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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

ধান িনব াহী কম কতা, বাংলােদশ িরজম বাড 

এবং

সিচব, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন মণালয়-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২২ - ন ৩০, ২০২৩
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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:

বাংলােদেশর পয টন মহাপিরকনা ণয়েনর কায ম ; COVID-19 পিরিিতেত পয টন খােতর ন:ােরর জ িরেকাভাির ান
ণয়ন; পয টন িশ পিরচালনায় অসরণীয় ৮ িনেদ িশকা ও িভিস চার; হযরত শাহজালাল আ:জািতক িবমান বের ির
ইনফরেমশন সার াপন, ৬১ জলায় District Tourism Cell গঠন, ২০ খাতিভিক পয টন গাইডলাইন ণয়ন,
National Tourism Human Capital Development Strategy ণয়েনর মােম পয টন খােত কম সংােনর
সাবনা  িনপন;  Impact  of  COVID-19  on  Bangladesh  Tourism  industry:  Assessment  and
Suggestions িবষয়ক ািড পিরচালনা; পয টন খােত দ মােনর সদ তরীর জ Bangabandhu Sheikh
Mujibur Rahman International  Institute  of  Tourism and Hospitality  (BSMRIITH)
িতা; র অপােরটর ও র গাইড আইন ণয়ন এবং এ আইেনর আেলােক ই খসড়া িবিধমালা ণয়ন; ১৩ িবষয়িভিক িশওর,
২  ির  াপ,  ৪০  জলা  িভিক  িশওর  ণ  ও  চার;  িরজেমর  িবিভ  উপখােতর  ২১৭৪  জনেক  িশণ  দান;  ৪৪৪  জনেক
িসিব িবষয়ক িশণ দান; ১৫৬ কম শালা আেয়াজেনর মােম জনগণেক পয টেনর সােথ সৃকরণ; ৭৪৯ জনেক পয টন
ভলািয়ারশীপ িশণ দান; পয টন সিকত ত সরবরােহর জ মাবাইল অাপস ত, সামািজক যাগােযাগ মােম পয টন চার;
৩২ জলায় ৩৭ পয টন েট ২৫,৬৩,০৮,৭৬৩/- টাকা েয় পয টকেদর জ মৗিলক িবধািদ ি করা হয়। িব পয টন সংা
(UNWTO) এর কিমশন ফর সাউথ এিশয়ার ২০২১-২৩ ময়ােদ বাংলােদশ ভাইস-চয়ার িনব ািচত হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

১.বিক িতল পিরেবশ; ২. সব সাধারণেক পয টেনর সােথ সৃকরণ; ৩. আইন ও নীিতমালার সীমাবতা; ৪. িবিভ রা কক স
দেশর নাগিরকগেণর িত বাংলােদশ মেণ সতকতা জারী; ৫. কােজর িবিতর লনায় জনবেলর তা; ৬. পয টন সংি অা
মণালয় িবভাগ ও দেরর সােথ িনিবড় যাগােযােগর সীমাবতা; ৭. পয টন অংশীজেনর সােথ আইনাগ কান সক না থাকা; ৮.
Tourism Satellite Account এর অপিিত; ৯. পাব ত জলাসেহ িবেদশী পয টকেদর জ অনলাইন বা বা ওয়ান প
সািভ স না থাকা; ১০. িবেদশী পয টকেদর জ অনলাইন িভসা বা না থাকা; এবং ১১. পয টন খােত অপয া দশী-িবেদশী িবিনেয়াগ।

ভিবৎ পিরকনা:

বাংলােদেশর পয টন মহাপিরকনা ণয়ন এবং তা বাবায়েনর জ কম পিরকনা (Action Plan) ত করা, পয টন গাইডলাইন
ণয়ন,  National  Tourism  Human  Capital  Development  Strategy  বাবায়ন;  BSMRIITH
পিরচালনার মােম পয টন খােত দ মােনর সদ তরী; বিহঃিবে বাংলােদেশর ইিতবাচক ভাবিত তরী করেত 'িজব'স বাংলােদশ'
ািং কায ম ি; পয টন আকষ ণীয় ান ও গ উয়ন, ির ইনফরেমশন সার াপন; আজািতক পয টন মলায় অংশহণ এবং
মলা ব  ও মলা উর চার কায ম ি; জনসেচনতা ি ও বাংলােদেশর পয টন সবার মান উেয়নর জ কেহাারেদর িনেয়
িবিভ সিমনার, িশণ ও সেচতনতালক কায ম পিরচালনা; বাংলােদশ পয টন আকষ ণিভিক পয টেনর চার সামী ণ ও িবতরণ,
ওেয়বসাইট উয়ন ও ই-িনউজেলটার কাশ, িবেদশী জনিয় িভ চােনল ও িবিভ ােভল াগািজন-এ িবেশষ িরেপাট , িবাপন, শাল
িফচার, কভার াির ইতািদ চার।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

পয টন িশে মানব সদ উয়ন; পিরেবশ সংরণ, নারীবাব ও ামীন পয টন উয়ন; িসিব ও পয টন িবধা উয়ন; পয টন
মহাপিরকনা ণয়ন এবং  ময়ািদ কম পিরকনা (অাকশান ান) ত; টকসই উপলীয় ও সািক পয টেনর িবকাশ’
শীষ ক গেবষণা পিরচালনা; দশীয় ও আজািতক পয টন মলা, রাডেশা, িব২িব আেলাচনা আেয়াজন ও অংশহণ; র অপােরটর
িনবন সফটওয়ার ও পয টেনর ৫ উপখােতর ডাটােবজ সফটওয়ার ত।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

ধান িনব াহী কম কতা, বাংলােদশ িরজম বাড 

এবং

সিচব, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন মণালয়-এর মে ২০২২ সােলর ................. মােসর
................. তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

দিণ এিশয়ার মে বাংলােদশেক অতম ধান পয টন আকষ ণীয় গ িহেসেব গেড় তালা।

১.২ অিভল (Mission)
পিরকিত ও টকসই উয়েনর মােম িবমােনর পয টন প ও সবার উয়ন,
কায করী চার ও িবপণেনর মােম বিহিব ে বাংলােদেশর পয টন প ও সবার িবপণন করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. পয টন িশের চার ও িবপণন কায ম সসারণ
২. পয টন িশের িবিভ উপখােতর মানব সদ উয়ন
৩. পয টন খােত ত ির বহার ি ও ডাটােবজ সফটওয়ার ত
৪. টকসই ও পিরেবশ বাব পয টন উয়ন কায ম
৫. পয টন িশের উয়েন গেবষণা ও পািরশ বাবায়ন

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. পয টন উয়েন নীিতমালা ণয়ন, পািরশ দান ও িবমান পয টন সংা নীিতমালা বাবায়েন সহায়তা
২. পয টন িশের সািব ক উয়েন হীত পিরকনা বাবায়েন সংিেদর পরামশ  বা িদকিনেদ শনা দান
৩. পয টন আকষ ণ িচিতকরণ, সংরণ, উয়ন, িবকাশ ও গণসেচতনতা তির
৪. দািয়শীল পয টন (Responsible Tourism) বাবায়ন করার লে সরকার, িখাত, ানীয় জনেগাী,
ানীয় শাসন, এনিজও, নারী সংগঠন ও িমিডয়ার অংশহেণর বাকরণ
৫. িবেদিশ পয টন িতােনর সােথ বাংলােদেশর পয টন িতােনর যাগােযাগ াপেন সহেযািগতা দান ও কােজ সময়
সাধন
৬. বাংলােদেশ পয টকেদর আগমন এবং অবানেক সহজতর ও িনরাপদ করাসহ অা াথ  সংি িবষেয় সরকােরর
িবিভ সংার সােথ সময় সাধন
৭. পয টন িশ সহায়ক িবধাসহ ি এবং পয টন সংি উয়ন কায েম সহায়তা দান ও দেশ-িবেদেশ িবপণেনর
িবষেয়  সরকাির  ও  বসরকাির  সংা  বা  িতান,  সরকাির  িবভাগ  বা  দেরর  মে িনয়িমত  যাগােযাগ  রা  ও  সময়
সাধন
৮. পয টন আকষ েণর মান িনয়ণ এবং পয টকেদর াথ  রায় মানস পয টন সবা দান িনিতকরেণর েয়াজনীয়
বা হণ
৯. িতবী পয টকেদর অংশহেণর িবধািদ িনিতকরণ
১০. পয টন িশে নারীর অিধকার ও অংশহণ সংরণ
১১. পয টন িশের উয়েনর জ গেবষণা, আজািতক বাজার পয েবণ ও িবেষণব ক যেথাপ বা হণ
১২. পয টন সৃ  িশেক সহায়তা দানকে েয়াজনীয় িদকিনেদ শনা দান
১৩. পয টন সিকত যাবতীয় মলার আেয়াজন ও চার বা কাশনালক কায ম হেণ িদকিনেদ শনা দান
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

টকসই উয়ন অভী, ২০৩০-
এর ৮.৯.১ নর চেক িনধ ািরত
লমাা অযায়ী ২০৩০ সােলর
মে ৫% এ উীতকরণ

িজিডিপেত পয টন খােতর
অবদান

% ২.৪ ১.৫ ২.৫ ২.৭৫ ৩.২৫
বাংলােদশ িরজম বাড , পয টন সংি
কেহাারগণ ও পয টন সংি িবিভ
সরকাির বসরকাির দর

World Travel and Tourism
Council, PATA, Bangladesh
Bureau of Statistics, জলা
শাসন, পয টন সংি িবিভ সংগঠন

দেশর মাট কম সংােন পয টন
খােতর অবদান ি ি

পযটন খােত কম সংান % ২.৯ ২.৩ ২.৭ ২.৯ ৩.২
বাংলােদশ িরজম বাড , পয টন সংি
কেহাারগণ ও পয টন সংি িবিভ
সরকাির বসরকাির দর

World Travel and Tourism
Council, PATA, Bangladesh
Bureau of Statistics, জলা
শাসন, পয টন সংি িবিভ সংগঠন

পয টন খােত নারীর অংশহণ
ির মােম নারীর মতায়ন

পয টন িশে র
অপােরটর, র গাইড,
ভলিয়ার, পয টন সংবাদ
কম ও অা পয টন
কম কাে নারীর অংশহণ

% ১০ ১২ ১৪ ১৬ ১৮
বাংলােদশ িরজম বাড , জলা শাসন,
উপেজলা শাসন, ইউ এন ভলািয়ার এবং
পয টন সংি কেহাারগণ

িবিব’র বািষ ক কম সাদন ির মাণক

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ০১, ২০২২ ২০:২৫ া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, ন ০৭, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] পয টন িশের
চার ও িবপণন
কায ম সসারণ

১৮

[১.১] আিলক পয টন উয়ন ও Mujib’s
Bangladesh ােনেমর চােরর লে
িব২িব আেলাচনা আেয়াজন/ অংশহণ

[১.১.১] িব২িব আেলাচনা আেয়ািজত/
অংশহণত

সমি সংা ২ ১ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৫

[১.২] পয টন উয়ন ও Mujib’s
Bangladesh ােনেমর চােরর লে
িবিভ দেশ রাডেশা আেয়াজন

[১.২.১] িবিভ দেশ রাডেশা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ২ ১ ৩ ৩

[১.৩] Mujib’s Bangladesh পয টন
ােনম চােরর িবভাগীয় শহের সিমনার
আেয়াজন

[১.৩.১] সিমনার আেয়ািজত সমি সংা ২ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪

[১.৪] পয টন সংা তিচ িনম াণ [১.৪.১] পয টন সংা তিচ িনিম ত সমি সংা ২ ৫ ৪ ৩ ৫ ৫

[১.৫] িবিভ জলার পয টন আকষ ণ ও াপ
সিলত ১ পজ ফাার ণয়ন

[১.৫.১] িবিভ জলার পয টন আকষ ণ ও
াপ সিলত ১ পজ ফাার ণীত

সমি সংা ২ ২০ ৯ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ৮ ১২ ১৪

[১.৬] দশীয় ও আজািতক পয টন মলায়
অংশহণ

[১.৬.১] দশীয় ও আজািতক পয টন
মলায় অংশহণত

সমি সংা ২ ৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৭] Mujib’s Bangladesh
ােনেমর চােরর লে টিলিভশেন পয টন
চারণালক অান আেয়াজন

[১.৭.১] টিলিভশেন পয টন িবষয়ক
অান চািরত

সমি সংা ২ ২ ৩ ২ ১ ৩ ৪

[১.৮] Mujib’s Bangladesh
ােনেমর চােরর লে ফিভাল/আট 
ফভাল/ ড ফিভাল/  েগাী
কালচারাল ফিভাল আেয়াজন

[১.৮.১] ফিভাল/ ড ফিভাল/
আিদবাসী কালচারাল ফিভাল
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ২ ১

[১.৯] Mujib’s Bangladesh
ােনেমর চােরর লে তাবাস ও
হাইকিমশেনর সােথ ওেয়িবনার আেয়াজন

[১.৯.১] ওেয়িবনার আেয়ািজত সমি সংা ২ ২ ১
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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 

[২] পয টন িশের
িবিভ উপখােতর
মানব সদ উয়ন

১৬

[২.১] র অপােরটর িশণ (সরাসির অথবা
অনলাইেন)

[২.১.১] িশণা র অপােরটর সমি সংা ২ ৩২০ ৩৬০ ৪২০ ৪০০ ৩৮০ ৩৬০ ৩২০ ৪৫০ ৫০০

[২.২] র গাইড িশণ (সরাসির অথবা
অনলাইেন)

[২.২.১] িশণা র গাইড সমি সংা ২ ৩২০ ৩৫০ ৪২০ ৪০০ ৩৮০ ৩৫০ ৩২০ ৪৫০ ৫০০

[২.৩] দশীয় খা পিরেবশনকারী িশণ
(সরাসির অথবা অনলাইেন)

[২.৩.১] িশণা দশীয় খা
পিরেবশনকারী

সমি সংা ২ ১২০ ১৫০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ১০০ ২৫০ ৩০০

[২.৪] িশেণর মােম কম চারীেদর
কম দতা ি

[২.৪.১] িশণ জনঘা সমি সংা ২ ১৬২০ ১৬০০ ১৬৫০ ১৬৩০ ১৬১০ ১৬০০ ১৫৮০ ১৭০০ ১৭০০

[২.৫] হােটল-মােটল-িরেসাট  কম িশণ
(সরাসির অথবা অনলাইেন)

[২.৫.১] িশণা হােটল-মােটল-
িরেসাট  কম হােটল-মােটল-িরেসাট 
কম

সমি সংা ২ ১২০ ২৫০ ৩০০ ২৭০ ২৬০ ২৫০ ২৩০ ৩৫০ ৩৫০

[২.৬] পয টন পিরবহন কম িশণ (সরাসির
অথবা অনলাইেন)

[২.৬.১] িশণা পিরবহন কম সমি সংা ২ ৩০ ২০০ ২৪০ ২৩০ ২১০ ২০০ ১৮০ ২৫০ ৩০০

[২.৭] িবেনাদন পাক কম িশণ (সরাসির
অথবা অনলাইেন)

[২.৭.১] িশণা িবেনাদন পাক কম সমি সংা ২ ৯০ ১২০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ৯০ ২০০ ২৫০

[২.৮] পয টন িবষয়ক সাংবাদকম িশণ
(সরাসির অথবা অনলাইেন)

[২.৮.১] িশণা সংবাদকম সমি সংা ২ ১২০ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ৯০ ২০০ ২৫০

[৩] পয টন খােত
ত ির
বহার ি ও
ডাটােবজ
সফটওয়ার ত

১৩

[৩.১] র অপােরটর অনলাইন িনবন
সফটওয়ার ত

[৩.১.১] র অপােরটর অনলাইন িনবন
সফটওয়ার তত

সমি শতকরা ২ ৮০ ৭০ ৬০

[৩.২] র গাইড অনলাইন িনবন সফটওয়ার
ত

[৩.২.১] র গাইড অনলাইন িনবন
সফটওয়ার তত

সমি শতকরা ২ ৮০ ৭০ ৬০

[৩.৩] হােটল-মােটল ও িরেসাট  ‘এর
ডাটােবজ সফটওয়ার ত

[৩.৩.১] হােটল-মােটল ‘এর ডাটােবজ
সফটওয়ার তত

সমি শতকরা ২ ৮০ ৭০ ৬০

[৩.৪] রের ‘এর ডাটােবজ সফটওয়ার
ত

[৩.৪.১] রের ‘এর ডাটােবজ
সফটওয়ার তত

সমি শতকরা ২ ৮০ ৭০ ৬০

[৩.৫] এিমউজেম পাক ‘এর ডাটােবজ
সফটওয়ার ত

[৩.৫.১] এিমউজেম পাক ‘এর
ডাটােবজ সফটওয়ার তত

সমি শতকরা ২ ৮০ ৭০ ৬০

[৩.৬] পয টন পিরবহন ‘এর ডাটােবজ
সফটওয়ার ত

[৩.৬.১] পয টন পিরবহন ‘এর ডাটােবজ
সফটওয়ার তত

সমি শতকরা ২ ৮০ ৭০ ৬০

[৩.৭] সামািজক যাগােযাগ মােম
বাংলােদেশর পয টন চার

[৩.৭.১] িভিডও, ছিব ও ত
আপেলাডত

সমি সংা ১ ৪০০ ৫০০ ৫৫০ ৫৩০ ৫১০ ৫০০ ৪৮০ ৬০০ ৬০০
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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 

[৪] টকসই ও
পিরেবশ বাব
পয টন উয়ন
কায ম

১৩

[৪.১] ামীন পয টন উয়েনর লে উপেজলা
পয ােয় কম শালা আেয়াজন (সরাসির অথবা
অনলাইেন)

[৪.১.১] আেয়ািজত কম শালা সমি সংা ৩ ২৭ ৩০ ২৪ ২০ ১৫ ১৫

[৪.২] ানীয় জনেগাীেক পয টন িশের সােথ
সৃ করার জ কিমউিন বইজড িরজম
উয়ন

[৪.২.১] কিমউিন বইজড িরজেম
সৃ পিরবার

সমি সংা ২ ২৪ ৩০ ৩০ ২৫ ৩০ ৩০

[৪.৩] টকসই ও পিরেবশ বাব পয টন
উয়েনর জ িশিত ভলািয়ার তরী
(সরাসির অথবা অনলাইন িশণ)

[৪.৩.১] িশণা ভলািয়ার সমি সংা ২ ৪০০ ৪৫০ ৫০০ ৪৮০ ৪৭০ ৪৫০ ৪২০ ৫০০ ৫০০

[৪.৪] পয টন আকষ েণর পিরেবশ সংরেণর
জ ানীয় অংশীজন সমেয় জনসেচতনতা
লক সভা আেয়াজন (সরাসির অথবা
অনলাইেন)

[৪.৪.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ২ ৪ ৪ ৩ ৫ ৫

[৪.৫] পয টন আকষ ণীয় ানসেহ পয টকেদর
জ মৗিলক িবধািদ উয়ন

[৪.৫.১] পয টন টসেহ িজত
িবধািদ

সমি সংা ২ ৬ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮

[৪.৬] নারীবাব পয টন উয়েন কম শালা
আেয়াজন

[৪.৬.১] নারীবাব পয টন উয়েন
কম শালা আেয়ািজত

সমি সংা ২ ২ ১ ৩ ৪

[৫] পয টন িশের
উয়েন গেবষণা ও
পািরশ বাবায়ন

১০

[৫.১] পয টন িশের উয়েন খাতিভিক
গাইডলাইন ণয়ন

[৫.১.১] (১) দশীয় ও আজািতক পয টন
মলায় অংশহণ, (২) র অপােরটর
িশণ, (৩) র গাইড িশণ, (৪)
িটড ভর িশণ, (৫) কিমউিন
িভিক িরজম িশণ, (৬) পয টন
িবধািদ তির িবষয়ক গাইডলাইন ণীত

সমি সংা ২ ২০ ৬ ৫

[৫.২] বাংলােদেশর পয টন মহাপিরকনা
ণয়ন

[৫.২.১] বাংলােদেশর পয টন
মহাপিরকনা ণীত

তািরখ তািরখ ৩ ১৫.০৬.২৩ ২০.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৩

[৫.৩] পয টন মহাপিরকনা বাবায়েনর 
ময়ািদ কম পিরকনা (অাকশান ান) ণয়ন

[৫.৩.১] পয টন মহাপিরকনা
বাবায়েনর  ময়ািদ কম পিরকনা
(অাকশান ান) ণীত

তািরখ তািরখ ৩ ১৫.০৬.২৩ ২০.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৩

[৫.৪] ‘নীল পয টন: বাংলােদেশ টকসই
উপলীয় ও সািক পয টেনর িবকাশ’ শীষ ক
গেবষণা পিরচালনা

[৫.৪.১] নীল পয টন: বাংলােদেশ
টকসই উপলীয় ও সািক পয টেনর
িবকাশ’ শীষ ক গেবষণা িতেবদন ণীত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০৬.২৩ ২০.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৩
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ BIDS Bangladesh Institute of Development Studies

২ BSMRIITH
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman International
Institute of Tourism and Hospitality

৩ PATA Pacific Asia Travel Association

৪ TEAB Tourism Educators’ Association of Bangladesh

৫ UNvolunteer United Nations Volunteer
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] আিলক পয টন উয়ন ও Mujib’s Bangladesh
ােনেমর চােরর লে িব২িব আেলাচনা আেয়াজন/ অংশহণ

[১.১.১] িব২িব আেলাচনা আেয়ািজত/ অংশহণত িবপণন ও ািং শাখা িতেবদন/ ছিব /হািজরা /Screenshot

[১.২] পয টন উয়ন ও Mujib’s Bangladesh ােনেমর চােরর
লে িবিভ দেশ রাডেশা আেয়াজন

[১.২.১] িবিভ দেশ রাডেশা আেয়ািজত িবপণন ও ািং শাখা িতেবদন/ ছিব / Screenshot/ িজ.ও

[১.৩] Mujib’s Bangladesh পয টন ােনম চােরর িবভাগীয়
শহের সিমনার আেয়াজন

[১.৩.১] সিমনার আেয়ািজত িবপণন ও ািং শাখা িতেবদন/ ছিব / Screenshot/ িজ.ও

[১.৪] পয টন সংা তিচ িনম াণ [১.৪.১] পয টন সংা তিচ িনিম ত পিরকনা ও গেবষণা শাখা িতেবদন/ িনিম ত তিচ

[১.৫] িবিভ জলার পয টন আকষ ণ ও াপ সিলত ১ পজ ফাার ণয়ন
[১.৫.১] িবিভ জলার পয টন আকষ ণ ও াপ সিলত ১
পজ ফাার ণীত

পিরকনা ও গেবষণা শাখা িতেবদন/ ছিব/ ননা

[১.৬] দশীয় ও আজািতক পয টন মলায় অংশহণ [১.৬.১] দশীয় ও আজািতক পয টন মলায় অংশহণত িবপণন ও ািং শাখা িতেবদন/ ছিব / Screenshot/ িজ.ও

[১.৭] Mujib’s Bangladesh ােনেমর চােরর লে
টিলিভশেন পয টন চারণালক অান আেয়াজন

[১.৭.১] টিলিভশেন পয টন িবষয়ক অান চািরত িবপণন ও ািং শাখা িতেবদন /ছিব / ওেয়ব িল/Screenshot

[১.৮] Mujib’s Bangladesh ােনেমর চােরর লে
ফিভাল/আট  ফভাল/ ড ফিভাল/  েগাী কালচারাল
ফিভাল আেয়াজন

[১.৮.১] ফিভাল/ ড ফিভাল/ আিদবাসী কালচারাল
ফিভাল আেয়ািজত

িবপণন ও ািং শাখা িতেবদন /ছিব / ওেয়ব িল/Screenshot

[১.৯] Mujib’s Bangladesh ােনেমর চােরর লে তাবাস
ও হাইকিমশেনর সােথ ওেয়িবনার আেয়াজন

[১.৯.১] ওেয়িবনার আেয়ািজত িবপণন ও ািং শাখা িতেবদন /ছিব / ওেয়ব িল/Screenshot

[২.১] র অপােরটর িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) [২.১.১] িশণা র অপােরটর িবপণন ও ািং শাখা িতেবদন/ ছিব /হািজরা/ Screenshot

[২.২] র গাইড িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) [২.২.১] িশণা র গাইড
জনসংেযাগ ও আজািতক সক
শাখা

িতেবদন/ ছিব /হািজরা/ Screenshot

[২.৩] দশীয় খা পিরেবশনকারী িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) [২.৩.১] িশণা দশীয় খা পিরেবশনকারী
জনসংেযাগ ও আজািতক সক
শাখা

িতেবদন/ ছিব /হািজরা/ Screenshot

[২.৪] িশেণর মােম কম চারীেদর কম দতা ি [২.৪.১] িশণ জনঘা শাসন শাখা িতেবদন/ ছিব /হািজরা/ Screenshot

[২.৫] হােটল-মােটল-িরেসাট  কম িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন)
[২.৫.১] িশণা হােটল-মােটল-িরেসাট  কম হােটল-
মােটল-িরেসাট  কম

জনসংেযাগ ও আজািতক সক
শাখা

িতেবদন/ ছিব /হািজরা/ Screenshot

[২.৬] পয টন পিরবহন কম িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) [২.৬.১] িশণা পিরবহন কম
জনসংেযাগ ও আজািতক সক
শাখা

িতেবদন/ ছিব /হািজরা/ Screenshot
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[২.৭] িবেনাদন পাক কম িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) [২.৭.১] িশণা িবেনাদন পাক কম পিরকনা ও গেবষণা শাখা িতেবদন/ ছিব /হািজরা/ Screenshot

[২.৮] পয টন িবষয়ক সাংবাদকম িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) [২.৮.১] িশণা সংবাদকম
জনসংেযাগ ও আজািতক সক
শাখা

িতেবদন/ ছিব /হািজরা/ Screenshot

[৩.১] র অপােরটর অনলাইন িনবন সফটওয়ার ত
[৩.১.১] র অপােরটর অনলাইন িনবন সফটওয়ার
তত

িবপণন ও ািং শাখা িতেবদন /ওেয়ব িল//Screenshot

[৩.২] র গাইড অনলাইন িনবন সফটওয়ার ত [৩.২.১] র গাইড অনলাইন িনবন সফটওয়ার তত িবপণন ও ািং শাখা িতেবদন /ওেয়ব িল//Screenshot

[৩.৩] হােটল-মােটল ও িরেসাট  ‘এর ডাটােবজ সফটওয়ার ত [৩.৩.১] হােটল-মােটল ‘এর ডাটােবজ সফটওয়ার তত পিরকনা ও গেবষণা শাখা িতেবদন /ওেয়ব িল//Screenshot

[৩.৪] রের ‘এর ডাটােবজ সফটওয়ার ত [৩.৪.১] রের ‘এর ডাটােবজ সফটওয়ার তত পিরকনা ও গেবষণা শাখা িতেবদন /ওেয়ব িল//Screenshot

[৩.৫] এিমউজেম পাক ‘এর ডাটােবজ সফটওয়ার ত
[৩.৫.১] এিমউজেম পাক ‘এর ডাটােবজ সফটওয়ার
তত

পিরকনা ও গেবষণা শাখা িতেবদন /ওেয়ব িল//Screenshot

[৩.৬] পয টন পিরবহন ‘এর ডাটােবজ সফটওয়ার ত [৩.৬.১] পয টন পিরবহন ‘এর ডাটােবজ সফটওয়ার তত পিরকনা ও গেবষণা শাখা িতেবদন /ওেয়ব িল//Screenshot

[৩.৭] সামািজক যাগােযাগ মােম বাংলােদেশর পয টন চার [৩.৭.১] িভিডও, ছিব ও ত আপেলাডত িবপণন ও ািং শাখা িতেবদন /ওেয়ব িল//Screenshot

[৪.১] ামীন পয টন উয়েনর লে উপেজলা পয ােয় কম শালা আেয়াজন
(সরাসির অথবা অনলাইেন)

[৪.১.১] আেয়ািজত কম শালা
জনসংেযাগ ও আজািতক সক
শাখা

িতেবদন/ ছিব /হািজরা /Screenshot

[৪.২] ানীয় জনেগাীেক পয টন িশের সােথ সৃ করার জ
কিমউিন বইজড িরজম উয়ন

[৪.২.১] কিমউিন বইজড িরজেম সৃ পিরবার পিরকনা ও গেবষণা শাখা িতেবদন/ ছিব /হািজরা

[৪.৩] টকসই ও পিরেবশ বাব পয টন উয়েনর জ িশিত ভলািয়ার
তরী (সরাসির অথবা অনলাইন িশণ)

[৪.৩.১] িশণা ভলািয়ার
জনসংেযাগ ও আজািতক সক
শাখা

িতেবদন/ ছিব /হািজরা /Screenshot

[৪.৪] পয টন আকষ েণর পিরেবশ সংরেণর জ ানীয় অংশীজন সমেয়
জনসেচতনতা লক সভা আেয়াজন (সরাসির অথবা অনলাইেন)

[৪.৪.১] আেয়ািজত সভা পিরকনা ও গেবষণা শাখা িতেবদন/ ছিব /হািজরা /Screenshot

[৪.৫] পয টন আকষ ণীয় ানসেহ পয টকেদর জ মৗিলক িবধািদ উয়ন [৪.৫.১] পয টন টসেহ িজত িবধািদ শাসন শাখা িতেবদন/ ছিব/ মির প

[৪.৬] নারীবাব পয টন উয়েন কম শালা আেয়াজন [৪.৬.১] নারীবাব পয টন উয়েন কম শালা আেয়ািজত শাসন শাখা িতেবদন/ ছিব /হািজরা /Screenshot

[৫.১] পয টন িশের উয়েন খাতিভিক গাইডলাইন ণয়ন

[৫.১.১] (১) দশীয় ও আজািতক পয টন মলায় অংশহণ,
(২) র অপােরটর িশণ, (৩) র গাইড িশণ, (৪)
িটড ভর িশণ, (৫) কিমউিন িভিক িরজম
িশণ, (৬) পয টন িবধািদ তির িবষয়ক গাইডলাইন ণীত

পিরকনা ও গেবষণা শাখা িতেবদন/ ণীত গাইডলাইন

[৫.২] বাংলােদেশর পয টন মহাপিরকনা ণয়ন [৫.২.১] বাংলােদেশর পয টন মহাপিরকনা ণীত পিরকনা ও গেবষণা শাখা িতেবদন/ ণীত পয টন মহাপিরকনা

[৫.৩] পয টন মহাপিরকনা বাবায়েনর  ময়ািদ কম পিরকনা
(অাকশান ান) ণয়ন

[৫.৩.১] পয টন মহাপিরকনা বাবায়েনর  ময়ািদ
কম পিরকনা (অাকশান ান) ণীত

পিরকনা ও গেবষণা শাখা
িতেবদন/ ণীত পয টন মহাপিরকনা বাবায়েনর
 ময়ািদ কম পিরকনা
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৫.৪] ‘নীল পয টন: বাংলােদেশ টকসই উপলীয় ও সািক পয টেনর
িবকাশ’ শীষ ক গেবষণা পিরচালনা

[৫.৪.১] নীল পয টন: বাংলােদেশ টকসই উপলীয় ও
সািক পয টেনর িবকাশ’ শীষ ক গেবষণা িতেবদন ণীত

পিরকনা ও গেবষণা শাখা ণীত গেবষণা িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম

সমেয়র কৗশল
আিলক পয টন উয়ন ও Mujib’s Bangladesh
ােনেমর চােরর লে িব২িব আেলাচনা আেয়াজন/ অংশহণ

িব২িব আেলাচনা আেয়ািজত/ অংশহণত
বাংলােদশ এামািস/ হাইকিমশন, পররা মণালয়, রা
মণালয়, বািণজ মণালয়, াইেভট কেহাার

প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

পয টন উয়ন ও Mujib’s Bangladesh ােনেমর চােরর
লে িবিভ দেশ রাডেশা আেয়াজন

িবিভ দেশ রাডেশা আেয়ািজত
বাংলােদশ এামািস/ হাইকিমশন, পররা মণালয়, রা
মণালয়, বািণজ মণালয়, াইেভট কেহাার

প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

Mujib’s Bangladesh পয টন ােনম চােরর িবভাগীয়
শহের সিমনার আেয়াজন

সিমনার আেয়ািজত
িবভাগীয়/ জলা/উপেজলা শাসন / সরকারী সংা /বসরকারী
পয টন এেসািসেয়শনসহ / িতিনিধ

প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

পয টন সংা তিচ িনম াণ পয টন সংা তিচ িনিম ত
সংি জলা শাসন, উপেজলা শাসন, পয টন আকষ েণর
কাোিডয়ান ও কায ােদশ া িতান

প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

িবিভ জলার পয টন আকষ ণ ও াপ সিলত ১ পজ ফাার
ণয়ন

িবিভ জলার পয টন আকষ ণ ও াপ সিলত ১ পজ
ফাার ণীত

সংি জলা শাসন, উপেজলা শাসন, পয টন আকষ েণর
কাোিডয়ান ও কায ােদশ া িতান

প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

দশীয় ও আজািতক পয টন মলায় অংশহণ দশীয় ও আজািতক পয টন মলায় অংশহণত
বাংলােদশ এামািস/ হাইকিমশন, পররা মণালয়, রা
মণালয়, বািণজ মণালয়, জলা শাসন, াইেভট কেহাার

প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

Mujib’s Bangladesh ােনেমর চােরর লে
টিলিভশেন পয টন চারণালক অান আেয়াজন

টিলিভশেন পয টন িবষয়ক অান চািরত সংি টিলিভশন চােনল ও অান িনম াতা
প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

Mujib’s Bangladesh ােনেমর চােরর লে
ফিভাল/আট  ফভাল/ ড ফিভাল/  েগাী কালচারাল
ফিভাল আেয়াজন

ফিভাল/ ড ফিভাল/ আিদবাসী কালচারাল
ফিভাল আেয়ািজত

সংি জলা শাসন ও বসরকাির কেহাার
প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

Mujib’s Bangladesh ােনেমর চােরর লে তাবাস
ও হাইকিমশেনর সােথ ওেয়িবনার আেয়াজন

ওেয়িবনার আেয়ািজত বাংলােদশ এামািস/ হাইকিমশন, পররা মণালয়
প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

র অপােরটর িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) িশণা র অপােরটর র অপােরটর এেসািসেয়শনসহ
প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

র গাইড িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) িশণা র গাইড র গাইড এেসািসেয়শনসহ
প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

হােটল-মােটল-িরেসাট  কম িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন)
িশণা হােটল-মােটল-িরেসাট  কম হােটল-
মােটল-িরেসাট  কম

হােটল মােটল িরেসাট  ওনাস  এেসািসেয়শনসহ
প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

পয টন পিরবহন কম িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) িশণা পিরবহন কম পয টন পিরবহন মািলক
প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ
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কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম

সমেয়র কৗশল

িবেনাদন পাক কম িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) িশণা িবেনাদন পাক কম বাংলােদশ এিমউজেম পাক এেসািসেয়শন
প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

পয টন িবষয়ক সাংবাদকম িশণ (সরাসির অথবা অনলাইেন) িশণা সংবাদকম এিভেয়শন ও িরজম জান ািল এেসািসেয়শন অব বাংলােদশ
প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

ামীন পয টন উয়েনর লে উপেজলা পয ােয় কম শালা আেয়াজন
(সরাসির অথবা অনলাইেন)

আেয়ািজত কম শালা উপেজলা শাসন
প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

ানীয় জনেগাীেক পয টন িশের সােথ সৃ করার জ
কিমউিন বইজড িরজম উয়ন

কিমউিন বইজড িরজেম সৃ পিরবার উপেজলা শাসন এবং কিমউিন িলডার
প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

টকসই ও পিরেবশ বাব পয টন উয়েনর জ িশিত ভলািয়ার
তরী (সরাসির অথবা অনলাইন িশণ)

িশণা ভলািয়ার জািতসংেঘর অতম সংা ইউ এন ভলািয়ার
প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

পয টন আকষ েণর পিরেবশ সংরেণর জ ানীয় অংশীজন সমেয়
জনসেচতনতা লক সভা আেয়াজন (সরাসির অথবা অনলাইেন)

আেয়ািজত সভা
উপেজলা শাসন / সরকারী সংা /বসরকারী পয টন
এেসািসেয়শনসহ / িতিনিধ

প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

পয টন আকষ ণীয় ানসেহ পয টকেদর জ মৗিলক িবধািদ উয়ন পয টন টসেহ িজত িবধািদ জলা/ উপেজলা শাসন
প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

নারীবাব পয টন উয়েন কম শালা আেয়াজন নারীবাব পয টন উয়েন কম শালা আেয়ািজত
জলা/উপেজলা শাসন / সরকারী সংা /বসরকারী পয টন
এেসািসেয়শনসহ / িতিনিধ

প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

র অপােরটর অনলাইন িনবন সফটওয়ার ত র অপােরটর অনলাইন িনবন সফটওয়ার তত
মণালয়/িবভাগ, অিধদর ও সংা বসরকারী পয টন
এেসািসেয়শনসহ এবং িনেয়াগা িতান

প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

র গাইড অনলাইন িনবন সফটওয়ার ত র গাইড অনলাইন িনবন সফটওয়ার তত
মণালয়/িবভাগ, অিধদর ও সংা বসরকারী পয টন
এেসািসেয়শনসহ এবং িনেয়াগা িতান

প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

হােটল-মােটল ও িরেসাট  ‘এর ডাটােবজ সফটওয়ার ত হােটল-মােটল ‘এর ডাটােবজ সফটওয়ার তত
মণালয়/িবভাগ, অিধদর ও সংা বসরকারী পয টন
এেসািসেয়শনসহ এবং িনেয়াগা িতান

প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

রের ‘এর ডাটােবজ সফটওয়ার ত রের ‘এর ডাটােবজ সফটওয়ার তত
মণালয়/িবভাগ, অিধদর ও সংা বসরকারী পয টন
এেসািসেয়শনসহ এবং িনেয়াগা িতান

প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

এিমউজেম পাক ‘এর ডাটােবজ সফটওয়ার ত
এিমউজেম পাক ‘এর ডাটােবজ সফটওয়ার
তত

মণালয়/িবভাগ, অিধদর ও সংা বসরকারী পয টন
এেসািসেয়শনসহ এবং িনেয়াগা িতান

প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

পয টন পিরবহন ‘এর ডাটােবজ সফটওয়ার ত পয টন পিরবহন ‘এর ডাটােবজ সফটওয়ার তত
মণালয়/িবভাগ, অিধদর ও সংা বসরকারী পয টন
এেসািসেয়শনসহ এবং িনেয়াগা িতান

প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ০১, ২০২২ ২০:২৫ া: ১৯ ণ তািরখ: মলবার, ন ০৭, ২০২২

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম

সমেয়র কৗশল

পয টন িশের উয়েন খাতিভিক গাইডলাইন ণয়ন

(১) দশীয় ও আজািতক পয টন মলায় অংশহণ,
(২) র অপােরটর িশণ, (৩) র গাইড িশণ,
(৪) িটড ভর িশণ, (৫) কিমউিন িভিক
িরজম িশণ, (৬) পয টন িবধািদ তির িবষয়ক
গাইডলাইন ণীত

পয টন সংি সকল মণালয়/িবভাগ, অিধদর ও সংা
বসরকারী পয টন এেসািসেয়শনসহ এবং TEAB (িনেয়াগা
িতান)

প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

বাংলােদেশর পয টন মহাপিরকনা ণয়ন বাংলােদেশর পয টন মহাপিরকনা ণীত
পয টন সংি সকল মণালয়/িবভাগ, অিধদর ও সংা,
বসরকারী পয টন এেসািসেয়শনসহ এবং িনেয়াগা িতান

প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

পয টন মহাপিরকনা বাবায়েনর  ময়ািদ কম পিরকনা
(অাকশান ান) ণয়ন

পয টন মহাপিরকনা বাবায়েনর  ময়ািদ
কম পিরকনা (অাকশান ান) ণীত

পয টন সংি সকল মণালয়/িবভাগ, অিধদর ও সংা,
বসরকারী পয টন এেসািসেয়শনসহ এবং িনেয়াগা িতান

প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ

‘নীল পয টন: বাংলােদেশ টকসই উপলীয় ও সািক পয টেনর
িবকাশ’ শীষ ক গেবষণা পিরচালনা

নীল পয টন: বাংলােদেশ টকসই উপলীয় ও
সািক পয টেনর িবকাশ’ শীষ ক গেবষণা িতেবদন
ণীত

জলা শাসন এবং পয টন সংি সকল মণালয়/িবভাগ,
অিধদর ও সংা বসরকারী পয টন এেসািসেয়শনসহ এবং
িনেয়াগা গেবষণা িতান

প , ইেমইল রণ ও মাবাইল
যাগােযাগ
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ
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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  

 


