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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:

িনরাপদ খা আইন, ২০১৩ এর উে রণকে গত ৩ বছের ১ িবিধমালা এবং ৪  িবধানমালা ণয়ন করা হেয়েছ। কপ কক
৯ম েড ৯৫ জন কম কতা, ১৩-১৬ েডর ১৪৬ জন এবং আউটেসািস ং এর মােম ১২৩ জন কম চাির িনেয়াগ দওয়া হেয়েছ। ইেতামে
৬৪ জলায় বাংলােদশ িনরাপদ খা কপের জলা কায ালয় িতা করা হেয়েছ। কপের সমতা িেত জাপান সরকােরর
সহেযািগতায় ১ কািরগির ক এবং রাজখাত হেত ১ উয়ন ক হণ করা হেয়েছ। জনসেচতনতা ির লে খাের িনরাপদতা
শীষ ক জলা/উপেজলা পয ােয় ৪২২ সিমনার, ৬০  কারাভান রাড শা ও িবিভ িশা িতােন ১৩০  সিমনার আেয়াজন করা
হেয়েছ। িবগত ৩ বছের মাট ৫৯৯৬ জন খাকমেক িশণ দান করা হেয়েছ। এছাড়াও পাবিলক িমং, িভিডও দশ ন, মাইিকং,
িলফেলট ও ােলট িবতরণ ইতািদ চারলক কায ম িনয়িমতভােব পিরচািলত হেয়েছ। িবএফএসএ কক গত ৩ বছের সব েমাট
৬৮১৩  মাবাইল কাট  পিরচালনা করা হেয়েছ এবং চার কাটাগিরেত ১৫০  হােটল ও রোরােক িডং দান করা হেয়েছ। অাপস
িভিক  িডিজটাল  মিনটিরং  এর  লে  ০৯    হােটল-রোরােক  ‘‘নজর’’  অাপস  এর  আওতায়  আনা  হেয়েছ।  দিশ-িবেদিশ  িবিভ
িতােনর সােথ সব েমাট ৬  সমেঝাতা ারক ািরত হেয়েছ। িজববেষ র কম চী িহেসেব ১০০  খা াপনা পিরদশ ন সংা
Safe Food Plan ইেতামে বাবায়ন করা হেয়েছ। খাের মান ও িনরাপদতা রার জ িঁক িভিক ৪৬৭৯  খা ননা
পরীা করা হেয়েছ এবং মাবাইল াবেরটিরর মােম ১৩০  ােন জনসেচতনতালক কায ম পিরচালনা এবং ৯০  তাৎিণক খা
ননা  পরীা  করা  হেয়েছ।  এছাড়াও িনরাপদ খা িবষয়ক সাািহক ইজ িতেযািগতা  আেয়াজন,  পিব রমজান  ও রবািন  উপলে
মাবাইল বাতা দান, ‘খাবাতা’ নামক মািসক াগািজন কাশ, পথনাটক দশ ন, িনরাপদ খা িশা অাপ ‘খা কথন’ চা করা
হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

খাের  িনরাপদতা  রায়  সংি  জনবেলর  দতা  উয়ন,  খাে  ভজাল  ও  ষণ  িনরসেন  আঃসংা  সমেয়র  মােম  িতেরাধ  ও
িতকারলক িনরাপদ খাবাপনা বাবায়ন। িঁকিভিক খা পিরদশ ন, ড টিং াবেরটিরসেহর অােিডেটশন অজন এবং
িনরাপদ খাবাপনা বাবায়েন উৎ পিতসহ েয়াগ ও বতন। খা সংা িবিভ আইন ও নীিতেক এক িনিদ  কাঠােমােত
আনয়ন। অতািনক াবেরটির িবধা এবং তাৎিণক পরীণকে েয়াজনীয় কীট এবং যপািতর অভাব।

ভিবৎ পিরকনা:

২০২৪ সােলর মে দেশর ৮  িবভাগীয় শহের ৮  মাবাইল াবেরটির াপেনর মােম িঁকিভিক খা পিরদশ ন ও পিরবীণ এবং
মাবাইল াবেরটিরর সবা চার মােম াথিমকভােব খাের িবপি িচিতকরণ এবং িঁক িনপণ। ২০৩০ সােলর মে িনরাপদ খা
রফাের গেবষণাগার াপন এবং িবিভ খা ের এক টকসই এবং কায কর Standard ণয়ন।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

• বাংলােদশ িনরাপদ খা কপের ‘‘শাসিনক জিরমানা িবিধমালা, ২০২২’’ এর খসড়া ণয়ন;
• মাবাইল াবেরটিরেত খাের িবিভ ারািমটার ট সংা গাইডলাইন ণয়ন;
• দশাপী ৫০০০  খাাপনা ও বাজার পিরদশ ন এবং িঁকিভিক ১০০০ খা ননা পরীাকরণ;
• িনরাপদ খা িবষয়ক ৭০  জনসেচতনতালক সভা/সিমনার/কম শালা আেয়াজন;
• ১২০ খা ভজাল ও ষণ িবেরাধী অিভযান পিরচালনা;
• ২ সংার সােথ সমেঝাতা ারক/ সবাদান ি সাদন;
• িভিস এবং কিমউিন রিডও এর মােম জনসেচতনতালক অান সচার ;
• িনরাপদ খা িনিতকরেণ ১৮০০ খা বসায়ীেক িশণ দান;
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

জীবন ও া রায় সকেলর জ িনরাপদ খা।

১.২ অিভল (Mission)
িনরাপদ খা বাপনার সােথ জিড়ত সংি সকল সংা, খািশ ও খা বসায়ী এবং শীল সমােজর সহেযািগতায় যথাযথ
িবানিভিক িবিধ-িবধান তির ও কায কর েয়াগ এবং খা ল পিরবীণ ও বাপনার সােথ িনেয়ািজত সংাসেহর
কায ম ফলভােব সমেয়র মােম জীবন ও া রা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. 1. খানীিত কৗশল ও বাপনায় ািতািনক সমতা িকরণ
২. 2. িনরাপদ খা ও ি িবষেয় সেচতনতা ি
৩. 3. িনরাপদ খা িনিতকরেণ িতেরাধলক কায ম

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১.  1.  িনরাপদ  খাের  াতা  িনিতকরেণ  খা  উৎপাদন,  আমদািন,  িয়াকরণ,  মদ,  সরবরাহ  ও  িবয়  সংি
কায ম িনয়ণ ও পিরবীণ;
২. 2. খা বসার ে িনরাপদ খা সনেদর জ সনদ দানকারী সংাসহেক সহেযািগতা দান;
৩. 3. খা পরীাগার এােিডেটশেনর জ সংি সংােক সহেযািগতা দান;
৪. 4. আমদািনত খাের মানদ ও পরীণ পিত িনধ ারেণর জ সংি সংােক সহেযািগতা দান;
৫. 5. খা ও ি িনরাপা িবষয়ক নীিতমালা বা িবিধমালা ণয়ন এবং িবমান নীিতমালা বা িবিধমালা সংেশাধন বা
হালনাগাদকরেণ সরকারেক েয়াজনীয় বািনক পরামশ  ও কািরগির সহায়তা দান;
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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

িনরাপদ খা ও ি
পিরিিতর উিত

খাে ভজাল াস % ৯.৩০ ৯.৩০ ৯.২০ ৯.১০ ৯.০০
িষ মণালয়, িশ মণালয়, িবান ও ি মণালয়, মৎ
ও ািণসদ মণালয়, া ও পিরবার কাণ মণালয়

বাংলােদশ িনরাপদ খা
কপ

অির হার % ১৪.৮০ ১৪.৮০ ১৪.৬০ ১৪.৫০ ১৪.৪০ িষ মণালয়, খা মণালয়, া ও পিরবার কাণ মণালয় এফিপএমইউ

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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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 

[১] 1. খানীিত
কৗশল ও
বাপনায়
ািতািনক
সমতা
িকরণ

২৪

[১.১] বাংলােদশ িনরাপদ খা
কপের ‘‘শাসিনক
জিরমানা িবিধমালা, ২০২২’’
এর খসড়া ণয়ন

[১.১.১] খসড়া
মণালেয় রণ

তািরখ তািরখ ৪ ৩০.০৪.২৩

[১.২] পােক িনরাপদ
খাের অ িকরেণর
িবষেয় BFSA কক গত
কিমর পািরশ মণালেয়
রণ

[১.২.১] মণালেয়
পািরশ িরত

তািরখ তািরখ ৪ ৩১.১২.২২ ৩১.০১.২৩ ২০.০২.২৩

[১.৩] মাবাইল াবেরটিরেত
খাের িবিভ
ারািমটার ট সংা
গাইডলাইন ণয়ন

[১.৩.১] গাইডলাইন
ণীত

তািরখ তািরখ ৪ ৩০.০৪.২৩

[১.৪] জাতীয় িনরাপদ খা
বাপনা উপেদা পিরষেদর
সভা

[১.৪.১] অিত
সভা

তািরখ তািরখ ২ ১ ১ ৩১.০৫.২৩

[১.৫] জাতীয় িনরাপদ খা
বাপনা উপেদা পিরষেদর
সভার িসা বাবায়ন

[১.৫.১] িসা
বাবািয়ত

মিত % ১ ৪০ ৩০ ২০

[১.৬] কীয় িনরাপদ খা
বাপনা সময় কিমর
সভার িসা বাবায়ন

[১.৬.১] িসা
বাবািয়ত

মিত % ২ ৩৫ ৬০ ৫০ ৪০ ৬০ ৭০

[১.৭] বাংলােদশ িনরাপদ
খা কপ এবং বাংলােদশ
িরজম বাড  এর মে
আ:সংা সময়

[১.৭.১] ািরত
MoU

তািরখ তািরখ ৩ ১ ২ ৩১.১২.২২ ৩১.০১.২৩ ১৫.০২.২৩ ২ ৩



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৭:৫২ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, ম ৩০, 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 

[১.৮] কম কতােদর দতা
উয়নলক িশণ
আেয়াজন

[১.৮.১] আেয়ািজত
িশণ

সমি জনঘা ৪ ৬০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ৬০ ৬০

[২] 2. িনরাপদ
খা ও ি
িবষেয় সেচতনতা
ি

২৩

[২.১] িনরাপদ খা
িনিতকরেণ খা
বসায়ীেদর িশণ দান

[২.১.১] িশণা
বসায়ী

সমি সংা ৪ ৩২০ ১৬০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ২০০০ ২৫০০

[২.২] িনরাপদ খা
িনিতকরেণ সেচতনতালক
সিমনার/ওয়াকশপ/ কম িচ

[২.২.১] অিত
ইেভ

সমি সংা ৩ ২২ ৩০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০ ১০০

[২.৩] িশা িতােন
িনরাপদ খা িনিতকরেণ
সেচতনতালক কায ম

[২.৩.১] হীত
কায ম

সমি সংা ৪ ৪০০ ৩৫০ ২০০ ৫০০ ৬০০

[২.৪] িনরাপদ খা িবষেয়
িহনীেদর সােথ
সেচতনতালক উঠান বঠক

[২.৪.১]
সেচতনতালক
বঠক আেয়ািজত

সমি সংা ৩ ১২ ১০০ ৮০ ৬০ ১২০ ১৫০

[২.৫] এফিপএমইউ কক
তত গাইডলাইেনর
আেলােক িভিস ত

[২.৫.১] িভিস
তত

সমি সংা ২ ২০০ ১

[২.৬] িনরাপদ খা িবষেয়
িভিস এবং বতার/
কিমউিন রিডও/ এফএম
রিডও এর মােম চার

[২.৬.১] চারত সমি িমিনট ২ ৩০০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ৩৫০ ৪০০

[২.৭] িনরাপদ খা িবষয়ক
পথনাটক আেয়াজন

[২.৭.১] পথনাটক
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৮ ৬ ৫ ৪ ১২ ১৫

[২.৮] গণমাম কমেদর
িনরাপদ খা আইন এবং িবিধ
িবিধ অবিহতকরণ কম শালা

[২.৮.১]
গণমামকমর
(িশণাথর)
সংা

সমি সংা ৩ ৫০ ৪০ ৩০ ৬০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৭:৫২ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, ম ৩০, 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 

[৩] 3. িনরাপদ
খা
িনিতকরেণ
িতেরাধলক
কায ম

২৩

[৩.১] দশাপী খাের
িনরাপদতার িঁক িভিক
ননা পরীা

[৩.১.১] ননা
পিরীত

সমি সংা ৩ ২২০০ ১২০০ ১০০০ ৮০০ ৬০০ ৫০০ ১২০০ ১৫০০

[৩.২] দশাপী খা াপনা
ও বাজার পিরদশ ন

[৩.২.১] খা
াপনা ও বাজার
পিরদশ নত

সমি সংা ৩ ১৫০০০ ১২০০০ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০

[৩.৩] ােকটজাত খা
উৎপাদনকারী িতান
পিরদশ ন

[৩.৩.১]
পিরদশ নত

সমি সংা ৩ ২০ ১৫ ১০ ৩০ ৪০

[৩.৪] নজর অাপেসর মােম
হােটল/রোরা মিনটিরং

[৩.৪.১]
হােটল/রোরা
মিনটিরংত

সমি সংা ৩ ৬ ১০ ৮ ৬ ১২ ১২

[৩.৫] মাবাইল াবেরটির
এর মােম তাৎিণক ননা
পরীা

[৩.৫.১] মাবাইল
াবেরটির এর
মােম তাৎিণক
ননা পরীিত

সমি সংা ৩ ২৪ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ৪০০ ৫০০

[৩.৬] নন হােটল রোরা
িডং দান

[৩.৬.১] নন
হােটল রোরা
িডংত

সমি সংা ৩ ৩০ ৩০ ৬৫ ৫০ ৪০ ৭০ ৮০

[৩.৭] খা সংরণাগার
/িহমাগার পিরদশ ন

[৩.৭.১]
পিরদশ নত

সমি সংা ২ ৬ ২০ ১৫ ১০ ৩০ ৪০

[৩.৮] মাবাইল কাট 
পিরচালনা

[৩.৮.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ৩ ১৬০ ১১০ ১৩০ ১২০ ১০০ ৯০ ১৫০ ১৮০
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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 আইিপএইচ ইউট অব পাবিলক হলথ

২ এফএও ড এ এিকালচার অগ ানাইেজশন

৩ এফিপএমইউ ড ািনং এ মিনটিরং ইউিনট

৪ এমওইউ মেমােরাম অব আারািডং

৫ িবিবএস বাংলােদশ েরা অব া স



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৭:৫২ া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, ম ৩০, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] বাংলােদশ িনরাপদ খা কপের ‘‘শাসিনক জিরমানা
িবিধমালা, ২০২২’’ এর খসড়া ণয়ন

[১.১.১] খসড়া মণালেয় রণ বাংলােদশ িনরাপদ খা কপ কক গত কিম কিম কক পািরশত িতেবদন

[১.২] পােক িনরাপদ খাের অ িকরেণর িবষেয় BFSA
কক গত কিমর পািরশ মণালেয় রণ

[১.২.১] মণালেয় পািরশ িরত বাংলােদশ িনরাপদ খা কপ কক গত কিম কিম কক পািরশত িতেবদন

[১.৩] মাবাইল াবেরটিরেত খাের িবিভ ারািমটার ট
সংা গাইডলাইন ণয়ন

[১.৩.১] গাইডলাইন ণীত
পিরচালক এর দর (খা পরীাগার নটওয়াক সময়) বাংলােদশ িনরাপদ খা
কপ

খামণালেয় দািখলত িতেবদন

[১.৪] জাতীয় িনরাপদ খা বাপনা উপেদা পিরষেদর সভা [১.৪.১] অিত সভা সিচব এর দর বাংলােদশ িনরাপদ খা কপ সভার কায িববরণী

[১.৫] জাতীয় িনরাপদ খা বাপনা উপেদা পিরষেদর সভার
িসা বাবায়ন

[১.৫.১] িসা বাবািয়ত

[১.৬] কীয় িনরাপদ খা বাপনা সময় কিমর সভার িসা
বাবায়ন

[১.৬.১] িসা বাবািয়ত সিচব এর দর বাংলােদশ িনরাপদ খা কপ
সভার কায িববরণী, িসা
বাবায়েনর মাণকসহ

[১.৭] বাংলােদশ িনরাপদ খা কপ এবং বাংলােদশ িরজম
বাড  এর মে আ:সংা সময়

[১.৭.১] ািরত MoU সিচব এর দর বাংলােদশ িনরাপদ খা কপ সমেঝাতা ারেকর ািরত কিপ

[১.৮] কম কতােদর দতা উয়নলক িশণ আেয়াজন [১.৮.১] আেয়ািজত িশণ সিচব এর দর বাংলােদশ িনরাপদ খা কপ িশেণর নাশ ও হািজরা

[২.১] িনরাপদ খা িনিতকরেণ খা বসায়ীেদর িশণ দান [২.১.১] িশণা বসায়ী
পিরচালক এর দর (খা ভাা সেচতনতা, িঁক ও িনরাপদ খা বাপনা
িবভাগ) বাংলােদশ িনরাপদ খা কপ

িশেণর নাশ ও হািজরা

[২.২] িনরাপদ খা িনিতকরেণ সেচতনতালক
সিমনার/ওয়াকশপ/ কম িচ

[২.২.১] অিত ইেভ
পিরচালক এর দর (খা ভাা সেচতনতা, িঁক ও িনরাপদ খা বাপনা
িবভাগ) বাংলােদশ িনরাপদ খা কপ

নাশ, িরেপাট , হািজরা, ছিব

[২.৩] িশা িতােন িনরাপদ খা িনিতকরেণ সেচতনতালক
কায ম

[২.৩.১] হীত কায ম
পিরচালক এর দর (খা ভাা সেচতনতা, িঁক ও িনরাপদ খা বাপনা
িবভাগ) বাংলােদশ িনরাপদ খা কপ

নাশ, িরেপাট , হািজরা, ছিব

[২.৪] িনরাপদ খা িবষেয় িহনীেদর সােথ সেচতনতালক উঠান
বঠক

[২.৪.১] সেচতনতালক বঠক
আেয়ািজত

পিরচালক এর দর (খা ভাা সেচতনতা, িঁক ও িনরাপদ খা বাপনা
িবভাগ) বাংলােদশ িনরাপদ খা কপ

নাশ, িরেপাট , হািজরা ও ছিব

[২.৫] এফিপএমইউ কক তত গাইডলাইেনর আেলােক িভিস
ত

[২.৫.১] িভিস তত
পিরচালক এর দর (খা ভাা সেচতনতা, িঁক ও িনরাপদ খা বাপনা
িবভাগ) বাংলােদশ িনরাপদ খা কপ বাংলােদশ িনরাপদ খা কপ

িভিস েতর নাশ, িভিডও

[২.৬] িনরাপদ খা িবষেয় িভিস এবং বতার/ কিমউিন রিডও/
এফএম রিডও এর মােম চার

[২.৬.১] চারত
পিরচালক এর দর (খা ভাা সেচতনতা, িঁক ও িনরাপদ খা বাপনা
িবভাগ) বাংলােদশ িনরাপদ খা কপ

চােরর নাশ ও সময়চী

[২.৭] িনরাপদ খা িবষয়ক পথনাটক আেয়াজন [২.৭.১] পথনাটক আেয়ািজত
পিরচালক এর দর (খা ভাা সেচতনতা, িঁক ও িনরাপদ খা বাপনা
িবভাগ) বাংলােদশ িনরাপদ খা কপ

চােরর নাশ ও সময়চী,
ছিব/িভিডও
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[২.৮] গণমাম কমেদর িনরাপদ খা আইন এবং িবিধ িবিধ
অবিহতকরণ কম শালা

[২.৮.১] গণমামকমর (িশণাথর)
সংা

পিরচালক এর দর (খা ভাা সেচতনতা, িঁক ও িনরাপদ খা বাপনা
িবভাগ) বাংলােদশ িনরাপদ খা কপ

নাশ, হািজরা , ছিব ও িতেবদন

[৩.১] দশাপী খাের িনরাপদতার িঁক িভিক ননা পরীা [৩.১.১] ননা পিরীত
পিরচালক এর দর (খা পরীাগার নটওয়াক সময়) বাংলােদশ িনরাপদ খা
কপ

ননা পরীার িতেবদন

[৩.২] দশাপী খা াপনা ও বাজার পিরদশ ন
[৩.২.১] খা াপনা ও বাজার
পিরদশ নত

পিরচালক এর দর (খাের িবতা পিরবীণ ও িবচািরক কায ম িবভাগ)
বাংলােদশ িনরাপদ খা কপ

মিনটিরং ও বাজার পিরদশ েনর
িতেবদন, ছিব

[৩.৩] ােকটজাত খা উৎপাদনকারী িতান পিরদশ ন [৩.৩.১] পিরদশ নত
পিরচালক এর দর (খাের িবতা পিরবীণ ও িবচািরক কায ম িবভাগ)
বাংলােদশ িনরাপদ খা কপ

মিনটিরং এর িতেবদন, ছিব

[৩.৪] নজর অাপেসর মােম হােটল/রোরা মিনটিরং [৩.৪.১] হােটল/রোরা মিনটিরংত
পিরচালক এর দর (খা ভাা সেচতনতা, িঁক ও িনরাপদ খা বাপনা
িবভাগ) বাংলােদশ িনরাপদ খা কপ

মিনটিরং এর িতেবদন, ছিব

[৩.৫] মাবাইল াবেরটির এর মােম তাৎিণক ননা পরীা
[৩.৫.১] মাবাইল াবেরটির এর
মােম তাৎিণক ননা পরীিত

পিরচালক এর দর (খা পরীাগার নটওয়াক সময়) বাংলােদশ িনরাপদ খা
কপ

মিনটিরং ও ননা পরীার
িতেবদন

[৩.৬] নন হােটল রোরা িডং দান
[৩.৬.১] নন হােটল রোরা
িডংত

পিরচালক এর দর (খাের িবতা পিরবীণ ও িবচািরক কায ম িবভাগ)
বাংলােদশ িনরাপদ খা কপ

িডং এর িতেবদন, িকার , ছিব

[৩.৭] খা সংরণাগার /িহমাগার পিরদশ ন [৩.৭.১] পিরদশ নত
পিরচালক এর দর (খাের িবতা পিরবীণ ও িবচািরক কায ম িবভাগ)
বাংলােদশ িনরাপদ খা কপ

িতেবদন, ছিব

[৩.৮] মাবাইল কাট  পিরচালনা [৩.৮.১] পিরচািলত মাবাইল কাট 
পিরচালক দর (খাের িবতা পিরবীণ ও িবচািরক কায ম িবভাগ)
বাংলােদশ িনরাপদ খা কপ

মাবাইল কাট  এর িতেবদন
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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
বাংলােদশ িনরাপদ খা কপের ‘‘শাসিনক জিরমানা িবিধমালা, ২০২২’’ এর খসড়া
ণয়ন

খসড়া মণালেয় রণ খা মণালয় কিমর সভা এবং পের মােম যাগােযাগ

পােক িনরাপদ খাের অ িকরেণর িবষেয় BFSA কক গত কিমর পািরশ
মণালেয় রণ

মণালেয় পািরশ িরত খা মণালয় কিমর সভা এবং পের মােম যাগােযাগ

দশাপী খাের িনরাপদতার িঁক িভিক ননা পরীা ননা পিরীত া অিধদর পের মােম যাগােযাগ

দশাপী খাের িনরাপদতার িঁক িভিক ননা পরীা ননা পিরীত
বাংলােদশ িবান ও িশ গেবষণা পিরষদ
(িবিসএসআইআর)

পের মােম যাগােযাগ

দশাপী খাের িনরাপদতার িঁক িভিক ননা পরীা ননা পিরীত ঢাকা উর িস কেপ ােরশন পের মােম যাগােযাগ

দশাপী খাের িনরাপদতার িঁক িভিক ননা পরীা ননা পিরীত ঢাকা দিণ িস কেপ ােরশন পের মােম যাগােযাগ

মাবাইল কাট  পিরচালনা পিরচািলত মাবাইল কাট  জনশাসন মণালয় সভা ও পের মােম এবং টিলেফািনক যাগােযাগ
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



দ রদ র //সং ারসং ার   জ াতীয়জ াতীয়   াচারাচার   কৗশলকৗশল  কমকম--পিরক নাপিরক না ,  ,  ২০২২২০২২ --২০২৩২০২৩
দ রদ র //সং ারসং ার   নামনাম  :  : ব াংলােদশবাংলােদশ   িনরাপদিনরাপদ   খ াখ া   ক পক প

কায েমরকায েমর  ন ামন াম কমস াদনকমস াদন   
চকচক

চেকরচেকর  
মানমান

এককএকক বা বায়েনরবা বায়েনর  
দ ািয় াদ ািয় া   

িি //পদপদ

২০২০ ২২--২০২০ ২৩  অথবছ েররঅথবছ েরর
ল মা াল মা া

বা বায়নবা বায়ন   অ গ িতঅ গিত   প িরবী ণপ িরবী ণ ,  ,  ২০২০ ২২--২০২০ ২৩ মম
ল মা াল মা া//
অজনঅজন

১ম১ম  
কায় াটারকায় াটার

২য়২য়   
কায় াটারকায় াটার

৩য়৩য়   
কায় াটারকায় াটার

৪থ৪থ   কায় াটারকায় াটার মাটমাট   
অজনঅজন

অিজতঅিজত   
মানমান

১.১.   ািত ািনকািত ািনক   ব াব া………………………………..……………………………….....
১.১ নিতকতা কিম র 
সভা আেয়াজন

সভা আেয়ািজত ১ সং া াচার 
ফাকাল 
পেয়

৪ ল মা া ১ ১ ১ ১
অজন

১.২ নিতকতা কিম র সভার 
িস া  বা বায়ন

বা বািয়ত 
িস া

৪ % াচার 
ফাকাল 
পেয়

১০০% ল মা া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%
অজন

১.৩ শাসন িত ার িনিম  
অংশীজেনর 
(stakeholders) 
অংশ হেণ  সভা

অ ি ত সভা ৪ সং া াচার 
ফাকাল 
পেয়

২ ল মা া -- ১ ১
অজন

১.৪ াচার সং া  িশ ণ 
আেয়াজন

িশ ণ 
আেয়ািজত

২ সং া াচার 
ফাকাল 
পেয়

৪
(১৩০ জন)

ল মা া ১
(৩০ জন)

১
(৫০ জন)

১
(২০ জন)

১
(৩০ জন)

অজন
১.৫ কম-পিরেবশ উ য়ন 
( ওএ  অেকেজা মালামাল 
িন ি করণ/ নিথ িবন করণ/ 
পির ার পির তা ি / 
মিহলােদর জ  থক 
ওয়াশ েমর ব া করা ইত ািদ

উ ত কম-
পিরেবশ

২ সং া পিরচালক
(সং াপন, 
আিথক ও 
জনস দ 

ব াপনা)

৪ ল মা া ১
(ওয়াশ ম
মিনটিরং)

১
(মিহলােদর 

থক 
ওয়াশ েমর 

ব া)

১
(নিথ 

িবন করণ)

১
 (অেকেজা 
মালামাল 

িন ি করণ)

অজন
১.৬ আওতাধীন মাঠ পযােয়র 
কাযালয় ( েযাজ  

ে ) ক ক দািখল ত জাতীয় 
াচার কৗশল কম-পিরক নার 

মািসক অ গিত িতেবদেনর 
উপর িফড াক দান

িফড াক 
সভা/কমশালা 
অ ি ত

 ৪ তািরখ াচার 
ফাকাল 
পেয়  

৩০-১০-২০২২ 
৩১-০১-২০২৩
৩০-০৪-২০২৩

ল মা া -- ৩০-১০-২০২২ ৩১-০১-২০২৩ ৩০-০৪-২০২৩
অজন

২.২.   আিথকআিথক   ব াপন াব াপন া  উ য়নউ য়ন  ........................................................................ ........................................................................
২.১ ২০২২-২৩ অথ বছেরর 
রাজ  এবং উ য়ন বােজেটর 
অ েমািদত বািষক য় 
পিরক না ওেয়বসাইেট কাশ

য়-পিরক না 
ওেয়বসাইেট 

কািশত

২ তািরখ পিরচালক
(সং াপন, 
আিথক ও 
জনস দ 

ব াপনা)

৩১-০৭-২০২২
৩১-০১-২০২৩
(সংেশািধত)

ল মা া ৩১-০৭-২০২২ -- ৩১-০১-২০২৩
(সংেশািধত)

--

অজন --

২.২ অ েমািদত বািষক য় 
পিরক নার যথাযথ বা বায়ন 
(রাজ  এবং উ য়ন বােজেটর) 

য় পিরক না 
বা বািয়ত

৩ % পিরচালক
(সং াপন, 
আিথক ও 
জনস দ 

ব াপনা)

১০০% ল মা া -- ৩০% ৬০% ১০০%
অজন

২.৩ বােজট বা বায়ন বােজট 
বা বািয়ত

 ৩ % পিরচালক
(সং াপন, 
আিথক ও 
জনস দ 

ব াপনা)

১০০% ল মা া -- ৩০% ৬০% ১০০%
অজন

২.৪ কে র PIC সভা 
আেয়াজন 

সভা আেয়ািজত  ৩ সং া ক  
পিরচালক

৮ ল মা া ২ ২ ২ ২
অজন

২.৫ ক  সমাি  শেষ কে র 
স দ (যানবাহন, কি উটার, 
আসবাবপ  ইত ািদ) িবিধ 
মাতােবক হ া রকরা 

কে র স দ 
িবিধ মাতােবক 
হ া িরত

৫ তািরখ ল মা া ক  
সমাি  
শেষ 

হ া র 
করা 
হেব।

অজন

৩. . াচ ারাচার   সংিসংি   এবংএবং  ন িতন িত   িত েরােধিত েরােধ   সহায়কসহায়ক   অ াঅ া   কায মকায ম…………… …………… ১৮১৮ (অ ািধকার িভি েত ১ নং সহ নতম চার  কায ম)
 
 
৩.১ সরকাির যানবাহেনর যথাযথ 

বহার িনি তকরণ 
যানবাহেনর 
যথাযথ বহার 
িনি ত ত

৩ তািরখ পিরচালক
(সং াপন, 
আিথক ও 
জনস দ 

ব াপনা)

৩০-০৬-২০২৩ ল মা া -- -- -- ৩০-০৬-২০২৩
অজন

১



৩.২ মাবাইল কাট পিরচালনা 
সরাসির স চার

সা াল এবং 
ইেল িনক 
িমিডয়ার মা েম 
সরাসির 
স চািরত

৫ সং া পিরচালক 
(খাে র 
িব তা 

পিরবী ণ ও 
িবচািরক 
কায ম 
িবভাগ)

৪৮
( সা াল িমিডয়া -৩৬
ইেল িনক িমিডয়া-১২)

ল মা া ৪
( সা াল 

িমিডয়া -৩
ইেল িনক 
িমিডয়া-১)

৪
( সা াল 

িমিডয়া -৩
ইেল িনক 
িমিডয়া-১)

৪
( সা াল 

িমিডয়া -৩
ইেল িনক 
িমিডয়া-১)

৪
( সা াল 

িমিডয়া -৩
ইেল িনক 
িমিডয়া-১)

অজন

৩.৩ ক পে র িহসাব শাখার 
তা িনি েতর জ  

অ াকাউি ং সফটওয় ার 
চা করণ

অ াকাউি ং 
সফটওয় ার 
চা ত

৫ তািরখ পিরচালক 
(সং াপন, 
আিথক ও 
জনস দ 

ব াপনা)

৩০-০৬-২০২৩ ল মা া -- -- -- ৩০-০৬-২০২৩
অজন

৩.৪ ক পে র চলিত কায ম 
দশনী বাড াপন

দশনী বাড 
ািপত

৫ তািরখ পিরচালক 
(সং াপন, 
আিথক ও 
জনস দ 

ব াপনা)

৩১-১২-২০২৩ ল মা া -- ৩১-১২-২০২৩ -- --
অজন

২৬ -৪-২০২২ ১৫:৪৫:২৭
মাঃ আ ল কাইউম সরকার

চয়ার ান , চয়ার ােনর  দ র
ব াংলােদশ িনর াপদ খা  ক প

২



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 বৃদ্ধি 
1৯ 

[১.২] স্বতঃপ্রণ োদ্ধিতভোণে প্রকোশণ োগ্য 

সকল তথ্য হালোগাদ কনর 

ওণেেসোইণে প্রকোশ 

[১.2.১] হোলনোগোিকৃত তথ্য 

ওণেেসোইণে প্রকোদ্ধশত 

তাতরখ 

 
০৪   

৩১-১২-২০২2 15-01-2023 31-০১-২০২3 - - 

৩০-০৬-২০২৩ - - - - 

[১.৩] েোদ্ধষ িক প্রদ্ধতণেিন প্রকোশ  
[১.3.১] তেধ মাতরত সর্নয় েোদ্ধষ িক 

প্রদ্ধতণেিন প্রকোদ্ধশত  
তোদ্ধিখ  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]  প্রচোি কো িক্রম সম্পন্ন সংখ্যা ০৪   3 2 1 - - 

[১.৬] তথ্য অদ্ধিকোি আইে, ২০০৯ ও 

এর তেতধর্ালা, প্রতেধাের্ালা, 

স্বতঃপ্রনণাতদত তথ্য প্রকাশ 

তেনদ মতশকাসহ সংতিষ্ট  দ্ধেষণে 

কর্ মকতমা/কর্ মচারীনদর প্রতশেণ 

আনয়ার্ে    

[১.6.১] প্রতশেণ আনয়াতর্ত সংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] তথ্য অদ্ধিকোি সংক্রোন্ত প্রণতেকটি 

ত্রৈমোদ্ধসক অগ্রগদ্ধত প্রদ্ধতণেিন দ্ধনি িোদ্ধিত 

সমণে ওণেেসোইণেি তথ্য অদ্ধিকোি 

সসেোেণে প্রকোশ 

[১.৭.১] ত্রৈমোদ্ধসক অগ্রগদ্ধত 

প্রদ্ধতণেিন ওণেেসোইণেি তথ্য 

অদ্ধিকোি সসেোেণে প্রকোদ্ধশত 

সংখ্যা ০2   ৪ ৩ ২ ১  


