
সংেযাজনী ৪: 

                     আ�িলক/মাঠ পয র্ােয়র কায র্ালেয়র জাতীয় শু�াচার েকৗশল কম র্-পিরক�না, ২০২১-২০২২  

আ�িলক/মাঠ পয র্ােয়র কায র্ালেয়র নাম:�ধান �েকৗশলীর দ�র, উ�রা�ল, বাপাউেবা, রংপুর। 

কায র্�েমর নাম কম র্স�াদন 
সূচক 

 

সূচেকর মান একক 
 

বা�বায়েনর
দািয়��া� 
�ি�/পদ 

২০২১-২০২২ 
অথ র্বছেরর 
ল�য্মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২১-২০২২  ম�
� ল�য্মা�া/ 

অজর্ন 
১ম েকায়াট র্ার ২য় েকায়াট র্ার ৩য় েকায়াট র্ার ৪থ র্ েকায়াট র্ার েমা

ট 
অ
জর্ন 

অ
িজর্
ত 
মা
ন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
১. �ািত�ািনক �ব�া 
১.১ ৈনিতকতা কিমিট সভা আেয়াজন সভা আেয়ািজত ২ সং�া উপ-

পিরচালক 
৪ ল�য্মা�া ১ ১ ১ ১    

অজর্ন      
১.২ ৈনিতকতা কিমিটর সভার িস�া� 
বা�বায়ন 

বা�বািয়ত 
িস�া� 

৩ % উপ-
পিরচালক 

১০০% ল�য্মা�া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজর্ন      

১.৩ সুশাসন �িত�ার িনিম� 
অংশীজেনর (stakeholders) 
অংশ�হেণ  সভা 

অনুি�ত সভা ২ সং�া উপ-
পিরচালক 

২ িট ল�য্মা�া ১ ১      
অজর্ন      

১.৪ অংশীজেনর অংশ�হেণ  সভার 
িস�া� বা�বায়ন 

বা�বািয়ত 
িস�া� 

৩ % উপ-
পিরচালক 

৮০% ল�য্মা�া ২০% ২০% ২০% 

 

২০%  

 

  

অজর্ন      
১.৫ কম র্-পিরেবশ উ�য়ন (�া�য্িবিধ 
অনুসরণ/িটওএ�ইভু� অেকেজা 
মালামাল িবন�করণ/পির�ার-
পির��তা বৃি� ইতয্ািদ  

উ�ত কম র্-
পিরেবশ 

৫ সং�া 
ও 
তািরখ 

উপ-
পিরচালক 

২৫/৯/২০২১ 
২৫/১২/২০২১ 
২৫/০৩/২০২২ 
২৫/৬/২০২২ 

ল�য্মা�া 
 

২৫/৯/২০২১ ২৫/১২/২০২১ ২৫/০৩/২০২২ ২৫/৬/২০২২    

অজর্ন      

১.৬ আ�িলক/মাঠ পয র্ােয়র কায র্ালয় 
কতৃর্ক �ণীত জাতীয় শু�াচার েকৗশল 
কম র্-পিরক�না, ২০২১-২২ ও ৈ�মািসক 
পিরবী�ণ �িতেবদন দ�র/সং�ায় 
দািখল ও � � ওেয়বসাইেট 
আপেলাডকরণ  

 কম র্-পিরক�না  
ও ৈ�মািসক 
�িতেবদন 
দািখলকৃত ও 
আপেলাডকৃত  

৩ তািরখ সহকারী 
�ধান 

সমাজিব�ান 

১৫/১০/২০২১ 
১৫/০১/২০২২ 
১৫/০৪/২০২২ 
১৫/০৭/২০২২ 

ল�য্মা�া ১৫/১০/২০২১ ১৫/০১/২০২২ ১৫/০৪/২০২২ ১৫/০৭/২০২২    

অজর্ন      



কায র্�েমর নাম কম র্স�াদন 
সূচক 

 

সূচেকর মান একক 
 

বা�বায়েনর
দািয়��া� 
�ি�/পদ 

২০২১-২০২২ 
অথ র্বছেরর 
ল�য্মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২১-২০২২  ম�
� ল�য্মা�া/ 

অজর্ন 
১ম েকায়াট র্ার ২য় েকায়াট র্ার ৩য় েকায়াট র্ার ৪থ র্ েকায়াট র্ার েমা

ট 
অ
জর্ন 

অ
িজর্
ত 
মা
ন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
১.৭ শু�াচার পুর�ার �দান এবং 
পুর�ার�া�েদর তািলকা ওেয়বসাইেট 
�কাশ 

�দ� পুর�ার ২ তািরখ �ধান 
�েকৗশলী 

৩০/০৬/২০২২     ৩০/০৬/২০২২    

২.  েসবা �দান ও �েয়র ে�ে� শু�াচার  
২.১ িপিপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও 
িপিপআর ২০০৮-এর িবিধ ১৬(৬) 
অনুযায়ী ২০২১-২২ অথ র্ বছেরর �য়-
পিরক�না  ওেয়বসাইেট �কাশ 

�য়-পিরক�না 
ওেয়বসাইেট 

�কািশত 

৪ তািরখ সহকারী 
�েকৗশলী 

২৫/১২/২০২১ ল�য্মা�া  ২৫/১২/২০২১      

 
অজর্ন 

     

২.২ েসবা �দােনর ে�ে� েরিজ�াের 
�েদয় েসবার িববরণ ও েসবা�হীতার 
মতামত সংর�ণ 

েরিজ�ার 
হালনাগাদকৃত 

৬ তািরখ উ�মান 
সহকারী 

২৫/০৯/২০২১ 
২৫/১২/২০২১ 
২৫/০৩/২০২২ 
২৫/১২/২০২২ 

ল�য্মা�া ২৫/০৯/২০২১ ২৫/১২/২০২১ ২৫/০৩/২০২২ ২৫/১২/২০২২    

অজর্ন      

৩. শু�াচার সংি�� এবং দুন�িত �িতেরােধ সহায়ক অ�া� কায র্�ম 
৩.১ “আিম ও আমার অিফস 
দুন�িতমু�” েঘাষণা সকল দ�েরর 
সামেন টািনেয় রাখার �ব�া করা। 

 ৪ তািরখ উপ-
পিরচালক 

২৫/০৯/২০২১ ল�য্মা�া ২৫/০৯/২০২১       
অজর্ন      

৩.২ সকল কােজর সাইেট দৃশ
◌্যমান �ােন কােজর নাম, ব◌্যয়,  
িঠকাদােরর নাম, েমাবাইল ন�র, 
সংি�� শাখা কম র্কতর্ােদর নাম 
স�িলত সাইনেবাড র্ �াপন করা 

 ৪ শতাংশ �েযাজয্ নয় ১০০ ল�য্মা�া - ২০ ৬০ ২০   সরা
স
ির 
সং
ি�
� 
নয়
। 

অজর্ন      

৩.৩ সরাসির দ�র �ধােনর সােথ 
েসবা�াথ�েদর সা�ােতর �ব�া 
সহজীকরণ  

 ৪ তািরখ ে�েনা�াফার
/িপএ 

২৫/০৯/২০২১ 
২৫/০৩/২০২১ 
২৫/০৬/২০২২ 
২৫/১২/২০২২ 

ল�য্মা�া ২৫/০৯/২০২১ ২৫/০৩/২০২১ ২৫/০৬/২০২২ ২৫/১২/২০২২    
অজর্ন      

৩.৪ ত� অিধকার আইন ২০০৯  
অনুযায়ী ত� �দানকারী কম র্কতর্ার 
নাম ও েমাবাইল ন�র দ�েরর 

 ৪ তািরখ সহকারী 
�ধান 

সমাজিব�ান 

২৫/০৯/২০২১ ল�য্মা�া ২৫/০৯/২০২১       
অজর্ন      



কায র্�েমর নাম কম র্স�াদন 
সূচক 

 

সূচেকর মান একক 
 

বা�বায়েনর
দািয়��া� 
�ি�/পদ 

২০২১-২০২২ 
অথ র্বছেরর 
ল�য্মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২১-২০২২  ম�
� ল�য্মা�া/ 

অজর্ন 
১ম েকায়াট র্ার ২য় েকায়াট র্ার ৩য় েকায়াট র্ার ৪থ র্ েকায়াট র্ার েমা

ট 
অ
জর্ন 

অ
িজর্
ত 
মা
ন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
েনািটশ েবােড র্ টািনেয় রাখার িবষয়িট 
আেরা িনিবড়করণ 
৩.৫ দ�র/দ�র �ধান িনয়িমত 
অধঃ�ন অিফস সমূেহর কায র্�ম 
পিরদশ র্ন ও কায র্�ম মিনটিরং 
িনি�তকরণ 

 ৪ তািরখ �ধান 
�েকৗশলী 

১৫/১০/২০২১ 
১৫/০১/২০২২ 
১৫/০৪/২০২২ 
১৫/০৭/২০২২ 

ল�য্মা�া ১৫/১০/২০২১ ১৫/০১/২০২২ ১৫/০৪/২০২২ ১৫/০৭/২০২২    
অজর্ন      
অজর্ন      

 

িব:�:- েকান �িমেকর কায র্�ম �েযাজয্ না হেল তার কারণ ম�� কলােম উে�খ করেত হেব। 


