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কমসৃম্পাদননর সাচবকৃ চেত্র  

সাম্প্রচর্ক অজৃন, েযানলঞ্জ এবং ভচবষ্যৎ পচরকল্পনা 

সাম্প্রচর্ক বছরসমূনহর (৩ বছর) প্রধান অজৃনসমূহ 
 

গর্ ০১ চফব্রুয়াচর ২০১৮ র্াচরখ কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃনক্ষর ২৪০ জনবল সম্বচলর্ সাংগঠচনক কাঠানমা চূড়ান্ত অনুনমাদনপূবকৃ সরকাচর 

আনদশ (চজও) জাচর করা হয়। ২৯ ননভম্বর ২০১৮ র্াচরখ কমকৃর্াৃ-কমেৃারী চননয়ানগর প্রচবধান চগনজনে প্রকাচশর্ হয়। ০৫ জুলাই, ২০২০ 

র্াচরখ ১৩ জন জনবল চননয়াগ প্রদান করা হয়। কক্সবাজার শহনরর চসৌন্দ  ৃবৃচির লনক্ষয শহনরর ০৪টি গুরুত্বপূণ ৃপনয়ন্ট ০৪টি ভাস্কর্য্ৃ চনমাৃণ 

করা হয়। কক্সবাজানরর চমচরন ড্রাইভ এবং শহনরর চসৌন্দ  ৃবৃচির লনক্ষয সড়ক আনলাকায়ন-০১ প্রকনল্পর আওর্ায় (দচরয়ানগর-চহমছচড়) 

এলাকা এবং সড়ক আনলাকায়ন প্রকল্প-০২ প্রকনল্পর আওর্ায় কক্সবাজার পুনরা শহনর এলইচি লাইে স্থাপন করা হনয়নছ। বাংলানদনশর 

রাজননচর্ক ইচর্হাস, বাংলানদশ সরকানরর চবচভন্ন উন্নয়ন ও কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃনক্ষর উন্নয়নমূলক কা কৃ্রম সম্বচলর্ ‘চেরানকাো’ স্থাপন 

করা হনয়নছ। ০১ চফব্রুয়ারী, ২০২০ র্াচরখ কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃনক্ষর ৬৯০.৬৭ বগচৃকনলাচমোর এচরয়া চনধাৃরণ পূবকৃ প্রজ্ঞাপন জাচর করা 

হনয়নছ। কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃনক্ষর বহুর্ল অচফস ভবন চনমাৃণ কাজ ৮৫% সম্পন্ন করা হনয়নছ। ০৯ অনটাবর, ২০২০ র্াচরখ কক্সবাজার 

শহরস্থ ঐচর্হযবাহী লালচদঘী, চগালচদঘী ও বাজারঘাো পুকুর পুনবাৃসনসহ চভৌর্ সুন াগ-সুচবধার উন্নয়ন প্রকনল্পর শুভ উনবাধন। কক্সবাজার 

চজলার হচলনি চমাড়-বাজারঘাো-লারপাড়া (বাস স্ট্যান্ড) প্রধান সড়ক সংস্কারসহ প্রশস্তকরণ প্রকনল্পর ১৫% কাজ সম্পন্ন করা হনয়নছ। 

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ আবাচসক ফ্ল্যাে উন্নয়ন প্রকল্প-১ শীষকৃ প্রকনল্পর ৩০৫ টি ফ্ল্যাে সামচয়ক বরাদ্দ প্রদান করা হনয়নছ। মাঠ প াৃনয় 

কানজর অগ্রগচর্ ৪৫%। কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ সবুজায়ন প্রকনল্পর মাধ্যনম ০১ লক্ষ গানছর োরা চরাপননর অংশ চহনসনব 

পাটুয়ারনেক হনর্ চেকনাফ প নৃ্ত চবচভন্ন ফলজ ও বনজ গানছর ১০ হাজার গানছর োরা চরাপন করা হনয়নছ। কক্সবাজার সমুদ্র সসকনর্র লাল 

কাকড়া, সাগরলর্া, কচ্ছপ, িলচফনসহ অন্যান্য জীব সবচেত্রয রক্ষার চনচমত্ত চঘরা-নবড়া প্রদাননর মাধ্যনম প্রনয়াজনীয় পদনক্ষপ গ্রহণ করা 

হনয়নছ। পচরকচল্পর্ নগরী বাস্তবায়ননর অংশ চহনসনব ৪৯৯ টি ইমারদতর নক্সা অনুদমােন এবাং ৯৫২ টি ভূচম ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান করা 

হনয়নছ। 

সমস্যা এবং েযানলঞ্জসমূহ 

সমস্যা 

 নতুন প্ররতষ্ঠান রহদসদব জনবল সাংকট এবাং পূদব ি অপররকরল্পতিাদব গদে উঠা অবকাঠাদমা অপসারণ। 

 

েযানলঞ্জ 

 জনসদিতনতার অিাব, মাস্টার প্ল্যান সম্পদকি ধারনা ও ইমারত রনম িাণ আইন ও রবরধ সম্পদকি না জানা ইতযারে। 

 

ভচবষ্যৎ পচরকল্পনা 

কক্সবাজার চজলার মহাপচরকল্পনা প্রণয়ন; প্রচর্টি উপনজলায় আন্তজৃাচর্ক মাননর সুচবধা সম্বচলর্ ০১টি কনর চশশু পাকৃ স্থাপন; বাঁকখালী নদী 

সংলগ্ন ১৫০ ফুে প্রশস্ত সবুজ চবস্ট্নী সহকানর সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প; প েন শহনর আবাচসক সমস্যা ও জনগনণর োচহদা পূরনণর লনক্ষয প াৃপ্ত 

আবাসন প্রকল্প গ্রহণ; কক্সবাজানর সুপারমল, চসনননেক্স সম্বচলর্ একটি অর্যাধুচনক চিমপাক চনমাৃণ; ইনকা-টুযচরজম পাক স্থাপন। 

২০২১-২২ অিবৃছনরর সম্ভাব্য প্রধান অজৃনসমূহ 

হচলনি চমাড়-বাজার ঘাো-লারপাড়া (বাস স্ট্যান্ড) প্রধান সড়ক সংস্কারসহ প্রশস্তকরণ প্রকনল্পর ক্রমপুচঞ্জর্ ৭৫% কাজ সম্পন্ন করা; কক্সবাজার 

চজলার মহাপচরকল্পনা প্রণয়ন প্রকনল্পর ১০% কাজ সম্পন্ন করা; বেবন্ধু স্মাে ৃচসটি এবং বেবন্ধু চিম পাক ৃপ্রকনল্পর চিচপচপ প্রণয়ন; ১টি 

ভাস্ক  ৃচনমাৃণ; কউনকর আওর্াধীন এলাকায় ভূচম ব্যবহার ছাড়পত্র ও ইমারনর্র নকশা অনুনমাদন; ফ্ল্যাে উন্নয়ন প্রকনল্পর অবচশষ্ট ফ্ল্যানের 

সামচয়ক বরাদ্দ প্রদান; জনবল চননয়াগ; জীব সবচেত্রয সংরক্ষণ, পচরনবশ সুসংহর্ চবননাদন ও চসবামূলক সুচবধা সৃচষ্ট প্রকনল্পর চিচপচপ প্রণয়ন। 
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প্রস্তাবনা 

প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরি, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ সজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ 

ব্যবহার রনরিতকরদণর মােদম  রূপকল্প ২০৪১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

চেয়ারম্যান, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

এবাং 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

সচেব, গৃহায়ন ও গণপূর্ ৃমন্ত্রণালয় 

 

এর মদে ২০২১ সানলর জুন মানসর .........................তাররদে এই বারষ িক কম িসম্পােন চুরি  

স্বাক্ষররত হল।   

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন:  
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সসকশন ১:  

 

রূপকল্প, অরিলক্ষয, কমসৃম্পাদননর চক্ষত্র এবাং কার্ িাবরল 

১.১ রূপকল্প: 

আধুচনক ও আকষণৃীয় পচরকচল্পর্ প েৃন নগরী প্রচর্ষ্ঠা করা।  

১.২ অচভলক্ষয: 

পচরকচল্পর্ নগরায়ন এবং আবাসননর সুন াগ-সুচবধা সম্প্রসারন এর মাধ্যনম কক্সবাজারনক একটি চেকসই, 

চবকচশর্ ও আধুচনক প েৃন নগরী চহনসনব গনড় চর্ালা। 

১.৩ কমসৃম্পাদননর চক্ষত্র (সংচিষ্ট অচফস কর্তকৃ চনধাৃচরর্, সনবাৃচ্চ ৫টি): 

১) চভৌর্ অবকাঠানমাগর্ উন্নয়ন; 

২) পরর রল্পত প মটন নগরী বোস্তবোয়যনর রনরর্ত্ত  ো ম র পদযেপ গ্রহণ; 

৩) আবোসযনর সুয োগ-সুরবিো সম্প্রসোরণ; 

৪) জনবল রনযয়োগ ও  র্ মের্তো বৃরদ্ধ এবং প্রোরতষ্ঠোরন  সের্তো বৃরদ্ধ; 

 

সুশোসন ও সংস্কোরমূল   র্ মসম্পোদযনর কেত্র (মচন্ত্রপচরষদ চবভাগ কর্তকৃ চনধাৃচরর্) 

১) সুশোসন ও সংস্কোরমূল   ো মক্রর্ কজোরদোর রণ 

 

1.4  ো মোবরল: (আইন/রবরি দ্বোরো রনি মোররত  ো মোবরল: 

 ভূরমর সর্ৌরিক ব্যবহার রনরিত কদর মহাপররকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। 

 ভূরমর উপর সর্দকান প্রকৃরতর অপররকরল্পত উন্নয়ন রনয়ন্ত্রণ এবাং আধুরনক ও আকষ িণীয় পর্ িটন অঞ্চল ও নগর পররকল্পনা 

সাংক্রান্ত রবরিন্ন উন্নয়নমূলক কার্ িাবলী গ্রহণ। 

 পর্ িটন রশদল্পর রবকাশসহ কর্তিপদক্ষর আওতাধীন এলাকার গৃহায়ন ও আবাসন সুরবধা সম্প্রসারদণর লদক্ষয পর্ িটনদকন্দ্রীক 

আবারসক, বারণরজযক, রবদনােন, রশল্প বা এতদ সম্পরকিত অবকাঠাদমা রনম িাদণর জন্য পৃথক পৃথক এলাকার অবস্থান 

রনধ িারণ ও সাংরক্ষণ রনরিত কররবার লদক্ষয সুদুরপ্রসারী উন্নয়ন পররকল্পনা গ্রহণ।  

 সমুদ্র সসকদতর রনরে িষ্ট সীমানার মদে এবাং কউদকর আওতাধীন এলাকায় রবরধ বরহভূ িত স্থাপনা রনম িাণ রনয়ন্ত্রণ ও 

অপসারণ। 

 অপররকরল্পত, অপ্রশস্ত ও রিরি বসরত অপসারণক্রদম নূতন আবাসন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবাং উি এলাকার 

বারসন্দাগদণর পুনব িাসন। 

 নগরীর প্রনয়াজনানুসানর উন্নয়ন পররকল্পনা এবাং িরবষ্যৎ কম-ৃপররকল্পনা প্রণয়ন করা; 

 অববধ রনম িাণ সরাধ এবাং ইমারত রনম িাণ চবচধমালা অনু ায়ী ইমারদতর নক শা অনুদমােন করা; 

 প্ররশক্ষদণর মােদম দক্ষ জনবল সর্রী করা।
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চসকশন ২ 

চবচভন্ন কা কৃ্রনমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) 

চূড়ান্ত ফলাফল/ 

প্রভাব 
কমসৃম্পাদন সূেকসমূহ একক 

প্রকৃর্ অজৃন লক্ষযমাত্রা  

২০২১-২২ 

প্রনক্ষপণ   
চনধাৃচরর্ লক্ষযমাত্রা অজৃননর চক্ষনত্র 

চ ৌিভানব দাচয়ত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/ 

চবভাগ/ সংস্হাসমূনহর নাম 

 

উপাত্ত সূত্র 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

[১] কিৌত 

অব োঠোযর্োগত উন্নয়ন 

সড়ক সংস্কার ও প্রশস্তকরণ %  ১৫% ৬০% ২৫%  গৃহায়ন ও গণপূর্ ৃমন্ত্রণালয়, অি ৃমন্ত্রণালয় 

এবং কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ 

৮ম পঞ্চ বাচষকৃী পচরকল্পনা 

চেচবল নং-৯.১৪ 

[২] পরর রল্পত প মটন 

নগরী বোস্তবোয়যনর 

রনরর্ত্ত  ো ম র 

পদযেপ গ্রহণ 

মহাপচরকল্পনা প্রণয়নকৃর্ %  --- ১০% ৮০% ১০০% গৃহায়ন ও গণপূর্ ৃমন্ত্রণালয়, অি ৃমন্ত্রণালয় এবং 

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ 

৮ম পঞ্চ বাচষকৃী পচরকল্পনা 

চেচবল নং-৯.১৪ 

চিচপচপ প্রণয়নকৃর্ র্াচরখ  --- ১৫ জুন ২০২২   কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ ৮ম পঞ্চ বাচষকৃী পচরকল্পনা 

চেচবল নং-৯.১৪ 

ভাস্ক  ৃচনমাৃণ সম্পন্ন %  --- ১০০%   কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ ৮ম পঞ্চ বাচষকৃী পচরকল্পনা 

চেচবল নং-৯.১৪ 

ছাড়পত্র প্রদানকৃর্ সংখ্যা  ২১২ ১৩০   কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ ৮ম পঞ্চ বাচষকৃী পচরকল্পনা 

চেচবল নং-৯.১৪ 

নকশা অনুনমাদনকৃর্ সংখ্যা  ১৭৫ ১০০   কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ ৮ম পঞ্চ বাচষকৃী পচরকল্পনা 

চেচবল নং-৯.১৪ 

সভা আনয়াজনকৃর্ সংখ্যা  ০৪ ১৫ জুন ২০২২   কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ ৮ম পঞ্চ বাচষকৃী পচরকল্পনা 

চেচবল নং-৯.১৪ 

অননুনমাচদর্ ভবন অপসারণ সংখ্যা  ২৪ ১০   কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ ৮ম পঞ্চ বাচষকৃী পচরকল্পনা 

চেচবল নং-৯.১৪ 

িাোনবইজ হালনাগাদকৃর্ সংখ্যা  ---- ৫০০   কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ ৮ম পঞ্চ বাচষকৃী পচরকল্পনা 

চেচবল নং-৯.১৪ 

িাোনবইজ হালনাগাদকৃর্ সংখ্যা  ---- ৩০০   কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ ৮ম পঞ্চ বাচষকৃী পচরকল্পনা 

চেচবল নং-৯.১৪ 

চিচপচপ প্রণয়নকৃর্ র্াচরখ  ---- ১৫ জুন ২০২২   কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ ৮ম পঞ্চ বাচষকৃী পচরকল্পনা 

চেচবল নং-৯.১৪ 

[৩] আবোসযনর সুয োগ-

সুরবিো সম্প্রসোরণ 

ফ্ল্যানের সামচয়ক বরাদ্দ প্রদানকৃর্ সংখ্যা  ২৬৫ ৭৫ -- -- কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ ৮ম পঞ্চ বাচষকৃী পচরকল্পনা 

চেচবল নং-৯.১৫ 

চিচপচপ প্রণয়নকৃর্ র্াচরখ  --- ১৫ জুন ২০২২   কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ ৮ম পঞ্চ বাচষকৃী পচরকল্পনা 

চেচবল নং-৯.১৫ 

[৪] জনবল রনযয়োগ,  

 র্ মের্তো বৃরদ্ধ এবং 

প্ররতষ্ঠোরন  সের্তো বৃরদ্ধ 

জনবল চননয়ানগর পরীক্ষা গ্রহণ র্াচরখ  ৩৮ ১৫ জুন ২০২২   গৃহায়ন ও গণপূর্ ৃমন্ত্রণালয় 

এবং কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ 

৮ম পঞ্চ বাচষকৃী পচরকল্পনা 

চেচবল নং-৯.১৫ 

প্রচশক্ষণ প্রদানকৃর্ জনঘন্টা  ৫০ ৫০   কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ ৮ম পঞ্চ বাচষকৃী পচরকল্পনা 

চেচবল নং-৯.১৫ 

ই-চজচপ বাস্তবায়ননর হার %  ১০০% ১০০%   কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ ৮ম পঞ্চ বাচষকৃী পচরকল্পনা 

চেচবল নং-৯.১৫ 



7 

 

সসকশন ৩  র্ মসম্পোদন পরর ল্পনো 
 

কমসৃম্পাদন চক্ষত্র 

চক্ষনত্রর 

মান 

 

কা কৃ্রম কম িসম্পােন সূিক 
গণনা 

পিচর্ 
একক 

কম িসম্পােন 

সূিদকর 

মান 

 প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/চনণাৃয়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০১৯-

২০ 
২০২০-২১ 

অসাধারণ 
অরত 

উত্তম 
উত্তম 

িলরত 

মান 

িলরত মাদনর 

রনদম্ন 
২০২২-

২৩ 
২০২৩-

২৪ 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কমসৃম্পাদন চক্ষত্রসমূহ (চবচধ/আইন বারা চনধাৃচরর্ দাচয়ত্ব অনু ায়ী, সনবাৃচ্চ ৫টি) ৭০   

[১] চভৌর্ 

অবকাঠানমাগর্ 

উন্নয়ন 

১৩ [১.১] হচলনি চমাড়-বাজার ঘাো-

লারপাড়া (বাস স্ট্যান্ড) প্রধান সড়ক 

সংস্কারসহ প্রশস্তকরণ 

[১.১.১] সড়ক সংস্কার ও 

প্রশস্তকরণ 

গড় % ১৩  ১৫% ৬০% ৫৫% ৫০% ৪৫%  ২৫% --- 

[২] পচরকচল্পর্ প েৃন 

নগরী বাস্তবায়ননর 

চনচমত্ত কা কৃর 

পদনক্ষপ গ্রহণ 

২৫ [২.১] কক্সবাজার চজলার 

মহাপচরকল্পনা প্রণয়ন 

[২.১.১] মহাপচরকল্পনা প্রণয়নকৃর্ গড় % ০৫  --- ১০% ০৮% ০৬% ০৪%  ৫০% ৪০% 

 [২.২] বেবন্ধু চিম পাক ৃপ্রকল্প 

বাস্তবায়ন 

[২.২.১] চিচপচপ প্রণয়নকৃর্ র্াচরখ র্াচরখ ০১  --- ১৫ মাে ৃ

২০২২ 

১৫ এচপ্রল 

২০২২ 

১৫ চম 

২০২২ 

১৫ জুন 

২০২২ 

 --- --- 

 [২.৩] ০১টি ভাস্ক  ৃচনমাৃণ [২.৩.১] ভাস্ক  ৃচনমাৃণ সম্পন্ন গড় % ০৪  --- ১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫%  --- --- 

 [২.৪] ভূচম ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান [২.৪.১] ছাড়পত্র প্রদানকৃর্ সমচষ্ট সংখ্যা ০৪  ২১২ ১৩০ ১২০ ১১০ ১০০  ১৫০ ১৬০ 

 [২.৫] ইমারনর্র নকশা অনুনমাদন [২.৫.১] নকশা অনুনমাদনকৃর্ সমচষ্ট সংখ্যা ০৪  ১৭৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০  ১৩০ ১৫০ 

 [২.৬] প েৃন নগরী চবচনমাৃনণর লনক্ষয 

চস্ট্কনহাল্ডানদর সানি মর্চবচনময় সভা 

[২.৬.১] সভা আনয়াজনকৃর্ সমচষ্ট সংখ্যা ০২  ০৪ ০১ ০১ ০১ ০১  ০৪ ০৬ 

 [২.৭] অননুনমাচদর্ ভবন অপসারণ [২.৭.১]অননুনমাচদর্ ভবন অপসারণ সমচষ্ট সংখ্যা ০২ --- ২৪ ১০ ০৮ ০৬ ০৪  ১৫ ২০ 

 [২.৮] ভূচম ব্যবহার ছাড়পনত্রর 

িাোনবইজ হালনাগাদকরন 

[২.৮.১] িাোনবইজ হালনাগাদকৃর্ সমচষ্ট সংখ্যা ০১ --- ---- ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০  ৫০০ ৬০০ 

 [২.৯] নকশা অনুনমাদননর িাোনবইজ 

হালনাগাদকরন 

[২.৯.১] িাোনবইজ হালনাগাদকৃর্ সমচষ্ট সংখ্যা ০১ --- ---- ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৮০  ৩৫০ ৪০০ 

 [২.১০] জীব সবচেত্রয সংরক্ষণ, পচরনবশ 

সুসংহর্ চবননাদন ও চসবামূলক সুচবধা 

সৃচষ্ট প্রকল্প  

[২.১০.১] চিচপচপ প্রণয়নকৃর্ র্াচরখ র্াচরখ ০১ --- ---- ১৫ মাে ৃ

২০২২ 

১৫ এচপ্রল 

২০২২ 

১৫ চম 

২০২২ 

১৫ জুন 

২০২২ 

 --- --- 

[৩] আবাসননর 

সুন াগ-সুচবধা 

সম্প্রসারণ 

১৪ [৩.১] কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ 

আবাচসক ফ্ল্যাে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন 

[৩.১১.] ফ্ল্যানের সামচয়ক বরাদ্দ 

প্রদানকৃর্ 

সমচষ্ট সংখ্যা ১২ --- ২৬৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০  --- --- 

 [৩.২] বেবন্ধু স্মাে ৃচসটি প্রকল্প 

বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] চিচপচপ প্রণয়নকৃর্ র্াচরখ র্াচরখ ০২ --  ১৫ মাে ৃ

২০২২ 

১৫ এচপ্রল 

২০২২ 

১৫ চম 

২০২২ 

১৫ জুন 

২০২২ 

 --- --- 

[৪] জনবল চননয়াগ,  

কমকৃ্ষমর্া বৃচি এবং 

প্রচর্ষ্ঠাচনক সক্ষমর্া 

বৃচি 

১৮ [৪.১] জনবল চননয়াগ [৪.১.১] জনবল চননয়ানগর পরীক্ষা 

গ্রহণ 

র্াচরখ র্াচরখ ০৫ -- ৩৮ ১৫ মাে ৃ

২০২২ 

১৫ এচপ্রল 

২০২২ 

১৫ চম 

২০২২ 

১৫ জুন 

২০২২ 

 ২০ ৩০ 

 [৪.২] জনবনলর প্রচশক্ষণ প্রদান [৪.২.১] প্রচশক্ষণ প্রদানকৃর্ জনঘন্টা জনঘন্টা ০৭  ৫০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০  ৬০ ৬০ 

 [৪.৩] ইচজচপ (e-GP) বাস্তবায়ন [৪.৩.১] বাস্তবায়ননর হার গড় % ০৬ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০%  ১০০% ১০০% 
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কমসৃম্পাদন চক্ষত্র 

চক্ষনত্রর 

মান 

 

কা কৃ্রম কম িসম্পােন সূিক 
গণনা 

পিচর্ 
একক 

কম িসম্পােন 

সূিদকর 

মান 

 প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/চনণাৃয়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০১৯-

২০ 
২০২০-২১ 

অসাধারণ 
অরত 

উত্তম 
উত্তম 

িলরত 

মান 

িলরত মাদনর 

রনদম্ন 
২০২২-

২৩ 
২০২৩-

২৪ 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

 সুশাসন ও সংস্কারমূলক কমসৃম্পাদননর চক্ষত্র (মচন্ত্রপচরষদ চবভাগ কর্তকৃ চনধাৃচরর্)  

সুশোসন ও 

সংস্কোরমূল  

 ো মক্রযর্র বোস্তবোয়ন 

কজোরদোর রণ 

৩০ ১) শুিাোর কমপৃচরকল্পনা বাস্তবায়ন 
শুদ্ধোচোর  র্ মপরর ল্পনো বোস্তবোরয়ত র্াচরখ র্াচরখ 10   

১০ জুন 

২০২২ 

১৫ জুন 

২০২২ 

২০ জুন 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২২ 
   

২) ই-গভন্যৃান্স/ উদ্ভাবন কমপৃচরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 
ই-গভন্যৃান্স/ উদ্ভাবন কমপৃচরকল্পনা 

বোস্তবোরয়ত 
র্াচরখ র্াচরখ 10   

১০ জুন 

২০২২ 

১৫ জুন 

২০২২ 

২০ জুন 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২২ 
   

৩) র্থ্য অচধকার কমপৃচরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 
র্থ্য অচধকার কমপৃচরকল্পনা 

বাস্তবাচয়র্ 
র্াচরখ র্াচরখ 3   

১০ জুন 

২০২২ 

১৫ জুন 

২০২২ 

২০ জুন 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২২ 

   

৪) অচভন াগ প্রচর্কার কমপৃচরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 
অচভন াগ প্রচর্কার কমপৃচরকল্পনা 

বাস্তবাচয়র্ 
র্াচরখ র্াচরখ 4   

১০ জুন 

২০২২ 

১৫ জুন 

২০২২ 

২০ জুন 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২২ 

   

৫) চসবা প্রদান প্রচর্শ্রুচর্ কমপৃচরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 
চসবা প্রদান প্রচর্শ্রুচর্ 

কমপৃচরকল্পনা বাস্তবাচয়র্ 
র্াচরখ র্াচরখ 3   

১০ জুন 

২০২২ 

১৫ জুন 

২০২২ 

২০ জুন 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২২ 
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আরম, (এচপএ প্রস্তুর্কারী অচফনসর অচফস প্রধাননর পদবী ও অচফনসর নাম),  চহনসনব (ঊর্ধ্ৃর্ন 

অচফনসর অচফস প্রধাননর পদবী ও অচফনসর নাম) রনকট অঙ্গীকার কররি সর্ এই চুরিদত বরণ িত 

ফলাফল অজিদন সদিষ্ট থাকব।  

আরম, (ঊর্ধ্ৃর্ন অচফনসর অচফস প্রধাননর পদবী ও অচফনসর নাম) চহনসনব  (এচপএ প্রস্তুর্কারী 

অচফনসর অচফস প্রধাননর পদবী ও অচফনসর নাম) এর রনকট অঙ্গীকার কররি সর্ এই চুরিদত বরণ িত 

ফলাফল অজিদন প্রদয়াজনীয় সহদর্ারগতা প্রোন করব। 

 

স্বাক্ষররত: 

 

---------------------------------------                       ----------------------------- 

এচপএ প্রস্তুর্কারী কর্তপৃনক্ষর পদবী                  তাররে                                              

অচফনসর নাম  

 

 

 ---------------------------------------                    --------------------------------- 

ঊর্ধ্ৃর্ন কর্তপৃনক্ষর পদবী            তাররে 

অচফনসর নাম  
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সংন াজনী-১ শব্দসংনক্ষপ 

 

 

 

শব্দ সাংক্ষদপ  

 

ক্রচমক নং শব্দ সংনক্ষপ (Acronyms) চববরণ 

০১ কউক কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ 

০২ CoxDA Cox’s Bazar Development Authority 

০৩ GIS Geographic Information System 

০৪ GRS Grievance Redress System 

০৫ BC Building Construction 
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সংন াজনী- ২: 
 

কমসৃম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক 
 

ক্ররমক 

নম্বর 
কা কৃ্রম কম িসম্পােন সূিক 

বাস্তবায়নকারী অনু 

রবিাগ, অরধশাো, শাো 
লক্ষযমাত্রা অজৃননর প্রমাণক 

১ 
হচলনি চমাড়-বাজার ঘাো-লারপাড়া (বাস স্ট্যান্ড) প্রধান সড়ক 

সংস্কারসহ প্রশস্তকরণ 
সড়ক সংস্কার ও প্রশস্তকরণ সংচিষ্ট শাখা প্রকল্প পচরোলক হনর্ চপ্রচরর্ প্রচর্নবদন 

২ কক্সবাজার চজলার মহাপচরকল্পনা প্রণয়ন মহাপচরকল্পনা প্রণয়নকৃর্ সংচিষ্ট শাখা প্রকল্প পচরোলক হনর্ চপ্রচরর্ প্রচর্নবদন 

৩ বেবন্ধু চিম পাক ৃপ্রকল্প বাস্তবায়ন চিচপচপ প্রণয়নকৃর্ সংচিষ্ট শাখা কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ 

৪ ০১টি ভাস্ক  ৃচনমাৃণ ভাস্ক  ৃচনমাৃণ সম্পন্ন সংচিষ্ট শাখা প্রকল্প পচরোলক হনর্ চপ্রচরর্ প্রচর্নবদন 

৫ ভূচম ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান ছাড়পত্র প্রদানকৃর্ পচরকল্পনা শাখা পচরকল্পনা শাখা হনর্ চপ্রচরর্ প্রচর্নবদন 

৬ ইমারনর্র নকশা অনুনমাদন নকশা অনুনমাদনকৃর্ অিরাইজ ি শাখা অিরাইজ ি শাখা হনর্ চপ্রচরর্ প্রচর্নবদন 

৭ প েৃন নগরী চবচনমাৃনণর লনক্ষয চস্ট্কনহাল্ডানদর সানি মর্চবচনময় সভা মর্চবচনময় সভা আনয়াজনকৃর্ পচরকল্পনা শাখা পচরকল্পনা শাখা হনর্ চপ্রচরর্ প্রচর্নবদন 

৮ অননুনমাচদর্ ভবন অপসারণ অননুনমাচদর্ ভবন অপসারণ প্রশাসন শাখা প্রশাসন শাখা হনর্ চপ্রচরর্ প্রচর্নবদন 

৯ ভূচম ব্যবহার ছাড়পনত্রর িাোনবইজ হালনাগাদকরন িাোনবইজ হালনাগাদকৃর্ পচরকল্পনা শাখা পচরকল্পনা শাখা হনর্ চপ্রচরর্ প্রচর্নবদন 

১০ নকশা অনুনমাদননর িাোনবইজ হালনাগাদকরন িাোনবইজ হালনাগাদকৃর্ অিরাইজ ি শাখা অিরাইজ ি শাখা হনর্ চপ্রচরর্ প্রচর্নবদন 

১১ 
জীব সবচেত্রয সংরক্ষণ, পচরনবশ সুসংহর্ চবননাদন ও চসবামূলক 

সুচবধা সৃচষ্ট প্রকল্প  
চিচপচপ প্রণয়নকৃর্ সংচিষ্ট শাখা কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ 

১২ কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ আবাচসক ফ্ল্যাে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ফ্ল্যানের সামচয়ক বরাদ্দ প্রদানকৃর্ সংচিষ্ট শাখা সংচিষ্ট শাখা হনর্ চপ্রচরর্ প্রচর্নবদন 

১৩ বেবন্ধু স্মাে ৃচসটি প্রকল্প বাস্তবায়ন চিচপচপ প্রণয়নকৃর্ সংচিষ্ট শাখা কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ 

১৪ জনবল চননয়াগ জনবল চননয়ানগর চবজ্ঞচপ্ত প্রকাশ ও পরীক্ষা গ্রহণ প্রশাসন শাখা প্রশাসন শাখা হনর্ চপ্রচরর্ প্রচর্নবদন 

১৫ জনবনলর প্রচশক্ষণ প্রদান প্রচশক্ষণ প্রদানকৃর্ প্রশাসন শাখা প্রশাসন শাখা হনর্ চপ্রচরর্ প্রচর্নবদন 

১৬ ইচজচপ (e-GP) বাস্তবায়ন বাস্তবায়ননর হার প্রশাসন শাখা প্রশাসন শাখা হনর্ চপ্রচরর্ প্রচর্নবদন 
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সাংদর্াজনী ৩:  

অন্য অচফনসর সনে সংচিষ্ট কমসৃম্পাদন সূেকসমূহ 

 

 কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূিক চ  সকল অচফনসর সানি সংচিষ্ট 
সংচিষ্ট অচফনসর সানি কা কৃ্রম 

সমন্বনয়র চকৌশল 

হচলনি চমাড়-বাজার ঘাো-লারপাড়া 

(বাস স্ট্যান্ড) প্রধান সড়ক সংস্কারসহ 

প্রশস্তকরণ 

হচলনি চমাড়-বাজার ঘাো-লারপাড়া (বাস স্ট্যান্ড) প্রধান সড়ক 

সংস্কারসহ প্রশস্তকরণ প্রকনল্পর ৭৫% কাজ সম্পন্ন করা 

গৃহায়ন ও গণপূর্ ৃমন্ত্রনালয় ও অি ৃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সভা এবং আনলােনা সভা 

কক্সবাজার চজলার মহাপচরকল্পনা প্রণয়ন কক্সবাজার চজলার মহাপচরকল্পনা প্রকল্প অনুনমাদন 
গৃহায়ন ও গণপূর্ ৃমন্ত্রনালয়, পচরকল্পনা মন্ত্রণালয় ও  

অি ৃমন্ত্রণালয়, প্রচর্রক্ষা মন্ত্রণালয়, ভূচম মন্ত্রণালয় 

সমন্বয় সভা এবং সংচিষ্ট কচমটি 

কর্তকৃ সনরজচমন পচরদশনৃ 

বেবন্ধু চিম পাক ৃপ্রকল্প বাস্তবায়ন বেবন্ধু চিম পাক ৃপ্রকনল্পর চিচপচপ প্রণয়ন 
গৃহায়ন ও গণপূর্ ৃমন্ত্রনালয়, পচরকল্পনা মন্ত্রণালয় ও  

অি ৃমন্ত্রণালয়, ভূচম মন্ত্রণালয়। 

সমন্বয় সভা এবং আনলােনা সভা 

ভাস্ক  ৃচনমাৃণ একটি ভাস্ক  ৃচনমাৃণ গৃহায়ন ও গণপূর্ ৃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সভা এবং আনলােনা সভা 

বেবন্ধু স্মাে ৃচসটি প্রকল্প বাস্তবায়ন বেবন্ধু স্মাে ৃচসটি প্রকনল্পর চিচপচপ প্রণয়ন 
গৃহায়ন ও গণপূর্ ৃমন্ত্রনালয়, পচরকল্পনা মন্ত্রণালয় ও  

অি ৃমন্ত্রণালয়। 

সমন্বয় সভা এবং আনলােনা সভা 

জনবল চননয়াগ জনবল চননয়ানগর চবজ্ঞচপ্ত প্রকাশ ও পরীক্ষা গ্রহণ গৃহায়ন ও গণপূর্ ৃমন্ত্রণালয়। সমন্বয় সভা এবং আনলােনা সভা 

জীব সবচেত্রয সংরক্ষণ, পচরনবশ সুসংহর্ 

চবননাদন ও চসবামূলক সুচবধা সৃচষ্ট প্রকল্প  

জীব সবচেত্রয সংরক্ষণ, পচরনবশ সুসংহর্ চবননাদন ও চসবামূলক সুচবধা 

সৃচষ্ট প্রকনল্পর চিচপচপ অনুনমাদন, চেন্ডার আহ্বান ও কা  ৃসম্পাদন 

গৃহায়ন ও গণপূর্ ৃমন্ত্রণালয় ও অি ৃমন্ত্রণালয়। সমন্বয় সভা এবং আনলােনা সভা 
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পরররশষ্ট খঃ  

র্রিপররষদ রবিোগ  র্তম  রনি মোররত সুশোসনমূল   র্ মপরর ল্পনোসমূহ 

সংয োজনী ৪-৮
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সাংদর্াজনী ৪: 
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সংয োজনী ৫: ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম িপররকল্পনা 

 

ক্রর্  কর্ যসম্পাদন ক্ষেত্র  

 
র্ান 

কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচককি র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ উত্তর্ চলরি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১] ই-গির্ন্মোন্স ও উদ্ভোবন 

সংক্রোন্ত  ো মক্রযর্র 

বোস্তবোয়ন কজোরদোর রণ 

 

 

 

 

 

 

৩৫ 

 

[১.১] উদ্ভাবনী ধািণা বাস্তবায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধািণা বাস্তবারয়ি 
িারিখ ৫ 

১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] ক্ষসবা সহরিকিণ [১.২.১] একটি ক্ষসবা সহরিকৃি  
িারিখ ৫ 

২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  কসবো রিরিটাইকিশন [১.৩.১] ন্যযনির্ একটি ক্ষসবা রিরিটাইিকৃি 
িারিখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূযব ম বোস্তবোরয়ত উদ্ভোবনী িোরণো, 

সহরজকৃত ও রিরজটোইজকৃত কসবো সংক্রোন্ত 

প মোযলোচনো সিো   

[১.৪.১] সিো আযয়োরজত  
তোররখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নরিি ব্যবহাি বৃরি [১.৫.১] ই-ফাইকল কনোট রনষ্পরত্তকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪ি য রশল্প রবপ্লকবি চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

কিণীয় রবষকয় অবরহিকিণ সভা/কর্ যশালা 

আকয়ািন 

[১.৬.১] সভা/কর্ যশালা আকয়ারিি 
সংখ্যো ৪ ২ ১ - 

 

 

২ 

[২] প্রোরতষ্ঠোরন  দেতো 

বৃরদ্ধ  
১৫ 

[২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকিণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়কন সকল ক্ষসবা বক্স হালনাগাদকৃি 
সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রবরিন্ন প্র োশনো ও তথ্যোরদ িথ্য বািায়কন প্র োরশত 
সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

[২.২.১]  র্ মপরর ল্পনো বোস্তবোয়ন সংক্রোন্ত প্ররশেণ আযয়োরজত  
সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভর্ন্যান্স কর্ যপরিকল্পনা বাস্তবায়কনি ির্ন্ বিাদ্দকৃি 

অি য ব্যরয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কর্ যপরিকল্পনাি বাস্তবায়ন অগ্রগরি পর্ যাকলাচনা 

সংক্রান্ত সভা আকয়ারিি 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কর্ যপরিকল্পনাি অধ যবারষ যক স্ব-মূল্যায়ন প্ররিকবদন 

র্রিপরিষদ রবভাকগ/ ঊর্ধ্যিন কর্তযপকেি রনকট ক্ষপ্ররিি 

িারিখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/রবকদকশ বাস্তবারয়ি ন্যযনির্ একটি উকযাগ 

পরিদশ যনকৃি 

সংখ্যা ৩ 
৩০/05/ ২০২২ ৩০/06/ ২০২২ - 
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সংয োজনী ৬: অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত  র্ ম-পরর ল্পনো, ২০২১-২০২২ 

কার্ যক্রকর্ি 

ক্ষেত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচককি র্ান 

প্রকৃি 

অিযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২০-

২১ 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ 
অরি 

উত্তর্ 
উত্তর্  

চলরি 

র্ান 

চলরি 

র্াকনি 

রনকে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক 

ব্যবস্থোপনো 

 

 

৫ 

[১.১] অরিয োগ রনষ্পরত্ত  র্ ম তমো (অরন ) ও আরপল 

 র্ ম তমোর তথ্য ওযয়বসোইযট ত্রত্রর্োরস  রিরত্তযত 

হোলনোগোদ রণ  

[১.১.১]  অরনক ও আরপল 

কর্ যকিযাি িথ্য হালনাগাদকৃি এবং 

ওকয়বসাইকট আপকলািকৃি 

সংখ্যো 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

পরিবীেণ ও 

সের্িাবৃরি 

 

২০ 

[২.১] রনরদ মষ্ট সর্যয় অনলোইন/ অফলোইযন প্রোপ্ত 

অরিয োগ রনষ্পরত্ত এবং রনষ্পরত্ত সংক্রোন্ত র্োরস  

প্ররতযবদন উর্ধ্মতন  র্তমপে বরোবর কপ্ররণ   

[২.১.১] অরিয োগ রনষ্পরত্তকৃত  % 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২]  র্ ম তমো/ র্ মচোরীযদর অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থো 

এবং রজআরএস সফটওয়যোর রবষয়  প্ররশেণ 

আযয়োজন 

[২.২.১] প্ররশেণ আযয়োরজত সংখ্যো 
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রর্ারসক রভরত্তকি পরিবীেণ এবং ত্রত্রর্ারসক 

পরিবীেণ প্ররিকবদন উর্ধ্যিন কর্তযপকেি রনকট ক্ষপ্রিণ 

[২.৩.১] ত্রত্রর্ারসক প্ররিকবদন 

ক্ষপ্ররিি 

  

সংখ্যো 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থোপনো রবষযয় 

কে যহোল্ডোরগযণর সর্ন্বযয় অবরহত রণ সিো  
[২.৪.১] সিো অনুরষ্ঠত সংখ্যো ৪ - - ২ ১  - - 
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সংয োজনী ৭: কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত বোস্তবোয়ন  র্ ম-পরর ল্পনো, ২০২১-২০২২  

কার্ যক্রকর্ি 

ক্ষেত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচককি র্ান 

প্রকৃি 

অিযন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃি অিযন 

২০২০-২১ 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ অরি উত্তর্ উত্তর্ চলরি র্ান 
চলরি র্াকনি 

রনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারিষ্ঠারনক 

 

 

১0 

[১.১] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত পরিবীেণ 

করর্টিি রসিান্ত বাস্তবায়ন 

[১.১.১] রসিান্ত 

বাস্তবারয়ি 
% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত ত্রত্রর্োরস  

রিরত্তযত হোলনোগোদ রণ   

[১.২.১] 

ওযয়বসোইযট  প্ররত 

ত্রত্রর্োরসয  

হোলনোগোদকৃত 

সংখ্যো 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সের্িা অিযন 

ও পরিবীেণ 
১5 

[২.১] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত রবষয়   

প্ররশেণ আযয়োজন  

 

[১.১.১] প্ররশেণ 

আযয়োরজত 

 

সংখ্যা 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  ক্ষসবা প্রদান রবষকয় 

ক্ষেককহাল্ডািগকণি সর্ন্বকয় অবরহিকিণ 

সভা আকয়ািন 

[১.৩.১]  

অবরহত রণ সিো 

অনুরষ্ঠত 

সংখ্যা 5 - - ২ ১ - - - 
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সংয োজনী ৮: তথ্য অরি োর রবষযয় ২০২১-২২ অর্ মবছযরর বোরষ ম   র্ মপরর ল্পনো  

 

কর্ যসম্পাদকনি 

ক্ষেত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচককি র্ান 

প্রকৃি 

অিযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২০-

২১ 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ 
অরি 

উত্তর্ 
উত্তর্  

চলরি 

র্ান 

চলরি 

র্াকনি 

রনকে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক ১০ 

[১.১] িথ্য অরধকাি আইন অনুর্ায়ী 

রনধ যারিি সর্কয়ি র্কে িথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] রনধ যারিি 

সর্কয়ি র্কে িথ্য 

প্রদানকৃি 

% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

সের্িা বৃরদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রযণোরদতিোযব প্র োশয োগ্য 

তথ্য হালনাগাদ ককি ওযয়বসোইযট 

প্র োশ 

[১.2.১] হোলনোগোদকৃত 

িথ্য ওযয়বসোইযট 

প্র োরশত 

িারিখ 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

[১.৩] বোরষ ম  প্ররতযবদন প্র োশ  
[১.3.১] বোরষ ম  

প্ররতযবদন প্র োরশত  
তোররখ  ০৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-

১১-

২০২১ 

১৫-

১২-

২০২১ 

- - 

[১.৪]  িথ্য অরধকাি আইন, ২০০৯ 

এি ৫ ধািা অনুসাকি র্াবিীয় 

িকথ্যি কযাটাগরি  ও কযাটালগ 

ত্রিরি/ হালনাগাদকিণ 

[১.4.১]  িকথ্যি 

কযাটাগরি  ও কযাটালগ 

প্রস্তুিকৃি/হালনাগাদকৃি 

িারিখ ০৩   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

[১.৫] িথ্য অরধকাি আইন ও 

রবরধরবধান সম্পককয িনসকচিনিা 

বৃরিকিণ 

[১.5.১]  প্রচোর  ো মক্রর্ 

সম্পন্ন 

 ো মক্রযর্র 

সংখ্যা 
০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য অরি োর রবষযয় 

কর্ যকিযাকদি প্ররশেণ আকয়ািন    

[১.6.১] প্ররশেণ 

আকয়ারিি 

প্ররশেযণর 

সংখ্যা  
০৩   ৩ ২ ১ - - 
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