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স্টি’ি স্টিসাব স্টবভাগ ও অস্টিট সসল এি কম থসম্পােদনি সাস্টব থক স্টচত্র 

 (Overview Performance of BRRI Accounts Division and Audit Cell) 

 

সাম্প্রস্টতক অর্থন, চযাদলঞ্জ এবাং ভস্টবষ্যৎ পস্টিকল্পনা 
 

সাম্প্রস্টতক বছিসমূদিি (৩ বছি) প্রধান অর্থনসমূি:  

স্টি’ি গদবষণা কার্ থক্রম সুষ্ঠভাদব পস্টিচালনাি মূল চাস্টলকা শস্টি িদলা অদর্ থি সাংস্থান কিা। আস্টর্ থক বাদর্ট প্রনয়ণ, 

তিস্টবল ছাড়কিণ, সকলপ্রকাি আস্টর্ থক সলনদেন সম্পােনসি সঠিকভাদব বাদর্ট ব্যবস্থাপনা ও পস্টিচালনাি র্াবতীয় 

কার্ থক্রম স্টি’ি স্টিসাব স্টবভাগ কর্তথক সম্পাস্টেত িদয় র্াদক। স্টবগত ০৩ (স্টতন) বছদি স্টি’ি বিাদ্দকৃত বাদর্ট বাস্তবায়ন 

কিা িদয়দছ। সুষ্ঠভাদব বাদর্ট বাস্তবায়ন ও বন্টদনি লদক্ষ সকািস্টভস্টিক ব্যয় কার্ থক্রম পস্টিচালনো স্টনস্টিত কিা 

িদর্দছ। স্টি সেি েপ্তিসি সকল আঞ্চস্টলক কার্ থালদয়ি অভযন্তিীণ ও বস্টিিঃ স্টনিীক্ষা কার্ থ িালনাগাে সম্পন্ন িদয়দছ।  

 

সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূি: 

সেদশি র্নসাংখ্যা বৃস্টিি সাদর্ সাদর্ স্টি’ি গদবষণা কার্ থক্রম শস্টিশালী কিদণি মােদম র্লবায়ু চযাদলঞ্জ 

সমাকাদবলা এবাং অব্যািতভাদব ধাদনি নতুন নতুন র্াত উদ্ভাবন ও উন্নয়যনর র্র্ন্ প্রদয়ার্নীয় অদর্ থি 

সাংস্থান একান্ত প্রদয়ার্ন। স্টকন্তু চাস্টিো মাস্টিক বাদর্ট বিাদ্দ  না পাওয়া সগদল ঘাটস্টত বাদর্ট স্টেদয় গদবষণা 

কার্ থক্রম  পস্টিচালনা কিা কষ্টসাে ব্যাপাি। এইদক্ষদত্র প্রদয়ার্নীয় গদবষণা বাদর্দটি সাংস্থান কিা একান্ত 

প্রদয়ার্ন। 
 

ভস্টবষ্যৎ পস্টিকল্পনা: 

স্টিি প্রধান কার্ থালয়সি ১১ (এগোর) টি আঞ্চস্টলক কার্ থালদয়ি গদবষণা কার্ থক্রম অব্যািতভাদব পস্টিচালনাি স্বাদর্ থ 

MTBF বাদর্দটি আওতায়  ০৩ (স্টতন) বছদিি র্র্ন্ তর্া 2022-23, ২০২3-২4 ও ২০২4-২০২5 অর্ থবছদিি 

বাদর্ট প্রাক্কলণপূব থক বাদর্ট প্রস্তাব মন্ত্রণালদয় সপশ কিা িদয়দছ। 

২০২2-২3 অর্ থবছদিি সম্ভাব্য প্রধান অর্থনসমূি:  

* িার্স্ব বাদর্দটি আওতায় ইদতামদে =1201980.00 লক্ষ টাকা বাদর্ট অনুদমােদনি র্র্ন্ প্রস্তাব কিা 

িদয়দছ। িার্স্ব বাদর্দটি অনকূদল আগামী জুলাই/২2 মাদস বাদর্ট স্টবভার্নসি ১ম স্টকস্টস্তি অর্ থ ছাদড়ি 

প্রস্তাব সপশ কিা িদব। 

 

* উি প্রস্তাস্টবত =1201980.00 লক্ষ টাকা স্টি সেি েপ্তিসি ১১ টি আঞ্চস্টলক কার্ থলদয় বাদর্ট ব্যবস্থাপনা 

কস্টমটিি সভাি স্টসিান্ত সমাতাদবক বাদর্ট বািদ্দ প্রোন কিা িদব।  

 

*  র্ মচোররযদর কবতন িোতোরদ রনয়রর্ত পররযশোি  রো হযব। 

 

* অবসরজরনত  োবতীয় আরথ ম  সুরবিোরদ পররযশোি রনরিত  রো হযব। 

 

* স্টনধ থাস্টিত সমদয়ি মদে সিকাদিি আয়দর্াগ্য গ্যাস, স্টবদ্যযৎ, সটস্টলদিান, সপৌিকি ও ভূস্টমকি ইতযাস্টে স্টনয়স্টমত 

পস্টিদশাধ কিা িদব। 

* বোযজট প্রনয়ণসহ স ল প্র োর আরথ ম  কলনযদযনর রহসোব সম্পোদন ও সংরক্ষণ, বোযজট ব্যবস্থোপনো ও পররচোলনো 

সংক্রোন্ত  োবতীয়  োজ রহসোব রবিোগ  র্তম  সম্পোদন  রো হযব। 
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প্রস্তািনা (Preamble) 

 

প্রাস্টতষ্ঠাস্টনক েক্ষতা বৃস্টি, স্বচ্ছতা ও র্বাবস্টেস্টি সর্ািোি কিা, সুশাসন সাংিতকিণ এবাং সম্পদেি র্র্ার্র্ 

ব্যবিাি স্টনস্টিতকিদণি মােদম রূপকল্প ২০৪১ এি র্র্ার্র্ বাস্তবায়দনি লদক্ষয-  

 

উপ-পস্টিচালক (অর্ থ ও স্টিসাব), বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট 

  

এবাং 

 

মিাপস্টিচালক, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট এি মদে ২০২২ সাদলি জুন মাদসি ১৪ তাস্টিদে এই 

বাস্টষ থক কম থসম্পােন চুস্টি স্বাক্ষস্টিত িল। 

 

 

এই  চুচিমে স্বাক্ষ্রকারী উিয়পক্ষ্ চনম্নচলচিে চবষয়েমূমহ েম্মে হমলন:  
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সসকশন ১  

 

চবিামের রূপকল্প (Vision), অচিলক্ষ্য (Mission), কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্রসমুহ এিং কা মািবল 

১. ১ রূপকল্প (Vision): 
 

র্লবায়ু পস্টিবতথদনি কািদণ বস্টধ থত র্নসাংখ্যাি োদ্য স্টনস্টিতকিদণি লদক্ষয উন্নত র্াত ও প্রযুস্টি উদ্ভাবদন 

পস্টিচাস্টলত গদবষণা কার্ থক্রদমি সাস্টব থক বাদর্ট ব্যবস্থাপনা স্টনস্টিত ও অদর্ থি সর্াগান অব্যািত িাো।  

 

১.২ অচিলক্ষ্য (Mission):  
 

গদবষণা কার্ থক্রম অব্যািত িাোি স্বাদর্ থ সুষম বাদর্ট প্রণয়ন, তিস্টবল ছাড়কিণ এবাং অদর্ থি সর্াগান স্টেদয় 

সিায়তা কিা। 

 

১.৩ কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র 
 

১.৩.১ চবিামের কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র 
 

১. ফসনলর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃবি 

২. কৃবষ উপকরনণর সহজলভযতা ও সরিরাহ বৃবিকরণ 

৩. কর্ ম ব্যিস্থাপনায় ক্ষপশাদারীনের উন্নয়ন 

 

১.৩.২ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র 

১. সুশোসন ও সংস্কোরমূল   ো মক্রর্ কজোরদোর রণ 

 

১.৪ কার্ থাবস্টল:  

 

1. পৃর্ক ব্যাাংক স্টিসাব সোলা এবং সর্ সকান পাবস্টলক ব্যাাংদক অনুদমাস্টেত ব্যাাংক স্টিসাদবি সচক 

বইদয়ি মােদম অর্ থ উদিালণ কিা।  

2. ব্যদয়ি প্রকৃস্টত অনুর্ায়ী পৃর্ক পৃর্ক স্টবল ততিী কিা এবং খোত অনুর্ায়ী পৃর্ক নস্টর্ সোলা। 

3. স্টবল ও ভাউচাি ব্যয় সকাি অনুর্ায়ী অবশ্যই স্টলস্টপবি কিা। 

4. িাবল কলাম ব্যাাংক/কযাশ বই সাংিক্ষণ করো এবং র্ান থাল ও েস্টতয়ান বরহ সাংিক্ষণ। 

5. সিকাস্টি স্টবস্টধ আদলাদক প্রদয়ার্নীয় স্টিসাবপত্র সাংিক্ষণ কিা। 

৯.  অর্ থ বৎসি সশদষ স ল ব্যোং  রহসোযবর পৃথ  পৃথ  ব্যাাংক সমন্বয় স্টববিণী (Bank 

Reconciliation Statement) ততিী কিা।  

১০. র্াবতীয় স্টবল ভাউচাি, ভযাট, আয়কি সিস্টর্ষ্টাি সাংিক্ষণ কিা। 

     ১১.  সকল প্রকাি ব্যয় বাদর্টভূি কিা। 

     ১২.  সিকাস্টি স্টনয়দম উৎসস্থদল প্রদর্ার্য িাদি আয়কি ও ভযাট কতথন এবাং সিকাস্টি সকাষাগাদি 

র্মাোনপূব ম  সর োযরর রোজস্ব আয় বৃরদ্ধ  রো।  
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     ১৩. অবসর প্রোপ্ত/মৃতয  র্ মচোররযদর কপনশন আযবদন রনষ্পরি রণ সংক্রোন্ত  ো মক্রর্ সম্পোদনপূব ম  

রপরপও জোরর। 

     ১৪. রপরপও অনু োরয় এ  োলীন আনুযতোরষ  এবং রনয়রর্তিোযব র্োরস  অবসর িোতো প্রদোন  রো। 

     ১৫. অবসর প্রোপ্ত/মৃতয  র্ মচোররযদর রজরপএফ এর অনুকুযল চূড়োন্ত পোওনো পররযশোযির আযবদন 

রনষ্পরি রণ সংক্রোন্ত  ো মক্রর্ সম্পোদনপূব ম  আযদশ জোরর ও পোওনো পররযশোি। 

     ১৬. রির  র্ মচোরর কপনশন তহরবল ও সোিোরন িরবষ্য তহরবল (রজরপএফ) এর  োবতীয় রহসোব সংরক্ষণ ও 

রবরনযয়োগ সংক্রোন্ত  ো মক্রর্ সম্পোদন।  

     ১৭.  প্রদতযক আস্টর্ থক বছি সশদষ আয়-ব্যয় এর  চূড়ান্ত স্টিসাব স্টববিণী প্রস্তুত কিা।  

     ১৮.  আঞ্চস্টলক কার্ থালয়সমূদিি মাস্টসক ব্যয় স্টববিণী  স্টিসাবভূি কদি কর্তথপদক্ষি অনুদমােন গ্রিণ কিা। 

     ১৯.  তত্রমাস্টসক স্টকস্টস্তদত ছাড়কৃত অদর্ থি উপদর্ার্ন স্টিসাব এস্টর্ অস্টিস ও মন্ত্রণালদয় সপ্রিণ।  

     ২০.  প্রদতযক আস্টর্ থক বছি সশদষ সিকাস্টি স্টনিীক্ষা সম্পােন কিা।  

     ২১.  অস্টিট সসদলি মােদম স্টিি সেি েপ্তদিি সকল স্টবভাগ/শাো/দসদলি স্টবল/ভাউচা এবাং আঞ্চস্টলকে 

            কার্ থলদয়ি অভযন্তিীণ স্টনিীক্ষা কিা।                                          

     ২২.  অস্টিট আপস্টি স্টনষ্পস্টিি র্র্ন্ স্টবএস র্বাব ততিী এবাং স্টি-পক্ষীয়/স্টত্র-পক্ষীয় অস্টিট কস্টমটিি সভাি 

            আদয়ার্ন কিা। 

     ২৩.   স্টবস্টভন্ন আস্টর্ থক স্টবষদয়ি উপি স্টবস্টধ-স্টবধাদনি আদলাদক মতামত প্রোন।  

     ২৪.   সকল কম থকতথা/কম থচািীি সমদয় সমদয় সবতন স্টনধ থািণ এবাং অস্টিট সসদলি মােদম র্াচাই। 

     ২৫.   অস্টিট আপস্টি সাংক্রান্ত তথ্যাস্টে সাংিক্ষণ এবাং এতেসাংক্রান্ত তথ্যাস্টে রনয়রর্ত মন্ত্রণালদয় সপ্রিণ। 
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কস শন ২ 

বিবভন্ন কা মক্রনর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি (Outcome/Impact) 
চূড়োন্ত ফলোফল/প্রিোব 

(Outcome/Impact 

কম থসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত লক্ষযর্োত্রো 

২০২2-২3 

প্রযক্ষপণ রনি মোররত লক্ষযর্োত্রো অজমযনর কক্ষযত্র 

ক ৌথিোযব দোরয়ত্বপ্রোপ্ত 

র্ন্ত্রণোলয়/রবিোগ/সংস্স্স্থোসমূযহর নোর্ 

উপোিসূত্র 

(Source of 

Data) 

২০20-২1 ২০২1-২2 ২০২3-২4 ২০২4-২5 

বোযজট প্রনয়ণ বোযজট প্রোক্কলন ও 

প্রযক্ষপণ 
% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

রি রহসোব রবিোগ, পরর ল্পনো মূল্যোয়ণ 

রবিোগ, কৃরষ র্ন্ত্রণোলয় ও অথ ম রবিোগ 

বোযজট পররপত্র-১ 

ও ২ ও বোযজট বই 

তহরবল ছোড় ত্রত্রর্োরস  র রিযত অথ ম 

ছোড় রনরিত  রো % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

রি, কৃরষ র্ন্ত্রণোলয় ও অথ ম রবিোগ তহরবল ছোযড়র 

প্রিোব, সর োরর 

আযদশ 

বোযজট বরোদ্দ প্রদোন রনরিত  রো  ত্রত্রর্োরস  র রিযত 

বোযজট বরোদ্দ প্রদোন 

রনরিত  রো  

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

রি রহসোব রবিোগ, কৃরষ র্ন্ত্রণোলয় ও অথ ম 

রবিোগ 

কবতন রবল, কবতন 

বই 

জনবযলর রনয়রর্ত কবতন-িোতোরদ ও 

র্োরস  অবসর িোতো পররযশোি  রো  

কবতন- িোতোরদ ও 

র্োরস  অবসর িোতো 

প্রদোন 

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

রি, কৃরষ র্ন্ত্রণোলয় ও অথ ম রবিোগ রি রহসোব রবিোগ 

গযবষণো  ো মক্রযর্ অথ ম বরোদ্দ রনরিত 

 রো 

চোরহদো র্োরফ  

গযবষণো বোযজট প্রদোন  % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

রি, কৃরষ র্ন্ত্রণোলয় ও অথ ম রবিোগ গযবষণো রবিোগ ও 

আঃ  োঃ এর 

গযবষনো চোরহদোপত্র 

শ্ররর্  ও আনসোরযদর কবতন রবল 

পররযশোি রনরিত  রো 

র্োরস  শ্ররর্  র্জুরী 

ও আনসোরযদর কবতন 

রবল প্রদোন 

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

রি রহসোব রবিোগ, খোর্োর ব্যবস্থোপনো রবিোগ, 

প্রশোসন রবিোগ, কৃরষ র্ন্ত্রণোলয় ও অথ ম 

রবিোগ 

শ্ররর্  ও আনসোর 

কবতন রবল, নরথ 

অবসরজরনত  োবতীয় আরথ ম  পোওনোরদ 

পররযশোি  রো 

১. নগদোয়ন ও  ল্যোন 

তহরবযলর চূড়োন্ত 

পোওনো পররযশোি 

রনরিত  রো 

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

রি রহসোব রবিোগ, প্রশোসন রবিোগ, কৃরষ 

র্ন্ত্রণোলয় ও অথ ম রবিোগ 
রির আযদশপত্র 

2. সোঃ িঃ তহরবযলর 

চূড়োন্ত পোরনো পররযশোি 

রনরিত  রো 

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

3. এ  োলীন 

আনুযতোরষ  চূড়োন্ত 

পোওনো পররযশোি 

রনরিত  রো 

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

রনরীক্ষো  ো ম  োজ সম্পোদন  রো অিযন্তরীণ রনরীক্ষো 

 োজ সম্পোদন রনরিত 

 রো 

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

রি রহসোব রবিোগ, অরিট কসল কৃরষ 

র্ন্ত্রণোলয় ও সর োরর রনরীক্ষো দল 

আঞ্চরল   ো মোলয় 

সমূযহর রনরীক্ষো 

প্ররতযবদন 
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সেকশন ৩ 

  র্ মসম্পোদন পরর ল্পনো  

 

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র ক্ষেনত্রর োন 

৭০ 

কা মক্রর্ কে যেম্পাদন 

সূিক 

গণনা পিবত একক কে যেম্পাদ

ন সূিমকর 

োন 

 প্রকৃে অজযন লক্ষ্যোত্রা/বনণ মায়ক ২০২২-২৩ প্রমক্ষ্পণ  প্রমক্ষ্পণ  

২০20-২1 ২০২1-২2 

অোধারণ অচে 

উত্তে 

উত্তে িলচে 

োন 

িলচে 

োমনর 

চনমম্ন 
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 

এবপএ স্বােরকারী বিভানগর কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ 

ফসনলর উৎপাদন 

ও উৎপাদনশীলতা 

বৃবি 

২৫ 

[১.১] MTBF এর 

আওতোয় বোযজট প্রোক্কলন ও 

প্রযক্ষপন 

[১.১.১] বোযজট 

প্রোক্কলন ও 

প্রযক্ষপণ 

সর্রি লক্ষ টো ো ৬ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[১.২] ত্রত্রর্োরস  র রিযত 

তহরবল ছোড় রনরিত  রণ 

[১.২.১] 

ত্রত্রর্োরস  অথ ম 

প্রোরপ্ত রনরিত 

 রো 

গড় % ৭ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[১.৩] ত্রত্রর্োরস  র রিযত 

সদর দপ্তর ও ১১ টি আঃ 

 োঃ বোযজট বরোদ্দ প্রদোন 

রনরিত  রো 

[১.৩.১] 

ত্রত্রর্োরস  

বোযজট বরোদ্দ 

প্রদোন রনরিত 

 রো  

গড় % ৭ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[১.৪] স ল  র্ মচোরীর 

কবতন-িোতোরদ ও 

কপনশনোযরর র্োরস  অবসর 

িোতো পররযশোি 

[১.৪.১] কবতন- 

িোতোরদ ও 

র্োরস  অবসর 

িোতো প্রদোন 

গড় % ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

কৃবষ উপকরনণর 

সহজলভযতা ও 

সরিরাহ বৃবিকরণ 

২৪ 

[২.১] গযবষণো বোযজট 

রনরিত  রো 

[২.১.১] 

গযবষণো বোযজট 

প্রদোন  

গড় % ৬ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[২.২] রহসোব রবিোযগ 

দোরখলকৃত শ্ররর্  র্জুরী ও 

আনসোরযদর কবতন রবল 

পররযশোি রনরিত  রো 

[২.২.১] শ্ররর্  

র্জুরী ও 

আনসোরযদর 

কবতন রবল 

প্রদোন 

 

 

 

গড় % ৭ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 
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কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র ক্ষেনত্রর োন 

৭০ 

কা মক্রর্ কে যেম্পাদন 

সূিক 

গণনা পিবত একক কে যেম্পাদ

ন সূিমকর 

োন 

 প্রকৃে অজযন লক্ষ্যোত্রা/বনণ মায়ক ২০২২-২৩ প্রমক্ষ্পণ  প্রমক্ষ্পণ  

২০20-২1 ২০২1-২2 

অোধারণ অচে 

উত্তে 

উত্তে িলচে 

োন 

িলচে 

োমনর 

চনমম্ন 
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 

[২.৩] রহসোব রবিোযগ 

দোরখলকৃত সর োযরর 

আয়য োগ্য স ল গ্যোস, 

রবদ্যযৎ, কটরলযফোন, কপৌর র, 

ভুরর্ র ইতযোরদ রবল  থো 

সর্যয় পররযশোি 

[২.৩.১] স ল 

রবল পররযশোি 

গড় % ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[২.৪] প্রদোনকৃত  োবতীয় 

রবল িোউচোর কথয  আয় র 

ও িযোট  তমণ  যর 

সর োযরর রোজস্ব আয় বৃরদ্ধ 

 রো 

[২.৪.১] 

সর োযরর 

রোজস্ব আয় বৃরদ্ধ 

 রো 

গড় % 6 ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

কর্ ম ব্যিস্থাপনায় 

ক্ষপশাদারীনের 

উন্নয়ন 

২১ 

[৩.১] অরফস আযদযশর 

কপ্ররক্ষযত ছুটি নগদোয়ন ও 

 ল্যোণ তহরবযলর চূড়োন্ত 

পোওনো পররযশোি  রো 

[৩.১.১] 

নগদোয়ন ও 

 ল্যোন 

তহরবযলর 

চূড়োন্ত পোওনো 

পররযশোি 

রনরিত  রো 

গড় % ৬ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[৩.২] অরফস আযদযশর 

কপ্ররক্ষযত সোঃ িঃ তহরবযলর 

চূড়োন্ত পোওনো পররযশোি  রো 

[৩.২.১] সোঃ 

িঃ তহরবযলর 

চূড়োন্ত পোওনো 

পররযশোি 

রনরিত  রো 

গড় % ৭ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[৩.৩] রপরপও জোররর 

কপ্ররক্ষযত এ  োরলন 

আনুযতোরষ  পররযশোি  রো 

[৩.৩.১] 

এ  োরলন 

আনুযতোরষ  

পররযশোি 

রনরিত  রো 

গড় % ৭ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 
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কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র ক্ষেনত্রর োন 

৭০ 

কা মক্রর্ কে যেম্পাদন 

সূিক 

গণনা পিবত একক কে যেম্পাদ

ন সূিমকর 

োন 

 প্রকৃে অজযন লক্ষ্যোত্রা/বনণ মায়ক ২০২২-২৩ প্রমক্ষ্পণ  প্রমক্ষ্পণ  

২০20-২1 ২০২1-২2 

অোধারণ অচে 

উত্তে 

উত্তে িলচে 

োন 

িলচে 

োমনর 

চনমম্ন 
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 

[৩.৪] রি সদর দপ্তর ও ১১ 

টি আঃ  োঃ এর অিযন্তরীণ 

রনরীক্ষো  োজ সম্পোদন 

[৩.৪.১] 

অিযন্তরীণ 

রনরীক্ষো  োজ 

সম্পোদন 

রনরিত  রো 

গড় % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[৩.৫] রি সদর দপ্তর ও ১১ 

টি আঃ  োঃ এর সর োরর 

রনরীক্ষো  োজ সম্পোদযন 

সহোয়তো  রো 

[৩.৫.]১ 

সর োরর 

রনরীক্ষো  োজ 

সম্পোদযন 

সহোয়তো 

রনরিত  রো 

 

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র (র্বিপবরষদ বিভাগ কর্তমক বনর্ মাবরত) 

সুশোসন ও 

সংস্কোরমূল  

 ো মক্রযর্র 

বোিবোয়ন 

কজোরদোর রণ 

৩০ 

১) শুিািার কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

শুদ্ধোচোর 

 র্ মপরর ল্পনো 

বোিবোরয়ত 

ক্রর্ 

পুঞ্জীভূত 
প্রাপ্ত নাম্বার 10 - - ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৫০ ৫০ 

২) ই-গভর্ন্মান্স/ উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

ই-গভর্ন্মান্স/ 

উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা 

বোিবোরয়ত 

ক্রর্ 

পুঞ্জীভূত 
প্রাপ্ত নাম্বার 10 - - ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৫০ ৫০ 

৩) তথ্য অবর্কার 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

তথ্য অবর্কার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ত 

ক্রর্ 

পুঞ্জীভূত 
প্রাপ্ত নাম্বার 3 - - ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫ 

৪) অবভন াগ প্রবতকার 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

অবভন াগ 

প্রবতকার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ত 

ক্রর্ 

পুঞ্জীভূত 
প্রাপ্ত নাম্বার 4 - - ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫ 

৫) ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

ক্ষসিা প্রদান 

প্রবতশ্রুবত 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ত 

ক্রর্ 

পুঞ্জীভূত 
প্রাপ্ত নাম্বার 3 - - ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫ 
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আস্টম উপ-পস্টিচালক (অর্ থ ও স্টিসাব), গণপ্রর্াতন্ত্রী বাাংলাদেশ সিকাদিি বাাংলাদেশ ধান গদবষণা 

ইনস্টিটিউদটি মিাপস্টিচালক মদিােদয়ি  স্টনকট অঙ্গীকাি কিস্টছ সর্, এই চুস্টিদত বস্টণ থত িলািল 

অর্থদন সদচষ্ট র্াকব।  

 

 

আস্টম, মিাপস্টিচালক, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট, উপ-পস্টিচালক (অর্ থ ও স্টিসাব), 

বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট এি স্টনকট অঙ্গীকাি কিস্টছ সর্, এই চুস্টিদত বস্টণ থত িলািল 

অর্থদন প্রদয়ার্নীয় সিদর্াস্টগতা প্রোন কিব। 

 

 

 

 

 

স্বাক্ষস্টিত: 

 

 

 

 

 

 

  

    14-06-2022 

 উপ-পস্টিচালক (অর্ থ ও স্টিসাব)                                                                         

বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট  

 

 

 

 

 

 তাস্টিে 

 

 

    14-06-20222 

 

 মিাপস্টিচালক 

বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট  

 

 তাস্টিে 
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সাংদর্ার্নী ১ 

 

ক্রস্টমক নম্বি শব্দেংমক্ষ্প 

(Acronyms) 
স্টববিণ 

১ MTBF  Mid Term Budgetary Framework  

২ ADP Annual Development Programme  

৩ RADP Revised Annual Development Programme  

৪ GFR General Financial Rules  

৫ BSR Bangladesh Service Rules 

৬ PPR Public Procurement Rules  

৭ GPF General Provident Fund  

৮ IT Income Tax  

৯ VAT Value Added Tax  

১০ AGB Auditor General of Bangladesh (Civil)   

১১ BSR Broad Sheet Reply  

১২ CAG Comptroller and Auditor General of Bangladesh 

১৩ LPC  Last Pay Certificate  

১৪ DDO  Drawing and Disbursing Officer  

১৫ OTM Open Tender Method   

16 PPO Pension Payment Order 

17 iBASS++ Integrated Budget and Accounting System 

18 GOB Government of Bangladesh 
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সংন াজনী ২: কর্ মসম্পাদন ব্যিস্থাপনা ও প্রর্াণক 

 

কা মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূিকসমূহ িাস্তিায়নকারী অনুবিভাগ, অবর্শাখা, শাখা লেযর্াত্রা অজমননর প্রর্াণক 

[১.১] MTBF এর আওতোয় বোযজট প্রোক্কলন ও প্রযক্ষপন [১.১.১] বোযজট প্রোক্কলন ও প্রযক্ষপণ স্টি’ি স্টিসাব স্টবভাগ, কৃস্টষ মন্ত্রণালয়, অর্ থ মন্ত্রণালয়। বোযজট বরোদ্দ বই, পররপত্র, প্রিোব রববরণী 

[১.২] ত্রত্রর্োরস  র রিযত তহরবল ছোড় রনরিত  রণ [১.২.১] ত্রত্রর্োরস  অথ ম প্রোরপ্ত রনরিত  রো 
স্টি’ি স্টিসাব স্টবভাগ, কৃস্টষ মন্ত্রণালয়, অর্ থ মন্ত্রণালয় 

ও এস্টর্ অস্টিস। 
অথ ম ছোযড়র প্রিোব, রজও ও রবল 

[১.৩] ত্রত্রর্োরস  র রিযত সদর দপ্তর ও ১১ টি আঃ  োঃ বোযজট 

বরোদ্দ প্রদোন রনরিত  রো 

[১.৩.১] ত্রত্রর্োরস  বোযজট বরোদ্দ প্রদোন 

রনরিত  রো 

স্টি প্রধান কার্ থালদয়ি স্টিসাব স্টবভাগ ও ১১টি 

আঞ্চস্টলক কার্ থালয়। 
আঞ্চরল   োঃ এর বোযজট বরোদ্দ রববরণী 

[১.৪] স ল  র্ মচোরীর কবতন-িোতোরদ ও কপনশনোযরর র্োরস  

অবসর িোতো পররযশোি 

[১.৪.১] কবতন- িোতোরদ ও কপনশনোযরর 

র্োরস  অবসর িোতো প্রদোন 

স্টি’ি স্টিসাব স্টবভাগ, প্রশাসন স্টবভাগ ও ১১ টি 

আঞ্চস্টলক কার্ থালদয়ি স্টিসাব শাো। 

রি প্রিোন ও আঃ  োঃ র্োরস  কবতন-িোতোরদ ও 

র্োরস  অবসর িোতোরদর রবল 

[২.১] গযবষণো বোযজট রনরিত  রো [২.১.১] গযবষণো বোযজট প্রদোন 
কৃস্টষ মন্ত্রণালয়, অর্ থ মন্ত্রণালয়, স্টি’ি পস্টিকল্পনা ও 

মূল্যায়ন রবিোগ ও স্টি’ি স্টিসাব স্টবভাগ 

বোযজট বরহ, গযবষণো চোরহদোপত্র, বরোযদ্দর  রপ ও 

সংরিি নরথপত্র। 

[২.২] রহসোব রবিোযগ দোরখলকৃত শ্ররর্  র্জুরী ও আনসোরযদর 

কবতন রবল পররযশোি রনরিত  রো 

[২.২.১] শ্ররর্  র্জুরী ও আনসোরযদর 

কবতন রবল প্রদোন 

 

রি রহসোব রবিোগ, খোর্োর ব্যবস্থোপনো রবিোগ, 

রনরোপিো শোখো, আইরসটি কসল 

শ্ররর্  হোরজরো শীট, আনসোর হোরজরো শীট, রবল ও 

সংরিি নরথপত্র 

[২.৩] রহসোব রবিোযগ দোরখলকৃত সর োযরর আয়য োগ্য স ল 

গ্যোস, রবদ্যযৎ, কটরলযফোন, কপৌর র, ভুরর্ র ইতযোরদ রবল  থো 

সর্যয় পররযশোি 

[২.৩.১] স ল রবল পররযশোি 

স্টি প্রধান কার্ থালদয়ি ইমািত ও স্টনম থাণ স্টবভাগ, 

োমাি ব্যবস্থাপনা স্টবভাগ, স্টিাসব স্টবভাগ ও ১১টি 

আঞ্চস্টলক কার্ থালয়। 

সাংস্টিষ্ট স্টবল ভাউচাি ও নস্টর্পত্র। 

[২.৪] প্রদোনকৃত  োবতীয় রবল িোউচোর কথয  আয় র ও িযোট 

 তমণ  যর সর োযরর রোজস্ব আয় বৃরদ্ধ  রো 
[২.৪.১] সর োযরর রোজস্ব আয় বৃরদ্ধ  রো 

স্টি প্রধান কার্ থালদয়ি , োমাি ব্যবস্থাপনা স্টবভাগ, 

সিাি শাো, স্টিসাব স্টবভাগ ও ১১টি আঞ্চস্টলক 

কার্ থালয়। 

সর োরী ক োষোগোযর আয় র ও িযোট জর্োর 

তোরল ো ও চোলোযনর  রপ। 

[৩.১] অরফস আযদযশর কপ্ররক্ষযত ছুটি নগদোয়ন ও  ল্যোণ 

তহরবযলর চূড়োন্ত পোওনো পররযশোি  রো 

[৩.১.১] নগদোয়ন ও  ল্যোন তহরবযলর 

চূড়োন্ত পোওনো পররযশোি রনরিত  রো 

স্টি প্রধান কার্ থালদয়ি প্রশাসন স্টবভাগ, স্টিসাব স্টবভাগ 

ও অস্টিট সসল। 
অরফস আযদশ ও রবল িোউচোর 

[৩.২] অরফস আযদযশর কপ্ররক্ষযত সোঃ িঃ তহরবযলর চূড়োন্ত 

পোওনো পররযশোি  রো 

[৩.২.১] সোঃ িঃ তহরবযলর চূড়োন্ত পোওনো 

পররযশোি রনরিত  রো 

স্টি প্রধান কার্ থালদয়ি প্রশাসন স্টবভাগ, স্টিসাব স্টবভাগ 

ও অস্টিট সসল। 
অরফস আযদশ ও রবল িোউচোর 

[৩.৩] রপরপও জোররর কপ্ররক্ষযত এ  োরলন আনুযতোরষ  

পররযশোি  রো 

[৩.৩.১] এ  োরলন আনুযতোরষ  

পররযশোি রনরিত  রো 

স্টি প্রধান কার্ থালদয়ি প্রশাসন স্টবভাগ, স্টিসাব স্টবভাগ 

ও অস্টিট সসল। 
রপরপও এবং রবল িোউচোর 

[৩.৪] রি সদর দপ্তর ও ১১ টি আঃ  োঃ এর অিযন্তরীণ রনরীক্ষো 

 োজ সম্পোদন 

[৩.৪.১] অিযন্তরীণ রনরীক্ষো  োজ সম্পোদন 

রনরিত  রো 

স্টি’ি স্টিসাব স্টবভাগ, 11টি আঞ্চস্টলক কার্ থালয় এবাং 

অস্টিট সসল। 

১১টি আিঃ কার্ থালদয়ি আভযন্তিীণ স্টনিীক্ষা 

প্রস্টতদবেন। 

[৩.৫] রি সদর দপ্তর ও ১১ টি আঃ  োঃ এর সর োরর রনরীক্ষো 

 োজ সম্পোদযন সহোয়তো  রো 

 

[৩.৫.১] সর োরর রনরীক্ষো  োজ সম্পোদযন 

সহোয়তো রনরিত  রো 

 

স্টিসাব স্টবভাগ, 11টি আঞ্চস্টলক কার্ থালয় এবাং 

অস্টিট সসল। 

স্টি প্রধান কার্ থালয় ও ১১টি আিঃ কার্ থালদয়ি আস্টর্ থক 

স্টিসাব সাংক্রান্ত স্টবস্টভন্ন নস্টর্, বইপত্র ও প্রস্টতদবেন। 
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েংমর্াজনী ৩:  

অর্ন্ অবফনসর সনে সংবিষ্ট কর্ মসম্পাদন সূিকসমূহ 

 

কা মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূিক ক্ষ সকল অবফনসর সানে সংবিষ্ট সংবিষ্ট অবফনসর সানে কা মক্রর্ 

সর্ন্বনয়র ক্ষকৌশল 

 ত্রত্রর্োরস  র রিযত সদর দপ্তর ও ১১ টি আঃ  োঃ বোযজট 

বরোদ্দ প্রদোন রনরিত  রো 

ত্রত্রর্োরস  বোযজট বরোদ্দ প্রদোন রনরিত 

 রো 
১১টি আঞ্চস্টলক কার্ থালয়। 

িানজট িরাদ্দ সভা, ই-ক্ষর্ইল, ই 

নবের র্াধ্যনর্  

রহসোব রবিোযগ দোরখলকৃত শ্ররর্  র্জুরী ও আনসোরযদর 

কবতন রবল পররযশোি রনরিত  রো 

শ্ররর্  র্জুরী ও আনসোরযদর কবতন 

রবল প্রদোন 

 

খোর্োর ব্যবস্থোপনো রবিোগ, রনরোপিো শোখো, আইরসটি 

কসল 

শ্ররর্  ব্যবস্থোপনো সফটওয়যোর ও ই 

নবের র্াধ্যনর্ 

 রহসোব রবিোযগ দোরখলকৃত সর োযরর আয়য োগ্য স ল গ্যোস, 

রবদ্যযৎ, কটরলযফোন, কপৌর র, ভুরর্ র ইতযোরদ রবল  থো 

সর্যয় পররযশোি 

স ল রবল পররযশোি 
স্টি প্রধান কার্ থালদয়ি ইমািত ও স্টনম থাণ স্টবভাগ, 

োমাি ব্যবস্থাপনা স্টবভাগ, ১১টি আঞ্চস্টলক কার্ থালয়। 
প্রোপ্ত রবল, ই নবের র্াধ্যনর্ 

রি সদর দপ্তর ও ১১ টি আঃ  োঃ এর অিযন্তরীণ রনরীক্ষো  োজ 

সম্পোদন 

অিযন্তরীণ রনরীক্ষো  োজ সম্পোদন 

রনরিত  রো 
11টি আঞ্চস্টলক কার্ থালয় এবাং অস্টিট সসল। 

রনরীক্ষো সম্পোদন, প্ররতযবদন প্রস্তুত 

ও দোরখল 

রি সদর দপ্তর ও ১১ টি আঃ  োঃ এর সর োরর রনরীক্ষো  োজ 

সম্পোদযন সহোয়তো  রো 

সর োরর রনরীক্ষো  োজ সম্পোদযন 

সহোয়তো রনরিত  রো 

 

 

11টি আঞ্চস্টলক কার্ থালয় এবাং অস্টিট সসল। 
রনরীক্ষো সম্পোদন, প্ররতযবদন প্রস্তুত 

ও দোরখল 
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েংমর্াজনী ৪ 

জাতীয় শুিািার ক্ষকৌশল কর্ ম-পবরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 
 

বিভাগ/কা মালনয়র নার্: বহসাি বিভাগ     

কার্ যক্রমের নাে কে যেম্পাদন সূিক 

 

সূিমকর 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়মনর 

দাচয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যচি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ যবছমরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রেচে পচরবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  েন্তব্য 

লক্ষ্যোত্রা/ 

অজযন 

১ে 

সকায়ার্ যার 

২য় 

সকায়ার্ যার 

৩য় 

সকায়ার্ যার 

৪র্ য 

সকায়ার্ যার 

সোর্ 

অজযন 

অচজযে 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাচেষ্ঠাচনক ব্যবস্থা 

 ১.১ ননচেকো কচেটির েিা আময়াজন 
েিা আময়াচজে ২ েংখ্যা ক্ষফাকাল 

পনয়ন্ট 

৪ লক্ষ্যোত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন      

১.২ ননচেকো কচেটির েিার চেদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 
বাস্তবাচয়ে চেদ্ধান্ত ৪ % ক্ষফাকাল 

পনয়ন্ট 

১০০ লক্ষ্যোত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজযন      

১.৩ সুশােন প্রচেষ্ঠার চনচেত্ত অংশীজমনর 

(stakeholders) অংশগ্রহমণ  েিা 

অনুচষ্ঠে েিা ৪ েংখ্যা ক্ষফাকাল 

পনয়ন্ট 

২ লক্ষ্যোত্রা - ১ - ১    

অজযন      

১.৪ শুদ্ধািার েংক্রান্ত প্রচশক্ষ্ণ আময়াজন  
প্রচশক্ষ্ণ আময়াচজে ২ েংখ্যা ক্ষফাকাল 

পনয়ন্ট 

২ লক্ষ্যোত্রা - ১ ১ -    

 অজযন      

১.৫ কে য-পচরমবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযচবচধ অনুেরণ/ 

টিওএন্ডইভুি অমকমজা োলাোল চনষ্পচত্তকরণ 

/পচরষ্কার-পচরচ্ছন্নো বৃচদ্ধ, েচহলামদর জন্য পৃর্ক 

ওয়াশরুমের ব্যবস্থা ইেযাচদ  

উন্নে কে য-পচরমবশ ৩ েংখ্যা 

ও 

োচরি 

ক্ষফাকাল 

পনয়ন্ট 

৪ লক্ষ্যোত্রা 

 

১ ১ ১ ১   পবরষ্কার পবরচ্ছন্নতা বৃবি কা মক্রর্ 

ও টিওএন্ডইভুি অমকমজা 

োলাোল চনষ্পচত্তকরণ 

অজযন      

২. ক্রময়র সক্ষ্মত্র শুদ্ধািার 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ য বছমরর ক্রয়-পচরকল্পনা  

ওময়বোইমর্ প্রকাশ 
 

ক্রয়-পচরকল্পনা 

ওময়বোইমর্ 

প্রকাচশে 

৩ োচরি ক্ষফাকাল 

পনয়ন্ট 

১ 

৩১-৭-২২ 

লক্ষ্যোত্রা ১ - - -  

 

  

 

 
অজযন      

৩. শুদ্ধািার েংচিষ্ট এবং দুনীচে প্রচেমরামধ েহায়ক অন্যান্য কার্ যক্রে  

৩.১ সেবা প্রদামনর সক্ষ্মত্র সরচজস্টামর প্রমদয় সেবার 

চববরণ ও সেবাগ্রহীোর েোেে েংরক্ষ্ণ 

সরচজস্টার 

হালনাোদকৃে 

৮ % ক্ষফাকাল 

পনয়ন্ট 

৪ লক্ষ্যোত্রা ১ ১ ১ ১   প্রর্াণক বহসানি ক্ষরবজস্টানরর 

ফনটাকবপ সংযুক্ত করনত হনি অজযন      

৩.২ েণশুনানী আময়াজন 
অনুবষ্ঠত ৮ সংখ্যা ক্ষফাকাল 

পনয়ন্ট 

২ লক্ষ্যোত্রা - ১ - ১   
প্রন াজয নয় 

অজযন      

৩.৩ োলাোল ইনমিন্টচর ও স্থাবর অস্থাবর েম্পচত্তর 

চহোব 

ইননভন্টবর সম্পাদন ৮ সংখ্যা ক্ষফাকাল 

পনয়ন্ট 

১ লক্ষ্যোত্রা - - - ১   স্থাবর অস্থাবর েম্পচত্তর চহোব 

প্রোণক  চদমে হমব অজযন      

৩.৪ সেৌসুে ওয়ারী বীজ ধান উৎপাদন ও চবেরমণর 

োচলকা 

িীজ র্ান উৎপাদন ও 

বিতরণ 

৮ পবরর্াণ ক্ষফাকাল 

পনয়ন্ট 

৪ 

 

লক্ষ্যোত্রা ১ ১ ১ ১   
প্রন াজয নয় 

অজযন      
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সংন াজনী ৫ 

ই-েিন্যযান্স ও উদ্ভাবন কে যপচরকল্পনা ২০২২-২০২৩ 

ক্রর্ কার্ যক্রে 
 

কে যেম্পাদন 

সূিক 

একক 
 

কে যেম্পাদন 

সূিমকর োন 

লক্ষ্যোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অোধারণ উত্তে িলচে োন 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ 

[১.১] একটি উদ্ভাবনী ধারণা/মেবা 

েহচজকরণ/ চিচজর্াইমজশন 

বাস্তবায়ন 

[১.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধারণা/মেবা েহচজকরণ/ 

চিচজর্াইমজশন বাস্তবায়ন 
োচরি ১০ ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ 

০২ ২.১] ই-নচর্র ব্যবহার বৃচদ্ধ   [২.১.১] ই-ফাইমল সনার্ বনস্পবিকৃত % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

০৩ [৩.১] েথ্য বাোয়ন হালনাোদকরণ [৩.১.১] েথ্য বাোয়ন হালনাোদকৃে েংখ্যা ১৫ ৪ ৩ ২ 

০৪ 

[৪.১] ৪র্ য চশল্পচবপ্লমবর িযামলঞ্জ 

সোকামবলায় করণীয় চবষময় 

অবচহেকরণ েিা/ কে যশালা 

আময়াজন 

[৪.১.১]  ৪র্ য চশল্পচবপ্লমবর িযামলঞ্জ সোকামবলায় 

করণীয় চবষময় অবচহেকরণ েিা/ কে যশালা 

আময়াজন 

েংখ্যা ৫ ২ ১ - 

০৫ 
[৫.১] ই-েিন্যযান্স ও উদ্ভাবন 

কে যপচরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[৫.১.১] কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন সংক্রান্ত 

প্রবশেণ আনয়াবজত  
েংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কে যপচরকল্পনার অধ যবাচষ যক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রচেমবদন ঊর্ধ্যেন কর্তযপমক্ষ্র চনকর্ সপ্রচরে 
োচরি ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 
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সংন াজনী ৬  

অবভন াগ প্রবতকার ব্যিস্থা সংক্রান্ত কর্ মপবরকল্পনা ২০২২-২০২৩ 

কার্ যক্রমের 

সক্ষ্ত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যেম্পাদন 

সূিক 
একক 

 

কে যেম্পাদন 

সূিমকর োন 

প্রকৃে 

অজযন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃে 

অজযন 

২০২১-

২২  

লক্ষ্যোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অোধারণ 
অচে 

উত্তে 
উত্তে  

িলচে 

োন 

িলচে 

োমনর 

চনমম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

 

প্রাচেষ্ঠাচনক 

 

 

১৪ 

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

আবপল কর্ মকতমার তথ্য ওনয়িসাইনট এিং 

বজআরএস সফটওয়যানর (প্রন াজয ক্ষেনত্র) 

ত্রত্রর্াবসক বভবিনত হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অচনক ও আচপল 

কে যকেযার েথ্য হালনাোদকৃে 

এবং ওময়বোইমর্ ও বজআরএস 

সফটওয়যানর হালনাগাদকৃত/ 

আপমলািকৃে 

সংখ্যা 

 
৪ - - ৪ ৩ - - - 

[১.২] বনবদ মষ্ট সর্নয় অনলাইন/ অফলাইনন প্রাপ্ত 

অবভন াগ বনষ্পবি  
[১.২.১]  অবভন াগ বনষ্পবিকৃত % ৭ - - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩] অবভন াগ বনষ্পবি সংক্রান্ত র্াবসক 

প্রবতনিদন উর্ধ্মতন কর্তমপে িরাির ক্ষপ্ররণ   

[১.৩.১]  র্াবসক প্রবতনিদন 

ক্ষপ্রবরত 
% ৩ - - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

পচরবীক্ষ্ণ 

 ও েক্ষ্েো 

অজযন 

 

১১ 

[২.১] নত্রোচেক চিচত্তমে পচরবীক্ষ্ণ এবং 

নত্রোচেক পচরবীক্ষ্ণ প্রচেমবদন উর্ধ্যেন 

কর্তযপমক্ষ্র চনকর্ সপ্ররণ 

 

[২.১.১] নত্রোচেক প্রচেমবদন 

সপ্রচরে 
সংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২] কর্ মকতমা/কর্ মিারীনদর অবভন াগ প্রবতকার 

ব্যিস্থা এিং বজআরএস সফটওয়যার বিষয়ক 

ক্ষসবর্নার/কর্©শালা/প্রবশেণ আনয়াজন 

 

[২.২.১] প্রবশেণ/ 

ক্ষসবর্নার/কর্©শালা আনয়াবজত 
সংখ্যা 

 

৪ 

 

- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] অবভন াগ প্রবতকার ব্যিস্থাপনা বিষনয় 

ক্ষস্টকনহাল্ডারগনণর সর্ন্বনয় অিবহতকরণ সভা  

আনয়াজন 

[২.৩.১] অিবহতকরণ সভা 

আনয়াবজত 
সংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 
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সংন াজনী ৭ 

 ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত িাস্তিায়ন কর্ ম-পবরকল্পনা ২০২২-২০২৩ 

কার্ যক্রমের 

সক্ষ্ত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যেম্পাদন 

সূিক 

একক 

 

কে যেম্পাদন 

সূিমকর োন 

প্রকৃে 

অজযন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃে 

অজযন 

২০২১-২২ 

লক্ষ্যোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অোধারণ অচে উত্তে উত্তে 
িলচে 

োন 

িলচে 

োমনর চনমম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাচেষ্ঠাচনক 

 

 

১৮ 

[১.১] নত্রোচেক চিচত্তক ক্ষসিা প্রদান 

প্রবতশ্রুবত সংক্রান্ত পচরবীক্ষ্ণ কচেটির 

কচেটি পুনে যঠন 

[১.১.১] কচেটি 

পুনে যঠিে 
সংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.২] ত্রত্রর্াবসক বভবিক ক্ষসিা প্রদান 

প্রবতশ্রুবত সংক্রান্ত পবরিীেণ কবর্টির 

সভার বসিান্ত িাস্তিায়ন   

[১.৩.১] বসিান্ত 

িাস্তিাবয়ত এিং 

প্রবতনিদন ক্ষপ্রবরত 

% 

 

৪ 

 
- - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩] ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত বিষনয় 

আওতার্ীন দপ্তর/সংস্থার সর্ন্বনয় 

ত্রত্রর্াবসক বভবিনত সভা আনয়াজন   

[১.২.১] সভা 

আনয়াবজত 
েংখ্যা ২ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.৪] ত্রত্রর্াবসক বভবিনত ক্ষসিা প্রদান 

প্রবতশ্রুবত হালনাগাদকরণ (আওতার্ীন 

দপ্তর/সংস্থাসহ) 

[১.৪.১] 

হালনাগাদকৃত 
েংখ্যা ৯ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

েক্ষ্েো 

অজযন  
৭ 

[২.১] ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত বিষয়ক   

কে যশালা/প্রবশেণ/নসবর্নার আনয়াজন  

 

[২.১.১] প্রবশেণ/ 

কে যশালা আনয়াবজত 

 

েংখ্যা 

 

৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২]  সেবা প্রদান চবষময় 

সস্টকমহাল্ডারেমণর েেন্বময় 

অবচহেকরণ েিা আময়াজন 

[২.২.১]  

অিবহতকরণ সভা 

আনয়াবজত 

েংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 
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সংন াজনী ৮ 

তথ্য অবর্কার বিষনয় ২০২২-২৩ অে মিছনরর িাবষ মক কর্ মপবরকল্পনা  
 

কার্ যক্রমের 

সক্ষ্ত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যেম্পাদন 

সূিক 
একক 

 

কে য 

েম্পাদন 

সূিমকর 

োন 

প্রকৃে 

অজযন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃে 

অজযন 

২০২১-

২২ 

লক্ষ্যোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অোধারণ 
অচে 

উত্তে 
উত্তে 

িলচে 

োন 

িলচে 

োমনর 

চনমম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাচেষ্ঠাচনক ৬ 

[১.১] েথ্য অচধকার আইন অনুর্ায়ী 

চনধ যাচরে েেময়র েমে েথ্য প্রাচপ্তর 

আমবদন চনষ্পচত্ত 

[১.১.১] চনধ যাচরে েেময়র 

েমে েথ্য প্রাচপ্তর আমবদন 

চনষ্পচত্ত 

% ০৬   ১০০% ৯০% ৮০% - - 

 

েক্ষ্েো বৃবি 
১৯ 

[১.২] স্বতঃ প্রনণাবদতভানি প্রকাশন াগ্য 

সকল েথ্য হালনাোদ কমর ওনয়িসাইনট 

প্রকাশ 

[১.২.১] হালনাগাদকৃত েথ্য 

ওনয়িসাইনট প্রকাবশত 
োচরি 

 
০৪   

৩১-১২-২০২২ 
১৫-০১-

২০২৩ 

৩১-০১-

২০২৩ 
- - 

৩০-০৬-২০২৩ - - - - 

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

িাবষ মক প্রবতনিদন প্রকাবশত 
তাবরখ ০৩   ১৫-১০-২০২২ 

৩১-১০-

২০২২ 

৩০-১১-

২০২২ 
- - 

[১.৪]  েথ্য অচধকার আইন, ২০০৯ এর ৫ 

ধারা অনুোমর র্াবেীয় েমথ্যর কযার্ালক 

ও ইনমিক্স নেচর/ হালনাোদকরণ 

[১.৪.১]  েমথ্যর  কযার্ালক 

ও ইনমিক্স  প্রস্তুেকৃে/ 

হালনাোদকৃে 

োচরি ০৩   ৩১-১২-২০২২ 
১৫-০১-

২০২৩ 

৩১-০১-

২০২৩ 
- - 

[১.৫] েথ্য অচধকার আইন ও চবচধচবধান 

েম্পমকয জনেমিেনো বৃচদ্ধকরণ 

[১.৫.১]  প্রিার কা মক্রর্ 

সম্পন্ন 
েংখ্যা ০৪   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য অবর্কার আইন,২০০৯ ও এর 

বিবর্র্ানর্ালা স্বতঃপ্রনণাবদত তথ্য প্রকাশ 

বননদবশকাসহ সংবিষ্ট বিষনয় 

কর্ মকতমা/কর্ মিারীনদর প্রবশেণ আনয়াজন 

[১.৬.১] প্রচশক্ষ্ণ 

আময়াচজে 
েংখ্যা ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] েথ্য অচধকার েংক্রান্ত প্রমেযকটি 

নত্রোচেক অগ্রেচে প্রচেমবদন চনধাচরে 

েেময় ওময়বোইমর্র েথ্য অচধকার 

সেবাবমক্স প্রকাশ 

[১.৭.১] নত্রোচেক অগ্রেচে 

প্রচেমবদন ওময়বোইমর্র 

েথ্য  অচধকার সেবাবমক্স 

প্রকাচশে 

েংখ্যা ০২   ৪ ৩ ২ ১ - 

 


