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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:

ইিমেশন ও পাসেপাট  অিধদর লাই ২০১৯ হেত মাচ  ২০২২ পয  ৫৭ ল ৫৮ হাজার ৯০০ মিশন িরেডবল পাসেপাট (এমআরিপ) এবং
৪ ল ৫৮ হাজার ৭৬০ মিশন িরেডবল িভসা(এমআরিভ) ই কের ায় ২,৯৩৯ কা টাকা রাজ আয় কেরেছ। মাননীয় ধানমী গত
২২ জায়াির ২০২০ তািরেখ আিনক ি িনভর ই-পাসেপাট  কায ম আািনকভােব চা কেরন। এ পয  ায় ৩৩ ল  ই-পাসেপাট 
দান করা হেয়েছ। ০৩ আজািতক িবমান বের ২০১৯-২০২২ সােল ২৭  ই-গইট াপন করা হেয়েছ। লাই ২০১৯ হেত মাচ  ২০২২
পয  সমেয় ১৬ িবভাগীয়/আিলক পাসেপাট  অিফেসর িনজ ভবন এবং পাসেপাট  িিং এর জ থক ইউিনট ‘পােস ানালাইেজশন
কমে’ িনম াণ করা হেয়েছ। এছাড়া, মালেয়িশয়ায় বসাবসরত বাসী বাংলােদিশেদর ততম সমেয় পাসেপাট  দােনর লে
য়ালালামের ািপত থক অিফেস অিধদেরর জনবল রণ কের ২৯ ফয়াির ২০২০ পয  ২,৬৪,১৪০ পাসেপাট  দান করা হেয়েছ।
িবেদশ ১৫ িমশেন ই-পাসেপাট  চা করা হেয়েছ। িনজ বাপনায় পাসেপাট  কেলট তরীেত সমতা অজন।

সমা এবং চােলসহ:

ইিমেশন ও পাসেপাট  অিধদেরর জনবেলর অলতা। জনগেণর তাশীত সবা দােনর জ পয া অবকাঠােমার অভাব। েগাপেযাগী
সবা দােনর জ িশেণর অভাব।

ভিবৎ পিরকনা:

সকল ল/নৗ/িবমানবেরর ইিমেশন কায েম ইিমেশন ও পাসেপাট  অিধদেরর কম কতা/কম চারী পদায়েনর মােম ভােব িভসা ও
ইিমেশন কায ম বাবায়ন। িবেদশ ৮০ িমশন হেত ই-পাসেপাট  ইকরেণর িনিম ইিমেশন ও পাসেপাট  অিধদেরর কম কতা
পদায়ন এর মােম বাসী বাংলােদিশেদর যথাসমেয় পাসেপাট  সবা দান িনিতকরণ। অিধদেরর কম কতা ও কম চারীগেণর দতা ও
কািরগির ান ির লে ইিমেশন ও পাসেপাট  িশণ কের িনম াণ। ই-িভসা ও ই-িপ চাকরণ এবং পাসেপাট  আইন ও ইিমেশন
আইন ণয়ন করার মােম আিনক পাসেপাট  ও িভসা সবা দান করা। ঢাকায় অলিভিক আরও ০৪ এবং েতক মো িসেত
আেরা ০১ কের অিফস াপন এবং বতমান ও ভিবেতর িবেবচনায় সাংগঠিনক কাঠােমােত েয়াজনীয় পদ জন ও অিধদেরর ১ম
িণর পদসহ কাডারকরণ।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

• িবেদশ ১০  িমশেন ই-পাসেপাট  কায ম চা করা হেব;
• িবগত অথ বছের ািপত ২৭ ই-গইট সহ মাট ৩০  ই-গইট াপন করা হেব;
• ১৬ (সংেশািধত ১৭ ) আিলক পাসেপাট  অিফেসর ভবন িনম াণ কের আওতায় ভবন িনম াণ কাজ সকরণ;
• আওতাধীন ২০  অিফেস ই-পাসেপাট  মাবাইল এনেরালেম ইউিনট চা করা হেব।
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

আিনক ি িনভর িবমােনর ােভল ডেম ও ইিমেশন বাপনা।

১.২ অিভল (Mission)
বাংলােদিশ নাগিরেকর পাসেপাট  ই ও িবেদিশ নাগিরেকর িভসা ই এবং ইিমেশন িয়া সহজ ও েগাপেযাগীকরণ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. ািতািনক সমতা ি
২. পাসেপাট  ও িভসা ও অা ােভল পারিমট ই ও িবতরণ িয়া সহজ ও েগাপেযাগীকরণ
৩. িনধ ািরত সমেয় পাসেপাট  ও িভসা সবা দান
৪. ইিমেশন িয়া সহজ ও েগাপেযাগীকরণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ১. বাংলােদিশ নাগিরকেদর অিড নাির/অিফিসয়াল/িডোেমক পাসেপাট  দান; ২. পাসেপাট  বািতল, আটক ও
রিহতকরণ; ৩. িবেদিশ নাগিরকেদর িবিভ িণর িভসার ময়াদ িকরণ এবং অন এরাইভাল িভসা দান; ৪. সাক িভসা
এাশন  িকার  দান;  ৫.  বাংলােদিশেদর  কােলা  তািলকা  সংরণ  এবং  িভসার  জ  িবেদিশ  নাগিরকেদর  কােলা
তািলকাকরণ; ৬. িবেদিশেদর েযাজ ে পিরিচিত সনদ (Certificate of Identity) দান; ৭. িবেদিশ
নাগিরকেদর বাংলােদশ হেত বিহগ মেনর জ ট পিরবতন অমিত দওয়া; ৮. িবেদশ বাংলােদশ িমশেনর কনলার
উইংেয়র কায েমর সােথ সময় সাধন করা; ৯. পাসেপাট  ও িভসা ই সংা নীিতমালা ণয়ন ও াা দােন
সরকারেক সহায়তা করা; ১০. বাংলােদশ সরকার কক িনধ ািরত যেকােনা দািয় পালন করা ইতািদ।
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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

২০২৮ সােলর মে
আিনক ি িনভর
ােভল ডেম ও
ইিমেশন বাপনা চা

িনধ ািরত সমেয় পাসেপাট 
পােস ানালাইেজশন (ণ)

% ৭৫ ৮০ ৮৫ ৯০ ৯৫
১. বাংলােদশ ডাক িবভাগ ২. ফডােরল
এেস ৩. বাংলােদশ িলেশর িবেশষ
শাখা ৪. সকল তফিসলী াংক

পােস ানালাইেজশন সার এবং
“বাংলােদশ ই-পাসেপাট  ও য়ংিয়
বড ার িনয়ণ বাপনা বতন”
শীষ ক কের িতেবদন

িনধ ািরত সমেয় িনিেযা
িভসা আেবদন িনিকরণ

% ৭৫ ৮০ ৯০ ৯২ ৯৫

১. বাংলােদশ িলেশর িবেশষ শাখা ২.
জাতীয় গােয়া সংহা ৩. বাংলােদশ
িবিনেয়াগ উয়ন কপ ৪. বপজা ৫.
পররা মণালয় ৬. সানালী াংক

ইিমেশন ও পাসেপাট  অিধদেরর
ডাটা সার হেত া িতেবদন

দেশ সকল অিফেস ও িবেদশ
িমশনসেহ ই-পাসেপাট 
কায ম চাত

অিফেসর
সংা

৭০ ৮৫ ৯৫ ১০৫ ১১৫
রা সবা িবভাগ, অথ  িবভাগ, পররা
মণালয়

“বাংলােদশ ই-পাসেপাট  ও য়ংিয়
বড ার িনয়ণ বা বতন’ শীষ ক
ক হেত া িতেবদন

২০২৫ সােলর মে
য়ংসণ  িনজ অিফস
ভবন িনম াণ সত

িনজ অিফস ভবন িনিম ত
অিফেসর
সংা

৫২ ৫৫ ৬২ ৬৯
রা সবা িবভাগ, গণত অিধদর, অথ 
িবভাগ

ভবন িনম াণ কসহ হেত া
িতেবদন

*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] ািতািনক
সমতা ি

২৫

[১.১] ই-পাসেপাট 
কাভােরজ ি

[১.১.১]
িবতরণত
ই-পাসেপাট 

সমি সংা ৮ ৫০০০০০ ১০০০০০০ ১৫০০০০০ ১৩০০০০০ ১২০০০০০ ১০০০০০০ ৭৫০০০০ ১৮০০০০০ ২০০০০০০

[১.২] আওতাধীন
অিফসসেহ ই-
পাসেপাট  মাবাইল
এনেরালেম ইউিনট
সসারণ

[১.২.১]
মাবাইল
এনেরালেম
ইউিনট
সসািরত

মিত অিফেসর সংা ৫ ১ ৫৩ ২০ ১৬ ১২ ১০ ৮ ২২

[১.৩] িবেদশ
িমশনসেহ ই-
পাসেপাট  কায ম
চাকরণ

[১.৩.১] ই-
পাসেপাট 
কায ম
চাত

সমি অিফেসর সংা ৩ ১৫ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৫ ১২ ১৫

[১.৪] অনলাইেন
পাসেপাট  আেবদেনর
হার িকরণ

[১.৪.১]
অনলাইেন
আেবদেনর
হার

মিত % ৩ ৮৫ ৯০ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯২ ৯১ ৯৫ ৯৮

[১.৫] হলাইন
চার লে
বাবায়ন কায ম


[১.৫.১]
বাবায়ন
কায ম 

তািরখ তািরখ ৩ ৩১.০৩.২৩ ১৫.০৪.২৩ ৩০.০৪.২৩ ১৫.০৫.২৩ ৩০.০৫.২৩

[১.৬] ইেলিনক
িকউ িসেম
চাকরণ

[১.৬.১]
ইেলিনক
িকউ িসেম
চাত

মিত অিফেসর সংা ৩ ৪ ৮ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৫



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১২, ২০২২ ১৬:২৭ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, ন ২২, 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 

[২] পাসেপাট  ও
িভসা ও অা
ােভল পারিমট
ই ও িবতরণ
িয়া সহজ ও
েগাপেযাগীকরণ

২০

[২.১] ধান
কায ালেয়র
কম কতা/কম চারীেদর
কািরগির ও দতা
ির লে িশণ
দান

[২.১.১]
িশণ
দানত

মিত
কম কতা/কম চারীর
সংা

৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২০ ১৩০

[২.২] মাঠ পয ােয়র
কম কতা/কম চারীেদর
দতা ির লে
িশণ আেয়াজন

[২.২.১]
িশণ
আেয়ািজত

সমি সংা ৩ ৬ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ১০ ১২

[২.৩]
পােস ানালাইেজশন
কমে এর খসড়া
িডিপিপ তব ক
রা সবা িবভােগ
রণ

[২.৩.১]
খসড়া
িডিপিপ
রা সবা
িবভােগ
িরত

তািরখ তািরখ ২ ৩১.০৩.২৩ ১৫.০৪.২৩ ৩০.০৪.২৩ ১৫.০৫.২৩ ৩১.০৫.২৩

[২.৪] ১৬
(সংেশািধত ১৭ )
আিলক পাসেপাট 
অিফেসর ভবন
িনম াণ কের
আওতায় ভবন
িনম াণ কাজ
সকরণ

[২.৪.১] ভবন
িনম াণ
সত

মিত হার ২ ৭৫ ৭৪ ৭৩ ৭০ ৬০

[২.৫] ইিমেশন ও
পাসেপাট  িশণ
ক িনম ােণর লে
যৗথ তদ স
করা

[২.৫.১] যৗথ
তদ
সত

তািরখ তািরখ ২ ৩০.০৯.২২ ৩০.১১.২২ ৩১.০১.২৩ ৩১.০৩.২৩ ৩১.০৫.২৩

[২.৬]
কম কতা/কম চারীেদর
দতা ির লে
দেশ/িবেদেশ নেলজ
শয়ািরং াােম
রণ

[২.৬.১]
নেলজ
শয়ািরং
াােম
িরত

মিত
কম কতা/কম চারীর
সংা

৩ ৬ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ১০ ২৫ ৩০

[২.৭] আগত সবা
াথেদর জ ধান
কায ালেয়র আিনায়
অেপাগার িনম াণ

[২.৭.১]
অেপাগার
িনিম ত

তািরখ তািরখ ৫ ৩১.০৩.২৩ ১৫.০৪.২৩ ৩০.০৪.২৩ ১৫.০৫.২৩ ৩১.০৫.২৩



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১২, ২০২২ ১৬:২৭ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, ন ২২, 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] িনধ ািরত
সমেয় পাসেপাট 
ও িভসা সবা
দান

১৫

[৩.১] িনধ ািরত
সমেয় িেযা
পাসেপাট 
পােস ানালাইেজশন
(ণ) িনিতকরণ

[৩.১.১]
িেড
পাসেপাট 

গড় % ৮ ৭৫ ৮০ ৮৫ ৮৪ ৮২ ৮০ ৭৫ ৯০ ৯৫

[৩.২] িনধ ািরত
সমেয় িনিেযা
িভসা আেবদন
িনিকরণ

[৩.২.১]
িনিত
িভসা আেবদন

গড় % ৭ ৭৫ ৮০ ৯০ ৮৭ ৮৪ ৮০ ৭৫ ৯২ ৯৫



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১২, ২০২২ ১৬:২৭ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, ন ২২, 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 

[৪] ইিমেশন
িয়া সহজ ও
েগাপেযাগীকরণ

১০

[৪.১] ই-গইট াপন
[৪.১.১]
ািপত ই-
গইট

মিত সংা ২ ১৫ ৩০ ২৯ ২৮ ২৭ ২৬

[৪.২] য়ংিয়
পাসেপাট  িরডার
াপন

[৪.২.১]
পাসেপাট 
িরডার ািপত

সমি সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৮ ১০

[৪.৩] ই-িভসা চার
লে খসড়া িডিপিপ
রা সবা িবভােগ
রণ

[৪.৩.১]
খসড়া
িডিপিপ
রা সবা
িবভােগ
িরত

তািরখ তািরখ ২ ২৮.০২.২৩ ৩১.০৩.২৩ ৩০.০৪.২৩ ৩১.০৫.২৩ ১৫.০৬.২৩

[৪.৪] ই-িপ
বাবায়েনর লে
ি ার

[৪.৪.১] ি
ার
সত

তািরখ তািরখ ২ ৩১.১২.২২ ৩১.০১.২৩ ২৮.০২.২৩ ৩১.০৩.২৩ ৩০.০৪.২৩

[৪.৫] ািপত ই-
গইট সেহর
কায ম ণ মাায়
চাকরণ

[৪.৫.১] ই-
গইট চাত

তািরখ তািরখ ১ ৩১.০১.২৩ ২৮.০২.২৩ ৩১.০৩.২৩ ৩০.০৪.২৩ ৩১.০৫.২৩

[৪.৬] আগমন ও
বিহ গমন সংা
ত সংরেণর
লে িড আই িপ
এর কীয় সাভ ােরর
সােথ সকল
ইিমেশন
চকেপাের
কােনকিভ
াপেনর াব
রা সবা িবভােগ
রণ

[৪.৬.১]
িরত াব

তািরখ তািরখ ১ ৩১.০৩.২৩ ১৫.০৪.২৩ ৩০.০৪.২৩ ১৫.০৫.২৩ ৩১.০৫.২৩

[৪.৭] পাসেপাট ,
িভসা এবং ােভল
ডেম ড
িডেটকশন মিশন
াপেনর াব
রা সবা িবভােগ
রণ

[৪.৭.১]
িরত াব

তািরখ তািরখ ১ ৩১.০৩.২৩ ১৫.০৪.২৩ ৩০.০৪.২৩ ১৫.০৫.২৩ ৩১.০৫.২৩



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১২, ২০২২ ১৬:২৭ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, ন ২২, ২০২২



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১২, ২০২২ ১৬:২৭ া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, ন ২২, 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%

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



wh, apqffro, ffian ® iT"ife qftw, rfu, XPFT cFqT firm, Jma REq`iqq-flg fads
iFin ae cq fl§ 5ffro rfu aTFTiaT rfe qrfe qT:pal

wh, ffi, FFFT cFqT fan, at REonaiH fen v=rae6tETqT, rmrm ® qtFenif qffro-Qa ffiFS
gREaecqfl5Effroife5iqrmqfagHnrfuFgrfuanmaI

thaprgS:

qqgiiisl-aTq
afin ® ftrFtngqftw

---RE
Ffl cm fan, at iT®anffl

dy\ou\-
rfu

I.,'

Ewe FrfazEra qqH: ee qF >Q, `0`` s¢:Qq ",s8 giv wh: 3RE, F QQ, `oQ`



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১২, ২০২২ ১৬:২৭ া: ১৫ ণ তািরখ: ধবার, ন ২২, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ই-গইট ইেলিনক গইট

২ ইএ ইেলিনক ােভল অথরাইেজশন

৩ ই-িপ ইেলিনক ােভল পারিমট

৪ ই-পাসেপাট  ইেলিনক পাসেপাট 

৫ ই-িভসা ইেলিনক িভসা

৬ এমআরিপ মিশন িরেডবল পাসেপাট 

৭ এমআরিভ মিশন িরেডবল িভসা

৮ িডিপিপ ডেভলপেম েজ েপাজাল



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১২, ২০২২ ১৬:২৭ া: ১৬ ণ তািরখ: ধবার, ন ২২, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] ই-পাসেপাট  কাভােরজ ি [১.১.১] িবতরণত ই-পাসেপাট 
‘বাংলােদেশ ই-পাসেপাট  ও য়ংিয় বড ার কোল বাপনা
বতন’ শীষ ক ক

‘বাংলােদেশ ই-পাসেপাট  ও য়ংিয় বড ার কোল বাপনা
বতন’ শীষ ক ক হেত া িতেবদন

[১.২] আওতাধীন অিফসসেহ ই-পাসেপাট  মাবাইল এনেরালেম
ইউিনট সসারণ

[১.২.১] মাবাইল এনেরালেম
ইউিনট সসািরত

‘বাংলােদেশ ই-পাসেপাট  ও য়ংিয় বড ার কোল বাপনা
বতন’ শীষ ক ক

‘বাংলােদেশ ই-পাসেপাট  ও য়ংিয় বড ার কোল বাপনা
বতন’ শীষ ক ক হেত া িতেবদন

[১.৩] িবেদশ িমশনসেহ ই-পাসেপাট  কায ম চাকরণ
[১.৩.১] ই-পাসেপাট  কায ম
চাত

‘বাংলােদেশ ই-পাসেপাট  ও য়ংিয় বড ার কোল বাপনা
বতন’ শীষ ক ক

‘বাংলােদেশ ই-পাসেপাট  ও য়ংিয় বড ার কোল বাপনা
বতন’ শীষ ক ক হেত া িতেবদন

[১.৪] অনলাইেন পাসেপাট  আেবদেনর হার িকরণ [১.৪.১] অনলাইেন আেবদেনর হার িবভাগীয়/আিলক পাসেপাট  অিফসসহ
ইিমেশন ও পাসেপাট  অিধদেরর ডাটা সার হেত া
িতেবদন

[১.৫] হলাইন চার লে বাবায়ন কায ম  [১.৫.১] বাবায়ন কায ম  সংাপন শাখা, ইিমেশন ও পাসেপাট  অিধদর সংাপন শাখার িতেবদন

[১.৬] ইেলিনক িকউ িসেম চাকরণ
[১.৬.১] ইেলিনক িকউ িসেম
চাত

িবভাগীয়/আিলক পাসেপাট  অিফসসহ সংি অিফেসর িতেবদন

[২.১] ধান কায ালেয়র কম কতা/কম চারীেদর কািরগির ও দতা
ির লে িশণ দান

[২.১.১] িশণ দানত
িশণ ও কম সাদন বাপনা শাখা, ইিমেশন ও
পাসেপাট  অিধদর

পের কিপ/হািজরার কিপসহ িশণ ও কম সাদন
বাপনা শাখার িতেবদন

[২.২] মাঠ পয ােয়র কম কতা/কম চারীেদর দতা ির লে
িশণ আেয়াজন

[২.২.১] িশণ আেয়ািজত
িশণ ও কম সাদন বাপনা শাখা, ইিমেশন ও
পাসেপাট  অিধদর

পের কিপ/হািজরার কিপসহ িশণ ও কম সাদন
বাপনা শাখার িতেবদন

[২.৩] পােস ানালাইেজশন কমে এর খসড়া িডিপিপ তব ক
রা সবা িবভােগ রণ

[২.৩.১] খসড়া িডিপিপ রা
সবা িবভােগ িরত

পিরকনা ও উয়ন শাখা, ইিমেশন ও পাসেপাট  অিধদর পিরকনা ও উয়ন শাখার িতেবদন

[২.৪] ১৬ (সংেশািধত ১৭ ) আিলক পাসেপাট  অিফেসর ভবন
িনম াণ কের আওতায় ভবন িনম াণ কাজ সকরণ

[২.৪.১] ভবন িনম াণ সত
“১৬ (সংেশািধত ১৭ ) আিলক পাসেপাট  অিফেসর ভবন
িনম াণ” ক/গণত অিধদর

“১৬ (সংেশািধত ১৭ ) আিলক পাসেপাট  অিফেসর ভবন
িনম াণ” ক হেত া িতেবদন

[২.৫] ইিমেশন ও পাসেপাট  িশণ ক িনম ােণর লে যৗথ
তদ স করা

[২.৫.১] যৗথ তদ সত পিরকনা ও উয়ন শাখা, ইিমেশন ও পাসেপাট  অিধদর পিরকনা ও উয়ন শাখার িতেবদন

[২.৬] কম কতা/কম চারীেদর দতা ির লে দেশ/িবেদেশ
নেলজ শয়ািরং াােম রণ

[২.৬.১] নেলজ শয়ািরং াােম
িরত

িশণ ও কম সাদন বাপনা শাখা, ইিমেশন ও
পাসেপাট 

পের কিপসহ িশণ ও কম সাদন বাপনা শাখার

[২.৭] আগত সবা াথেদর জ ধান কায ালেয়র আিনায়
অেপাগার িনম াণ

[২.৭.১] অেপাগার িনিম ত সংাপন শাখা, ইিমেশন ও পাসেপাট  অিধদর সংাপন শাখার িতেবদন

[৩.১] িনধ ািরত সমেয় িেযা পাসেপাট  পােস ানালাইেজশন
(ণ) িনিতকরণ

[৩.১.১] িেড পাসেপাট 
পােস ানালাইেজশন সার এবং ‘বাংলােদেশ ই-পাসেপাট  ও
য়ংিয় বড ার কোল বাপনা বতন’ শীষ ক ক

পােস ানালাইেজশন সার এবং ‘বাংলােদেশ ই-পাসেপাট  ও
য়ংিয় বড ার কোল বাপনা বতন’ শীষ ক ক হেত
া িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৩.২] িনধ ািরত সমেয় িনিেযা িভসা আেবদন িনিকরণ
[৩.২.১] িনিত িভসা
আেবদন

িভসা শাখা, ইিমেশন ও পাসেপাট  অিধদর/িবভাগীয় পাসেপাট 
ও িভসা অিফস

ইিমেশন ও পাসেপাট  অিধদেরর ডাটা সার হেত া
িতেবদন

[৪.১] ই-গইট াপন [৪.১.১] ািপত ই-গইট
বাংলােদেশ ই-পাসেপাট  ও য়ংিয় বড ার কোল বাপনা
বতন’ শীষ ক ক

বাংলােদেশ ই-পাসেপাট  ও য়ংিয় বড ার কোল বাপনা
বতন’ শীষ ক ক হেত া িতেবদন

[৪.২] য়ংিয় পাসেপাট  িরডার াপন [৪.২.১] পাসেপাট  িরডার ািপত
‘বাংলােদেশ ই-পাসেপাট  ও য়ংিয় বড ার কোল বাপনা
বতন’ শীষ ক ক

বাংলােদেশ ই-পাসেপাট  ও য়ংিয় বড ার কোল বাপনা
বতন’ শীষ ক ক হেত া িতেবদন

[৪.৩] ই-িভসা চার লে খসড়া িডিপিপ রা সবা িবভােগ
রণ

[৪.৩.১] খসড়া িডিপিপ রা
সবা িবভােগ িরত

পিরকনা ও উয়ন শাখা, ইিমেশন ও পাসেপাট  অিধদর পিরকনা ও উয়ন শাখার িতেবদন

[৪.৪] ই-িপ বাবায়েনর লে ি ার [৪.৪.১] ি ার সত পিরকনা ও উয়ন শাখা, ইিমেশন ও পাসেপাট  অিধদর পিরকনা ও উয়ন শাখার িতেবদন

[৪.৫] ািপত ই-গইট সেহর কায ম ণ মাায় চাকরণ [৪.৫.১] ই- গইট চাত
বাংলােদেশ ই-পাসেপাট  ও য়ংিয় বড ার কোল বাপনা
বতন’ শীষ ক ক

বাংলােদেশ ই-পাসেপাট  ও য়ংিয় বড ার কোল বাপনা
বতন’ শীষ ক ক হেত া িতেবদন

[৪.৬] আগমন ও বিহ গমন সংা ত সংরেণর লে িড আই
িপ এর কীয় সাভ ােরর সােথ সকল ইিমেশন চকেপাের
কােনকিভ াপেনর াব রা সবা িবভােগ রণ

[৪.৬.১] িরত াব িভসা ও ইিমেশন শাখা, ইিমেশন ও পাসেপাট  অিধদর িভসা ও ইিমেশন শাখা, ইিমেশন ও পাসেপাট  অিধদর

[৪.৭] পাসেপাট , িভসা এবং ােভল ডেম ড িডেটকশন মিশন
াপেনর াব রা সবা িবভােগ রণ

[৪.৭.১] িরত াব িভসা ও ইিমেশন শাখা, ইিমেশন ও পাসেপাট  অিধদর িভসা ও ইিমেশন শাখা, ইিমেশন ও পাসেপাট  অিধদর
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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
িবেদশ িমশনসেহ ই-পাসেপাট  কায ম চাকরণ ই-পাসেপাট  কায ম চাত অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় পালাপ, সভা আেয়াজন ও টিলেফান যাগােযাগ

১৬ (সংেশািধত ১৭ ) আিলক পাসেপাট  অিফেসর ভবন িনম াণ কের আওতায় ভবন
িনম াণ কাজ সকরণ

ভবন িনম াণ সত গণত অিধদর পালাপ, সভা আেয়াজন ও টিলেফান যাগােযাগ

িবেদশ িমশনসেহ ই-পাসেপাট  কায ম চাকরণ ই-পাসেপাট  কায ম চাত পররা মণালয় পালাপ, সভা আেয়াজন ও টিলেফান যাগােযাগ

িনধ ািরত সমেয় িনিেযা িভসা আেবদন িনিকরণ িনিত িভসা আেবদন বাংলােদশ িলশ পালাপ, সভা আেয়াজন ও টিলেফান যাগােযাগ

িনধ ািরত সমেয় িনিেযা িভসা আেবদন িনিকরণ িনিত িভসা আেবদন পররা মণালয় পালাপ, সভা আেয়াজন ও টিলেফান যাগােযাগ

ই-পাসেপাট  কাভােরজ ি িবতরণত ই-পাসেপাট  বাংলােদশ ডাক িবভাগ পালাপ, সভা আেয়াজন ও টিলেফান যাগােযাগ

ই-গইট াপন ািপত ই-গইট বাংলােদশ িলশ পালাপ, সভা আেয়াজন ও টিলেফান যাগােযাগ

ই-পাসেপাট  কাভােরজ ি িবতরণত ই-পাসেপাট  বাংলােদশ িলশ পালাপ, সভা আেয়াজন ও টিলেফান যাগােযাগ

ই-গইট াপন ািপত ই-গইট অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় পালাপ, সভা আেয়াজন ও টিলেফান যাগােযাগ

১৬ (সংেশািধত ১৭ ) আিলক পাসেপাট  অিফেসর ভবন িনম াণ কের আওতায় ভবন
িনম াণ কাজ সকরণ

ভবন িনম াণ সত অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় পালাপ, সভা আেয়াজন ও টিলেফান যাগােযাগ

ই-গইট াপন ািপত ই-গইট বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল কপ পালাপ, সভা আেয়াজন ও টিলেফান যাগােযাগ
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা, ২০২২-২৩ 

        

দপ্তর/সংস্থার নার্: ইরর্গ্রেশন ও পাসগ্রপার্ ম অরিদপ্তর, সুরক্ষা কসবা রবভাগ, স্বরাষ্ট্র র্ন্ত্রণালয় 

 ার্ মক্রগ্রর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচগ্র র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়গ্রনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছগ্ররর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অেগরত পররবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা……………………………….... 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা আয় াজন সভা আয় াজজত ১ সংখ্যা ক া াল পগ্রয়ন্ট ৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৪ % সংরিষ্ট স ল 

 র্ ম তমা 

১০০ লক্ষযর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজগ্রনর (stakeholders) 

অংশেহগ্রণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা অরতররি 

র্হাপররচাল  

(র্াসব্য ও অর্ ম) 

০২  লক্ষযর্াত্রা ১  ১     

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয় াজন প্রশিক্ষণ আয় াশজত ২ সংখ্যা উপপররচাল  

(প্ররশক্ষণ ও 

 র্ মসম্পাদন 

ব্যবস্হাপনা) 

২  

 

লক্ষযর্াত্রা  ১ 

(২-৯ কেড 

 র্ ম তমা) 

 ১ 

(১০-২০ 

কেড 

 র্ ম তমা ও 

 র্ মচারী) 

   

অজমন      

১.৫  র্ ম-পররগ্রবশ উন্নয়ন (টিওএন্ডইভুি 

অগ্র গ্রজা র্ালার্াল রনষ্পরত্ত রণ/নরর্ 

রবনষ্ট রণ/পররষ্কার-পররচ্ছন্নতা 

বৃরদ্ধ/র্রহলাগ্রদর জন্য পৃর্  ওয়াশরুগ্রর্র 

ব্যবস্থা  রা ইতযারদ 

উন্নত কর্ ম-পজরয়েশ     ২ সংখ্যা ও 

তাররখ 

সংরিষ্ট স ল 

অরিশাখা প্রধান 

৩টি 

৩০/০৯/২০২২ 

৩১/০৩/২০২৩ 

১৫/০৬/২০২৩ 

১টি- পররষ্কার-

পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ 

৩১/০৩/২০২৩ 

(১ টি- র্রহলাগ্রদর 

জন্য পৃর্  

ওয়াশরুগ্রর্র ব্যবস্থা 

 রা) 
 

১৫.০৬.২০২৩ (১টি-

টিওএন্ডইভুক্ত 

অয়কয়জা র্ালার্াল 

রনষ্পরত্ত রণ/নরর্ 

রবনষ্ট রণ) 

লক্ষযর্াত্রা ৩০.৯. 

২০২২ 

(১টি) 

 ৩১.০৩.২০

২৩ (১টি)  

১৫.০৬.২০

২৩(১টি) 

   

 র্ মপরর ল্পনা  

সংযুি  

অজমন      



 ার্ মক্রগ্রর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচগ্র র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়গ্রনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছগ্ররর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অেগরত পররবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৬ আওতািীন র্াঠ পর্ মাগ্রয়র  ার্ মালয় 

(প্রগ্রর্াজয কক্ষগ্রত্র)  র্তম  দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা 

ও পররবীক্ষণ প্ররতগ্রবদগ্রনর ওপর 

র ডব্যা  প্রদান 

র ডব্যা  

সভা/ র্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তাররখ উপপররচাল  

(প্ররশক্ষণ ও 

 র্ মসম্পাদন 

ব্যবস্হাপনা) 

৩১.১০.২০২২ 

৩১.০১.২০২৩ 

৩০.০৪.২০২৩ 

লক্ষযর্াত্রা  ৩১.১০. 

২০২২ 

৩১.০১. 

২০২৩ 

৩০.০৪. 

২০২৩ 

   

অজমন 

 

     

২.  আজথ মক ব্যেস্থাপনা উন্ন ন ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ ম বছগ্ররর রাজস্ব এবং 

উন্নয়ন বাগ্রজগ্রর্র অনুগ্রর্ারদত ক্রয়-

পরর ল্পনা ওগ্রয়বসাইগ্রর্ প্র াশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওগ্রয়বসাইগ্রর্ 

প্র ারশত 

২ তাররখ উপপরিচালক, 

সংস্হাপন 

৩১/০৭/২০২২ লক্ষযর্াত্রা ৩১/০৭/২০২২        

অজমন      

২.২ অনুগ্রর্ারদত বারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনার 

র্র্ার্র্ বাস্তবায়ন (রাজস্ব এবং উন্নয়ন 

বাগ্রজগ্রর্র)  

ক্রয় পরর ল্পনা 

বাস্তবারয়ত 

২ % উপপরিচালক, 

সংস্হাপন 

১০০ লক্ষযর্াত্রা    ১০০    

অজমন      

২.৩ বাগ্রজর্ বাস্তবায়ন বাগ্রজর্ বাস্তবারয়ত ৩ % উপপরিচালক,  

(অর্ থ ও রনিীক্ষা) 

 

১০০     ১০০    

২.৪ প্রকয়ের PIC সভা আয় াজন  সভা আয় াশজত ৩ সংখ্যা প্র ল্প পররচাল  

(স ল) 

দুটি প্র ল্প 

PIC: ৪+৪=৮টি  

 

লক্ষযর্াত্রা ২ ২ ২ ২     

অজমন      

২.৫ প্র ল্প সর্ারপ্ত কশগ্রষ প্র গ্রল্পর সম্পদ 

(র্ানবাহন,  রম্পউর্ার, আসবাবপত্র 

ইতযারদ) রবরি কর্াতাগ্রব  হস্তান্তর  রা 

প্র গ্রল্পর সম্পদ রবরি 

কর্াতাগ্রব  

হস্তান্তররত 

৫ তাররখ সংরিষ্ট প্র ল্প 

পররচাল  

১৫.০৬.২০২৩ লক্ষযর্াত্রা    ১৫/০৬/২০২৩    

অজমন       

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতগ্ররাগ্রি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………. ১৮  

৩.১ সরকাজর যানোহয়নর যথাযথ 

ব্যেহার জনজিতকরণ 

সরকাজর যানোহয়নর 

যথাযথ ব্যেহার 

৩ % উপপরিচালক 

প্রশাসন 

১০০ লক্ষযর্াত্রা    ১০০    

অজমন      

৩.২ অরিনস্থ ০৬ টি (চট্টোর্,রসগ্রলর্ 

উত্তরা,র্াত্রাবাড়ী,কুরর্ল্লা এবং কনায়াখালী) 

পাসগ্রপার্ ম অর গ্রসর কসবার র্াগ্রনান্নয়গ্রন 

 ার্ মক্রর্ েহণ  

কসবার র্াগ্রনান্নয়গ্রন 

 ার্ মক্রর্ গৃহীত  

৫ % ননরত তা  রর্টির 

সদস্য 

৮০ লক্ষযর্াত্রা ২০ ৪০ ৬০ ৮০      

অজমন      

৩.৩ র্ার্লা রনস্পরত্ত  ার্ মক্রর্ 

কজারদার রণ 

রনস্পরত্তকৃত র্ার্লা  ৫ % উপপরিচালক, 

প্রশাসন 

৩০ লক্ষযর্াত্রা    ৩০    

অজমন      



 ার্ মক্রগ্রর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচগ্র র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়গ্রনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছগ্ররর 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অেগরত পররবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৪ প্রাজতষ্ঠাজনক গণশুনাজন আয় াজন প্রারিষ্ঠারনক 

গণশুনারন আয় ারিি  

৫ সংখ্যা  অরতররি 

র্হাপররচাল   

(র্াসব্য ও অর্ ম) 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১     

অজমন       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা, ২০২২-২৩ 

        

দপ্তর/সংস্থার নার্: ইরর্গ্রেশন ও পাসগ্রপার্ ম অরিদপ্তর, সুরক্ষা কসবা রবভাগ, স্বরাষ্ট্র র্ন্ত্রণালয় 

সংযুরি  

১.৫  র্ ম-পররগ্রবশ উন্নয়ন (টিওএন্ডইভুি অগ্র গ্রজা র্ালার্াল রনষ্পরত্ত রণ/নরর্ রবনষ্ট রণ/পররষ্কার-পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ/র্রহলাগ্রদর জন্য পৃর্  

ওয়াশরুগ্রর্র ব্যবস্থা  রা ইতযারদ 

ক্ররর্  নং  ার্ মক্রগ্রর্র নার্ বাস্তবায়ন প্ররক্রয়া প্রর্াণ  রহগ্রসগ্রব র্া র্া গ্রব 

১ পররস্কার পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ অর স চত্ত্বগ্রর পর্ মাপ্ত সংখ্য  

ডাস্টরবন স্থাপন 

অর স আগ্রদশ/ছরব 

২ র্রহলাগ্রদর জন্য পৃর্  ওয়াশরুগ্রর্র ব্যবস্থা পৃর্  ওয়াশরুর্ নতরী অর স আগ্রদশ/ছরব 

৩ টিওএন্ডইভুি অগ্র গ্রজা র্ালার্াল 

রনষ্পরত্ত রণ/নরর্ রবনষ্ট রণ 

র্র্ার্র্ রনরাপত্তা ব্যবস্থা 

েহণপূব ম  অগ্র গ্রজা র্ালার্াল 

রবনষ্ট রণ 

অর স আগ্রদশ/ছরব 

 

 

২.৪ প্রকয়ের PIC সভা আয় াজন 

ক্ররিক নং চলিান প্রকয়েি নাি প্রকয়েি মি াদ PIC সভাি সংখ্যা িন্তব্য 

১ ১৬ টি আঞ্চরলক পাসয়পার্ থ অরিস রনি থাণ 

(সংয়শারিি ১৭টি আঞ্চরলক পাসয়পার্ থ অরিস 

রনি থাণ ও ৪টি পাসয়পার্ থ অরিস ভবয়নি 

উর্ধ্থমুখী সম্প্রসািণ) 

রিয়সম্বি/২০২২ ৪টি রির্ িািলা ও 

অয়নক কার্ থাল  

রি-মর্ন্ডাি হও া  

জুন/২০২৩ পর্ থন্ত 

সি  লাগয়ি 

পায়ি। 

 ২ বাংলায়দশ ই-পাসয়পার্ থ ও স্ব ংরক্র  বি থাি 

রন ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবিথন প্রকে 

জুন/২০২৮ ৪টি   

 

 

 

 

 

 



২.৫ প্র ল্প সর্ারপ্ত কশগ্রষ প্র গ্রল্পর সম্পদ (র্ানবাহন,  রম্পউর্ার, আসবাবপত্র ইতযারদ) রবরি কর্াতাগ্রব  হস্তান্তর  রা 

ক্ররিক নং প্রকয়েি নাি 
প্রকে সিারিি 

িারিখ 

প্রকয়েি সম্পয়দি 

রববিণ 
িন্তব্য 

১ ১৬ টি আঞ্চরলক পাসয়পার্ থ অরিস রনি থাণ 

(সংয়শারিি ১৭টি আঞ্চরলক পাসয়পার্ থ অরিস 

রনি থাণ ও ৪টি পাসয়পার্ থ অরিস ভবয়নি 

উর্ধ্থমুখী সম্প্রসািণ) 

রিয়সম্বি/২০২২ সম্ভাব্য ১টি রিপ 

গারি, আসবাবপত্র ও 

করম্পউর্াি 

রিয়সম্বি/২০২২ 

পর্ থন্ত মি াদ 

র্াকয়লও রির্ 

িািলা ও অয়নক 

কার্ থাল  রি-

মর্ন্ডাি হও া  

জুন/২০২৩ পর্ থন্ত 

সি  লাগয়ি 

পায়ি। 

 

 



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 বৃধি 
1৯ 

[১.২] স্বতঃপ্রয় াধিতভায়ি 

প্রকাশয় াগ্য সকল তথ্য হালোগাদ 

কনর ওয়েিসাইয়ে প্রকাশ 

[১.2.১] হালনাগািকৃত তথ্য 

ওয়েিসাইয়ে প্রকাধশত 

তাতরখ 

 
০৪   

৩১-১২-২০২2 

ও 

৩০-০৬-২০২২ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

[১.৩] িাধষ থক প্রধতয়িিন প্রকাশ  
[১.3.১] তেধ মাতরত সর্নয় 

িাধষ থক প্রধতয়িিন প্রকাধশত  
তাধরখ  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]  প্রচার কা থক্রর্ 

সম্পন্ন 
সংখ্যা ০৪   3 2 1 - - 

[১.৬] তথ্য অধিকার আইে, ২০০৯ 

ও এর তেতধর্ালা, প্রতেধাের্ালা, 

স্বতঃপ্রনণাতদত তথ্য প্রকাশ 

তেনদ মতশকাসহ সংতিষ্ট  ধিষয়ে 

কর্ মকতমা/কর্ মচারীনদর প্রতশেণ 

আনয়ার্ে    

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

[১.৭] তথ্য অধিকার সংক্রান্ত 

প্রয়তযকটি ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

প্রধতয়িিন ধনি থাধরত সর্য়ে 

ওয়েিসাইয়ের তথ্য অধিকার 

সসিািয়ে প্রকাশ 

[১.৭.১] ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

প্রধতয়িিন ওয়েিসাইয়ের তথ্য 

অধিকার সসিািয়ে প্রকাধশত 

সংখ্যা ০2   ৪ ৩ ২ ১  

 


