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কর্ িসম্পাদদনর সার্ব িক র্েত্র 

সাম্প্রর্তক অজিন, েযাদলঞ্জ এবাং ভর্বষ্যৎ পর্রকল্পনা 

সাম্প্রর্তক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রধান অজিনসমূহ 
 

বাাংলাদদশ চের্লদ াগাদ াগ র্নয়ন্ত্রণ কর্র্শন (র্বটিআরর্স/কর্র্শন) সরকাদরর নীর্তর সাদে সার্ঞ্জস্যতা চরদে লক্ষয অজিদন চদদশর 

চের্লদ াগাদ াগ োদত র্বর্নদয়াগদ াগ্য অনুকূল পর্রদবশ সৃর্ষ্ট এবাং সুশৃঙ্খল র্নয়ন্ত্রদণর র্ােদর্ বাাংলাদদদশর সার্ার্জক ও 

অে িননর্তক উন্নয়ন ত্বরার্িত করার চক্ষদত্র র্নরলস কা িক্রর্ োর্লদয়  াদে। সরকাদরর র্নব িােনী ইশদতহার ২০১৮ এর লক্ষয ও 

পর্রকল্পনার অাংশ র্হদসদব চদদশ 5G চসবা প্রবতিদনর লদক্ষয চের্লেক বাাংলাদদশ র্লিঃ এর অনুকূদল গত ০৩/১০/২০২১ তার্রদে ৩.৫ 

র্গগাহাজি ব্যাদে ৬০ চর্গাহাজি তরে বরাে প্রদান করা হয়। পরবতীদত গত ৩১/০৩/২০২২ তার্রদে ২.৩ ও ২.৬ র্গগাহাজি ব্যাে 

হদত তরে র্নলাদর্র র্ােদর্ ১৯০ চর্গাহাজি তরে চর্াবাইল অপাদরেরসমূদহর অনুকূদল সার্র্য়কভাদব বরাদ্ধ প্রদান করা হয়। 

সরকারী রাজস্ব সুরক্ষা, ববধভাদব চর্াবাইল হযােদসে আর্দানী সহজীকরণ, অনবধ হযােদসদের আর্দানী/ব্যবহার/উৎপাদন/ 

বাজারজাতকরণদক প্রর্তহত করা, হযােদসদের চুর্র ও অনবধ হযােদসে দ্বারা সাংগঠিত অপরাধ প্রর্তদরাধ এবাং IMEI ডাোদবজ 

প্রস্তুত ও সাংরক্ষদণর স্বাদে ি NEIR র্সদের্ স্থাপন করা হদয়দছ। সকল স্তদরর জনগদণর র্দে একই মূদে ব্রডব্যাে ইন্টারদনে চপৌৌঁদছ 

চদওয়ার লদক্ষয ‘এক চদশ এক চরে’ ট্যার্রফ বাস্তবায়ন করা হদয়দছ। আন্তজিার্তক র্াতৃভাষা র্দবস-২০২১ উপলদক্ষয অদধ িক েরদে 

বাাংলা এসএর্এস চসবা োলু করা হদয়দছ।  

 

সর্স্যা এবাং েযাদলঞ্জসমূহ 

 

চের্লদ গাদ াগ োদতর ক্রর্বধ ির্ান অগ্রগর্তর ফদল আইন, পর্লর্স ও গাইডলাইন যুদগাপদ াগীকরণ ও  োসর্দয় নতুন প্রযুর্ি 

প্রবতিণ একটি বড় েযাদলঞ্জ। বতির্ান সরকার চ ার্ষত র্ডর্জোল বাাংলাদদশ র্বর্নর্ িাদণ ইন্টারদনে চসবা সহজীকরণ সহ সকদলর 

চদারদগাড়ায় উি চসবা চপৌৌঁদছ চদয়াও সর্ান েযাদলঞ্জ। চদদশর আে িসার্ার্জক উন্নয়ন ত্বরার্িত ও সর্ানভাদব চের্লদ াগাদ াগ চসবার 

র্বস্তার এবাং র্ডর্জোল ববষম্য র্নদরাদধ চদশব্যাপী র্বটিআরর্স’র দাপ্তর্রক কা িক্রর্ র্বস্তাদরর প্রদয়াজনীয়তার র্বপরীদত 

র্ানবসম্পদদর স্বল্পতা রদয়দছ। চের্লদ াগাদ াগ র্নয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর অধীদন গঠিত র্বটিআরর্স’র কাঠাদর্াগত র্ভর্ি চজারদার 

এবাং কর্ িরত র্ানবসম্পদদর যুদগাপদ াগী প্রর্শক্ষদণর প্রদয়াজনীয়তা রদয়দছ। আন্তজিার্তক চের্লদ াগাদ াগ সাংস্থাসমূদহর সাদে 

প্রর্তর্নয়ত চ াগাদ াগ রক্ষার র্ােদর্ যুদগাপদ াগী চের্লদ াগাদ াগ চসবা চদশব্যাপী ছর্ড়দয় চদয়ার জন্য সুগঠিত নীর্তর্ালা 

প্রদয়াজন।          

 

ভর্বষ্যৎ পর্রকল্পনা 
 

সরকাদরর র্ডর্জোল বাাংলাদদশ র্বর্নর্ িাদণ বাাংলাদদদশ র্বশ্বর্াদনর চের্লদ াগাদ াগ চসবা র্নর্িতকরদণর লদক্ষয সর্দয়াদপাদ াগী 

আইন, নীর্তর্ালা ও গাইডলাইন প্রণয়ন, ইন্টারদনে ব্যােউইদের মূে সহনশীল প িাদয় ধদর রাো, ইন্টারদনের্ভর্িক সাইবার 

র্নরাপিা ব্যবস্থা োলুকরণ, 5G এর তরে বরাদ্ধ সম্পদন্নর পরবতীদত উি চসবা োলুকরণ, বেবন্ধু স্যাদেলাইে-২ উৎদক্ষপদণর 

জন্য র্নয়ন্ত্রক সাংস্থা র্হদসদব  াবতীয় সহদ ার্গতা প্রদান, র্ডর্জোল ব্রডকার্োং সুইেওভার, চেকট্রার্ র্র্নের্রাং র্সদেদর্র 

আপদগ্রদডশন এবাং সম্প্রসারণ, আগারগাঁদত র্বটিআরর্স এর র্নজস্ব ভবদন অর্ফস স্থানান্তর, চবসরকারী োদত সাবদর্র্রন কযাবল 

লাইদসন্স প্রদান কা িক্রর্ বাস্তবায়ন। অন্য সাংস্থার সাদে কর্ িসম্পাদন বাস্তবায়দনর জন্য র্নর্বড় চ াগাদ াগ রক্ষা করা। 

 

২০২২-২০২৩ অে িবছদরর সম্ভাব্য প্রধান অজিনসমূহ 

 র্ডর্াে চনাে কা িক্রর্ স্বয়াংর্ক্রয়করণ।  

 চকায়ার্লটি অব সার্ভ িস চবঞ্চর্ার্কিাং র্সদের্ ক্রয়। 

 গ্রাহক পর্রর্ের্ত র্নর্িদত CBVMP র্সদেদর্র সাদে IBAS++ অন্তর্ভ িিকরণ। 

 চবসরকারী োদত সাবদর্র্রন কযাবল লাইদসন্স প্রদান। 

 কর্র্শদনর কর্ িোরীগদণর জন্য গৃহঋণ োলুর ব্যবস্থা গ্রহণ। 
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প্রস্তাবনা 

 

প্রার্তষ্ঠার্নক দক্ষতা বৃর্দ্ধ, স্বেতা ও জবাবর্দর্হ চজারদার করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদদর  ো ে ব্যবহার 

র্নর্িতকরদণর র্ােদর্ রূপকল্প ২০৪১ -এর  ো ে বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

চেয়ারম্যান, বাাংলাদদশ চের্লদ াগাদ াগ র্নয়ন্ত্রণ কর্র্শন (র্বটিআরর্স) 

এবাং 

সর্েব, ডাক ও চের্লদ াগাদ াগ র্বভাগ 

 

এর র্দে ২০২২ সাদলর ..................................................তার্রদে এই বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষর্রত হল। 

 

এই চুর্িদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ র্নম্নর্লর্েত র্বষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 
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চসকশন-১ 

রূপকল্প, অর্ভলক্ষয, কর্ িসম্পাদদনর চক্ষত্র এবাং কা িাবর্ল 

1.1 রূপকল্প: 

         অবস্থান র্নর্ব িদশদষ সবার জন্য সুলভ মূদে গ্রহণদ াগ্য নব নব প্রযুর্ির সর্িদয় র্ানসম্মত চের্লদ াগাদ াগ চসবা প্রদান। 

1.2 Awfjÿ¨ : 

ক) বাাংলাদদদশর সার্ার্জক ও অে িননর্তক উন্নয়ন ত্বরার্িত এবাং সুসাংহত করদত পাদর এর্ন একটি চের্লদ াগাদ াগ 

ব্যবস্থার সুশৃাংেল উন্নয়ন এবাং তাদত উৎসাহ দান।  

ে) বাাংলাদদদশর র্বরাজর্ান অে িননর্তক ও সার্ার্জক বাস্তবতা অনুসাদর  তদূর সম্ভব বৃহির্ জনদগাষ্ঠীর জন্য একটি 

র্নভ িরদ াগ্য, যুর্িসাংগত ব্যয়-র্নভ ির ও আধুর্নক র্াদনর চের্লদ াগাদ াগ চসবা ও ইন্টারদনে চসবা প্রার্প্তর সুদ াগ র্নর্িত 

করা।  

গ) জাতীয় ও আন্তজিার্তক পর্রসদর প্রর্তদ ার্গতা করার র্ত একটি র্নভ িরদ াগ্য ও আধুর্নক র্াদনর চের্লদ াগাদ াগ চসবা 

ও ইন্টারদনে চসবা প্রদান র্নর্িত করা।  

 ) চের্লদ াগাদ াগ চসবা প্রদাদনর চক্ষদত্র ববষম্যমূলক ব্যবস্থা প্রর্তদরাধ ও অবসান, প্রর্তদ ার্গতামূলক এবাং বাজারমুেী 

ব্যবস্থার উপর ক্রর্বধ ির্ান হাদর র্নভ িরতা অজিন এবাং সাংগর্ত চরদে  ো ে চক্ষদত্র কর্র্শদনর কা িকর র্নয়ন্ত্রণ র্নর্িত 

করা এবাং নতুন নতুন চের্লদ াগাদ াগ চসবা প্রবতিন এবাং চদশী ও র্বদদশী র্বর্নদয়াগকারীদদর বাাংলাদদদশ চের্লদ াগাদ াগ 

োদত র্বর্নদয়াগ করার জন্য অনুকূল পর্রদবশ সৃর্ষ্ট করা। 

 

১.৩    কর্ িসম্পাদদনর চক্ষত্র: 

১.৩.১ দপ্তর/সাংস্থার কর্ িসম্পাদদনর চক্ষত্র 

১) প্রশাসর্নক ও আর্ে িক কা িক্রদর্ গর্তশীলতা আনায়ন  । 

২) চেকট্রার্ ব্যবস্থাপনা ও র্র্নের্রাং কা িক্রর্ চজারদারকরদণর র্ােদর্ শৃঙ্খলা আনয়ন। 

         ৩) র্সদের্স্ এবাং সার্ভ িদসস কা িক্রর্ চজারদারকরণ। 

৪) র্বটিআরর্স’র লাইদসন্স/ গাইডলাইন/ অন্যান্য কা িক্রর্ সম্পদন্ন র্নয়র্ানুবর্তিতা আনয়ন  । 

৫) ইর্ঞ্জর্নয়ার্রাং এবাং অপাদরশন্স কা িক্রর্ চজারদারকরণ ও শৃঙ্খলা আনয়ন । 

 

         ১.৩.২ সুশোসন ও সংস্কোিমূলক কর্ মসম্পোদযনি কেত্র  

         (১) সুশোসন ও সংস্কোিমূলক কো মক্রর্ কজোিদোিকিণ 
 

১.৪ কা িাবর্ল: 

(ক) বাাংলাদদদশ চের্লদ াগাদ াগ ব্যবস্থা স্থাপন, পর্রোলনা ও রক্ষণাদবক্ষণ এবাং চের্লদ াগাদ াগ চসবা প্রদান র্নয়ন্ত্রণ। 

(ে)  চদশীয় গ্রাহকগদণর উপর আদরার্পত োদজির হার, এবাং চের্লদ াগাদ াগ চসবার প্রাপ্যতা, র্ান ও ববর্েদত্রর ব্যাপাদর 

তাহাদদর স্বাে ি রক্ষা করা। 

(গ) উন্নত চের্লদ াগাদ াগ চসবা প্রদান র্নর্িত করার লদক্ষয উি চসবা প্রদানকারীগদণর র্দে পারের্রক 

প্রর্তদ ার্গতামূলক পর্রর্স্থর্ত বজায় রাো এবাং উহাদত উৎসাহ দান। 

( )  চের্লদ াগাদ াদগর একান্ততা (Privacy) রক্ষার ব্যবস্থা র্নর্িত করা। 

(ঙ)  চের্লদ াগাদ াদগর চক্ষদত্র অনুসরণীয় নম্বর বা সাংখ্যা (Numbering plan) সাংক্রান্ত জাতীয় পর্রকল্পনা প্রণয়ন এবাং 

প্রদয়াজদন ইহা সাংদশাধন। 

(ে)  চের্লদ াগাদ াগ চসবার প্রযুর্িগত র্ান ও র্ানদণ্ড র্নধ িারণ, পর্রোলনাকারীগণ প্রদি চসবার র্ান পর্রবীক্ষণ এবাং উি 

র্ান  াহাদত কর্র্শন কতৃিক র্নধ িার্রত র্াদনর সর্হত সাংগর্তপূণ ি হয় তাহা র্নর্িত করা।   
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চসকশন ২ 

র্বর্ভন্ন কা িক্রদর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

 

কর্ িসম্পাদন সূেকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষযর্াত্রা  

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ   
র্নধ িার্রত লক্ষযর্াত্রা 

অজিদনর চক্ষদত্র চ ৌেভাদব 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

র্ন্ত্রণালয়/র্বভাগ/ 

সাংস্হাসমূদহর নার্ 

 

উপািসূত্র 

 

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

চের্লদডনর্সটি ২০২৪ 

সাদলর র্দে ১০৭.৫% এ 

উন্নীতকরণ। 

চের্লদডনর্সটি বৃর্দ্ধকরণ % - ১০৫.০২% ১০৬% ১০৭% ১০৭.৫% ডাক ও চের্লদ াগাদ াগ 

র্বভাগ, লাইদসন্সপ্রাপ্ত 

প্রর্তষ্ঠানসমূহ, 

লাইদসন্সপ্রাপ্ত 

প্রর্তষ্ঠানসমূদহর 

প্রর্তর্নর্ধত্বকারী 

প্রর্তষ্ঠাসমূহ এবাং 

সুর্বধার্ভগীগণ 

ডাক ও 

চের্লদ াগাদ াগ 

র্বভাগ, র্বটিআরর্স 

ও পর্রসাংখ্যান ব্যযদরা 

'র বার্ষ িক প্রর্তদবদন, 

ওদয়বসাইে ও 

অন্যান্য তথ্যসূত্র 

সরকার কতৃিক র্নধ িার্রত 

লক্ষযর্াত্রা অনু ায়ী রাজস্ব 

আদায়। 

রাজস্ব আদায় 

র্নর্িতকরণ 

% - ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ডাক ও চের্লদ াগাদ াগ 

র্বভাগ, অে ি র্বভাগ, র্হা 

র্হসাব র্নরীক্ষক ও 

র্নয়ন্ত্রক এবাং 

লাইদসন্সপ্রাপ্ত 

প্রর্তষ্ঠানসমূহ 

ডাক ও 

চের্লদ াগাদ াগ 

র্বভাগ ও র্বটিআরর্স 

বার্ষ িক প্রর্তদবদন 

ওদয়বসাইে ও 

অন্যান্য তথ্যসূত্র 
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চসকশন ৩: কর্ মসম্পোদন পরিকল্পনো 

কর্ িসম্পাদন চক্ষত্র 

চক্ষদত্রর 

র্ান 

৭০ 

 

কা িক্রর্ কর্ িসম্পাদন সূেক 
গণনা 

পদ্ধর্ত 
একক 

কর্ িসম্পাদন 

সূেদকর র্ান 

প্রকৃত অজিন লক্ষযর্াত্রা/র্নণ িায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ প্রদক্ষপণ 

২০২০-

২১ 

২০২১-

২২ 

অসাধারণ অর্ত উির্ উির্ েলর্ত র্ান 
েলর্ত র্াদনর 

র্নদম্ন 
২০২৩-

২৪ 
২০২৪-

২৫ 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কর্ িসম্পাদন চক্ষত্রসমূহ   
[১] প্রশাসর্নক ও 

আর্ে িক কা িক্রদর্ 

গর্তশীলতা আনায়ন  

২০ [১.১] কর্র্শদনর কর্ িোরীগদণর জন্য 

চপনশন প্রর্বধানর্ালার েসড়া প্রণয়ন 
[১.১] েসড়া 

প্রণীত 
তার্রে তার্রে ৪ - - ৩০/৯/২২ ১০/১০/২২ ২০/১০/২২ ৩১/১০/২২ ৩০/১১/২২ - - 

[১.২] কর্র্শদনর কর্ িোরীগদণর জন্য 

গৃহঋণ োলুর র্নর্র্ি প্রর্বধানর্ালার 

েসড়া প্রণয়ন 

[১.২] েসড়া 

প্রণীত 
তার্রে তার্রে ৪ - - ৩০/৯/২২ ১০/১০/২২ ২০/১০/২২ ৩১/১০/২২ ৩০/১১/২২ - - 

[১.৩] এইেআরএর্ সফেওয়যার 

প্রস্তুদতর লদক্ষয চুর্ি সম্পন্নকরণ 
[১.৩] চুর্ি 

সম্পন্নকৃত 
তার্রে তার্রে ৪ - - ৩১/৫/২৩ ১০/৬/২৩ ১৫/৬/২৩ ২৫/৬/২৩ ৩০/৬/২৩ - - 

[১.৪] অর্ফস স্থানান্তর [১.৪] স্থানান্তর্রত তার্রে তার্রে ৩ - - ৩১/৫/২৩ ১০/৬/২৩ ২০/৬/২৩ ২৫/৬/২৩ ৩০/৬/২৩ - - 
[১.৫] সরকার কতৃিক র্নধ িার্রত 

লক্ষযর্াত্রা অনু ায়ী রাজস্ব আদায় 

[১.৫] লক্ষযর্াত্রা 

অর্জিত 
গড় % ৫ - ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

[২] চেকট্রার্ 

ব্যবস্থাপনা ও র্র্নের্রাং 

কা িক্রর্ 

চজারদারকরদণর 

র্ােদর্ শৃঙ্খলা আনয়ন 

 

১৫ [২.১] চেকট্রার্ র্বভাদগর র্ডর্াে চনাে 

কা িক্রর্ স্বয়াংর্ক্রয়করণ 

[২.১] কা িক্রর্ 

স্বয়াংর্ক্রয়কৃত 
তার্রে তার্রে ৫ - - ৩১/৫/২৩ ১০/৬/২৩ ১৫/৬/২৩ ২৫/৬/২৩ ৩০/৬/২৩ - - 

[২.২] চর্াবাইল অপাদরেরদদর 

চরগুদলের্র ও লাইদসর্ন্সাং গাইডলাইন-

২০২২ এর েসড়া প্রণয়ন 

[২.২] েসড়া 

প্রণীত 
তার্রে তার্রে ৫ - - ৩১/৫/২৩ ১৫/৬/২৩ ২০/৬/২৩ ২৫/৬/২৩ ৩০/৬/২৩ - - 

[২.৩] ববধভাদব বাজারজাত কৃত 

চর্াবাইল চফান হযােদসদের ৯০% 

স্থানীয়ভাদব সাংদ াজন ও উৎপাদদন 

প্রদয়াজনীয় Regulatory সহায়তা 

প্রদান 

[২.৩] কা িক্রর্ 

বাস্তবার্য়ত 
সর্র্ষ্ট % ৫ - ৭৫ ৯০ ৮৮ ৮৫ ৮৩ ৮০ ৯৫ ৯৭ 

[৩] র্সদের্স্ এবাং 

সার্ভ িদসস কা িক্রর্ 

চজারদারকরণ 

১৫ [৩.১] কদপ িাদরে র্সর্ অনুদর্াদন 

প্রর্ক্রয়া স্বয়াংর্ক্রয়করণ 

[৩.১] 

স্বয়াংর্ক্রয়কৃত 
তার্রে তার্রে ৫ - - ৩১/৩/২৩ ৩০/৪/২৩ ৩১/৫/২৩ ১৫/৬/২৩ ৩০/৬/২৩ - - 

[৩.২] গ্রাহক পর্রর্ের্ত র্নর্িদত 

CBVMP র্সদেদর্র সাদে 

IBAS++ অন্তর্ভ িিকরদণর জন্য চুর্ি 

স্বাক্ষর 

[৩.২] চুর্ি 

স্বাক্ষর্রত 
তার্রে তার্রে ৫ - - ৩১/১০/২২ ১৫/১১/২২ ৩০/১১/২২ ১৫/১২/২২ ৩১/১২/২২ - - 

[৩.৩] কর্র্শদনর চফইসব্যক চপদজ AI 

র্ভর্িক ম্যাদসঞ্জার ও চহায়ােসঅযাপ 

েযােবে োলুকরণ 

[৩.৩] েযােবে 

োলুকৃত 
তার্রে তার্রে ৫ - - ৩০/৫/২৩ ১০/৬/২৩ ১৫/৬/২৩ ২৫/৬/২৩ ৩০/৬/২৩ - - 

[৪] র্বটিআরর্স’র 

লাইদসন্স/ গাইডলাইন/ 

১০ [৪.১] চবসরকারী োদত সাবদর্র্রন 

কযাবল লাইদসন্স প্রদাদনর প্রস্তাব চপ্ররণ 

[৪.১] প্রস্তাব 

চপ্ররণকৃত 
তার্রে তার্রে ৫ - - ৩১/১/২৩ ২৮/২/২৩ ৩১/৩/২৩ ৩০/৪/২৩ ৩০/৬/২৩ - - 
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কর্ িসম্পাদন চক্ষত্র 

চক্ষদত্রর 

র্ান 

৭০ 

 

কা িক্রর্ কর্ িসম্পাদন সূেক 
গণনা 

পদ্ধর্ত 
একক 

কর্ িসম্পাদন 

সূেদকর র্ান 

প্রকৃত অজিন লক্ষযর্াত্রা/র্নণ িায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ প্রদক্ষপণ 

২০২০-

২১ 

২০২১-

২২ 

অসাধারণ অর্ত উির্ উির্ েলর্ত র্ান 
েলর্ত র্াদনর 

র্নদম্ন 
২০২৩-

২৪ 
২০২৪-

২৫ 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

অন্যান্য কা িক্রর্ সম্পদন্ন 

র্নয়র্ানুবর্তিতা আনয়ন     

[৪.২] লাইদসন্সধারী/ লাইদসন্সর্বহীন 

প্রর্তষ্ঠানসমূদহর অনবধ কা িক্রদর্র 

জর্রর্ানা আদায় প্রর্বধান এর েসড়া 

প্রণয়ন 

[৪.২] েসড়া 

প্রণীত 
তার্রে তার্রে ৫ - - ৩১/৫/২৩ ১০/৬/২৩ ১৫/৬/২৩ ২৫/৬/২৩ ৩০/৬/২৩ - - 

[৫] ইর্ঞ্জর্নয়ার্রাং এবাং 

অপাদরশন্স কা িক্রর্ 

চজারদারকরণ ও শৃঙ্খলা 

আনয়ন  

১০ [৫.১] চকায়ার্লটি অব সার্ভ িস 

চবঞ্চর্ার্কিাং র্সদের্ ক্রয় 

[৫.১] র্সদের্ 

ক্রয়কৃত 

তার্রে তার্রে ৫ - - ৩১/৫/২৩ ১৫/৬/২৩ ২০/৬/২৩ ২৫/৬/২৩ ৩০/৬/২৩ - - 

[৫.২] চকায়ার্লটি অব সার্ভ িস 

চবঞ্চর্ার্কিাং র্সদেদর্র জন্য চলাকাল/ 

চডার্র্র্েক ও ইন্টারদনে ব্যােউইে 

ক্রয় 

[৫.২] NOA 

প্রদানকৃত/ চুর্ি 

স্বাক্ষর্রত 

তার্রে তার্রে ৫   ৩১/৫/২৩ ১৫/৬/২৩ ২০/৬/২৩ ২৫/৬/২৩ ৩০/৬/২৩   

 সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কর্ িসম্পাদদনর চক্ষত্র  

সুশোসন ও 

সংস্কোিমূলক 

কো মক্রযর্ি বোস্তবোেন 

কজোিদোিকিণ 

৩০ [১] শুদ্ধাোর কর্ িপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন শুদ্ধোচোি 

কর্ মপরিকল্পনো 

বোস্তবোরেত 

 
 10          

[২] ই-গভন্যিান্স/ উদ্ভাবন কর্ িপর্রকল্পনা 

বাস্তবায়ন 
ই-গভন্যিান্স/ 

উদ্ভাবন 

কর্ িপর্রকল্পনা 

বোস্তবোরেত 

 

 10          

[৩] তথ্য অর্ধকার কর্ িপর্রকল্পনা 

বাস্তবায়ন 
তথ্য অর্ধকার 

কর্ িপর্রকল্পনা 

বাস্তবার্য়ত 

  3          

[৪] অর্ভদ াগ প্রর্তকার কর্ িপর্রকল্পনা 

বাস্তবায়ন 
অর্ভদ াগ 

প্রর্তকার 

কর্ িপর্রকল্পনা 

বাস্তবার্য়ত 

  4          

[৫] চসবা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত কর্ িপর্রকল্পনা 

বাস্তবায়ন 
চসবা প্রদান 

প্রর্তশ্রুর্ত 

কর্ িপর্রকল্পনা 

বাস্তবার্য়ত 

  3          
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আর্র্, চেয়ারম্যান, বাাংলাদদশ চের্লদ াগাদ াগ র্নয়ন্ত্রণ কর্র্শন (র্বটিআরর্স), র্হসাদব সর্েব, 

ডাক ও চের্লদ াগাদ াগ র্বভাগ-এর র্নকে অেীকার করর্ছ চ  এই চুর্িদত বর্ণ িত ফলাফল অজিদন 

সদেষ্ট োকব।  

 

আর্র্, সর্েব, ডাক ও চের্লদ াগাদ াগ র্বভাগ র্হদসদব চেয়ারম্যান, বাাংলাদদশ চের্লদ াগাদ াগ 

র্নয়ন্ত্রণ কর্র্শন (র্বটিআরর্স)-এর র্নকে অেীকার করর্ছ চ  এই চুর্িদত বর্ণ িত ফলাফল অজিদন 

প্রদয়াজনীয় সহদ ার্গতা প্রদান করব। 

 

 

স্বাক্ষর্রত: 

 

 

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

চেয়ারম্যান                     তার্রে 

বাাংলাদদশ চের্লদ াগাদ াগ র্নয়ন্ত্রণ কর্র্শন (র্বটিআরর্স)  

 

 

 

 

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

সর্েব                                           তার্রে  

 ডাক ও চের্লদ াগাদ াগ র্বভাগ  
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সাংদ াজনী-১ 

শব্দসাংদক্ষপ  

 

(ক)  শব্দসাংদক্ষপ (বাাংলা)  

ক্রর্র্ক নাং শব্দসাংদক্ষপ র্ববরণ 

০১। আইএসর্প ইন্টারদনে সার্ভ িস চপ্রাভাইডার 

০২। এসএর্এস শে ি ম্যাদসজ সার্ভ িস 

০৩। এসএস র্সদের্স্ এে সার্ভ িদসস 

০৪। র্কউওএস চকায়ার্লটি অব সার্ভ িস 

০৫। টিএর্এস চের্লকর্ র্র্নের্রাং র্সদের্ 

০৬। র্বটিআরর্স বাাংলাদদশ চের্লদ াগাদ াগ র্নয়ন্ত্রণ কর্র্শন 

 

 (ে)  শব্দসাংদক্ষপ (ইাংদরর্জ) 

ক্রর্র্ক নাং শব্দসাংদক্ষপ র্ববরণ 

০১। 5G Fifth Generation Technology Standard 

০২। AI Artificial intelligence 

০৩। GIS Geographical Information System 

০৪। IMEI International Mobile Equipment Identity 

০৫। ISP Internet Service Provider 

০৬। NEIR National Equipment Identity Register 

০৭। QoS Quality of Service 

০৮। TMS Telecom Monitoring System 
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সাংদ াজনী-২ 

কর্ িসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রর্াণক 
 

ক্রর্র্ক কা িক্রর্ কর্ িসম্পাদন সূেক বাস্তবায়নকারী অনুর্বভাগ, অর্ধশাো, শাো লক্ষযর্াত্রা অজিদনর প্রর্াণক 

কর্ িসম্পাদন চক্ষত্রসমূহ 

1.  [১.১] কর্র্শদনর কর্ িোরীগদণর জন্য চপনশন প্রর্বধানর্ালার েসড়া 

প্রণয়ন 
[১.১] েসড়া প্রণীত প্রশাসন র্বভাগ [১.১] এ সাংর্িষ্ট পত্র 

2.  [১.২] কর্র্শদনর কর্ িোরীগদণর জন্য গৃহঋণ োলুর র্নর্র্ি 

প্রর্বধানর্ালার েসড়া প্রণয়ন 
[১.২] েসড়া প্রণীত প্রশাসন র্বভাগ [১.২] এ সাংর্িষ্ট পত্র 

3.  [১.৩] এইেআরএর্ সফেওয়যার প্রস্তুদতর লদক্ষয চুর্ি সম্পন্নকরণ [১.৩] চুর্ি সম্পন্নকৃত প্রশাসন র্বভাগ [১.৩] চুর্িপত্র 

4.  [১.৪] অর্ফস স্থানান্তর [১.৪] স্থানান্তর্রত প্রশাসন র্বভাগ [১.৪] এ সাংর্িষ্ট প্রর্তদবদন 

5.  [১.৫] সরকার কতৃিক র্নধ িার্রত লক্ষযর্াত্রা অনু ায়ী রাজস্ব আদায় [১.৫] লক্ষযর্াত্রা অর্জিত অে ি, র্হসাব ও রাজস্ব র্বভাগ [১.৫] এ সাংর্িষ্ট প্রর্তদবদন 

6.  [২.১] চেকট্রার্ র্বভাদগর র্ডর্াে চনাে কা িক্রর্ স্বয়াংর্ক্রয়করণ [২.১] কা িক্রর্ স্বয়াংর্ক্রয়কৃত চেকট্রার্ র্বভাগ [২.১] প্রতযয়নসহ এ সাংর্িষ্ট প্রর্তদবদন 

7.  [২.২] চর্াবাইল অপাদরেরদদর চরগুদলের্র ও লাইদসর্ন্সাং গাইডলাইন-

২০২২ এর েসড়া প্রণয়ন 
[২.২] েসড়া প্রণীত চেকট্রার্ র্বভাগ [২.২] প্রণীত েসড়া 

8.  [২.৩] ববধভাদব বাজারজাত কৃত চর্াবাইল চফান হযােদসদের ৯০% 

স্থানীয়ভাদব সাংদ াজন ও উৎপাদদন প্রদয়াজনীয় Regulatory 

সহায়তা প্রদান 

[২.৩] কা িক্রর্ বাস্তবার্য়ত চেকট্রার্ র্বভাগ 
[২.৩] প্রতযয়নসহ এ সাংর্িষ্ট 

প্রর্তদবদন 

9.  [৩.১] কদপ িাদরে র্সর্ অনুদর্াদন প্রর্ক্রয়া স্বয়াংর্ক্রয়করণ [৩.১] স্বয়াংর্ক্রয়কৃত র্সদের্স্ এে সার্ভ িদসস র্বভাগ [৩.১] প্রতযয়নসহ এ সাংর্িষ্ট প্রর্তদবদন 

10.  [৩.২] গ্রাহক পর্রর্ের্ত র্নর্িদত CBVMP র্সদেদর্র সাদে 

IBAS++ অন্তর্ভ িিকরদণর জন্য চুর্ি স্বাক্ষর 
[৩.২] চুর্ি স্বাক্ষর্রত র্সদের্স্ এে সার্ভ িদসস র্বভাগ [৩.২] এ সাংর্িষ্ট পত্র 

11.  [৩.৩] কর্র্শদনর চফইসব্যক চপদজ AI র্ভর্িক ম্যাদসঞ্জার ও 

চহায়ােসঅযাপ েযােবে োলুকরণ 
[৩.৩] েযােবে োলুকৃত র্সদের্স্ এে সার্ভ িদসস র্বভাগ 

[৩.৩] প্রতযয়নসহ এ সাংর্িষ্ট 

প্রর্তদবদন 

12.  [৪.১] চবসরকারী োদত সাবদর্র্রন কযাবল লাইদসন্স প্রদাদনর প্রস্তাব 

চপ্ররণ 
[৪.১] প্রস্তাব চপ্ররণকৃত র্লগ্যাল এে লাইদসর্ন্সাং র্বভাগ [৪.১] এ সাংর্িষ্ট পত্র 

13.  [৪.২] লাইদসন্সধারী/ লাইদসন্সর্বহীন প্রর্তষ্ঠানসমূদহর অনবধ 

কা িক্রদর্র জর্রর্ানা আদায় প্রর্বধান এর েসড়া প্রণয়ন 
[৪.২] েসড়া প্রণীত এনদফাস িদর্ন্ট এে ইন্সদপকশন র্ডদরক্টদরে [৪.২] প্রণীত েসড়া 

14.  [৫.১] চকায়ার্লটি অব সার্ভ িস চবঞ্চর্ার্কিাং র্সদের্ ক্রয় [৫.১] র্সদের্ ক্রয়কৃত ইর্ঞ্জর্নয়ার্রাং এে অপাদরশন্স র্বভাগ [৫.১] প্রতযয়নসহ এ সাংর্িষ্ট প্রর্তদবদন 

15.  [৫.২] চকায়ার্লটি অব সার্ভ িস চবঞ্চর্ার্কিাং র্সদেদর্র জন্য চলাকাল/ 

চডার্র্র্েক ও ইন্টারদনে ব্যােউইে ক্রয় 

 

[৫.২] NOA প্রদানকৃত/ চুর্ি 

স্বাক্ষর্রত 
ইর্ঞ্জর্নয়ার্রাং এে অপাদরশন্স র্বভাগ 

[৫.২] প্রদানকৃত NOA/ স্বাক্ষর্রত 

চুর্িপত্র 
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ক্রর্র্ক কা িক্রর্ কর্ িসম্পাদন সূেক বাস্তবায়নকারী অনুর্বভাগ, অর্ধশাো, শাো লক্ষযর্াত্রা অজিদনর প্রর্াণক 

সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কর্ িসম্পাদদনর চক্ষত্র 

১৬। [১] শুদ্ধাোর কর্ িপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন শুদ্ধাোর কর্ িপর্রকল্পনা 

বাস্তবার্য়ত 

সকল র্বভাগ/শাো   [১] আদয়ার্জত সভার চনাটিশ/হার্জরা/ 

কা ির্ববরণী/র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সাংর্িষ্ট 

কাগজপত্র/প্রর্শক্ষণ আদয়াজদনর 

আদদশ/ হার্জরা/কা িক্রর্ বাস্তবায়দনর 

র্বর্ভন্ন র্েত্র/ র্বর্ভন্ন আদদশ/ পত্র ও 

র্নদদ িশনা 

১৭। [২] ই-গভন্যিান্স/ উদ্ভাবন কর্ িপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন ই-গভন্যিান্স/ উদ্ভাবন 

কর্ িপর্রকল্পনা বাস্তবার্য়ত 

সকল র্বভাগ/শাো [২] চসবা সহজীকরণ ও উদ্ভাবন 

র্বষয়ক র্বর্ভন্ন আদদশ/র্নদদ িশনা/পত্র/ 

র্লফদলে/ ব্রর্শউর ও অন্যান্য 

কাগজপত্র 

১৮। [৩] তথ্য অর্ধকার কর্ িপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন তথ্য অর্ধকার কর্ িপর্রকল্পনা 

বাস্তবার্য়ত 

প্রশাসন র্বভাগ/এসএস র্বভাগ   [৩] এ সাংক্রান্ত চরর্জষ্ট্রাদরর তথ্য/ 

আদবদদনর সাংখ্যা/ বত্রর্ার্সক 

প্রর্তদবদন ও অন্যান্য কাগজপত্র 

১৯। [৪] অর্ভদ াগ প্রর্তকার কর্ িপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন অর্ভদ াগ প্রর্তকার 

কর্ িপর্রকল্পনা বাস্তবার্য়ত 

প্রশাসন র্বভাগ/এসএস র্বভাগ   [৪] এ সাংক্রান্ত চরর্জষ্ট্রাদরর তথ্য/ 

আদবদদনর সাংখ্যা/ বত্রর্ার্সক 

প্রর্তদবদন ও অন্যান্য কাগজপত্র 

২০। [৫] চসবা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত কর্ িপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন চসবা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত 

কর্ িপর্রকল্পনা বাস্তবার্য়ত 

সকল র্বভাগ/শাো [৫] এ সাংক্রান্ত র্বর্ভন্ন সভার চনাটিশ/ 

হার্জরা/ কা ির্ববরণী/ র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবায়দনর কাগজপত্র এবাং 

হালনাগাদকৃত চসবা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত 
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সাংদ াজনী-৩  

অন্য অর্ফদসর সদে সাংর্িষ্ট কর্ িসম্পাদন সূেকসমূহ 

কা িক্রর্ কর্ িসম্পাদন সূেক চ সকল অর্ফদসর সাদে সাংর্িষ্ট সাংর্িষ্ট অর্ফদসর সাদে কা িক্রর্ 

সর্িদয়র চকৌশল 

কর্ িসম্পাদন চক্ষত্রসমূহ   

[১.১] কর্র্শদনর কর্ িোরীগদণর জন্য চপনশন প্রর্বধানর্ালার েসড়া 

প্রণয়ন 

[১.১] েসড়া প্রণীত ডাক ও চের্লদ াগাদ াগ র্বভাগ, অে ি 

র্বভাগ, র্হা র্হসাব র্নরীক্ষক ও 

র্নয়ন্ত্রক, লাইদসন্সপ্রাপ্ত প্রর্তষ্ঠানসমূহ, 

লাইদসন্সপ্রাপ্ত প্রর্তষ্ঠানসমূদহর 

প্রর্তর্নর্ধত্বকারী প্রর্তষ্ঠাসমূহ এবাং 

সুর্বধার্ভগীগণ 

প্রর্তর্নয়ত চ াগাদ াগ রক্ষার র্ােদর্ 

অর্ভজ্ঞতা ও জ্ঞাদনর র্বর্নর্দয়র দ্বারা 

কর্ িপর্রকল্পনায় অন্তর্ভ িি কা িক্রর্সমূহদক 

সূেক অনু ায়ী  োসর্দয় বাস্তবায়ন 

র্নর্িত করা 

[১.২] কর্র্শদনর কর্ িোরীগদণর জন্য গৃহঋণ োলুর র্নর্র্ি 

প্রর্বধানর্ালার েসড়া প্রণয়ন 

[১.২] েসড়া প্রণীত 

[১.৩] এইেআরএর্ সফেওয়যার প্রস্তুদতর লদক্ষয চুর্ি সম্পন্নকরণ [১.৩] চুর্ি সম্পন্নকৃত 

[১.৪] অর্ফস স্থানান্তর [১.৪] স্থানান্তর্রত 

[১.৫] সরকার কতৃিক র্নধ িার্রত লক্ষযর্াত্রা অনু ায়ী রাজস্ব আদায় [১.৫] লক্ষযর্াত্রা অর্জিত 

[২.১] চেকট্রার্ র্বভাদগর র্ডর্াে চনাে কা িক্রর্ স্বয়াংর্ক্রয়করণ [২.১] কা িক্রর্ স্বয়াংর্ক্রয়কৃত 

[২.২] চর্াবাইল অপাদরেরদদর চরগুদলের্র ও লাইদসর্ন্সাং গাইডলাইন-

২০২২ এর েসড়া প্রণয়ন 

[২.২] েসড়া প্রণীত 

[২.৩] ববধভাদব বাজারজাত কৃত চর্াবাইল চফান হযােদসদের ৯০% 

স্থানীয়ভাদব সাংদ াজন ও উৎপাদদন প্রদয়াজনীয় Regulatory 

সহায়তা প্রদান 

[২.৩] কা িক্রর্ বাস্তবার্য়ত 

[৩.১] কদপ িাদরে র্সর্ অনুদর্াদন প্রর্ক্রয়া স্বয়াংর্ক্রয়করণ [৩.১] স্বয়াংর্ক্রয়কৃত 

[৩.২] গ্রাহক পর্রর্ের্ত র্নর্িদত CBVMP র্সদেদর্র সাদে 

IBAS++ অন্তর্ভ িিকরদণর জন্য চুর্ি স্বাক্ষর 

[৩.২] চুর্ি স্বাক্ষর্রত 

[৩.৩] কর্র্শদনর চফইসব্যক চপদজ AI র্ভর্িক ম্যাদসঞ্জার ও 

চহায়ােসঅযাপ েযােবে োলুকরণ 

[৩.৩] েযােবে োলুকৃত 

[৪.১] চবসরকারী োদত সাবদর্র্রন কযাবল লাইদসন্স প্রদাদনর প্রস্তাব 

চপ্ররণ 

[৪.১] প্রস্তাব চপ্ররণকৃত 

[৫.১] চকায়ার্লটি অব সার্ভ িস চবঞ্চর্ার্কিাং র্সদের্ ক্রয় [৫.১] র্সদের্ ক্রয়কৃত 

[৫.২] চকায়ার্লটি অব সার্ভ িস চবঞ্চর্ার্কিাং র্সদেদর্র জন্য চলাকাল/ 

চডার্র্র্েক ও ইন্টারদনে ব্যােউইে ক্রয় 

 

 

[৫.২] NOA প্রদানকৃত/ চুর্ি 

স্বাক্ষর্রত 
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কা িক্রর্ কর্ িসম্পাদন সূেক চ সকল অর্ফদসর সাদে সাংর্িষ্ট সাংর্িষ্ট অর্ফদসর সাদে কা িক্রর্ 

সর্িদয়র চকৌশল 

সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কর্ িসম্পাদদনর চক্ষত্র 

[১] শুদ্ধাোর কর্ িপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন শুদ্ধোচোি কর্ মপরিকল্পনো বোস্তবোরেত র্বটিআরর্স’র র্বর্ভন্ন 

র্বভাগ/শাো/উইাং 

র্বর্ভন্ন র্বভাগ/শাো/উইাংদয়র 

কর্ িকতিাদদর কর্র্টির প্রর্তর্নর্ধ র্হদসদব 

যুি কদর পর্রকল্পনায় অন্তর্ভ িি 

কা িক্রর্সমূহদক বাস্তবার্য়ত করা 

[২] ই-গভন্যিান্স/ উদ্ভাবন কর্ িপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন ই-গভন্যিান্স/ উদ্ভাবন কর্ িপর্রকল্পনা 

বোস্তবোরেত 

[৩] তথ্য অর্ধকার কর্ িপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন তথ্য অর্ধকার কর্ িপর্রকল্পনা 

বাস্তবার্য়ত 

[৪] অর্ভদ াগ প্রর্তকার কর্ িপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন অর্ভদ াগ প্রর্তকার কর্ িপর্রকল্পনা 

বাস্তবার্য়ত 

[৫] চসবা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত কর্ িপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন চসবা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত কর্ িপর্রকল্পনা 

বাস্তবার্য়ত 
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পরিরশষ্ট খঃ 

র্রিপরিষদ রবভোগ কর্তমক রনি মোরিত সুশোসনমূলক কর্ মপরিকল্পনোসমূহ 

সংয োজনী ৫-৯ 
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সাংদ াজনী ৫ 

দপ্তর সাংস্থার/জাতীয় শুদ্ধাোর চকৌশল কর্ িপর্রকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

দপ্তর/ সাংস্থার নার্িঃ বাাংলাদদশ চের্লদ াগাদ াগ র্নয়ন্ত্রণ কর্র্শন 

কা িক্রদর্র নার্ কর্ িসম্পাদন সূেক সূেদকর 

র্ান 

একক বাস্তবায়দনর 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যর্ি/ পদ 

২০২২-২০২৩ 

অে ি বছদরর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ত পর্রবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩ র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা

/ অজিন 

১র্ চকায়াে িার ২য় চকায়াে িার ৩য় চকায়াে িার ৪ে ি চকায়াে িার চর্াে 

অজিন 

অর্জিত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রার্তষ্ঠার্নক ব্যবস্থা ----------------------------------------------১৭ 

১.১ বনর্তকতা কর্র্টির সভা আদয়াজন সভা আদয়ার্জত ১ সাংখ্যা চফাকাল 

পদয়ন্ট 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন - - - - 

 ১.২ বনর্তকতা কর্র্টির সভার র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবার্য়ত র্সদ্ধান্ত ৪ % চফাকাল 

পদয়ন্ট 

১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজিন - - - - 

১.৩ সুশাসন প্রর্তষ্ঠার র্নর্র্ি 

অাংশীজদনর (stakeholders) 

অাংশগ্রহদণ সভা 

অনুর্ষ্ঠত সভা ৪ সাংখ্যা র্হাপর্রোলক

/ পর্রোলক  

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন - - - - 

১.৪ শুদ্ধাোর সাংক্রান্ত প্রর্শক্ষণ আদয়াজন প্রর্শক্ষণ 

আদয়ার্জত 

২ সাংখ্যা চফাকাল 

পদয়ন্ট 

৪০০ লক্ষযর্াত্রা ১৫০ ১৫০ ১০০ -    

অজিন - - - - 

১.৫ কর্ ি-পর্রদবশ উন্নয়ন (টিওএেইর্ভি 

অদকদজা র্ালার্াল র্নষ্পর্িকরণ/ 

নর্ে র্বনষ্টকরণ/পর্রষ্কার-পর্রেন্নতা 

বৃর্দ্ধ/র্র্হলাদদর জন্য পৃেক 

ওয়াশরুদর্র ব্যবস্থা করা ইতযার্দ)  

উন্নত  

কর্ ি-পর্রদবশ 

২ সাংখ্যা 

ও 

তার্রে 

র্হাপর্রোলক

/পর্রোলক  

০২, 

৩০/০৬/২৩ লক্ষযর্াত্রা - - - ৩০/০৬/২৩ 

  সাংযুর্ি: ১.৫ 

অজিন - - - - 

১.৬ আওতাধীন র্াঠ প িাদয়র কা িালয় 

(প্রদ াজয চক্ষদত্র) কতৃিক দার্েলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাোর চকৌশল কর্ ি-

পর্রকল্পনার বত্রর্ার্সক অগ্রগর্ত 

প্রর্তদবদদনর ওপর র্ফডব্যাক প্রদান 

র্ফডব্যাক সভা/ 

কর্ িশালা অনুর্ষ্ঠত 

৪ তার্রে চফাকাল 

পদয়ন্ট 

- 

লক্ষযর্াত্রা - - - - 

  র্বটিআরর্স’র 

আওতাধীন 

আঞ্চর্লক/ র্াঠ 

প িাদয়র কা িালয় 

চনই। 

অজিন - - - - 

২. আর্ে িক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন----------------------------------------১৫ 

২.১ ২০২২-২০২৩ অে ি বছদরর রাজস্ব 

এবাং উন্নয়ন বাদজদের অনুদর্ার্দত 

ক্রয়-পর্রকল্পনা ওদয়বসাইদে প্রকাশ 

ক্রয়-পর্রকল্পনা 

ওদয়বসাইদে 

প্রকার্শত 

২ তার্রে র্হাপর্রোলক

/প্রকল্প 

পর্রোলক 

৩১/০৭/২২  
লক্ষযর্াত্রা ৩১/০৭/২২ - - -    

অজিন - - - - 

২.২ অনুদর্ার্দত বার্ষ িক ক্রয়-

পর্রকল্পনার  ো ে বাস্তবায়ন 

(রাজস্ব এবাং উন্নয়ন বাদজদের) 

বার্ষ িক ক্রয়-

পর্রকল্পনা 

বাস্তবার্য়ত 

২ % র্হাপর্রোলক 

(প্রশাসন) 

১০০% 

(রাজস্ব) 

লক্ষযর্াত্রা ১০% ২০% ৫০% ১০০%    

অজিন - - - - 

প্রকল্প 

পর্রোলক 

১০০% 

(উন্নয়ন) 

লক্ষযর্াত্রা ৬০% ১০০% - -   প্রকল্প সর্ার্প্তর 

তার্রে: ৩১/১২/২২ অজিন - - - - 
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কা িক্রদর্র নার্ কর্ িসম্পাদন সূেক সূেদকর 

র্ান 

একক বাস্তবায়দনর 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যর্ি/ পদ 

২০২২-২০২৩ 

অে ি বছদরর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ত পর্রবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩ র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা

/ অজিন 

১র্ চকায়াে িার ২য় চকায়াে িার ৩য় চকায়াে িার ৪ে ি চকায়াে িার চর্াে 

অজিন 

অর্জিত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.৩ বাদজে বাস্তবায়ন বাদজে বাস্তবার্য়ত ৩ % র্হাপর্রোলক

/পর্রোলক 

১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০% ২০% ৫০% ১০০%    
অজিন - - - - 

২.৪ প্রকদল্পর PIC সভা আদয়াজন 

 

 

সভা আদয়ার্জত ৩ সাংখ্যা প্রকল্প 

পর্রোলক 

২ 
লক্ষযর্াত্রা ১ ১ - -   প্রকল্প সর্ার্প্তর 

তার্রে: ৩১/১২/২২ 

সাংযুর্ি: ২.৪ অজিন - - - - 

২.৫ প্রকল্প সর্ার্প্ত চশদষ প্রকদল্পর সম্পদ 

( ানবাহন, কর্ম্পউোর, 

আসবাবপত্র, ইতযার্দ) র্বর্ধ 

চর্াতাদবক হস্তান্তর করা 

প্রকদল্পর সম্পদ 

র্বর্ধ চর্াতাদবক 

হস্তান্তর্রত 

৫ তার্রে প্রকল্প 

পর্রোলক 

৩০/০৬/২৩ 
লক্ষযর্াত্রা - - - ৩০/০৬/২৩ 

  সাংযুর্ি: ২.৫ 

অজিন - - - - 

৩. শুদ্ধাোর সাংর্িষ্ট এবাং দুনীর্ত প্রর্তদরাদধ সহায়ক অন্যান্য কা িক্রর্—১৮ 

৩.১ সরকার্র  ানবাহদনর  ো ে 

ব্যবহার র্নর্িতকরণ 
ব্যবহার 

র্নর্িতকৃত 

৩ তার্রে  ৩০/০৬/২৩ লক্ষযর্াত্রা - - - ৩০/০৬/২৩    

অজিন - - - - 

৩.২ চসাশ্যাল র্র্র্ডয়ার অপব্যবহার 

চরাদধ সদেতনতামূলক চসর্র্নার 

আদয়াজন 

চসর্র্নার 

আদয়ার্জত 

৫ সাংখ্যা র্হাপর্রোলক 

/পর্রোলক 

৪টি লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন - - - - 

৩.৩ গ্রাহক চসবা র্নর্িদত র্ভর্জের 

ম্যাদনজদর্ন্ট র্সদেদর্ চর্াবাইল 

অযাপ সাংদ াজন  

অযাপ সাংদ াগকৃত ৫ তার্রে র্হাপর্রোলক 

/পর্রোলক 

৩১/১২/২২ লক্ষযর্াত্রা - ৩১/১২/২২ - -    

অজিন - - - - 

৩.৪ চোর ম্যাদনজদর্ন্ট র্সদের্ 

স্বয়াংর্ক্রয়করণ 

স্বয়াংর্ক্রয়কৃত ৫ তার্রে র্হাপর্রোলক 

/পর্রোলক 

৩১/০৩/২৩ লক্ষযর্াত্রা - - ৩১/০৩/২৩ -    

অজিন - - - - 
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সংয োজনী ৬  

ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবন কর্ িপর্রকল্পনা 

 

ক্রর্ 

কর্ মসম্পোদন কেত্র 

 

র্োন কো মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পোদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ মসম্পোদন 

সূচযকি র্োন 

লেযর্োত্রো ২০২২-২০২৩ 

অসোিোিণ অরত উত্তর্ উত্তর্ চলরত র্োন 
চলরত র্োযনি 

রনযে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১] ই-গভর্ন্মোন্স ও 

উদ্ভোবন সংক্রোন্ত 

কো মক্রযর্ি 

বোস্তবোেন 

কজোিদোিকিণ 

৩০ 

 

[১.১] কসবো সহরজকিণ/ 

রিরজটোইযজশযনি র্োধ্যযর্ উদ্ভোবনী 

িোিণো বোস্তবোেন  

[১.১.১] কসবো সহরজকিণ/ রিরজটোইযজশযনি র্োধ্যযর্ ন্যযনতর্ 

একটি নতুন উদ্ভোবনী িোিণো বোস্তবোরেত 
তোরিখ ১০ ০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ ৩১/০৫/২০২৩ 

[১.২] ইতঃপূযব ম বোস্তবোরেত উদ্ভোবনী 

িোিণো, সহরজকৃত ও রিরজটোইজকৃত 

কসবোি িোটোযবজ প্রস্তুত কিো এবং 

কসবোসমূহ চোলু িোখো 

[১.২.১] ইতঃপূযব ম বোস্তবোরেত উদ্ভোবনী িোিণো, সহরজকৃত ও 

রিরজটোইজকৃত কসবোি িোটোযবজ প্রস্তুতকৃত  
তোরিখ ২ ১৩/১০/২০২২ ২৭/১০/২০২২ ১০/১১/২০২২ - - 

[১.২.২] ইতঃপূযব ম বোস্তবোরেত উদ্ভোবনী িোিণো, সহরজকৃত ও 

রিরজটোইজকৃত কসবোসমূহ চোলুকৃত 
তোরিখ ৭ ০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ ৩১/০৫/২০২৩ 

[১.৩] ই-নরিি ব্যবহোি বৃরদ্ধ [১.৩.১] ই-ফোইযল কনোট রনষ্পরত্তকৃত % ৪ ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬০% 

[১.৪] ৪ি ম রশল্প রবপ্লযবি সম্ভোব্য 

চযোযলঞ্জ কর্োকোযবলোে আইন/পরলরস/ 

কর্ ম-পরিকল্পনো প্রণেন এবং 

রবষেরভরত্তক কর্ মশোলো আযেোজন 

[১.৪.১] ৪ি ম রশল্প রবপ্লযবি সম্ভোব্য চযোযলঞ্জ কর্োকোযবলোে আইন/ 

পরলরস/কর্ ম-পরিকল্পনো প্রণীত 
তোরিখ ৪ ৩০/১০/২০২২ ১৬/১১/২০২২ ৩০/১১/২০২২ ১৫/১২/২০২২ ২৯/১২/২০২২ 

[১.৪.২] ৪ি ম রশল্প রবপ্লযবি চযোযলঞ্জ কর্োকোযবলোে রবষেরভরত্তক 

কর্ মশোলো আযেোরজত 
সংখ্যো ৩ ২ - ১ - - 

 

 

২ 

[২] প্রোরতষ্ঠোরনক 

দেতো বৃরদ্ধ  
২০ 

[২.১] তথ্য বোতোেন হোলনোগোদকিণ [২.১.১] তথ্য বোতোেন হোলনোগোদকৃত (ত্রত্রর্োরসক রভরত্তযত) সংখ্যো ৬ ৪ ৩ - ২ - 

[২.২] ই-গভর্ন্মোন্স ও উদ্ভোবন 

কর্ মপরিকল্পনো বোস্তবোেন 

[২.২.১] কর্ মপরিকল্পনো বোস্তবোেন সংক্রোন্ত প্ররশেণ আযেোরজত  সংখ্যো ৩ ৪ ৩ ২ - - 

[২.২.২] ই-গভর্ন্মোন্স কর্ মপরিকল্পনো বোস্তবোেযনি জর্ন্ বিোদ্দকৃত 

অি ম ব্যরেত 
% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ৫৫% ৫০% 

[২.২.৩] কর্ মপরিকল্পনোি অি মবোরষ মক স্ব-মূল্যোেন প্ররতযবদন 

র্রিপরিষদ রবভোযগ কপ্ররিত 
তোরিখ ৩ ১৫/০১/২০২৩ ২২/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ 

[২.২.৪] আওতোিীন দপ্তি/সংস্থোি অি মবোরষ মক স্ব-মূল্যোেন 

প্ররতযবদন প মোযলোচনো সংক্রোন্ত প্ররতযবদন র্রিপরিষদ রবভোযগ 

কপ্ররিত 

তোরিখ ২ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ ২৩/০২/২০২৩ ২৮/০২/২০২৩ 

[২.২.৫] কদযশ/রবযদযশ বোস্তবোরেত ন্যযনতর্ একটি উযযোগ 

পরিদশ মনকৃত 
সংখ্যো ৩ ৩১/০৫/২০২৩ 

৩০/০৬/২০২

৩ 
- - - 
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সংয োজনী ৭  

অরভয োগ প্ররতকোি ব্যবস্থো সংক্রোন্ত কর্ ম-পরিকল্পনো, ২০২২-২০২৩ 

কো মক্রযর্ি 

কেত্র 

 

র্োন 
কো মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পোদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ মসম্পোদন 

সূচযকি র্োন 

প্রকৃত 

অজমন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজমন 

২০২১-

২২ 

লেযর্োত্রো ২০২২-২০২৩ 

অসোিোিণ 
অরত 

উত্তর্ 
উত্তর্  

চলরত 

র্োন 

চলরত 

র্োযনি 

রনযে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রোরতষ্ঠোরনক ১৪ 

[১.১] অরভয োগ রনষ্পরত্ত কর্ মকতমো (অরনক) ও 

আরপল কর্ মকতমোি তথ্য ওযেবসোইযট এবং 

রজআিএস সফটওেযোযি (প্রয োজয কেযত্র) 

ত্রত্রর্োরসক রভরত্তযত হোলনোগোদকিণ  

[১.১.১]  অরনক ও আরপল 

কর্ মকতমোি তথ্য হোলনোগোদকৃত 

এবং ওযেবসোইযট আপযলোিকৃত 

সংখ্যো 

 
৪ - - ৪ ৩ - - - 

[১.২] রনরদ মষ্ট সর্যে অনলোইন/অফলোইযন প্রোপ্ত 

অরভয োগ রনষ্পরত্ত 

[১.২.১] অরভয োগ রনষ্পরত্তকৃত 
% ৭   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩] অরভয োগ রনষ্পরত্ত সংক্রোন্ত র্োরসক 

প্ররতযবদন উর্ধ্মতন কর্তমপে বিোবি কপ্রিণ   

[১.৩.১] প্ররতযবদন কপ্ররিত 
% ৩   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

সের্তো 

অজমন 
১১ 

[২.১] কর্ মকতমো/কর্ মচোিীযদি অরভয োগ প্ররতকোি 

ব্যবস্থো এবং রজআিএস সফটওেযোি রবষেক 

প্ররশেণ আযেোজন 

[২.১.১] প্ররশেণ আযেোরজত 

সংখ্যো ৪ - - ২ ১ - - - 

[২.২] ত্রত্রর্োরসক রভরত্তযত পরিবীেণ এবং 

ত্রত্রর্োরসক পরিবীেণ প্ররতযবদন উর্ধ্মতন 

কর্তমপযেি রনকট কপ্রিণ 

[২.২.১] ত্রত্রর্োরসক প্ররতযবদন 

কপ্ররিত 
সংখ্যো 

৩ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] অরভয োগ প্ররতকোি ব্যবস্থোপনো রবষযে 

কেকযহোল্ডোিগযণি সর্ন্বযে অবরহতকিণ সভো  
[২.৩.১] সভো আযেোরজত সংখ্যো ৪ - - ২ ১ - - - 
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সংয োজনী ৮ 

কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত বোস্তবোেন কর্ ম-পরিকল্পনো, ২০২২-২০২৩  

কো মক্রযর্ি কেত্র 

 
র্োন 

কো মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পোদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ মসম্পোদন 

সূচযকি র্োন 

প্রকৃত 

অজমন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজমন 

২০২১-

২২ 

লেযর্োত্রো ২০২২-২০২৩ 

অসোিোিণ 
অরত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলরত 

র্োন 

চলরত 

র্োযনি 

রনযে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রোরতষ্ঠোরনক 

 

 

১৮ 

[১.১] ত্রত্রর্োরসক রভরত্তযত কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত 

সংক্রোন্ত পরিবীেণ করর্টি পুনগ মঠন 

[১.১.১] করর্টি পুনগ মঠিত 
সংখ্যো ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.২] ত্রত্রর্োরসক রভরত্তযত কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত 

পরিবীেণ করর্টিি রসদ্ধোন্ত বোস্তবোেন 

[১.২.১] রসদ্ধোন্ত বোস্তবোরেত 

ও প্ররতযবদন কপ্ররিত 
% ৪ - - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত রবষযে আওতোিীন 

দপ্তি/সংস্থোি সর্ন্বযে  ত্রত্রর্োরসক রভরত্তযত সভো 

আযেোজন 

[১.২.১] সভো আযেোরজত 

সংখ্যো ২   ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.৪] ত্রত্রর্োরসক রভরত্তযত কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত 

হোলনোগোদকিণ (আওতোিীন দপ্তি/সংস্থোসহ) 

[১.৪] হোলনোগোদকৃত 
সংখ্যো ৯   ৪ ৩ ২ ১ - 

সের্তো অজমন ৭ 

[২.১] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত রবষেক  প্ররশেণ 

আযেোজন  

[১.১.১] প্ররশেণ আযেোরজত 
সংখ্যো ৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২]  কসবো প্রদোন রবষযে কেকযহোল্ডোিগযণি 

সর্ন্বযে অবরহতকিণ সভো আযেোজন 

[১.৩.১]  অবরহতকিণ সভো 

অনুরষ্ঠত 
সংখ্যো ৪ - - ২ ১ - - - 
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সংয োজনী ৯  

তথ্য অরিকোি রবষযে ২০২২-২০২৩ অি মবেযিি বোরষ মক কর্ মপরিকল্পনো  

 

কর্ মসম্পোদযনি 

কেত্র 

 

র্োন কো মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পোদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ মসম্পোদন 

সূচযকি র্োন 

প্রকৃত 

অজমন 

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অজমন 

২০২১-২২ 

লেযর্োত্রো ২০২২-২০২৩ 

অসোিোিণ অরত উত্তর্ উত্তর্ চলরত র্োন চলরত 

র্োযনি রনযে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রোরতষ্ঠোরনক ০৬ 

[১.১] তথ্য অরিকোি আইন অনু োেী 

রনি মোরিত সর্যেি র্যধ্য তথ্য প্রোরপ্তি 

আযবদন রনস্পরত্ত 

[১.১.১] রনি মোরিত সর্যেি 

র্যধ্য তথ্য প্রোরপ্তি আযবদন 

রনস্পরত্ত 

% ০৬   ১০০% ৯০% ৮০% - - 

 

সের্তো বৃরদ্ধ 
১৯ 

[১.২] স্বপ্রযণোরদতভোযব প্রকোশয োগ্য তথ্য 

হোলনোগোদ কযি ওযেবসোইযট প্রকোশ 

[১.2.১] হোলনোগোদকৃত তথ্য 

ওযেবসোইযট প্রকোরশত 
তোরিখ ০৪   ৩১-১২-২০২২ ১৫-০১-২০২৩ ৩১-০১-২০২৩ - - 

[১.৩] বোরষ মক প্ররতযবদন প্রকোশ  [১.3.১] রনি মোরিত সর্যে 

বোরষ মক প্ররতযবদন প্রকোরশত  
তোরিখ  ০৩   ১৫-১০-২০২২ ৩১-১০-২০২২ ৩০-১১-২০২২ - - 

[১.৪]  তথ্য অরিকোি আইন, ২০০৯ এি 

৫ িোিো অনুসোযি  োবতীে তযথ্যি 

কযোটোলগ ও ইনযিক্স ত্রতরি/ 

হোলনোগোদকিণ 

[১.4.১]  তযথ্যি কযোটোলগ ও 

ইনযিক্স 

প্রস্তুতকৃত/হোলনোগোদকৃত 
তোরিখ ০৩   ৩১-১২-২০২১ ১০-০১-২০২২ ২০-০১-২০২২ ৩১-০১-২০২২ - 

[১.৫] তথ্য অরিকোি আইন ও 

রবরিরবিোন সম্পযকম জনসযচতনতো 

বৃরদ্ধকিণ 

[১.5.১]  প্রচোি কো মক্রর্ 

সম্পন্ন সংখ্যো ০৪   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য অরিকোি আইন, ২০০৯ ও 

এি রবরির্োলো, প্ররবিোনর্োলো, 

স্বপ্রযণোরদতভোযব প্রকোশয োগ্য তথ্য 

প্রকোশসহ সংরিষ্ট রবষযে কর্ মকতমো/ 

কর্ মচোিীযদি প্ররশেণ আযেোজন    

[১.6.১] প্ররশেণ আযেোরজত 

সংখ্যো  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] তথ্য অরিকোি সংক্রোন্ত প্রযতযকটি 

ত্রত্রর্োরসক অগ্রগরত প্ররতযবদন রনি মোরিত 

সর্যে ওযেবসোইযটি তথ্য অরিকোি 

কসবোবযক্স প্রকোশ  

[১.৭.১] ত্রত্রর্োরসক অগ্রগরত 

প্ররতযবদন ওযেবসোইযটি তথ্য 

অরিকোি কসবোবযক্স প্রকোশ 
সংখ্যো ০২        
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