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১২ 

 

েংমর্াজনী ৩: অন্য অস্টফদসি সদে সাংস্টিষ্ট কে যেম্পাদন সূচকেমূহ 
১৩ 

 

সাংদ াজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচাি ক্ষকৌশল কম িপস্টিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 
১৪ 

 

সাংদ াজনী ৫: ই-গিন্যযান্স ও উদ্ভাবন কে যপচরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 
১৭ 

 

সাংদ াজনী ৬: অস্টভদ াগ প্রস্টতকাি ব্যবস্থা কম িপস্টিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 
১৮ 
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                                                                   কম িসম্পােদনি সাস্টব িক স্টচত্র  

সাম্প্রস্টতক অজিন, চযাদলঞ্জ এবাং ভস্টবষ্যৎ পস্টিকল্পনা 

সাম্প্রস্টতক বছিসমূদহি (৩ বছি) প্রধান অজিনসমূহ : 

অনুকূল অথবা প্রস্টতকূল পস্টিদবদশ ধাদনি কাস্টিত ফলন স্টনস্টিত কিদত কৃস্টষতাস্টত্ত্বক ব্যবস্থাপনাি গুরুত্ব অপস্টিসীম। ধান উৎপােদন  

সীস্টমত সম্পে ব্যবহাি কদি ক্ষটকসই প্রযুস্টি ও তথ্য উদ্ভাবদনি মােদম খাদ্য স্টনিাপত্তা স্টনস্টিতকিদণ ভূস্টমকা িাখা কৃস্টষতত্ত্ব স্টবভাদগি 

অন্যতম লক্ষয। এ লদক্ষয কৃস্টষতত্ত্ব স্টবভাগ, ধান উৎপােদনি স্টবস্টভন্ন কৃস্টষতাস্টত্ত্বক কলাদকৌশল, প্রযুস্টি এবাং প্রদয়াজনীয় ববজ্ঞাস্টনক তত্ত্ব 

প্রকাশ কিদছ। স্টবগত চিন বছদি ক্ষমাট ১ টি উৎপােন প্রযুস্টি কৃষকদেি মদে হস্তান্তদিি জন্য উদ্ভাবন কিা হদয়দছ। এগুদলা হদলা - 

হাওদড় আধুস্টনক ক্ষবাদিা জাদতি বপন ও ক্ষিাপণ সময় স্টনধ িািণ। উপযুি আগাছানাশক ব্যবস্থাপনাি উপি ১টি এবাং সুগস্টি ধাদনি 

ফলন সদব িাচ্চকিণ ব্যবস্থাপনাি উপি ১টি ববজ্ঞাস্টনক তথ্য উদ্ভাস্টবত হদয়দছ। স্টি কর্তিক সদ্য অবমুি জাত সমূদহি উপযুি ক্ষিাপন 

সময় স্টনধ িািণ, সাি ব্যবস্থাপনা ক্ষকৌশল, কৃস্টষতাস্টত্ত্বক ব্যবস্থাপনাি মােদম চাি ফসলী শস্য স্টবন্যাদসি মূল্যায়ন ও আগাছা ব্যবস্থাপনা 

স্টনধ িািন স্টবষয়ক ১৮টি ববজ্ঞাস্টনক উপাত্ত উদ্ভাবন কিা হদয়দছ। প্রযুস্টি হস্তান্তদিি উদেদে স্টবভাগীয় স্টবজ্ঞানীগণ কৃস্টষ কমী, কৃস্টষ 

কম িকতিাদেি প্রস্টশক্ষণ প্রোনসহ ক্ষিস্টিও কস্টথকাি মােদম প্রযুস্টি ও উপাত্তসমূহ হস্তান্তদি সাস্টব িকভাদব কাজ কিদছন। স্টি উদ্ভাস্টবত 

স্টবস্টভন্ন প্রযুস্টি এবাং কৃস্টষতাস্টত্ত্বক ব্যবস্থাপনা কৃস্টষ সম্প্রসািণ স্টবভাদগি স্টনকট দ্রুত ক্ষপৌৌঁছাদনাি লদক্ষয স্টনয়স্টমত মাস্টসক সভায় ক্ষ াগোন 

কিা হদয়দছ। স্টি কর্তিক প্রকাস্টশত আধুস্টনক ধাদনি চাষ, িাইস জান িাল, গদবষণাি বাস্টষ িক স্টিদপাট িসহ স্টবস্টভন্ন পুস্টস্তকায় ধাদনি আধুস্টনক 

কৃস্টষতাস্টত্ত্বক গদবষনাি প্রযুস্টি ও উপাত্ত সমূহ প্রকাশ কিা হদয়দছ। ক্ষবাদিা  ধান চাদষি আধুস্টনক প্রযুস্টি, ধাদনি স্টনিাপে ও ক্ষটকসই 

আগাছা ব্যবস্থাপনা এবাং ধাদনি ক্ষরাথ ক্ষিজ স্টভস্টত্তক কৃস্টষতাস্টত্ত্বক ব্যবস্থাপনাি উপি স্টলফদলট প্রকাশ কদি সািাদেদশ সাংস্টিষ্টদেি 

মদে স্টবতিণ কিা হদয়দছ। 

সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ : 

বাাংলাদেদশ বতিমান জনসাংখ্যা ১৭.৩৮ ক্ষকাটি (২০২০ সাদলি উপাত্ত অনুসাদি) এবাং এি সাদথ প্রস্টতবছি প্রায় ২২ লক্ষ ক্ষলাক যুি 

হদে। এই বস্টধ িষ্ণু জনসাংখ্যাি জন্য প্রস্টতবছি ৩.৩০ লক্ষ ক্ষমস্টিক টন চাল অস্টতস্টিি উৎপােন কিদত হদব। অন্যস্টেদক কৃস্টষ জস্টমি 

পস্টিমাণ, জস্টমি উব িিতা, ভূগভিস্থ পাস্টনসহ প্রাকৃস্টতক সম্পে এবাং কৃস্টষ শ্রস্টমক ক্রমান্বদয় হ্রাস পাদে। এছাড়াও সাম্প্রস্টতক উদ্ভাস্টবত 

জাত সমূদহি কাস্টিত ফলন বৃস্টদ্ধকিণ এবাং কম জস্টমদত অস্টধক উৎপােন ক্ষমতা অজিন কৃস্টষতাস্টত্ত্বক গদবষণাি ক্ষক্ষদত্র এক স্টবিাট 

চযাদলঞ্জ। এছাড়া পস্টিবস্টতিত জলবায়ুি প্রভাদব খিা, লবণািতা, জলাবদ্ধতা, জলমগ্নতা, ঠান্ডা ও তাপ ক্ষমাকাদবলা কদি ধাদনি ফলন 

বৃস্টদ্ধি মােদম ক্ষেদশ ধাদনি চাস্টহো ক্ষমটাদনাি ক্ষক্ষদত্র আশঙ্কা ক্ষেখা স্টেদয়দছ। এ ক্ষপ্রস্টক্ষদত স্টি’ি গদবষণা কা িক্রমদক 

শস্টিশালীকিদণি জন্য কৃস্টষতাস্টত্ত্বক ব্যবস্থাপনাি মােদম জলবায়ুি চযাদলঞ্জ ক্ষমাকাদবলা এবাং ধাদনি অব্যাহত উৎপােন বৃস্টদ্ধি লদক্ষয 

উচ্চ ফলনশীল, ঘাত সস্টহষ্ণু, স্বল্প ক্ষময়াস্টে ও স্বল্প উপকিণ স্টনভ িি, সঠিক বয়দসি চািা ক্ষিাপদণি সময় ও ক্ষিাপণ পদ্ধস্টত, সাি ও 

আগাছা ব্যবস্থাপনা ইতযাস্টে প্রযুস্টিি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন একান্ত অপস্টিহা ি। 

ভস্টবষ্যৎ পস্টিকল্পনা : 

চাল উৎপােদন স্বয়াংসম্পূণ িতা অজিনদক ক্ষটকসই রূপ প্রোদনি লদক্ষয পস্টিবস্টতিত জলবায়ুি প্রভাব ক্ষমাকাদবলা কদি উচ্চ ফলনশীল, 

ঘাত সস্টহষ্ণু, স্বল্প ক্ষময়াস্টে ও স্বল্প উপকিণ স্টনভ িি চাষাবাে প্রযুস্টি ও ববজ্ঞাস্টনক তথ্য উদ্ভাবন ও উন্নয়ন কদি ধাদনি উৎপােনশীলতা 

অব্যাহত ভাদব বাড়াদনাি জন্য নতুন নতুন গদবষণা কা িক্রম (স্বল্প, মে ও েীঘ ি ক্ষময়াস্টে) গদবষণা মাদঠ, কৃষক মাদঠ এবাং  

গদবষণাগাদি কিা হদে। এছাড়া হাওড় এবাং পাহাড় অঞ্চদল ধাদনি ফলন বৃস্টদ্ধ লদক্ষয প্রযুস্টি িায়াল এবাং অন্যান্য গদবষনা  হাদত 

ক্ষনয়া হদে।  

২০২২-২৩ অথ িবছদিি সম্ভাব্য প্রধান অজিনসমূহ 

 উচ্চ ফলনশীল এবাং স্টবস্টভন্ন ঘাত সস্টহষ্ণু স্টি উদ্ভাস্টবত জাত সমূদহি কমপদক্ষ ১ টি উৎপােন প্রযুস্টি উদ্ভাস্টবত হদব; 

 উচ্চ ফলনশীল এবাং স্টবস্টভন্ন ঘাত সস্টহষ্ণু ৬ টি ববজ্ঞাস্টনক উপাত্ত স্টচস্টিত হদব; 

 উপযুি আগাছা ব্যবস্থাপনাি উপি ১টি প্রযুস্টি/ ববজ্ঞাস্টনক উপাত্ত উদ্ভাস্টবত হদব; 

 আগাছানাশক ব্যবহাদি মাটিি অনুজীদবি পপুদলশন এি উপি প্রভাব সম্পকীত ১টি ববজ্ঞাস্টনক উপাত্ত উদ্ভাস্টবত হদব; 

 আধুস্টনক ধাদনি চাষ, িাইস জান িাল, বাস্টষ িক গদবষণা স্টিদপাট িসহ স্টবস্টভন্ন পুস্টস্তকায় কৃস্টষতাস্টত্ত্বক গদবষণাি স্টবস্টভন্ন তথ্য, 

উপাত্ত ও অজিন প্রকাদশি ব্যবস্থা রহন কিা; 

 নতুন গদবষণাি ফলাফল ক্ষেশী এবাং স্টবদেশী জান িাদল প্রকাশ কিা হদব। 
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প্রস্তাবনা 

প্রাচিষ্ঠাচনক দক্ষ্িা বৃচি, স্বচ্ছিা ও জবাবচদচহ সজারদার করা, সুশােন েংহিকরণ এবং েম্পমদর 

র্থার্থ ব্যবহার চনচিিকরমণর োধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর র্থার্থ বাস্তবায়মনর লমক্ষ্য- 

স্টবভাগীয় প্রধান, কৃস্টষতত্ত্ব স্টবভাগ, স্টি - গাজীপুি 

 

এবাং 

 

মহাপস্টিচালক, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট এি মদে ২০২২ সাদলি জুন মাদসি ১৪ 

তাস্টিদখ এই বাস্টষ িক কম িসম্পােন চুস্টি স্বাক্ষস্টিত হল। 

 

 

এই চুস্টিদত স্বাক্ষিকািী উভয়পক্ষ স্টনম্নস্টলস্টখত স্টবষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 
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সেকশন ১ 

রূপকল্প, অচিলক্ষ্য, কম িসম্পােদনি ক্ষক্ষত্র এবং কার্ যাবচল 

১.১ রূপকল্প:  

পস্টিবস্টতিত জলবায়ুি কািদণ ধান উৎপােন বৃস্টদ্ধি চযাদলঞ্জদক সামদন ক্ষিদখ ক্ষটকসই, স্টনিাপে ও 

লাভজনক কৃস্টষতাস্টত্ত্বক উৎপােন প্রযুস্টি উদ্ভাবন। 

১.২ অচিলক্ষ্য: 

কৃস্টষতাস্টত্ত্বক গদবষণাি মােদম নতুন নতুন প্রযুস্টি উদ্ভাবন কদি ক্ষেদশ খাদ্য স্টনিাপত্তা স্টনস্টিত 

কিা 

১.৩ কে যেম্পাদমনর সক্ষ্ত্র  

১) ফসদলি উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধ 

২) কৃস্টষ উপকিদণি সহজলভযতা ও সিবিাহ বৃস্টদ্ধকিণ  

৩) কম ি ব্যবস্থাপনায় ক্ষপশাোিীদত্বি উন্নয়ন 

 

সুশাসন ও সাংস্কািমূলক কম িসম্পােদনি ক্ষক্ষত্র  

১) সুশাসন ও সাংস্কািমূলক কা িক্রম ক্ষজািোিকিণ 

১.৪ কার্ যাবচল: (আইন/চবচি দ্বারা চনি যাচরি কার্ যাবচল)  

১. অনুকূল এবাং প্রস্টতকূল (লবণািতা, ঠান্ডা ও অলবণাি ক্ষজায়াি-ভাটা অঞ্চদলি জন্য) পস্টিদবশ 

উপদ াগী ধাদনি আধুস্টনক চাষাবাদেি কৃস্টষতাস্টত্ত্বক প্রযুস্টি, ববজ্ঞাস্টনক তথ্য উদ্ভাবন ও উন্নয়ন 

এবাং প্রদয়াজনীয় ববজ্ঞাস্টনক উপাত্ত প্রকাশ  

২. স্টি উদ্ভাস্টবত জাত সমূদহ সুষমমাত্রায় সাি প্রদয়াদগ অস্টধক ফলন স্টনস্টিত কিণ, পস্টিদবশবািব 

আগাছা েমন ব্যবস্থা উদ্ভাবন সহ বীজ, চািা ও ক্ষসদচি ক্ষ ৌস্টিক ব্যবস্থাপনাি মােদম উৎপােন 

খিচ কমাদনাি গদবষণা ক্ষজািোিকিণ   

৩. কৃস্টষতত্ত্ব স্টবভাগ কর্তিক উদ্ভাস্টবত ধাদনি প্রযুস্টি ও উপাত্ত চাস্টষ প িাদয় ক্ষপৌৌঁছাদনাি জন্য স্টবস্টভন্ন 

প্রকাশনা ও মাঠ কা িক্রম সম্পােন 

৪. আন্তজিাস্টতক এবাং ক্ষেশীয় গদবষণা প্রস্টতষ্ঠাদনি সাদথ গদবষণা সাংদ াগ স্থাপন কদি 

স্টবজ্ঞাস্টনদেি সক্ষমতা বৃস্টদ্ধ ও গদবষণাি মান উন্নয়ন।  
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ক্ষসকশন ২ 

স্টবস্টভন্ন কা িক্রদমি চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

 

কম িসম্পােন সূচকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃত অজিন 
লক্ষযমাত্রা  

২০২২-২৩* 

প্রদক্ষপণ   
স্টনধ িাস্টিত লক্ষযমাত্রা অজিদনি 

ক্ষক্ষদত্র ক্ষ ৌথভাদব োস্টয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/স্টবভাগ/ 

সাংস্হাসমূদহি নাম 

 

উপাত্তসূত্র 

 
২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ফসদলি উৎপােন ও 

উৎপােন-শীলতা বৃস্টদ্ধ 

১.১.১ কৃস্টষতাস্টত্ত্বক 

ব্যবস্থাপনাি উদ্ভাস্টবত 

প্রযুস্টি 

সাংখ্যা ১ ১ ১ ১ ১ কৃস্টষতত্ত্ব স্টবভাগ, উস্টদ্ভে 

প্রজনন, 

বাদয়াদটকদনালস্টজ, 

স্টজআিএস স্টবভাগ, 

মৃস্টত্তকা স্টবজ্ঞান স্টবভাগ, 

উস্টদ্ভে শািীিতত্ত্ব, 

এফএমস্টপএইচটি, 

খামাি ব্যবস্থাপনা, স্টি 

আঃ কাঃ । 

স্টি’ি বাস্টষ িক 

প্রস্টতদবেন, জান িাল 

ও অন্যান্য প্রকাস্টশত 

প্রস্টতদবেন 

১.১.২ ক্ষিাপন পদ্ধস্টতি 

ববজ্ঞাস্টনক তথ্য 

সাংখ্যা      ৩     ৩ ১ ১ ১ 

১.১.৩ ধাদনি সাি 

ব্যবস্থাপনাি ববজ্ঞাস্টনক 

তথ্য 

 

সাংখ্যা ১ ১ ১ ২ ২ 

১.১.৪ ধাদনি আগাছা 

ব্যবস্থাপনাি ববজ্ঞাস্টনক 

তথ্য 

সাংখ্যা ৩ ৩ ৩ ২ ২ 

১.১.৫ ফলন 

সদব িাচ্চকিণ 

ব্যবস্থাপনাি ববজ্ঞাস্টনক 

তথ্য 

সাংখ্যা     ৩     ৩      ১ ১ ১ 

১.২ প্রচিকূল পস্টিদবদশ 

ধাদনি অস্টধক ফলনশীল 

প্রযুস্টি উদ্ভাবন 

সাংখ্যা - - ১ ১ ১ 

*২০২২-২৩ অথ ি বছদিি লক্ষয মাত্রা
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ক্ষসকশন ৩  

কম িসম্পােন পস্টিকল্পনা  

কম িসম্পােন ক্ষক্ষত্র ক্ষক্ষদত্রি  োন   

৭০ 

কা িক্রম  কে যেম্পাদন সূিক গণনা 

পদ্ধস্টত 

একক কে যেম্পাদন 

সূিমকর োন 

 প্রকৃি অজযন লক্ষ্যোত্রা/স্টনণ িায়ক ২০২২-২৩ প্রমক্ষ্পণ  প্রমক্ষ্পণ  

২০২০-

২১ 
২০২১-২২ 

অোিারণ অচি 

উত্তে 

উত্তে িলচি 

োন 

িলচি 

োমনর 

চনমে 
২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কম িসম্পােন ক্ষক্ষত্রসমূহ  

১ ) ফসদলি উৎপােন ও  

উৎপােন-শীলতা বৃস্টদ্ধ 

 

 

২৫ ১.১ অনুকূল পস্টিদবদশ 

ধাদনি অস্টধক ফলনশীল 

প্রযুস্টি উদ্ভাবন 

 

১.১.১ কৃস্টষতাস্টত্বক 

ব্যবস্থাপনাি উদ্ভাস্টবত 

প্রযুস্টি 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা       ৩   ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

১.১.২ ক্ষিাপন পদ্ধস্টতি 

ববজ্ঞাস্টনক তথ্য 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা ৩ ৩ ৩ ১ - - - - ১ ১ 

১.১.৩ধাদনি সাি 

ব্যবস্থাপনাি ববজ্ঞাস্টনক 

তথ্য 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা ৫ ১ ১ ১ - - - - ২ ২ 

১.১.৪ ধাদনি আগাছা 

ব্যবস্থাপনাি ববজ্ঞাস্টনক 

তথ্য 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা ৫ ৩ ৩ ৩ ২ ১ - - ২ ২ 

১.১.৫ ফলন সদব িাচ্চকিণ 

ব্যবস্থাপনাি ববজ্ঞাস্টনক 

তথ্য 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা ৫ ১ ১ ১ - - - - ৩ ৩ 

   ১.২ প্রচিকূল পস্টিদবদশ 

ধাদনি অস্টধক ফলনশীল 

প্রযুস্টি উদ্ভাবন 

১.২.১ এবাময়াটিক সেে 

ম্যামনজমেন্ট 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা ২ - - ১ - - - - ২ ২ 

  ১.৩ স্টনিাপে ফসল 

ব্যবস্থাপনা 

১.৩.১ আইস্টপএম ও 

আইস্টসএম প্রস্টশক্ষণ 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা ২ - - ২ ১ - - - ২ ২ 

২) কৃস্টষ উপকিদণি 

সহজলভযতা ও সিবিাহ 

বৃস্টদ্ধকিণ  

 

২৫ ২.১  কৃস্টষ উপকিদণি 

সহজলভযতা ও সিবিাহ 

বৃস্টদ্ধকিদণ গৃহীত কা িক্রম 

২.১.১ স্টলফদলট  প্রোন 

 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা ১৫ - - ১০০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ - ৫০০ ৫০০ 
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কম িসম্পােন ক্ষক্ষত্র ক্ষক্ষদত্রি  োন   

৭০ 

কা িক্রম  কে যেম্পাদন সূিক গণনা 

পদ্ধস্টত 

একক কে যেম্পাদন 

সূিমকর োন 

 প্রকৃি অজযন লক্ষ্যোত্রা/স্টনণ িায়ক ২০২২-২৩ প্রমক্ষ্পণ  প্রমক্ষ্পণ  

২০২০-

২১ 
২০২১-২২ 

অোিারণ অচি 

উত্তে 

উত্তে িলচি 

োন 

িলচি 

োমনর 

চনমে 
২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

   ২.১.২ নতুন  জাদতি  

ধাদনি বীজ প্রোন 

 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা ১০ - - ১০ ৮ ৭ - - ৮ ৮ 

৩) কম ি ব্যবস্থাপনায় 

ক্ষপশাোিীদত্বি উন্নয়ন 

২০ ৩.১ কম িচািীদেি 

সক্ষমতাি উন্নয়ন 

৩.১.১. সমসামস্টয়ক স্টবষয় 

স্টনদয় স্টবদশষ লাস্টন িাং ক্ষসশন 

আদয়াজন 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা ৫ - - ১ - - - - ২ ২ 

 ৩.১.২.ইনহা

উজ প্রস্টশক্ষণ 

সমস্টষ্ট জন ঘন্টা ১৫ ৬ ০ ৪০ ১৮ ১৫ ১২ ৯ - ১৮ ১৮ ৫০০ ৫০০ 

২.১.২ নতুন  জাদতি  

ধাদনি বীজ প্রোন 

 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা ১০ - - ১০ ৮ ৭ - - ৮ ৮ 

৩) কম ি ব্যবস্থাপনায় 

ক্ষপশাোিীদত্বি উন্নয়ন 

২০ ৩.১ কম িচািীদেি 

সক্ষমতাি উন্নয়ন 

৩.১.১. সমসামস্টয়ক স্টবষয় 

স্টনদয় স্টবদশষ লাস্টন িাং ক্ষসশন 

আদয়াজন 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা ৫ - - ১ - - - - ২ ২ 

 ৩.১.২.ইনহাউজ প্রস্টশক্ষণ সমস্টষ্ট জন 

ঘন্টা 

১৫ ৬ ০ ৪০ ১৮ ১৫ ১২ ৯ - ১৮ ১৮ 
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কম িসম্পােন ক্ষক্ষত্র ক্ষক্ষদত্রি  োন   

৭০ 

কা িক্রম  কে যেম্পাদন সূিক গণনা 

পদ্ধস্টত 

একক কে যেম্পাদন 

সূিমকর োন 

 প্রকৃি অজযন লক্ষ্যোত্রা/স্টনণ িায়ক ২০২২-২৩ প্রমক্ষ্পণ  প্রমক্ষ্পণ  

২০২০-

২১ 
২০২১-২২ 

অোিারণ অচি 

উত্তে 

উত্তে িলচি 

োন 

িলচি 

োমনর 

চনমে 
২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

 

 

সুশাসন ও সাংস্কািমূলক 

কা িক্রদমি বাস্তবায়ন 

ক্ষজািোিকিণ 

৩০ ১) শুদ্ধাচাি কম িপস্টিকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

শুদ্ধাচাি কম িপস্টিকল্পনা 

বাস্তবাস্টয়ত 

ক্রম 

পুস্টঞ্জভূত 

প্রাপ্ত 

নম্বি  
১০ 

- - ৫০ 
৪০ 

৩০ ২০ ১০ ৫০ ৫০ 

২) ই-গভন্যিান্স/ উদ্ভাবন 

কম িপস্টিকল্পনা বাস্তবায়ন 

ই-গভন্যিান্স/ উদ্ভাবন 

কম িপস্টিকল্পনা বাস্তবাস্টয়ত 

ক্রম 

পুস্টঞ্জভূত 

প্রাপ্ত 

নম্বি 
১০ 

- - ৫০ 
৪০ 

৩০ ২০ ১০ ৫০ ৫০ 

৩) তথ্য অস্টধকাি কম িপস্টিকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

তথ্য অস্টধকাি 

কম িপস্টিকল্পনা বাস্তবাস্টয়ত 

ক্রম 

পুস্টঞ্জভূত 

প্রাপ্ত 

নম্বি 

৩ - - ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫ 

৪) অস্টভদ াগ প্রস্টতকাি 

কম িপস্টিকল্পনা বাস্তবায়ন 

অস্টভদ াগ প্রস্টতকাি 

কম িপস্টিকল্পনা বাস্তবাস্টয়ত 

ক্রম 

পুস্টঞ্জভূত 

প্রাপ্ত 

নম্বি 

৪ - - ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫ 

৫) ক্ষসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত 

কম িপস্টিকল্পনা বাস্তবায়ন 

ক্ষসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত 

কম িপস্টিকল্পনা বাস্তবাস্টয়ত 

ক্রম 

পুস্টঞ্জভূত 

প্রাপ্ত 

নম্বি 

৩ - - ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫ 

সুশাসন ও সাংস্কািমূলক কা িক্রদমি বাস্তবায়ন
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সাংদ াজনী-১ 

শব্দ সাংদক্ষপ 

ক্রস্টমক নম্বি শব্দ সাংদক্ষপ স্টববিণ 

১. স্টবআিআিআই/স্টি বাাংলাদেশ িাইস স্টিসাচ ি ইনস্টিটিউট 

২. স্টবআিদকস্টব বাাংলাদেশ িাইস নদলজ ব্যাাংক 

৩. স্টিএই স্টিপাট িদমন্ট  অব এস্টরকালচািাল 

এক্সদটনশন 
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                                                                                                     সাংদ াজনী- ২ 

                                                                   কম িসম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক 

ক্রচেক 

নম্বর 

কা িক্রম কে যেম্পাদন সূিক বাস্তবায়নকারী অনুচবিাগ, অচিশাখা, শাখা লক্ষযমাত্রা অজিদনি প্রোণক 

১ ১.১ অনুকূল পস্টিদবদশ 

ধাদনি অস্টধক 

ফলনশীল প্রযুস্টি 

উদ্ভাবন 

১.১.১কৃস্টষতাস্টত্ত্বক  ব্যবস্থাপনাি 

উদ্ভাস্টবত প্রযুস্টি 

 

কৃস্টষতত্ত্ব স্টবভাগ, উস্টদ্ভে প্রজনন, বাদয়াদটকদনালস্টজ, স্টজআিএস 

স্টবভাগ, মৃস্টত্তকা স্টবজ্ঞাণ স্টবভাগ,  উস্টদ্ভে শিীিতত্ত্ব, 

এফএমস্টপএইচটি, খামাি ব্যবস্থাপনা 

বাস্টষ িক  গদবষণা প িাদলাচনা কম িশালাি  

প্রস্টতদবেন 

১.১.২ ক্ষিাপন পদ্ধস্টতি ববজ্ঞাস্টনক তথ্য 

 

কৃস্টষতত্ত্ব স্টবভাগ, উস্টদ্ভে প্রজনন, বাদয়াদটকদনালস্টজ, স্টজআিএস 

স্টবভাগ, মৃস্টত্তকা স্টবজ্ঞাণ স্টবভাগ,  উস্টদ্ভে শিীিতত্ত্ব 

বাস্টষ িক  গদবষণা প িাদলাচনা কম িশালাি  

প্রস্টতদবেন 

১.১.৩ ধাদনি বীজ ও চািা উৎপােন 

পদ্ধস্টতি ববজ্ঞাস্টনক তথ্য 

কৃস্টষতত্ত্ব স্টবভাগ, উস্টদ্ভে প্রজনন, বাদয়াদটকদনালস্টজ, স্টজআিএস 

স্টবভাগ, মৃস্টত্তকা স্টবজ্ঞাণ স্টবভাগ,  উস্টদ্ভে শিীিতত্ত্ব 

        বাস্টষ িক  গদবষণা প িাদলাচনা কম িশালাি  

প্রস্টতদবেন 

১.১.৪ ধাদনি সাি ব্যবস্থাপনাি 

ববজ্ঞাস্টনক তথ্য 

মৃস্টত্তকা স্টবজ্ঞাণ স্টবভাগ,  উস্টদ্ভে শিীিতত্ত্ব, এফএমস্টপএইচটি, বাস্টষ িক  গদবষণা প িাদলাচনা কম িশালাি  

প্রস্টতদবেন 

১.১.৫ ধাদনি আগাছা ব্যবস্থাপনাি 

ববজ্ঞাস্টনক তথ্য 

কৃস্টষতত্ত্ব স্টবভাগ, উস্টদ্ভে প্রজনন, বাদয়াদটকদনালস্টজ, স্টজআিএস 

স্টবভাগ, মৃস্টত্তকা স্টবজ্ঞাণ স্টবভাগ,  উস্টদ্ভে শিীিতত্ত্ব, 

এফএমস্টপএইচটি, খামাি ব্যবস্থাপনা 

বাস্টষ িক  গদবষণা প িাদলাচনা কম িশালাি  

প্রস্টতদবেন   

১.১.৬ ফলন সদব িাচ্চকিণ ব্যবস্থাপনাি 

ববজ্ঞাস্টনক তথ্য 

কৃস্টষতত্ত্ব স্টবভাগ, উস্টদ্ভে প্রজনন, বাদয়াদটকদনালস্টজ, স্টজআিএস 

স্টবভাগ, মৃস্টত্তকা স্টবজ্ঞাণ স্টবভাগ,  উস্টদ্ভে শিীিতত্ত্ব, 

এফএমস্টপএইচটি, খামাি ব্যবস্থাপনা 

বাস্টষ িক  গদবষণা প িাদলাচনা কম িশালাি  

প্রস্টতদবেন 

 ১.২ প্রস্টতকূল 

পস্টিদবদশ ধাদনি 

অস্টধক ফলনশীল 

প্রযুস্টি উদ্ভাবন 

১.২.১ ক্ষিাপন পদ্ধস্টতি ববজ্ঞাস্টনক তথ্য কৃস্টষতত্ত্ব স্টবভাগ, উস্টদ্ভে প্রজনন, বাদয়া-ক্ষটকদনালস্টজ, স্টজআিএস 

স্টবভাগ, মৃস্টত্তকা স্টবজ্ঞাণ স্টবভাগ, উস্টদ্ভে শিীিতত্ত্ব, এফএম-

স্টপএইচটি, খামাি ব্যবস্থাপনা, স্টি আঃ কাঃ 

বাস্টষ িক  গদবষণা প িাদলাচনা কম িশালাি  

প্রস্টতদবেন 

২ ২.১ মুস্টজববষ ি’ 

উপলদক্ষয গৃহীত 

কা িক্রম  

২.১.১ স্টলফদলট  প্রোন 

২.১.২ নতুন  জাদতি  ধাদনি বীজ 

প্রোন 

কৃস্টষতত্ত্ব স্টবভাগ, কৃষক  স্টলফদলট, কৃষক উপস্টস্থস্টতি হাস্টজিা সীট/তাস্টলকা 

৩ ৩.১ কম িচািীদেি 

সক্ষমতাি উন্নয়ন 

৩.১.১. সমসামস্টয়ক স্টবষয় স্টনদয় 

স্টবদশষ লাস্টন িাং ক্ষসশন আদয়াজন 

                  কৃস্টষতত্ত্ব স্টবভাগ উপস্টস্থস্টতি হাস্টজিা সীট/ তাস্টলকা 

  ৩.১.২ ইনহাউজ প্রস্টশক্ষণ                   কৃস্টষতত্ত্ব স্টবভাগ উপস্টস্থস্টতি হাস্টজিা সীট/ তাস্টলকা 
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      েংমর্াজনী ৩ 

অন্য অস্টফদসি সদে সাংস্টিষ্ট কম িসম্পােন সূচকসমূহ 

ক্রচেক 

নম্বর 

কার্ যক্রে কে যেম্পাদন সূিক ক্ষ সকল অস্টফদসি সাদথ সাংস্টিষ্ট সাংস্টিষ্ট অস্টফদসি সাদথ কা িক্রম সমন্বদয়ি 

ক্ষকৌশল 

১ উদ্ভাস্টবত উৎপােন প্রযুস্টি প্রযুস্টিি সম্প্রসািণ হাি কৃস্টষ সম্প্রসািণ অস্টধেপ্তি স্টচঠি/দমইল 

২ বীজ উৎপােদন নব  উদ্ভাস্টবত কৃস্টষতাস্টত্ত্বক 

প্রযুস্টি 

বীজ উৎপােদন নতুন প্রযুস্টিি গুরূত্ব প্রোন বাাংলাদেশ কৃস্টষ উন্নয়ন কদপ িাদিশন স্টচঠি/দমইল 
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                         েংমর্াজনী ৪: 

 জাতীয় শুদ্ধাচাি ক্ষকৌশল কম ি-পস্টিকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

 

 

     স্টবভাদগি নাম: কৃচিিত্ত্ব  

কার্ যক্রমের নাে কে যেম্পাদন 

সূিক 

 

সূিমকর 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়মনর 

দাচয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যচি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অথ যবছমরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগচি পচরবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  েন্তব্য 

লক্ষ্যোত্রা/ 

অজযন 

১ে 

সকায়ার্ যার 

২য় 

সকায়ার্ যার 

৩য় 

সকায়ার্ যার 

৪থ য 

সকায়ার্ যার 

সোর্ 

অজযন 

অচজযি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাচিষ্ঠাচনক ব্যবস্থা 

 

 ১.১ ননচিকিা কচেটির েিা 

আময়াজন 

েিা আময়াচজি ২ েংখ্যা ক্ষফাকাল 

পদয়ন্ট 

৪ লক্ষ্যোত্রা   ১ ১ ১ ১    

অজযন      

১.২ ননচিকিা কচেটির েিার 

চেিান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবাচয়ি 

চেিান্ত 

৪ % ক্ষফাকাল 

পদয়ন্ট 

১০০ লক্ষ্যোত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজযন      

১.৩ সুশােন প্রচিষ্ঠার চনচেত্ত 

অংশীজমনর 

(stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  েিা 

অনুচষ্ঠি েিা ৪ েংখ্যা ক্ষফাকাল 

পদয়ন্ট 

২ লক্ষ্যোত্রা - ১ - ১    

অজযন      

১.৪ শুিািার েংক্রান্ত প্রচশক্ষ্ণ 

আময়াজন  

প্রচশক্ষ্ণ 

আময়াচজি 

  ২ েংখ্যা ক্ষফাকাল 

পদয়ন্ট 

২ লক্ষ্যোত্রা - ১ ১ -    

 

 অজযন      

১.৫ কে য-পচরমবশ উন্নয়ন 

(স্বাস্থযচবচি 

অনুেরণ/টিওএন্ডইভুি 

অমকমজা োলাোল 

চনষ্পচত্তকরণ /পচরষ্কার-

পচরচ্ছন্নিা বৃচি, েচহলামদর 

জন্য পৃথক ওয়াশরুমের 

ব্যবস্থা ইিযাচদ  

উন্নি কে য-

পচরমবশ 

 ৩ েংখ্যা 

ও 

িাচরখ 

ক্ষফাকাল 

পদয়ন্ট 

৪ লক্ষ্যোত্রা 

 

১ ১ ১ ১   পস্টিষ্কাি 

পস্টিেন্নতা 

বৃস্টদ্ধ কা িক্রম 

ও 

টিওএন্ডইভুি 

অমকমজা 

োলাোল 

চনষ্পচত্তকরণ 

অজযন      
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কার্ যক্রমের নাে কে যেম্পাদন 

সূিক 

 

সূিমকর 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়মনর 

দাচয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যচি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অথ যবছমরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগচি পচরবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  েন্তব্য 

লক্ষ্যোত্রা/ 

অজযন 

১ে 

সকায়ার্ যার 

২য় 

সকায়ার্ যার 

৩য় 

সকায়ার্ যার 

৪থ য 

সকায়ার্ যার 

সোর্ 

অজযন 

অচজযি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  ক্রময়র সক্ষ্মত্র শুিািার  

২.১ ২০২২-২৩ অথ য 

বছমরর ক্রয়-পচরকল্পনা  

ওময়বোইমর্ প্রকাশ 

ক্রয়-পচরকল্পনা 

ওময়বোইমর্ 

প্রকাচশি 

৩ িাচরখ ক্ষফাকাল পদয়ন্ট ১ 

৩১-৭-২২ 

লক্ষ্যোত্রা ১ - - -    

 

অজযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুিািার েংচিষ্ট এবং দুনীচি প্রচিমরামি েহায়ক অন্যান্য কার্ যক্রে (অগ্রাচিকার চিচত্তমি ১  নংেহ নুযনিে ৪ টি কার্ যক্রে) 

৩.১ সেবা প্রদামনর সক্ষ্মত্র 

সরচজস্টামর প্রমদয় সেবার 

চববরণ ও সেবাগ্রহীিার 

েিােি েংরক্ষ্ণ 

সরচজস্টার 

হালনাগাদকৃি 

৮ % ক্ষফাকাল পদয়ন্ট ৪ লক্ষ্যোত্রা ১ ১ ১ ১   প্রমাণক 

স্টহসাদব 

ক্ষিস্টজিাদিি 

ফদটাকস্টপ 

সাংযুি 

কিদত হদব 

অজযন      

৩.২ গণশুনানী অনুস্টষ্ঠত ৮ সাংখ্যা ক্ষফাকাল 

পদয়ন্ট 

২ লক্ষ্যোত্রা - ১ - ১   শুনানী 

আদয়াজদনি 

ক্ষনাটিশ, 

উপস্টস্থস্টত ও 

স্টস্থিস্টচত্র 

প্রমাণক 

স্টহসাদব স্টেদত 

হদব 

অজযন      

৩.৩ োলাোল ইনমিন্টচর ও 

স্থাবর অস্থাবর েম্পচত্তর 

চহোব 

ইনদভন্টস্টি 

সম্পােন 

৮ সাংখ্যা ক্ষফাকাল 

পদয়ন্ট 

১ লক্ষ্যোত্রা - - - ১   স্থাবর 

অস্থাবর 

েম্পচত্তর 

চহোব 

প্রোণক 

চহোমব চদমি 

অজযন      
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কার্ যক্রমের নাে কে যেম্পাদন 

সূিক 

 

সূিমকর 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়মনর 

দাচয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যচি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অথ যবছমরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগচি পচরবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  েন্তব্য 

লক্ষ্যোত্রা/ 

অজযন 

১ে 

সকায়ার্ যার 

২য় 

সকায়ার্ যার 

৩য় 

সকায়ার্ যার 

৪থ য 

সকায়ার্ যার 

সোর্ 

অজযন 

অচজযি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

হমব 

৩.৪ সেৌসুে ওয়ারী বীজ িান 

উৎপাদন ও চবিরমণর 

িাচলকা 

বীজ ধান 

উৎপােন ও  

স্টবতিণ 

৮ পস্টিমাণ ক্ষফাকাল 

পদয়ন্ট 

৪ 

 

লক্ষ্যোত্রা ১ ১ ১ ১   সেৌসুে 

ওয়ারী বীজ 

িান উৎপাদন 

ও চবিরমণর 

িাচলকা 

প্রোনক 

চহোমব চদমি 

হমব। 

অজযন      

 

     চব:দ্র:- সকান ক্রচেমকর কার্ যক্রে প্রমর্াজয না হমল িার কারণ েন্তব্য কলামে উমেখ করমি হমব। 
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সাংদ াজনী-৫ 

ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম িপস্টিকল্পনা ২০২২-২০২৩ 

ক্রম কা িক্রম কম িসম্পােন সূচক একক 
কম িসম্পােন 

সূচদকি মান 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধািণ উত্তম চলস্টত মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ 
[ ১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা/দসবা 

সহস্টজকিণ/স্টিস্টজটাইদজশন বাস্তবায়ন 

[ ১.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা/দসবা 

সহস্টজকিণ/স্টিস্টজটাইদজশন 

বাস্তবাস্টয়ত 

তাস্টিখ ১০ ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ 

০২ [ ২.১] ই-নস্টথি ব্যবহাি বৃস্টদ্ধ 
[২. ১.১] ই-ফাইদল  ক্ষনাট 

স্টনষ্পস্টত্তকৃত 
% ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

০৩ [ ২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগােকিণ 
[৩. ১.১] তথ্য বাতায়ন 

হালনাগােকৃত 
সাংখ্যা ১৫ ৪ ৩ ২ 

০৪ 

[ ৪.১] ৪থ ি স্টশল্পস্টবপ্লদবি চাদলঞ্জ 

ক্ষমাকদবলায় কিণীয় স্টবষদয় 

অবস্টহতকিণ সভা/কম িশালা আদয়াজন 

[ ৪.১.১] ৪থ ি স্টশল্পস্টবপ্লদবি চাদলঞ্জ 

ক্ষমাকদবলায় কিণীয় স্টবষদয় 

অবস্টহতকিণ সভা/কম িশালা 

আদয়াস্টজত 

সাংখ্যা ৫ ২ ১ -- 

০৫ 

 

[ ৫.১] ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবন 

কম িপস্টিকল্পনা বাস্তবায়ন 

[ ৫.১.১] কম িপস্টিকল্পনা বাস্তবায়ন 

সাংক্রান্ত প্রস্টশক্ষণ আদয়াস্টজত 
সাংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫. ১.২] কম িপস্টিকল্পনাি অধ িবাস্টষ িক 

স্ব-মূল্যায়ন প্রস্টতদবেন উর্ধ্িতন 

কর্তিপদক্ষি স্টনকট ক্ষপ্রস্টিত 

তাস্টিখ ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 
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সাংদ াজনী-৬ 

ক্ষসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত বাস্তবায়ন কম িপস্টিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

কা িক্রদমি ক্ষক্ষত্র মান কা িক্রম কম িস্পােন সূচক একক 

কম িসম্পা

েদন 

সূচদকি 

মান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২০২১ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২১-

২০২২ 

লক্ষযমাত্র  ২০২২-২০২৩ 

অসাধািণ 
অস্টত 

উত্তম 
উত্তম 

চলস্টত 

মান 

চলস্টত মাদনি 

স্টনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাস্টতষ্ঠাস্টনক ১৮ 

[ ১.১] বত্রমাস্টসক স্টভস্টত্তদত ক্ষসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত 

সাংক্রান্ত পস্টিবীক্ষণ কস্টমটি পুন িগঠন 

[ ১.১.১] কস্টমটি পুন িগঠিত 
সাংখ্যা ৩   ৪ ৩ ২ ১  

[ ১.২] বত্রমাস্টসক স্টভস্টত্তদত ক্ষসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত 

সাংক্রান্ত পস্টিবীক্ষণ কস্টমটিি সভাি স্টসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

[ ১.৩.১] স্টসদ্ধান্ত বাস্তবাস্টয়ত 

এবাং প্রস্টতদবেন ক্ষপ্রস্টিত % ৪   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[ ১.৩] ক্ষসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত স্টবষদয় আওতাধীন 

েপ্তি/সাংস্থাি সমন্বদয় বত্রমাস্টসক স্টভস্টত্তদত সভা 

আদয়াজন 

[ ১.২.১] সভা আদয়াস্টজত 

সাংখ্যা ২   ৪ ৩ ২ ১  

[ ১.৪] বত্রমাস্টসক স্টভস্টত্তদত ক্ষসবা  প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত 

হালনাগােকিণ (আওতাধীন েপ্তি/সাংস্থাসহ) 

[ ১.৪.১] হালনাগােকৃত 
সাংখ্যা ৯   ৪ ৩ ২ ১  

সক্ষমতা অজিন ৭ 

[ ২.১] ক্ষসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত স্টবষয়ক 

কম িশালা/প্রস্টশক্ষণ/দসস্টমনাি আদয়াজন 

[ ২.১.১] প্রস্টশক্ষণ/কম িশালা 

আদয়াস্টজত 
সাংখ্যা ৩ - - ২ ১ - - - 

[ ২.২] ক্ষসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত স্টবষদয় 

ক্ষিকদহাল্ডািগদণি  সমন্বদয় অবস্টহতকিণ সভা 

আদয়াজন 

[ ২.২.১] অবস্টহতকিণ সভা 

আদয়াস্টজত সাংখ্যা ৪ - - ২ ১    
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সাংদ াজনী-৭ 

অস্টভদ াগ প্রস্টতকাি ব্যবস্থা সাংক্রান্ত কম িপস্টিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

কা িক্রদমি 

ক্ষক্ষত্র 
মান কা িক্রম কম িস্পােন সূচক একক 

কম িস

ম্পােদন 

সূচদকি 

মান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২০২১ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২১-

২০২২ 

লক্ষযমাত্র  ২০২২-২০২৩ 

অসাধািণ 
অস্টত 

উত্তম 
উত্তম 

চলস্টত 

মান 

চলস্টত মাদনি 

স্টনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাস্টতষ্ঠাস্টনক 

 

১৪ 

[ ১.১] অস্টভদ াগ স্টনষ্পস্টত্ত কম িকতিা 

(অস্টনক) ও আস্টপল কম িকতিাি তথ্য 

ওদয়বসাইদট এবাং স্টজআিএস 

সফটওয়যাদি (প্রদ াজয ক্ষক্ষদত্র) বত্রমাস্টসক 

স্টভস্টত্তদত হালনাগােকিণ 

[ ১.১.১] অস্টনক ও 

আস্টপল কম িকতিা তথ্য  

হালনাগােকৃত এবাং 

ওদয়বসাইদট  

আপদলািকৃত 

সাংখ্যা ৪   ৪ ৩    

[ ১.২] স্টনস্টে িষ্ট সমদয় 

অনলাইদন/অফলাইদন প্রাপ্ত অস্টভদ াগ 

স্টনষ্পস্টত্ত 

[ ১.২.১] অস্টভদ াগ 

স্টনষ্পস্টত্তকৃত % ৭   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[ ১.৩] অস্টভদ াগ স্টনষ্পস্টত্ত  সাংক্রান্ত মাস্টসক 

প্রস্টতদবেন উর্ধ্িতন কর্তিপক্ষ বিাবি ক্ষপ্রিণ 

[ ১.৩.১] প্রস্টতদবেন 

ক্ষপ্রস্টিত 
% ৩   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

সক্ষমতা 

অজিন 
১১ 

[ ২.১] কম িকতিা/কম িচািীদেি অস্টভদ াগ 

প্রস্টতকাি ব্যবস্থা এবাং স্টজআিএস 

সফটওয়যাি স্টবষয়ক প্রস্টশক্ষণ আদয়াজন 

[২. ১.১] প্রস্টশক্ষণ 

আদয়াস্টজত সাংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 
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সাংদ াজনী-৮ তথ্য অস্টধকাি স্টবষদয় ২০২২-২০২৩ অথ িবছদিি বাস্টষ িক কম িপস্টিকল্পনা 

 

 

কম িসম্পােদনি 

ক্ষক্ষত্র 
মান কা িক্রম কম িস্পােন সূচক একক 

কম িসম্পা

েন 

সূচদকি 

মান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২০২১ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২১-

২০২২ 

লক্ষযমাত্র  ২০২২-২০২৩ 

অসাধািণ অস্টত উত্তম উত্তম 
চলস্টত 

মান 

চলস্টত 

মাদনি 

স্টনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ০৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাস্টতষ্ঠাস্টনক ১০ 
[ ১.১] তথ্য অস্টধকাি আইন অনু ায়ী স্টনধ িাস্টিত 

সমদয়ি মদে তথ্য প্রাস্টপ্তি আদবেনস্টনষ্পস্টত্ত 

[ ১.১.১] স্টনধ িাস্টিত সমদয়ি মদে তথ্য 

প্রাস্টপ্তি আদবেন স্টনষ্পস্টত্ত 
% ০৬   ১০০% ৯০% ৮০% - - 

সক্ষমতা বৃস্টদ্ধ ১৫ 

[ ১.২] স্বতঃপ্রদণাস্টেতভাদব প্রকাশদ াগ্য সকি 

তথ্য হালনাগাে কদি ওদয়বসাএট  প্রকাশ 

[ ১.২.১] হালনাগােকৃত তথ্য 

ওদয়বসাইদট প্রকাস্টশত তাস্টিখ ০৪   

৩১-১২-২০২২ ১৫-০১-২০২৩ ৩১-০১-২০২৩ - - 

৩০-০৬-২৩ - - - - 

[ ১.৩] বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন প্রকাশ [ ১.৩.১] স্টনধ িাস্টিত সমদয় বাস্টষ িক 

প্রস্টতদবেন প্রকাস্টশত 
তাস্টিখ ০৩   ৩০-০৬-২০২২ ৩১-১০-২০২২ ৩১-১১-২০২২ - - 

[ ১.৪] তথ্য অস্টধকাি আইন, ২০০৯ এি ৫ ধািা 

অনুসাদি  াবতীয় তদথ্যি কযাটালগ ও ইনদিক্স 

বতস্টি/হালনাগােকিণ 

[ ১.৪.১] তদথ্যি কযাটালগ ও ইনদিক্স 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগােকৃত তাস্টিখ ০৩   ৩১-১২-২০২২ ১৫-০১-২০২৩ ৩১-০১-২০২৩ - - 

[ ১.৫] তথ্য অস্টধকাি  আইন ও স্টবস্টধস্টবধান 

সম্পদকি জনসদচতনতা বৃস্টদ্ধকিণ 

[ ১.৫.১] প্রচাি কা িক্রম সম্পন্ন 
সাংখ্যা ০৪   ৩ ২ ১ - - 

[ ১.৬] তথ্য অস্টধকাি আইন, ২০০৯ ও এি 

স্টবস্টধমালা, প্রস্টবধানমালা, স্বতঃপ্রদণাস্টেত তথ্য 

প্রকাশ স্টনদে িস্টশকাসহ  সাংস্টিষ্ট স্টবষদয় 

কম িকতিা/কম িচািীদেি প্রস্টশক্ষণ আদয়াজন 

[ ১.৬.১] প্রস্টশক্ষণ আদয়াস্টজত 

সাংখ্যা ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[ ১.৭] তথ্য অস্টধকাি সাংক্রান্ত প্রদতযকটি 

বত্রমাস্টসক অরগস্টত প্রস্টতদবেন স্টনধ িাস্টিত সমদয় 

ওদয়বসাইদটি তথ্য অস্টধকাি ক্ষসবাবদক্স প্রকাশ 

[ ১.৭.১] বত্রমাস্টসক অরগস্টত  

প্রস্টতদবেন ওদয়বসাইদটি তথ্য 

অস্টধকাি ক্ষসবাবদক্স প্রকাস্টশত 

সাংখ্যা ০২   ৪ ৩ ২ ১ - 


