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যারিক পদ্ধরিতি ধান চাষাবাতেি লতযে খামাি যিপারি গতবষণা কায যক্রম বৃরদ্ধকিণ (এসএফএমআিএ) প্রকল্প এি কম যসম্পােতনি সারব যক রচত্র 

(Overview of the Performance of Strengthening Farm Machinery Research Activity for Mechanized 

Rice Cultivation (SFMRA) Project) 

কম যসম্পােতনি সারব যক রচত্র  

সাম্প্ররিক অজযন, চোতলঞ্জ এবং ভরবষ্যৎ পরিকল্পনা 

 

সাম্প্ররিক বছিসমূতহি (৩ বছি) প্রধান অজযনসমূহ 

ক্রমবধ যমান জনসংখ্যাি খাদ্য রনিাপত্তা রনরিতিি জন্য স্বল্প পরিমাণ জরমতি খাদ্য উৎপােন একটা বড় চোতলঞ্জ। শস্য উৎপােতনি রবরভন্ন স্ততি 

পূণ য যারিকীকিতণি মাধ্যতম এই চোতলঞ্জ ক্ষমাকাতবলা কিা সম্ভব। নগিায়ণ ও রশল্পায়তনি সাতে সাতে কৃরষ জরমি পরিমাণ ব্যপকহাতি কতম 

যাতে এবং ক্রমবধ যমান হাতি কৃরষ শ্ররমতকি সংখ্যা হ্রাস পাতে। জনসংখ্যা বৃরদ্ধি সাতে সাতে জরম ক্রমশঃ খন্ড খন্ড হতয় ক্ষুদ্রিি হতয় যাতে। 

পুণ য েযিায় কৃরষ যি ব্যবহাতিি জন্য জরমি আকাি ও আকৃরি পরিবিযন কিা অপরিহায য। জরমি মাতে কৃরষ যি চলাচল উপতযাগী িাস্তাি 

অভাতবি  কািতন এক জরম ক্ষেতক আতিক জরমতি কৃরষ যি ক্ষনওয়া যাতে না। হাওড় অঞ্চতল আকরিক বন্যায় দ্রুিিম সমতয় শস্য কিযন না 

কিতল ফসল নষ্ট হতয় যায়। কৃরষ যিপারিি উচ্চমূল্য ও কৃষতকি যি ক্রয়যমিা কম হওয়া যারিরককিতণি বড় বাধা। স্থানীয়ভাতব উতদ্যাক্তাি 

অভাতব কৃষতকিা স্বল্প ভাড়ায় রবরভন্ন ধিতনি কৃরষ যতিি ক্ষসবা ক্ষেতক বরঞ্চি হতে।  

 

সমস্যা এবং চোতলঞ্জসমূহ 

কৃরষতক বারণরজেক ও লাভজনক রশতল্প রুপান্ততিি জন্য প্রকৃরি রনভ যি কৃরষতক প্রযুরক্ত রনভ যি অে যাৎ যারিকীকিতণি মাধ্যতম কৃরষি 

উৎপােনশীলিা ও শতস্যি রনরবড়িা বৃরদ্ধ কিা একান্ত প্রতয়াজন। জািীয় কৃরষ নীরি ২০১৮ ক্ষি প্ররিকূল পরিতবশ উপতযাগী প্রযুরক্তি 

অপয যাপ্তিাতক কৃরষ খাতিি অন্যিম দুব যলিা রহতসতব সনাক্ত কিা হতয়তছ। কৃরষ নীরিতি গতবষণা এবং প্ররশযতণি মাধ্যতম ক্ষটকসই চাষাবাে 

প্রযুরক্ত উদ্ভাবন ও সম্প্রসািণ কায যক্রমতক প্রাধান্য ক্ষেয়া হতয়তছ। উক্ত নীরিতি গতবষণাি রবষয় ও ক্ষযত্র রনব যাচতনি  ক্ষযতত্র ক্ষটকসই ও লাগসই 

প্রযুরক্তি উদ্ভাবন ও উন্নয়তনি প্ররি গুরুত্ব আতিাপ কিা হতয়তছ। সময়মি কৃরষ কাজ সম্পােন, শতস্যি রনরবড়িা বৃরদ্ধ, দুই ফসতলি মধ্যবিী 

সময় কমাতনা, পতেি একক প্ররি উৎপােন খিচ কমাতনা, ক্ষপািহািতভি অপচয় কমাতনা, শ্ররমতকি কারয়ক শ্রম লাঘব, শ্ররমতকি ঘাটরি 

পূিণ, কৃরষ উৎপােন বৃরদ্ধ ও নতুন কম যসংস্থান সৃরষ্ট, সতব যাপরি কৃরষতক লাভজনক ও আকষ যণীয় ক্ষপশায় পরিণি কিাি জন্য কৃরষ যারিকীকিণ 

অপরিহায য। কৃরষ যারিকীকিণ কিা সম্ভব হতল শতস্যি ফলতনাত্তি অপচয় ১৩% ক্ষেতক করমতয় শিকিা প্রায় ৭-৮% এ আনা সম্ভব। বাংলাতেতশ 

চারহো মারফক পরিপূিক যারিকীকিণ কিা প্রতয়াজন।  

 

ভরবষ্যৎ পরিকল্পনা 

রবদ্যমান গতবষণা ওয়াকযশতপি আধুরনকায়ন, ক্ষমরশন ক্ষটরিং ল্যাবতিটরি স্থাপন ও ফাম য ক্ষমরশনারি ল্যাবতিটরি কাম অরফস ভবতনি ক্ষভৌি 

কাঠাতমা উন্নয়ন এবং গতবষণা সুরবধারে বৃরদ্ধি মাধ্যতম ক্ষেতশি আে য-সামারজক অবস্থাি সাতে সেরিপুণ য ধান উৎপােতনি রবরভন্ন পয যাতয়ি 

উপতযাগী যিপারি উদ্ভাবন, উন্নয়ন এবং সম্প্রসািণ কিিঃ েয জনতগারষ্ঠ তিরি িো কৃষকতক যিপারি ব্যবহাতি উদ্বুদ্ধ কিাি লতযে প্রকল্পটি 

প্রস্তুি কিা হতয়তছ। প্রকল্পটি বাস্তবারয়ি হতল গতবষণা ওয়াকযশপ আধুরনকায়তনি মাধ্যতম জনবতলি গতবষণা েযিা বৃরদ্ধ পাতব এবং গুনগি 

মানসম্পন্ন লাগসই কৃরষ যি ও প্রযুরক্ত উদ্ভাবতন সহায়ক হতব। 

২০২২-২৩ অে যবছতিি সম্ভাব্য প্রধান অজযনসমূহ 

 উদ্ভারবত সহালরিড টাইপ রমরন কম্বাইন হারদিস্টার মাঠ পিীযণ ও সমস্যা রচরিিকিণ 

 সহডরিড টাইপ রমরন কম্বাইন হারদিস্টার উদ্ভাবন 

 কম্পযাক্ট রাইস রমল উদ্ভাবন 

 উদ্ভারবত পাওয়ার উইডার র্দন্ত্রর মাঠ পরীক্ষণ ও সমস্যা রিরিতকরণ 

 রাইস ট্রান্সপ্লান্টার র্দন্ত্রর মাঠ পরীক্ষণ ও সমস্যা রিরিতকরণ 

 সমকারনক/র্ন্ত্রিালকদের হাদত-কলদম প্ররশক্ষণ 

 স্থানীয় প্রস্তুতকারক/সম্প্রসারণ কমীদের প্ররশক্ষণ 

 ওয়িাকশপ জনবদলর প্ররশক্ষণ 

 গদবষণা ও ল্যাবদরটরর র্ন্ত্রপারত সংগ্রহ 

 অরিদসর আসবাবপত্র সংগ্রহ 

 রনম িাণ কাজ সম্পন্ন করা 



4 

 

 সসরমনার ও কম িশালা আদয়াজন এবাং প্রকাশনা 

প্রস্তাবনা (Preamble) 

প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরি, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ সজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের 

র্থার্থ ব্যবহার রনরিতকরদণর মােদম  রূপকল্প ২০৪১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

প্রকল্প পরিচালক, যারিক পদ্ধরিতি ধান চাষাবাতেি লতযে খামাি যিপারি গতবষণা কায যক্রম বৃরদ্ধকিণ 

(এসএফএমআিএ) প্রকল্প, 

 

এবাং 

 

মহাপরিচালক, বাংলাতেশ ধান গতবষণা ইনরিটিউট এি মতধ্য স্বাযরিি ২০২২ সাতলি জুন মাতসি 

......................... তাররদে এই বারষ িক কম িসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হল।   

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন:  
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সসকশন ১: 

রূপকল্প, অরভলয, কম যসম্পােতনি ক্ষযত্র এবংকায যাবরল  

 

১.১ রূপকল্প: ধান চাষাবাতেি সব যস্ততি যারিকীকায়ন রনরিি কিা 

১.২ অরিলক্ষয: ক্ষটকসই ধান চাষাবাতেি লতযে লাগসই কৃরষ যিপারি উন্নয়ন ও আধুরনকায়তনি জন্য খামাি যিপারি গতবষণা 

কায যক্রম ক্ষজািোিকিণ। 

১.৩ কম িসম্পােদনর সক্ষত্র: 

১) ফসতলি উৎপােন ও উৎপােনশীলিা বৃরদ্ধ 

২) কৃরষ উপকিতণি সহজলভেিা ও সিবিাহ বৃরদ্ধকিণ 

৩) কম য ব্যবস্থাপনায় ক্ষপশাোিীতত্বি উন্নয়ন 

সুশাসন ও সংস্কািমূলক কম যসম্পােতনি ক্ষযত্র  

১) সুশাসন ও সংস্কািমূলক কায যক্রম ক্ষজািোিকিণ 

 

১.৪ কার্ িাবরল: (আইন/রবরি দ্বারা রনি িাররত কার্ িাবরল)  

ক) ক্ষটকসই ধান উৎপােতনি জন্য লাগসই ১০টি কৃরষ যিপারি ও শস্য কিযতনাত্তি প্রযুরক্ত (ধাতনি চািা ক্ষিাপণ যি, রমরন কম্বাইন 

হািতভিাি, শরক্ত চারলি রনড়ানী যি, রিপাি বাইন্ডাি, কমপ্যাক্ট িাবাি ক্ষিাল িাইস রমল, ধাতনি চািা ক্ষিাপণ যি-কাম-সাি প্রতয়াগ 

যি, স্ট্র ক্ষিাপ তিরি যি, বীজ বপন যি, ফলতনাত্তি ব্যবস্থাপনা এবং নবায়নতযাগ্য শরক্ত উদ্ভাবন/উন্নয়ন কিা। 

খ) রবতেশ ক্ষেতক উন্নি ক্ষপ্রাতটাটাইপ সংগ্রহ কতি রিভাস য ইরঞ্জরনয়ারিং এবং ফরলি গতবষণা এি মাধ্যতম ক্ষেশীয় উপতযাগী কতি যি 

প্রস্তুি কিা। 

গ) প্রাতয়ারগক মাঠ পিীযতণি মাধ্যতম প্রাপ্ত মিামি অনুযায়ী যতিি উন্নয়ন সাধন কিা। 

ঘ) যারিক পদ্ধরিতি ধাতনি চািা ক্ষিাপতণি জন্য চািা উৎপােন ক্ষকৌশল, িাইস ট্রান্সপ্লান্টাি চালনা, ক্ষমিামি ও িযণাতবযণ রবষতয় 

৩২৪টি ০২ রেতনি আবারসক হাতি-কলতম প্ররশযণ আতয়াজন কিা। 

ঙ) রি উদ্ভারবি এবং আধুরনক যতিি ৩২৪ টি প্রাতয়ারগক মাঠ পিীযতণি মাধ্যতম ৬৪৮০ জন কৃষক, যি চালক, ক্ষমকারনক, কৃষক 

েল/কৃষক সরমরি, ক্ষসবা প্রোনকািী উতদ্যাক্তাতেি কৃরষ যিপারি ব্যবহাতিি উপতযারগিা, চালনা ক্ষকৌশল, ক্ষমিামি ও িযণাতবযণ 

সম্পতকয সতচিন কিা। 

চ) প্ররশযণ কায যক্রতম স্বেিা ও জবাবরেরহিা এবং প্ররশযণােী রনব যাচতন তদ্বিিা পরিহাি কিাি লতযে প্ররশযণ সূরচ ও 

প্ররশযণােীতেি নাম রি’ি ওতয়ব সাইতট ডাটাতবজ আকাতি সংিযণ কিা। 

ছ) রিন মাতসি তবতেরশক প্ররশযতণি মাধ্যতম ১০ জন েয তবজ্ঞারনক জনশরক্ত গতড় ক্ষিালা।  

জ) কৃরষ যিপারি প্রস্তুিকািী ক্ষেতশ ১০ জন রবজ্ঞানীি স্বল্প কালীন (৭-১০রেতনি) প্ররশযণ আতয়াজন কিা। 

ে) কৃরষ যিপারি প্রস্তুিকািক/সম্প্রসািণ কম যকিযা/কমীতক আধুরনক যিপারি প্রযুরক্ত হস্তান্তি রবষতয় ০৩ রেন-ব্যাপী ১০টি প্ররশযণ 

আতয়াজন কিা।  

ঞ) যিপারিি গুণগি মান রনয়িতনি জন্য ক্ষমরশন ক্ষটরিং ল্যাব (৩৭৫ বগ য রমটাি) রনম যাণ এবং ২৩টি গতবষণা ওয়াকযশপ ও ১০৪টি 

ল্যাবতিটরি আধুরনক যিপারি সংগ্রতহি মাধ্যতম মান সম্পন্ন গতবষণাি েযিা বৃরদ্ধ কিা । 

ট) প্রকল্প এলাকায় সীরমি আকাতি েীঘ য সময় খামাি যিপারিি ব্যবহাি এবং ভাড়ায় যিপারি ব্যবহাতি ক্ষসবা প্রোনকািী উতদ্যাক্তাি 

মাধ্যতম কৃরষতি বারণরজেক দৃরষ্টভরে গতড় ক্ষিালা। 

ঠ) গতবষক, সম্প্রসািণ কমী, প্রস্তুিকািক এবং কৃষকতেি মতধ্য ক্ষসতু বন্ধন গতড় ক্ষিালা। 

ড) প্রধান কায যালতয়ি গতবষণাি জন্য ২৫০০ ঘন রমটাি গতবষণা মাঠ/প্লট উন্নয়ন কিা। 

ঢ) প্রধান কায যালতয় ফাম য ক্ষমরশনারি ল্যাব কাম অরফস ভবতনি উর্ধ্যমুখী সম্প্রসািণ (৪৫০ বগ য রমটাি) কিা।  

ণ) রি’ি আঞ্চরলক কায যালতয় েশ যনােীতেি প্রেশ যন ও সংিযতণি জন্য ক্ষমরশন প্রেশ যনী কাম ওয়োি হাউজ (৫টি আঞ্চরলক কায যালতয় 

১৫০ বগ যরমটাি কতি ৭৫০ বগ য রমটাি) রনম যাণ কিা। 

ি) যতিি ক্ষপ্রাতটাটাইপ তিরি, ক্ষমিামি ও িযণাতবযণ রবষতয় ২০ জন ওয়াকযশপ কমীতক প্ররশযতণি মাধ্যতম েয কতি ক্ষিালা। 

ে) মাঠ পয যাতয় ক্ষটকসই কৃরষ যিপারি ব্যবহাি রনরিি কিতণি রনরমত্ত কৃরষ সম্প্রসািণ অরধেপ্ততিি মাধ্যতম ক্ষসবা প্রোনকািী 

উতদ্যাক্তা এবং যিপারি প্রস্তুিকািক প্ররিষ্ঠান/কািখানাতক প্রতয়াজনীয় কারিগরি সহায়িা প্রোন কিা। 
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ক্ষসকশন ২ 

রবরভন্ন কায যক্রতমি চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

 

কম যসম্পােন সূচকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃি অজযন 
লযেমাত্রা  

২০২২-২৩ 

প্রতযপণ   
রনধ যারিি লযেমাত্রা অজযতনি 

ক্ষযতত্র ক্ষযৌেভাতব োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

মিণালয়/রবভাগ/ 

সংস্হাসমূতহি নাম 

 

উপাত্তসূত্র 

 
২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ধাতনি উৎপােন, 

উৎপােনশীলিা বৃরদ্ধ, 

গতবষণা সযমিা বৃরদ্ধ ও 

মানব সম্পতেি উন্নয়ন 

১.১ ধান উৎপােন/ 

প্ররক্রয়াকিণ এি 

আধুরনক কৃরষ যি ও 

প্রযুরক্ত উদ্ভাবন 

সংখ্যা ৬ ৩ ৩ ৩ - রজইকউএন, এআিরড, 

এতগ্রানরম, সতয়ল সাতয়ন্স, 

আিএফএস সহ সংরিষ্ট 

রবভাগ, আঃ কায যালয় 

সমূহ, রডএই, িাইসরমলাি, 

রি অনুতমারেি কৃরষ যি 

প্রস্তুিকািক ও 

সিবিাহকািী প্ররিষ্ঠান 

সমূহ ইিোরে। 

 ক্ষিরজষ্টাি খািা 

 কৃষতকি আতবেন ও 

মাঠ পয যাতয়ি 

চারহোি 

পরিতপ্ররযতি 

 ধান গতবষণা সমাচাি 

 রি’ি বারষ যক 

প্ররিতবেন 

 জান যাল 

 অন্যান্য প্রকারশি 

প্ররিতবেন 

 Mobile 

 Email 

 Massenger 

১.২ মানব সম্পে উন্নয়ন, 

যিচালক, প্রস্তুিকািক, 

কৃষক, ক্ষমকারনক, 

সম্প্রসািণ কমীতেি 

প্ররশযণ, উদ্ভারবি 

কৃরষ যি এবং প্রযুরক্তি 

সম্প্রসািণ 

সংখ্যা ৯৯ ৫২ ৪ ১৬৯ - 

১.৩ প্রধান কায যালয়সহ 

আঞ্চরলক কায যালতয়ি 

যিপারি সংগ্রহ ও 

অবকাঠাতমা উন্নয়ন 

সংখ্যা ৭ ১০ ২ ২ - 

১.৪ কৃরষ রবষতয় ই-িথ্য 

ক্ষসবা প্রোন 

সংখ্যা ১০ ২০ ২০ ২০ - 
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সসকশন ৩ কম যসম্পােন পরিকল্পনা  

কম যসম্পােন 

ক্ষযত্র 

ক্ষযতত্রি 

মান 

৭০ 

কায যক্রম কম িসম্পােন সূিক গণনা 

পদ্ধরি 

একক কম িসম্পােন 

সূিদকর মান 

 প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/রনণ যায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০২০-

২১ 

২০২১-

২২ 

অসািারণ অরত 

উত্তম 

উত্তম িলরত 

মান 

িলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 
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 যসম্পােন ক্ষযত্রসমূহ (রবরধ/আইন দ্বািা রনধ যারিি োরয়ত্ব অনুযায়ী, সতব যাচ্চ ৫টি)   

১) ফসতলি 

উৎপােন ও 

উৎপােনশীলিা 

বৃরদ্ধ 

২৫ ১.১ ধান উৎপােন/ 

প্ররক্রয়াকিণ এি 

আধুরনক কৃরষ যি ও 

প্রযুরক্ত উদ্ভাবন 

১.১.১ উদ্ভারবি/উন্নয়নকৃি যি সমরি সংখ্যা ১৫ ২ ১ ৩ ২ ১ - - ৩ - 

১.১.২ উদ্ভারবি/উন্নয়নকৃি প্রযুরক্ত সমরি সংখ্যা ৫ ২ ১ ১ - - - - ১ - 

১.১.৩ উপতযাগী তবজ্ঞারনক িথ্য সমরি সংখ্যা ৫ ২ ১ ১ - - - - ১ - 

২) কৃরষ 

উপকিতণি 

সহজলভেিা ও 

সিবিাহ বৃরদ্ধকিণ 

২৫ ২.১ মানব সম্পে 

উন্নয়ন, যিচালক, 

প্রস্তুিকািক, কৃষক, 

ক্ষমকারনক, সম্প্রসািণ 

কমীতেি প্ররশযণ, 

উদ্ভারবি কৃরষ যি এবং 

প্রযুরক্তি সম্প্রসািণ 

২.১.১ গতবষণা প্ররিষ্ঠান কর্তযক কৃষক প্ররশযণ সমরি সংখ্যা ৮ ১৯৮০ ১০৪০ ৮০ ৬০ ৪০ ২০ - ৩৩৮০ - 

২.১.২ স্থারপি প্রেশ যনী সমরি সংখ্যা ৮ ৪৮ ৮৩ ৪ ৩ ২ ১ - ১৮৯ - 

২.১.৩ আতয়ারজি ক্ষসরমনাি/ ওয়াকযশপ সংখ্যা সমরি সংখ্যা ২ ২ ২ ২ ১ - - - ২ - 

২.১.৪ কৃরষ যি প্রস্তুিকািক/সম্প্রসািণ কমীি 

রনকট হস্তান্তরিি কৃরষ যি/প্রযুরক্ত সংখ্যা 

সমরি সংখ্যা ২ ২ ২ ২ ১ - - - ২ - 

৩) কম য 

ব্যবস্থাপনায় সম্পে 

ও ক্ষপশাোরিতত্বি 

উন্নয়ন  

২০ ৩.১ প্রধান কায যালয়সহ 

আঞ্চরলক কায যালতয়ি 

যিপারি সংগ্রহ ও 

অবকাঠাতমা উন্নয়ন 

৩.১.১ গাড়ী/যিপারি ক্রয় ও সিবিাতহি জন্য 

ক্ষটন্ডাি  

সমরি সংখ্যা ১০ ৪ ১০ ২ ১ - - - ১ - 

৩.১.২ অবকাঠাতমা উন্নয়তনি জন্য ক্ষটন্ডাি সমরি সংখ্যা ০ ২ ০ ০ - - - - ১ - 

৩.২ প্রকারশি িথ্য 

সিবিাহ 

৩.২.১ প্রকাশনাি সংখ্যা সমরি সংখ্যা ১০ ৭ ৬ ২ ১ - - - ২ - 

৩.৩ কৃরষ রবষতয় ই-িথ্য 

ক্ষসবা প্রোন 

৩.৩.১ ই-ক্ষমইল ও ক্ষমাবাইতল সুরবধাভুগী 

ব্যরক্ত 

সমরি সংখ্যা ৫ ২০ ২০ ২০ ১০ ৫ - - ২০ - 
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কম যসম্পােন 

ক্ষযত্র 

ক্ষযতত্রি 

মান 

৩০ 

কায যক্রম কম িসম্পােন সূিক গণনা পদ্ধরি একক কম িসম্পােন 

সূিদকর মান 

 প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/রনণ যায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০২০-

২১ 

২০২১-

২২ 

অসািারণ অরত 

উত্তম 

উত্তম িলরত 

মান 

িলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 
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 সংস্কািমূলক কম যসম্পােতনি ক্ষযত্র (মরিপরিষে রবভাগ কর্তযক রনধ যারিি) 

সুশাসন ও 

সংস্কািমূলক 

কায যক্রতমি 

বাস্তবায়ন 

ক্ষজািোিকিণ 

৩০ ১) শুদ্ধাচাি 

কম যপরিকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

শুদ্ধাচাি কম যপরিকল্পনা বাস্তবারয়ি 

ক্রমপুরিভুত প্রাপ্ত 

নম্বি 
১০ - ১০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৫০ - 

২) ই-গভন্যযান্স/ 

উদ্ভাবন কম যপরিকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

ই-গভন্যযান্স/ উদ্ভাবন কম যপরিকল্পনা 

বাস্তবারয়ি 

ক্রমপুরিভুত প্রাপ্ত 

নম্বি 
১০ - ১০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৫০ - 

৩) িথ্য অরধকাি 

কম যপরিকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

িথ্য অরধকাি কম যপরিকল্পনা বাস্তবারয়ি ক্রমপুরিভুত প্রাপ্ত 

নম্বি 

৩ - ৩ 

২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ - 

৪) অরভতযাগ প্ররিকাি 

কম যপরিকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

অরভতযাগ প্ররিকাি কম যপরিকল্পনা 

বাস্তবারয়ি 

ক্রমপুরিভুত প্রাপ্ত 

নম্বি 

৪ - ৪ 

২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ - 

৫) ক্ষসবা প্রোন 

প্ররিশ্রুরি কম যপরিকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

ক্ষসবা প্রোন প্ররিশ্রুরি কম যপরিকল্পনা 

বাস্তবারয়ি 

ক্রমপুরিভুত প্রাপ্ত 

নম্বি 

৩ - ৩ 

২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ - 



wh,  aapa qfife, ife qfro enl Diqi<icifl aitFT enima qaenfs fitaiicIT rfu
giver (flFqiFqiTenaiQ)  aapa;  maRE en:aTttm Ta¢1taa qirne5T5Tap,  thentm
!m sttqan ?tlfSfB€b qa fRE gen ae cq fl? giv alis ti5ma rfe wl
QITq5iTl

wh qaflffro, alarm rm fitqim §+fBiB8b, affl fifife, ffi afro th
Diqiqi cnfl qtxpr enima qarfe sttqiiictt rfu givft (qq4zFqqiFTaq) aiFa; aa fRE
i5TdPranaecqa?givasiFmarfeachrfuFTFTrFr5Tanapail

yqiaprqo:

•-                                                       -`.

Diqiiicvfl5itFTenimTqarfesttqim

apTof givey (qqQiFqqimaq) dffl

qflqrslDiciq,

en:item rm 6ttqim ?tlf3TBsb

9

I.8/  o`/ +a2JL
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সংতযাজনী-১  

শব্দ সংতযপ 

ক্ররমক নম্বি শব্দসংতযপ রববিণ 

১. এআিরড অোডাপটিভ রিসাচ য রডরভশন 

২. এফএমরপএইচটি িাম ি ক্ষমরশনারি এন্ড ক্ষপািহািতভি ক্ষটকতনালরজ 

৩. রবআিআিআই/রি বাংলাতেশ িাইচ রিসাচ য ইনরিটিউট 

৪. বারি বাংলাতেশ এরগ্রকালচাি রিসাচ য ইনরিটিউট 

৫. ডরিও এম এম ওয়াকযশপ ক্ষমরশনািী এন্ড ক্ষমইনতটতনন্স 

৬. রডএই রডপাট যতমন্ট অব এরগ্রকালচািাল এক্সতটনশন 

৭. রজরকউএন ক্ষগ্রইন ক্ষকায়ারলটি এন্ড রনউরট্রশন 

৮. আই ডরিও এম ইরিতগশন এন্ড ওয়াটাি ম্যাতনজম্যান্ট 

৯. আিএফএস িাইচ ফারম যং রসতষ্টমস 

১০. রপরপরপ পাবরলক প্রাইতভট পাট যনািরশপ 
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সংতযাজনী- ২: 

কম যসম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক 

 

ক্ররমক 

নম্বর 

কায যক্রম কম িসম্পােন সূিক বাস্তবায়নকারী অনুরবিাগ, অরিশাো, শাো লযেমাত্রা অজযতনি প্রমাণক 

১ ১.১ ধান উৎপােন/ 

প্ররক্রয়াকিণ এি আধুরনক 

কৃরষ যি ও প্রযুরক্ত উদ্ভাবন 

১.১.১ উদ্ভারবি/ উন্নয়নকৃি যি 

 

এফএমরপএইচটি ওয়াকযশপ, ডরিও এম এম, রবরভন্ন িাইসরমল 

ও রি অনুতমারেি কৃরষ যি প্রস্তুিকািক প্ররিষ্ঠান সমূহ। 

রি’ি বারষ যক প্ররিতবেন, জান যাল ও অন্যান্য প্রকারশি প্ররিতবেন 

১.১.২ উদ্ভারবি/ উন্নয়নকৃি প্রযুরক্ত এতগ্রানরম, এআিরড, রপরপআিরড এবং রডএই ইিোরে প্ররিষ্ঠান রি’ি বারষ যক প্ররিতবেন, জান যাল ও অন্যান্য প্রকারশি প্ররিতবেন 

১.১.৩ উপতযাগী তবজ্ঞারনক িথ্য এতগ্রানরম, এআিরড, রপরপআিরড এবং রডএই ইিোরে প্ররিষ্ঠান রি’ি বারষ যক প্ররিতবেন, জান যাল ও অন্যান্য প্রকারশি প্ররিতবেন 

২ ১.২ উদ্ভারবি কৃরষ যি এবং 

প্রযুরক্তি সম্প্রসািণ 

১.২.১ গতবষণা প্ররিষ্ঠান কর্তিক কৃষক 

প্ররশযণ  

এফএমরপএইচটি, ডরিও এম এম, আঞ্চরলক কায যালয়, রি ও 

রডএই 

রি’ি বারষ যক প্ররিতবেন, জান যাল ও অন্যান্য প্রকারশি প্ররিতবেন 

১.২.২ স্থারপি প্রেশ যনী এফএমরপএইচটি, ডরিও এম এম, আঞ্চরলক কায যালয় ও রডএই রি’ি বারষ যক প্ররিতবেন, জান যাল ও অন্যান্য প্রকারশি প্ররিতবেন 

১.২.৩ আতয়ারজি ক্ষসরমনাি/ ওয়াকযশপ এফএমরপএইচটি রবভাগসহ রি’ি সকল রবভাগ, সকল গতবষণা 

প্ররিষ্ঠান, রডএই  

রি’ি বারষ যক প্ররিতবেন, জান যাল ও অন্যান্য প্রকারশি প্ররিতবেন 

১.২.৪ রডএই এি রনকট হস্তান্তরিি কৃরষ 

যি  

রডএই রি’ি বারষ যক প্ররিতবেন, জান যাল ও অন্যান্য প্রকারশি প্ররিতবেন 

১.২.৫ ক্ষমলায় অংশগ্রহন এফএমরপএইচটি, ডরিও এম এম, আঞ্চরলক কায যালয় ও রডএই রি’ি বারষ যক প্ররিতবেন, জান যাল ও অন্যান্য প্রকারশি প্ররিতবেন 

৩ ১.৩ কৃরষ রবষতয় ই-িথ্য 

ক্ষসবা প্রোন 

১.৩.১ ই-ক্ষমইল ও ক্ষমাবাইতল সুরবধাভুগী 

ব্যরক্ত 

এফএমরপএইচটি রবভাগসহ রি’ি সকল রবভাগ আঞ্চরলক 

কায যালয় সমূহ ও রি অনুতমারেি কৃরষ যি প্রস্তুিকািক প্ররিষ্ঠান 

রি’ি বারষ যক প্ররিতবেন, জান যাল ও অন্যান্য প্রকারশি প্ররিতবেন 
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সাংদর্াজনী ৩:  

অন্য অরফতসি সতে সংরিষ্ট কম যসম্পােন সূচকসমূহ 

 

 কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূিক ক্ষযসকল অরফতসি সাতে সংরিষ্ট সংরিষ্ট অরফতসি সাতে কায যক্রম সমন্বতয়ি 

ক্ষকৌশল 

ধান উৎপােতনি আধুরনক কৃরষ যি ও 

প্রযুরক্ত উদ্ভাবন 

কৃরষ যি ও প্রযুরক্ত উদ্ভাবন রি অনুতমারেি কৃরষ যি প্রস্তুিকািক 

প্ররিষ্ঠান 

ই-নরে, ই-ক্ষমইল, সভা, পত্র আোন-প্রোন এবং 

ওভাি ক্ষটরলতফান 

উদ্ভারবি কৃরষ যি এবং প্রযুরক্তি 

সম্প্রসািণ 

গতবষণা প্ররিষ্ঠান কর্তযক সম্প্রসািণ কম যকিযা/কমী/কৃষক/প্রস্তুিকািকতেি 

প্ররশযন, প্রেশ যনী, ক্ষসরমনাি/ ওয়াকযশপ, কৃরষ সম্প্রসািণ অরধেপ্ততিি রনকট 

কৃরষ যি হস্তান্তি 

নাস যভূক্ত সকল গতবষণা প্ররিষ্ঠান, রডএই 

ইিোরে 

ই-নরে, ই-ক্ষমইল, সভা, পত্র আোন-প্রোন এবং 

ওভাি ক্ষটরলতফান 

ফলতনাত্তি যি ও প্রযুরক্ত উদ্ভাবন ফলতনাত্তি যি ও প্রযুরক্ত উদ্ভাবন রি অনুতমারেি কৃরষ যি প্রস্তুিকািক 

প্ররিষ্ঠান 

ই-নরে, ই-ক্ষমইল, সভা, পত্র আোন-প্রোন এবং 

ওভাি ক্ষটরলতফান 

ফলতনাত্তি প্রযুরক্ত সম্প্রসািণ গতবষণা প্ররিষ্ঠান কর্তযক সম্প্রসািণ কম যকিযা/কমী/কৃষক/প্রস্তুিকািকতেি 

প্ররশযন, প্রেশ যনী, ক্ষসরমনাি/ ওয়াকযশপ, কৃরষ সম্প্রসািণ অরধেপ্ততিি রনকট 

কৃরষ যি হস্তান্তি 

নাস যভূক্ত সকল গতবষণা প্ররিষ্ঠান, রডএই 

ইিোরে 

ই-নরে, ই-ক্ষমইল, সভা, পত্র আোন-প্রোন এবং 

ওভাি ক্ষটরলতফান 
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সাংদর্াজনী ৪: জািীয় শুদ্ধাচাি ক্ষকৌশল কম য-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 
 

কার্ িালদয়র নাম: যারিক পদ্ধরিতি ধান চাষাবাতেি লতযে খামাি যিপারি গতবষণা কায যক্রম বৃরদ্ধকিণ (এসএফএমআিএ) প্রকল্প, ফাম য ক্ষমরশনারি এন্ড ক্ষপািহািতভি ক্ষটকতনালরজ রবভাগ, রি 

কায যক্রতমি নাম 
কম যসম্পােন  

সূচক 

 

সূচতকি 

মান 

একক 

বাস্তবায়তনি োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরক্ত/পে 

২০২২-  

২০২৩ অথ ি 

বছসরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ ২০২২-২০২৩ ক্ষমাট 

অজযন 

অরজযি 

মান 

মন্তব্য 

 লযেমাত্রা/ 

অজযন 
১ম সকায়াট িার  

২য় 

 সকায়াট িার  
৩য় সকায়াট িার  ৪থ ি সকায়াট িার  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারিষ্ঠারনক ব্যবস্থা ........................ 

১.১ ননরতকতা করমটির সিা আতয়াজন সিা আদয়ারজত ২ সাংখ্যা ক্ষফাকাল পতয়ন্ট ৪ লযেমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন        

১.২ ননরতকতা করমটির সিার রসিান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ি 

রসদ্ধান্ত 

৪ % ক্ষফাকাল পতয়ন্ট ১০০ লযেমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজিন        

১.৩ সুশাসন প্ররিষ্ঠাি রনরমত্ত অংশীজতনি 

(Stakeholders) অংশগ্রহতণ সভা 

অনুরষ্ঠি সভা ৪ সংখ্যা ক্ষফাকাল পতয়ন্ট ২ লযেমাত্রা - ১ - ১    

অজিন        

১.৪ শুদ্ধাচাি সংক্রান্ত প্ররশযণ আতয়াজন প্ররশযণ 

আতয়ারজি 

২ সংখ্যা ক্ষফাকাল পতয়ন্ট ২ লযেমাত্রা - ১ ১ -    

অজিন        

১.৫ কম য পরিবশ উন্নয়ন উন্নি কম য-

পরিতবশ 

৩ সংখ্যা 

ও 

িারিখ 

ক্ষফাকাল পতয়ন্ট ৪   

 

লযেমাত্রা ১ ১ ১ ১   

  অজিন  
     

২. ক্রতয়ি ক্ষযতত্র শুদ্ধাচাি ..................  

২.১ ২০২১-২২ অে য বছতিি ক্রয় পররকল্পনা 

(প্রকদল্পর অনুদমারেত বারষ িক ক্রয় 

পররকল্পনাসহ) ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

ক্রয় পররকল্পনা 

ওদয়বসাইদট 

প্রকারশত 

৩ িারিখ ক্ষফাকাল পতয়ন্ট ১ 

৩১-৭-২৩  

 

লযেমাত্রা ১ - - ১   ১টি প্রকল্প 

অজিন  
      

৩. শুদ্ধাচাি সংরিষ্ট এবং দুনীরি প্ররিতিাতধ সহায়ক  অন্যান্য কায যক্রম............... (অগ্রারধকাি রভরত্ততি ১ নং নূন্যিম চািটি কায যক্রম) 

৩.১ ক্ষসবা প্রোতনি ক্ষযতত্র ক্ষিরজিাতি 

প্রতেয় ক্ষসবাি রববিণ ও ক্ষসবাগ্রহীিাি 

মিামি সংিযণ 

ক্ষিরজিাি 

হালনাগােকৃি 

৮ % ক্ষফাকাল পতয়ন্ট ৪ লযেমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন 
       

৩.২ গণশুনানী  গণশুনানী 

অনুরষ্ঠি 

৮ সংখ্যা ক্ষফাকাল পতয়ন্ট ২ লযেমাত্রা - ১ - ১    

অজিন        

৩.৩ মালামাল ইনতভন্টরি ও স্থাবি-

অস্থাবি সম্পরত্তি রহসাব 

ইনতভন্টরি 

সম্পােন 

৮ সংখ্যা ক্ষফাকাল পতয়ন্ট ১ লযেমাত্রা - - - ১    

অজিন        

৩.৪ ক্ষমাবাইল, ইন্টাতিতনট ও ক্ষমইতল িথ্য 

প্রোন 

প্রোনকৃি িথ্য  ৮ সংখ্যা ক্ষফাকাল পতয়ন্ট ৪ লযেমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন        
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 সংতযাজনী ৫: ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম িপররকল্পনা ২০২২-২০২৩ 

 

 

ক্রম  কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােন 

সূিক 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূিদকর 

মান 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসািারণ উত্তম িলরত মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] একটি উদ্ভাবনী 

ধািণা/তসবা 

সহজীকিণ/রডরজটাইতলশন 

বাস্তবায়ন 

[১.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা/তসবা 

সহজীকিণ/রডরজটাইতলশন 

বাস্তবারয়ি 

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

০২ [২.১] ই-নরথর ব্যবহার বৃরি   [২.১.১] ই-িাইদল সনাট রনস্পরত্তকৃি % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

০৩ [৩.১] তথ্য বাতায়ন 

হালনাগােকরণ 

[৩.১.১] তথ্য বাতায়দন সকল সসবা 

বক্স হালনাগােকৃত 
সাংখ্যা ১৫ ৪ ৩ ২ 

০৪ [৪.১] চতুে য রশল্প রবপ্লব চোতলঞ্জ 

ক্ষমাকাতবলায় কিণীয় রবষতয় 

অবরহিকিণ সভা/কম যশালা 

আতয়াজন 

[৪.১.১] চতুে য রশল্প রবপ্লব চোতলঞ্জ 

ক্ষমাকাতবলায় কিণীয় রবষতয় 

অবরহিকিণ সভা/কম যশালা 

আতয়ারজি 

সাংখ্যা ৫ ২ ১ - 

০৫ 

[৫.১] ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভাবন 

কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন 

[৫.১.১] কম যপরিকল্পনা বাস্তবায়ন 

সংক্রান্ত প্ররশযণ আতয়ারজি 
সাংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কম যপরিকল্পনাি অধ যবারষ যক 

স্ব-মূল্যায়ন প্ররিতবেন ঊর্ধ্যিন 

কর্তযপতযি রনকট ক্ষপ্ররিি 

তাররে ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ৯/০২/২০২৩ 
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সংতযাজনী ৬: অরভতযাগ প্ররিকাি ব্যবস্থা সংক্রান্ত কম য-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

কার্ িক্রদমর সক্ষত্র 

 
মান 

কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােন 

সূিক 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূিদকর মান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২১-

২২ 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসািারণ 
অরত 

উত্তম 
উত্তম  

িলরত 

মান 

িলরত 

মাদনর 

রনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক 

 

 

১৪ 

[১.১] অরভতযাগ রনষ্পরত্ত কম যকিযা (অরনক) ও আরপল 

কম যকিযাি িথ্য ওতয়বসাইতট এবং রজআিএস 

সফটওয়াতি তত্রমারসক রভরত্ততি হালনাগােকিণ  

[১.১.১]  অরনক ও আরপল 

কম িকতিার তথ্য হালনাগােকৃত এবাং 

ওদয়বসাইদট আপদলাডকৃত 

সংখ্যা 

 
৪ - - ৪ ৩ - - - 

[১.২] রনরে যষ্ট সমতয় অনলাইন/ অফলাইতন প্রাপ্ত 

অরভতযাগ রনষ্পরত্ত  
[১.২.১] অরভতযাগ রনষ্পরত্তকৃি  % 

৭ 

  
- - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩] অরভতযাগ রনষ্পরত্ত সংক্রান্ত মারসক প্ররিতবেন 

ঊর্ধ্যিন কর্তযপয বিাবি ক্ষপ্রিণ 
[১.৩.১] প্ররিতবেন ক্ষপ্ররিি % ৩   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

সক্ষমতা অজিন 

 
১১ 

[২.১] কম যকিযা/কম যচািীতেি অরভতযাগ প্ররিকাি ব্যবস্থা 

এবং রজআিএস সফটওয়োি রবষয়ক প্ররশযণ 

আতয়াজন 

[২.১.১] প্ররশযণ আতয়ারজি সংখ্যা ৪   ২ ১    

[২.২] নত্রমারসক রিরত্তদত পররবীক্ষণ এবাং নত্রমারসক 

পররবীক্ষণ প্ররতদবেন উর্ধ্িতন কর্তিপদক্ষর রনকট সপ্ররণ 

[২.২.১] নত্রমারসক প্ররতদবেন 

সপ্রররত 

  

সংখ্যা 
৩   ৪ ৩ ২ ১  

[২.৩] অরভতযাগ প্ররিকাি ব্যবস্থাপনা রবষতয় 

ক্ষিকতহাল্ডািগতণি সমন্বতয় অবরহিকিণ সভা আতয়াজন 
[২.৩.১] সভা আতয়ারজি সংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 
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সংতযাজনী ৭: ক্ষসবা প্রোন প্ররিশ্রুরি বাস্তবায়ন কম য-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

কার্ িক্রদমর 

সক্ষত্র 

 

মান 
কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােন 

সূিক 

একক 

 

কম িসম্পাে

ন সূিদকর 

মান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২১-২২ 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসািারণ অরত উত্তম উত্তম 
িলরত 

মান 

িলরত মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক 

 

 

১৪ 

[১.১] তত্রমারসক রভরত্ততি ক্ষসবা প্রোন 

প্ররিশ্রুরি সংক্রান্ত পররবীক্ষণ করমটি 

পূনগ িঠন 

[১.১.১] করমটি 

পূনগ িঠিত 

সংখ্যা 

 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১  

[১.২] তত্রমারসক রভরত্ততি ক্ষসবা প্রোন 

প্ররিশ্রুরি সংক্রান্ত পররবীক্ষণ করমটির 

রসিান্ত বাস্তবায়ন 

[১.২.১] রসিান্ত 

বাস্তবারয়ত ও 

প্ররতদবেন সপ্রররত 

% 

 

৪ 

 
- - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

[১.৩] ক্ষসবা প্রোন প্ররিশ্রুরি রবষতয় 

আওিাধীন েপ্তি/সংস্থাি সমন্বতয় 

তত্রমারসক রভরত্ততি সভা আতয়াজন 

[১.৩.১] সভা 

আতয়ারজি 

সংখ্যা 

 
২   ৪ ৩ ২ ১  

[১.২] তত্রমারসক রভরত্ততি ক্ষসবা প্রোন 

প্ররিশ্রুরি হালনাগােকিণ 

[১.৪.১] 

হালনাগােকৃত 

সংখ্যা 

 
৯   ৪ ৩ ২ ১  

সক্ষমতা অজিন  ৭ 

[২.১] ক্ষসবা প্রোন প্ররিশ্রুরি রবষয়ক  

প্ররশযণ/কম যশালা/তসরমনাি আতয়াজন  

 

[২.১.১] 

প্ররশযণ/কম যশালা/তস

রমনাি আতয়ারজি 

 

সাংখ্যা 

 

৩ - - ২ ১    

[২.২]  ক্ষসবা প্রোন প্ররিশ্রুরি রবষতয় 

সস্টকদহাল্ডারগদণর সমন্বদয় অবরহতকরণ 

সিা আদয়াজন 

[১.৩.১]  

অবরহিকিণ সভা 

অনুরষ্ঠি 

সাংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 
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সংতযাজনী ৮: িথ্য অরধকাি রবষতয় বারষ যক কম যপরিকল্পনা ২০২২-২৩ 

কার্ িক্রদমর 

সক্ষত্র 

 

মান 
কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােন 

সূিক 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূিদকর মান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২১-

২২ 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসািারণ অরত উত্তম উত্তম  িলরত মান 

িলরত 

মাদনর 

রনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক ১০ 

[১.১] তথ্য অরিকার আইন অনুর্ায়ী 

রনি িাররত সমদয়র মদে তথ্য প্রারির 

আদবেন রনস্পরত্ত 

 

[১.১.১] রনি িাররত 

সমদয়র মদে তথ্য 

প্রারির আদবেন রনস্পরত্ত 

% ৬   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০  

 

[১.২] স্বি:প্রতণারেিভাতব প্রকাশতযাগ্য 

িথ্য হালনাগাে কদর ওতয়বসাইতট প্রকাশ    

[১.২.১] হালনাগােকৃি 

তথ্য ওতয়বসাইতট 

প্রকারশি 

তাররে ৪   

৩১/১২/২২ ১৫/০১/২৩ ৩১/০১/২৩   

৩০/০৬/২৩     

 

সক্ষমতা বৃরদ্ধ 
১৫ 

[১.৩] বারষ যক প্ররিতবেন প্রকাশ 

[১.৩.১] রনি িাররত 

সমদয়র মদে বারষ যক 

প্ররিতবেন প্রকারশি  

তাররে 

 
৩   ১৫/১০/২২ ৩১/১০/২২ ৩০/১১/২২   

[১.৪] তথ্য অরিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ 

িারা অনুসাদর র্াবতীয় তদথ্যর  ও 

কযাটালক ও ইনদডক্স নতরর/ 

হালনাগােকরণ 

[১.৪.১] তদথ্যর 

কযাটালক  ও ইনদডক্স 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগােকৃত 

িারিখ  ৩   ৩১/১২/২২ ১৫/০১/২৩ ৩১/০১/২৩   

[১.৫]  তথ্য অরিকার আইন ও রবরিরবিান 

সম্পদকি জনসদিতনতা বৃরিকরণ 

[১.৫.১]  প্রচাি কায যক্রম 

সম্পন্ন 
সাংখ্যা ৪   ৩ ২ ১   

[১.৬] তথ্য অরিকার আইন, ২০০৯ এর 

রবরিমালা,প্ররবরিানমালা, স্বি:প্রতণারেি 

িথ্য প্রকাশ রনতে যরশকাসহ সংরিষ্ট রবষতয় 

কম যকিযা/কম যচািীতেি প্ররশযণ আতয়াজন 

[১.৬.১]  প্ররশক্ষণ 

আদয়ারজত 
সাংখ্যা ৩   ৩ ২ ১   

[১.৭] িথ্য অরধকাি সংক্রান্ত প্রতিেকটি 

তত্রমারসক অগ্রগরি প্ররিতবেন রনধ যারিি 

সমতয় ওতয়বসাইতট িথ্য অরধকাি ক্ষসবা 

বতক্স প্রকাশ 

[১.৭.১] তত্রমারসক 

অগ্রগরি প্ররিতবেন 

রনধ যারিি সমতয় 

ওতয়বসাইতট িথ্য 

অরধকাি ক্ষসবা বতক্স 

প্রকারশি 

সাংখ্যা  ২   ৪ ৩ ২ ১  

 


