
 

 

 

 

বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট 

 

 

 

 প্রধান, লাইদেস্টি শাখা  

এবাং 

মহাপস্টিচালক, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট 

 এি মদে স্বাক্ষস্টিত  

 

 

 

 

বাস্টষ িক কম ©সম্পােন চুস্টি  

 

 

 

১ জুলাই, ২০২২ - ৩০ জুন, ২০২৩ 



 

 

সূস্টচপত্র 

 

স্টবষয় পৃষ্ঠা নাং  

কম িসম্পােদনি সাস্টব িক স্টচত্র ৩ 

প্রস্তাবনা  (Preamble) ৪ 

সসকশন-১ :  লাইদেস্টি শাখাি কম©সম্পােদনি সাস্টব িক স্টচত্র ৫ 

সেকশন ২: বিবিন্ন কার্ যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল / প্রভাব  ৬ 

সেকশন ৩: কে যেম্পাদন পবরকল্পনা  ৮ 

সাংদ াজনী ১:  শব্দসাংদক্ষপ ১০ 

সাংদ াজনী ২: কে যেম্পাদন ব্যিস্থাপনা ও প্রোনক ১১ 

েংমর্াজনী ৩: অন্য অস্টফদসি সদে সাংস্টিষ্ট কে যেম্পাদন সূচকেমূহ 1২ 

সাংদ াজনী ৫: আঞ্চস্টলক / মাঠ প িাদয়ি কা িালদয়ি জাতীয় শুদ্ধাচাি সকৌশল কম িপস্টিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 1৩ 

সাংদ াজনী৬: ই-গিন্যযান্স ও উদ্ভাবন কে যপবরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 1৫ 

সাংদ াজনী৭: অস্টভদ াগ প্রস্টতকাি ব্যবস্থা  কম িপস্টিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 1৬ 

সাংদ াজনী৮: সসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত কম িপস্টিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 1৭ 

সাংদ াজনী9: তথ্য অস্টধকাি স্টবষদয় ২০২২-২০২৩ অর্ য িছমরর বাস্টষ িক কম িপস্টিকল্পনা  1৮ 

 

 



লাইদেস্টি শাখাি কম ©সম্পােদনি সাস্টব িক স্টচত্র 

সাম্প্রস্টতক অজ ©ন, চযাদলঞ্জ এবাং ভস্টবষ্যৎ পস্টিকল্পনা  

সাম্প্রস্টতক বছি সমূদহি (৩ বছি) প্রধান অজ ©নসমূহঃ 

১. ধান বাাংলাদেদশি উন্নয়দনি মূলস্টভস্টি । সটকসই খাদ্যস্টনিাপিা স্টনস্টিত কিদণি জন্য উন্নত ধাদনি জাত ও উৎপােন 

প্রযুস্টি উদ্ভাবদনি মােদম এ স্টভস্টিদক শস্টিশালী কিা বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট (স্টে) অন্যতম লক্ষয । এ 

লদক্ষয স্টে- লাইদেস্টি স্টবগত স্টতন ০৩ বছি গদবষকদেি গদবষণা কাদজ সহায়তা প্রোদনি স্টনস্টমদি ৫৯৫ খানা নতুন বই 

সাংদ াজন কদিদছ এবাং ৫৫৩ টি বই/জান িাল ও স্টিস্টসস লাইদেস্টি সমম্বািদেি স্টনকট সলনদেন কিা হদয়দছ। এ ছাড়াও 

গদবষকদেি গদবষণা কাদজ সহায়তা প্রোদনি লদক্ষয লাইদেস্টিি ফদটাকস্টপ সমস্টশন হদত ৮,৫৫০ টি ফদটাকস্টপ ৭২৯০ টি 

স্টনউজ স্টিস্টপাংস এবাং ১৮ টি স্টিমাস্টসক এদেশন স্টলষ্ট স্টবভাগীয় প্রধানদেি মাদে স্টবতিণ কিা হদয়দছ। স্টিস্টজটাাল 

বাাংলাদেশ স্টবস্টনম িাদণি লদক্ষয স্টবজ্ঞানীদেি গদবষণাি স্বাদি ি স্টে-লাইদেস্টি স্টিস্টজটালাইদজশদনি পেদক্ষপ স্টহসাদব ২ টি 

অনলাইন পস্টিদসবা চালু কদিদছ (AGORA and BanglaJOL). 

 

সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহঃ 

বাাংলাদেদশ প্রস্টতবছি ২২ লক্ষ সলাক বাড়দছ। এ বস্টধ িত জনসাংখ্যাি জন্য প্রস্টতবছি ৩.৩০ লক্ষ সমস্টিক টন চাল 

অস্টতস্টিি উৎপােন কিদত হদব। এ অবস্থায় কম জস্টমদত অস্টধক উৎপােনশীলতা অজিন গদবষণা সক্ষদত্র এ স্টবিাট 

চযাদলজ্ঞসমূহ সমাকাদবলা কিদত গদবষকদেি চাস্টহো সমাতাদবক স্টে-লাইদেস্টিদত নতুন নতুন বই/জান িাল, অনলাইন 

বই/জন িাল এবাং অন্যান্য লাইদেস্টি ম্যাটিস্টিয়ালস ক্রয় ও সাংগ্রহ কিা একান্ত অপস্টিহা ি।  

ভস্টবষ্যৎ পস্টিকল্পনাঃ 

খাদদ্য স্বাংয়সম্পূণ িতা এবাং সটকসই উন্নয়দনি লদক্ষয স্টে’ি ভস্টবষ্যৎ পস্টিকল্পনা বাস্তবায়দন গদবষকদেি জন্য চাস্টহো 

সমাতাদবক সাংস্টিষ্ট বই জন িাল এবাং স্টবস্টভন্ন লাইদেস্টি ম্যাদটস্টিদয়ল সাংগ্রদহি পস্টিকল্পনা গ্রহণ কিা।  

২০২2-২০২3 অি©বছদিি সম্ভাব্য প্রধান অজিনসমূহঃ 

 স্টিস্টজটাল বাাংলাদেশ গড়াি লদক্ষয স্টে- লাইদেস্টিদক স্টিস্টজটালাইদজশন কিাি পস্টিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়দনি 

পেদক্ষপ গ্রহণ কিা। 

 স্টে লাইদেস্টি এযাদগািা, বাাংলাজল এি সফাকল পদয়ন্ট স্টহসাদব এযাদগািা, স্টবএএস সক সহায়তা প্রোন কিা। 

 সটকসই উন্নয়দনি লদক্ষয (এস স্টি স্টজ) প্রণয়দন সফাকাল পদয়ন্ট সক স্টবস্টভন্ন তথ্য সহায়তা প্রোন কিা।  

 খাদদ্য স্বয়াংসম্পূণ িতা অজিদন গদবষণা কাদজ সহায়তা প্রোদনি লদক্ষয গদবষকদেি চাস্টহো মাস্টফক নতুন নতুন  বই/ 

জান িাল এবাং অন্যান্য লাইদেস্টি সামগ্রী সাংগ্রহ কিা।  

 স্টে’ি সকল গদবষণা স্টবভাদগ স্টে- লাইদেস্টিদত আগত নতুন বই/ জান িাল এি স্টিমাস্টসক এদেসন স্টলষ্ট সপ্রিণ কিা।  

 

 

 

 

 

৩  
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প্রস্তাবনা (Preamble) 

প্রাবিষ্ঠাবনক দক্ষিা বৃবি, স্বচ্ছিা ও জিািবদবহিা সজারদার করা, সুশােন েংহিকরণ এিং েম্পমদর র্র্ার্র্ ব্যিহার 

বনবিিকরমণর োধ্যমে  রূপকল্প ২০৪১ এর র্র্ার্র্ িাস্তিায়মনর লমক্ষে- 

 

 

বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট এি আওতাধীন লাইদেস্টি শাখা এি শাখা প্রধান 

এবাং 

মহাপস্টিচালক, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট এি মদে ২০২২ সাদলি জুন মাদসি ১৪-০৬-২০২২ খ্রিঃ 

 

 তাস্টিদখ এই 

বাস্টষ িক কম©সম্পােন চুস্টি স্বাক্ষস্টিত হল। 

 

এই চুস্টিদত স্বাক্ষিকািী উভয়পক্ষ স্টনম্নস্টলস্টখত স্টবষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 
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সসকশন-১ 

লাইদেস্টি শাখাি রুপকল্প, অস্টভলক্ষয, কম িসম্পােদনি সক্ষত্র এবাং কা া©বস্টল: 

 

১.১ রূপকল্প: 

সটকসই, স্টনিাপে ও লাভজনক ধান প্রযুস্টি উদ্ভাবদন গদবষকদেি গদবষণা কাদজ চাস্টহো মাস্টফক বই/ জান িাল সিবিাহ কদি  

 সহায়তা কিা । 

১.২ অবিলক্ষে: 

ধান গদবষণা ও প্রযুস্টি উদ্ভাবদনি মােদম সটকসই খাদ্য স্টনিাপিা অজিদন গদবষকদেি গদবষণা কাদজ চাস্টহো স্টমাস্টফক বই/জান িাল সাংগ্রহ ও 

সিবিাহ কদি সহায়তা কিা। 

১.৩ কে যেম্পাদমনর সক্ষত্র (সাংস্টিষ্ট অস্টফস কর্তিক স্টনধ িাস্টিত,  ৫টি): 

১) ধাদনি উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধ । 

২) আধুস্টনক বই/ জান িাল সাংগ্রহ কিা । 

৩) সাম্পস্টতক ও আধুস্টনক প্রকাস্টশত তথ্য সাংগ্রহ কিা । 

৪) সাংগ্রহীত বই/ জান িাল সমূহদক স্টবজ্ঞানীদেি ব্যবহাি স াগ্য কদি প্রদসস কিা । 

৫) আধুস্টনক তথ্য প্রযুস্টিি মােদম লাইদেস্টিদক সমৃদ্ধ কদি গদড় সতালা । 

১.৪ কার্ যািবল: (আইন/বিবি দ্বারা বনি যাবরি কার্ যািবল)।  

১. োপ্তস্টিক কম িকাদে স্বচ্ছতা বৃস্টদ্ধ ও জবাবস্টেস্টহ স্টনস্টিতকিণ।  

২. কে যেম্পাদমন  গবিশীলিা আনয়ন ও সেিার োন বৃবি।  

৩. আবর্ যক ও েম্পদ ব্যিস্থাপনার উন্নয়ন।  

৪. লাইমেবর োেগ্রী গমিষকমদর চাবহদা োবিক ইসুে এিং সিরি সনয়া হয়।  

৫. আন্তজযাবিক ও সদশীয় প্রবিষ্ঠামনর োমর্ আন্তঃ-লাইমেবর েংমর্াগ স্থাপন হয়।  

৬. েি যপবর গমিষকমদর গমিষণার স্বামর্ য আধুবনক িথ্য সর্াগামনর লমক্ষে  বে’র লাইমেবর শাখা কাজ কমর ।  
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                                                                                                                                               সসকশন-২ 

স্টবস্টভন্ন কা িক্রদমি চূড়ান্ত ফলাফল / প্রভাব  

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

 

কম ©সম্পােন সূচকসমূহ 

 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত লক্ষয মাত্রা 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ স্টনধাস্টিত লক্ষযমাত্রা অজ ©সনি সক্ষদত্র 

স ৌিভাদব োস্টয়ত্বপ্রাপ্ত 

মণ্ত্ত্রণালয়/স্টবভাগ/সাংস্থাসমূদহি নাম 

উপািসূত্র 

 ২০২০-২১ ২০২১-২০২২  ২০২3-২4 ২০২4-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ 

গদবষকদেি গদবষণা কাজ 

সহায়তা প্রোদনি স্টনস্টমদি 

বই / জান িাল সাংগ্রহ কদি 

গদবষকদেি তথ্য প্রোন। 

১. গদবষকদেি গদবষণা 

কাদজ সহায়তা প্রোদনি 

স্টনস্টমদি নতুন বই / 

জান িাল / তথ্য সাংগ্রহ 

কিা। 

সাংখ্যা     ২৩০ ২৫০ ১৫০ ১৫০ ২০০ স্টে’ি সকল স্টবভাদগি গদবষকগণ ও 

কম িকতিা / কম িচািীগণ 

স্টে’ি স্টে, লাইদেস্টি শাখাি সিকি ি সমূহ 

 

লাইদেস্টিি সমম্বািদেি 

চাস্টহো সমাতাদবক বই / 

জান িাল / স্টিস্টসস কযাটালগ 

ও কল নাম্বাি সেয়া । 

২ লাইদেস্টি সমম্বািদেি 

চাস্টহো সমাতাদবক বই / 

জান িাল / স্টিস্টসস প্রদসস 

কিা  

সাংখ্যা ২০০ ২০০ ১৫০ ১৫০ ২০০ স্টে’ি সকল স্টবভাদগি গদবষকগণ ও 

কম িকতিা / কম িচািীগণ 

স্টে’ি স্টে, লাইদেস্টি শাখাি সিকি ি সমূহ 

সিকি ি সমূহ 

স্টবস্টভন্ন স্টবভাদগ এেশন স্টলি 

স্টবতিন কিা। 

৩. স্টবস্টভন্ন স্টবভাদগ 

এদেশন স্টলি স্টবতিন 

কিা / ই-সমইদলি 

মােদম সপ্রিণ কিা 

সাংখ্যা ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ স্টে’ি সকল স্টবভাদগি গদবষকগণ ও 

কম িকতিা / কম িচািীগণ 

স্টে’ি  লাইদেস্টি শাখাি সিকি ি সমূহ 

 

সাংস্টিষ্ট আটি িদকল স্টবভাগীয় 

প্রধাদনি স্টনকট প্রোন কিা 

৪.সাংস্টিষ্ট আটি িদকল 

স্টবভাগীয় প্রধাদনি স্টনকট 

প্রোন কিা 

সাংখ্যা ২০ ২০ ২০ ২০ ২০ স্টে’ি সকল স্টবভাদগি গদবষকগণ ও 

কম িকতিা / কম িচািীগণ 

স্টে’ি  লাইদেস্টি শাখাি সিকি ি সমূহ 

 

স্টনউজ স্টিস্টপাংস সাস্টভিস ই-

সমইদলি মােদম সপ্রিণ কিা 

৫. স্টনজউ স্টিস্টপাংস 

সাস্টভ িস স্টে’ি কর্তিপক্ষদক 

প্রোন কিা /  ই-

সমইদলি মােদম সপ্রিণ 

সাংখ্যা ১৫০ ১৫০ ১৫০ ১৫০ ২০০ স্টে’ি সকল স্টবভাদগি গদবষকগণ ও 

কম িকতিা / কম িচািীগণ 

স্টে’ি  লাইদেস্টি শাখাি সিকি ি সমূহ 

 

স্টে, লাইদেস্টি শাখা হদত 

ফদটাকস্টপ সাস্টভ িস প্রোন 

কিা 

৬. স্টে, লাইদেস্টি শাখা 

হদত ফদটাকস্টপ সাস্টভ িস 

প্রোন কিা 

সাংখ্যা ৩০০০ ৪০০০ ৪০০০ ৪০০০ ৪০০০ স্টে’ি সকল স্টবভাদগি গদবষকগণ ও 

কম িকতিা / কম িচািীগণ 

স্টে’ি  লাইদেস্টি শাখাি সিকি ি সমূহ 

 

গদবষকদেি গদবষণা কাদজ 

সহায়তা প্রোদনি স্টনস্টমদি 

বই/ জান িাল সাংগ্রহ কিা । 

৭. লাইদেস্টিদত আগত 

নতুন বই/জান িাল এবাং 

অন্যান্য সামগ্রী প্রদসস 

কিা । 

সাংখ্যা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ স্টে’ি সকল স্টবভাদগি গদবষকগণ ও 

কম িকতিা / কম িচািীগণ 

স্টে’ি  লাইদেস্টি শাখাি সিকি ি সমূহ 

 

লাইদেস্টিদত আগত নতুন 

বই/জান িাল এবাং অন্যান্য 

সামগ্রী প্রদসস কিা । 

৮. চাস্টহো সমাতাদবক 

বই/জান িাল/স্টিস্টসস ইস্যয/ 

সফিত সনয়া। 

সাংখ্যা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ স্টে’ি সকল স্টবভাদগি গদবষকগণ ও 

কম িকতিা / কম িচািীগণ 

স্টে’ি  লাইদেস্টি শাখাি সিকি ি সমূহ 

 

সাম্প্রস্টতক ও আধুস্টনক তথ্য 

সাংগ্রহ কিা।  

৯.স্টবস্টভন্ন গদবষণা 

প্রস্টতষ্ঠাদনি সাদি প্রকাশনা 

স্টবস্টনময় 

সাংখ্যা ১০ ১৫ ২০ ২০ ২০ স্টে’ি সকল স্টবভাদগি গদবষকগণ ও 

কম িকতিা / কম িচািীগণ 

স্টে’ি  লাইদেস্টি শাখাি সিকি ি সমূহ 

 

সাম্প্রস্টতক ও আধুস্টনক তথ্য 

সাংগ্রহ কিা। 

১০. এযাদগািা ও বাাংলাজল 

হদত সপপাি িাউনদলাি 

কিা। 

সাংখ্যা ১০ ১৫ ২০ ২০ ২০ স্টে’ি সকল স্টবভাদগি গদবষকগণ ও 

কম িকতিা / কম িচািীগণ 

স্টে’ি  লাইদেস্টি শাখাি সিকি ি সমূহ 
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কম িসম্পােন সক্ষত্র সক্ষদত্রি 

োন 

৭০ 

কা িক্রম কে যেম্পাদন সূচক গণনা 

পদ্ধস্টত 

একক কে যেম্পাদন 

সূচমকর োন 

 প্রকৃি অজযন লক্ষেোত্রা/স্টনণ িায়ক ২০২২-২৩ প্রমক্ষপণ  প্রমক্ষপণ  

২০২০-২১ ২০২১-২২ 

অোিারণ অবি 

উত্তে 

উত্তে চলবি 

োন 

চলবি োমনর 

বনমে 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 

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ (আইন/খ্িখ্ি দ্বারা খ্নি মাখ্রত দাখ্িত্ব অনুযািী)   

[১] ধাদনি উৎপােন ও 

উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধ ।  

৩৫ ১. ১.১ গদবষকদেি গদবষণা 

কাদজ সহায়তা প্রোদনি স্টনস্টমদি 

নতুন বই / জান িাল / তথ্য সাংগ্রহ 

কিা 

১.১.১ গদবষকদেি গদবষণা 

কাদজ সহায়তা প্রোদনি 

স্টনস্টমি নতুন বই / জান িাল / 

তথ্য সাংগ্রহ কিা। 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা ১০ ১৫০ ২০০ ১৫০ ১২৫ ১০০ ৭৫ ৫০ ১০০ ১৫০ 

১.২  লাইদেস্টি সমম্বািদেি চাস্টহো 

সমাতাদবক বই / জান িাল / স্টিস্টসস 

ইস্যয / সফিত সনয়া 

১.২.১  সমম্বািদেি 

চাস্টহো সমাতাদবক বই 

/ জান িল/স্টিস্টসস ইস্যয / 

সফিত সনয়া 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা ১০ ২০০ ২০০ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৬৫ ১৫০ ২০০ ২০০ 

১.৩  স্টবস্টভন্ন স্টবভাদগ এেশন 

স্টলি স্টবতিন কিা। 

১.৩.১ স্টবস্টভন্ন স্টবভাদগ 

এদেশন স্টলি স্টবতিন 

কিা / ই-সমইদলি 

মােদম সপ্রিণ 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা ৫ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬ 

১.৪  সাংস্টিষ্ট আটি িদকল স্টবভাগীয় 

প্রধাদনি স্টনকট প্রোন কিা 

১.৪.১  সাংস্টিষ্ট আটি িদকল   

ই-সমইদল সপ্রিণ কিা 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা ৫ ২০ ২০ ২০ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ২০ ২০ 

১.৫  স্টনজউ স্টিস্টপাংস 

সাস্টভ িস 

১.৫.১  স্টনজউ স্টিস্টপাংস 

সাস্টভ িস ই-সমইদলি মােদম 

সপ্রিণ 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা ৫ ৫০ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫০ 

[২]  লাইদেস্টিদত আগত নতুন 

বই/ জান িাল এবাং অন্যান্য 

সামগ্রী প্রদসস কিা । 

10 2.1  স্টে, লাইদেস্টি শাখা হদত 

ফদটাকস্টপ সাস্টভ িস প্রোন কিা 
2.1.১  স্টে, লাইদেস্টি 

শাখা হদত ফদটাকস্টপ 

সাস্টভ িস প্রোন কিা 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা ১০ ৩০০০ ৪০০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ২৫০০ ২০০০ ৪০০০ ৪০০০ 

[৩]  গদবষকদেি গদবষণা 

কাদজ সহায়তা প্রোদনি 

স্টনস্টমদি বই/ জান িাল সাংগ্রহ 

কিা । 

১০ 3.1  স্টবস্টভন্ন গদবষণা 

প্রস্টতষ্ঠাদনি সাদি প্রকাশনা 

স্টবস্টনময় কিা 

3.1.১  স্টবস্টভন্ন গদবষণা 

প্রস্টতষ্ঠাদনি সাদি স্টে’ি 

প্রকাশনা স্টবস্টনময় কিা 

সমস্টষ্ট  ১০ 100 100 100 90 80 70 60 100 100 

[৪] সংগ্রীহীত তথ্যসমূহকক 

খ্িজ্ঞানীকদর ব্যিহার ক্ষযাগ্য 

করা।  

10 4.  লাইদেস্টিদত আগত 

নতুন বই/জান িাল  অন্যান্য 

সামগ্রী প্রদসস কিা । 

4.1.১  লাইদেস্টিদত 

আগত নতুন বই/জান িাল  

অন্যান্য সামগ্রী প্রদসস 

কিা 

সমস্টষ্ট  10 ১০০ 100 100 90 80 70 60 100 100 

তথ্য প্রযুখ্ির র্াধ্যকর্ 

লাইকেখ্রকক সমৃদ্ধ করা। 

৫ 5.1  এযাদগািা ও বাাংলাজল 

হদত সপপাি িাউনদলাি 

কিা। 

5.1.১ 1  এযাদগািা ও 

বাাংলাজল হদত সপপাি 

িাউনদলাি কিা। 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা ০৫ ২০ ২০ ২০ ১৬ ১৪ ১০ ০৬ ৩০ ৩০ 
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সেকশন ৩: কর্ মসম্পাদন পখ্রকল্পনা 

 

কম িসম্পােন সক্ষত্র সক্ষদত্রি 

োন 

3০ 

কা িক্রম কে যেম্পাদন সূচক গণনা 

পদ্ধস্টত 

একক কে যেম্পাদন 

সূচমকর োন 
 প্রকৃি অজযন 

লক্ষেোত্রা/স্টনণ িায়ক ২০২২-২৩ প্রমক্ষপণ  প্রমক্ষপণ  

২০২০-২১ ২০২1-২2 

অোিারণ অবি 

উত্তে 

উত্তে চলবি 

োন 

চলবি 

োমনর 

বনমে 
২০২৩-২৪ ২০২4-২5 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

 স্যশাসন ও সাংস্কািমূলক কম িসম্পােদনি সক্ষত্র (মস্টিপস্টিষে স্টবভাগ কর্তিক স্টনধ িাস্টিত)  

সুশাসন ও সংস্কারমূলক 

কায মক্রকর্র িাস্তিািন 

ক্ষ ারদারকরণ 

৩০ ১) শুদ্ধাচাি কম িপস্টিকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

শুদ্ধাচার কর্ মপখ্রকল্পনা 

িাস্তিাখ্িত 
ক্রমপুস্টজ্ঞভূত 

প্রাপ্ত 

নম্বি 
10 - 50 50 40 30 20 10 50 50 

২) ই-গভন্যিান্স/ উদ্ভাবন 

কম িপস্টিকল্পনা বাস্তবায়ন 

ই-গভন্যিান্স/ উদ্ভাবন 

কম িপস্টিকল্পনা 

িাস্তিাখ্িত 

ক্রমপুস্টজ্ঞভূত 
প্রাপ্ত 

নম্বি 
10 - 50 50 40 30 20 10 50 50 

৩) তথ্য অস্টধকাি 

কম িপস্টিকল্পনা বাস্তবায়ন 

তথ্য অস্টধকাি 

কম িপস্টিকল্পনা 

বাস্তবাস্টয়ত 

ক্রমপুস্টজ্ঞভূত 
প্রাপ্ত 

নম্বি 
3 - 25 25 20 15 10 5 25 25 

৪) অস্টভদ াগ প্রস্টতকাি 

কম িপস্টিকল্পনা বাস্তবায়ন 

অস্টভদ াগ প্রস্টতকাি 

কম িপস্টিকল্পনা 

বাস্তবাস্টয়ত 

ক্রমপুস্টজ্ঞভূত 
প্রাপ্ত 

নম্বি 
4 - 25 25 20 15 10 5 25 25 

৫) সসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত 

কম িপস্টিকল্পনা বাস্তবায়ন 

সসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত 

কম িপস্টিকল্পনা 

বাস্তবাস্টয়ত 

ক্রমপুস্টজ্ঞভূত 
প্রাপ্ত 

নম্বি 
3 - 25 25 20 15 10 5 25 25 
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আস্টম, শাখা প্রধান, লাইদেস্টি শাখা, স্টহদসদব গণপ Öজাতিী বাাংলাদেশ সিকাদিি বাাংলাদেশ 

ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট এি মহাপস্টিচালদকি স্টনকট অাংগীকাি কিস্টছ স , এই চুস্টিদত 

বস্টণ িত ফলাফল অজ©সন সদচষ্ট িাকব। 

 

 

আস্টম মহাপস্টিচালক, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট প্রধান, লাইদেস্টি শাখা এি স্টনকট 

অাংগীকাি কিস্টছ স , এই চুস্টিদত বস্টণ িত ফলাফল অজ ©সন পÖসয়াজনীয় সহদ াস্টগতা পÖোন 

কিব।  

 

 

স্বাÿস্টিত: 

 

 

…………………………..                                    ……………………… 

শাখা প্রধান                                                                                 তাস্টিখ 

লাইদেস্টি শাখা  

বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট 

 

 

 

 

…………………………..                                      ……………………. 

মহাপস্টিচালক                                                                               তাস্টিখ 

বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট 
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সাংদ াজনী ১: শব্দসাংদক্ষপ 

 

ক্রস্টমক নম্বি  শব্দসাংদক্ষপ স্টববিণ 

১ এআিস্টি এযািাপটিভ স্টিসাচ ি স্টিস্টভশন 

২ স্টবআিআিআই বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট 

৩ স্টবএস্টিস্টস বাাংলাদেশ কৃস্টষ উন্নয়ন কদপ িাদিশন 

৪ স্টবএআিস্টস বাাংলাদেশ কৃস্টষ গদবষণা কাউস্টন্সল 

৫ স্টবআিদকস্টব বাাংলাদেশ িাইস নদলজ ব্যাাংক 

6 স্টিএই কৃস্টষ সম্প্রসািণ অস্টধেপ্তি 

7 অযাদগািা  এদেস টু স্টে সলাবাল স্টিসাচ ি অনলাইন 

8 এফ এ ও  ফুি এে এস্টগ্রকালচাি অগ িানাইদজসন 

9 স্টবএএস বাাংলাদেশ একাদিস্টম অব সাদয়ন্স 
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সাংদ াজনী- ২: কম িসম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক 

ক্রবেক 

নম্বর 

কা িক্রম কে যেম্পাদন সূচক িাস্তিায়নকারী অনুবিিাগ, অবিশাখা, শাখা লক্ষযমাত্রা অজিদনি প্রোণক 

১ ১.১ গদবষকদেি গদবষণা কাদজ সহায়তা প্রোদনি 

স্টনস্টমি নতুন বই / জান িাল / তথ্য সাংগ্রহ কিা।   

১.১.১ স্টে লাইস্টেস্টিদত 

আগত নতুন বই/জান িাল 

এবাং অন্যান্য সামগ্রী 

প্রদসস কিা 

লাইদেস্টি শাখা, স্টে বই, জান িাল ও অন্যান্য প্রকাস্টশত প্রস্টতদবেন সাংগ্রহ কিা/ক্রয় কিা।  

২  ১.১.২ লাইদেস্টি 

সমম্বািদেি চাস্টহো 

সমাতাদবক বই / জান িাল 

/ স্টিস্টসস ইস্যয/সফিত 

সনয়া। 

লাইদেস্টি শাখা, স্টে লাইদেস্টি সমম্বািদেি মাদে কাদি ি ইস্যয কিা।  

৩  ১.১.৩ স্টে লাইদেস্টি হদত 

ফদটাকস্টপ সাস্টভ িস প্রোন 

লাইদেস্টি শাখা, স্টে স্টিস্টকউস্টজশন / চাস্টহো পদত্রি মােদম। 

৪ ২.১ গদবষকদেি গদবষণা কাদজ সহায়তা প্রোদনি 

স্টনস্টমদি সার্কিদলশন অব লাইদেস্টি ম্যাদটস্টিয়ালস্। 

২.১.১ অনলাইন 

জান িাল/ই-স্টিদসাদস িস 

এযাদগািা ও বাাংলা জল 

হদত সপপাাি িাউনদলাি 

কািা। 

লাইদেস্টি শাখা, স্টে ই-সমইদলি মােদম স্টপ্রন্ট কদি প্রোন কিা।  

5  ২.১.২ স্টবস্টভন্ন স্টবভাদগ 

এদেশন স্টলি স্টবতিন 

কিা 

লাইদেস্টি শাখা, স্টে ই-সমইদলি মােদম/স্টপ্রন্ট কদি প্রোন কিা।  

6  ২.১.৩ সাংস্টিষ্ট আটি িদকল 

স্টবভাগীয় প্রধাদনি স্টনকট 

প্রোন কিা। 

লাইদেস্টি শাখা, স্টে ই-সমইদলি মােদম/স্টপ্রন্ট কদি প্রোন কিা।  

7 .১ গদবষকদেি গদবষণা কাদজ সহায়তা প্রোদনি 

স্টনস্টমি কাদিন্ট এযাওয়ািদন্সস সাভিস প্রোন।  

৩.১.১ স্টনউজ স্টিস্টপাংস 

সাস্টভ িস ই-সমইদলি 

মােদম সপ্রিণ। 

লাইদেস্টি শাখা, স্টে ই-সমইদলি মােদম/স্টপ্রন্ট কদি প্রোন কিা। 

8  ৪.১ বই/জান িাল 

ক্রয়/সসৌজন্য সাংখ্যা 

স্টবস্টনময় কিা।  

লাইদেস্টি শাখা, স্টে ই-সমইদলি মােদম/স্টপ্রন্ট কদি প্রোন কিা। 
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েংমর্াজনী ৩: অন্য অস্টফদসি সদে সাংস্টিষ্ট কম িসম্পােন সূচকসমূহ 

 

 কার্ যক্রে কে যেম্পাদন সূচক স সকল অস্টফদসি সাদি সাংস্টিষ্ট সাংস্টিষ্ট অস্টফদসি সাদি কা িক্রম সমন্বদয়ি সকৌশল 

গদবষকদেি গদবষণা কাদজ 

সহায়তা প্রোদনি স্টনস্টমদি 

বই/জান িাল সাংগ্রহ কিা। 

বই/জান িাল ক্রয়/সাংগ্রহ কিা।  

ধান গদবষণা সাংক্রান্ত সকল প্রকাি মূস্টিত বই, জান িাল, সপািাি, 

স্টলফদলট, স্টবজ্ঞস্টপ্ত, উদ্ভাস্টবত প্রযুস্টি সাংক্রান্ত প্রকাশনা সমূহ সাংগ্রহ 

কদি তা গদবষকদেি ব্যবহাি উপদ াগী কদি স্টবজ্ঞানীদেি মাদে 

ইস্যয কিা এবাং স্টনধ িাস্টিত সমদয়ি পদি তা সফিত স্টনদয় সঠিক 

স্থাদন সাস্টজদয় িাখা হয়।  

 

স্টে’ি সকল গদবষণা স্টবভাগ এবাং 

কৃস্টষ গদবষণা সাংস্টিষ্ট  সকল 

প্রস্টতষ্ঠাদনি সাদি।  

স্টে’ি সকল গদবষণা স্টবভাগ এবাং কৃস্টষ গদবষণা সাংস্টিষ্ট  সকল 

প্রস্টতষ্ঠাদনি সাদি পত্র এবাং ই-সমইদলি মােদম স াগাদ াগ।  

অনলাইন জান িাল/ ই-

স্টিদসাদস িস / এযাদগািা ও 

বাাংলা জল হদত সপপাি 

িাউনদলাি কিা।  

স্টবজ্ঞানীদেি চাস্টহো মাস্টফক 

ফদটাকস্টপ সাস্টভ িস প্রোন 

কিা।  
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 েংমর্াজনী 5:  আঞ্চবলক/োঠ পর্ যাময়র কার্ যালময়র জািীয় শুিাচার সকৌশল কে য-পবরকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

আঞ্চবলক/োঠ পর্ যাময়র কার্ যালয়/বিিাগ/শাখা/প্রকল্প/কে যসূবচর নাে: লাইদেস্টি শাখা  

 

কার্ যক্রমের নাে কে যেম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

োন 

একক 

 

িাস্তিায়মনর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ যিছমরর 

লক্ষেোত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবি পবরিীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  েন্তব্য 

লক্ষেোত্রা/ 

অজযন 

১ে 

সকায়ার্ যার 

২য় 

সকায়ার্ যার 

৩য় 

সকায়ার্ যার 

৪র্ য 

সকায়ার্ যার 

সোর্ 

অজযন 

অবজযি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবিষ্ঠাবনক ব্যিস্থা…………15……………………..... 

 ১.১ ননবিকিা কবেটির 

েিা আময়াজন 

েিা 

আময়াবজি 

২ েংখ্যা সফাকাল পদয়ন্ট ৪ লক্ষেোত্রা   ১ ১ ১ ১    

অজযন      

১.২ ননবিকিা কবেটির 

েিার বেিান্ত িাস্তিায়ন 

িাস্তিাবয়ি 

বেিান্ত 

৪ % সফাকাল পদয়ন্ট ১০০ লক্ষেোত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজযন      

১.৩ সুশােন প্রবিষ্ঠার 

বনবেত্ত অংশীজমনর 

(stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  েিা 

অনুবষ্ঠি েিা ৪ েংখ্যা সফাকাল পদয়ন্ট ২ লক্ষেোত্রা - ১ - ১    

অজযন      

১.৪ শুিাচার েংক্রান্ত 

প্রবশক্ষণ আময়াজন  

প্রবশক্ষণ 

আময়াবজি 

২ েংখ্যা সফাকাল পদয়ন্ট ২ লক্ষেোত্রা 

 

- 

 

১ 

 

১ 

 

- 

 

 

 

  

 

 অজযন      

১.৫ কে য-পবরমিশ উন্নয়ন 

(স্বাস্থেবিবি 

অনুেরণ/টিওএন্ডইভুি 

অমকমজা োলাোল 

বনষ্পবত্তকরণ /পবরষ্কার-

পবরচ্ছন্নিা বৃবি, েবহলামদর 

জন্য পৃর্ক ওয়াশরুমের 

ব্যিস্থা ইিোবদ  

উন্নি কে য-

পবরমিশ 

৩ েংখ্যা 

ও 

িাবরখ 

সফাকাল পদয়ন্ট ৪ লক্ষেোত্রা 

 

১ ১ ১ ১   স্বাস্থেবিবি 

অনুেরণ, 

পস্টিষ্কাি 

পস্টিচ্ছন্নতা 

বৃস্টদ্ধ কা িক্রম 

ও 

টিওএন্ডইভুি 

অমকমজা 

োলাোল 

বনষ্পবত্তকরণ 

 

অজযন      
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২.  ক্রময়র সক্ষমত্র শুিাচার .........................3............................................... 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ য িছমরর 

ক্রয়-পবরকল্পনা  

ওময়িোইমর্ প্রকাশ 

ক্রয়-পবরকল্পনা 

ওময়িোইমর্ 

প্রকাবশি 

৩ িাবরখ সফাকাল পদয়ন্ট ১ 

৩১-৭-২৩ 

লক্ষেোত্রা ১ - - -    

 

অজযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুিাচার েংবিষ্ট এিং দুনীবি প্রবিমরামি েহায়ক অন্যান্য কার্ যক্রে…32……….. (অগ্রাবিকার বিবত্তমি ১  নংেহ নুেনিে ৪ টি কার্ যক্রে) 

৩.১ সেিা প্রদামনর সক্ষমত্র 

সরবজস্টামর প্রমদয় সেিার 

বিিরণ ও সেিাগ্রহীিার 

েিােি েংরক্ষণ 

সরবজস্টার 

হালনাগাদকৃি 

৮ % সফাকাল পদয়ন্ট ৪ লক্ষেোত্রা ১ ১ ১ ১   প্রমাণক স্টহসাদব 

সিস্টজিাদিি 

ফদটাকস্টপ 

সাংযুি কিদত 

হদব 

অজযন      

৩.২ গণশুনানী অনুস্টষ্ঠত ৮ সাংখ্যা সফাকাল পদয়ন্ট ২ লক্ষেোত্রা - ১ - ১   শুনানী 

আদয়াজদনি 

সনাটিশ, 

উপস্টস্থস্টত ও 

স্টস্থিস্টচত্র প্রমাণক 

স্টহসাদব স্টেদত 

হদব 

অজযন      

৩.৩ োলাোল ইনমিন্টবর ও 

স্থাির অস্থাির েম্পবত্তর 

বহোি 

ইনদভন্টস্টি 

সম্পােন 

৮ সাংখ্যা সফাকাল পদয়ন্ট ১ লক্ষেোত্রা - - - ১   স্থাির অস্থাির 

েম্পবত্তর বহোি 

প্রোণক বহোমি 

বদমি হমি 

অজযন      

৩.৪ সেৌসুে ওয়ারী িীজ িান 

উৎপাদন ও বিিরমণর 

িাবলকা 

বীজ ধান 

উৎপােন ও  

স্টবতিণ 

৮ পস্টিমাণ সফাকাল পদয়ন্ট ৪ 

 

লক্ষেোত্রা ১ ১ ১ ১   সেৌসুে ওয়ারী 

িীজ িান 

উৎপাদন ও 

বিিরমণর 

িাবলকা প্রোনক 

বহোমি বদমি 

হমি। 

অজযন      

বি:দ্র:- সকান ক্রবেমকর কার্ যক্রে প্রমর্াজে না হমল িার কারণ েন্তব্য কলামে উমেখ করমি হমি। 
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 সাংদ াজনী 6: ই-গিন্যযান্স ও উদ্ভািন কে যপবরকল্পনা, ২০২2-২০২3 

 

ক্রর্  কার্ যক্রম 

 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কম যসম্পাদন 

সূচককর মান 

লক্ষ্যমাত্রা ২০২2-২০২3 

অসাধারণ উত্তম চলতি মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] একটি উদ্ভাবনী ধারণা/ সসবা 

সহতিকরণ/ খ্িখ্ টাইক শন িাস্তিািন 

[১.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধারণা/ 

সসবা সহতিকরণ/ 

খ্িখ্ টাইক শনিাস্তিাখ্িত 

তাখ্রখ ১0 ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ 

০২ [২.১] ই-নতির ব্যবহার বৃতি   [২.১.১] ই-ফাইকল সনাট 

খ্নস্পখ্িকৃত 
% ১0 ৮০% ৭০% ৬০% 

০৩ 
[৩.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ 

[৩.১.১] িথ্য বািায়ন  

হালনাগাদকৃি 
সংখ্যা ১5 ৪ ৩ ২ 

০৪ [4.১] ৪ি ি স্টশল্প স্টবপ্লদবি চযাদলঞ্জ 

সমাকাদবলায় কিণীয় স্টবষদয় অবস্টহতকিণ 

সভা/কম িশালা আদয়াজন  

 

[4.১.1] ৪ি ি স্টশল্প স্টবপ্লদবি 

চযাদলঞ্জ সমাকাদবলায় কিণীয় 

স্টবষদয় অবস্টহতকিণ 

সভা/কম িশালা আদয়াস্টজত 

সংখ্যা ৫ 2 1 -- 

০5 

[5.১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কম যপতরকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

[5.১.১] কর্ মপখ্রকল্পনা িাস্তিািন 

সংক্রান্ত প্রখ্শেণ আকিাখ্ ত  
 6 ৪ ৩ ২ 

[5.১.২] কম যপতরকল্পনার 

অধ যবাতষ যক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিকবদন 

ঊর্ধ্যিন কর্তযপকক্ষ্র তনকট 

সপ্রতরি 

সংখ্যা 4 ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 
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সংকযা নী 7: অখ্িকযাগ প্রখ্তকার ব্যিস্থা সংক্রান্ত কর্ মপখ্রকল্পনা, ২০২2-২০২3 

কার্ যক্রকমর 

সক্ষ্ত্র 

 

মান 
কার্ যক্রম 

 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

 

 

 

একক 

 

কম যসম্পাদন 

সূচককর 

মান 

প্রকৃি অিযন 

২০২০-২১ 

প্রকৃি অিযন 

২০২1-২2 

লক্ষ্যমাত্রা ২০২2-২০২3 

অসাধারণ 
অতি 

উত্তম 
উত্তম  

চলতি 

মান 

চলতি মাকনর 

তনকে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাতিষ্ঠাতনক 

 

 

14 

[১.১] অস্টভদ াগ স্টনষ্পস্টি কম িকতিা (অস্টনক) ও 

আস্টপল কম িকতিাি তথ্য ওদয়বসাইদট  

এবাং স্টজআিএস সফটওয়াদি (প্রদ াজয সক্ষদত্র)  

ত্রত্রমাস্টসক স্টভস্টিদত হালনাগােকিণ  

[১.১.১]  অতনক ও আতপল 

কম যকিযার িথ্য 

হালনাগাদকৃি এবং 

ওকয়বসাইকট আপকলাডকৃি 

সংখ্যা 

 
4 - - ৪ ৩ - - - 

[১.2] স্টনস্টে িষ্ট সমদয় অনলাইদন/ অফলাইদন প্রাপ্ত 

অস্টভদ াগ স্টনষ্পস্টি 

 

[১.2.১]  অস্টভদ াগ 

স্টনষ্পস্টিকৃি 

 

% 

 

7 - - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.3] অখ্িকযাগ খ্নষ্পখ্ি সংক্রান্ত র্াখ্সক 

প্রখ্তকিদন উর্ধ্মতন কর্তমপে িরাির ক্ষপ্ররণ   
[১.3.১]  প্রতিকবদন সপ্রতরি 

 

% 

 

3 - - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

সক্ষ্মিা 

অিযন  
11 

[২.1] কর্ মকতমা/কর্ মচারীকদর অখ্িকযাগ প্রখ্তকার 

ব্যিস্থা এিং খ্ আরএস সফটওিযার খ্িষিক 

প্রখ্শেণ আকিা ন 

[২.1.১] প্রখ্শেণ আকিাখ্ ত সংখ্যা 
4 

 
- 4 ২ ১ - - - 

  

[২.2] ত্রত্রমাতসক তভতত্তকি পতরবীক্ষ্ণ এবং 

ত্রত্রমাতসক পতরবীক্ষ্ণ প্রতিকবদন উর্ধ্যিন 

কর্তযপকক্ষ্র তনকট সপ্ররণ 

[২.২.১] ত্রত্রমাতসক প্রতিকবদন 

সপ্রতরি 
সংখ্যা ৩ - 4 ৪ ৩ ২ ১ - 

  

[২.3] অখ্িকযাগ প্রখ্তকার ব্যিস্থাপনা খ্িষকি 

ক্ষেককহাল্ডারগকণর সর্ন্বকি অিখ্হতকরণ সিা 

আকিা ন 

[২.৩.১] সিা আদয়াস্টজত সংখ্যা ৪ - 2 ২ ১  - - 
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সংকযা নী 8: ক্ষসিা প্রদান প্রখ্তশ্রুখ্ত িাস্তিািন কর্ মপখ্রকল্পনা, ২০২2-২০২3  

কার্ যক্রকমর সক্ষ্ত্র 

 
মান 

কার্ যক্রম 

 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কম য সম্পাদন 

সূচককর মান 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২০-২১ 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২1-২2 

লক্ষ্যমাত্রা ২০২2-২০২3 

অসাধারণ 
অতি 

উত্তম 
উত্তম 

চলতি 

মান 

চলতি 

মাকনর 

তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাতিষ্ঠাতনক 

 

 

 

১8 

[১.1] ত্রত্রর্াখ্সক খ্িখ্িকত ক্ষসিা প্রদান 

প্রখ্তশ্রুখ্ত সংক্রান্ত পখ্রিীেণ কখ্র্টি 

পুন মগঠন   

[১.1.১] কখ্র্টি পুন মগঠিত 
সংখ্যা 

 

3 

 
- - ৪ ৩ 2 1 - 

[১.২] ত্রত্রর্াখ্সক খ্িখ্িকত ক্ষসিা প্রদান 

প্রখ্তশ্রুখ্ত সংক্রান্ত কতমটির সভার তসিান্ত 

বাস্তবায়ন 

[১.২.১] বেিান্ত 

িাস্তিাবয়ি এবাং 

প্রস্টতদবেন সপ্রস্টিত  

 

%  

 

4 

 
- - ৯০ ৮০ ৭০ 60 - 

[১.3] সসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত স্টবষদয়  

আওতাধীন েপ্তি /সাংস্থাি সমন্বদয় 

ত্রত্রমাস্টসক স্টভস্টিদত সভা আদয়াজন  

 

[১.3.১] সভা আদয়াস্টজত  2 - - ৪ ৩ 2 1 - 

[১.4] ত্রত্রর্াখ্সক খ্িখ্িকত ক্ষসিা প্রদান 

প্রখ্তশ্রুখ্ত হালনাগাদকরণ  (আওতাধীন 

েপ্তি /সাংস্থাসহ) 

[১.4.১] হালনাগাদকৃত 
সংখ্যা 

 

9 

 
- - ৪ ৩ 2 1 - 

সক্ষ্মিা অিযন  7 

[২.১] ক্ষসিা প্রদান প্রখ্তশ্রুখ্ত খ্িষিক 

কর্ মশালা/ প্রখ্শেণ/ ক্ষসখ্র্নার আকিা ন  

 

[2.১.১] প্রখ্শেণ / 

কর্ মশালা আকিাখ্ ত 

 

সংখ্যা 

 

3 - 4 ২ ১ - - - 

[২.২]  সসবা প্রদান প্রখ্তশ্রুখ্ত তবষকয় 

সেককহাল্ডারগকণর সমন্বকয় অবতহিকরণ 

সভা আকয়ািন 

[2.2.১]  অিখ্হতকরণ 

সিা আকিাখ্ ত 
সংখ্যা 4 - 2 ২ ১ - - - 
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সংকযা নী 9: তথ্য অখ্িকার খ্িষকি ২০২2-২3 অি যবছকরর িাখ্ষ মক কর্ মপখ্রকল্পনা  

কম যসম্পাদকনর 

সক্ষ্ত্র 

 

মান 
কার্ যক্রম 

 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কম যসম্পাদন 

সূচককর 

মান 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২১-

২০২২ 

লক্ষ্যমাত্রা ২০২2-২০২3 

অসাধারণ 
অতি 

উত্তম 
উত্তম  

চলতি 

মান 
চলতি মাকনর তনকে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাতিষ্ঠাতনক 10 

[১.১] তথ্য অস্টধকাি আইন অনু ায়ী 

স্টনধ িাস্টিত সমদয়ি মদে তথ্য প্রাা্স্টপ্তি 

আদবেন স্টনষ্পস্টি 

 

[১.১.১] তনধ যাতরি 

সমকয়র মকে তথ্য 

প্রাা্স্টপ্তি আদবেন 

স্টনষ্পস্টি 

% 06 - - 100% ৯০% ৮০% - - 

  

 

[১.২]স্বপ্রকণাখ্দতিাকি প্রকাশকযাগ্য সকল 

তথ্য হালনাগাদ ককর ওকিিসাইকট প্রকাশ  

[১.২.১]হালনাগাদকৃত 

িথ্য ওকিিসাইকট 

প্রকাখ্শত  

িাতরখ 

 
04 - - 

৩১-১২-

২০২2  

 

15-01-

2023  

 

1-০১-

২০২3  

 

- - 

৩০-০৬-

২০২৩  

 

- - - - 

 

সক্ষ্মিা বৃখ্দ্ধ 
15 [১.৩]িাখ্ষ মক প্রখ্তকিদন প্রকাশ 

[১.৩.১]িাখ্ষ মক 

প্রখ্তকিদন প্রকাখ্শত 
তাখ্রখ  0৩ - - 

15-10-

20022 

31-10-

2022 

30-11-

2022 
- - 

  

[১.৪] িথ্য অতধকার আইন, ২০০৯ এর ৫ 

ধারা অনুসাকর র্াবিীয় িকথ্যর কযাটাগরী  

ও কযাটালক ত্রিতর/ হালনাগাদকরণ 

[১.৪.১]িকথ্যর 

কযাটাগরী  ও 

কযাটালক প্রস্তুিকৃি 

িাতরখ 03 - - 
31-১2-

২০২2 

১৫-0১-

২০২3 

31-01-

২০23 
- - 

  
[১.৫]  িথ্য অতধকার আইন ও তবতধতবধান 

সম্পককয িনসকচিনিা বৃতিকরণ 

[১.৫.১]  প্রচার 

কায মক্রর্ সম্পন্ন 
সংখ্যা 04 - - ৩ ২ ১ - - 

  

[১.৬] িথ্য অবিকার আইন, ২০০৯ ও এি 

স্টবধানমালা, প্রস্টবধানমালা,, স্বতঃপ্রদণাস্টেত 

তথ্য প্রকাশ স্টনদে িস্টশকাসহ সাংস্টিষ্ঠ স্টবষদয় 

কম িকতিা/ কম িচািীদেি প্রস্টশক্ষণ আদয়াজন  

[১.৬.১]  প্রস্টশক্ষণ 

আদয়াস্টজত 
সংখ্যা 03 - - ৩ ২ ১ - - 

  

[১.৭] িথ্য অবিকার সাংক্রান্ত প্রদতযকটি 

ত্রত্রমাস্টসক অগ্রগস্টতি প্রস্টতদবেন স্টনধ িাস্টিত 

সমদয় ওদয়বসাইদটি তথ্য অবিকার সসবা 

বদে প্রকাশ  

 

[১.৭.১] ত্রত্রমাস্টসক 

অগ্রগস্টতি প্রস্টতদবেন 

স্টনধ িাস্টিত সমদয় 

ওদয়বসাইদটি তথ্য 

অবিকার সসবা বদে 

প্রকাস্টশত 

 

সংখ্যা  0২ - - 4 ৩ ২ ১ - 

 


