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২০২১-২২ অথ িফছবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি (APA ) ফাস্তফায়বনয র্ফফযণী 

 

  

 

 

ক্র.নাং কভ িম্পাদন সূচক একক ২০২১-২২ 

অথ িফছবযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০২১-২২ 

অথ িফছবযয 

অজিন 

পূণ ি নম্বয প্রাপ্ত নম্বয অজিবনয 

তকযা 

ায 

১ তথ্যর্ফফযণী র্ফতযণ াংখ্যা ৪২০ ৫১২ ১৩ ১৩ ১২১% 

২ র্ডর্জটার পবটাকবাবযজ াংখ্যা ৪০০ ৭১৮ ১২ ১২ ১৭৯% 

৩ রপ্রবেন্ড র্ফতযণ াংখ্যা ২১০ ২৪৩ ০৮ ০৮ ১১৫% 

৪ রপ্রর্ির্াং র্ফতযণ াংখ্যা ৩৫০ ৩৬৫ ০৭ ০৭ ১১৩% 

৫ প্রকার্ত র্পচায াংখ্যা ১৮ ২২ ১৬ ১৬ ১২২% 

৬  রর্ভনায াংখ্যা ০২ ০২ ০৪ ০৪ ১০০% 

৭ তথ্যর্ফফযণী াংযক্ষ্ণ াংখ্যা ৪২০ ৫১২ ০২ ০২ ১২১% 

৮ র্ডর্জটার পবটা াংযক্ষ্ণ াংখ্যা ৪০০ ৭১৮ ০২ ০২ ১৭৯% 

৯ রপ্রবেন্ড াংযক্ষ্ণ াংখ্যা ২১০ ২৪৩ ০২ ০২ ১১৫% 

১০ রপ্রর্ির্াং াংযক্ষ্ণ াংখ্যা ৩৫০ ৩৬৫ ০২ ০২ ১১৩% 

১১ র্পচায াংযক্ষ্ণ াংখ্যা ১৮ ২২ ০২ ০২ ১২২% 

                                             

            

পূণ িনম্বয ৭০ রভাট প্রাপ্ত নম্বয ৭০ 

 

 

 

ক্র.নাং সুান ও াংস্কাযমূরক কাh©ক্রভ   কভ িম্পাদন 

সূচবকয ভান 

প্রাপ্ত নম্বয ক্রভপুর্িভূত প্রাপ্ত 

নম্বয 

অজিবনয ায 

১ জাতীয় শুদ্ধাচায রকৌর কভ ি-

র্যকল্পনায 

১০ ৪৬ ৯.২ ৯২% 

২ ই-গবর্ন্িান্স ও উদ্ভাফন কভ ি-র্যকল্পনায ১০ ৩৫ ০৭ ৭০% 

৩ অর্ববমাগ প্রর্তকায ব্যফস্থা াংক্রান্ত কভ ি-

র্যকল্পনায 

০৪ ২৫ ০৪ ১০০% 

৪ রফাপ্রদান প্রর্তশ্রুর্ত ফাস্তফায়ন কভ ি-

র্যকল্পনায 

০৩ ২৫ ০৩ ১০০% 

৫ তথ্য অর্ধকায র্ফলবয় কভ ি-র্যকল্পনায ০৩ ২৫ ০৩ ১০০% 

                                             রভাট নম্বয          ৩০         প্রাপ্ত নম্বয       ২৬.২০ 

 

 

২০২১-২২ ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি ফাস্তফায়ন প্রাপ্ত নম্বয রভাট প্রাপ্ত নম্বয 

কাh©ম্পাদন র্যকল্পনা ফাস্তফায়ন ৭০ ৯৬.২০ 

সুান ও াংস্কাযমূরক কাh©ক্রভ   ২৬.২০ 

 

 

  



 

আঞ্চর্রক তথ্য অর্প, খুরনায ২০২১-২২ অথ িফছবযয ই-গবর্ন্িান্স ও উদ্ভাফন কভ ি-র্যকল্পনায ফার্ল িক প্রর্তবফদন 

কভ িম্পাদন 

রক্ষ্ত্র 

রক্ষ্বত্রয 

ভান 

কামক্রভ সূচক সূচবকয 

ভান 

রক্ষ্যভাত্রা 

(অাধাযণ) 

একক ফার্ল িক 

চূড়ান্ত 

অগ্রগর্ত 

 

দাফী

কৃত 

নম্বয 

  

 

১৫ 

 

[১.১] ই-নথথয 

ব্যফায বৃথি   

[১.১.১] ই-পাইলর ননাট 

র্নস্পর্িকৃত 

১৫ ৮০% % ০০ ০০ 

  

৩০ 

[২.১] তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকযণ 

[২.১.১] তথ্য ফাতায়লন 

কর নফা ফক্স 

ারনাগাদকৃত 

১০ ৪ ারনাগাবদয 

ংখ্যা 

৪ ১০ 

[২.১.২] র্ফর্বন্ন প্রকানা ও 

তথ্যার্দ তথ্য ফাতায়লন 

প্রকার্ত 

৫ ৪ ারনাগাবদয 

ংখ্যা 

৪ ৫ 

[৩.১] ই-গবর্ন্যান্স ও 

উদ্ভাফন কভ যথযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

[৩.১.১] কভ ির্যকল্পনা 

ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত প্রর্ক্ষ্ণ 

আবয়ার্জত 

৫ ৪ প্রর্ক্ষ্বণয 

াংখ্যা 

৪ ৫ 

[৩.১.২] কভ যথযকল্পনায 

ফাস্তফায়ন অগ্রগথত 

ম যালরাচনা ংক্রান্ত বা 

আলয়াথিত 

৫ ৪ বায ংখ্যা 

 

৪ ৫ 

[৩.১.৩] কভ যথযকল্পনায 

অধ যফাথল যক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রথতলফদন ঊর্ধ্যতন 

কর্তযলেয থনকট নপ্রথযত 

৫ ১৩.০১.২০

২২ 

তাথযখ ১৫.০৬.২

২ 

৫ 

 ৫ [৪.১] একটি উদ্ভাফনী 

ধাযণা/ নফা 

থিকযণ/ ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন কাম িক্রভ 

ফাস্তফায়ন 

[৪.১.১] একটি উদ্ভাফনী 

ধাযনা/ নফা থিকযণ/ 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন কাম িক্রভ 

ফাস্তফার্য়ত 

৫ ২৮.০২.২০

২২ 

তার্যখ ১৭.০২.২

২ 

৫ 

রভাট নম্বয : ৫০ প্রাপ্ত নম্বয : ৩৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



আঞ্চর্রক তথ্য অর্প, খুরনায ২০২১-২২ অথ িফছবযয তথ্য অর্ধকায র্ফলবয় কভ ি-র্যকল্পনায ফার্ল িক প্রর্তবফদন 

কভ িম্পাদন 

রক্ষ্ত্র 

রক্ষ্বত্রয 

ভান 

কামক্রভ সূচক সূচবকয 

ভান 

রক্ষ্যভাত্রা 

(অাধাযণ) 

একক ফার্ল িক অজিন দাফীকৃত 

নম্বয 

১. প্রার্তষ্ঠার্নক  
 

১০ 
[১.১] তথ্য অথধকায 

আইন অনুমায়ী 

থনধ যাথযত ভলয়য ভলে 

তথ্য প্রদান 

[১.১.১] 

থনধ যাথযত 

ভলয়য ভলে 

তথ্য প্রদানকৃত 

১০ ১০০% % ১০০% ১০ 

২. েভতাবৃথি 

 

 

১৫ [১.২] স্বপ্রবণার্দতবাবফ 

প্রকাবমাগ্য তথ্য 

ারনাগাদ কলয 

ওবয়ফাইবট প্রকা 

[১.২.১] 

ারনাগাদকৃত 

তথ্য 

ওবয়ফাইবট 

প্রকার্ত 

৩ ৩১.১২.২০২১ তাথযখ 

 

৩১.১২.২০২১ ৩ 

[১.৩]ফার্ল িক প্রর্তবফদন 

প্রকা  

[১.৩.১] ফার্ল িক 

প্রর্তবফদন 

প্রকার্ত 

৩ ১৫.১০.২০২১ তার্যখ ১৫.১০.২০২১ ৩ 

[১.৪]  তথ্য অথধকায 

আইন, ২০০৯ এয ৫ 

ধাযা অনুালয মাফতীয় 

তলথ্যয কযাটাগথয  ও 

কযাটারগ ততথয/ 

ারনাগাদকযণ 

[১.৪.১]  তলথ্যয 

কযাটাগথয  ও 

কযাটারগ 

প্রস্তুতকৃত/ার

নাগাদকৃত 

৩ ৩১.১২.২০২১ তাথযখ ৩১.১২.২০২১ ৩ 

[১.৫] তথ্য অথধকায 

আইন ও থফথধথফধান 

ম্পলকয িনলচতনতা 

বৃথিকযণ 

[১.৫.১]  প্রচায 

কাম িক্রভ ম্পন্ন 

৩ ৩ কাম িক্র

রভয 

ংখ্যা 

৩ ৩ 

[১.৬] তথ্য অর্ধকায 

র্ফলবয় কভ যকতযালদয 

প্রথেণ আলয়ািন    

[১.৬.১] 

প্রথেণ 

আলয়াথিত 

৩ ৩ প্রর্ক্ষ্

রণয 

ংখ্যা 

৩ ৩ 

রভাট নম্বয : ২৫ প্রাপ্ত নম্বয : ২৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



আঞ্চর্রক তথ্য অর্প, খুরনায ২০২১-২২ অথ িফছবযয  রফাপ্রদান প্রর্তশ্রুর্ত ফাস্তফায়ন কভ ি-র্যকল্পনায ফার্ল িক প্রর্তবফদন: 

কভ িম্পাদন রক্ষ্ত্র রক্ষ্বত্রয 

ভান 

কামক্রভ সূচক সূচবকয 

ভান 

রক্ষ্যভাত্রা 

(অাধাযণ) 

একক ফার্ল িক 

অজিন 

 

দাফীকৃত 

নম্বয 

১. প্রার্তষ্ঠার্নক ব্যফস্থা  

 

১০ 

 

[১.১] রফা 

প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত 

থযফীেণ 

কথভটিয থিান্ত 

ফাস্তফায়ন 

[১.১.১] থিান্ত 

ফাস্তফাথয়ত 

৫ ১০০% % ১০০% ৫ 

[১.২] রফা 

প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত 

ত্রত্রভার্ক 

র্বর্িবত 

ারনাগাদকযণ   

[১.২.১] 

ওবয়ফাইবট  

প্রর্ত ত্রত্রভার্বক 

ারনাগাদকৃত 

৫ ৪ ারনাগাবদয 

াংখ্যা 

 

৪ ৫ 

২.েভতা অিযন ও 

থযফীেণ 

 

১৫ 

[২.১] রফা 

প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত 

র্ফলয়ক  

প্রর্ক্ষ্ণ 

আবয়াজন 

[১.১.১] 

প্রর্ক্ষ্ণ 

আবয়ার্জত 

১০ ৪ প্রর্ক্ষ্বণয 

ংখ্যা 

 

৪ ১০ 

[২.২]  নফা 

প্রদান থফললয় 

নেকলাল্ডাযগ

নণয ভন্বলয় 

অফথতকযণ 

বা আলয়ািন 

[১.৩.১]  

অফর্তকযণ 

বা অনুর্ষ্ঠত 

৫ ২ বায ংখ্যা ২ ৫ 

রভাট নম্বয : ২৫ প্রাপ্ত নম্বয : ২৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



আঞ্চর্রক তথ্য অর্প, খুরনায ২০২১-২২ অথ িফছবযয অর্ববমাগ প্রর্তকায ব্যফস্থা াংক্রান্ত কভ ি-র্যকল্পনায ফার্ল িক  প্রর্তবফদন: 

কভ িম্পাদন 

রক্ষ্ত্র 

রক্ষ্বত্রয 

ভান 

কামক্রভ সূচক সূচবকয 

ভান 

রক্ষ্যভাত্রা 

(অাধাযণ) 

একক চূড়ান্ত 

অজিন 

 

দাফীকৃত 

নম্বয 

১. 

প্রার্তষ্ঠার্নক 

ব্যফস্থানা 

 

 

৫ 

 

[১.১] অর্ববমাগ 

র্নষ্পর্ি কভ িকতিা 

(অর্নক) ও আর্র 

কভ িকতিায তথ্য 

ওবয়ফাইবট 

ত্রত্রভার্ক র্বর্িবত 

ারনাগাদকযণ  

[১.১.১]  অথনক 

ও আথর 

কভ যকতযায তথ্য 

ারনাগাদকৃত 

এফং 

ওলয়ফাইলট 

আলরাডকৃত 

৫ ৪ ারনাগাবদয 

াংখ্যা 

 

৪ ৫ 

২.   

থযফীেণ ও   

     

েভতাবৃথি 

 

 

২০ 

[২.১] র্নর্দ িষ্ট ভবয় 

অনরাইন/ অপরাইবন 

প্রাপ্ত অর্ববমাগ 

র্নষ্পর্ি এফাং র্নষ্পর্ি 

াংক্রান্ত ভার্ক 

প্রর্তবফদন উর্ধ্িতন 

কর্তিক্ষ্ ফযাফয রপ্রযণ   

[২.১.১] 

অর্ববমাগ 

র্নষ্পর্িকৃত 

৮ ৯০% % ১০০% ৮ 

[২.২] 

কভ িকতিা/কভ িচাযীবদয 

অর্ববমাগ প্রর্তকায 

ব্যফস্থা এফাং 

র্জআযএ 

পটওয়যায র্ফলয়ক 

প্রর্ক্ষ্ণ আবয়াজন 

[২.২.১] প্রর্ক্ষ্ণ 

আবয়ার্জত 

৫ ৪ প্রর্ক্ষ্বণয 

াংখ্যা 

৪ ৫ 

[২.৩] তৈভাথক 

থবথিলত থযফীেণ 

এফং তৈভাথক 

থযফীেণ প্রথতলফদন 

উর্ধ্যতন কর্তযলেয 

থনকট নপ্রযণ 

[২.৩.১] 

তৈভাথক 

প্রথতলফদন নপ্রথযত 

৩ ৪ প্রর্তবফদন 

রপ্রযবণয 

াংখ্যা 

৪ ৩ 

[২.৪] অর্ববমাগ 

প্রর্তকায ব্যফস্থানা 

র্ফলবয় 

রেকবাল্ডাযগবণয 

ভন্ববয় অফর্তকযণ 

বা 

[২.৪.১] বা 

অনুর্ষ্ঠত 

৪ ২ বায াংখ্যা ২ ৪ 

রভাট নম্বযঃ ২৫ প্রাপ্ত নম্বয : ২৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



খুরনা আঞ্চর্রক তথ্য অর্পবয ২০২১-২২ অথ িফছবযয জাতীয় শুদ্ধাচায রকৌর কভ ি-র্যকল্পনায ফার্ল িক প্রর্তবফদন 

কভ িম্পাদন 

রক্ষ্ত্র 

রক্ষ্বত্রয 

ভান 

কামক্রভ সূচক সূচবকয 

ভান 

রক্ষ্যভাত্রা 

(অাধাযণ) 

একক ফার্ল িক চূড়ান্ত 

অজিন 

 

দাফীকৃত 

নম্বয 

১. 

প্রার্তষ্ঠার্নক 

ব্যফস্থা 

 

 

২৬ 

 

১.১ ত্রনর্তকতা কর্ভটি বা 

আলয়ািন 

 

বা 

আবয়ার্জত 

৪ ৪ াংখ্যা ৪ ৪ 

১.২ ত্রনর্তকতা কর্ভটিয 

বায র্দ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফার্য়ত 

র্দ্ধান্ত 

৬ ১০০% % ১০০% ৬ 

১.৩ সুান প্রর্তষ্ঠায 

র্নর্ভি অাংীজবনয 

(stakeholders) 

অাংগ্রবণ  বা 

অনুর্ষ্ঠত বা ৪ ৪ াংখ্যা ৪ ৪ 

১.৪ শুিাচায ংক্রান্ত 

প্রথেণ আলয়ািন 

প্রথেণ 

আলয়াথিত 

২ ২ ংখ্যা ২ ২ 

১.৫ কভ ি-র্যবফ উন্নয়ন 

(স্বাস্থযর্ফর্ধ 

অনুযণ/টিওএন্ডইভুি 

অবকবজা ভারাভার 

র্ফনষ্টকযণ/র্যষ্কায-

র্যচ্ছন্নতা বৃর্দ্ধ ইতযার্দ 

উন্নত কভ য-

থযলফ 

৩ ১ ও 

৩১.১২.২০২

১ 

াংখ্যা 

ও 

তার্যখ 

১ ও 

৩১.১২.২০

২১ 

৩ 

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচায 

রকৌর কভ ি-র্যকল্পনা, 

২০২১-২২ ও ত্রত্রভার্ক 

র্যফীক্ষ্ণ প্রর্তবফদন 

দপ্তয/ংস্থায় দার্খর ও স্ব 

স্ব ওলয়ফাইলট 

আলরাডকযণ 

কভ ি-

র্যকল্পনা  

ও ত্রত্রভার্ক 

প্রর্তবফদন 

দার্খরকৃত ও 

আবরাডকৃ

ত 

৪ ৪ তার্যখ ১৫.০৬.২২ ৪ 

১.৭ শুিাচায পুযস্কায 

প্রদান এফং 

পুযস্কাযপ্রাপ্তলদয তাথরকা 

ওলয়ফাইলট প্রকা 

প্রদি 

পুযস্কায 

৩ ৩১.১২.২০২

১ 

তাথযখ ৩১.১২.২০২

১ 

৩ 

২.  ক্রলয়য 

নেলৈ শুিাচায 

 

৪ 

২.১ ২০২১-২২ অথ ি 

ফছবযয ক্রয়-র্যকল্পনা  

ওবয়ফাইবট প্রকা 

ক্রয়-

র্যকল্পনা 

ওবয়ফাইবট 

প্রকার্ত 

৪ ৩০.০৭.২০২

১ 

তার্যখ  ০ 

 

৩. শুদ্ধাচায 

াংর্িষ্ট এফাং 

দুনীর্ত 

প্রর্তবযাবধ 

ায়ক অর্ন্ার্ন্ 

কাম িক্রভ 

 

 

২০ 

(অগ্রাথধ

কায 

থবথিলত 

নুযনতভ 

াঁচটি 

কাম যক্রভ

) 

৩.১ দুনীর্ত র্ফবযাধী 

র্পচায/র্নফন্ধ প্রকা 

 ৪ ২ াংখ্যা ২ ৪ 

৩.২ উিভচচ িা প্রর্তারন  ৪ ৪ াংখ্যা ৪ ৪ 

৩.৩ অর্পবয র্ফর্বন্ন 

াখায কভ িকান্ড       

র্যদ িন 

 ৪ ৪ াংখ্যা ৪ ৪ 

৩.৪ াংফাথদকলদয ালথ 

ভতথফথনভলয়য ভােলভ 

প্রাপ্ত যাভ য ফাস্তফায়ন 

 ৪ ৪ াংখ্যা ৪ ৪ 

৩.৫ অথপলয 

কভ যচাযীলদয থনলয় শুিাচায 

থফললয় কাউথন্সথরং 

আলয়ািন 

 ৪ ৪ াংখ্যা ৪ ৪ 

রভাট নম্বযঃ ৫০ প্রাপ্ত নম্বয : ৪৬ 

 

 



গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 

আঞ্চর্রক তথ্য অর্প 

২৭৭, খানজাান আরী রযাড 

খুরনা 

 

র্ফলয়: আঞ্চর্রক তথ্য অর্প, খুরনায কভ িকতিা ও কভ িচাযীবদয তথ্যাফরী। 

 

ক্র.ন

. 

নাভ দফী ও রগ্রড রভাফাইর নম্বয ই-রভইর নম্বয ভন্তব্য 

০১.  র্জনাত আযা আবভদ        উপ্রধানতথ্য অর্পায-৫ভ ০১৬৭১-৬০৮০৪১ jinat20info@gmail.com  

০৩.  রভা: আর্তকুয যভান মুপর্ত কাযীতথ্য অর্পায-১০ভ ০১৯৩৮৬৭৬৮২০ atikrahmann@gmail.com  

০৪. রভা: আর্ভরুর ইরাভ প্রধান কাযী-১০ভ ০১৯২০-৭৬০৫৮৭  ঢাকায় 

াংযুি 

০৫.  পাবতভা-তুজ রজাযা তথ্য কাযী-১১তভ ০১৭৩৪-৯৫৬৯৩২ kutunjhenidah@gmail.co

m 

 

০৬.  রভা: রপযবদৌ াান তথ্য কাযী-১১তভ ০১৭১৫৮৬৩৩৮২ rumeldiu89@gmail.com  

০৭.  রভা. কাউায নাঈভ তালুকদায আবরাকর্চত্রগ্রাক-১১তভ ০১৯২১-২৮০৫০৫ nayem.deshi@gmail.com  

 রভাঃ ইভযানুর ক আবরাকর্চত্রগ্রাক-১১তভ ০১৬৮১-৪৮৪৯৭৪ imranhq97@gmail.com  

০৮.   রভাঃ জার্কয রাবন াঁট-মুদ্রাক্ষ্র্যক-কাভ-ক. অ-১৩তভ ০১৯২০-২৩৬৭২৩ zakirpidk1968@gmail.co

m 

ফর্যাবর 

াংযুি 

০৯.  রভাঃ র্ভজানুয যভান রটবরক্স অাবযটয-১৪ তভ ০১৭২২-৩৯৯১৩৪ mijanurpid@gmail.com যাংপুয 

াংযুি 

১০.   যুর্থ াান ফর্ফ রটবরক্স অাবযটয-১৪ তভ ০১৬৩০৩১৬৭৮৭ juthihasan12@gmail.com  

১১.   র্জ এভ রপযবদৌ গাড়ী চারক-১৫ তভ ০১৬১৮-১০৫৯৬৬ gmfeduspidb@gmail. com  

১২.  রভা. রগারাভ যসুর অর্প কাযী কা.মু-১৬তভ ০১৭২৮-৯৩৮৯৫০ rewonulislam@gmail.com  

১৩.   রভাঃ সুরতান রাবন ররাভাইড র্প্রন্টায-১৭তভ ০১৭১৫-৫৪৮২৭৪ sultanpidkh@gmail.com  

 

১৪.   এ এভ মুর্জবুয যভান ররাভাইড র্প্রন্টায-১৭ তভ ০১৭৪১-৩৮২২৭২ নাই ঢাকায় 

াংযুি 

১৫.   রভাঃ র্পকুর ইরাভ রডববরর্াংম্যান-১৮ তভ ০১৭১৫-৭৪৩৪৪৬ imdshafiqul909@gmail.co

m 

 

১৬. রভা: আবনায়ায রাবন র্কদায পবটাকর্ অাবযটয-১৮তভ ০১৭৫৬-২১৪২১২ নাই ফর্যাবর 

াংযুি 

১৭. রভা. াভীভ আর ভামুন পবটাকর্ অাবযটয-১৮তভ ০১৭৫৬-২১৯১৩৯  ফর্যাবর 

াংযুি 

১৮. রভা: ইভাইর রাবন রডাচ যাইডায-১৮তভ ০১৯৭৯-৩২৭৮৭২  ঢাকায় 

াংযুি 

১৯. রভা. ার্ফবুয যভান অর্প ায়ক-২০তভ ০১৭৩৫৮৬০৫১৬ নাই াভর্য়ক 

ফযখাস্ত 

২০.   র্ভঠুন যকায অর্প ায়ক-২০তভ ০১৫২১২৫৯৬৭৩ mithunsarker2050@gmail.co

m 

 

২১.   ভীয নর্কয রাবন র্নযািা প্রযী-২০তভ ০১৭২৪-৮৪২৯১১ নাই  
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