
য ৌথমূলধন য োম্পোনন ও ফোর্ মসমূহের পনরদপ্তর 

বোনষ ম   র্ মসম্পোদন চুনি ২০২২-২৩ এর ১র্ ষোন্মোনস  (জুলোই,২০২২ েহে নিহসম্বর,২০২২) প্রনেহবদন 

সেকশন ৩  র্ মসম্পোদন পনর ল্পনো  

য ৌশলগে 

উহেশ্য 

যে

যের 

মান 

 ো মক্রর্ কম মেম্পাদ

ন সূচক 

একক কম মে

ম্পাদন 

সূচককর 

মান 

 প্রকৃত 

অর্মন 

লক্ষ্যমাত্রা/ননর্ মোয়  ২০২২-২৩(জুলোই,২০২২ েহে নিহসম্বর,২০২২) 

অোধারণ অতত 

উত্তম 

উত্তম চলতত 

মান 

চলতত 

মাকনর 

তনকে 
অর্মন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] বোনর্নর্ি  

প্রনেষ্ঠোন ননবন্ধন 

এবং DBID 

েোনল োভূনি র

র্ সেোয়  

 ো মক্রর্। 

 

২৫ [১.১] অনলোইহন প্রস্তোনবে 

য োম্পোননর  ননবন্ধন প্রদোন 

[১.১.১] ] 

ননবন্ধন 

আহবদন 

ননস্পনি রর্ 

% ১৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০% 

[১.২] অনলোইহন প্রস্তোনবে 

অংশীদোরী প্রনেষ্ঠোহনর ননবন্ধন  

প্রদোন  

[১.২.১] 

ননবন্ধন সনদ 

সংখ্যো ০৫ ১৪০০ ১৩৫০ ১৩০০ ১২০০ ১১০০ (৫৭২+৬৩২)= ১২০৪টি 

[১.৩]অনলোইহন প্রস্তোনবে 

এ   র্োনল োনো য োম্পোনন 

ননবন্ধন প্রদোন 

[১.৩.১] 

ননবন্ধন সনদ 

সংখ্যো  ০৩ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ (৪৭+৩১)=৭৮ টি 

[১.৪] DBID 

েোনল োভূনির আহবদন 

ননস্পনি রর্ 

[১.৪.১]   

আহবদন 

ননষ্পনি রন 

% ০২ ১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ১০০% 

[২]  হপ মোহরট 

প্রনেষ্ঠোন 

পনরচোলনোয় 

স্বচ্ছেো ও সের্েো 

বৃনি 

 

১৫ [২.১] য োম্পোননর অনুকুহল 

 হপ মোহরট ইউর্োর আইনি ও 

পোসওয়োি ম সরবরোে 

[২.১.১] 

সরবরোেকৃে 

ইউর্োর আইনি 

ও পোসওয়োি ম 

সংখ্যো ০৬ ৬৫০০ ৬০০০ ৫৫০০ ৫০০০ ৪৫০০ (১৯৬১+১৭৯৬)=৩৭৫৭ টি 

 

 

[২.২] আরহর্এসনস সংনিষ্ট 

 ো মক্রহর্ সের্েো বৃনির র্ন্য  

য োম্পোনন পনরদশ মন 

[২.২.১] 

য োম্পোনন 

পনরদশ মন 

সংখ্যো ০৪ ৪ ৩ ২ ১  ০২ টি য োম্পোনন পনরদশ মন 

 রো েয়।  

[২.৩] বোনষ ম  নরটোন ম প্রদোন 

 হর নো এর্ন য োম্পোননর 

অনুকুহল নিফল্ট যনোটিশ প্রদোন 

[২.৩.১] 

ইস্যিকৃে 

নিফল্ট যনোটিশ  

সংখ্যো ০৫ ২৫০ ২০০ ১৫০ ১০০ ৭৫ (৭৪+৬০)=১৩৪ টি 

[৩]  র্ মপনরহবশ 

উন্নয়ন ও 

যসবোসমূহের 

১০ [৩.১] সহচনেো বৃৃ্নিমূল  সভো 

আহয়োর্ন  

[৩.১.১] 

আহয়োনর্ে 

সভো 

সংখ্যো ০৪ ৪ ৩ ২ ১ - ০২ টি সভো অনুনষ্ঠে েয়।  



য ৌশলগে 

উহেশ্য 

যে

যের 

মান 

 ো মক্রর্ কম মেম্পাদ

ন সূচক 

একক কম মে

ম্পাদন 

সূচককর 

মান 

 প্রকৃত 

অর্মন 

লক্ষ্যমাত্রা/ননর্ মোয়  ২০২২-২৩(জুলোই,২০২২ েহে নিহসম্বর,২০২২) 

অোধারণ অতত 

উত্তম 

উত্তম চলতত 

মান 

চলতত 

মাকনর 

তনকে 
অর্মন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

সের্ী রন [৩.২]  এতিএ এবং চাকুরী 

তবতধ-তবধান ও শৃঙ্খলা   

তবষয়ক প্রতশক্ষ্ণ 

৩.২.১] 

আহয়োনর্ে 

প্রনশের্ 

সংখ্যো ০৪ ২ ১ - - - ১৯.১২.২০২২ নরিঃ েোনরহে 

চোকুরী নবনধ-নবধোন ও 

শৃঙেলো নবষয়  ০১টি 

প্রনশের্ অনুনষ্ঠে েয়।  

[৩.৩] অনলোইহন ইস্যিকৃে 

সোটি মফোইি  নপর সেিেো 

 োচোই রহর্র প্লোটফর্ ম 

তেনর রর্ 

৩.২.১] 

পনরপে র্োনর 

েোনরে       ০২ ৩১/০৩/২০২৩      

[৪]নিনর্টোল যসবোর 

র্োধ্যহর্ দ্রুেের্ 

সর্হয় গ্রোেক্ যসবো 

নননিে রন 

১০ [৪.১] ননবনন্ধে য োম্পোননর 

ঠি োনো পনরবেমহনর ফরর্-৬ 

এর  সোটি মনফহ ট ইহল ট্রনন  

স্বোেহরর র্োধ্যহর্ অনলোইহন 

প্রদোন 

[৪.১.১] 

পনরপে র্োনর 

েোনরে ০২ ৩০/০৬/২০২৩     ২৯.১২.২০২২ েোনরহে 

পনরপে র্োনর  রো েয়। 

[৪.২] নবহদশী য োম্পোননর 

সোটি মনফহ ট অব ফোইনলং 

সোটি মনফহ ট ইহল ট্রনন  

স্বোেহরর র্োধ্যহর্  প্রদোন 

[৪.২.১]  

পনরপে র্োনর 

েোনরে ০৪ ৩০/০৬/২০২৩      

[৪.৩] ননবনন্ধে য োম্পোননর 

সংঘ স্মোর  ও সংঘনবনধ  

ইহল ট্রনন  স্বোেহরর র্োধ্যহর্ 

অনলোইহন প্রদোন 

[৪.৩.১]  

পনরপে র্োনর 

েোনরে ০৪ ৩০/০৬/২০২৩     ৩০.১১.২০২২  েোনরহে 

পনরপে র্োনর  রো েয়। 

[৫] বন্ধন  

নববরনীর ননবন্ধ  

সেোয়   ো মক্রর্। 

 

১০ [৫.১] দোনেলকৃৃ্ে বন্ধন  

নববরনী  ননবন্ধন  প্রদোন 

[৫.১.১]ননবন্ধন 

প্রদোন 

সংখ্যো      ০৯ ৪০০০ ৩৮০০ ৩৫০০ ৩৪০০ ৩০০০ (১৬৮৪+১৭১৫)=৩৩৯৯ টি 

[৫.২] ননবনন্ধে বন্ধন  

নববরনীর সনদ প্রদোন 

[৫.২.১]ইহলক্ট্র

নন  

স্বোেরযুি 

সনদপে 

%      ০১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০% 

স্যশোসন ও 

সংস্কোরমূল  

 ো মক্রহর্র 

৩০ [এর্ ১.১] শুিোচোর 

 র্ মপনর ল্পনো বোস্তবোয়ন 

 র্ মপনর ল্পনো 

বোস্তবোনয়ে প্রোপ্ত নম্বর ১০       



 য ৌশলগে 

উহেশ্য 

যে

যের 

মান 

 ো মক্রর্ কম মেম্পাদ

ন সূচক 

একক কম মে

ম্পাদন 

সূচককর 

মান 

 প্রকৃত 

অর্মন 

লক্ষ্যমাত্রা/ননর্ মোয়  ২০২২-২৩(জুলোই,২০২২ েহে নিহসম্বর,২০২২) 

অোধারণ অতত 

উত্তম 

উত্তম চলতত 

মান 

চলতত 

মাকনর 

তনকে 
অর্মন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

বোস্তবোয়ন 

যর্োরদোর রর্ 

[এর্ ১.২] ই-গভন্যমোন্স/ 

উদ্ভোবন  র্ মপনর ল্পনো 

বোস্তবোয়ন 

 র্ মপনর ল্পনো 

বোস্তবোনয়ে 
প্রোপ্ত নম্বর ১০       

[এর্ ১.৩] েথ্য অনধ োর 

 র্ মপনর ল্পনো বোস্তবোয়ন 

 র্ মপনর ল্পনো 

বোস্তবোনয়ে 

প্রোপ্ত নম্বর 

০৪       

[এর্ ১.৪] অনভহ োগ 

প্রনে োর  র্ মপনর ল্পনো 

বোস্তবোয়ন 

 র্ মপনর ল্পনো 

বোস্তবোনয়ে 

প্রোপ্ত নম্বর 

০৩       

[এর্ ১.৫] যসবো প্রদোন 

প্রনেশ্রুনে  র্ মপনর ল্পনো 

বোস্তবোয়ন 

 র্ মপনর ল্পনো 

বোস্তবোনয়ে 

প্রোপ্ত নম্বর 

০৩       


