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ivBm dvwg©s wm‡÷gm wefv‡Mi Kg©m¤úv`‡bi mvwe©K wPÎ 

mv¤úªwZK AR©b, P¨v‡jÄ Ges fwel¨r cwiKíbv 

 

mv¤úªwZK eQimg~‡ni (3 eQi) cÖavb AR©bmg~n 

cÖPwjZ km¨web¨v‡m bZzb dmj/RvZ ms‡hvRb, ‰eix cwi‡ek I Rjevqy Dc‡hvMx km¨ web¨vm D™¢veb, wgkÖ I 

AvšÍtdmj Pvl, mvgvwRK ebvqb, gvQ I cï-cvwL cvj‡b jvfRbK K…wl cÖhyw³i e¨envi, wbweo  Pvlvev` I Lvgvi 

e¨e ’̄vcbvi AšÍivq mg~n wPwýZKiY I Zvi mgvav‡bi gva¨‡g K„wl Lvgv†ii mvwe©K Avq e„w× Z_v K…l‡Ki Rxebgvb 

Dbœq‡b ivBm dvwg©s wm‡÷gm wefvM wbiwew”Qbœfv‡e KvR K‡i hv‡”Q| weMZ wZb eQ‡i AviGdGm wefvM 2 wU DbœZ 

I jvfRbK km¨web¨vm cÖhyw³ D™¢veb K‡i jeYv³ I Lov cÖeY AÂ‡j Pvlvev‡`i Rb¨ mycvwik K‡i‡Q| ivBm dvwg©s 

wm‡÷gm wefvM cÖhyw³ RbwcªqKiY I we Í̄v‡ii j‡ÿ¨ ivR¯̂ ev‡RU I wewfbœ Kg©m~wP/cÖK‡íi AvIZvq weÁvbx, 

m¤úªmviYKg©x I K„lKmn ‡gvU 570 Rb‡K cÖwkÿY cÖ`vb K‡i‡Q Ges 51 wU gvV w`e‡mi Av‡qvRb K‡i‡Q| wefvMxq 

Kvh©µg I cÖhyw³mg~n bxwZwba©viK, wewfbœ M‡elYv cÖwZôv‡bi weÁvbx I K…wl m¤úªmviY we‡klÁ ch©v‡q 

AewnZKiY/gZwewbg‡qi j‡ÿ¨ 15 wU cÖKvkbv I 15 wU †mwgbvi/Kg©kvjvi Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q| 

 

 

mgm¨v I P¨v‡jÄmg~n 

evsjv‡`‡k cÖwZeQi 22 jÿ †jvK evo‡Q| Ab¨w`‡K K…wl Rwgi cwigvY, Rwgi De©iZv, f~Mf© ’̄ cvwbmn cÖvK…wZK 

m¤ú` Ges K…wl kÖwgK µgvš^‡q n«vm cv‡”Q| G Ae ’̄vq Kg Rwg‡Z AwaK dmj mg„× km¨web¨vm D™¢ve‡bi gva¨‡g 

Drcv`bkxjZv বৃবদ্ধ করা M‡elYv †ÿ‡Î GK weivU P¨v‡jÄ| GQvov cwiewZ©Z Rjevqyi cÖfv‡e Liv, jeYv³Zv, 

Rjve×Zv, RjvgMœZv, VvÛv, Zvc, †cvKvgvKo I †ivM evjvB e„w×i Kvi‡Y fwel¨‡Z †`‡k Lv`¨ Drcv`b K‡g 

hvIqvi Avk¼v †`Lv w`‡q‡Q| G †cÖwÿ‡Z ivBm dvwg©s wm‡÷gm wefv‡Mi M‡elYv Kvh©µg‡K kw³kvjxKi‡Yi gva¨‡g 

Rjevqyi P¨v‡jÄ †gvKv‡ejv Ges avbwfwËK km¨web¨v‡mi Drcv`bkxjZv e„w×i j‡ÿ¨ cÖwZK~j cwi‡ek Dc‡hvMx 

km¨web¨vm wfwËK cÖhyw³i D™¢veb I Dbœqb GKvšÍ cÖ‡qvRb| 

 

 

fwel¨r cwiKíbv 

†UKmB Lv`¨ ¯̂q¤¢iZv AR‡©bi j‡ÿ¨ cwiewZ©Z Rjevqyi cÖfve †gvKv‡ejv K‡i সনরজবর্নন খার্ার বিন্যাস গনিষণা, 

cªwZK~jZv mwnòy, ̄ ^í †gqvw` dmj/RvZ mg„× km¨web¨vm Ges Pvlvev` cÖhyw³i D™¢veb I Dbœqb K‡i Drcv`bkxjZv 

I কৃষনকর Rxebgvb Dbœq‡bi Kvh©µg fwel¨Z (¯̂í, ga¨ I `xN© †gqvw`) cwiKíbvq AšÍf©~³ Kiv n‡q‡Q| 

 

 

2022-23 A_© erm‡ii m¤¢ve¨ cÖavb AR©b mg~nt 

 m¤ú` mvkÖqx লাভজনক km¨ ও খার্ার web¨vm cÖhyw³ D™¢ve‡bi j‡ÿ¨ cixÿY I g~j¨vqb Ae¨vnZ ivLv| 

 ¯̂ívqZb cyKz‡i mgwš^Z mewR, gvQ, dj e¨e ’̄vcbv cixÿY m¤úv`b| 

 AÂjwfwËK km¨web¨vm I K‡¤úv‡b›U †UK‡bvjwRi D™¢veb/g~j¨vqY| 

 cÖwZK~j  cwi‡e‡k (eb¨v, jeYv³Zv, Liv ইতযাবদ) km¨web¨vm cÖhyw³i Dci cixÿY m¤úv`b| 

 cÖhyw³ RbwcªqKiY I we Í̄v‡ii j‡ÿ¨ ২০০ সংবিষ্টKg©x I K „lK‡K cÖwkÿY cÖ`vb Ges ২৫ wU gvV w`e‡mi 

Av‡qvRb করা| 

 ৫ wU M‡elYv cÖeÜ cÖKvk Kiv। 



 

  

 

 

প্রস্তািনা 

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

র্থার্থ ব্যবহার চনচিিকরমণর োধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর র্থার্থ বাস্তবায়মনর লমক্ষ্য- 

 

 

 

 

evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUD‡Ui AvIZvaxb ivBm dvwg©s wm‡÷gm wefv‡Mi cÖavb  

 

Ges 

 

K…wl gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUD‡Ui gnvcwiPvj‡Ki g‡a¨ ২০২২ 

mv‡ji Ryb gv‡mi ১৪ Zvwi‡L GB evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ ¯^vÿwiZ nj| 

 

 

GB Pzw³‡Z ¯^vÿiKvix Dfqcÿ wbgœwjwLZ welqmg~‡n m¤§Z n‡jb: 

 

 

  



†mKkb 1 
 

ivBm dvwg©s wm‡÷gm wefv‡Mi iƒcKí, Awfjÿ¨, Kg©m¤úv`‡bi †ÿÎ Ges Kvh©vewj 
 

1.1 iƒcKí  

jvMmB km¨ ও খার্ার web¨vm cªhyw³ D™ ¢veb I Dbœqb| 

 

1.2 Awfjÿ¨ 

avb wfwËK km¨ I খার্ার বিন্যাস এিং উন্নত K‡¤úv‡b›U †UK‡bvjwR D™¢ve‡bi gva¨‡g ‡UKmB Lv`¨ wbivcËv 

AR©‡b mnvqZv Kiv| 

 

1.3  Kg©m¤úv`‡bi †ÿÎ   
 

1) dm‡ji Drcv`b I Drcv`bkxjZv e„w× 

2) K…wl DcKi‡Yi mnRjf¨Zv I mieivn e„w×KiY 

3) Kg©e¨e ’̄vcbvq †ckv`vix‡Z¡i Dbœqb 

 

mykvmb I ms¯‹vig~jK Kg©m¤úv`‡bi †ÿÎ 

1. mykvmb I ms¯‹vig~jK Kvh©µ‡gi ev Í̄evqb †Rvi`viKiY 

 

 

1.4 Kvh©vewj  

1. AbyK~j cwi‡ek Dc‡hvMx avbwfwËK DbœZ km¨ I খার্ার web¨vm এিং K‡¤úv‡b›U †UK‡bvjwR 

D™¢veb I we¯Ívi Kiv| 

 

2. jeYv³Zv, Liv, RjgMœZv ইতযাবদ NvZ mwnòz GjvKvwfwËK DbœZ km¨web¨vm, K‡¤úv‡b›U 

†UK‡bvjwR D™¢veb I we¯Ívi Kiv| 

 

3. D™¢vweZ avbwfwËK DbœZ km¨ I খার্ার web¨vm এিং K‡¤úv‡b›U †UK‡bvjwR msµvšÍ cÖKvkbv| 

 

4. DbœZ km¨ I খার্ার web¨vm এিং K‡¤úv‡b›U †UK‡bvjwR we¯Ív‡ii j‡ÿ¨ avb I Ab¨vb¨ dm‡ji 

¸YMZ gvbm¤úbœ exR weZiY| 

 

5. AvšÍR©vwZK I †`kxq wewfbœ cÖwZôv‡bi mv‡_ M‡elYv ms‡hvM ¯’vcb Kiv| 



 

‡mKkb 2 

wewfbœ Kvh©µ‡gi P~ovšÍ djvdj/cÖfve 

 

P~ovšÍ djvdj/cÖfve  Kg©m¤úv`b m~PKmg~n  GKK cÖK…Z AR©b jÿ¨gvÎv 

2022-23* 

cÖ‡ÿcY wba©vwiZ jÿ¨gvÎv AR©‡bi 

†ÿ‡Î †hŠ_fv‡e `vwqZ¡ cÖvß 

gš¿Yvjq/wefvM/ms ’̄vmg~‡ni 

bvg 

DcvË m~Î  

2020-21 2021-22 2023-24 2024-25 

1 2 3 5 5 6 7 8 9 10 

K…wl Rwgi m‡e©v”P e¨envi wbwðZ Kiv 

hv‡e Z_v ‡gvU Drcv`bkxjZv e„w×mn 

K…lK cwiev‡ii mvwe©K Avq e„w×র 

র্াধ্যনর্ তানদর Rxebgv‡bi Dbœqb n‡e 

1.1.1 AÂj wfwËK km¨ I 

খার্ার web¨vm ˆewkóvqb 

এিং m¤¢ve¨ Dbœqb   

msL¨v 1 5 ৩ ২ ২ DAE, BADC, NARS 
cÖwZôvb mg~n 

weª evwl©K cÖwZ‡e`b 

1.1.2 km¨ বিন্যাস 

বনবিড়ীকরণ I Dbœqb 

  

msL¨v 4 10 4 4 4 DAE, BADC, NARS 
cÖwZôvb mg~n 

weª evwl©K cÖwZ‡e`b 

১.১.৩ িসত িাবড়র আংবগনার 

সনি মাত্তর্ ি¨িহার  

 

msL¨v 2 8 ৫ ৫ ৫ DAE, BADC, NARS 
cÖwZôvb mg~n 

weª evwl©K cÖwZ‡e`b 

১.১.৪ A¨v‡MÖv-d‡iw÷ª 

cixÿY ও Dbœqb 

msL¨v 2 ৬ ৩ ৩ ৩ DAE, BADC, NARS 
cÖwZôvb mg~n 

weª evwl©K cÖwZ‡e`b 

1.1.৫ ‰ewi cwi‡e‡k 

উপন াগী km¨ web¨v‡mi 

Uªvqvj ও Dbœqb 

msL¨v 2 25 ১২ ১০ ১০ DAE, BADC, NARS 
cÖwZôvb mg~n 

weª evwl©K cÖwZ‡e`b 

K…lK nv‡Z Kj‡g cÖhyw³ mg~n AvqZ¡ 

Ki‡Z cvi‡e এিং তানদর দেতা e „w× 

cv‡e 

1.2.১  K…lK cÖwkÿY msL¨v 100 ২০০ ২০০ 200 200 DAE, NARS cÖwZôvb 

mg~n 

weª evwl©K cÖwZ‡e`b 

1.2.২ K…lK gv‡V km¨ I 

Lvgvi web¨vm Uªvqvj/gvV 

w`em/প্রদশ মনী 

msL¨v 10 30 ৩০ ২০ ২০ DAE, BADC, NARS 
cÖwZôvb mg~n 

weª evwl©K cÖwZ‡e`b 

ক্ষদনশর Rb‡Mvwôi g‡a¨ DbœZ K…wl 

cÖhyw³i িারণা e „w× cv‡e এিং 

cÖhyw³সমূহ e¨env‡ii e¨vcv‡i 

DrmvwnZ n‡e   

1.৩.১ 

cÖwZ‡e`b/cÖKvkbv/†mwgbvi/ 

IqvK©kc 

msL¨v ১০ ১০ 5 5 5 DAE, BADC, NARS 
cÖwZôvb mg~n 

weª evwl©K cÖwZ‡e`b 

*

2022-23 A_©eQ‡ii jÿ¨gvÎv  

 



 

‡mKkb 3: Kg©m¤úv`b cwiKíbv 

 

Kg©m¤úv`b †ÿÎ ‡ÿ‡Îi 

gvb 

Kvh©µg  Kg©m¤úv`b m~PK MYbv 

c×wZ 

GKK Kg© 

m¤úv`b 

m~P‡Ki 

gvb  

cÖK„Z AR©b jÿ¨gvÎv/wbY©vqK 2022-23 cÖ‡ÿcY  cÖ‡ÿcY  

AmvaviY AwZ 

DËg 

DËg PwjZ gvb P. gv‡bi 

wb‡gœ 

2023-24 2024-25 

2020-21 2021-22 

100% 90% 80% 70% 60% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ivBm dvwg©s wm‡÷gm wefvM -Gi Kg©m¤úv`b †ÿÎmg~n 

1। dm‡ji 

Drcv`b I 

Drcv`bkxjZv e„w× 

35 

1.1 avb wfwËK km¨ I 

Lvgvi web¨vm cÖhyw³ 

D™¢veb  

1.1.1 AÂj wfwËK km¨ I খার্ার web¨vm 

ˆewkóvqb এিং m¤¢ve¨ Dbœqb   

 msL¨v 10 1 5 3 2 1 - - 2 2 

1.1.2 km¨ বিন্যাস বনবিড়ীকরণ I Dbœqb  msL¨v 10 4 4 4 3 2 1 - 4 4 

১.১.৩ A¨v‡MÖv-d‡iw÷ª cixÿY    msL¨v 5 2 6 ৩ 1 - - - ৩ ৩ 

১.১.৪ িসত িাবড়র আংবগনার সনি মাত্তর্ 

ি¨িহার  

 msL¨v ৫ 2 8 ৫ 4 2 1 - ৫ ৫ 

1.1.৫ ‰ewi cwi‡e‡k উপন াগী km¨ 

web¨v‡mi Uªvqvj 

 msL¨v 5 - 25 12 11 10 9 7 10 10 

2| K…wl DcKi‡Yi 

mnRjf¨Zv  I 

mieivn e„w×KiY 

25 2.1 avbwfwËK km¨ I 

Lvgvi web¨vm cÖhyw³ 

we Í̄vi 

2.1.1 প্রবশবেত কৃষক  msL¨v 10 100 ২০০ ২০০ 160 120 80 40 200 200 

 

 2.1.২ K…lK gv‡V km¨ I Lvgvi web¨vm 

Uªvqvj/gvV w`em/প্রদশ মনী 

 msL¨v 15 10 30 30 25 20 15 10 20 20 

3| Kg©e¨e ’̄vcbvq 

†ckv`vix‡Z¡i 

Dbœqb 

10 3.1 cÖKvkbv I 

MY‡hvMv‡hvM  

3.1.1 cÖwZ‡e`b/cÖKvkbv/†mwgbvi/ 

IqvK©kc 

 msL¨v 10 10 10 5 4 3 2 1 5 5 

   

ivBm dvwg©s wm‡÷gm wefvM -Gi mykvmb I ms¯‹vig~jK Kg©m¤úv`b †ÿÎmg~n 

mykvmb I 

ms¯‹vig~jK 

Kvh©µ‡gi ev¯Íevqb 

†Rvi`viKiY 

30  

১) শুদ্ধািার কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 
শুদ্ধািার কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিাবয়ত 

 

ক্রর্  

পুবিত 

প্রাপ্ত 

নম্বর 

১০ 

- - 50 40 30 20 10 50 50 



 

   ২) ই-গভন্যমান্স/ উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

ই-গভন্যমান্স/ উদ্ভািন কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ত 

ক্রর্ 

পুবিত 

প্রাপ্ত 

নম্বর 

১০ 
- - 50 40 30 20 10 50 50 

৩) তথ্য অবিকার 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

তথ্য অবিকার কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিাবয়ত ক্রর্ 

পুবিত 

প্রাপ্ত 

নম্বর 

৩ - - 25 20 15 10 5 25 25 

৪) অবভন াগ প্রবতকার 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

অবভন াগ প্রবতকার কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ত 

ক্রর্ 

পুবিত 

প্রাপ্ত 

নম্বর 

৪ - - 25 20 15 10 5 25 25 

৫) ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ত 

ক্রর্ 

পুবিত 

প্রাপ্ত 

নম্বর 

৩ - - 25 20 15 10 5 25 25 

*

2022-23 A_©eQ‡ii jÿ¨gvÎv 



 
 

 

 

 



ms‡hvRbx-1: kãms‡ÿc 
µwgK b¤^i kãms‡ÿc weeiY 

1 we Avi Avi AvB evsjv‡`k ivBm wimvP© Bbw÷wUDU 

2 AviGdGm ivBm dvwg©s wm‡÷gm 

3 GbGAviGm b¨vkbvj GwMÖKvjPvivj wimvP© wm‡÷g 

4 weGwWwm evsjv‡`k GwMÖKvjPvivj †Wfjc‡g›U K‡c©v‡ikb 

5 wWGB wWcvU©‡g›U Ae GwMÖKvjPvivj G·‡Ubkb 
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ms‡hvRbx-2: Kg©m¤úv`b e¨e¯’vcbv I cÖgvYK 

µwgK 

bs 

Kvh©µg Kg©m¤úv`b m~PK ev¯ÍevqbKvix AbywefvM, 

AwakvLv, kvLv 

jÿ¨gvÎv AR©‡bi cÖgvYK 

1 1.1 avb wfwËK km¨ I Lvgvi 

web¨vm cÖhyw³ D™¢veb 

1.1.1 AÂj wfwËK km¨ I খার্ার web¨vm ˆewkóvqb এিং m¤¢ve¨ 

Dbœqb   

1.1.2 km¨ বিন্যাস বনবিড়ীকরণ I Dbœqb 

1.1.3 িসত িাবড়র আংবগনার সনি মাত্তর্ ি¨িহার 

১.১.৪ A¨v‡MÖv-d‡iw÷ª cixÿY ও Dbœqb   
১.১.৫ ‰ewi cwi‡e‡k উপন াগী km¨ web¨v‡mi Uªvqvj ও Dbœqb   

AviGdGm wefvM Ges mswkøó 

AvÂwjK Kvh©jq mg~n 

weªi evwl©K cÖwZ‡e`b, Rvb©vj I 

Ab¨vb¨ cÖKvwkZ cÖwZ‡e`b 

2 2.1 avbwfwËK km¨ I Lvgvi 

web¨vm cÖhyw³ we¯Ívi 

2.1.1 K…lK cÖwkÿY 

2.1.2 K…lK gv‡V km¨ I Lvgvi web¨vm Uªvqvj/gvV w`em  

AviGdGm wefvM Ges mswkøó 

AvÂwjK Kvh©jq mg~n 

weªi evwl©K cÖwZ‡e`b, Rvb©vj I 

Ab¨vb¨ cÖKvwkZ cÖwZ‡e`b 

3 3.1 cÖKvkbv I MY‡hvMv‡hvM  3.1.1 cÖwZ‡e`b/cÖKvkbv/†mwgbvi/ IqvK©kc 

 

AviGdGm wefvM Ges mswkøó 

AvÂwjK Kvh©jq mg~n 

weªi evwl©K cÖwZ‡e`b, Rvb©vj I 

Ab¨vb¨ cÖKvwkZ cÖwZ‡e`b   
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ms‡hvRbx-3: Ab¨ Awd‡mi m‡½ mswkøó Kg©m¤úv`b m~PKmg~n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvh©µg Kg©m¤úv`b m~PK ‡h mKj cÖwZôv‡bi 

mv‡_ mswkøó 

mswkøó Awd‡mi mv‡_ 

Kvh©µg mgš^‡qi †KŠkj 

1.1 avb wfwËK km¨ I Lvgvi web¨vm 

cÖhyw³ D™¢veb 

1.1.1 AÂj wfwËK km¨ I খার্ার web¨vm ˆewkóvqb এিং m¤¢ve¨ Dbœqb   

1.1.2 km¨ বিন্যাস বনবিড়ীকরণ I Dbœqb 

1.1.3 িসত িাবড়র আংবগনার সনি মাত্তর্ ি¨িহার 

১.১.৪ A¨v‡MÖv-d‡iw÷ª cixÿY ও Dbœqb   
১.১.৫ ‰ewi cwi‡e‡k উপন াগী km¨ web¨v‡mi Uªvqvj ও Dbœqb   

evsjv‡`k K…wl M‡elYv 

Bbw÷wUDU 

K…wl m¤úªmviY Aw`ßi 

evsjv‡`k K…wl Dbœqb 

K‡c©v‡ikb 

exR, DcKiY I cÖhyw³MZ 

Z_¨ mnvqZv MÖnY Kiv 

n‡e| 

2.1 avbwfwËK km¨ I Lvgvi web¨vm 

cÖhyw³ we¯Ívi 

2.1.1 K…lK cÖwkÿY 

2.1.2 K…lK gv‡V km¨ I Lvgvi web¨vm Uªvqvj/gvV w`em 

evsjv‡`k K…wl M‡elYv 

Bbw÷wUDU 

K…wl m¤úªmviY Aw`ßi 

gvV cixÿ‡Yi Rb¨ K…lK 

wbe©vPb I cÖhyw³ m¤úªmviY 

†KŠkj Aej¤^‡bi wel‡q 

mnvqZv MÖnY Kiv n‡e| 

3.1 cÖKvkbv I MY‡hvMv‡hvM  3.1.1 cÖwZ‡e`b/cÖKvkbv/†mwgbvi/ IqvK©kc 

 

K…wl m¤úªmviY Aw`ßi Kg©KZ©vM‡Yi Dcw¯’wZ 

wbwðZ K‡i †mwgbvi 

IqvK©kc Av‡qvRb Kiv 

n‡e| 
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েংমর্াজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধািার ক্ষকৌশল কর্ ম-পবরকল্পনা 
বিভানগর নার্: ivBm dvwg©s wm‡÷gm wefvM 

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 পনয়ন্ট ৪ লক্ষ্যোত্রা   ১ ১ ১ ১    

অজযন      

১.২ ননচিকিা কচেটির 

েিার চেিান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবাচয়ি 

চেিান্ত 

৪ % ক্ষফাকাল পনয়ন্ট ১০০ লক্ষ্যোত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজযন      

১.৩ সুশােন প্রচিষ্ঠার চনচেত্ত 

অংশীজমনর 

(stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  েিা 

অনুচষ্ঠি েিা ৪ েংখ্যা ক্ষফাকাল পনয়ন্ট ২ লক্ষ্যোত্রা - ১ - ১    

অজযন      

১.৪ শুিািার েংক্রান্ত 

প্রচশক্ষ্ণ আময়াজন  

প্রচশক্ষ্ণ 

আময়াচজি 

  ২ েংখ্যা ক্ষফাকাল পনয়ন্ট 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 পনয়ন্ট ৪ লক্ষ্যোত্রা 

 

১ ১ ১ ১   পবরষ্কার 

পবরচ্ছন্নতা 

বৃবদ্ধ কা মক্রর্ 

ও 

টিওএন্ডইভুি 

অমকমজা 

োলাোল 

চনষ্পচত্তকরণ 

 

অজযন      
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২.  ক্রময়র সক্ষ্মত্র শুিািার ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অথ য বছমরর 

ক্রয়-পচরকল্পনা  

ওময়বোইমর্ প্রকাশ 

ক্রয়-পচরকল্পনা 

ওময়বোইমর্ 

প্রকাচশি 

৩ িাচরখ ক্ষফাকাল পনয়ন্ট 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 পনয়ন্ট ৪ লক্ষ্যোত্রা ১ ১ ১ ১   প্রর্াণক 

বহসানি 

ক্ষরবজস্টানরর 

ফন াকবপ 

সংযুক্ত করনত 

হনি 

অজযন      

৩.২ গণশুনানী অনুবষ্ঠত ৮ সংখ্যা ক্ষফাকাল পনয়ন্ট ২ লক্ষ্যোত্রা - ১ - ১   শুনানী 

আনয়াজননর 

ক্ষনাটিশ, 

উপবস্থবত ও 

বস্থরবিত্র 

প্রর্াণক 

বহসানি বদনত 

হনি 

অজযন      

৩.৩ োলাোল ইনমিন্টচর ও 

স্থাবর অস্থাবর েম্পচত্তর 

চহোব 

ইননভন্টবর 

সম্পাদন 

৮ সংখ্যা ক্ষফাকাল পনয়ন্ট ১ লক্ষ্যোত্রা - - - ১   স্থাবর অস্থাবর 

েম্পচত্তর 

চহোব প্রোণক 

চহোমব চদমি 

হমব 

অজযন      

৩.৪ সেৌসুে ওয়ারী বীজ িান 

উৎপাদন ও চবিরমণর 

িাচলকা 

িীজ িান 

উৎপাদন ও  

বিতরণ 

৮ পবরর্াণ ক্ষফাকাল পনয়ন্ট ৪ 

 

লক্ষ্যোত্রা ১ ১ ১ ১   সেৌসুে ওয়ারী 

বীজ িান 

উৎপাদন ও 

চবিরমণর 

িাচলকা 

প্রোনক 

চহোমব চদমি 

হমব। 

অজযন      
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সংন াজনী-৫ 

ই-গভন্যমান্স ও উদ্ভািন কর্ মপবরকল্পনা ২০২২-২০২৩ 

ক্রর্ কা মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূিক একক 
কর্ মসম্পাদন 

সূিনকর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসািারণ উত্তর্ িলবত র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ 

[ ১.১] একটি উদ্ভািনী িারণা/ক্ষসিা 

সহবজকরণ/বিবজ াইনজশন 

িাস্তিায়ন 

[ ১.১.১] একটি উদ্ভািনীিারণা/ক্ষসিা 

সহবজকরণ/বিবজ াইনজশন িাস্তিাবয়ত তাবরখ ১০ ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ 

০২ [ ২.১] ই-নবির ব্যিহার বৃবদ্ধ [২. ১.১] ই-ফাইনল  ক্ষনা  বনষ্পবত্তকৃত % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

০৩ 
[ ২.১] তথ্য িাতায়ন 

হালনাগাদকরণ 

[৩. ১.১] তথ্য িাতায়ন হালনাগাদকৃত 
সংখ্যা ১৫ ৪ ৩ ২ 

০৪ 

[ ৪.১] ৪ি ম বশল্পবিপ্লনির িানলি 

ক্ষর্াকনিলায় করণীয় বিষনয় 

অিবহতকরণ সভা/কর্ মশালা 

আনয়াজন 

[ ৪.১.১] ৪ি ম বশল্পবিপ্লনির িানলি 

ক্ষর্াকনিলায় করণীয় বিষনয় 

অিবহতকরণ সভা/কর্ মশালা আনয়াবজত 
সংখ্যা ৫ ২ ১ -- 

০৫ 

 

[ ৫.১] ই-গভন্যমান্স ও উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

[ ৫.১.১] কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

সংক্রান্ত প্রবশেণ আনয়াবজত 
সংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫. ১.২] কর্ মপবরকল্পনার অি মিাবষ মক স্ব-

মূল্যায়ন প্রবতনিদন উর্ধ্মতন কর্তমপনের 

বনক  ক্ষপ্রবরত 

তাবরখ ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 
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সংন াজনী-৬ 

ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত িাস্তিায়ন কর্ মপবরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

কা মক্রনর্র 

ক্ষেত্র 
র্ান কা মক্রর্ কর্ মস্পাদন সূিক একক 

কর্ মস

ম্পাদনন 

সূিনকর 

র্ান 

প্রকৃত 

অজমন 

২০২০-

২০২১ 

প্রকৃত 

অজমন 

২০২১-

২০২২ 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসািারণ 
অবত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

িলবত 

র্ান 

িলবত র্াননর 

বননে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাবতষ্ঠাবনক ১৮ 

[ ১.১] ত্রত্রর্াবসক বভবত্তনত ক্ষসিা প্রদান 

প্রবতশ্রুবত সংক্রান্ত পবরিীেণ কবর্টি 

পুন মগঠন 

[ ১.১.১] কবর্টি পুন মগঠিত 
সং

খ্যা 
৩   ৪ ৩ ২ ১  

[ ১.২] ত্রত্রর্াবসক বভবত্তনত ক্ষসিা প্রদান 

প্রবতশ্রুবত সংক্রান্ত পবরিীেণ কবর্টির 

সভার বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 

[ ১.৩.১] বসদ্ধান্ত িাস্তিাবয়ত 

এিং প্রবতনিদন ক্ষপ্রবরত % ৪   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[ ১.৩] ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত বিষনয় 

আওতািীন দপ্তর/সংস্থার সর্ন্বনয় 

ত্রত্রর্াবসক বভবত্তনত সভা আনয়াজন 

[ ১.২.১] সভা আনয়াবজত 
সং

খ্যা 
২   ৪ ৩ ২ ১  

[ ১.৪] ত্রত্রর্াবসক বভবত্তনত ক্ষসিা  প্রদান 

প্রবতশ্রুবত হালনাগাদকরণ (আওতািীন 

দপ্তর/সংস্থাসহ) 

[ ১.৪.১] হালনাগাদকৃত 
সং

খ্যা 
৯   ৪ ৩ ২ ১  

সের্তা 

অজমন 
৭ 

[ ২.১] ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত বিষয়ক 

কর্ মশালা/প্রবশেণ/ক্ষসবর্নার 

আনয়াজন 

[ ২.১.১]প্রবশেণ/কর্ মশালা 

আনয়াবজত 
সং

খ্যা 
৩ - - ২ ১ - - - 

[ ২.২] ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত বিষনয় 

ক্ষস্টকনহাল্ডারগনণর  সর্ন্বনয় 

অিবহতকরণ সভা আনয়াজন 

[ ২.২.১] অিবহতকরণ সভা 

আনয়াবজত 
সং

খ্যা 
৪ - - ২ ১    
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সংন াজনী-৭ 

অবভন াগ প্রবতকার ব্যিস্থা সংক্রান্ত কর্ মপবরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

কা মক্রনর্র 

ক্ষেত্র 
র্ান কা মক্রর্ কর্ মস্পাদন সূিক একক 

কর্ মসম্পা

দনন 

সূিনকর 

র্ান 

প্রকৃত 

অজমন 

২০২০-

২০২১ 

প্রকৃত 

অজমন 

২০২১-

২০২২ 

লেযর্াত্র  ২০২২-২০২৩ 

অসািারণ 
অবত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

িলবত 

র্ান 

িলবত র্াননর 

বননে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাবতষ্ঠাবনক 

ক 
১৪ 

[ ১.১] অবভন াগ বনষ্পবত্ত কর্ মকতমা (অবনক) ও 

আবপল কর্ মকতমার তথ্য ওনয়িসাইন  এিং 

বজআরএস সফ ওয়যানর (প্রন াজয ক্ষেনত্র) 

ত্রত্রর্াবসক বভবত্তনত হালনাগাদকরণ 

[ ১.১.১] অবনক ও আবপল 

কর্ মকতমা তথ্য  হালনাগাদকৃত 

এিং ওনয়িসাইন   

আপনলািকৃত 

সংখ্যা ৪   ৪ ৩    

[ ১.২] বনবদ মষ্ট সর্নয় অনলাইনন/অফলাইনন প্রাপ্ত 

অবভন াগ বনষ্পবত্ত 

[ ১.২.১] অবভন াগ 

বনষ্পবত্তকৃত 
% ৭   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[ ১.৩] অবভন াগ বনষ্পবত্ত  সংক্রান্ত র্াবসক 

প্রবতনিদন উর্ধ্মতন কর্তমপে িরাির ক্ষপ্ররণ 

[ ১.৩.১] প্রবতনিদন ক্ষপ্রবরত 
% ৩   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

সের্তা 

অজমন 
১১ 

[ ২.১] কর্ মকতমা/কর্ মিারীনদর অবভন াগ 

প্রবতকার ব্যিস্থা এিং বজআরএস সফ ওয়যার 

বিষয়ক প্রবশেণ আনয়াজন 

[২. ১.১] প্রবশেণ আনয়াবজত 

সংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 

  

[২.২] ত্রত্রর্াবসক বভবত্তনত পবরিীেণ এিং 

ত্রত্রর্াবসক পবরিীেণ প্রবতনিদন উর্ধ্মতন 

কর্তমপনের বনক  ক্ষপ্ররণ 

[২.২.১] ত্রত্রর্াবসক প্রবতনিদন 

ক্ষপ্রবরত 
সংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১  

  

[২.৩] অবভন াগ প্রবতকার ব্যিস্থাপনা বিষনয় 

ক্ষস্টকনহাল্ডারগনণর সর্ন্বনয় অিবহতকরণ সভা 

আনয়াজন 

[২.৩.১] সভা আনয়াবজত সংখ্যা ৪   ২ ১    
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সংন াজনী-৮ 

তথ্য অবিকার বিষনয় ২০২২-২০২৩ অি মিছনরর িাবষ মক কর্ মপবরকল্পনা 

কর্ মসম্পাদননর 

ক্ষেত্র 
র্ান কা মক্রর্ কর্ মস্পাদন সূিক একক 

কর্ মসম্পাদন 

সূিনকর র্ান 

প্রকৃত 

অজমন 

২০২০

-২০২১ 

প্রকৃত 

অজমন 

২০২১-

২০২২ 

লেযর্াত্র  ২০২২-২০২৩ 

অসািারণ অবত উত্তর্ উত্তর্ 
িলবত 

র্ান 

িলবত 

র্াননর 

বননে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ০৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাবতষ্ঠাবনক ১০ 

[ ১.১] তথ্য অবিকার আইন অনু ায়ী 

বনি মাবরত সর্নয়র র্নধ্য তথ্য প্রাবপ্তর 

আনিদনবনষ্পবত্ত 

[ ১.১.১] বনি মাবরত সর্নয়র 

র্নধ্য তথ্য প্রাবপ্তর আনিদন 

বনষ্পবত্ত 

% ০৬   ১০০% ৯০% ৮০% - - 

সের্তা বৃবদ্ধ ১৫ 

[ ১.২] স্বতঃপ্রনণাবদতভানি প্রকাশন াগ্য 

সকর তথ্য হালনাগাদ কনর ওনয়িসাএ   

প্রকাশ 

[ ১.২.১] হালনাগাদকৃত তথ্য 

ওনয়িসাইন  প্রকাবশত তাবরখ ০৪   

৩১-১২-২০২২ ১৫-০১-২০২৩ ৩১-০১-২০২৩ - - 

৩০-০৬-২৩ - - - - 

[ ১.৩] িাবষ মক প্রবতনিদন প্রকাশ [ ১.৩.১] বনি মাবরত সর্নয় 

িাবষ মক প্রবতনিদন প্রকাবশত 
তাবরখ ০৩   

৩০-০৬-

২০২২ 
৩১-১০-২০২২ ৩১-১১-২০২২ - - 

[ ১.৪] তথ্য অবিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ 

িারা অনুসানর  ািতীয় তনথ্যর কযা ালগ ও 

ইননিক্স ত্রতবর/হালনাগাদকরণ 

[ ১.৪.১] তনথ্যর কযা ালগ ও 

ইননিক্স 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত 

তাবরখ ০৩   ৩১-১২-২০২২ ১৫-০১-২০২৩ ৩১-০১-২০২৩ - - 

[ ১.৫] তথ্য অবিকার  আইন ও বিবিবিিান 

সম্পনকম জনসনিতনতা বৃবদ্ধকরণ 

[১.৫.১] প্রিার কা মক্রর্ 

সম্পন্ন 
সংখ্যা ০৪   ৩ ২ ১ - - 

[ ১.৬] তথ্য অবিকার আইন, ২০০৯ ও এর 

বিবির্ালা, প্রবিিানর্ালা, স্বতঃপ্রনণাবদত 

তথ্য প্রকাশ বননদ মবশকাসহ  সংবিষ্ট বিষনয় 

কর্ মকতমা/কর্ মিারীনদর প্রবশেণ আনয়াজন 

[১.৬.১] প্রবশেণ আনয়াবজত 

সংখ্যা ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[ ১.৭] তথ্য অবিকার সংক্রান্ত প্রনতযকটি 

ত্রত্রর্াবসক অগ্রগবত প্রবতনিদন বনি মাবরত 

সর্নয় ওনয়িসাইন র তথ্য অবিকার 

ক্ষসিািনক্স প্রকাশ 

[ ১.৭.১] ত্রত্রর্াবসক অগ্রগবত  

প্রবতনিদন ওনয়িসাইন র 

তথ্য অবিকার ক্ষসিািনক্স 

প্রকাবশত 

সংখ্যা ০২   ৪ ৩ ২ ১ - 
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