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এবাং 

 

সতিব, গৃহায়ন ও গণপূতত মন্ত্রণালয় 

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

এর মদে স্বাক্ষতরত 

 

 

বাতষ তক কম তসম্পােন চুতি 

 

 

 

 

 

 

১ জুলাই, ২০২2 - ৩০ জুন, ২০২৩



 
 

                                          

 

তবষয় পৃষ্ঠা নাং 

কম তসম্পােদনর সাতব তক তিত্র ১ 

প্রস্তাবনা ২ 

সসকশন ১: রূপকল্প, অতিলক্ষয, সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ তাবতল ৩ 

সসকশন ২: তবতিন্ন কার্ তক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রিাব  ৪ 

সসকশন ৩: কম তসম্পােন পতরকল্পনা  ৫-৬ 

সাংদর্াজনী ১:  শব্দসাংদক্ষপ ৮ 

সাংদর্াজনী ২: কম তসম্পােন সূিদকর পতরমাপ পদ্ধতত ৯ 

সাংদর্াজনী ৩: অন্য অতফদসর সদে সাংতিষ্ট কম তসম্পােন সূিকসমূহ ৯ 

সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১০-১১ 

সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১২ 

সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-

২০২৩ 

১৩ 

সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১৪ 

সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-

২০২৩ 

১৫ 

সচূিপতর্ 



 

 

সাম্প্রততক অজতন, িযাদলঞ্জ এবাং িতবষ্যৎ পতরকল্পনা 

 সাম্প্রততক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রধান অজতনসমূহ 

২০২১-২২ অর্ ত বছদরর অজতনসমূহঃ 

     ১. বিভিন্ন জেলায় সমন্বিত অফিস বিল্ডিং প্রকল্পের স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন 

     ২. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 8 তলা বিশিষ্ট গ্রিন বিল্ডিং নির্মাণ প্রকল্পের স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন 

     ৩. NSI সদর দপ্তর এর স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন 

     ৪. রাজস্ব ভবন, আগারগাও এর স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন 

২০২০-২১ অর্ ত বছদরর অজতনসমূহঃ 

     ১. বিটাক এর টুল ইনস্টিটিউট ভবন এর স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন 

     ২. তথ্য ভবন এর স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন 

     ৩. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির নির্মাণ প্রকল্পের স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন 

     ৪. আশ্রয়ন প্রকল্প এর স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন 

২০১৯-২০ অর্ ত বছদরর অজতনসমূহঃ 

     ১. বার্ণ ইনস্টিটিউট এর স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন 

     2.শেখ মুজিব ডেন্টাল কলেজ এর স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন 

     ৩.জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভবন এর স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন 

             ৪. রূপপুর প্রকল্পের আবাসন পল্লী নির্মাণ প্রকল্পের স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন করা হয়। 
 
 

 সমস্যা এবাং িযাদলঞ্জসমূহ: 

১. স্থাপত্য অধিদপ্তরের মলূ সমস্যা সমহূের মধ্যে উলল্েখ্যযোগ্য সমস্যা হলো জনবল সব্ল্পতা।  

২. অপর্যাপ্ত বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ (যেমন, Interior Design, Landscape Design, Eco-friendy Design, 

Green Building Design, Acoustic Design and Hospital Design.)  এবং উনন্ত বিশব্ে আধুনিক স্থাপতয্ 

পরির্দশন সুযোগ এর অভাব। 

       ৩. কর্মকরত্া ও কর্মচারীদের জন্য পর্যাপ্ত যানবাহন ও আবাসনের অভাব। 

       ৪. স্থাপত্য নকশা প্রণয়নে যুগোপযোগী আবশ্যকীয় বিশেষ সফটওয়্যার সংকট ও প্রশিক্ষণ। 

 

 িতবষ্যৎ পতরকল্পনা 

সব্লপ্ মেয়াদী করম্পরিকলপ্নাাঃ  ১.আজিমপুর , মতিঝিল সরকারী কলোনীতে সরকারী র্কমরক্তা ও 

র্কমচারীদরে জন্য বাসভবন নির্মাণ প্রকল্পের স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন । 

                                   ২. কারা প্রশক্ষিণ একাডেমি রাজশাহী এর স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন। 

3. সমগর্ দেশ বয্াপী ১০০টি উপজেলা শিল্পকলা একাডেমি ও সিনে কমপ্লেকস্ এর 

স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন।  

৪. বঙগ্বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভো থিয়োটার প্রকল্পের স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন। 
 

মধয্মেয়াদী করম্পরিকলপ্নাাঃ  1. শিকষ্া প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এর স্থাপত্য নকশা 

প্রণয়ন। 

  ২. মুসলিম ইন্সটিটিউট, চটর্গর্াম প্রকল্পের স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন। 

  ৩. বাংলাদেশ সচিবালয়ে প্রসত্াবিত ২০ তলা অফিস ভবন এর বিশদ স্থাপত্য নকশা 

প্রণয়ন।  

  ৪. বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন এর স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন।  

 দীরঘ্ মেয়াদী করম্পরিকলপ্নাাঃ  ১. মহাকাশ অবলোকন কেন্দর্ এর স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন। 

২. জাতীয় জিন ব্যাংক প্রকল্প, সাভার এর স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন।  

৩. সমগর্ বাংলাদেশ ব্যাপী সারক্িটহাউজ প্রকল্পের স্থাপত্য নকশা  

৪. শেখ হাসিনা সোনালী আঁশ ভবন নির্মাণ প্রকল্পের স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন।  

৫. জাতীয় সচিবালয় নির্মাণ প্রকল্প, আগারগাঁও, ঢাকা।  

২০২২-২০২৩ অর্ তবছদরর সম্ভাব্য প্রধান অজতনসমূহ 

১. স্থাপত্য অধিদপ্তর করত্ৃক প্রণীত নকশায় ইটের পরিবর্তে ব্লক এর ব্যবহার 

বাসত্বায়ন। 

২. স্থাপত্য অধিদপ্তর করত্ৃক প্রণীত নকশাসমূহে Rain Water Harvesting বাসত্বায়ন। 

কম তসম্পােদনর সাতব তক তিত্র 

 



৩. স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত নকশায় নান্দনিক ও বৈচিত্র্যময় আনয়ন। 

৪. Vertical Gardening এর সুযোগ সৃষ্টি।  

৫. প্রতিটি প্রকল্পের এনারজ্ি ইফিসিয়েন্ট ভবন তৈরিতে প্রযুকত্িগত উৎকর্ষতা 

আনায়ন।  

 

 

পৃষ্ঠা-১- 

 

প্রাততষ্ঠাতনক েক্ষতা বৃতদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবতেতহ সজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্র্ার্র্ ব্যবহার 

তনতিতকরদণর মােদম  রূপকল্প ২০৪১ এর র্র্ার্র্ বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

(প্রধান স্থপতত, স্থাপতয অতধেপ্তর) 

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

 

এবাং 

 

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

(সতিব, গৃহায়ন ও গণপূতত মন্ত্রণালয়) 

 

এর মদে ২০২২ সাদলর জুন মাদসর ৩০ তাতরদে এই বাতষ তক কম তসম্পােন চুতি  স্বাক্ষতরত হল। 

এই  চুতিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ তনম্নতলতেত তবষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 

 

 

 

 

 

 

 

প্রস্তাবনা 

 



 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা -২- 

 

স্থাপত্য অধিদপ্তরের রূপকল্প (vision), অভিলক্ষ্য (mission) কৌশলগত উদ্দেশ্যসমহূ 

এবং প্রধান কার্যাবলি:  

 
১.১ রূপকল্প (vision):  

নিরাপদ, সাশ্রয়ী, কার্যোপযোগী সরকারী দপ্তর এবং পরিবেশবান্ধব আবাসনের সংস্থানের লক্ষ্যে 

নান্দনিক স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন নিশ্চিতকরণ। 

১.২ অতিলক্ষয (mission): 

 সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও গবেষণার মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার করে নিরাপদ, সাশ্রয়ী, 

কার্যোপযোগী সরকারী দপ্তর এবং বাসভবন ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণে ভৌত অবকাঠামোগত 

নকশা, স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন করে দেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা।  

১.৩ কম তসম্পােদনর সক্ষত্র: 

১. সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্তশাতসত েপ্তরসমূদহর জন্য আধুতনক সুদর্াগ-সুতবধা সম্পন্ন িবন/অতফস কাঠাদমার সিৌত অবকাঠাদমার 

প্রার্তমক স্থাপতয নকশা প্রণয়ন;  

২. সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্তশাতসত েপ্তরসমূদহর জন্য আধুতনক সুদর্াগ-সুতবধা সম্পন্ন িবন/অতফস কাঠাদমার সিৌত অবকাঠাদমার 

তবস্তাতরত/চুড়ান্ত স্থাপতয নকশা প্রণয়ন;  

৩. সরকারী আধাসরকারী/ স্বায়ত্বশাসিত দপ্তরসমহূের জন্য ভবন/অফিস/ অবকাঠামোর সুপারিভিশন 

ও নির্মাণকালীন সহায়তা প্রদান; 

৪. স্থাপত্য নকশা ভেটিং করণ। 

 

১.৪ কার্ তাবতল:  

১. পূর্তকাজ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন, বিধি, নীতিমালা, কোড ইত্যাদি প্রণয়নে গৃহায়ন ও 

গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করা; 

২. সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্ন্তভূক্ত স্থাপনা/ ভবন/ 

অবকাঠামো নির্মাণ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ডিপিপি  

    প্রণয়ন থেকে শুরু করে এর ভৌত অবকাঠামো ও স্থাপত্য নকশা প্রনয়ন করা; 
৩. আইন ও তবতধমালা প্রদয়াগ সজারোরকরণ; 

৪. সরকারী রাজস্ব (কর বহির্ভূত) আদায়; 

৫. জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত স্কয়ার, চত্বর, লেক উন্নয়ন ইত্যাদির মাস্টারপ্ল্যান/ 

স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন; 

৬. স্থাপতয নকশায় আধুতনকতা আনায়ন; 
  ৭. সকল েপ্তর/সাংস্থাসমূহদক প্রতযক্ষিাদব স্থাপতয তবষদয় পরামশ ত প্রোন করা হয়; 

সসকশন ১: 

 



  ৮. সরকারী প্লট তবিাজদন গৃহায়ন ও গণপূতত মন্ত্রণালয়দক সহায়তা প্রোন; 

  ৯. গণপূতত অতধেপ্তর কর্ততক সপ্রতরত সকল স্থাপতয নকশা সিটাং করণ। 

    

 

 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা -৩- 



 

 

তবতিন্ন কার্ তক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

চুড়ান্ত ফলাফল/ 

প্রভাব 

 

কর্মসম্পাদন সূচক  একক প্রকতৃ অরজ্ন  

লক্ষ্যমাতর্া 

202২-2৩ 

 

প্রক্ষেপণ  

নির্ধারিত লকষ্্যমাতর্া 

অর্জনের কষ্েতর্ে যৌথ ভাবে 

দায়িতব্ প্রাপ্ত 

মন্তর্ণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের 

নাম 

উপাত্তসতূ্র  

20২০-2১ 20২১-2২ 202৩-

2৪ 

202৪-

2৫ 

উনন্ত সরকারি 

দপ্তর ও উনন্ত 

সরকারি আবাসনের 

সংস্থান ও সংখ্যা 

বৃদ্ধি 

প্রণয়নকতৃ 

প্রাথমিক নকশার 

সংখ্যা 

সংখ্যা    ৫৮ ৬১ 

6৫      70 70 

অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন 

ও গৃগম 

ত্রৈমাসিক 

ও বার্ষিক 

প্রতিবেদন 

প্রণয়নকতৃ চড়ুান্ত 

নকশার সংখ্যা 

সংখ্যা 
৬৫ 70 70 

সাইট পরিদর্শন 

রিপোট সংখ্যা 

সংখ্যা 
12৬ 130 130 

স্থাপত্য নকশা 

ভেটিংকরণ 

স্থাপত্য নকশা 

ভেটিং সংখ্যা 

সংখ্যা - - 
16 ২০ ২0 

প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষিণ 

বাসত্বায়িত 

সমষ্টি - - 
৪০ ৪৫ ৫০ 

 

 

 

 

 

 

সেকশন-২ 



 

 



 

করম্সমপ্াদন পরিকলপ্না 
 

 

কর্মসম্পাদন 

ক্ষেত্র 

 

ক্ষেত্

রের 

মান 

কার্যক্রম কর্মসম্পাদন 

সূচক 

গণনা 

পদ্ধতি 

একক 

 

কর্মসম্পা

দন 

সূচকের 

মান 

প্রকৃত  অর্জন লক্ষযমাত্রা/তনণ তায়ক ২০২২-২৩ 

 

 

প্রথম 

ত্রৈমাসিক 

(জুলাই-

সেপ্টেম্বর, 

২০২২) 

মূল্যায়ন 
 

20২০-

2১ 
20২১-2২ 

অসাধারণ অতিউত্ত

ম 

উত্তম চলতি 

মান 

চলতি মানের 

নিম্নে 

১০০% 90% 80% 70% 60% 

কর্মসম্পাদন সক্ষত্রসমূহ (বিধি/আইন দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব অনুয়ায়ী, সর্বোচ্ছ-৫টি) 

1.1 সরকারী 

আধাসরকারী/ 

স্বায়ত্বশাসিত 

দপ্তরসমূহের জন্য 

ভবন/অফিস/ 

অবকাঠামোর 

পুর্ণাঙ্গ প্রাথমিক 

স্থাপত্য নকশা 

প্রণয়ন 

10 1.1(ক) ভবনের 

পরিলেখ (plan) 

নকশা প্রণয়ন 

 

 

 

 

প্রনয়নকৃত 

প্রাথমিক 

নকশার সংখ্যা 

সমষট্ি সংখ্

যা 

 

 

 

 

 

     2৫ 

58 ৬1 

75 59 52 46 39 

20টি প্র্রাথমিক 

স্থাপত্য নকশা 

সম্পনন্ করা 

হয়েছে। 

5 1.1(খ) ভবনের 

উন্নতির 

(elevation) 

নকশা প্রণয়ন 

5 1.1(গ) মাস্টার 

প্লান/সাইট 

প্লান প্রণয়ন 

5 1.1(ঘ) ল্যানড্ 

স্কেপ প্রণয়ন 

1.২ সরকারী 

আধাসরকারী/ 

স্বায়ত্বশাসিত 

দপ্তরসমূহের জন্য 

ভবন/অফিস/ 

অবকাঠামোর 

পুর্ণাঙ্গ 

বিস্তারিত/চুড়ান্ত 

স্থাপত্য নকশা 

প্রণয়ন 

10 1.2(ক) ভবনের  

পরিলেখ  

(plan) নকশা 

প্রণয়ন 

 

 

প্রনয়নকৃত 

চুড়ান্ত নকশার 

সংখ্যা 

সমষট্ি সংখ্

যা 

 

 

 

 

2৫ 

75 59 52 46 39 

20টি চূড়ান্ত 

স্থাপত্য নকশা 

সম্পনন্ করা 

হয়েছে। 

5 1.2(খ) ভবনের 

উন্নতির 

(elevation) 

নকশা প্রণয়ন 

5 1.2(গ) মাস্টার 

প্লান/ সাইট 

প্লান প্রণয়ন 

5 1.2(ঘ)ল্যান্ড 

স্কেপ প্রণয়ন 

1.৩ সরকারী 

আধাসরকারী/ 

স্বায়ত্বশাসিত 

07 ১.৩ সাইট 

পরিদর্শণ   

 

 

 

সমষট্ি সংখ্

যা 

 

 

 
০৮ 

 120 12৬ ১১3 101 ৮৮ ৭৬ 

৩০টি প্রকল্পের 

সাইট পরিদর্শন  

সম্পনন্ করা 



কর্মসম্পাদন 

ক্ষেত্র 

 

ক্ষেত্

রের 

মান 

কার্যক্রম কর্মসম্পাদন 

সূচক 

গণনা 

পদ্ধতি 

একক 

 

কর্মসম্পা

দন 

সূচকের 

মান 

প্রকৃত  অর্জন লক্ষযমাত্রা/তনণ তায়ক ২০২২-২৩ 

 

 

প্রথম 

ত্রৈমাসিক 

(জুলাই-

সেপ্টেম্বর, 

২০২২) 

মূল্যায়ন 
 

20২০-

2১ 
20২১-2২ 

অসাধারণ অতিউত্ত

ম 

উত্তম চলতি 

মান 

চলতি মানের 

নিম্নে 

১০০% 90% 80% 70% 60% 

দপ্তরসমূহের জন্য 

ভবন/অফিস/ 

অবকাঠামোর 

সুপারিভিশন ও 

নির্মাণকালীন 

সহায়তা 

সাইট পরিদর্শন 

রিপোর্টের  

সংখ্যা 

 হয়েছে। 

১.৪ স্থাপত্য নকশা 

ভেটিংকরণ 

07 ১.৪ নকশা 

ভেটিং কমিটি 

কর্তৃক নকশা 

পর্যবেক্ষন  

স্থাপত্য নকশা 

ভেটিং এর 

সংখ্যা 

 

সমষট্ি 

 

সংখ্

যা 

 

0৮ 

-  

15 
16 14 13 11       10 

৪টি নকশা ভেটিং 

করা হয়েছে। 

1.5 প্রশিক্ষণ  06 প্রশিক্ষণ 

বাস্তবায়িত 

প্রশিক্ষণ এর 

সংখ্যা 

সমষট্ি % 

 
0৪   

      

সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কম তসম্পােদনর সক্ষত্র (মতন্ত্রপতরষে তবিাগ কর্ততক তনধ তার 

সুশাসন ও 

সংস্কারমূলক 

কার্যক্রমের 

বাস্তবায়ন 

জোরদারকরণ 

 

 

 

৩০ ১) শুদ্ধািার 

কম তপতরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

শুদ্ধাচার 

কর্মপরিকল্প

না বাস্তবায়িত 

  

10        সংযোজনী-৪ 

২) ই-গিন্যতান্স/ 

উদ্ভাবন 

কম তপতরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

ই-গিন্যতান্স/ উদ্ভাবন 

কম তপতরকল্পনা 

বাস্তবায়িত 

  

10        সংযোজনী-৫ 

৩) তথ্য অতধকার 

কম তপতরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

তথ্য অতধকার 

কম তপতরকল্পনা 

বাস্তবাতয়ত 

  
3 

 

      সংযোজনী-৮ 

৪) অতিদর্াগ 

প্রততকার 

কম তপতরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

অতিদর্াগ প্রততকার 

কম তপতরকল্পনা 

বাস্তবাতয়ত 

  

4 

 

      সংযোজনী-৬ 

৫) সসবা প্রোন 

প্রততশ্রুতত 

কম তপতরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

সসবা প্রোন 

প্রততশ্রুতত 

কম তপতরকল্পনা 

বাস্তবাতয়ত 

  

3 

 

      সংযোজনী-৭ 

 

 

 



 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা -৬- 



আতম,  প্রধান স্থপতত, স্থাপতয অতধেপ্তর,  তহদসদব সতিব, গৃহায়ন ও গণপূতত মন্ত্রণালয় এর তনকট অেীকার 

করতছ সর্ এই চুতিদত বতণ তত ফলাফল অজতদন সদিষ্ট র্াকব।  

 

আতম, সতিব, গৃহায়ন ও গণপূতত মন্ত্রণালয়  তহদসদব  প্রধান স্থপতত, স্থাপতয এর তনকট অেীকার করতছ সর্ এই 

চুতিদত বতণ তত ফলাফল অজতদন প্রদয়াজনীয় সহদর্াতগতা প্রোন করব। 

 

স্বাক্ষতরত 

 

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

প্রধান স্থপতত                                                 তাতরে                                              

স্থাপতয অতধেপ্তর 

 

 

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

সতিব                                                তাতরে  

গৃহায়ন ও গণপূতত মন্ত্রণালয়   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা -৭-



 

সাংদর্াজনী-১ শব্দসাংদক্ষপ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্রমিক 

নম্বর 
শব্দসংক্ষেপ বিবরণ 

1 গৃগম গৃহায়ন ও গণপূর্ত মনত্্রণালয় 



পৃষ্ঠা -৮ 

সাংদর্াজনী- ২:  

কম তসম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক 
 

ক্রমিক 

নম্বর 

কার্যক্রম কর্মসম্পাদন 

সূচক 

বাস্তবায়নকারী 

অনুবিভাগ, অধিশাখা, 

শাখা 

লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের 

প্রমাণক 

১ 

 

[১.১] সরকারী আধাসরকারী/ স্বায়ত্বশাসিত 

দপ্তরসমূহের জন্য ভবন/অফিস/ 

অবকাঠামোর পুর্ণাঙ্গ প্রাথমিক স্থাপত্য 

নকশা প্রণয়ন 

প্রনয়নকৃত 

প্রাথমিক 

নকশার সংখ্যা 

স্থাপত্য অধিদপ্তর, 

সকল 

সার্কেল/বিভাগ 

প্রাথমিক স্থাপত্য 

নকশা প্রেরণের কপি 

[১.২] সরকারী আধাসরকারী/ স্বায়ত্বশাসিত 

দপ্তরসমূহের জন্য ভবন/অফিস/ 

অবকাঠামোর পুর্ণাঙ্গ বিস্তারিত স্থাপত্য 

নকশা প্রণয়ন 

প্রনয়নকৃত 

চুড়ান্ত  নকশার 

সংখ্যা 

স্থাপত্য অধিদপ্তর, 

সকল 

সার্কেল/বিভাগ 

চুড়ান্ত স্থাপত্য নকশা 

প্রেরণের কপি 

[১.৩] সরকারী আধাসরকারী/ স্বায়ত্বশাসিত 

দপ্তরসমূহের জন্য ভবন/অফিস/ 

অবকাঠামোর সুপারিভিশন ও নির্মাণকালীন 

সহায়তা 

সাইট 

পরিদর্শন 

রিপোর্টের  

সংখ্যা 

স্থাপত্য অধিদপ্তর, 

সকল 

সার্কেল/বিভাগ 

প্রকল্প পরিদর্শনের 

অফিস 

আদেশ/পরিদর্শন 

রিপোর্ট 

২ [২.১]  স্থাপত্য নকশা ভেটিং স্থাপত্য নকশা 

ভেটিং এর 

সংখ্যা 

স্থাপত্য 

অধিদপ্তরের নকশা 

ভেটিং কমিটি 

সভা/পত্র আদান-

প্রদান/ 

মতামত/সংশোধনের 

পত্র/ ভেটিং 

অনুমোদনের পত্র 

 

 

 

সাংদর্াজনী ৩:  

অন্য অতফদসর সদে সাংতিষ্ট কম তসম্পােন সূিকসমূহ 

 

 কার্যক্রম কর্মসম্পাদন 

সূচক 

যেসকল অফিসের 

সাথে সংশ্লিষ্ট 

সংশ্লিষট্ অফিসের সাথে 

কার্যক্রম সমন্বয়ের 

কৌশল 

[১.১,২,৩] সরকারী আধাসরকারী/ 

স্বায়ত্বশাসিত দপ্তরসমূহের জন্য 

ভবন/অফিস/ অবকাঠামোর পুর্ণাঙ্গ 

প্রাথমিক/চুড়ান্ত স্থাপত্য নকশা 

প্রনয়নকৃত 

প্রাথমিক 

নকশার 

সংখ্যা 

গণপূর্ত অধিদপ্তর 

ও অন্যান্য 

দপ্তর/সংস্থা 

সভা, পত্র আদান-প্রদান 

ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ 



প্রণয়ন এবং প্রকল্প পরিদর্শণ  প্রনয়নকৃত 

চুড়ান্ত  

নকশার 

সংখ্যা 

সাইট 

পরিদর্শন 

রিপোর্টের  

সংখ্যা 

[২.১] সরকারী এবং ব্যক্তিমালিকানা 

স্থাপত্য নকশা ভেটিং 

স্থাপত্য 

নকশা ভেটিং 

এর সংখ্যা 

সকল সরকারী 

দপ্তর/সংস্থাসমূহ  

এবং গণপূর্ত 

অধিদপ্তর  

সভা/পত্র আদান-প্রদান/ 

মতামত/সংশোধনের পত্র/ 

ভেটিং অনুমোদনের পত্র 

 

 

পৃষ্ঠা -৯- 



সাংদর্াজনী ৪: 

 

েপ্তর/সাংস্থার জাতীয় শুদ্ধািার সকৌশল কম তপতরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

েপ্তর/সাংস্থার  নাম: স্থাপতয অতধেপ্তর, গৃহায়ন ও গণপূতত মন্ত্রণালয় 

কার্ তক্রদমর নাম কম তসম্পােন সূিক 

 

সূিদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর 

োতয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যতি/পে 

২০২২-২০২৩ 

অর্ তবছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগতত পতরবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজতন 

১ম 

সকায়াট তার 

২য় 

সকায়াট তার 

৩য় 

সকায়াট তার 

৪র্ ত 

সকায়াট তার 

সমাট 

অজতন 

অতজতত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাততষ্ঠাতনক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ননততকতা কতমটর সিা আদয়াজন সিা আদয়াতজত ৪ সাংখ্যা ননততকতা কতমট ৪ লক্ষযমাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১    

অজতন      

১.২ ননততকতা কতমটর সিার তসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবাতয়ত তসদ্ধান্ত ৬ % ননততকতা কতমট ১০০% লক্ষযমাত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০    

অজতন      

১.৩ সুশাসন প্রততষ্ঠার তনতমত্ত অাংশীজদনর 

(stakeholders) অাংশগ্রহদণ  সিা 

অনুতষ্ঠত সিা ২ সাংখ্যা সকল তত্ত্বাবধায়ক 

স্থপতত 

২ লক্ষযমাত্রা - ০১ - ০১    

অজতন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত 

প্রশিক্ষণ আয়োজন 

প্রশিক্ষণ 

আয়োজিত 

২ সংখ্

যা 

তনব তাহী স্থপতত 

(সাতি তদসস) 

২ ট 

৮০ জন 

লক্ষযমাত্রা - ৪০ জন - ৪০ জন    

অজতন      

১.৫ কম ত-পতরদবশ উন্নয়ন  উন্নত কম ত-

পতরদবশ 

২ সাংখ্যা 

ও 

তাতরে 

সফাকাল পদয়ন্ট 

কম তকততা এতপএ 

টম 

২ 

ও 

৩০/১২/২২ 

৩০/০৬/২৩ 

লক্ষযমাত্রা  ১ 

ও 

৩০/১২/২২ 

 ২ 

ও 

৩০/০৬/২৩ 

   

অজতন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধািার সকৌশল 

কম তপতরকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রমাতসক 

পতরবীক্ষণ প্রততদবেন সাংতিষ্ট মন্ত্রণালদয় 

োতেল ও স্ব স্ব ওদয়বসাইদট 

আপদলাডকরণ 

কম তপতরকল্পনা  ও 

নত্রমাতসক 

প্রততদবেন 

োতেলকৃত ও 

আপদলাডকৃত 

১ তাতরে ওদয়ব এডতমন ৩০/০৬/২২ 

১৭/১০/২২ 

১৬/০১/২৩ 

 ও 

১৪/০৪/২৩ 

লক্ষযমাত্রা ৩০/০৬/২২ ১২/১০/২২ ১৪/০১/২৩ ১৪/০৪/২৩    

অজতন      

১.৭ আওতাধীন  আঞ্চতলক/ মাঠ পর্ তাদয়র 

কার্ তালয় (প্রদর্াজয সক্ষদত্র) কর্ততক 

োতেলকৃত জাতীয় শুদ্ধািার সকৌশল 

কম তপতরকল্পনা ও পতরবীক্ষণ  প্রততদবেদনর 

ওপর তফডব্যাক প্রোন  

তফডব্যাক 

সিা/কম তশালা 

অনুতষ্ঠত 

৪ তাতরে   লক্ষযমাত্রা       অত্র েপ্তদরর 

মাঠ পর্ তদয় 

সকান েপ্তর 

সনই। অজতন      

 

১.৮ শুদ্ধািার পুরস্কার প্রোন এবাং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদের তাতলকা ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ 

প্রেত্ত পুরস্কার ১ তাতরে ননততকতা কতমট ২৫/০৬/২০২৩ লক্ষযমাত্রা - - - ২৫/৬/২৩    

 

 
অজতন      

২.  আতর্ তক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ত বছদরর ক্রয়-

পতরকল্পনা  (প্রকদল্পর  অনুদমাতেত বাতষ তক 

ক্রয়-পতরকল্পনা 

ওদয়বসাইদট 

২ তাতরে তত্ত্বাবধায়ক 

স্থপতত (সমন্বয়) 

১০/১০/২০২২ 

ও 

১৫/০১/২০২৩ 

লক্ষযমাত্রা - ১০/১০/২০২২ ১৫/০১/২০২৩ -    

 
অজতন      



কার্ তক্রদমর নাম কম তসম্পােন সূিক 

 

সূিদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর 

োতয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যতি/পে 

২০২২-২০২৩ 

অর্ তবছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগতত পতরবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজতন 

১ম 

সকায়াট তার 

২য় 

সকায়াট তার 

৩য় 

সকায়াট তার 

৪র্ ত 

সকায়াট তার 

সমাট 

অজতন 

অতজতত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ক্রয় পতরকল্পনাসহ)   ওদয়বসাইদট প্রকাশ প্রকাতশত  

 

২.২ প্রকল্পের PSC ও PIC 

সভা আয়োজন  

সভা 

আয়োজিত 

২ সংখ্

যা 

- - লক্ষযমাত্রা       অত্র েপ্তদরর 

তনজস্ব সকান 

প্রকল্প সনই। 

অজতন      

২.৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি 

বাস্তবায়ন 

বার্ষিক 

উন্নয়ন 

কর্মসূচি 

বাস্তবায়িত 

২ % - - লক্ষযমাত্রা       

অজতন      

২.৪ প্রকল্প সমাতপ্ত সশদষ প্রকদল্পর সম্পে 

(র্ানবাহন, কতম্পউটার, আসবাবপত্র 

ইতযাতে) তবতধ সমাতাদবক হস্তান্তর করা 

প্রকদল্পর সম্পে 

তবতধ সমাতাদবক 

হস্তান্ততরত 

২ তাতরে - - লক্ষযমাত্রা       

অজতন       

৩. শুদ্ধািার সাংতিষ্ট এবাং দুনীতত প্রততদরাদধ সহায়ক অন্যান্য কার্ তক্রম……………..৩০ (অগ্রাতধকার তিতত্তদত নুযনতম পাঁিট কার্ তক্রম) 

৩.১ স্থাপতয নকশা কতমট কর্ততক দ্রুত 

সিটাং করণ।  

নকশা সিটাং 

সম্পােদনর পত্র 

৪ সাংখ্যা নকশা সিটাং 

কতমট 
১৫ ট 

লক্ষযমাত্রা ০৫ ০৩ ০৫ ০২    

অজতন      

৩.২ ক্রয় কার্ তক্রদম স্বচ্ছতা ও 

জবাবতেতহতা আনয়দন ই-তজতপ কার্ তক্রম 

সজারোরকরণ।  

ই-তজতপ সটন্ডার 

ক্রয় সম্পােন 

৪ সাংখ্যা  তনব তাহী স্থপতত  

(সাতি তদসস) ৬ ট 

লক্ষযমাত্রা - ০৩ ০২ ০১    

অজতন      

৩.৩ সময় ও ধাপ অনুর্ায়ী সিৌত 

অবকাঠাদমা তনম তাদন গুনগতমান তনতিত 

কদল্প  স্থাপতয নকশা প্রণয়দন সকৌশলগত 

পদ্ধতত অনুসরণ।     

নকশা প্রনয়ন ৪ সাংখ্যা  সাংতিষ্ট কম তকততা 

৪ 

লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজতন      

৩.৪ প্রকদল্পর তনম তাণ কার্ তক্রম িলাকালীন 

সমদয় নকশানুর্ায়ী কাজ সম্পােন 

তনতিত করদণর সকৌশল অবলম্বন   

নকশানুর্ায়ী 

কাদজর 

তোরকীকরণ 

৪ % সাংতিষ্ট কম তকততা) 

৭০% 

লক্ষযমাত্রা - ২০% ২৫% ৭০%    

অজতন      

৩.৫ শুদ্ধািার প্রততষ্ঠায়  এবাং দুনীততত 

প্রততদরাদধ স্থাপতয নকশা সিটাং এ  

নীততমালা প্রণয়ন র্া নকশা সিটাং এ 

স্বচ্ছতা বৃতদ্ধদত সহায়ক হদব।    

নীততমালা 

প্রনয়নকৃত 

৪ তাতরে  তত্ত্বাবধায়ক 

স্থপতত (সমন্বয়)  

১৫/০৬/২৩ 

লক্ষযমাত্রা - - - ১৫/০৬/২৩    

অজতন      

 

 

 



পৃষ্ঠা -১১- 

   সংযোজনী ৫: 

ই-গিন্যতান্স ও উদ্ভাবন কম তপতরকল্পনা ২০২২-২০২৩ 

দপ্তর/সংস্থার নাম: স্থাপতয অতধেপ্তর, গৃহায়ন ও গণপূতত মন্ত্রণালয় 

 

ক্রম  কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র  

 
মান 

কার্যক্রম 

 
কর্মসম্পাদন সূচক 

একক 

 

কর্মসম্পাদন 

সূচকের মান 

লক্ষ্যমাত্রা ২০২২ -২০২৩  

অসাধারণ উত্তম চলতি মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১] ই-গভর্ন্যান্স ও 

উদ্ভাবন সংক্রান্ত 

কার্যক্রমের 

বাস্তবায়ন 

জোরদারকরণ 

 

 

 

 

 

৩৫ 

 

[১.১ ] ধারণা উদ্ভাবনী

বাস্তবায়ন  

[১.১.১ ] উদ্ভাবনী নতুন একটি

বাস্তবায়িত ধারণা  

তারিখ ৫ 
১৬/০৩/২০২৩ ১৪/০৪/২০২৩ ০৫/০৫/২০২৩ 

[১.২ ]সহজিকরণ সেবা  [১.২.১ ]সহজিকৃত সেবা একটি  
তারিখ ৫ 

২৫/০২/২০২৩ ০৪/০৩/২০২৩ ২৫/০৩/২০২৩ 

]১.৩[  সেবা ডিজিটাইজেশন 
[১.৩.১ ] সেবা একটি ন্যূনতম

ডিজিটাইজকৃত 

তারিখ ৫ ৩০/১২/২০২৩ ১৩/০১/২০২৩ ২০/০১/২০২৩ 

[১.৪] ইতাঃপূর্বে বাস্তবায়িত 

উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও 

ডিজিটাইজকৃত সেবা 

সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা   

[১.৪.১] সভা আয়োজিত  
তারিখ  ৪ ৩০/০৮/২০২২  ১৫/০৯/২০২২  ৩০/০৯/২০২২ 

]১.৫[ ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি 
[১.৫.১ ]ই-ফাইলে নোট 

নিষ্পত্তিকৃত   
% ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬ ] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের 

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় 

করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ 

সভা /আয়োজন কর্মশালা  

]১.৬.১[ সভা/কর্মশালা 

আয়োজিত 

সংখ্যা ৪ ২ ১ - 

 

 

২ 
[২] প্রাতিষ্ঠানিক 

দক্ষতা বৃদ্ধি  
১৫ 

]২.১[ তথ্য বাতায়ন 

হালনাগাদকরণ 

]২.১.১[ তথ্য বাতায়নে সকল সেবা 

বক্স হালনাগাদকৃত 

সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] বিভিন্ন প্রকাশনা ও 

তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

]২.২[ ই-গভর্ন্যান্স ও 

উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কর্মপরিকল্পনা 

বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ 

আয়োজিত  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 



 

ক্রম  কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র  

 
মান 

কার্যক্রম 

 
কর্মসম্পাদন সূচক 

একক 

 

কর্মসম্পাদন 

সূচকের মান 

লক্ষ্যমাত্রা ২০২২ -২০২৩  

অসাধারণ উত্তম চলতি মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

]২.২.২[ই-গভর্ন্যান্স 

কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের 

জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার 

বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা 

সংক্রান্ত সভা আয়োজিত 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কর্মপরিকল্পনার 

অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ 

বিভাগে/ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের 

নিকট প্রেরিত 

তারিখ ৩ ১৩/০১/২০২৩ ২০/০১/২০২৩ ২৭/০১/২০২৩ 

[২ .২.৫ ]দেশে/ বাস্তবায়িত বিদেশে

 উদ্যোগ একটি ন্যূনতম

পরিদর্শনকৃত 

সংখ্যা ৩ ৩০/05/ 

২০২৩ 

৩০/06/ 

২০২৩ 
- 

পৃষ্ঠা -১২- 

সংযোজনী ৬:  

অভিযোগ প্রতিকার বয্বসথ্া সংক্রানত্ করম্-পরিকলপ্না, ২০২২-২০২৩  

দপ্তর/সংস্থার নাম: স্থাপত্য অধিদপ্তর, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মনত্্রণালয় 

কার্যক্রমের 

ক্ষেত্র 

 

মান 
কার্যক্রম 

 

কর্মসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্মসম্পাদন 

সূচকের মান 

প্রকৃত 

অর্জন 

২০20-

২1 

প্রকৃত 

অর্জন 

২০২ 1-

২2 

লক্ষ্যমাত্রা ২০২2-২০২3 

অসাধারণ 
অতি 

উত্তম 
উত্তম 

চলতি 

মান 

চলতি 

মানের 

নিম্নে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাতিষ্ঠানিক 

ব্যবস্থাপনা 
 

 

৫ 

[১.১ ] অভিযোগ নিষ্পত্তি 

কর্মকর্তা (অনিক) ও আপিল 

কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে 

ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে 

[১.১.১]   অনিক ও 

আপিল কর্মকর্তার 

তথ্য হালনাগাদকৃত 

এবং ওয়েবসাইটে 

সংখ্যা 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 



হালনাগাদকরণ  আপলোডকৃত 

পরিবীক্ষণ ও 

সক্ষমতাবৃদ্ধি 

 

২০ 

[২.১] নির্দিষ্ট সময়ে অনলাইন/ 

অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ 

নিষ্পত্তি এবং নিষ্পত্তি 

সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন 

উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর 

প্রেরণ   

[২.১.১] অভিযোগ 

নিষ্পত্তিকৃত  
% 

৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কর্মকর্তা/কর্মচারীদের 

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা 

এবং জিআরএস সফটওয়্যার 

বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন 

[২.২.১] প্রশিক্ষণ 

আয়োজিত 
সংখ্যা 

৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩ ] ভিত্তিতে ত্রৈমাসিক

 ত্রৈমাসিক এবং পরিবীক্ষণ

 উর্ধ্বতন প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ

নিকট কর্তৃপক্ষের প্রেরণ 

[২.৩.১ ] ত্রৈমাসিক

প্রেরিত প্রতিবেদন  

  

সংখ্যা 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অভিযোগ প্রতিকার 

ব্যবস্থাপনা বিষয়ে 

স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে 

অবহিতকরণ সভা  

[২.৪.১] সভা 

অনুষ্ঠিত 
সংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 

 

 

 

পৃষ্ঠা -১৩- 

 

সংযোজনী ৭: 

 সেবা পর্দান প্রতিশর্তুি বাসত্বায়ন করম্-পরিকলপ্না, ২০২২-২০২৩  

দপ্তর/সংস্থার নাম: স্থাপত্য অধিদপ্তর, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মনত্্রণালয় 

কার্যক্রমের ক্ষেত্র মান কার্যক্রম কর্মসম্পাদন এক কর্মসম্ প্রকৃ প্রকৃত লক্ষ্যমাত্রা ২০২২ -২০২৩  



  সূচক ক 

 

পাদন 

সূচকের 

মান 

ত 

অর্জ

ন 

২০২

০-২১ 

অর্জন 

২০২১-

২২ 

অসাধা

রণ 

অতি 

উত্তম 
উত্তম চলতি মান 

চলতি মানের 

নিম্নে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাতিষ্ঠানিক 

 

 

১0 

[১.১ ] সেবা প্রদান 

প্রতিশ্রুতি 

পরিবীক্ষণ কমিটির 

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

[১.১.১]  সিদ্ধান্ত 

বাস্তবায়িত 
% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] সেবা প্রদান 

প্রতিশ্রুতি 

ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে 

হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] 

ওয়েবসাইটে  প্রতি 

ত্রৈমাসিকে 

হালনাগাদকৃত 

সংখ্

যা 
 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সক্ষমতা অর্জন ও 

পরিবীক্ষণ 
১5 

[২.১ ] সেবা প্রদান 

প্রতিশ্রুতি বিষয়ক  

প্রশিক্ষণ আয়োজন  

 

[১.১.১]  প্রশিক্ষণ 

আয়োজিত 

 

সংখ্

যা 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২  ] প্রদান সেবা

 বিষয়ে

 স্টেকহোল্ডারগণের

 সমন্বয়ে

 সভা অবহিতকরণ

আয়োজন 

[১.৩.১]   

অবহিতকরণ সভা 

অনুষ্ঠিত 

সংখ্

যা 
5 - - ২ ১ - - - 

 

 

 

 

 

 



পৃষ্ঠা -১৪- 

সংযোজনী ৮:  

তথয্ অধিকার বিষয়ে ২০২২-২৩ অরথ্বছরের বারষ্িক করম্পরিকলপ্না 

দপ্তর/সংস্থার নামাঃ স্থাপত্য অধিদপ্তর, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মনত্্রণালয় 

কর্মসম্পাদনের 

ক্ষেত্র 

 

মান 
কার্যক্রম 

 

কর্মসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্মসম্পাদন 

সূচকের মান 

প্রকৃত 

অর্জন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অর্জন 

২০২১-

২২ 

লক্ষ্যমাত্রা ২০২২ -২০২৩  

অসাধারণ 
অতি 

উত্তম 
উত্তম 

চলতি 

মান 

চলতি 

মানের 

নিম্নে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাতিষ্ঠানিক ১০ 

[১.১ ] আইন অধিকার তথ্য

 সময়ের নির্ধারিত অনুযায়ী

প্রদান তথ্য মধ্যে  

 

[১.১.১]  নির্ধারিত সময়ের 

মধ্যে তথ্য প্রদানকৃত 
% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

সক্ষমতা বৃদ্ধি 
১৫ 

[১.২ ] স্বপ্রণোদিতভাবে 

প্রকাশযোগ্য তথ্য 

হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে 

প্রকাশ 

[১. 2 .১]  হালনাগাদকৃত 

তথ্য ওয়েবসাইটে 

প্রকাশিত 

তারিখ 

 
০৩   

৩১ -১২-

২০২২ 

১০-

০১-

২০২৩ 

২০-

০১-

২০২৩ 

৩১-

০১-

২০২৩ 

- 

[১.৩] বার্ষিক প্রতিবেদন 

প্রকাশ  

[১.3.১] বার্ষিক 

প্রতিবেদন প্রকাশিত  
তারিখ  ০৩   

১৫-১০-

২০২২ 

১৫-

১১-

২০২২ 

১৫-

১২-

২০২২ 

- - 

[১.৪  ] অধিকার তথ্য

আইন ,২০০৯ এএ ৫ 

 এএএএএএএ এএএএ

এএএএীয় তথ্যের 

ক্যাটাগরি  ও ক্যাটালগ 

তৈরি / হালনাগাদকরণ  

[১. 4 .১]   তথ্যের 

ক্যাটাগরি  ও ক্যাটালগ 

প্রস্তুতকৃত /হালনাগাদকৃত  

তারিখ ০৩   
৩১ -১২-

২০২২ 

১০-

০১-

২০২৩ 

২০-

০১-

২০২৩ 

৩১-

০১-

২০২৩ 

- 

[১.৫ ] আইন অধিকার তথ্য

 সম্পর্কে বিধিবিধান ও

বৃদ্ধিকরণ জনসচেতনতা  

[১. 5 .১  ] প্রচার 

কার্যক্রম সম্পন্ন 

কার্যক্রমের 

সংখ্যা 
০৩   ৩ ২ ১ - - 



[১.৬]  তথ্য অধিকার বিষয়ে 

কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ 

আয়োজন    

]১.6.১[ প্রশিক্ষণ 

আয়োজিত 

প্রশিক্ষণের 

সংখ্যা  
০৩   ৩ ২ ১ - - 

 

 

পৃষ্ঠা -১৫



 


