
 

 

                               গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

 

 

আঞ্চললক প্রধান/ ঊর্ধ্বতন ববজ্ঞালনক কর্ বকতবা, বারটান  আঞ্চলিক কার্ যািয়, সুনামগঞ্জ 

এবাং  

লনর্ যাহী পলিচািক, বাাংলাদেশ ফললত পুলি গদবষণা ও প্রলশক্ষণ ইনলিটিউট (বারটান)  

 

এর র্দে স্বাক্ষলরত 

 

 

 

বালষ বক কর্ বসম্পােন চুলি 

 

 

 

 

 

 

 

১ জুলাই, ২০২১ - ৩০ জুন, ২০২২ 
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সূলিপত্র  

 

লর্ষয় পৃষ্ঠা নং  

কম যসম্পাদননি সালর্ যক লচত্র ৩ 

প্রস্তার্না ৪ 

সসকশন ১: রূপকল্প, অলিলক্ষ্য, কম যসম্পাদননি ক্ষক্ষত্র এবাং কার্ বাবলল ৫-৬ 

সসকশন ২: লবলিন্ন কার্ বক্রদর্র চূড়ান্ত ফিাফি/ প্রভার্  ৭-১০ 

সসকশন ৩: কর্ বসম্পােন পলরকল্পনা  ১১-১৬ 

সংনর্াজনী ১:  শব্দসংনক্ষপ ১৭ 

সংনর্াজনী ২: কর্ বসম্পােন সূিদকর পলরর্াপ পদ্ধলত ১৮ 

সাংদর্াজনী ৩: অন্য অলফনসি সনে সংলিষ্ট কর্ বসম্পােন সূচকসমূহ ১৯ 

সংনর্াজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচাি ক্ষকৌশি কম যপলিকল্পনা, ২০২১-২০২২ ২১-২২ 

সংনর্াজনী ৫: ই-গিন্যবান্স ও উদ্ভার্ন কর্ বপলরকল্পনা, ২০২১-২০২২ ২৩ 

সংনর্াজনী ৬: অলভনর্াগ প্রলতকাি ব্যর্স্থা কম যপলিকল্পনা, ২০২১-২০২২ ২৪ 

সংনর্াজনী ৭: ক্ষসর্া প্রদান প্রলতশ্রুলত কম যপলিকল্পনা, ২০২১-২০২২ ২৫ 

সংনর্াজনী ৮: তথ্য অলিকাি লর্ষনয় র্ালষ যক কম যপলিকল্পনা, ২০২১-২০২২ ২৬ 
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কম যসম্পাদননি সালর্ যক লচত্র  

সাম্প্রলতক অজযন, চযানিঞ্জ এর্ং ভলর্ষ্যৎ পলিকল্পনা 

সাম্প্রলতক র্ছিসমূনহি (৩ র্ছি) প্রিান অজযনসমূহ 

জনগদণর পুলি লনরাপত্তা লনলিতকরদণর লক্ষক্ষয বারটান েীর্ বলেন র্াবৎ খাদ্য লিলত্তক পুলি লবষয়ক প্রলশক্ষণ, এডদিাদকসী লর্টিাং, 

কর্ বশালা বাস্তবায়ন, সবতার কলিকা সম্প্রিার, গদবষণা, লবশ্ব খাদ্য লেবস ও  লবলিন্ন সর্লায় অাংশগ্রহণ কদর আসদে। এরই 

ধারাবালহকতায় লবগত ৩ বেদর (২০১৮-১৯ সিদক ২০২০-২১)  খাদ্য লিলত্তক পুলি লবষদয় ৩৮০০ জন সরকালর ও সবসরকালর 

সাংস্থার সজলা/উপদজলা পর্ বাদয়র কর্ বকতবা, উপ-সহকারী কৃলষ কর্ বকতবা, র্লহলা ও লশশু লবষয়ক র্ন্ত্রণালদয়র র্াঠকর্ী, স্কুল 

লশক্ষক, সর্াজকর্ী, ইউলপ সেস্য, ইর্ার্/পুদরালহত, এনলজও কর্ী, লকষাণ-লকষাণী এবাং লবদেশগার্ী/বলিবাসী/অন্যান্যদের 

প্রলশক্ষণ প্রোন করা হদয়দে। পুলি লবষদয় জনসদিতনতা বৃলদ্ধর লক্ষক্ষয গত ৩ বেদর বাাংলাদেশ সবতার লসদলদট ১৬টি  কলিকা 

সম্প্রিার করা হদয়দে। ৪ টি সর্লা, লবশ্ব খাদ্য লেবস ও পুলি সপ্তাদহ অাংশগ্রহণ করা হদয়দে। র্ানবদেদহ রাং ও রাসায়লনক লর্লিত 

খাদদ্যর সম্ভাব্য প্রিাব ও পুলি লবষয়ক ৬টি স্কুল কযাদম্পইন বাস্তবায়ন করা হদয়দে সর্খাদন লবলিন্ন  স্কুদলর ৯র্ ও ১০র্ সিলণর 

োত্রী অাংশ গ্রহণ  কদরন। উি স্কুল কযাদম্পইদন সব বদর্াট ৩৬০ জন োত্রীদক প্রলশক্ষ্ণ সহ পুলি সেট প্রোন করা হয়। এোড়াও ১০ 

টি কম যশািায় ৩০ জন কনি সর্ যনমাট ৩০০ জন প্রলতলনলিনক পুলষ্টি সানে সংলিষ্ট সম-সামলয়ক লর্লভন্ন লর্ষনয় সম্যক জ্ঞান প্রদান 

কিা হনয়নছ।  

সমস্যা এর্ং চযানিঞ্জসমূহ 

সেদশ ক্রর্বধ বর্ান জনসাংখ্যার লবশাল খাদ্য িালহোর লবপরীদত আবােদর্াগ্য কৃলষ জলর্ হ্রাস পাদে। একই সাংদগ ববলশ্বক জলবায়ু 

পলরবতবদনর লবরূপ প্রিাব ও প্রাকৃলতক দুদর্ বাদগর কারদণ লবপুল জনদগালির খাদ্য সর্াগাদনর িযাদলঞ্জ ক্রর্শ নতুন র্াত্রা পাদে। 

জনগদণর খাদ্যািযাস পলরবতবদনর র্ােদর্ অি বাৎ সুষর্ খাদ্য গ্রহদণর র্ােদর্ র্ািালপছু আলর্ষ, সেহ এবাং লিটালর্ন ও খলনজ 

লবণ জাতীয় খাদ্য উৎপােন ও গ্রহদণর পলরর্াণ অদনকাাংদশ হ্রাস পাদব। ফনি জনগনের র্াদে সুষর্ গ্রহদণর অিযাস ও 

পালরবালরক খাদ্য ববলিত্রতা গদড় সতালা একটি লবরাট িযাদলঞ্জ।  

ভলর্ষ্যৎ পলিকল্পনা 

পুলি লনরাপত্তা লনলিতকরণদক সটকসই রূপ প্রোন এবাং পালরবালরক খাদ্য ববলিত্রতাসহ জনগদণর র্াদে  সুষর্ খাদ্য গ্রহদণর 

অিযাস গদড় সতালার ব্যবস্থা গ্রহণ িলবষ্যৎ পলরকল্পনায় অন্তর্ভ বি করা হদয়দে। এ উদেদে বারটান আঞ্চললক কার্ বালয় 

সুনার্গঞ্জ এ লনর্ বাণসহ র্াবতীয় সাংলিি কাজ িলর্ান আদে।  

২০২১-২২ অে যর্ছনিি সম্ভাব্য প্রিান অজযনসমূহ 

 বাাংলাদেশ ফললত পুলি গদবষণা ও প্রলশক্ষণ ইনলিটিউট (বারটান) আঞ্চলিক কার্ যািয়,মলিকপুি, সুনামগঞ্জ এি গৃহীত  

কর্ ব এলাকার আওতায় লসনিট লর্ভানগি লবলিন্ন সজলা/উপদজলায় খাদ্য লিলত্তক পুলি লবষদয় ৭২০ জন উপ-সহকারী কৃলষ 

কর্ বকতবা, স্কুল/র্াদ্রাসা লশক্ষক, র্লহলা লবষয়ক অলিদপ্তনিি মাঠ পর্ যানয়ি কম যকতযা / র্াঠকর্ী, ইর্ার্/পুদরালহত, এনলজও 

কর্ী ও লকষাণ-লকষাণীদের প্রলশক্ষণ প্রোন; 

 গানম যন্টস/ লর্নদশগামী কমী/ র্স্তীর্াসী ও অন্যান্যসহ ক্ষমাট ৫১০ জননক প্রলশক্ষে প্রদান; 

 অনু পুলষ্টি গুরুত্ব, র্ানবদেদহ রাং ও রাসায়লনক দ্রব্য লর্লিত খাদদ্যর প্রিাব/ খাদ্য দ্রব্য দূলষত হওয়াি কািে ও প্রলতনিাি 

সহ সংলিষ্ট সমনয়াপনর্াগী লর্ষনয় সনচতনামূিক ৬ টি কম যশািা/ক্ষসলমনাি আনয়াজন;  

 ০৪ টি সম্প্রিালরত সবতার কলিকায় অাংশগ্রহণ; 

 বারটান আঞ্চলিক কার্ যািয়, মলিকপুি, সুনামগঞ্জ এি আির্লিকািচাি ও অন্যান্য লনম যাে কাজ প্রেম িানপি (First 

Phase) অর্কাঠানমাগত উন্নয়ন সম্পন্ন হনর্। 
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প্রস্তার্না 

প্রালতিালনক েক্ষ্তা বৃলদ্ধ, স্বেতা ও জবাবলেলহ সজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের 

র্িার্ি ব্যবহার লনলিতকরদণর র্ােদর্  রূপকল্প ২০৪১ এর র্িার্ি বািবায়দনর লদক্ষ্য- 

 

আঞ্চললক প্রধান/ ঊর্ধ্বতন ববজ্ঞালনক কর্ বকতবা, বারটান আঞ্চলিক কার্ যািয়, সুনামগঞ্জ 

এবাং 

লনব বাহী পলরিালক, বাাংলাদেশ ফললত পুলি গদবষণা ও প্রলশক্ষণ ইনলিটিউট (বারটান) 

 

 

এর র্দে ২০২১ সানিি জুন মানসি .........................তালরদখ এই বালষ বক কর্ বসম্পােন চুলি  

স্বাক্ষ্লরত হল।   

 

এই  চুলিদত স্বাক্ষ্রকারী উিয়পক্ষ্ লনম্নলললখত লবষয়সমূদহ সম্মত হদলন:  
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সসকশন ১:  

 

 রূপকল্প, অলিলক্ষ্য, কম যসম্পাদননি ক্ষক্ষত্র এবাং কার্ বাবলল 

১.১ রূপকল্প: 

জনগদণর উন্নত পুলিস্তর।    

১.২ অলিলক্ষ্য: 

খাদ্য ও পুলি সম্পলকযত গনর্ষো, প্রলশক্ষণ ও কর্ বশালা বাস্তবায়ন এর্ং গেমাধ্যনম সম্প্রচানিি মাধ্যনম 

ক্ষদনশি  জনগদণর পুলিস্তি উন্নয়দন অবোন রাখা।  

১.৩ কর্ বসম্পােদনর সক্ষ্ত্র (সংলিষ্ট অলফস কর্তযক লনি যালিত, সনর্ যাচ্চ ৫টি): 

১) খাদ্য লিলত্তক পুলি লবষয়ক প্রলশক্ষণ 

২) খাদ্য লভলিক পুলষ্ট লর্ষয়ক প্রকাশনা লর্তিে 

৩) খানদ্য ক্ষলতকািক িাসায়লননকি প্রভার্ লর্ষনয় গনর্ষো এর্ং ক্ষভাক্তানদি সনচতনতা বৃলদ্ধকিে 

৪) গনর্ষো পলিচািনা 

৫) কম য ব্যর্স্থাপনায় ক্ষপশাদালিনত্বি উন্নয়ন 

 

সুশাসন ও সংস্কািমূিক কম যসম্পাদননি ক্ষক্ষত্র (মলিপলিষদ লর্ভাগ কর্তযক লনি যালিত) 

১) সুশাসন ও সংস্কািমূিক কার্ যক্রম ক্ষজািদািকিে 

১.৪ কার্ বাবলল: (আইন/লবলধ দ্বারা লনধ বালরত কার্ বাবলল)  

১. জনগননি পুলষ্টি স্তি উন্নয়ননি িনক্ষয খাদ্যলভলিক পুলষ্ট (ফলিত পুলষ্ট) সংক্রান্ত গনর্ষো ও উন্নয়ন 

কার্ যক্রম গ্রহে ও র্াস্তর্ায়ন;  

২. সিকালি ও ক্ষর্সিকািী সংস্থাি কম যকতযা, লর্লভন্ন লশক্ষা প্রলতষ্ঠাননি লশক্ষক, স্থানীয় সিকাি প্রলতলনলি, 

কৃষক ও অন্যান্যনদিনক খাদ্যলভলিক পুলষ্ট লর্ষনয় প্রলশক্ষে প্রদান ও পুলষ্ট সংক্রান্ত নীলতমািা সম্পনকয 

সনচতনকিে;  

৩. খাদ্য/খাদ্যশনস্যি সংগ্রহপূর্ য ও সংগ্রহনিাি ক্ষয় ক্ষলত হ্রাস ও খাদ্য প্রলক্রযয়াজাতকিে এর্ং সংিক্ষে 

লর্ষনয় প্রযুলক্ত উদ্ভার্ন ও গনর্ষো; 

৪. স্বাস্থযসম্মত খাদ্য (Functional Food) ও ঔষলি গাছ (Medicinal Plant) লর্ষনয় 

গনর্ষো পলিচািনা, উৎপাদন বৃলদ্ধ, দদলনক খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভ যলক্তকিে ও সনচতনতা বৃলদ্ধকিে;   
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৫. খাদ্য/খাদ্যশনস্যি পুলষ্টমান লর্নিষে, লনরূপন র্া হািনাগাদকিে ও প্রনয়াজনীয় দদলনক খাদ্য তালিকা 

প্রেয়ন র্া প্রেয়নন সহায়তা প্রদান;   

৬.  খাদ্য ও পুলষ্ট লনিাপিা লনলিতকিনে ক্ষজিা র্া উপনজিা লভলিক র্া এনগ্রা-ইনকািলজকাি 

ক্ষজানলভলিক অপুলষ্টজলনত স্বাস্থয সমস্যা লনরূপে ও সংলিষ্ট মিোিয় র্া সংস্থাি সানে প্রাপ্ত তথ্য 

লর্লনময়; 

৭. খাদ্যচনক্র (Food Chain) ব্যর্হৃত িাসায়লনক ও আনস যলননকি ক্ষলতকি প্রভার্ লর্ষনয় গনর্ষো 

এর্ং ক্ষভাক্তানদি সনচতনতা বৃলদ্ধকিে; 

৮.  লর্লভন্ন গেমাধ্যম ও ইনিক্ট্রলনক লমলিয়ায় প্রচািসহ কৃলষ ক্ষমিা, লর্শ্বখাদ্য লদর্স, পুলষ্ট সপ্তাহ, 

প্রালেসম্পদ ক্ষমিা, মৎস্য ক্ষমিা, পলিনর্শ লদর্স ইতযালদ অনুষ্ঠানন অংশগ্রহনেি মাধ্যনম সকি স্তনিি 

জননগাষ্ঠীি পুলষ্ট ও স্বাস্থয লর্ষনয় সনচতনতা বৃলদ্ধকিে;   

৯. অলিক পুলষ্টমান সম্পন্ন খাদ্যসামগ্রী, জাত ও প্রযুলক্ত উদ্ভার্নন স্বতিভানর্ এর্ং সংলিষ্ট গনর্ষো 

প্রলতষ্ঠাননি সানে ক্ষর্ৌেভানর্ গনর্ষো ও উন্নয়নমূিক কার্ যক্রম গ্রহে;  

১০. ফলিত পুলষ্ট ও খাদ্য লর্জ্ঞান লর্ষনয় সাটি যলফনকট ও লিনলামা ক্ষকাস য র্াস্তর্ায়ননি মাধ্যনম পুলষ্ট লর্ষয়ক 

দক্ষ মানর্ সম্পদ সৃজন; 

১১.  লর্লভন্ন লশক্ষাস্তনিি কালিকুিানম ফলিত পুলষ্ট লর্ষয়ক পাঠসমূহ র্োর্ে অন্তর্ভ যক্ত র্া হািনাগাদকিে, 

পাঠ প্রেয়ন এর্ং প্রেয়নন সহায়তা প্রদান;  

১২.  প্রাকৃলতক লকংর্া অন্য ক্ষর্ ক্ষকান কািনে অপুলষ্টজলনত সমস্যা ক্ষদখা লদনি আপদকািীন ব্যর্স্থা লর্ষনয় 

সুপালিশমািা প্রদান;  

১৩. পুলষ্ট অর্স্থাি উপি জির্ায়ু পলির্তযননি প্রভার্ লনরূপন, গনর্ষো এর্ং এ সংক্রান্ত কার্ যক্রম র্াস্তর্ায়নন 

সহায়তা প্রদান; 

১৪.  ইনলিটিউট এি কার্ যক্রম সম্পলকযত লর্ষনয় নীলতমািা প্রেয়ন, র্াস্তর্ায়ন ও সুপালিশ প্রদান; এর্ং 

১৫.  সমনয় সমনয় সিকাি প্রদি লননদ যশ অনুর্ায়ী অলপ যত দালয়ত্ব পািন; 
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ক্ষসকশন ২ 

লর্লভন্ন কার্ যক্রনমি চূড়ান্ত ফিাফি/প্রভার্ 

চূড়ান্ত ফিাফি/প্রভার্ 

 

কম যসম্পাদন সূচকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃত অজযন 

িক্ষযমাত্রা  

২০২১-২২ 

প্রনক্ষপে   
লনি যালিত িক্ষযমাত্রা অজযননি ক্ষক্ষনত্র 

ক্ষর্ৌেভানর্ দালয়ত্বপ্রাপ্ত 

মিোিয়/লর্ভাগ/ সংস্হাসমূনহি নাম 

 

উপািসূত্র 

 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

কম যসম্পাদন ক্ষক্ষত্রসমূহ (লর্লি/আইন দ্বািা লনি যালিত দালয়ত্ব অনুর্ায়ী, সনর্ যাচ্চ ৫টি) 

১. খাদ্য লভলিক পুলষ্ট লর্ষয়ক 

প্রলশক্ষে 

১.১.১ প্রলশলক্ষ্ত কৃষাণ-কৃষাণী সাংখ্যা ৭৫০ ৩৬০ ৩৬০ ৪০০ ৪৫০ 

লডএই, লডএফও, লডএলএস, র্ালেজয 

মিোিয়, লর্এমইটি, সমাজনসর্া 

অলিদপ্তি, এনলজও 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

১.১.২ প্রলশলক্ষ্ত এসএএও, ইর্ার্, 

স্কুল লশক্ষ্ক, এনলজও কর্ী, 

পুদরালহত ইতযালে। 

সাংখ্যা ৭৫০ ৩৬০ ৩৬০ ৪০০ ৪৫০ 

লডএই, লডএফও, লডএলএস, র্ালেজয 

মিোিয়, লর্এমইটি, সমাজনসর্া 

অলিদপ্তি, এনলজও 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

১.১.৩ অিলক্ষত পলিলস্থলতনত 

র্সর্াসকািী জননগাষ্ঠী ও দলিদ্র 

জনগনেি (গানম যন্টস/ লর্নদশগামী 

কমী/ র্স্তীর্াসী/অন্যান্য) 

র্ছিব্যাপী লনিাপদ, পুলষ্টকি ও 

পর্ যপ্ত খাদ্য প্রালপ্তি লর্ষনয় প্রলশক্ষে 

সাংখ্যা ২০০ ৪৫০ ৫১০ ৫৪০ ৬০০ 

লডএই, লডএফও, লডএলএস, র্ালেজয 

মিোিয়, লর্এমইটি, সমাজনসর্া 

অলিদপ্তি, এনলজও 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

১.১.৪ আপদকািীন 

(কনিানা/অনান্য) সমনয় 

অপুলষ্টজলনত সমস্যাি লর্ষনয় 

প্রলশক্ষে 

- - 
৩০ ৬০ ৯০ ১২০ 

লডএই, লডএফও, লডএলএস, র্ালেজয 

মিোিয়, লর্এমইটি, সমাজনসর্া 

অলিদপ্তি, এনলজও 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

২. খাদ্য লভলিক পুলষ্ট লর্ষয়ক 

প্রকাশনা লবতরণ 

২.১.১ প্রস্তুতকৃত প্রলশক্ষ্ণ ম্যানুয়াল 

লবতরণ 
সাংখ্যা          - ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ 

লডএই, লডএফও, লডএলএস, র্ালেজয 

মিোিয়, লর্এমইটি, সমাজনসর্া 

অলিদপ্তি, এনলজও 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

২.১.২ প্রস্তুতকৃত পুলি সেট লবতরণ 

(মুলজব বষ ব) 
সাংখ্যা ৫৬০ ৪৫০ ৫১০ ৫৪০ ৬০০ 

লডএই, লডএফও, লডএলএস, র্ালেজয 

মিোিয়, লর্এমইটি, সমাজনসর্া 

অলিদপ্তি, এনলজও 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 
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ওদয়বসাইট 

২.১.৩ আদয়ালজত সিা/ওয়াকবশপ সাংখ্যা ০৪ ০৩ ০৬ ০৮ ১০ 

লডএই, লডএফও, লডএলএস, র্ালেজয 

মিোিয়, লর্এমইটি, সমাজনসর্া 

অলিদপ্তি, এনলজও 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

২.১.৪ পুলি লবষয়ক  

ললফদলট/সপািার লবতরণ 
সাংখ্যা ২০০০ ২৫০০ ৩০০০ ৩৫০০ ৪০০০ 

লডএই, লডএফও, লডএলএস, র্ালেজয 

মিোিয়, লর্এমইটি, সমাজনসর্া 

অলিদপ্তি, এনলজও 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

২.১.৫ র্সতর্াড়ীনত অনার্াদ 

জায়গায়   পুলষ্ট সমৃদ্ধ ও ঔষিী 

গুনাগুন জাতীয় বৃক্ষ ক্ষিাপন বৃলদ্ধি 

সহায়ক ললফদলট/সপািার লবতরণ 

(প্রিানমিীি লননদ যশনা র্াস্তর্ায়ন) 

সাংখ্যা - ২৫০০ ৩০০০ ৩৫০০ ৪০০০ 

লডএই, লডএফও, লডএলএস, র্ালেজয 

মিোিয়, লর্এমইটি, সমাজনসর্া 

অলিদপ্তি, এনলজও 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

২.১.৬ সম্প্রিালরত সবতার কলিকা সাংখ্যা ০৯ ০৫ ০৪ ০৬ ০৮ বাাংলাদেশ সবতার 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

২.১.৭ সর্লায় অাংশগ্রহণ সাংখ্যা ২ ১ ১ ২ ২ লডএই, সজলা প্রশাসক 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

২.১.৮ বালষ বক লরদপাট ব / অন্যান্য 

প্রলতদবেন 
সাংখ্যা      বারটান প্রধান কার্ বালয় 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

২.১.৯  প্রকালশত লনউজ ক্ষিটাি সাংখ্যা ২ ০ ০ ০ ০ বারটান প্রধান কার্ বালয় 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

৩. খাদদ্য ক্ষ্লতকারক িাসায়লননকি 

প্রভার্ লর্ষনয় গনর্ষো এর্ং 

ক্ষভাক্তানদি সনচতনতা বৃলদ্ধকিে 

৩.১.১ মুলদ্রত সপািার/ললফদলট/ 

লবজ্ঞলপ্ত প্রকাশ 
সাংখ্যা      বারটান প্রধান কার্ বালয় 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

৩.২.১ খাদদ্য ও খাদ্যশনস্যি 

পুলষ্টমান লর্নিষে এর্ং 

ক্ষ্লতকারক িাসায়লননকি প্রভার্ 

লর্ষনয় গনর্ষো পলিচািনা 

সাংখ্যা 
০১ ০১ ০১ ০১ ০১ 

র্ািটান 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 
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৪. গদবষণা পলরিালনা 

 

৪.১.১ খাদ্যশনস্যি সংগ্রহপূর্র্ ও 

সংগ্রহনিাি ক্ষয় ক্ষলত হ্রাস ও 

খাদ্য প্রলক্রযয়াজাতকিে লর্ষনয় 

গনর্ষো পলিচািনা 

সাংখ্যা 
- - 

- ১ ১ র্ািটান 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

৪.১.২ স্বাস্থযসম্মত খাদ্য 

(Functional Food) ও 

ঔষলি গাছ (Medicinal 

Plant) লর্ষনয় গনর্ষো 

পলিচািনা 

সাংখ্যা 
- - - - - 

র্ািটান 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

৪.১.৩ অলিক পুলষ্টমান সম্পন্ন 

খাদ্যসামগ্রী, জাত ও প্রযুলক্ত 

উদ্ভার্ন লর্ষনয় গনর্ষো পলিচািনা 

সাংখ্যা 
- - 

- ১ ১ র্ািটান 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

৫. কর্ ব ব্যবস্থাপনায় সপশাোলরদের 

উন্নয়ন 

৫.১.১ কর্ বকতবাদের পলরেশ বনকৃত 

অনুন্নয়ন বাদজদটর আওতায় 

কার্ বক্রর্ 

সাংখ্যা - - - 
  

র্ািটান 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

৫.১.২ লনব বাহী 

পলরিালক/পলরিালক পর্ বায় কর্তবক 

সাংস্থার লবলিন্ন কার্ বক্রর্ পলরেশ বন 

সাংখ্যা ১ 
 

  
 

বারটান প্রধান কার্ বালয় 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

৫.১.৩ লনব বাহী 

পলরিালক/পলরিালক পর্ বায় কর্তবক 

সাংস্থার লবলিন্ন কার্ বক্রর্ পলরেশ বন 

সুপালরশ বািবায়ন 

সাংখ্যা - 
 

  
 

বারটান প্রধান কার্ বালয় 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

৫.২.১  চর্তে য লশল্প লর্লর্ এি 

চযনিঞ্জ ক্ষমাকানর্িায় আইটি 

সম্পনকয প্রলশলক্ষত 

কম যকতযা/কম যচািী 

সাংখ্যা 
- - 

   
বারটান প্রধান কার্ বালয় 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

৫.২.২ প্রলশলক্ষ্ত জনবল সাংখ্যা ০২ 
    

র্ািটান 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

৫.২.৩ প্রোনকৃত/লনস্পলত্তকৃত উচ্চ 

লশক্ষ্ার র্দনানয়ন 
সাংখ্যা ০ 

 
   বারটান প্রধান কার্ বালয় 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 
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৫.২.৪ লননয়াগ /পনদান্নলত সাংখ্যা ০ 
 

   বারটান প্রধান কার্ বালয় 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

সুশাসন ও সংস্কািমূিক কম যসম্পাদননি ক্ষক্ষত্র (মলিপলিষদ লর্ভাগ কর্তযক লনি যালিত)  

সুশাসন ও সংস্কািমূিক কার্ যক্রনমি 

র্াস্তর্ায়ন ক্ষজািদািকিে 
শুদ্ধাচাি কম যপলিকল্পনা র্াস্তর্ালয়ত 

 

     র্ািটান 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

ই-গভন্যযান্স/ উদ্ভার্ন কম যপলিকল্পনা 

র্াস্তর্ালয়ত 

 

     র্ািটান 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

তথ্য অলিকাি কম যপলিকল্পনা 

র্াস্তর্ালয়ত 

      

র্ািটান 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

অলভনর্াগ প্রলতকাি কম যপলিকল্পনা 

র্াস্তর্ালয়ত 

      

র্ািটান 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

ক্ষসর্া প্রদান প্রলতশ্রুলত 

কম যপলিকল্পনা র্াস্তর্ালয়ত 

      

র্ািটান 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 
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সসকশন ৩  

কম যসম্পাদন পলিকল্পনা  

কম যসম্পাদন ক্ষক্ষত্র 

ক্ষক্ষনত্রি 

র্ান ৭ 

০ 

কার্ যক্রম কর্ বসম্পােন সূিক 
গেনা 

পদ্ধলত 
একক 

কর্ বসম্পােন 

সূিদকর র্ান 

প্রকৃত অজবন লক্ষ্যর্াত্রা/লনে যায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষ্পণ প্রদক্ষ্পণ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অসাধারণ 
অলত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

িললত 

র্ান 

িললত 

র্াদনর 

লনদম্ন 
২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কম যসম্পাদন ক্ষক্ষত্রসমূহ (লর্লি/আইন দ্বািা লনি যালিত দালয়ত্ব অনুর্ায়ী, সনর্ যাচ্চ ৫টি) 

১. খাদ্য লভলিক পুলষ্ট 

লর্ষয়ক প্রলশক্ষে 
২০ 

১.১ খাদ্যর্ান ও 

পুলি লবষদয় 

প্রলশক্ষনেি 

র্ােদর্ সদিতনতা 

বৃলদ্ধ 

১.১.১ প্রলশলক্ষ্ত কৃষাণ-

কৃষাণী 

সমষ্টি 
সাংখ্যা ০৬ ৭৫০ ৩৬০ ৩৬০ ৩৪০ ২৮৮ ২৫২ ২১৬ ৪০০ ৪৫০ 

১.১.২ প্রলশলক্ষ্ত 

এসএএও, ইর্ার্, স্কুল 

লশক্ষ্ক, এনলজও কর্ী, 

পুদরালহত ইতযালে। 

সমষ্টি 

সাংখ্যা ০৬ ৭৫০ ৩৬০ ৩৬০ ৩৪০ ২৮৮ ২৫২ ২১৬ ৪০০ ৪৫০ 

১.১.৩ অিলক্ষত 

পলিলস্থলতনত র্সর্াসকািী 

জননগাষ্ঠী ও দলিদ্র 

জনগনেি (গানম যন্টস/ 

লর্নদশগামী কমী/ 

র্স্তীর্াসী/অন্যান্য) 

র্ছিব্যাপী লনিাপদ, 

পুলষ্টকি ও পর্ যপ্ত খাদ্য 

প্রালপ্তি লর্ষনয় প্রলশক্ষে 

সমষ্টি 

সাংখ্যা ০৬ ২০০ ৪৫০ ৫১০ ৪৫৯ ৪০৮ ৩৫৭ ৩০৬ ৫৪০ ৬০০ 

১.১.৪ আপদকািীন 

(কনিানা/অনান্য) সমনয় 

অপুলষ্টজলনত সমস্যাি 

লর্ষনয় প্রলশক্ষে 

সমষ্টি 

 
 

 
৩০ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৯০ ১২০ 

খাদ্য লভলিক পুলষ্ট 

লর্ষয়ক প্রকাশনা লবতরণ ২০ 

২.১ খাদ্যর্ান ও 

পুলি লবষদয় 

প্রকাশনা 

লবতরসণর র্ােদর্ 

সদিতনতা বৃলদ্ধ 

২.১.১ প্রস্তুতকৃত প্রলশক্ষ্ণ 

ম্যানুয়াল লবতরণ 

সমষ্টি 
সাংখ্যা 

  
৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫০ 

২.১.২ প্রস্তুতকৃত পুলি 

সেট লবতরণ (মুলজব বষ ব) 

সমষ্টি 
সাংখ্যা ০৩ ৫৬০ ৪৫০ ৫১০ ৪৫৯ ৪০৮ ৩৫৭ ৩০৬ ৫৪০ ৬০০ 

২.১.৩ আদয়ালজত 

সিা/ওয়াকবশপ 

সমষ্টি 
সাংখ্যা ০৩ ০৪ ০৩ ০৬ ০৫ ০৫ ০৪ ০৩ ০৮ ১০ 
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কম যসম্পাদন ক্ষক্ষত্র 

ক্ষক্ষনত্রি 

র্ান ৭ 

০ 

কার্ যক্রম কর্ বসম্পােন সূিক 
গেনা 

পদ্ধলত 
একক 

কর্ বসম্পােন 

সূিদকর র্ান 

প্রকৃত অজবন লক্ষ্যর্াত্রা/লনে যায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষ্পণ প্রদক্ষ্পণ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অসাধারণ 
অলত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

িললত 

র্ান 

িললত 

র্াদনর 

লনদম্ন 
২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

২.১.৪ পুলি লবষয়ক  

ললফদলট/সপািার 

লবতরণ 

সমষ্টি 
সাংখ্যা ০৩ ২০০ ২৫০০ ৩০০০ ২৫০০ ২৪০০ ২৩০০ ২২০০ ৩৫০০ ৪০০০ 

২.১.৫ র্সতর্াড়ীনত 

অনার্াদ জায়গায়   পুলষ্ট 

সমৃদ্ধ ও ঔষিী গুনাগুন 

জাতীয় বৃক্ষ ক্ষিাপন বৃলদ্ধি 

সহায়ক 

ললফদলট/সপািার 

লবতরণ (প্রিানমিীি 

লননদ যশনা র্াস্তর্ায়ন) 

সমষ্টি 

সাংখ্যা ০৩ - ২৫০০ ৩০০০ ২৫০০ ২৪০০ ২৩০০ ২২০০ ৩৫০০ ৪০০০ 

২.১.৬ সম্প্রিালরত সবতার 

কলিকা 

সমষ্টি 
সাংখ্যা ০৩ ৫ ০৩ ০৪ ৩ ৩ ২ ২ ০৬ ০৮ 

২.১.৭ সর্লায় অাংশগ্রহণ 
সমষ্টি 

সাংখ্যা ০১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ০২ ০২ 

২.১.৮ বালষ বক লরদপাট ব / 

অন্যান্য প্রলতদবেন 

সমষ্টি 
সাংখ্যা ০.৫০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

২.১.৯  প্রকালশত লনউজ 

ক্ষিটাি 

সমষ্টি 
সাংখ্যা ০.৫০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

৩. খাদদ্য ক্ষ্লতকারক 

িাসায়লননকি প্রভার্ 

লর্ষনয় গনর্ষো এর্ং 

ক্ষভাক্তানদি সনচতনতা 

বৃলদ্ধকিে 

১০ 

৩.১ খাদদ্য 

ক্ষ্লতকারক 

রাসায়লনক দ্রব্য 

ব্যবহার হ্রাদসর 

জন্য প্রিারণা 

৩.১.১ মুলদ্রত 

সপািার/ললফদলট/ 

লবজ্ঞলপ্ত প্রকাশ 

সমষ্টি 

সাংখ্যা ০৬          

৩.২ খাদদ্য 

ক্ষ্লতকারক 

িাসায়লননকি 

৩.২.১ খাদদ্য ও 

খাদ্যশনস্যি পুলষ্টমান 

লর্নিষে এর্ং 

সমষ্টি 

সাংখ্যা ০৪ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ০ ১ ১ 
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কম যসম্পাদন ক্ষক্ষত্র 

ক্ষক্ষনত্রি 

র্ান ৭ 

০ 

কার্ যক্রম কর্ বসম্পােন সূিক 
গেনা 

পদ্ধলত 
একক 

কর্ বসম্পােন 

সূিদকর র্ান 

প্রকৃত অজবন লক্ষ্যর্াত্রা/লনে যায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষ্পণ প্রদক্ষ্পণ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অসাধারণ 
অলত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

িললত 

র্ান 

িললত 

র্াদনর 

লনদম্ন 
২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

প্রভার্ লর্ষনয় 

গনর্ষো 

ক্ষ্লতকারক িাসায়লননকি 

প্রভার্ লর্ষনয় গনর্ষো 

পলিচািনা 

৪. গদবষণা পলরিালনা 

 

১০ 

৪.১ পুলি লবষয়ক 

গদবষণা 

পলরিালনা 

৪.১.১ খাদ্যশনস্যি 

সংগ্রহপূর্ য ও সংগ্রহনিাি 

ক্ষয় ক্ষলত হ্রাস ও খাদ্য 

প্রলক্রযয়াজাতকিে লর্ষনয় 

গনর্ষো পলিচািনা 

সমষ্টি 

সাংখ্যা ৪ 
- - - 

০ ০ ০ ০ ১ ১ 

৪.১.২ স্বাস্থযসম্মত খাদ্য 

(Functional 

Food) ও ঔষলি গাছ 

(Medicinal 

Plant) লর্ষনয় 

গনর্ষো পলিচািনা 

সমষ্টি 

সাংখ্যা ৩ - - - ০ ০ ০ ০ - - 

৪.১.৩ অলিক পুলষ্টমান 

সম্পন্ন খাদ্যসামগ্রী, জাত 

ও প্রযুলক্ত উদ্ভার্ন লর্ষনয় 

গনর্ষো পলিচািনা 

সমষ্টি 

সাংখ্যা ৩ - - - ০ ০ ০ ০ ১ ১ 

৫. কর্ ব ব্যবস্থাপনায় 

সপশাোলরদের উন্নয়ন 
১০ 

৫.১ কার্ বক্রর্ 

পলরবীক্ষ্ণ ও 

মূল্যায়ন 

৫.১.১ কর্ বকতবাদের 

পলরেশ বনকৃত অনুন্নয়ন 

বাদজদটর আওতায় 

কার্ বক্রর্ 

সমষ্টি 

সাংখ্যা ২ - - - ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

৫.১.২ লনব বাহী 

পলরিালক/পলরিালক 

পর্ বায় কর্তবক সাংস্থার 

লবলিন্ন কার্ বক্রর্ পলরেশ বন 

সমষ্টি 

সাংখ্যা ১ 

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

৫.১.৩ লনব বাহী 

পলরিালক/পলরিালক 

পর্ বায় কর্তবক সাংস্থার 

সমষ্টি 
সাংখ্যা ১ 

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 
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কম যসম্পাদন ক্ষক্ষত্র 

ক্ষক্ষনত্রি 

র্ান ৭ 

০ 

কার্ যক্রম কর্ বসম্পােন সূিক 
গেনা 

পদ্ধলত 
একক 

কর্ বসম্পােন 

সূিদকর র্ান 

প্রকৃত অজবন লক্ষ্যর্াত্রা/লনে যায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষ্পণ প্রদক্ষ্পণ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অসাধারণ 
অলত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

িললত 

র্ান 

িললত 

র্াদনর 

লনদম্ন 
২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

লবলিন্ন কার্ বক্রর্ পলরেশ বন 

সুপালরশ বািবায়ন 

৫.২ র্ানবসম্পে 

ব্যবস্হাপনা 

৫.২.১  চর্তে য লশল্প লর্লর্ 

এি চযনিঞ্জ ক্ষমাকানর্িায় 

আইটি সম্পনকয প্রলশলক্ষত 

কম যকতযা/কম যচািী 

সমষ্টি 

সাংখ্যা ২ - ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

৫.২.২ প্রলশলক্ষ্ত জনবল 
সমষ্টি 

সাংখ্যা ২ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

৫.২.৩ 

প্রোনকৃত/লনস্পলত্তকৃত 

উচ্চ লশক্ষ্ার র্দনানয়ন 

সমষ্টি 
সাংখ্যা ১ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

৫.২.৪ লননয়াগ /পনদান্নলত 
সমষ্টি 

সাংখ্যা ১ ০ 
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

সুশাসন ও সংস্কািমূিক কম যসম্পাদননি ক্ষক্ষত্র (মলিপলিষদ লর্ভাগ কর্তযক লনি যালিত)  

সুশাসন ও সংস্কািমূিক 

কার্ যক্রনমি র্াস্তর্ায়ন 

ক্ষজািদািকিে 

৩০ ১) শুদ্ধাচাি 

কম যপলিকল্পনা 

র্াস্তর্ায়ন 

শুদ্ধাচাি কম যপলিকল্পনা 

র্াস্তর্ালয়ত 

 

 

 

         

২) ই-গভন্যযান্স/ 

উদ্ভার্ন 

কম যপলিকল্পনা 

র্াস্তর্ায়ন 

ই-গভন্যযান্স/ উদ্ভার্ন 

কম যপলিকল্পনা র্াস্তর্ালয়ত 

 

 10          

৩) তথ্য অলিকাি 

কম যপলিকল্পনা 

র্াস্তর্ায়ন 

তথ্য অলিকাি 

কম যপলিকল্পনা র্াস্তর্ালয়ত 

  3          
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কম যসম্পাদন ক্ষক্ষত্র 

ক্ষক্ষনত্রি 

র্ান ৭ 

০ 

কার্ যক্রম কর্ বসম্পােন সূিক 
গেনা 

পদ্ধলত 
একক 

কর্ বসম্পােন 

সূিদকর র্ান 

প্রকৃত অজবন লক্ষ্যর্াত্রা/লনে যায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষ্পণ প্রদক্ষ্পণ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অসাধারণ 
অলত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

িললত 

র্ান 

িললত 

র্াদনর 

লনদম্ন 
২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

৪) অলভনর্াগ 

প্রলতকাি 

কম যপলিকল্পনা 

র্াস্তর্ায়ন 

অলভনর্াগ প্রলতকাি 

কম যপলিকল্পনা র্াস্তর্ালয়ত 

  4          

৫) ক্ষসর্া প্রদান 

প্রলতশ্রুলত 

কম যপলিকল্পনা 

র্াস্তর্ায়ন 

ক্ষসর্া প্রদান প্রলতশ্রুলত 

কম যপলিকল্পনা র্াস্তর্ালয়ত 

  3          
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আলর্, আঞ্চলিক প্রিান/ঊর্ধ্যতন দর্জ্ঞালনক কম যকতযা, র্ািটান আঞ্চলিক কার্ যািয়,   

মলিকপুি, সুনামগঞ্জ লনর্ যাহী পলিচািক, র্াংিানদশ ফলিত পুলষ্ট গনর্ষো ও প্রলশক্ষে   

ইনলিটিউট (র্ািটান) এর লনকট অঙ্গীকার করলে সর্, এই চুলিদত বলণ বত ফলাফল 

অজবদন সদিি িাকব।  

 

আলর্, লনর্ যাহী পলিচািক, র্াংিানদশ ফলিত পুলষ্ট গনর্ষো ও প্রলশক্ষে ইনলিটিউট 

(র্ািটান), আঞ্চলিক প্রিান/ঊর্ধ্যতন দর্জ্ঞালনক কম যকতযা, র্ািটান আঞ্চলিক কার্ যািয়, 

মলিকপুি, সুনামগঞ্জ এর লনকট অঙ্গীকার করলে সর্, এই চুলিদত বলণ বত ফলাফল 

অজবদন প্রদয়াজনীয় সহদর্ালগতা প্রোন করব। 

 

 

স্বাক্ষলরতঃ 

 

 

 

 ........................................................  .................................. 

 আঞ্চলিক প্রিান/ঊর্ধ্যতন দর্জ্ঞালনক কম যকতযা, 

বাাংলাদেশ ফললত পুলি গদবষণা ও প্রলশক্ষণ 

ইনলিটিউট 

আঞ্চলিক কার্ যািয়, মলিকপুি, সুনামগঞ্জ। 

 

 

 তালরখ 

 

 ............................................  ............................ 

 লনব বাহী পলরিালক 

বাাংলাদেশ ফললত পুলি গদবষণা ও প্রলশক্ষণ 

ইনলিটিউট (র্ািটান) 

 

 তালরখ 
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সংনর্াজনী-১ শব্দসংনক্ষপ 

 

ক্রলর্ক 

নাং 

শব্দসাংক্ষক্ষপ 

(Acronyms) 

লববরণ 

1.  বারটান (BIRTAN) বাাংলাদেশ ইনলিটিউট অব লরসাি ব এন্ড সেলনাং অন 

এোইড লনউলেশন 

2.  লবএআরলস 

(BARC) 

বাাংলাদেশ এলগ্রকালিারাল লরসাি ব কাউলন্সল 

3.  লডএই 

(DAE) 

লডপাট বদর্ন্ট অব এলগ্রকালিারাল এক্সদটনশন 

4.  আইএএনএফলপ 

(IANFP) 

ইলন্টনগ্রনটি এনপ্রানচস ফি লনউলিশন এন্ড ফুি লসলকউলিটি 

প্রনজক্ট 

5.  লিএিএস 

(DLS) 

লডপাট বদর্ন্ট অব লাইিদিাক সালি বদসস 

6.  লিএফও 

(DFO) 

লডপাট বদর্ন্ট অব লফশালরজ 

7.  এফএও 

(FAO) 

ফুি এন্ড এলগ্রকািচািাি অগ যানাইনজশন 

 

8.  লর্এমইটি 

(BMET) 

ব্যযনিা অর্ ম্যানপাওয়াি এন্ড এমললয় ক্ষেলনং 

9.  আপসু 

(APSU) 

এলগ্রকািচািাি পলিলস এন্ড সানপাট য ইউলনট  
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সংনর্াজনী- ২: 

কম যসম্পাদন ব্যর্স্থাপনা ও প্রমােক 

ক্রলর্ক নম্বর কার্ যক্রম কর্ বসম্পােন সূিক বািবায়নকারী অনুলবিাগ, 

অলধশাখা, শাখা 

িক্ষযমাত্রা অজযননি প্রর্াণক 

১ খাদ্যর্ান ও পুলি লবষদয় 

প্রলশক্ষনেি র্ােদর্ সদিতনতা 

বৃলদ্ধ 

খাদ্যর্ান ও পুলি লবষদয় 

প্রলশক্ষনেি র্ােদর্ সদিতনতা 

বৃলদ্ধ 

বারটান 
বারটান এর র্ালসক, বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং ওদয়বসাইট 

২ খাদ্যর্ান ও পুলি লবষদয় 

প্রকাশনা লবতরসণর র্ােদর্ 

সদিতনতা বৃলদ্ধ 

খাদ্যর্ান ও পুলি লবষদয় 

প্রকাশনা লবতরসণর র্ােদর্ 

সদিতনতা বৃলদ্ধ 

বারটান 
বারটান এর র্ালসক, বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং ওদয়বসাইট 

৩ খাদদ্য ক্ষ্লতকারক রাসায়লনক 

দ্রব্য ব্যবহার হ্রাদসর জন্য 

প্রিারণা 

খাদদ্য ক্ষ্লতকারক রাসায়লনক 

দ্রব্য ব্যবহার হ্রাদসর জন্য 

প্রিারণা 

বারটান 
বারটান এর র্ালসক, বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং ওদয়বসাইট 

৪ খাদদ্য ক্ষ্লতকারক 

িাসায়লননকি প্রভার্ লর্ষনয় 

গনর্ষো 

খাদদ্য ক্ষ্লতকারক 

িাসায়লননকি প্রভার্ লর্ষনয় 

গনর্ষো 

বারটান 
বারটান এর র্ালসক, বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং ওদয়বসাইট 

৫ পুলি লবষয়ক গদবষণা 

পলরিালনা 

পুলি লবষয়ক গদবষণা 

পলরিালনা 

বারটান বারটান এর র্ালসক, বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং ওদয়বসাইট 

৬ কার্ বক্রর্ পলরবীক্ষ্ণ ও 

মূল্যায়ন 
কার্ বক্রর্ পলরবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন 

বারটান বারটান এর র্ালসক, বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং ওদয়বসাইট 

৭ 
র্ানবসম্পে ব্যবস্হাপনা র্ানবসম্পে ব্যবস্হাপনা 

বারটান বারটান এর র্ালসক, বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং ওদয়বসাইট 
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সাংদর্াজনী ৩:  

অন্য অলফনসি সনে সংলিষ্ট কম যসম্পাদন সূচকসমূহ 

 

 কার্ বক্রর্ কর্ বসম্পােন সূিক ক্ষর্সকি অলফনসি সানে সংলিষ্ট সংলিষ্ট অলফনসি সানে কার্ যক্রম 

সমন্বনয়ি ক্ষকৌশি 

খাদ্যর্ান ও পুলি লবষদয় প্রলশক্ষনেি র্ােদর্ 

সদিতনতা বৃলদ্ধ 

খাদ্যর্ান ও পুলি লবষদয় প্রলশক্ষনেি র্ােদর্ 

সদিতনতা বৃলদ্ধ 

লডএই, লডএফও, লডএলএস, র্ালেজয মিোিয়, 

লর্এমইটি, সমাজনসর্া অলিদপ্তি, এনলজও 

দাপ্তলিক ক্ষর্াগানর্াগ 

খাদ্যর্ান ও পুলি লবষদয় প্রকাশনা লবতরসণর 

র্ােদর্ সদিতনতা বৃলদ্ধ 

খাদ্যর্ান ও পুলি লবষদয় প্রকাশনা লবতরসণর র্ােদর্ 

সদিতনতা বৃলদ্ধ 

লডএই, লডএফও, লডএলএস, র্ালেজয মিোিয়, 

লর্এমইটি, সমাজনসর্া অলিদপ্তি, এনলজও 

দাপ্তলিক ক্ষর্াগানর্াগ 

খাদদ্য ক্ষ্লতকারক রাসায়লনক দ্রব্য ব্যবহার 

হ্রাদসর জন্য প্রিারণা 

খাদদ্য ক্ষ্লতকারক রাসায়লনক দ্রব্য ব্যবহার হ্রাদসর 

জন্য প্রিারণা 

লডএই, লডএফও, লডএলএস, র্ালেজয মিোিয়, 

লর্এমইটি, সমাজনসর্া অলিদপ্তি, এনলজও 

দাপ্তলিক ক্ষর্াগানর্াগ 

খাদদ্য ক্ষ্লতকারক িাসায়লননকি প্রভার্ 

লর্ষনয় গনর্ষো 

খাদদ্য ক্ষ্লতকারক িাসায়লননকি প্রভার্ লর্ষনয় 

গনর্ষো 

- - 

পুলি লবষয়ক গদবষণা পলরিালনা পুলি লবষয়ক গদবষণা পলরিালনা - - 

কার্ বক্রর্ পলরবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন কার্ বক্রর্ পলরবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন - - 

র্ানবসম্পে ব্যবস্হাপনা র্ানবসম্পে ব্যবস্হাপনা - - 
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পলিলশষ্ট খঃ  

মলিপলিষদ লর্ভাগ কর্তযক লনি যালিত সুশাসনমূিক কম যপলিকল্পনাসমূহ 

সংনর্াজনী ৪-৮
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সাংদর্াজনী ৪: 

েপ্তর/সাংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচাি ক্ষকৌশি কম যপলিকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

েপ্তর/সাংস্থার নাম: র্াংিানদশ ফলিত পুলষ্ট গনর্ষো ও প্রলশক্ষে ইনলিটিউট (র্ািটান)। 

কার্ যক্রনমি নাম কম যসম্পাদন সূচক 

 

সূচনকি 

মান 

একক 

 

র্াস্তর্ায়ননি 

দালয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যলক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 

অে যর্ছনিি 

িক্ষযমাত্রা 

র্াস্তর্ায়ন অগ্রগলত পলির্ীক্ষে, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

িক্ষযমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ক্ষকায়াট যাি 

২য় 

ক্ষকায়াট যাি 

৩য় 

ক্ষকায়াট যাি 

৪ে য 

ক্ষকায়াট যাি 

ক্ষমাট 

অজযন 

অলজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রালতষ্ঠালনক ব্যর্স্থা………………………………..... 

১.১ দনলতকতা কলমটিি সভা আদয়াজন সিা আদয়ালজত ৪ সংখ্যা সফাকাল 

পদয়ন্ট 

৪ িক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন      

১.২ দনলতকতা কলমটিি সভাি লসদ্ধান্ত 

র্াস্তর্ায়ন 

র্াস্তর্ালয়ত লসদ্ধান্ত ৬ % আঞ্চললক 

প্রধান 

১০০ িক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজযন      

১.৩ সুশাসন প্রলতষ্ঠাি লনলমি অংশীজননি 

(stakeholders) অংশগ্রহনে  সভা 

অনুলষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা সফাকাল 

পদয়ন্ট 

২ িক্ষযমাত্রা  ১  ১    

অজযন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রষ্টিক্ষণ আয় াজন প্রষ্টিক্ষণ 

আয় াষ্টজত 

  ২ সংখ্যা সফাকাল 

পদয়ন্ট 

৩০ িক্ষযমাত্রা ১৫  ১৫     

অজযন      

১.৫ কম য-পলিনর্শ উন্নয়ন  উন্নত কর্ ব-

পলরদবশ 

    ২ সংখ্যা ও 

তালিখ 

আঞ্চললক 

প্রধান 

২  

 

িক্ষযমাত্রা  ৩১.১২.২১  ৩০.০৬.২২    

অজযন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচাি ক্ষকৌশি 

কম যপলিকল্পনা, ২০২১-২২ ও দত্রমালসক 

পলির্ীক্ষে প্রলতনর্দন সংলিষ্ট মিোিনয় 

দালখি ও স্ব স্ব ওনয়র্সাইনট 

আপনিািকিে 

কম যপলিকল্পনা  ও 

দত্রমালসক 

প্রলতনর্দন 

দালখিকৃত ও 

আপনিািকৃত 

    ১ তালিখ আঞ্চললক 

প্রধান ও 

সফাকাল 

পদয়ন্ট 

১০.০৭.২১ িক্ষযমাত্রা ১৩.০৭.২১ ৩০.১২.২১ ২৪.০৩.২২ ২৭.০৬.২২    

অজযন      

১.৭ আওতাধীন  আঞ্চললক/ র্াঠ পর্ বাদয়র 

কার্ বালয় (প্রদর্াজয সক্ষ্দত্র) কর্তবক 

দালখিকৃত জাতীয় শুদ্ধাচাি ক্ষকৌশি 

কম যপলিকল্পনা ও পলির্ীক্ষে  প্রলতনর্দননি 

ওপি লফিব্যাক প্রদান  

লফিব্যাক 

সভা/কম যশািা 

অনুলষ্ঠত 

   ৪ তালিখ আঞ্চললক 

প্রধান ও 

সফাকাল 

পদয়ন্ট 

৪ িক্ষযমাত্রা ৩১.০৯.২১ ২৮.১২.২১ ৩০.০৩.২২ ২৯.০৬.২২    

অজযন      

১.৮ শুদ্ধািার পুরস্কার প্রোন এবাং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদের তাললকা ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ 

প্রেত্ত পুরস্কার     ১ তালরখ আঞ্চললক 

প্রধান 
৩০.০১.২২ িক্ষযমাত্রা   ১০.০১.২২     

অজযন 

 

 

     

২.  আলি বক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................ 
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কার্ যক্রনমি নাম কম যসম্পাদন সূচক 

 

সূচনকি 

মান 

একক 

 

র্াস্তর্ায়ননি 

দালয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যলক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 

অে যর্ছনিি 

িক্ষযমাত্রা 

র্াস্তর্ায়ন অগ্রগলত পলির্ীক্ষে, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

িক্ষযমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ক্ষকায়াট যাি 

২য় 

ক্ষকায়াট যাি 

৩য় 

ক্ষকায়াট যাি 

৪ে য 

ক্ষকায়াট যাি 

ক্ষমাট 

অজযন 

অলজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.১ ২০২১-২২ অে য র্ছনিি ক্রয়-

পলিকল্পনা  (প্রকনল্পি  অনুনমালদত র্ালষ যক 

ক্রয় পলিকল্পনাসহ)   ওনয়র্সাইনট প্রকাশ 

ক্রয়-পলিকল্পনা 

ওনয়র্সাইনট 

প্রকালশত 

২ তালিখ আঞ্চললক    

প্রধান ও 

সফাকাল 

পদয়ন্ট 

০৩.০৮.২১ 

০৩.০২.২২ 

িক্ষযমাত্রা ১৮.০৮.২১  ২২.০২.২২     

অজযন      

২.২ প্রকয়ের PSC ও PIC সভা 

আয় াজন  

সভা আয় াষ্টজত ২ সংখ্যা  ১০.০৮.২১ 

৩০.০১.২২ 

িক্ষযমাত্রা       প্রনর্াজয 

নয় অজযন      

২.৩ বাষ্টষ িক উন্ন ন কম িসূষ্টচ বাস্তবা ন বাষ্টষ িক উন্ন ন 

কম িসূষ্টচ 

বাস্তবাষ্ট ত 

   ২ % সফাকাল 

পদয়ন্ট 

৮০ িক্ষযমাত্রা  ৫০%  ৫০%    

অজবন      

২.৪ প্রকল্প সমালপ্ত ক্ষশনষ প্রকনল্পি সম্পদ 

(র্ানর্াহন, কলম্পউটাি, আসর্ার্পত্র 

ইতযালদ) লর্লি ক্ষমাতানর্ক হস্তান্তি কিা 

প্রকনল্পি সম্পদ 

লর্লি ক্ষমাতানর্ক 

হস্তান্তলিত 

    ২ তালরখ  ১৫.০৭.২২ িক্ষযমাত্রা       প্রনর্াজয 

নয় অজবন      

৩. শুদ্ধাচাি সংলিষ্ট এর্ং দুনীলত প্রলতনিানি সহায়ক অন্যান্য কার্ যক্রম……………..৩০ (অগ্রালধকার লিলত্তদত নুযনতর্ পাঁিটি কার্ বক্রর্) 

৩.১ শুদ্ধাচাি র্াস্তর্ায়নন ক্ষহল্প ক্ষিক্স স্থাপন ক্ষহল্প ক্ষিক্স স্থালপত ৪ সংখ্যা সফাকাল 

পদয়ন্ট 
১ িক্ষযমাত্রা  ১      

অজযন      

৩.২ িক ক্ষিলজিাি পলির্ীক্ষে পলির্ীক্ষেকৃত ৪ সংখ্যা সফাকাল 

পদয়ন্ট 
৪ িক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন      

৩.৩ অলফনসি সিকালি সম্পদ (পালন, 

লর্দুযৎ) অপ্রনয়াজনীয় ব্যর্হাি প্রলতনিানি 

অনানুষ্ঠালনক মতলর্লনময় সভা আনয়াজন 

মতলর্লনময় সভা 

আনয়ালজত 

৪ সংখ্যা সফাকাল 

পদয়ন্ট 
৪ িক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন      

৩.৪ অলফনসি কম যচালিি উপলস্থলত 

মূল্যায়ন 

উপলস্থলত মূল্যালয়ত ৪ সংখ্যা সফাকাল 

পদয়ন্ট 
৪ িক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন      

৩.৫ অলফনসি লভতি ও র্ালহি পলিষ্কাি 

পলিচ্ছন্ন িাখনত সনচতনতা বৃলদ্ধনত 

অনানুষ্ঠালনক সভা । 

সভা আনয়ালজত ৪ সংখ্যা সফাকাল 

পদয়ন্ট 
৪ িক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন      

লব:দ্র:- সকান ক্রলর্দকর কার্ বক্রর্ প্রদর্াজয না হদল তার কারণ র্ন্তব্য কলাদর্ উদেখ করদত হদব। 
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 সংনর্াজনী ৫: ই-গিন্যবান্স ও উদ্ভাবন কর্ বপলরকল্পনা 

 

ক্রম  কর্ বসম্পােন সক্ষ্ত্র  

 
র্ান 

কার্ বক্রর্ 

 

কর্ বসম্পােন 

সূিক 

একক 

 

কর্ বসম্পােন 

সূিদকর র্ান 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তর্ িললত র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১] ই-গভন্যযান্স ও উদ্ভার্ন সংক্রান্ত 

কার্ যক্রনমি র্াস্তর্ায়ন ক্ষজািদািকিে 

 

 

 

 

 

 

৩৫ 

 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বািবায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বািবালয়ত 
তালরখ ৫ 

 ১৪/০৪/২০২২ 
 

[১.২] সসবা সহলজকরণ [১.২.১] একটি সসবা সহলজকৃত  
তালরখ ৫ 

 ০৪/০৩/২০২২  

[১.৩]  ক্ষসর্া লডলজটাইদজশন [১.৩.১] ন্যযনতর্ একটি সসবা লডলজটাইজকৃত 
তালরখ ৫  ১৩/০১/২০২২  

[১.৪] ইতঃপূনর্ য র্াস্তর্ালয়ত উদ্ভার্নী িািো, 

সহলজকৃত ও লিলজটাইজকৃত ক্ষসর্া সংক্রান্ত 

পর্ যানিাচনা সভা   

[১.৪.১] সভা আনয়ালজত  
তালিখ  ৪  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নলির ব্যবহার বৃলদ্ধ [১.৫.১] ই-ফাইদল ক্ষনাট লনষ্পলিকৃত   % ৬  ৭০%  

[১.৬] ৪ি ব লশল্প লবেদবর িযাদলঞ্জ সর্াকাদবলায় 

করণীয় লবষদয় অবলহতকরণ সিা/কর্ বশালা 

আদয়াজন 

[১.৬.১] সিা/কর্ বশালা আদয়ালজত 
সংখ্যা ৪  ২ - 

 

 

২ 

[২] প্রালতষ্ঠালনক দক্ষতা বৃলদ্ধ  ১৫ 

[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ 

[২.১.১] তথ্য বাতায়দন সকল সসবা বক্স হালনাগােকৃত 
সাংখ্যা ৪ ৪   

[২.১.২] লর্লভন্ন প্রকাশনা ও তথ্যালদ তথ্য বাতায়দন 

প্রকালশত 

সাংখ্যা ২ ২    

[২.২] ই-গিন্যবান্স ও উদ্ভাবন কর্ বপলরকল্পনা 

বািবায়ন  

[২.২.১] কম যপলিকল্পনা র্াস্তর্ায়ন সংক্রান্ত প্রলশক্ষে 

আনয়ালজত  

সাংখ্যা ৩ ২   

[২.২.২]ই-গিন্যবান্স কর্ বপলরকল্পনা বািবায়দনর জন্য 

বরােকৃত অি ব ব্যলয়ত 

% ৩   ৬০% 

[২.২.৩] কর্ বপলরকল্পনার বািবায়ন অগ্রগলত পর্ বাদলািনা 

সাংক্রান্ত সিা আদয়ালজত 

সাংখ্যা ৩ ২   

[২.২.৪] কর্ বপলরকল্পনার অধ ববালষ বক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রলতদবেন র্লন্ত্রপলরষে লবিাদগ/ ঊর্ধ্বতন কর্তবপদক্ষ্র 

লনকট সপ্রলরত 

তালরখ ৩  ২০/০১/২০২২  

[২.২.৫] সেদশ/লবদেদশ বািবালয়ত ন্যযনতর্ একটি উদদ্যাগ 

পলরেশ বনকৃত 

সাংখ্যা ৩ 
 

৩০/০৬/ 

২০২২ 
- 
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সংনর্াজনী ৬: অলভনর্াগ প্রলতকাি ব্যর্স্থা সংক্রান্ত কম য-পলিকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

কার্ বক্রদর্র 

সক্ষ্ত্র 

 

র্ান 
কার্ বক্রর্ 

 

কর্ বসম্পােন 

সূিক 

একক 

 

কর্ বসম্পােন 

সূিদকর 

র্ান 

প্রকৃত 

অজবন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজবন 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অলত 

উত্তর্ 
উত্তর্  

িললত 

র্ান 

িললত 

র্াদনর 

লনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রালতিালনক 

ব্যর্স্থাপনা 

 

 

৫ 

[১.১] অলভনর্াগ লনষ্পলি কম যকতযা (অলনক) ও 

আলপি কম যকতযাি তথ্য ওনয়র্সাইনট 

দত্রমালসক লভলিনত হািনাগাদকিে  

[১.১.১]  অলনক ও আলপল 

কর্ বকতবার তথ্য 

হালনাগােকৃত এবাং 

ওদয়বসাইদট আপদলাডকৃত 

সংখ্যা 

 
৫ - -  ৩ - - - 

পলরবীক্ষ্ণ 

ও 

সক্ষ্র্তাবৃলদ্ধ 

 

২০ 

[২.১] লনলদ যষ্ট সমনয় অনিাইন/ অফিাইনন 

প্রাপ্ত অলভনর্াগ লনষ্পলি এর্ং লনষ্পলি সংক্রান্ত 

মালসক প্রলতনর্দন উর্ধ্যতন কর্তযপক্ষ র্িার্ি 

ক্ষপ্রিে   

[২.১.১] অলভনর্াগ 

লনষ্পলিকৃত  
% 

৮ 

  
- -  ৯০%   - 

[২.২] কম যকতযা/কম যচািীনদি অলভনর্াগ 

প্রলতকাি ব্যর্স্থা এর্ং লজআিএস সফটওয়যাি 

লর্ষয়ক প্রলশক্ষে আনয়াজন 

[২.২.১] প্রলশক্ষে আনয়ালজত সংখ্যা 
৫ 

 
- -  ৩   - 

[২.৩] বত্রর্ালসক লিলত্তদত পলরবীক্ষ্ণ এবাং 

বত্রর্ালসক পলরবীক্ষ্ণ প্রলতদবেন উর্ধ্বতন 

কর্তবপদক্ষ্র লনকট সপ্ররণ 

[২.৩.১] বত্রর্ালসক প্রলতদবেন 

সপ্রলরত 

  

সংখ্যা 
৩ - - ৪    - 

[২.৪] অলভনর্াগ প্রলতকাি ব্যর্স্থাপনা লর্ষনয় 

ক্ষিকনহাল্ডািগনেি সমন্বনয় অর্লহতকিে সভা  
[২.৪.১] সভা অনুলষ্ঠত সংখ্যা ৪ - - ২   - - 
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সংনর্াজনী ৭: ক্ষসর্া প্রদান প্রলতশ্রুলত র্াস্তর্ায়ন কম য-পলিকল্পনা, ২০২১-২০২২  

কার্ বক্রদর্র 

সক্ষ্ত্র 

 

র্ান 
কার্ বক্রর্ 

 

কর্ বসম্পােন 

সূিক 

একক 

 

কর্ বস

ম্পােন 

সূিদকর 

র্ান 

প্রকৃত 

অজবন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজবন 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধার

ণ 

অলত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

িললত 

র্ান 

িললত 

র্াদনর 

লনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রালতিালনক 

 

 

১০ 

[১.১] ক্ষসর্া প্রদান প্রলতশ্রুলত 

পলরবীক্ষ্ণ কলর্টির লসদ্ধান্ত 

বািবায়ন 

[১.১.১] লসদ্ধান্ত 

বািবালয়ত 
% ৫ - -  ৯০%   - 

[১.২] ক্ষসর্া প্রদান প্রলতশ্রুলত 

দত্রমালসক লভলিনত হািনাগাদকিে   

[১.২.১] 

ওনয়র্সাইনট  

প্রলত দত্রমালসনক 

হািনাগাদকৃত 

সংখ্যা 

 

৫ 

 
- -  ৩  - - 

সক্ষ্র্তা 

অজবন ও 

পলরবীক্ষ্ণ 

১৫ 

[২.১] ক্ষসর্া প্রদান প্রলতশ্রুলত লর্ষয়ক  

প্রলশক্ষে আনয়াজন  

 

[১.১.১] প্রলশক্ষে 

আনয়ালজত 

 

সাংখ্যা 

 

১০ - -  ৩   - 

[২.২]  সসবা প্রোন লবষদয় 

সিকদহাল্ডারগদণর সর্ন্বদয় 

অবলহতকরণ সিা আদয়াজন 

[১.৩.১]  

অর্লহতকিে 

সভা অনুলষ্ঠত 

সাংখ্যা ৫ - - ২ ১ - - - 
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সংনর্াজনী ৮: তথ্য অলিকাি লর্ষনয় ২০২১-২২ অে যর্ছনিি র্ালষ যক কম যপলিকল্পনা  

 

কর্ বসম্পােদনর 

সক্ষ্ত্র 

 

র্ান 
কার্ বক্রর্ 

 

কর্ বসম্পােন 

সূিক 

একক 

 

কর্ বসম্পােন 

সূিদকর র্ান 

প্রকৃত 

অজবন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজবন 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অলত 

উত্তর্ 
উত্তর্  

িললত 

র্ান 

িললত 

র্াদনর 

লনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রালতিালনক ১০ 

[১.১] তথ্য অলধকার আইন অনুর্ায়ী 

লনধ বালরত সর্দয়র র্দে তথ্য প্রোন 

 

[১.১.১] লনধ বালরত 

সর্দয়র র্দে তথ্য 

প্রোনকৃত 

% ১০ 

 

 

 

 ১০০%     

 

সক্ষ্র্তা বৃলদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রনোলদতভানর্ প্রকাশনর্াগ্য 

তথ্য হালনাগাে কদর ওনয়র্সাইনট 

প্রকাশ 

[১.২.১] হািনাগাদকৃত 

তথ্য ওনয়র্সাইনট 

প্রকালশত 

তালরখ 

 
০৩     

২০-

০১-

২০২২ 

 - 

[১.৩] র্ালষ যক প্রলতনর্দন প্রকাশ  
[১.৩.১] র্ালষ যক 

প্রলতনর্দন প্রকালশত  
তালিখ  ০৩     

১৫-

১২-

২০২১ 

- - 

[১.৪]  তথ্য অলধকার আইন, ২০০৯ 

এর ৫ ধারা অনুসাদর র্াবতীয় 

তদথ্যর কযাটাগলর  ও কযাটালগ 

বতলর/ হালনাগােকরণ 

[১.৪.১]  তদথ্যর 

কযাটাগলর  ও কযাটালগ 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগােকৃত 

তালরখ ০৩    

১০-

০১-

২০২২ 

  - 

[১.৫] তথ্য অলধকার আইন ও 

লবলধলবধান সম্পদকব জনসদিতনতা 

বৃলদ্ধকরণ 

[১.৫.১]  প্রচাি কার্ যক্রম 

সম্পন্ন 

কার্ যক্রনমি 

সাংখ্যা 
০৩    ২  - - 

[১.৬] তথ্য অলিকাি লর্ষনয় 

কর্ বকতবাদের প্রলশক্ষ্ণ আদয়াজন    

[১.৬.১] প্রলশক্ষ্ণ 

আদয়ালজত 

প্রলশক্ষনেি 

সাংখ্যা  
০৩    ২   - - 

 

 

        ি.নমা: আব্দুি িাজ্জাক 

    ঊর্ধ্যতন দর্জ্ঞালনক কম যকতযা 

র্ািটান আঞ্চলিক কার্ যািয়, সুনামগঞ্জ 


