষদত্রয নাভ কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক 

গণনা 

দ্ধরত 
একক কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

প্রকৃত অজিন 

 রক্ষযভাত্রা রনণ িায়ক ২০২১-২২ 
প্রদক্ষণ 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষণ   
২০২৩-২৪ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১
*
 অাধাযণ 

অরত 

উত্তভ 
উত্তভ চররতভান 

চররতভাদনয 

সনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 

[১] 

প্রারতষ্ঠারনক 

ক্ষভতা 

বৃরদ্ধকযণ 

২৫ 

[১.১] সপ্রমূদ 

মুদ্রণাদদ সপ্রযণ 

রনরিতকযণ 

সপ্রমূদ  মুদ্রণাদদ 

সপ্রযদণয রনধ িারযত 

ভয় 

গড় 

গড় 

কাম িরদফ 
৫ ১.১৬ ১.৮০ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৩ ৩ 

[১.২] াপ্তারক  

সগদজে মুদ্রণ  

মুদ্রণাদদ প্রারপ্তয য 

রনধ িারযত ভয় 

গড় 

গড় 

কাম িরদফ 
৫ ১৫.৬৭ ১১.৫৫ ১৫ ২০ ৪০ ৬০ ৮০ ১২ ১০ 

[১.৩] অরতরযি 

াংখ্যায  সগদজে 

মুদ্রণ  

মুদ্রণাদদ প্রারপ্তয য 

রনধ িারযত ভয় 

গড় 

গড় 

কাম িরদফ 
৫ ২.৯৩ ২.৯৫ ৩ ৫ ৬ ৭ ৮ ২ ২ 

 [১.৪] সগদজে ও 

পযভ ব্যতীত 

অন্যান্য প্রকানা 

মুদ্রণ 

মুদ্রণাদদ প্রারপ্তয য 

রনধ িারযত ভয় 

গড় 

গড় 

কাম িরদফ 
৫ ১৯.৬৪ ১৯.৮০ ২০ ৪০ ৪৫ ৫০ ৫৫ ২৫ ২৫ 

[১.৫] াফররক 

যীক্ষায প্রশ্নত্র 

মুদ্রণ 

রনধ িারযত তারযে 

তারযে 

তারযে ৫ 
রনধ িারযত 

তারযদে 

রনধ িারযত 

তারযদে 

রনধ িারযত 

তারযদে 

রনধ িারযত 

তারযদেয ১ 

রদন য 

রনধ িারযত 

তারযদেয 

২ রদন য 

রনধ িারযত 

তারযদেয ৩ 

রদন য 

রনধ িারযত 

তারযদেয ৪ 

রদন য 

- - 

[২] 

মুরদ্রত াভগ্রী 

ও সেনারয 

দ্রব্যারদ 

চারদাভত 

রফতযণ 

২৫ 

[২.১] সফা 

গ্রণকাযীদদয রনকে 

পযভ রফতযণ 

অরধমাচন ত্র াফায 

য রনধ িারযত ভদয়য 

ভদে 

গড় 

গড় 

কাম িরদফ 
৪ ১.০৪ ১.৩০ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ১ ১ 

[২.২]  সগদজে ও 

পযভ ব্যরতত 

অন্যান্য মুরদ্রত 

াভগ্রী রফতযণ 

 

মুদ্রদণয য রনধ িারযত 

ভদয়য ভদে 

গড় 

গড় 

কাম িরদফ 
৪ ৫ ৩.১৫ ৫ ৮ ১০ ১২ ১৫ ৪ ৩ 
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কভ িম্পাদন 

সক্ষত্র 
সক্ষদত্রয নাভ কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক 

গণনা 

দ্ধরত 
একক কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

প্রকৃত অজিন 

 রক্ষযভাত্রা রনণ িায়ক ২০২১-২২ 
প্রদক্ষণ 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষণ   
২০২৩-২৪ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১
*
 অাধাযণ 

অরত 

উত্তভ 
উত্তভ চররতভান 

চররতভাদনয 

সনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[২.৩] সগদজে 

রফতযণ 

মুদ্রদণয য রনধ িারযত 

ভদয়য ভদে 

গড় গড় 

কাম িরদফ 
৫ 

১ 

কাম িরদফ 

১ 

কাম িরদফ 
২ ৩ ৪ ৫ ৬ ২ ১ 

[২.৪] ড্াদয়রয  

রফতযণ 

রনরদ িষ্ট তারযদেয 

ভদে 

তারযে 

তারযে ৪ 
১৮-০৩-

২০১৯  

২০-০১-

২০২০ 

৩০ 

রড্দম্বয 

২০২১ 

১৩ 

জানুয়ারয 

২০২২ 

২৫ 

জানুয়ারয 

২০২২ 

১ 

কপব্রুয়াসয 

২০২২ 

১০ 

সপব্রুয়াসয 

২০২২ 

৩১ 

রড্দম্বয 

২০২৩ 

৩১ 

রড্দম্বয 

২০২৪ 

[২.৫] কযাদরন্ডায 

রফতযণ  

রনরদ িষ্ট তারযদেয 

ভদে 

তারযে 

তারযে ৪ 
২৭-১২-

২০১৮ 

৩০.১২.২

০১৯ 

৩০ 

রড্দম্বয 

২০২১ 

১৭ 

জানুয়ারয 

২০২২ 

২৭ 

জানুয়ারয 

২০২২ 

১ 

কপব্রুয়াসয 

২০২২ 

১০ 

সপব্রুয়াসয 

২০২২ 

৩১ 

রড্দম্বয 

২০২৩ 

৩১ 

রড্দম্বয 

২০২৪ 

[২.৬] সষ্টনাযী দ্রব্য 

রফতযণ 

 

রযকুইরজন াওয়ায 

য ভজুদ াদদক্ষ 

রনধ িারযত ভয় 

গড় 
গড় 

কাম িরদফ 
৪ ১.৮ ২.০৬ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ১ ১ 

 

[৩] 

স্বেতা ও 

জফাফরদরতা 

রনরিতকযণ 

২০ 

[৩.১] জারতয রতা 

ফেফন্ধু সে মুরজবুয 

যভাদনয জন্ম 

তফারল িকী উদমান 

উরদক্ষয গৃীত 

কভ িরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

কভ িরযকল্পনা 

ফাস্তফায়দনয 

অগ্রগরতয ায 

ভসষ্ট 

% ৪ -- প্রসিয়াধীন ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% -- ১০০% ১০০% 

[৩.২] অরগ্রভ ভঞ্জুযী 

রনষ্পরত্ত 

আদফদন প্রারপ্তয য 

রনধ িারযত ভয় 

গড় 
গড় 

কাম িরদফ 
৪ ৬.০৭ ১১.১৮ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ৪ ৪ 

[৩.৩] রফরফধ ব্যয় 

ভঞ্জুযী 

প্রস্তাফ প্রারপ্তয য 

রনধ িারযত ভয় 

গড় 
গড় 

কাম িরদফ 
৪ ৬.০৭ ১০.১১ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ৪ ৪ 

[৩.৪] ই-সেন্ডাদযয 

ভােদভ ক্রয় 

সভাে ক্রয়তব্য 

ভঞ্জুযীকৃত অদথ িয 

রযভাকণয ায 

ভসষ্ট 

% ৪ -- ৭৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬৫% ৬০% ৯০% ১০০% 
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কভ িম্পাদন 

সক্ষত্র 
সক্ষদত্রয নাভ কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক 

গণনা 

দ্ধরত 
একক কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

প্রকৃত অজিন 

 রক্ষযভাত্রা রনণ িায়ক ২০২১-২২ 
প্রদক্ষণ 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষণ   
২০২৩-২৪ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১
*
 অাধাযণ 

অরত 

উত্তভ 
উত্তভ চররতভান 

চররতভাদনয 

সনসম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[৩.৫] তবাগ ভাস্ক 

ব্যফায 

রনরিতকযণ এফাং 

াভারজক দূযত্ব 

ফজায় যাো 

প্ররতরদদনয রযদাে ি 

গড় 

% ৪ -- -- ১০০ ৯৫ ৯০ -- -- ১০০ ১০০ 

সুান ও াংস্কাযমূরক কভ িম্পাদদনয সক্ষত্র (ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ কর্তিক রনধ িারযত) 

সুান ও 

াংস্কাযমূরক 

কাম িক্রদভয 

ফাস্তফায়ন 

সজাযদাযকযণ 

৩০ 

১) শুদ্ধাচায 

কভ িরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

 

 

 ১০          

২) ই-গবন্যিান্স/ 

উদ্ভাফন 

কভ িরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

 

 

 ১০          

৩) তথ্য অরধকায 

কভ িরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

 

 

 ৩          

৪) অরবদমাগ 

প্ররতকায 

কভ িরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

 

 

 ৪          

৫) সফা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত 

কভ িরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

 

 

 ৩          
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আরভ, ভারযচারক, মুদ্রণ ও প্রকানা অরধদপ্তয রদদফ সসনয়য রচফ, জনপ্রান ভন্ত্রণারয়-এয রনকে অেীকায কযরছ 

সম এই চুরিদত ফরণ িত পরাপর অজিদন দচষ্ট থাকফ। 

 

আরভ, সসনয়য রচফ, জনপ্রান ভন্ত্রণারয় রদদফ ভারযচারক, মুদ্রণ ও প্রকানা অরধদপ্তয-এয রনকে অেীকায কযরছ 

সম এই চুরিদত ফরণ িত পরাপর অজিদন প্রদয়াজনীয় দমারগতা প্রদান কযফ। 
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াংদমাজনী ১ 

ব্দাংদক্ষ 

 
 ১. রড্রর = রড্াে িদভন্ট অফ রপ্ররন্টাং এন্ড াফররদকন্স (মুদ্রণ ও প্রকানা অরধদপ্তয) 

 ২. এরএ = এযানুয়ার াযপযদভন্স এরগ্রদভন্ট (ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি) 

 ৩. রফরজ র = ফাাংরাদদ গবন িদভন্ট কপ্র (ফাাংরাদদ যকারয মুদ্রণারয়) 

 ৪. রজরর = গবন িদভন্ট রপ্ররন্টাং সপ্র 

 ৫. রফএরর = ফাংরাসদ সসকউসযটি সপ্রসটং কপ্র (ফাাংরাদদ রনযাত্তা মুদ্রণারয় ) 

 ৬. রফএপরও = ফাংরাসদ পযভ এন্ড াফসরসকন্স অসপ (ফাাংরাদদ পযভ ও প্রকানা অরপ) 

 ৭. রফএও = ফাংরাসদ কিনাযী অসপ 

 ৮. ককসআই = রক দয়ন্ট ইনেদরন 

 ৯. ররটিইউ = সন্ট্রার প্ররকউযদভন্ট সেকরনকযার ইউরনে  

 ১০.  ককসএভস= কণ িফুরী সায রভর কদ িাদযন 

 ১১. রফরআইর= ফাাংরাদদ সকরভকযার ইন্ডারিজ কদ িাদযন 
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াংদমাজনী-২ 

কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা ও প্রভাণক 

ক্ররভক নম্বয কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক ফাস্তফায়নকাযী অনুসফবাগ, অসধাখা, াখা রক্ষযভাত্রা অজিদনয প্রভাণক 

১ সপ্র মূদয মুদ্রণাদদ সপ্রযণ 

রনরিতকযণ 

সপ্রমূসয মুদ্রণাদদ াঠাদনায  

ভয় 

ফাাংরাদদ পযভ ও প্রকানা অরপ ফাাংরাদদ পযভ ও প্রকানা অরপদ রযকুইরজন াফায 

তারযে সথদক সপ্রমূদ মুদ্রণাদদ াঠাদনায তারযদেয 

রবরত্তদত সভাে কাম িরদফ গণনা কযা য়। প্রভাণক  :- ংসিষ্ট 

অসপসয ংসিষ্ট কযসজিায 

২ াপ্তরক সগদজে মুদ্রণ মুদ্রণাদদ প্রারপ্তয য রনধ িারযত 

ভদয় 

ফাাংরাদদ পযভ ও প্রকানা অরপ ও 

ফাংরাসদ যকাসয মুদ্রণারয় 

মুদ্রণাদদ প্রারপ্তয তারযে সথদক সগদজে মুদ্রদণয তারযে এয 

সভাে কাম িরদফদক গণনা কযা য়। 

প্রভাণক :- ংসিষ্ট অসপমূসয ংসিষ্ট কযসজিায। 

৩ অরতরযি াংখ্যায সগদজে মুদ্রণ  মুদ্রণাদদ প্রারপ্তয য রনধ িারযত 

ভদয় 

ফাাংরাদদ পযভ ও প্রকানা অরপ ও 

ফাংরাসদ যকাসয মুদ্রণারয় 

মুদ্রণাদদ প্রারপ্তয তারযে সথদক সগদজে মুদ্রদণয তারযে এয 

সভাে কাম িরদফদক গণনা কযা য়। 

প্রভাণক :- ংসিষ্ট অসপমূসয ংসিষ্ট কযসজিায। 

৪  সগদজে ও পযভ ব্যতীত অন্যান্য 

প্রকানা মুদ্রণ 

 

মুদ্রদণয য রনধ িারযত ভদয়য 

ভদে 

ফাাংরাদদ পযভ ও প্রকানা অরপ, 

ফাংরাসদ যকাসয মুদ্রণারয়, গবন িদভন্ট 

রপ্ররন্টাং সপ্র ও ফাাংরাদদ নযাত্তা 

মুদ্রণারয় 

সগদজে ও পযভ ব্যতীত অন্যান্য  প্রকানা সমভন  জাতীয় 

ফাদজে,  রনফ িাচন করভদনয ব্যারে সায অন্যন্য মুদ্রণ,  

জাতীয় াংদদয  কাম মাফসর/াংদ রফতকি অন্যান্য মুদ্রণ,  

ড্াক রফবাদগয ননজুরড্রয়ার  িযাম্প অন্যান্য মুদ্রণ 

যাোয়ত্ব ব্যাাংকমূদয সচক রফরবন্ন সগানীয় মুদ্রণ ইতযারদ 

মুদ্রণ কাজ ফাাংরাদদ পযভ অরপ সকান তারযদে সপ্র 

সথদক গ্রণ কযর আয সকান তারযদে রফরবন্ন অরপদ রফতযণ 

কযর, এ দুইদয়য ভেফতী ভয়দক রফদফচনা কযা য়। 

প্রভাণক :- ংসিষ্ট অসপমূসয ংসিসষ্ট সযরজোয। 

৫ াফররক যীক্ষায প্রশ্নত্র মুদ্রণ রনধ িারযত তারযদে ফাংরাসদ যকাসয মুদ্রণারয় রনধ িারযত তারযদেয ভদে যফযা। রফরজ সপ্রদয সগানীয় 

াোয তদথ্যয রবরত্তদত। 

প্রভাণক :- ংসিষ্ট অসপসয ংসিষ্ট সযরজোয। 

৬ সফা গ্রণকাযীয 

রনকে পযভ রফতযণ 

অরধমাচন ত্র  াওয়ায য 

রনধ িারযত  ভদয়য ভদে  

ফাাংরাদদ পযভ ও প্রকানা অরপ অরধমাচন ত্র  াওয়ায তারযে সথদক সফা গ্রণকাযীদদয 

রনকে  পযভ রফতযদণয তারযে রাফ কদয কাম িরদফ গণনা 

কযা য়। 

প্রভাণক :- ংসিষ্ট অসপসয ংসিষ্ট সযরজোয। 
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ক্ররভক নম্বয কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক ফাস্তফায়নকাযী অনুসফবাগ, অসধাখা, াখা রক্ষযভাত্রা অজিদনয প্রভাণক 

৭ সগদজে ও পযভ ব্যতীত অন্যান্য মুরদ্রত 

াভগ্রী রফতযণ 

মুদ্রদণয য রনধ িারযত ভদয়য 

ভদে 

ফাাংরাদদ পযভ ও প্রকানা অরপ সগদজে  ও পযভ ব্যতীত রফরবন্ন সপ্রদ মুরদ্রত াভগ্রী 

ফাাংরাদদ পযভ অরপ গ্রণ কদয এফাং রনধ িারযত অরপ ও 

প্ররতষ্ঠাদন রফতযণ কদয। সপ্র সথদক গ্রদণয তারযে ও রফরবন্ন 

অরপদ রফতযদণয তারযে রফদফচনা কযা য়। 

প্রভাণক :- ংসিষ্ট অসপসয ংসিষ্ট সযরজোয। 

৮  সগদজে রফতযণ মুদ্রদণয য রনধ িারযত ভদয়য 

ভদে 

ফাাংরাদদ পযভ ও প্রকানা অরপ ফাাংরাদদ পযভ অরপ সকান তারযদে সগদজে সপ্রদয কাছ 

সথদক গ্রণ কযর এফাং সকান তারযদে রফতযণ কযর সোই 

রফদফচয রফলয়। 

প্রভাণক :- ংসিষ্ট অসপসয ংসিষ্ট সযরজোয। 

৯ ড্াদয়রয রফতযণ মুদ্রদণয য রনধ িারযত ভদয়য 

ভদে 

ফাাংরাদদ পযভ ও প্রকানা অরপ ও 

ফাংরাসদ যকাসয মুদ্রণারয় 

সপ্র সথদক ড্াদয়রয মুদ্রণ ও ফাঁধাই এয য ফাাংরাদদ পযভ ও 

প্রকানা অরপ সথদক কর ভন্ত্রণারয় াযা সদদ 

যকাসয অরপগুদরাদত রফতযণ। তদফ এোদন মূর োদগ িে 

দে ৩১স রড্দম্বয এয আদগ ড্াদয়রয রফতযণ র রকনা । 

কাযণ ড্াদয়রয নতুন ফছদযয ফাতিা ফন কদয। 

প্রভাণক :- ংসিষ্ট অসপসয ংসিষ্ট সযরজোয। 

১০ কযাদরন্ডায রফতযণ মুদ্রদণয য রনধ িারযত ভদয়য 

ভদে 

ফাাংরাদদ পযভ ও প্রকানা অরপ ও 

ফাংরাসদ যকাসয মুদ্রণারয় 

সপ্র সথদক কযাদরন্ডায মুদ্রণ এয য ফাাংরাদদ পযভ ও 

প্রকানা অরপ কর ভন্ত্রণারয় াযা সদদ যকা সয 

অরপগুদরাদত রফতযণ । তদফ এোদন মূর োদগ িে দে ৩১স 

রড্দম্বয এয আদগ কযাদরন্ডায রফতযণ র রকনা । কাযণ 

কযাদরন্ডায নতুন ফছদযয ফাতিা ফন কদয। 

প্রভাণক :- ংসিষ্ট অসপসয ংসিষ্ট সযরজোয। 

১১  সষ্টনাযী দ্রব্য রফতযণ রযকুইরজন াওয়ায য 

রনধ িারযত ভদয় 

ফাংরাসদ কিনাযী অসপ ও 

অসধদপ্তযাধীন ৮টি আঞ্চসরক অসপমূ 

কর যকারয, আধাযকারয, স্বায়ত্তারত অরপদয চারদা 

াফায য রফতযদণয ভয়দক রফদফরচত কযা য়। 

প্রভাণক :- ংসিষ্ট অসপমূসয ংসিষ্ট সযরজোয। 

১২ জারতয রতা ফেফন্ধু সে মুরজবুয 

যভাদনয জন্ম তফারল িকী উদমান 

উরদক্ষয গৃীত কভ িরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

কভ িরযকল্পনা ফাস্তফায়দনয 

অগ্রগরতয ায 

প্রধান কাম িারয় জারতয রতা ফেফন্ধু সে মুরজবুয যভাদনয জন্ম তফারল িকী 

উদমান উরদক্ষয গৃীত কভ িরযকল্পনা ভয় অনুমায়ী 

ফাস্তফায়ন। 

প্রভাণক :- ংসিষ্ট অসপসয সনাটি 
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ক্ররভক নম্বয কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক ফাস্তফায়নকাযী অনুসফবাগ, অসধাখা, াখা রক্ষযভাত্রা অজিদনয প্রভাণক 

১৩ অগ্রীভ ভঞ্জুরযয আদফদন রনষ্পরত্ত আদফদন প্রারপ্তয য রনধ িারযত 

ভদয় 

প্রধান কাম িারয় ,  মুদ্রণ ও প্রকানা 

অরধদপ্তয 

রজরএপ সরাদনয কাম িক্রভদক রফদফচনা কদয তা কত 

কম িরদফদয ভদে ম্পন্ন কযা য় তায উয রবরত্ত কদয 

াযপযদভন্স রফদফচনা কযা দফ। 

প্রভাণক :-  ংসিষ্ট আসফদনত্র এফং ভঞ্জুযীমূ 

১৪ রফরফধ ব্যয় ভঞ্জুযী প্রস্তাফ প্রারপ্তয য রনধ িারযত ভদয় প্রধান কাম িারয় ,  মুদ্রণ ও প্রকানা 

অরধদপ্তয 

রজরএপ সরাদনয কাম িক্রভদক রফদফচনা কদয তা কত 

কম িরদফদয ভদে ম্পন্ন কযা য় তায উয রবরত্ত কদয 

াযপযদভন্স রফদফচনা কযা দফ। 

প্রভাণক :-  ংসিষ্ট আসফদনত্র এফং ভঞ্জুযীমূ 

১৫ ই-সেন্ডাদযয ভােদভ ক্রয় সভাে ক্রয়তব্য ফাদজদেয রযভাণ প্রধান কম িারয়, ফাংরাসদ যকাসয 

মুদ্রণারয়, গবন মসভট সপ্রসটং কপ্র, 

ফাংরাসদ সনযাত্তা মুদ্রণারয় ও 

ফাংরাসদ কিনাযী অসপ  

ণ্য ক্রয় কযায োদগ িে সনওয়া দয়দছ। সমদতু এ রদেভো 

নতুন তাই পুদযাদদভ ই-সে ন্ডাসযয ভােদভ ণ্য ক্রয় কযদত 

রকছুো ভয় রাগদত াদয। 

প্রভাণক :- ংসিষ্ট অসপসয দযত্র আহ্বাদনয  সনাটি 

১৬ তবাগ ভাস্ক ব্যফায রনরিতকযণ 

এফাং াভারজক দূযত্ব ফজায় যাো 

প্ররতরদদনয রযদাে ি প্রধান কম িারয়, ফাংরাসদ যকাসয 

মুদ্রণারয়, গবন মসভট সপ্রসটং কপ্র, 

ফাংরাসদ সনযাত্তা মুদ্রণারয় ও 

ফাংরাসদ কিনাযী অসপ 

সকারবড্-১৯ সভাকাদফরায় অরধদপ্তযাধীন অরপ ও 

সপ্রমূদয কর কভ িচাযীদদয তবাগ ভাস্ক ব্যফায ও 

াভারজক দূযত্ব ফজায় যাো। 

প্রভাণক :- ংসিষ্ট অসপসয রযদাে ি 
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াংদমাজনী ৩ 

অন্য অরপদয দে াংরিষ্ট কভ িম্পাদন সূচকমূ 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক সমকর অরপদয াদথ াংরিষ্ট াংরিষ্ট অরপদয াদথ কাম িক্রভ ভন্বদয়য 

সকৌর 

জনফর /কভ িচাযীদদয রনদয়াগ রনধ িারযত ভদয় জনফর রনদয়াগ জনপ্রান ভন্ত্রণারয় রফরবন্ন ভঞ্জুযী এফাং কভ িচাযী  রনদয়াদগয 

সুারয ও অনুদভাদন প্রদান 

মাফতীয় মুদ্রণ কাজ, সভরন ক্রয়, সেনাযী 

ভারাভার ক্রয় অন্যান্য কাজ সুম্পন্ন কযায 

জন্য প্রদয়াজনীয় অথ ি ফযাে প্রদান 

প্রদয়াজন অনুমায়ী ভয়ভত অথ ি ফযাে কযা অথ ি ভন্ত্রণারয় রফরবন্ন মুদ্রণ কাজ , সেনাযী ভারাভার িসয়য 

জন্য  অথ ি ফযাে ; প্রসয়াজনীয় অথ ি ফযাে এ 

প্ররতষ্ঠাদনয এেরতয়ায। 

সেন্ডায কাম িক্রভ সুষ্ঠুবাদফ রযচারনায জন্য 

াফ িক্ষরণক ায়তা কযা 

মথামথ ভদয় াদাে ি প্রদান কযা সন্ট্রার প্ররকউযদভন্ট সেকরনকযার ইউরনে 

(ররটিইউ) 

রযচাররত পেওয়যাদযয ভােদভ সেন্ডায 

কাম িক্রভ ভয়ভত ম্পন্ন কযদত না াযদর 

গ্রাকদক সফা প্রদান ব্যাত দফ। 

সুষ্ঠুবাদফ ভারাভার আঞ্চররক অরপমূদ 

সৌৌঁদছ সদওয়া 

ভয়ভত রযফন যফযা কযা ফাাংরাদদ সযাড্ িান্সদাে ি কদ িাদযন 

(রফআযটির) 

রযফন যফযা কাদজ রনদয়ারজত থাকায 

পদর চারদা ভত রযফন যফযা কযা। 
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াংদমাজনী-৫ 

 

                     দপ্তয/াংস্থায জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-সযকল্পনা, ২০২১-২০২২  

দপ্তয/াংস্থায নাভ: মুদ্রণ ও প্রকানা অসধদপ্তয  

কাম মিসভয নাভ কভ মম্পাদন 

সূচক 

 

সূচসকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়সনয

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসি/দ 

২০২১-

২০২২ 

অথ মফেসযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগসত সযফীক্ষণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ককায়াট মায 

২য় 

ককায়াট মায 

৩য় 

ককায়াট মায 

৪থ ম 

ককায়াট মায 

কভাট 

অজমন 

অসজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাসতষ্ঠাসনক ব্যফস্থা……………………………….....২২ 

১.১ ননসতকতা কসভটিয বা 

আদয়াজন 

বা 

আদয়ারজত 

৪ ংখ্যা কাযী 

সযচারক 

(প্রান-১) 

৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননসতকতা কসভটিয বায 

সদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফাসয়ত 

সদ্ধান্ত 

৬ % উসযচারক; 

কাযী 

সযচারক 

(প্রান-১) 

১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

১.৩ সুান প্রসতষ্ঠায সনসভত্ত 

অংীজসনয 

(stakeholders) 

অংগ্রসণ  বা 

অনুসষ্ঠত বা ২ ংখ্যা উসযচারক; 

কাযী 

সযচারক 

(প্রান-১) 

৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচায ংক্রান্ত প্রশক্ষণ 

আয় াজন 

প্রশক্ষণ 

আয় াশজত 

  ২ ংখ্যা উসযচারক; 

কাযী 

সযচারক 

(প্রান-১) 

২ রক্ষযভাত্রা 

 

 

 

১ 

 

 

 

১ 

 

 

 

  

অজমন      

১.৫ কভ ম-সযসফ উন্নয়ন  উন্নত কভ ি-

রযদফ 

    ২ ংখ্যা 

ও 

তাসযখ 

উসযচারক; 

কাযী 

সযচারক 

(প্রান-১) 

৪ 

১৫.৯.২১ 

১৫.১২.২১ 

১৫.৩.২২ 

১৫.৬.২২ 

রক্ষযভাত্রা 

 

১৫.৯.২১ 

 

১৫.১২.২১ 

 

১৫.৩.২২ 

 

১৫.৬.২২    

অজমন      

অজমন      
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কাম মিসভয নাভ কভ মম্পাদন 

সূচক 

 

সূচসকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়সনয

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসি/দ 

২০২১-

২০২২ 

অথ মফেসযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগসত সযফীক্ষণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ককায়াট মায 

২য় 

ককায়াট মায 

৩য় 

ককায়াট মায 

৪থ ম 

ককায়াট মায 

কভাট 

অজমন 

অসজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর 

কভ ম-সযকল্পনা, ২০২১-২২ ও 

নত্রভাসক সযফীক্ষণ প্রসতসফদন 

ংসিষ্ট ভন্ত্রণারসয় দাসখর ও স্ব 

স্ব ওসয়ফাইসট আসরাডকযণ 

 

 

কভ ম-

সযকল্পনা  ও 

নত্রভাসক 

প্রসতসফদন 

দাসখরকৃত ও 

আসরাডকৃত 

    ১ তাসযখ কাযী 

সযচারক 

(প্রান-১) 

১৫.৭.২১ 

১৫.৯.২১ 

১৫.৩.২২ 

১৫.৬.২২ 

রক্ষযভাত্রা ১০.৬.২১ ১৫.৯.২১ 

 

১৫.৩.২২ 

 

১৫.৬.২২    

অজমন      

১.৭ আওতাধীন  আঞ্চররক/ ভাঠ 

ম িাদয়য কাম িারয় (প্রদমাজয 

সক্ষদত্র) কর্তিক দাসখরকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-

সযকল্পনা ও সযফীক্ষণ  

প্রসতসফদসনয ওয সপডব্যাক 

প্রদান  

সপডব্যাক 

বা/কভ মারা 

অনুসষ্ঠত 

   ৪ তাসযখ কাযী 

সযচারক 

(প্রান-১) 

৩০.৯.২১ 

৩০.১২.২১ 

৩০.৩.২২ 

৩০.৬.২২ 

রক্ষযভাত্রা ৩০.৯.২১ 

 

৩০.১২.২১ 

 

৩০.৩.২২ 

 

৩০.৬.২২    

অর্জন      

১.৮ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান 

এফাং 

পুযস্কাযপ্রাপ্তদদয তাররকা 

ওদয়ফাইদে প্রকা 

প্রদত্ত পুযস্কায     ১ তারযে কাযী 

সযচারক 

(প্রান-১) 

১৫.৬.২০

২২ 

    ১৫.৬.২০

২২ 

   

২.  আরথ িক ব্যফস্থানা উন্নয়ন ........................................................................৮ 

২.১ ২০২১-২২ অথ ম ফেসযয 

িয়-সযকল্পনা সযকল্পনা  

(প্রকসল্পয  অনুসভাসদত ফাসল মক 

িয় সযকল্পনা)   

ওসয়ফাইসট প্রকা 

িয়-

সযকল্পনা 

ওসয়ফাইসট 

প্রকাসত 

২ তাসযখ প্রকল্প 

সযচারক 

৩০.৯.২১ রক্ষযভাত্রা ৩০.৯.২১       

অজমন      
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২.২ প্রকয়েয PSC ও PIC 

বা আয় াজন  

বা আয় াশজত ২ ংখ্যা প্রকল্প 

সযচারক 

৮ রক্ষযভাত্রা ২ ২ ২ ২    

অজমন      

২.৩ ফাশল িক উন্ন ন কভ িসূশচ 

ফাস্তফা ন 

ফাশল িক উন্ন ন 

কভ িসূশচ 

ফাস্তফাশ ত 

   ২ % উসযচার ; 

কাযী 

সযচারক 

(প্রান-১) 

১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজিন      

২.৪ প্রকল্প ভাসপ্ত কসল 

প্রকসল্পয ম্পদ (মানফান, 

কসম্পউটায, আফাফত্র 

ইতযাসদ) সফসধ কভাতাসফক 

স্তান্তয কযা 

প্রকসল্পয 

ম্পদ সফসধ 

কভাতাসফক 

স্তান্তসযত 

    ২ তারযে প্রকল্প 

সযচারক 

৩০.৬.২০২২ রক্ষযভাত্রা    ৩০.৬.২২    

অজিন      

৩. শুদ্ধাচায ংসিষ্ট এফং দুনীসত প্রসতসযাসধ ায়ক অন্যান্য কাম মিভ……………..২০ (অগ্রারধকায রবরত্তদত নুযনতভ াঁচটি কাম িক্রভ) 

৩.১ অগ্রারধকায রবরত্তদত 

সনন রনষ্পরত্তকযণ 

অগ্রারধকায 

রবরত্তদত 

রনষ্পরত্তকযণ 

৪ % সাফ যক্ষণ 

কভ মকতমা  

৮০% রক্ষযভাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজমন      

৩.২ কভ িচাযীদদয জন্য প্ররক্ষণ 

ভরড্উর প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন 

তারযে  ৪ তারযে উসযচারক  ; 

কাযী 

সযচারক 

(প্রান-১) 

৩০.১০.২০

২২ 

রক্ষযভাত্রা  ৩০.১০.

২০২২ 

     

অজমন      

৩.৩ ফদকয়া রফদুযৎ রফর, ারন 

ও জ্বারারনয রফর প্রদান 

ফদকয়া রফর 

প্রদানকৃত 

৪ % উসযচারক; 

কাযী 

সযচারক 

(প্রান-১) 

৮০% রক্ষযভাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজমন      

৩.৪ রফদুযৎ, ারন ও জ্বারারনয 

দফ িাত্তভ ব্যফায রনরিতকযণ  

জ্বারারনয 

দফ িাত্তভ ব্যফায 

রনরিতকযণ 

৪ % উসযচারক; 

কাযী 

সযচারক 

(প্রান-১) 

১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৩.৫ কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয 

ফদররকাদর প্রণীত রনয়ভনীরত 

অনুযণ  

প্রণীত 

রনয়ভনীরত 

অনুযণ 

৪ % উসযচারক; 

কাযী 

সযচারক 

(প্রান-১) 

১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

 

রফ:দ্র:- সকান ক্ররভদকয কাম িক্রভ প্রদমাজয না দর তায কাযণ ভন্তব্য করাদভ উদেে কযদত দফ। 
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াংদমাজনী-৬ 

আ-গবর্ন্যান্স ও উদ্ভাফন কভ যরযকল্পনা ২০২১-২২ ভন্ত্রণারয়/ রফবাগ ও দপ্তয/ংস্থা ম যায়য়য রপয়য জর্ন্ 

 

ক্রভ  কভ িম্পাদন ক্ষক্ষত্র  

 
ভান 

কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ িম্পাদন 

সূচয়কয ভান 

রক্ষযভাত্রা ২০২১-২০২২ 

অাধাযণ উত্তভ চরশত ভান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১] আ-গবর্ন্যান্স ও উদ্ভাফন 

ংক্রান্ত কাম যক্রয়ভয ফাস্তফায়ন 

জজাযদাযকযণ 

 

 

 

 

 

 

৩৫ 

 

[১.১] উদ্ভাফনী ধাযণা ফাস্তফা ন  
[১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাফনী ধাযণা 

ফাস্তফাশ ত 
তাশযখ ৫ ১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] ক্ষফা শজকযণ [১.২.১] একটি ক্ষফা শজকৃত  তাশযখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  জফা শিশজটাইয়জন [১.৩.১] ন্যযনতভ একটি ক্ষফা শিশজটাইজকৃত তাশযখ ৫ ৩০/১২/২০২২ ১৩/০১/২০২2 ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] আতঃপূয়ফ য ফাস্তফারয়ত উদ্ভাফনী ধাযণা, 

রজকৃত ও রডরজটাআজকৃত জফা ংক্রান্ত 

ম যায়রাচনা বা   

[১.৪.১] বা অয়য়ারজত  তারযখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নশথয ব্যফায বৃশদ্ধ [১.৪.১] ই-পাইয়র জনাট রনষ্পরিকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪থ ি শে শফপ্লয়ফয চযায়রঞ্জ 

ক্ষভাকায়ফরা  কযণী  শফলয়  অফশতকযণ 

বা/কভ িারা আয় াজন 

[১.৬.১] বা/কভ িারা আয় াশজত ংখ্যা ৪ ২ ১ - 

 

 

২ 

[২] প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরি  ১৫ 

[২.১] তথ্য ফাতা ন ারনাগাদকযণ 

[২.১.১] তথ্য ফাতা য়ন কর ক্ষফা ফক্স 

ারনাগাদকৃত 
ংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রফরবন্ন প্রকানা ও তথ্যারদ তথ্য 

ফাতা য়ন প্রকারত 
ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গবর্ন্িান্স ও উদ্ভাফন কভ িশযকেনা 

ফাস্তফা ন  

[২.২.১] কভ যরযকল্পনা ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত 

প্ররক্ষণ অয়য়ারজত  
 ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গবর্ন্িান্স কভ িশযকেনা 

ফাস্তফা য়নয জর্ন্ ফযাদ্দকৃত অথ ি ব্যশ ত 
% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কভ িশযকেনায ফাস্তফা ন অগ্রগশত 

ম িায়রাচনা ংক্রান্ত বা আয় াশজত 
ংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কভ িশযকেনায অধ িফাশল িক স্ব-

মূল্যা ন প্রশতয়ফদন ভশিশযলদ শফবায়গ/ 

ঊর্ধ্িতন কর্তিয়ক্ষয শনকট ক্ষপ্রশযত 

তাশযখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] ক্ষদয়/শফয়দয় ফাস্তফাশ ত ন্যযনতভ 

একটি উয়যাগ শযদ িনকৃত 
ংখ্যা ৩ 

৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 
- 



১২ 

 

াংদমাজনী-৭ 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠান/দপ্তয ংস্থা/ ভাঠ ম যাজয়য দপ্তয এয রবয়মাগ প্ররতকায ব্যফস্থা ংক্রান্ত কভ যরযকল্পনা, ২০২১-২০২২ 
 

কাম িক্রয়ভয 

ক্ষক্ষত্র 

 

ভান 
কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

 

 

প্রভাণক 
একক 

 

কভ িম্পাদন 

সূচয়কয ভান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

রক্ষযভাত্রা ২০২১-২০২২ 

অাধাযণ 
অশত 

উত্তভ 
উত্তভ চরশত ভান 

চরশত ভায়নয 

শনয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাশতষ্ঠাশনক 

ব্যফস্থানা 

 

 

৫ 

[১.১] রবয়মাগ রনষ্পরি কভ যকতযা 

(রনক) ও অরর কভ যকতযায তথ্য 

ওয়য়ফাআয়ট ত্রৈভারক রবরিয়ত 

ারনাগাদকযণ  

[১.১.১]  অশনক ও 

আশর কভ িকতিায 

তথ্য ারনাগাদকৃত 

এফং ওয় ফাইয়ট 

আয়রািকৃত 

ারনাগাদ 

ম্পয়ন্নয 

যকারয ৈ, 

ওয়য়ফাআয়টয 

ররংক 

ংখ্যা 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

শযফীক্ষণ 

ও ক্ষভতা 

উন্ন ন 

 

২০ 

[২.১] রনরদ যষ্ট ভয়য় নরাআন / 

পরাআয়ন প্রাপ্ত রবয়মাগ রনষ্পরি 

এফং রনষ্পরি ংক্রান্ত ভারক 

প্ররতয়ফদন উর্ধ্যতন কর্তযক্ষ ফযাফয 

জপ্রযণ   

[২.১.১] রবয়মাগ 

রনষ্পরিকৃত  

রনষ্পরি 

প্ররতয়ফদন 

% 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কভ যকতযা/কভ যচাযীয়দয রবয়মাগ 

প্ররতকায ব্যফস্থা এফং রজঅযএ 

পটওয়যায রফলয়ক প্ররক্ষণ 

অয়য়াজন 

[২.২.১] প্ররক্ষণ 

অয়য়ারজত 

রপ 

অয়দ, 

অয়রাচযসূরচ, 

উরস্থরতয 

ারজযা 

ংখ্যা 
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রভাশক শবশত্তয়ত শযফীক্ষণ 

এফং ত্রত্রভাশক শযফীক্ষণ প্রশতয়ফদন 

উর্ধ্িতন কর্তিয়ক্ষয শনকট ক্ষপ্রযণ 

[২.৩.১] ত্রত্রভাশক 

প্রশতয়ফদন ক্ষপ্রশযত 

রযফীক্ষণ 

প্ররতয়ফদন 
  

ংখ্যা 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] রবয়মাগ প্ররতকায ব্যফস্থানা 

রফলয়য় জেকয়াল্ডাযগয়ণয ভন্বয়য় 

ফরতকযণ বা  

[২.৪.১] বা 

নুরষ্ঠত 

বায 

কাম যরফফযণী ংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 

 

২০ 
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াংদমাজনী-৮ 

 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠান/দপ্তয ংস্থা/ভাঠ ম যায়য়য দপ্তয এয জফা প্রদান প্ররতশ্রুরত ফাস্তফায়ন কভ যরযকল্পনা, ২০২১-২০২২  

 

 

কাম িক্রয়ভয 

ক্ষক্ষত্র 

 

ভান 
কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

প্রভাণক 

 

একক 

 

কভ িম্পাদন 

সূচয়কয ভান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

রক্ষযভাত্রা ২০২১-২০২২ 

অাধাযণ 
অশত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চরশত 

ভান 

চরশত 

ভায়নয 

শনয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাশতষ্ঠাশনক 

 

 

১৩ 

[১.১] জফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

শযফীক্ষণ কশভটিয শদ্ধান্ত 

ফাস্তফা ন 

[১.১.১] শদ্ধান্ত 

ফাস্তফাশ ত 

ফাস্তফায়ন 

প্ররতয়ফদন 
% ৮ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] জফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

ত্রৈভারক রবরিয়ত 

ারনাগাদকযণ   

[১.২.১] 

ওয়য়ফাআয়ট 

প্ররত ত্রৈভারয়ক 

ারনাগাদকৃত 

ওয়য়ফাআয়ট 

ারনাগাদকৃত 

জফা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত 

ংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩ - - - 

ক্ষভতা অজিন ১২ 

[২.১] জফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

রফলয়ক  প্ররক্ষণ অয়য়াজন  

 

[১.১.১] প্ররক্ষণ 

অয়য়ারজত 

প্ররক্ষণ অয়দ, 

অয়রাচযসূরচ, 

প্ররক্ষণাথীয়দয 

তাররকা, 

ারজযাীট 

 

ংখ্যা 

 

৫ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  ক্ষফা প্রদান শফলয়  

ক্ষেকয়াল্ডাযগয়ণয ভন্বয়  

অফশতকযণ বা আয় াজন 

[১.৩.১]  

ফরতকযণ 

বা নুরষ্ঠত 

বায 

কাম যরফফযণী 
ংখ্যা ৭ - - ২ ১ - - - 
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াংদমাজনী-৯ 

তথ্য অসধকায সফলসয় ২০২১-২২ অথ মফেসযয ফাসল মক কভ মসযকল্পনা (কর যকাসয অসপসয জন্য প্রসমাজয) 

কাম িক্রয়ভয 

ক্ষক্ষত্র 

 

ভান 
কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ িম্পাদন 

সূচয়কয 

ভান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

রক্ষযভাত্রা ২০২১-২০২২ 

প্রভাণক অাধাযণ 
অশত 

উত্তভ 
উত্তভ  

চরশত 

ভান 

চরশত 

ভায়নয 

শনয়ে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাশতষ্ঠাশনক ১০ 

[১.১] তথ্য অশধকায আইন 

অনুমা ী শনধ িাশযত ভয় য ভয়ে 

তথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] শনধ িাশযত 

ভয় য ভয়ে তথ্য 

প্রদানকৃত 

% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
উর্ধ্িতন কাম িারয়  

ক্ষপ্রশযত  প্রশতয়ফদন 

 

ক্ষভতা 

বৃরি 

১৫ 

[১.২] স্বপ্রয়ণারদতবায়ফ 

প্রকায়মাগ্য তথ্য ারনাগাদ কয়য 

ওয়য়ফাআয়ট প্রকা 

[১.2.১] ারনাগাদকৃত 

তথ্য ওয়য়ফাআয়ট 

প্রকারত 

তাশযখ 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

ারনাগাদকৃত 

স্বপ্রয়ণারদতবায়ফ 

প্রকায়মাগ্য তথ্য 

ওয় ফাইয়টয শরংক। 

[১.৩] ফারল যক প্ররতয়ফদন প্রকা  
[১.3.১] ফারল যক 

প্ররতয়ফদন প্রকারত  
তারযখ  ০৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-

১১-

২০২১ 

১৫-

১২-

২০১৯ 

- - 
ফাশল িক প্রশতয়ফদয়নয 

কশ 

[১.৪]  তথ্য অশধকায আইন, 

২০০৯ এয ৫ ধাযা অনুায়য 

মাফতী  তয়থ্যয কযাটাগশয  ও 

কযাটারগ ত্রতশয/ ারনাগাদকযণ 

[১.4.১]  তয়থ্যয 

কযাটাগশয  ও কযাটারগ 

প্রস্তুতকৃত/ারনাগাদকৃত 

তাশযখ ০৩   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

ংশিষ্ট শফল  

অন্তর্ভ িক্তকৃত ভাশক 

ভন্ব  বায 

কাম িশফফযণী 

[১.৫] তথ্য অশধকায আইন ও 

শফশধশফধান ম্পয়কি 

জনয়চতনতা বৃশদ্ধকযণ 

[১.5.১]  প্রচায 

কাম যক্রভ ম্পন্ন 
ংখ্যা ০৩   ৩ ২ ১ - - 

বা, ক্ষশভনায, 

কভ িারায অশপ 

আয়দ শকংফা 

প্রচাযয়ত্রয কশ। 

[১.৬] তথ্য রধকায রফলয়য় 

কভ িকতিায়দয প্রশক্ষণ আয় াজন    

[১.6.১] প্রশক্ষণ 

আয় াশজত 
ংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

প্রশক্ষণ আয় াজয়নয 

অশপ আয়দ 

 

 

 

 


