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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

গত ৩ বছের সাবেমিরন কাবল এর িত এমিবিপএস ইারেনট াউইেথর  কিমেয় ৬২৫ টাকা হেত ৩০০/- টাকারও িনেচ নািমেয়
আনা হেয়েছ। এছাড়া SMW5 সাবেমিরন কাবেলর Light Up 3-এ অংশহেণর মােম ২০২১ সােলর িডেসর মােস িবএসিসিসএল
এর  সাবেমিরন কাবেলর মাট াউইথ সমতা ৩২০০ িজিবিপএস (িগগা িবট পার সেক)- এ উীত এবং াউইেথর বহার
ায় ৬৫০ িজিবিপএস হেত ২২০% ি পেয় বতমােন ায় ২০৮০ িজিবিপএস হেয়েছ।
সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার ২০১৮ এর আেলােক দেশ তীয় সাবেমিরন কাবল াপেনর জ ২৩/০৯/২০২১ ি. তািরেখ িবএসিসিসএল
কক SMW6 সাবেমিরন কাবল কনেসা য়ােমর সকল সদের সােথ Construction & Maintenance
Agreement  (C&MA)  ও  Supplier  তথা  SubCom  এর  সােথ  Supply  Contract  ার  করা  হয়।
SMW5 সাবেমিরন কাবেল সৗিদআরব থেক া পয  সৗিদ টিলকম কাািন (STC) এর িনকট এককালীন  দােনর
মােম িলজ দান কায ম স করা হয়। তৎপরবতেত SMW5 সাবেমিরন কাবেলর িসার-া েট িবএসিসিসএল এর ১৩
িজিবিপএস কাপািস Orange (া)- ক এককালীন ে িলজ দান করা হেয়েছ। এছাড়াও ভারেতর উর ব ােলর েদশেলার
জ ১০ িজিবিপএস াউইথ বাংলােদশ হেত িলজ দান করা হেয়িছল, যা ২০২০ সােলর ফয়াির মাস পয  চা িছল। পরবতেত
ভারেতর  আগওতলায়  ১০  িজিবিপএস  াউইডথ  িলজ  দান  করা  হয়।  অিধক  ভারেত  আেরা  ১০  িজিবিপএস  াউইডথ  রািনর
পাশাপািশ SMW5 সাবেমিরন কাবেলর ২০০ িজিবিপএস কাপািস টিলকম মালেয়িশয়া (TM) এর িনকট িলজ দােনর িবষয়ও
িয়াধীন রেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

আইিস িতানসেহর সােথ িতেযািগতাব ক আয় ও নাফা মােয় ি করা িবএসিসিসএল এর অতম এক চােল। কেয়ক
আইিস  কাািনর  আইিস  লাইেসের  পাশাপািশ  এনএন  লাইেস  থাকায়  তারা  বসািয়ক  ে  িবেশষ  িবধা  ভাগ  কের।
িবএসিসিসএল  এ  এনএন  এর  িবধা  না  থাকায়  ািং  শন  হেত  দেশর  িবিভ  ােন  াউইথ  পিরবহেনর  জ  এনএন
অপােরটরেদর উপর িনভর করেত হয়। এছাড়াও িবিভ াহেকর িবলে িবল পিরেশাধ সােপে বসা করার বণতা এবং ইেতামে তােদর
িনকট বেকয়া হেয় যাওয়া উেখেযা পিরমান অথ  আদায় করা।

ভিবৎ পিরকনা:

২০২৫  সােলর  জায়াির  মােসর  মে  তীয়  সাবেমিরন  কাবেলর  মােম  বািণজকভােব  াউইথ  সরবরাহ    করা।  িবমান  ই
সাবেমিরন কাবেলর ইইপট কাপািস যথাসব ি করা এবং দেশর অভের PoP (Point of Presence) এর সংা ি
করা। এছাড়া িনজ জিমর বা কের ভবন িনম াণ ও উ ভবেন ধান িডিিবউশন সার াপন। কান কনেসা য়াম গত হেল সখােন
অংশহেণর মােম চথ  সাবেমিরন কাবল াপন।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িবএসিসিসএল এর াউইথ িবপণন ২৫০০ িজিবিপএস-এ উীতকরণ ও আজািতক বাজাের িবএসিসিসএল এর াউইডথ
িবপণন।
িবএসিসিসএল এর ধান কায ালেয়র জ সরকার/সরকাির সংা হেত জিমর য় িনিতকরণ।
িবএসিসিসএল এর নন আইআইিজ PoP (point of presence) াপন ।
তীয় সাবেমিরন কাবল াপন কের আওতায় কবাজার ািং শেন ফাংশনাল ভবন িনম াণ।
িবএসিসিসএল এর রাজ আয় ি।
সাবেমিরন কাবল কনেসা য়ােমর আপেড এ অংশহেণর মােম কাপািস ি।
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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-

বাপনা পিরচালক, বাংলােদশ সাবেমিরন কাবল কাানী িলিমেটড

এবং

সিচব,  ডাক  ও  টিলেযাগােযাগ  িবভাগ:  ডাক,  টিলেযাগােযাগ  ও  তি  মণালয়-এর  মে  ২০২২
সােলর ................. মােসর ................. তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

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

১.১ পক (Vision)

দেশর মবধ মান চািহদার সােথ সংগিত রেখ সাবেমিরন কাবেলর মােম দশেক আজািতক ত মহাসড়েক সং করা।

১.২ অিভল (Mission)
িবাপী িবত ত-মহাসড়েক বাংলােদেশর িনরবি সংেযাগ িনিত করা। ইারেনট ও ভেয়স সবার জ আিনক ি
বহার কের  ে সেব াম মােনর াউইডথ সরবরাহ করা। দেশর মবধ মান চািহদা রেণর লে পয ায়েম সাবেমিরন
কাবল কাপািস ির কায ম হণ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. আজািতক সাবেমিরন কাবল কাপািস ও আইিপ ানিজট সবার িবপণন
২. টিলেযাগােযাগ সবার আিনকায়ন ও সসারেণর লে িবএসিসিসএল এর িবমান সাবেমিরন কাবেলর সমতা
ি
৩. দেশ সাবেমিরন কাবল সংেযাগ সমতা ি।
৪. ািতািনক সমতা ি।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. আইিপএলিস সবা ধােনর মােম ইারেনট ও ভেয়স যাগােযােগর জ উ মােনর াউইথ সরবরাহ করা। সািকট
Provisioning এর ে িবএসিসিসএল-এর one stop service, সািকট চা করেণর পের দ
operations  and  maintenance  এবং  উমানস  াহক  সবা  দান।
২. আইআইিজ নটওয়াক অপােরশন সার এবং সাবেমিরন কাবল ািং চশন এর অপােরশন মিনটিরং সােরর
মােম ২৪×৭ িভিেত াহক সবা দান।
৩. সাবেমিরন কাবেলর উৃ াউইথ আজািতক বাজাের রািন।
৪. িবএসিসিসএল এর আইআইিজ এর মােম আইিপ ানিজট সবা দান।
৫. িবএসিসিসএল এর িবিভ াপনা হেত কা-লােকশন সবা দান।
৬.  শয়ার  বাজাের  তািলকা পাবিলক িলিমেটড  কাািন  িহেসেব  বাংলােদশ  িসিকউিরজ এ এেচ কিমশনসহ
িবিভ সংার সে কায ম চলমান রাখা ও তা ও দতার সে কেপ ােরট সংিত বাবায়ন কের সংার অবান
অিধকতর উ পয ােয় িনেয় যাওয়া।
৭. কাািনর অধীেন রিত াউইথ এর বহার বাড়ােনা এবং উৃ াউইথ আজািতক বাজাের িলজ দয়ার
য়াস নয়া।
৮. SMW-4, SMW-5 ও তন SMW-6 কনেসা য়ােমর সােথ িনয়িমত যাগােযাগ কের চালনা ও রণােবণ
সিকত কায ািদ ুভােব স করা।
৯. কাািনেত কম রত কম কতা ও কম চারীেদর পশাগত দতা ির লে েয়াজনীয় িবিভ বা হণ।
১০. াহকগেণর াথ  সংরণ কের কাািনর রাজ আয় ও নাফা িকরণ।
১১. কাািনর CSR তহিবল হেত িবিভ সমাজকাণলক কায  সাদন।
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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

ইারেনট পিনেশন ি
বত মাট াউইডেথ
িবএসিসিসএল-এর অংশ

% ৬৩% (মপিত) ৬৪% (মপিত) ৬২% (মপিত) ৬২% (মপিত) ৬৩% (মপিত)
ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ,
িবআরিস

িনজ /
িবআরিস

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ০৮, ২০২২ ১৬:৫০ া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৪, ২০২২

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] আজািতক
সাবেমিরন
কাবল
কাপািস ও
আইিপ ানিজট
সবার িবপণন

২৫

[১.১] আজািতক
সাবেমিরন কাবল
কাপািস ও আইিপ
ানিজট াউইডথ
িবি

[১.১.১]
িবপণনত
সাবেমিরন
কাবল
কাপািস ও
আইিপ
ানিজট
াউইডথ

মিত িজিবিপএস ২৫ ১৫৬৪ ২১০৪* ২৫৫০ ২৫০০ ২৪৫০ ২৪০০ ২৩০০ ২৭০০ ৩০০০

[২]
টিলেযাগােযাগ
সবার
আিনকায়ন ও
সসারেণর
লে
িবএসিসিসএল
এর িবমান
সাবেমিরন
কাবেলর
সমতা ি

২০

[২.১] িবমান
SMW4
সাবেমিরন কাবেলর
ইই াউইথ
কাপািস ির
লে ি ার।

[২.১.১]
ইই
াউইডথ
কাপািস
ির লে
ি ার

তািরখ তািরখ ২০ ৩০.০৯.২২ ৩১.১২.২২ ২৮.০২.২৩ ০১.০৫.২৩ ০১.০৬.২৩ ০১.০৬.২৪ ০১.০৬.২৫
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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 

[৩] দেশ
সাবেমিরন
কাবল সংেযাগ
সমতা ি।

১৫

[৩.১] দেশ তীয়
সাবেমিরন কাবল
াপেনর লে
িহত “বাংলােদেশর
আজািতক
টিলেযাগােযাগ
বা সসারেণর
লে তীয়
সাবেমিরন কাবল
াপন” শীষ ক
কের সাবেমিরন
কাবেলর মিরন
সােভ র জ পারিমট
সংহ।

[৩.১.১]
তীয়
সাবেমিরন
কাবেলর
মিরন সােভ র
জ পারিমট
সংহ স

তািরখ তািরখ ১৫ ৩১.০৩.২৩ ৩০.০৪.২৩ ৩০.০৫.২৩ ১৫.০৬.২৩ ৩০.০৬.২২

[৪] ািতািনক
সমতা ি।

১০
[৪.১] সমসামিয়ক
িবষেয় িশণ
আেয়াজন

[৪.১.১]
িশণ
আেয়ািজত

সমি সংা ১০ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২
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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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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ C&MA Construction & Maintenance Agreement

২ CSR সামািজক দায়বতা তহিবল

৩ (SEA-ME-WE-4) বা SMW-4 (South East Asia Middle East Western Europe 4)

৪ (SEA-ME-WE-5) বা SMW-5 (South East Asia Middle East Western Europe 5)

৫ (SEA-ME-WE-6) বা SMW-6 (South East Asia Middle East Western Europe 6)

৬ আইএসিপ ইারেনট সািভ স ভাইডার

৭ আইিস ইারাশনাল টিরসেটিরয়াল কাবল

৮ আইিপএলিস ইারাশনাল াইেভট লীজ সািকট

৯ িজিবিপএস িগগািবট পার সেক

১০ িবএসিসিসএল বাংলােদশ সাবেমিরন কাবল কাািন িলিমেটড



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ০৮, ২০২২ ১৬:৫০ া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৪, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] আজািতক সাবেমিরন কাবল কাপািস ও আইিপ ানিজট াউইডথ িবি
[১.১.১] িবপণনত সাবেমিরন কাবল কাপািস ও
আইিপ ানিজট াউইডথ

িবএসিসিসএল িসেম সফটওয়ার

[২.১] িবমান SMW4 সাবেমিরন কাবেলর ইই াউইথ কাপািস ির লে
ি ার।

[২.১.১] ইই াউইডথ কাপািস ির লে ি
ার

িবএসিসিসএল কনেসা য়াম থেক া ইেমইল

[৩.১] দেশ তীয় সাবেমিরন কাবল াপেনর লে িহত “বাংলােদেশর আজািতক
টিলেযাগােযাগ বা সসারেণর লে তীয় সাবেমিরন কাবল াপন” শীষ ক কের
সাবেমিরন কাবেলর মিরন সােভ র জ পারিমট সংহ।

[৩.১.১] তীয় সাবেমিরন কাবেলর মিরন সােভ র জ
পারিমট সংহ স

িবএসিসিসএল কনেসা য়াম থেক া ইেমইল

[৪.১] সমসামিয়ক িবষেয় িশণ আেয়াজন [৪.১.১] িশণ আেয়ািজত িবএসিসিসএল
িশণ দােনর নাশ, উপিত
িশণাথেদর তািলকা ইতািদ
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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
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ
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 দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০২২-২০২৩ রযরষ্ট   

 

 দপ্তর/সংস্থার নাভ: ফাাংরাদদ াফদভরযন  যাফর ক াম্পারন রররভদেড  

 াম মক্রদভয নাভ 

 ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচদ য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়দনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২২-

২০২৩ 

অথ মফছদযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩ 

ভন্তব্য রক্ষ্যভাত্রা

/ অজমন 

১ভ 

ক ায়াে মায 

২য় 

ক ায়াে মায 

৩য় 

ক ায়াে মায 

৪থ ম 

ক ায়াে মায 

কভাে 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যফস্থা………………………………১৭ 

১.১ ননরত তা  রভটিয বা আদয়াজন   বা 

আদয়ারজত 

১ াংখ্যা কপা ার 

দয়ন্ট 

 ভ ম তমা 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রভটিয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

৪ % াংরিষ্ট 

 র 

 ভ ম তমা 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার তনতিত্ত 

অাংীজদনয (stakeholders) 

অাংগ্রদণ বা 

অনুরষ্ঠত বা ৪ াংখ্যা ভাদ মটিাং ও 

কর রফবাগ 

২ রক্ষ্যভাত্রা  ১  ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রতশক্ষণ আয় াজন প্ররক্ষ্ণ 

আদয়ারজত 

২ াংখ্যা ব্যফস্থা  

(ভানফম্পদ 

ও প্রান) 

৪ 

(২০০) 

রক্ষ্যভাত্রা ১ 

(৫০) 

১ 

(৫০) 

১ 

(৫০) 

১ 

(৫০) 

   

অজমন      

১.৫  ভ ম-রযদফ উন্নয়ন (স্বাস্থযরফরধ 

অনুযণ/টিওএন্ডইভুি অদ দজা 

ভারাভার রফনষ্ট যণ/রযষ্কায-

রযচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদ) 

উন্নত  ভ ম-

রযদফ 

২ াংখ্যা 

ও 

তারযখ 

াংরিষ্ট  র 

 ভ ম তমা 

২ো রক্ষ্যভাত্রা   ৩০/০১/২৩ ৩০/৬/২৩   

াংযুরি-১ 
অজমন      

১.৬ আওতাধীন ভাঠ ম মাদয়য  াম মারয় 

(প্রদমাজয কক্ষ্দত্র)  র্তম  দারখরকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা 

ও নত্রভার  অগ্রগরত প্ররতদফদদনয ওয 

রপডব্যা  প্রদান 

 

 

রপডব্যা  

বা/ ভ মারা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তারযখ 
 

প্রদমাজয নয় 

রক্ষ্যভাত্রা      
 

রফএররএর 

এয ক ান 

আঞ্চরর  

 াম মারয় কনই 

অজমন      
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 াম মক্রদভয নাভ 

 ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচদ য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়দনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২২-

২০২৩ 

অথ মফছদযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩ 

ভন্তব্য রক্ষ্যভাত্রা

/ অজমন 

১ভ 

ক ায়াে মায 

২য় 

ক ায়াে মায 

৩য় 

ক ায়াে মায 

৪থ ম 

ক ায়াে মায 

কভাে 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২. আরথ ম  ব্যফস্থানা উন্নয়ন.................................…….১৫ 

২.১ ২০২২-২০২৩ অথ ম ফছদযয যাজস্ব 

এফাং উন্নয়ন ফাদজদেয অনুদভারদত ক্রয়-

রয ল্পনা ওদয়ফাইদে প্র া 

ক্রয় 

রয ল্পনা 

ওদয়ফাইদে 

প্র ারত 

২ তারযখ  প্র ল্প 

রযচার / উ-

ভাব্যফস্থা  

(াংগ্র ও 

কফা) 

৩১/০৭/২২  

২৮/০৩/২৩ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩১/৭/২২  ২৮/৩/২৩     

অজমন      

২.২ অনুদভারদত ক্রয় রয ল্পনায 

মথামথ ফাস্তফায়ন (যাজস্ব এফাং উন্নয়ন 

ফাদজদেয)  

ক্রয় 

রয ল্পনা 

ফাস্তফায়ত  

২ % প্র ল্প রযচার / 

উ-

ভাব্যফস্থা  

(াংগ্র ও কফা) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০% ৩০% ৬০% ১০০%    

অজমন        

২.৩ ফাদজে ফাস্তফায়ন  ফাদজে 

ফাস্তফারয়ত  

৩ % ব্যফস্থানা 

রযচার   

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০% ২০% ৫০% ১০০%    

অজমন        

২.৪ প্র দল্পয PIC বা আদয়াজন বা 

আদয়ারজত 

৩ াংখ্যা প্র ল্প 

রযচার  

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১   াংযুরি-২ 

অজমন      

২.৫ প্র ল্প ভারপ্ত কদল প্র দল্পয ম্পদ 

(মানফান,  রম্পউোয, আফাফত্র 

ইতযারদ) রফরধ কভাতাদফ  স্তান্তয  যা 

প্র দল্পয 

ম্পদ রফরধ 

কভাতাদফ  

স্তান্তরযত 

৫ তারযখ 
প্র ল্প 

রযচার  

প্রদমাজয 

নয় 

রক্ষ্যভাত্রা      
 

রফএররএর 

এয চরভান 

এ ভাত্র 

প্র ল্পটি জুন 

২০২৪ রি. 

ভাপ্ত দফ। 

অজমন 

 

     

 

৩. শুদ্ধাচায াংরিষ্ট এফাং দুনীরত প্ররতদযাদধ ায়  অন্যান্য  াম মক্রভ……………..১৮ (অগ্রাতিকার তিতত্তয়ি ১নং সহ ন্যুনিি চারটি কার্ যক্রি) 

৩.১ য ারয মানফাদনয মথামথ 

ব্যফায রনরিত যণ  

ব্যফায 

রনরিত যণ  
৩ তারযখ  

ব্যফস্থা  

(ভানফম্পদ 

ও প্রান)  

২৯/৯/২২ 

২৯/১২/২২ 

২৯/৩/২৩ 

২৯/৬/২৩ 

রক্ষ্যভাত্রা ২৯/৯/২২ ২৯/১২/২২ ২৯/৩/২৩ ২৯/৬/২৩  
  

অজমন      

  

৩.২ রফএররএর এয প্রদতয  কেদন 

প্ররত প্রারন্তদ  ১ জন  ভ মচাযীদ  শুদ্ধাচায ও 

বাদরা  ভ মদক্ষ্তায জন্য Employee of 

the Quarter রদদফ ম্মাননা প্রদান। 

 

Employee 

of the 

Quarter  

রনফ মারচত ও 

ম্মাননা প্রদান 

ম্পন্নকৃত 

৫ 
তারযখ 

কপা ার দয়ন্ট 

 ভ ম তমা/ 

ব্যফস্থা  

(ভানফম্পদ ও 

প্রান) 

২৯/০৯/২২ 

৩০/১২/২২ 

৩০/০৩/২৩ 

২৯/০৬/২৩ 

রক্ষ্যভাত্রা ২৯/০৯/২২ ৩০/১২/২২ ৩০/০৩/২৩ ২৯/০৬/২৩  
  

অজমন      
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 াম মক্রদভয নাভ 

 ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচদ য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়দনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২২-

২০২৩ 

অথ মফছদযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩ 

ভন্তব্য রক্ষ্যভাত্রা

/ অজমন 

১ভ 

ক ায়াে মায 

২য় 

ক ায়াে মায 

৩য় 

ক ায়াে মায 

৪থ ম 

ক ায়াে মায 

কভাে 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৩ Best Customer of the 

year ২০২২-২০২৩ প্রদান  

কেষ্ঠ গ্রা  

রনফ মাচন  
৫ 

তারযখ  গ্রা  কফা 

/ভাদ মটিাং ও 

কর রফবাগ  

২৯/৬/২৩  

রক্ষ্যভাত্রা    ২৯/৬/২৩  
  

অজমন      

  

৩.৪ FDR Management 

Software প্রফতমন 

পেওয়যায 

স্থান  
৫ 

তারযখ  াংগ্র ও 

কফা রফবাগ  
২৮/৩/২৩ 

রক্ষ্যভাত্রা   ২৮/৩/২৩   
  

অজমন      
  

   

 

  

রক্ষ্যভাত্রা      
  

অজমন      
  

 

রফ:দ্র:- ক ান ক্ররভদ য  াম মক্রভ প্রদমাজয না দর তায  াযণ ভন্তব্য  রাদভ উদেখ  যদত দফ। 
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াংযুরি: ০১: 

 

১.৫  ভ ম-রযদফ উন্নয়ন (স্বাস্থযরফরধ অনুযণ/টিওএন্ডইভুি অদ দজা ভারাভার রফনষ্ট যণ/রযষ্কায-রযচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদ) াংক্রান্ত রফফযণী 

 

ক্র: নাং রনফ মারচত  ায়মক্রভ ফাস্তফায়ন প্ররক্রয়া প্রভাণ  

১ 

রযষ্কায-রযচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদ (১) রনয়রভতবাদফ অরপ  ক্ষ্, ওয়ারুভ ও  রযদডায রযস্কায যণ। অরপ আদদ ও ছরফ 

(২) অরপ  রযদডাদয কৌন্দম মফধ ম  গাছারায েফ স্থান ও রযচম মা যণ  অরপ আদদ ও ছরফ 

২ 

ভররাদদয জন্ম পৃথ  ওয়ারুদভয 

স্বাস্থয য রযদফ রনরিত যণ  

(১) ভররাদদয ওয়ারুদভ রনয়রভত স্যারনদেন  াম মক্রভ রযচারনা  অরপ আদদ ও ছরফ 

(২) প্রদয়াজনীয় স্বাস্থয সুযক্ষ্া উ যণ যফযা  অরপ আদদ ও ছরফ 
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াংযুরি: ০২: 

ডা  ও  কেররদমাগাদমাগ রফবাদগয চরভান প্র দল্পয তথ্য রফফযণী 

 

ক্র: নাং চরভান প্র দল্পয তারর া/নাভ প্র দল্পয কভয়াদ ার 
প্রভাণ  অনুমারয় বা PIC 

আদয়াজদনয াংখ্যা 
ভন্তব্য 

১ ফাাংরাদদদয আন্তজমারত  কেররদমাগাদমাগ ব্যফস্থা 

ম্প্রাযদণয রদক্ষ্য র্ততীয় াফদভরযন  যাফর স্থান 
জুন ২০২৪ ৪ াংযুরি-৩ 

 



ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা ২০২২-২৩   

(র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/দপ্তি/সংস্থা পর্ যায়য়ি অরিয়সি জর্ন্) 
 

 

ক্রম  

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  র্ান কার্ মক্রর্ 
কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অতি উত্তম উত্তর্ চলতি র্ান 
চলতি র্াকনর 

তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭   ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

 

[১] ই-গভর্ন্যান্স ও 

উদ্ভাবন সংক্রান্ত 

কার্ যক্রমমর 

বাস্তবায়ন 

জ ারদারকরণ 

 

 

 

 

 

৩০ 

[১.১] ক্ষসবা সহতিকরণ/ 

তিতিটাইকিশকনর র্াধ্যকর্ উদ্ভাবনী 

ধারণা বাস্তবায়ন 

[১.১.১] ক্ষসবা সহতিকরণ /তিতিটাইকিশকনর 

র্াধ্যকর্ ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি 
 

িাতরখ ১০ 
   ০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ 

 

৩১/০৫/২০২৩ 
 

[১.২] ইিঃপূমব য বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী 

ধারণা, সহত কৃি ও তিত টাই কৃি 

জসবার িাটামব  প্রস্তুি  করা  এবং 

জসবাসমূহ চালু রাখা  

 

[১.২.১] ইিঃপূমব য বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহত কৃি ও তিত টাই কৃি জসবার িাটামব  

প্রস্তুিকৃি 

িাতরখ ২ 
১৩/১০/২০২২ ২৭/১০/২০২২ ১০/১১/২০২২ -- --- 

[১.২.২] ইিঃপূমব য বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহত কৃি ও তিত টাই কৃি জসবাসমূহ চালুকৃি 

িাতরখ ৭ 
০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ ৩১/০৫/২০২৩  

[১.৩] ই-নতির ব্যবহার বৃতি 

 

[১.৩.১] ই-ফাইকল জনাট তনষ্পতত্তকৃি   % ৪ ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬০% 

[১.৪] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর সম্ভাব্য 

চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় আইন/পতলতস/ 

কর্ মপতরকল্পনা প্রণয়ন এবং 

তবষয়তিতত্তক কর্ মশালা আকয়ািন 

[১.৪.১] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর সম্ভাব্য চযাকলঞ্জ 

ক্ষর্াকাকবলায় আইন/পতলতস/কর্ ম-পতরকল্পনা প্রণীি 

িাতরখ  ৪ ৩১/১০/২০২২ ১৬/১১/২০২২ ৩০/১১/২০২২ ১৫/১২/২০২২ ২৯/১২/২০২২  

[১.৪.২] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

তবষয়তিতত্তক কর্ মশালা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ২ --- ১ - - -- 

 

 

২ 

[২] প্রাতিষ্ঠাতনক 

সক্ষমিা বৃতি  
২০ 

[২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকৃি    

         (ত্রত্রর্াতসক তিতত্তকি) 

সংখ্যা ৬ ৪ ৩ -- ২ -- 

[২.২] ই-গির্ন্মান্স ও উদ্ভাবন 

কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কম যপতরকল্পনা  বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 

প্রতিক্ষণ আময়াত ি  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ -- -- 

[২.২.২]ই-গির্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর 

ির্ন্ বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ৫৫% ৫০% 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবিাকগ ক্ষপ্রতরি 

 

িাতরখ ৩ ১৫/০১/২০২৩ ২২/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ 

[২.২.৪] আওিাধীন দপ্তর/সংস্থার অধ মবাতষ মক 

স্বমূল্যায়ন প্রতিকবদন পর্ মাকলাচনা সংক্রান্ত 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবিাকগ ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ২ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩ ২৮/০২/২০২৩  



 

ক্রম  

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  র্ান কার্ মক্রর্ 
কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অতি উত্তম উত্তর্ চলতি র্ান 
চলতি র্াকনর 

তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭   ৮ ৯ ১০ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি 

উদ্ভাবনী উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

 

িাতরখ ৩ 
৩১/০৫/২০২৩ ৩০/০৬/২০২৩ -- -- ---- 



 

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  

 




