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                                                        কর্ বসম্পােকনর সালৈ বক লচত্র 

সাম্প্রলতক অজবন, চযাকিঞ্জ এৈাং ভলৈষ্যৎ পলরকল্পনা 

সাম্প্রলতক ৈছরসমূকহর (৩ ৈছর) প্রধান অজবনসমূহঃ 

জনগকণর পুলি লনরাপত্তা লনলিতকরকণর িকযয লৈগত ৩ (২০১৮-১৯ কেকক ২০২০-২১) ৈছকর ৈারটান আঞ্চলিক কার্ বাি  

কনত্রককানার আওতাধীন লনম্ন লিলিত লৈলভন্ন কার্ বক্রর্ পলরচািনা করা হক কছ।  

পুলি লৈষ ক প্রলশযণ ও সকচতনতা মূিক কার্ বক্রর্ঃ 

 

জনগকণর পুলি লনরাপত্তা লনলিতকরকণর িক্ষক্ষয ৈারটান আঞ্চলিক কার্ বাি  কনত্রককানার েীর্ বলেন র্াৈৎ িাদ্য 

লভলত্তক ফলিত পুলি লৈষ ক প্রলশক্ষণ, পরার্শ ব, কর্ বশািা ৈাস্তৈা ন, লৈশ্ব িাদ্য লেৈস , পুলি সপ্তাহ, উন্ন ন কর্িা,  

কৃলষ কর্িা  অাংশগ্রহণ এৈাং কৈতার কলেকা সম্প্রচার ককর আসকছ।  

 

এরই ধারাৈালহকতা  লৈগত ৩ ৈছকর  

 

➢ িাদ্য লভলত্তক পুলি লৈষক  ২৪০০ জন সরকালর ও কৈসরকালর সাংস্থার কজিা/উপকজিা পর্ বাক র কর্ বকতবা, 

উপ-সহকারী কৃলষ কর্ বকতবা, র্লহিা ও লশশু লৈষ ক র্ন্ত্রণািক র র্াঠকর্ী, স্কুি লশক্ষক, সর্াজকর্ী, 

ইউলপ সেস্য, ইর্ার্/পুকরালহত, এনলজও কর্ী এৈাং লকষাণ-লকষাণীকের প্রলশক্ষণ প্রোন করা হক কছ।  

➢ ৯০০ জন লৈকেশগার্ী কর্ী/ ৈলিৈালস/  িাদ্য লভলত্তক পুলি লৈষক  প্রলশযন প্রোন করা হ । তাকের র্াকে 

পুলি কেটও লৈতরন করা হক কছ। 

➢ বারটান অবকাঠাদমা রনম িাণ ও শরিশালীকরন প্রকদল্পর আওতা  ৩০ (লত্রশ) জন কৃষান কৃষানী কক িাদ্য 

লভলত্তক পুলি লৈষক  প্রলশযণ প্রোন করা হ । 

➢ কনত্রককানা কজিার লৈলভন্ন উপাকজিা  ৯র্ ও ১০র্ কেনীর ৫০০ জন ছাত্রীকক পুলি লৈষ ক পরার্শ ব প্রোন 

সহ সকচতনতামুলুক কার্ বক্রর্ লহসাকৈ স্কুি কযাকম্পইন পলরচািনা করা এৈাং পুলি কেট লৈতরন করা 

হক কছ। 

➢ ১০টি কর্ বশািা আক াজন এর র্াধ্যকর্ কনত্রককানা, র্ র্নলসাংহ, জার্ািপুর কজিার ৩০০ জন প্রলতলনলধ 

(সর্াকজর লৈলভন্ন কেনী কপশার র্ানুষ ) গনকক সর্ সার্ল ক পুলি লৈষক  সম্যক ধারনা প্রোন করা 

হক কছ। 

➢ পুলি লৈষক  জনসকচতনতা বৃলির িক্ষক্ষয কনত্রককানা কজিা  আক ালজত ৩টি (উন্ন ন ও কৃলষ) কর্িা  

অাংশগ্রহণ করা হক কছ।  

➢ লৈশ্ব িাদ্য লেৈস ও পুলি সপ্তাকহ অাংশগ্রহণ করা হক কছ।   

 

➢ সপ্তাকহ লতন লেন সাধারন জনগণকক পুলি লৈষ ক পরার্শ ব প্রোন এর জন্য  আঞ্চরলক কার্ িালয়, 

ক্ষনত্রদকানা   পুলি কসৈা কয চালু করা হক কছ। ২০০ জনকক এ কসৈা প্রোন করা হক কছ। 
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গকৈষণা কার্ বক্রর্ 

জনগকণর পুলি লনরাপত্তা লনলিতকরকণর িকযয লৈগত ৩ ৈছকর ৈারটান আঞ্চলিক কার্ বাি  কনত্রককানার আওতাধীন লনম্ন 

লিলিত প্রকল্প এিাকাসহ আরও অন্যান্য স্থাকন লৈলভন্ন কার্ বক্রর্ পলরচািনা করা হ । আঞ্চলিক কার্ বাি  কনত্রককানা  

লনম্নলিলিত লৈষক  গকৈষণা কার্ বক্রর্ সমূহ চির্ান রক কছ। 

▪ Nutritional  Status Assesment among Adolescent in District of Bangladesh. 

▪ Identification of Dietary patterns and Nutritional Status of Young Adults in Durgapur,   

Netrokona. 

▪ Assessment of Nutritional Value of Non-Conventional locally Available Vegetables at  
Netrokona 

ৈারটান আঞ্চলিক কার্ বাি , কনত্রককানা আওতাভূক্ত প্রকল্প এিাকা সমূহ র্ো - 

• কনত্রককানার র্েন ও ৈারহাট্টা উপাকজিা  ‘Nutritional  Status Assesment among Adolescent in 

Netrokona District of Bangladesh’ এ প্রকল্প এর আওতা  লককশার লককশারীকের পুলির অৈস্থা লনরুপন 

করার জন্য কার্ বক্রর্ পলরচলিত হক কছ।  

• Identification of Dietary patterns and Nutritional Status of Young Adults in Durgapur, 

Netrokona এ গকৈষণা প্রকল্প লৈলরলসলর কনত্রককানা এিাকা  ৈসৈাসকারী সকি পলরৈার/স্থানী  র্ানুষকের 
লন লর্ত িাদ্যলভলত্তক পুলি লৈষক  প্রলশযণ প্রোন করা হ । প্রলত সপ্তাকহ প্রকল্প এিাকাসমূহ পলরেশ বনপূৈ বক 

র্লহিাকের পুলির্ান ৈজা  করকি িাদ্য রান্না করার ককৌশন, লৈলভন্ন প্রকার িাদ্য র্ো - টকর্কটার সস্, স াদুধ, 

আলুর লচপস, কৈগুকনর আচার, আর্, আনারস, কপ ারার জযার্/কজিী, কর্ারৈৈা বতলরর ককৌশি ইতযালে হাকত-

কিকর্ লশযা প্রোন করা হ । লনরাপে পালন পান, স্বাস্থযসম্মত পা িানা ব্যৈহার, হাঁস-মুরগী/গৈালে পশু-পািন, 

র্াকছর চাষ, র্াশরুর্ সলি চাকষ উৎসাহ প্রোন করা হ । 

• কনত্রককানা কজিা  Non-Conventional locally vailable কক কটি সৈলজর পুলি লৈকেষন এর কাজ করা 

হক কছ। 

সর্স্যা এৈাং চযাকিঞ্জসমূহ  

কেকশর ক্রর্ৈধ বর্ান জনসাংখ্যার লৈশাি িাদ্য চালহোর লৈপরীকত আৈােকর্াগ্য কৃলষ জলর্র পলরর্ান হ্রাস পাকে। একই সকে বৈলশ্বক 

জিৈায়ু পলরৈতবকনর লৈরুপ প্রভাৈ ও প্রাকৃলতক দুকর্ বাকগর কারকন লৈপুি জনকগাষ্ঠীর িাদ্য কর্াগাকনর চযাকিঞ্জ ক্রর্শ নতুন র্াত্রা 

পাকে। জনগকনর িাদ্যাভযাস পলরৈতবকনর র্াধ্যকর্ অে বাৎ সুষর্ িাদ্য গ্রহকনর র্াধ্যকর্ শকবরা জাতী  িাদ্দ গ্রহকনর পলরর্ান 

অকনকাাংকশ হ্রাস পাকৈ। ফকি জনগকনর সুষর্ িাদ্য গ্রহকনর অভযাস গকে কতািা একটি লৈরাট চযাকিঞ্জ। 

•   

ভলৈষ্যৎ পলরকল্পনা  

পুলি লনরাপত্তা লনলিতকরণকক কটকসই রূপ প্রোন ও জনগকণর সুষর্ িাদ্য গ্রহকণর অভযাস গকে কতািার ব্যৈস্থা 

গ্রহণ ভলৈষ্যৎ পলরকল্পনার অন্তভূ বক্ত করা হক কছ।  
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২০২১-২২ অে ব ৈছকরর সম্ভাব্য প্রধান অজবনসমূহ 

➢ লনরাপে ও পুলি সমৃদ্ব ফসি উৎপােন এৈাং এর সাংলেি লৈষক  গকৈষণা কার্ বক্রর্ কজারোরকরণ। 

➢ ৈারটান আঞ্চলিক ককন্দ্র কনত্রককানার উকদ্যাকগ কেকশর লৈলভন্ন কজিা/উপকজিা  িাদ্য লভলত্তক পুলি লৈষক  ১০ 

ব্যাকচ (প্রলত ব্যাকচ ৩০ জন) কর্াট ৭২০ জন উপ-সহকারী কৃলষ কর্ বকতবা, স্কুি/র্াদ্রাসা লশযক, র্লহিা লৈষ ক 

অলধেপ্তকরর র্াঠ পর্ বাক র কর্ বকতবা / র্াঠকর্ী, ইর্ার্/পুকরালহত, এনলজও কর্ী ও লকষাণ-লকষাণীকের প্রলশযণ 

প্রোন করা হকৈ। 

➢ গাকর্ বন্টস/ লৈকেশগার্ী কর্ী/ ৈিীৈাসী/ অন্যান্যও অন্যান্যসহ কর্াট ৭৫০ জনকক প্রলশযণ প্রোন করা হকৈ। 

➢ লনরাপে পুলি সমৃদ্ব িাৈার লনলিৎ করণ এৈাং সুস্থ জীৈনর্াপন অরিকন্তু র্ানৈকেকহ রাং ও রাসা লনক দ্রব্য লর্লেত 

িাকদ্যর প্রভাৈ/ খাদ্য দ্রব্য দূরষত হওয়ার কারণ ও প্ররতদরাি এর সাংলেি লৈষক  সকচতনামূিক ২ টি কর্ বশািা/কসলর্নার 

আক াজন করা হকৈ। 

➢ ১ টি উন্নযন কর্িা / কৃলষ কর্িা/ বৃয কর্িা/ জাতী  ফি কর্িা  অাংশগ্রহণ করা হকৈ। 

➢ ৈারটান আঞ্চলিক ককন্দ্র, কনত্রককানার অৈকাঠাকর্া লনর্ বাণ কাজ  তোরলক করা। 

➢ পুলি সাংক্রান্ত কার্ক্রর্ কজারোর করার জন্য ০১ টি সাংস্থ/প্রলতষ্ঠাকনর সাকে সর্কোতা স্মারক স্বাযর করা হকৈ। 

➢ ৈারটান আঞ্চলিক ককন্দ্র, কনত্রককানার বৃয করাপণ কাজ  চির্ান োককৈ। 

➢ খাদ্যশদের সাংগ্রহপূব ি ও সাংগ্রহদতার ক্ষয় ক্ষরত হ্রাস ও খাদ্য প্ররক্রিয়াজাতকরণ রবষদয় গদবষণা পররিালনা করা। 

➢ লৈলভন্ন পুলি সমৃি ফি ও সৈলজ সাংরযকণ প্রক াো্জনী ৈাৈস্থা গ্রহন। 

➢ ৪ টি কৈতার কলেকার আক াজন করা হকৈ। 

➢ ফি ও সৈলজর পুলির্ান লনরুপকন প্রক াো্জনী ৈাৈস্থা গ্রহন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

প্রস্তাবনা 

 

সরকারী েপ্তর/ সাংস্থা সমূদহর প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাব রেরহ ক্ষজারোর করা, সুশাসন 

সাংহতকরন এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার রনরিত করদণর মােদম রুপকম্প ২০২১ এর র্থার্থ 

বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

আঞ্চলিক প্রধান/ ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞালনক কর্ বকতবা, ৈারটান, আঞ্চলিক কার্ বাি  কনত্রককানা 

 

এবাং 

লনৈ বাহী পলরচািক, ৈাাংিাকেশ ফলিত পুলি গকৈষণা ও প্রলশক্ষণ ইনলিটিউট  

এর মদে 

২০২১ সাদলর জুন মাদসর ৩০ তাররদখ এই বারষ িক কম িসম্পােন চুরি সাক্ষররত হল। 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিয় পক্ষ রনম্মরলরখত রবসয় সমূদহ সম্মত হদলনঃ 
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কসকশন ১ 

 

ৈারটান এর রূপকল্প (Vision),অলভিক্ষয (Mission), ককৌশিগত উকদ্দশ্যসমূহ এৈাং 

কার্ বাৈলি 

 

1.1 রূপকল্প: 

জনগকণর উন্নত পুলিস্তর। 

1.2 অলভিক্ষয: 

িাদ্য ও পুলি সম্পরকিত গদবষণা, প্রলশক্ষণ ও কর্ বশািা ৈাস্তৈা ন এবাং গণমােদম সম্প্রিাদরর মােদম 

ক্ষেদশর জনগকণর পুলিস্তর উন্ন কন অৈোন রািা।  

 

১.৩   কম িসম্পােদনর ক্ষক্ষত্র: 

১। িাদ্য লভলক্তক পুলি লৈষক  প্রলশযণ । 

২। িাদ্য লভলক্তক পুলি লৈষ ক প্রকাশনা লৈতরন । 

৩। িাকদ্য যলতকারক রাসা লনককর প্রভাৈ লৈষক  গকৈষণা এৈাং কভাক্তাকের সকচতনতা বৃলিকরন । 

৪। গকৈষণা পলরচািনা। 

৫। কর্ ব ব্যৈস্থাপনা  কপশাোলরকের উন্ন ন ।  

 

সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কম িসম্পােদনর ক্ষক্ষত্র (মরন্ত্রপররষে রবিাগ কর্তিক রনি িাররত) 

১) সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কার্ িক্রম ক্ষজারোরকরণ 

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

১। জনগদনর পুরষ্টর স্তর উন্নয়দনর লদক্ষ   খাদ্যরিরতক পুরষ্ট (ফরলত পুরষ্ট) সাংক্রান্ত গদবষণা ও উন্নয়ন কার্ িক্রম 

গ্রহন ও বাস্তবায়ন; 

২।    সরকারর ও ক্ষবসরকারর সাংস্থার কম িকতিা, রবরিন্ন রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর রশক্ষক, স্থানীয় সরকার প্ররতরনরি, কৃষক 

ও অন্যান্যদেরদক   খাদ্যরিরতক পুরষ্ট (ফরলত পুরষ্ট) রবষদয় প্ররশক্ষণ প্রোন ও পুরষ্ট সম্পরকিত নীরতমালা সম্পদকি 

সদিতনকরন; 

৩। খাদ্যশদের সাংগ্রহপূব ি ও সাংগ্রহদতার ক্ষয় ক্ষরত হ্রাস ও খাদ্য প্ররক্রয়াজাতকরন এবাং সাংরক্ষণ রবষদয় প্রযুরি 

উদ্ভাবন এবাং গদবষণা;  

৪। স্বাস্থযসম্মত খাদ্য (Functional Food) ও ঔষরি গাছ (Medicinal Plant) রবষদয় গদবষণা 

পররিালনা   
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৫। খাদ্যশদের পুরষ্টমান রবদিষণ, রনরূপণ বা হালনাগাতকরন ও প্রদয়াজনীয় দেরনক খাদ্য তারলকা প্রণয়ন বা 

প্রণয়ন সহায়তা প্রোন;  

৬। খাদ্য ও পুরষ্ট রনরাপতা রনরিতকরদন ক্ষজলা বা উপদজলা রিরতক বা এদগ্রা-ইকলরজকাল ক্ষজানরিরতক 

অপুরস্তজরনত স্বাস্থয সমো রনরূপণ ও সাংরিষ্ট মন্ত্রনালয় না সাংস্থার সাদথ পাপ্ত তথ্য রবরনময়; 

৭। খাদ্যিদক্র (Food Chai) ব্যবহৃত রাসায়রনক ও আদস িরনদকর ক্ষরতকর প্রিাব রবষদয় গদবষণা এবাং 

ক্ষিািাদের সদিতনতা বৃরদ্ধকরন;  

৮। রবরিন্ন গনমােম ও ইদলক্ট্ররনক রমরিয়ায় প্রিারসহ কৃরষ ক্ষমলা, রবশ্বখাদ্য রেবস, পুরষ্ট সপ্তাহ, প্রারনসম্পে ক্ষমলা, 

মৎে ক্ষমলা, পররদবশ রেবস ইতযারে অনুষ্ঠাদন অাংশগ্রহদণর মােদম সকল স্তদরর জনদগাষ্ঠীর পুরষ্ট ও স্বাস্থয রবষদয় 

সদিতনতা বৃরদ্ধকরন; 

৯। অলধক পুলির্ান সম্পন্ন িাদ্যসার্গ্রী, জাত ও প্রযুলক্ত উদ্ভাৈকন স্বতন্ত্রভাকৈ এৈাং সাংলেি গকৈষণা প্রলতষ্ঠাকনর সাকে 

কর্ৌেভাকৈ গকৈষণা ও উন্ন নমূিক কার্ বক্রর্ গ্রহণ; 

 

১০। ফরলত পুরষ্ট ও খাদ্য রবজ্ঞান রবষদয় সার্ট িরফদকট ও রিদলামা ক্ষকাস ি বাস্তবায়দনর মােদম পুরষ্ট রবষয়ক েক্ষ মানব 

সম্পে সৃজন; 

 

১১। লৈলভন্ন লশযািকরর কালরকুিাকর্ ফলিত পুলি লৈষ ক পাঠসমূহ র্োর্ে অন্তর্ভ বক্ত ৈা হািনাগােকরণ, পাঠ প্রণ ন এৈাং 

প্রণ কন সহা তা প্রোন; 

 

১২। প্রাকৃলতক লকাংৈা অন্য কর্ ককান কারকণ অপুলিজলনত সর্স্যা কেিা লেকি আপেকািীন ব্যৈস্থা লৈষক  সুপালরশর্ািা 

প্রোন; 

 

১৩। পুলি অৈস্থার উপর জিৈার্ ়ু পলরৈতবকনর প্রভাৈ লনরূপণ, গকৈষণা এৈাং এ সাংক্রান্ত কার্ বক্রর্ ৈািৈা কন সহা তা প্রোন; 

 

 ১৪। ইনলিটিউট এর কার্ বক্রর্ সম্পলকবত লৈষক  নীলতর্ািা প্রণ ন, ৈািৈা ন ও সুপালরশ প্রোন; এৈাং 

 

১৫। সর্ক  সর্ক  সরকার প্রেত্ত লনকে বশ অনুর্া ী অলপ বত োল ে পািন । 
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ক্ষসকশন ২ 

রবরিন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

 

কম িসম্পােন সূিকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃত অজিন 

লক্ষযমাত্রা  

২০২১-২২ 

প্রদক্ষপণ   
রনি িাররত লক্ষযমাত্রা অজিদনর ক্ষক্ষদত্র 

ক্ষর্ৌথিাদব োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/রবিাগ/ সাংস্হাসমূদহর নাম 

 

উপাতসূত্র 

 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

কম িসম্পােন ক্ষক্ষত্রসমূহ (রবরি/আইন দ্বারা রনি িাররত োরয়ত্ব অনুর্ায়ী, সদব িাচ্চ ৫র্ট) 

১. খাদ্য রিরতক পুরষ্ট রবষয়ক 

প্ররশক্ষণ 

১.১.১ প্রলশলযত কৃষাণ-কৃষাণী সাংখ্যা ৭৫০ ৩৬০ ৩৬০ ৪২০ ৪২০ 

লিএই, লিএফও, লিএিএস, বারণজয 

মন্ত্রণালয়, রবএমইর্ট, সমাজদসবা 

অরিেপ্তর, এনরজও 

ৈারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও ৈালষ বক 

প্রলতকৈেন এৈাং ওক ৈসাইট 

১.১.২ প্রলশলযত এসএএও, ইর্ার্, 

স্কুি লশযক, এনলজও কর্ী, 

পুকরালহত ইতযালে। 

সাংখ্যা ৭৫০ 
৩৬০ 

 
৩৬০ ৪২০ ৪২০ 

লিএই, লিএফও, লিএিএস, বারণজয 

মন্ত্রণালয়, রবএমইর্ট, সমাজদসবা 

অরিেপ্তর, এনরজও 

ৈারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও ৈালষ বক 

প্রলতকৈেন এৈাং ওক ৈসাইট 

১.১.৩ অররক্ষত পরররস্থরতদত 

বসবাসকারী জনদগাষ্ঠী ও েররদ্র 

জনগদণর (গাদম িন্টস/ রবদেশগামী 

কমী/ বস্তীবাসী/অন্যান্য) 

বছরব্যাপী রনরাপে, পুরষ্টকর ও 

পর্ িপ্ত খাদ্য প্রারপ্তর রবষদয় প্ররশক্ষণ 

সাংখ্যা ১৮০ ৭২০ ৭৫০ ৭৮০ ৮১০ 

লিএই, লিএফও, লিএিএস, বারণজয 

মন্ত্রণালয়, রবএমইর্ট, সমাজদসবা 

অরিেপ্তর, এনরজও 

ৈারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও ৈালষ বক 

প্রলতকৈেন এৈাং ওক ৈসাইট 

১.১.৪ আপেকালীন 

(কদরানা/অনান্য) সমদয় 

অপুরষ্টজরনত সমোর রবষদয় 

প্ররশক্ষণ 

- - 
৩০ ৬০ ৯০ ১২০ 

লিএই, লিএফও, লিএিএস, বারণজয 

মন্ত্রণালয়, রবএমইর্ট, সমাজদসবা 

অরিেপ্তর, এনরজও 

ৈারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও ৈালষ বক 

প্রলতকৈেন এৈাং ওক ৈসাইট 

২. খাদ্য রিরতক পুরষ্ট রবষয়ক 

প্রকাশনা লৈতরণ 

২.১.১ প্রস্তুতকৃত প্রলশযণ ম্যানু াি 

লৈতরণ 
সাংখ্যা - ৫০ ৩০ ৫০ ৫০ 

লিএই, লিএফও, লিএিএস, বারণজয 

মন্ত্রণালয়, রবএমইর্ট, সমাজদসবা 

অরিেপ্তর, এনরজও 

ৈারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও ৈালষ বক 

প্রলতকৈেন এৈাং ওক ৈসাইট 

২.১.২ প্রস্তুতকৃত পুলি কেট লৈতরণ 

(মুলজৈ ৈষ ব) 
সাংখ্যা ১৮০ ৭২০ ৭৫০ 

 

৭৮০ 
৮১০ 

লিএই, লিএফও, লিএিএস, বারণজয 

মন্ত্রণালয়, রবএমইর্ট, সমাজদসবা 

অরিেপ্তর, এনরজও 

ৈারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও ৈালষ বক 

প্রলতকৈেন এৈাং ওক ৈসাইট 

২.১.৩ আক ালজত সভা/ও াকবশপ সাংখ্যা ৪ ৩ ৩ ৩ ৩ লিএই, লিএফও, লিএিএস, বারণজয ৈারটান এর র্ালসক, 
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 মন্ত্রণালয়, রবএমইর্ট, সমাজদসবা 

অরিেপ্তর, এনরজও 

বত্রর্ালসক ও ৈালষ বক 

প্রলতকৈেন এৈাং ওক ৈসাইট 

২.১.৪ পুলি লৈষ ক  

লিফকিট/কপািার লৈতরণ 
সাংখ্যা ৬০০০ ৩০০০ ৩২০০ ৫০০০ ৫৫০০ 

লিএই, লিএফও, লিএিএস, বারণজয 

মন্ত্রণালয়, রবএমইর্ট, সমাজদসবা 

অরিেপ্তর, এনরজও 

ৈারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও ৈালষ বক 

প্রলতকৈেন এৈাং ওক ৈসাইট 

২.১.৫ বসতবাড়ীদত অনাবাে 

জায়গায়   পুরষ্ট সমৃদ্ধ ও ঔষিী 

গুনাগুন জাতীয় বৃক্ষ ক্ষরাপন বৃরদ্ধর 

সহায়ক লিফকিট/কপািার লৈতরণ 

(প্রিানমন্ত্রীর রনদে িশনা বাস্তবায়ন) 

সাংখ্যা - ১৮০০ ১৮০০     ৪০০০ ৪০০০ 

লিএই, লিএফও, লিএিএস, বারণজয 

মন্ত্রণালয়, রবএমইর্ট, সমাজদসবা 

অরিেপ্তর, এনরজও 

ৈারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও ৈালষ বক 

প্রলতকৈেন এৈাং ওক ৈসাইট 

২.১.৬ সম্প্রচালরত কৈতার কলেকা সাংখ্যা ১ ৪ ৪ ৬ ৮ ৈাাংিাকেশ কৈতার 

ৈারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও ৈালষ বক 

প্রলতকৈেন এৈাং ওক ৈসাইট 

২.১.৭ কর্িা  অাংশগ্রহণ সাংখ্যা ১ ১ ১ ২ ২ লিএই, কজিা প্রশাসক 

ৈারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও ৈালষ বক 

প্রলতকৈেন এৈাং ওক ৈসাইট 

২.১.৮ ৈালষ বক লরকপাট ব / অন্যান্য 

প্রলতকৈেন 
সাংখ্যা ২       ৪ ৪ ৪ ৪ বারটান 

ৈারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও ৈালষ বক 

প্রলতকৈেন এৈাং ওক ৈসাইট 

২.১.৯  প্রকারশত রনউজ ক্ষলটার সাংখ্যা - - - - - বারটান 

ৈারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও ৈালষ বক 

প্রলতকৈেন এৈাং ওক ৈসাইট 

৩. িাকদ্য যলতকারক রাসায়রনদকর 

প্রিাব রবষদয় গদবষণা এবাং 

ক্ষিািাদের সদিতনতা বৃরদ্ধকরণ 

৩.১.১ মুলদ্রত কপািার/লিফকিট/ 

লৈজ্ঞলপ্ত প্রকাশ 
সাংখ্যা - -  - ৬০০০ ৬০০০ বারটান 

ৈারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও ৈালষ বক 

প্রলতকৈেন এৈাং ওক ৈসাইট 

৩.২.১ িাকদ্য ও খাদ্যশদের 

পুরষ্টমান রবদিষণ এবাং যলতকারক 

রাসায়রনদকর প্রিাব রবষদয় 

গদবষণা পররিালনা 

সাংখ্যা 
- - 

- 
- 

 
- বারটান 

ৈারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও ৈালষ বক 

প্রলতকৈেন এৈাং ওক ৈসাইট 

৪. গকৈষণা পলরচািনা 

 

৪.১.১ খাদ্যশদের সাংগ্রহপূব ি ও 

সাংগ্রহদতার ক্ষয় ক্ষরত হ্রাস ও খাদ্য 

প্ররক্রিয়াজাতকরণ রবষদয় গদবষণা 

পররিালনা 

সাংখ্যা 
- - 

১ ১ ১ বারটান 

ৈারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও ৈালষ বক 

প্রলতকৈেন এৈাং ওক ৈসাইট 

৪.১.২ স্বাস্থযসম্মত খাদ্য 

(Functional Food) ও 

ঔষরি গাছ (Medicinal 

Plant) রবষদয় গদবষণা 

সাংখ্যা 
- - 

- - - বারটান 

ৈারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও ৈালষ বক 

প্রলতকৈেন এৈাং ওক ৈসাইট 
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পররিালনা 

৪.১.৩ অরিক পুরষ্টমান সম্পন্ন 

খাদ্যসামগ্রী, জাত ও প্রযুরি 

উদ্ভাবন রবষদয় গদবষণা পররিালনা 

সাংখ্যা 
- - 

- - - বারটান 

ৈারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও ৈালষ বক 

প্রলতকৈেন এৈাং ওক ৈসাইট 

৫. কর্ ব ব্যৈস্থাপনা  কপশাোলরকের 

উন্ন ন 

৫.১.১ কর্ বকতবাকের পলরেশ বনকৃত 

অনুন্ন ন ৈাকজকটর আওতা  

কার্ বক্রর্ 

সাংখ্যা - - - ১ ২ বারটান 

ৈারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও ৈালষ বক 

প্রলতকৈেন এৈাং ওক ৈসাইট 

৫.১.২ লনৈ বাহী 

পলরচািক/পলরচািক পর্ বা  কর্তবক 

সাংস্থার লৈলভন্ন কার্ বক্রর্ পলরেশ বন 

সাংখ্যা - -- - ১ ২ বারটান 

ৈারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও ৈালষ বক 

প্রলতকৈেন এৈাং ওক ৈসাইট 

৫.১.৩ লনৈ বাহী 

পলরচািক/পলরচািক পর্ বা  কর্তবক 

সাংস্থার লৈলভন্ন কার্ বক্রর্ পলরেশ বন 

সুপালরশ ৈািৈা ন 

সাংখ্যা - - 
- 

 
১ ২ বারটান 

ৈারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও ৈালষ বক 

প্রলতকৈেন এৈাং ওক ৈসাইট 

৫.২.১  ির্তথ ি রশল্প রবলব এর 

িযদলঞ্জ ক্ষমাকাদবলায় আইর্ট 

সম্পদকি প্ররশরক্ষত 

কম িকতিা/কম িিারী 

সাংখ্যা 
- - ২ 

৩ ৪ বারটান 

ৈারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও ৈালষ বক 

প্রলতকৈেন এৈাং ওক ৈসাইট 

৫.২.২ প্রলশলযত জনৈি সাংখ্যা ৪ ৪ ৪ 
৪ ৪ 

বারটান 

ৈারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও ৈালষ বক 

প্রলতকৈেন এৈাং ওক ৈসাইট 

৫.২.৩ প্রোনকৃত/লনস্পলত্তকৃত উচ্চ 

লশযার র্কনান ন 
সাংখ্যা - - - - - বারটান 

ৈারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও ৈালষ বক 

প্রলতকৈেন এৈাং ওক ৈসাইট 

৫.২.৪ রনদয়াগ /পদোন্নরত সাংখ্যা - - - - - বারটান 

ৈারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও ৈালষ বক 

প্রলতকৈেন এৈাং ওক ৈসাইট 

সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কম িসম্পােদনর ক্ষক্ষত্র (মরন্ত্রপররষে রবিাগ কর্তিক রনি িাররত)  

সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কার্ িক্রদমর 

বাস্তবায়ন ক্ষজারোরকরণ শুদ্ধািার কম িপররকল্পনা বাস্তবারয়ত 

 

     বারটান 

ৈারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও ৈালষ বক 

প্রলতকৈেন এৈাং ওক ৈসাইট 

ই-গিন্যিান্স/ উদ্ভাবন কম িপররকল্পনা 

বাস্তবারয়ত 

 

     বারটান 

ৈারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও ৈালষ বক 

প্রলতকৈেন এৈাং ওক ৈসাইট 

তথ্য অরিকার কম িপররকল্পনা 

বাস্তবারয়ত 

      

বারটান 

ৈারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও ৈালষ বক 

প্রলতকৈেন এৈাং ওক ৈসাইট 
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অরিদর্াগ প্ররতকার কম িপররকল্পনা 

বাস্তবারয়ত 

      

বারটান 

ৈারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও ৈালষ বক 

প্রলতকৈেন এৈাং ওক ৈসাইট 

ক্ষসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

কম িপররকল্পনা বাস্তবারয়ত 

      

বারটান 

ৈারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও ৈালষ বক 

প্রলতকৈেন এৈাং ওক ৈসাইট 
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কসকশন-৩ 

কর্ বসম্পােন পলরকল্পনা  

কম িসম্পােন ক্ষক্ষত্র ক্ষক্ষদত্রর র্ান 

৭০ 

কার্ িক্রম কর্ বসম্পােন সূচক গণনা 

পদ্ধরত 

একক কর্ বসম্পােন 

সূচককর র্ান 

 প্রকৃত অজবন িযযর্াত্রা/রনণ িায়ক ২০২১-২২ প্রকযপণ  প্রকযপণ  

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অসাধারণ অলত 

উত্তর্ 

উত্তর্ চিলত 

র্ান 

চিলত 

র্াকনর 

লনকম্ন 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 িসম্পােন ক্ষক্ষত্রসমূহ (রবরি/আইন দ্বারা রনি িাররত োরয়ত্ব অনুর্ায়ী, সদব িাচ্চ ৫র্ট)   

 

 

 

 

১. খাদ্য রিরিক পুরষ্ট রবষয়ক 

প্ররশক্ষণ 

 

 

 

 

 

২০ 

 

 

১.১ খাদ্যমান ও পুরষ্ট 

রবষদয় প্ররশক্ষদণর 

মােদম সদিতনতা 

বৃরদ্ধ  

  

১.১.১ প্রলশলযত কৃষাণ-কৃষাণী সমরষ্ট  সাংখ্যা  ০৮ 
৭৫০ ৩৬০ ৩৬০ ৩৫০ ৩৪০ 

৩৩০ ৩০০ 
৩৬০ ৪২০ 

১.১.২ প্রলশলযত এসএএও, ইর্ার্, 

স্কুি লশযক, এনলজও কর্ী, 

পুকরালহত ইতযালে। 

সমরষ্ট  সাংখ্যা  ০৮ 

৭৫০ ৩৬০ ৩৬০ ৩৫০ ৩৪০ ৩৩০ ৩০০ ৩৬০ ৪২০ 

১.১.৩ অররক্ষত পরররস্থরতদত 

বসবাসকারী জনদগাষ্ঠী ও েররদ্র 

জনগদনর (গাদম িন্টস/ রবদেশগামী 

কমী/ বস্তীবাসী ও অন্যান্য) 

বছরব্যাপী রনরাপে, পুরষ্টকর ও 

পর্ িাপ্ত খাদ্য প্রারপ্তর রবষদয় প্ররশক্ষণ  

সমরষ্ট  সাংখ্যা  ০৮ 

১৮০ ৭২০ ৭৫০ ৭২০ ৬৯০ 

 

 

 

৬৬০ 

 

 

 

৬৩০ ৭৮০ ৮১০ 

১.১.৪ আপেকািীন 

(করনা/অন্যান্য) সর্ক  

অপুলিজলনত সর্স্যার লৈষক  

প্রলশযণ  

সমরষ্ট  সাংখ্যা  ০২ 

- ৩০ ৬০ ৫০ 

 

৪০ 

 

৩০ 

 

২০ ৯০ ১২০ 
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কম িসম্পােন ক্ষক্ষত্র ক্ষক্ষদত্রর র্ান 

৭০ 

কার্ িক্রম কর্ বসম্পােন সূচক গণনা 

পদ্ধরত 

একক কর্ বসম্পােন 

সূচককর র্ান 

 প্রকৃত অজবন িযযর্াত্রা/রনণ িায়ক ২০২১-২২ প্রকযপণ  প্রকযপণ  

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অসাধারণ অলত 

উত্তর্ 

উত্তর্ চিলত 

র্ান 

চিলত 

র্াকনর 

লনকম্ন 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.খাদ্য রিরিক পুরষ্ট রবষয়ক 

প্রকাশনা রবতরন  

 

 

 

 

 

২০ 

২.১ খাদ্যমান ও পুরষ্ট 

রবষদয় প্রকাশনা 

রবতরদনর মােদম 

সদিতনতা বৃরদ্ধ 

২.১.১ প্রস্তুতকৃত প্ররশক্ষণ ম্যানুয়াল 

রবতরন  

সমরষ্ট  সাংখ্যা  ০৫  

      ৫০ ৩০ ২৭ ২৪ 

 

২১ 

 

১৮ ৫০ ৫০ 

২.১.২ প্রস্তুতকৃত পুলি কেট লৈতরণ 
সমরষ্ট  সাংখ্যা  ০৭ 

১৮০ ৭২০ ৭৫০ ৭৫০ ৭২০ 
৬৯০ 

 

৬৬০ 

 

৬৩০ ৮১০ 

২.১.৩ আক ালজত সভা/ও াকবসপ  সমরষ্ট  সাংখ্যা  ০৪ ৪ ৩ ৩ ২ ১ ০ ০ ৩ ৩ 

২.১.৪ পুলি লৈষ ক 

রলফদলট/ক্ষপাস্টার রবতরণ 

সমরষ্ট  সাংখ্যা  ০৫ 

- - ৩২০০ ৩০০০ 

 

২৮০০ 

 

২৭০০ 

 

২৫০০ ৭০০০ ৮০০০ 

২.১.৫ বসতবাড়ীদত অনাবাে 

জায়গায়   পুরষ্ট সমৃদ্ধ ও ঔষিী 

গুনাগুন জাতীয় বৃক্ষ ক্ষরাপন বৃরদ্ধর 

সহায়ক রলফদলট/ক্ষপাস্টার রবতরণ 

(প্রিানমন্ত্রীর রনদে িশনা বাস্তবায়ন)  

সমরষ্ট  সাংখ্যা  ০৫ 

১৬০০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ 

 

 

 

১৪০০ 

 

 

 

১২০০ 

 

 

 

১০০০  
৩০০০ ৪০০০ 

২.১.৬ সম্প্রিাররত ক্ষবতার করথকা সমরষ্ট  সাংখ্যা  ০৪ 
১ ৪ ৪ ৩ ২ 

১ ০  
৬ ৮ 

২.১.৭ ক্ষমলায় অাংশগ্রহণ  সমরষ্ট  সাংখ্যা  ০১ 
১ ১ ১ ১ ০ 

০ ০ 
২ ২ 

২.১.৮ বারষ িক ররদপাট ি / অন্যান্য 

প্ররতদবেন  

সমরষ্ট  সাংখ্যা  ০৪ 

২ ৪ ৪ ৩ ২ 

১ ০ ৪ ৪ 

২.১.৯ প্রকারশত রনউজ ক্ষলটার সমরষ্ট  সাংখ্যা  - 
- - - - - 

- - 
- - 
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কম িসম্পােন ক্ষক্ষত্র ক্ষক্ষদত্রর র্ান 

৭০ 

কার্ িক্রম কর্ বসম্পােন সূচক গণনা 

পদ্ধরত 

একক কর্ বসম্পােন 

সূচককর র্ান 

 প্রকৃত অজবন িযযর্াত্রা/রনণ িায়ক ২০২১-২২ প্রকযপণ  প্রকযপণ  

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অসাধারণ অলত 

উত্তর্ 

উত্তর্ চিলত 

র্ান 

চিলত 

র্াকনর 

লনকম্ন 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 

২.১.১০ রবরিন্ন প্ররতষ্ঠাদনর সদে 

পারস্পররক সহদর্ারগতা  

সমরষ্ট  সাংখ্যা  ০.৫০ 

- - ১ ০ ০ 

০ ০ ১ ১ 

৩.খাদদ্য ক্ষরতকারক রাসায়রনদকর 

প্রিাব রবষদয় গদবষণা এবাং 

ক্ষিািাদের সদিতনতা বৃরদ্ধকরন  

১০ ৩.১ খাদদ্য 

ক্ষরতকারক 

রাসায়রনক দ্রব্য 

ব্যবহার হ্রাদসর জন্য 

প্রিারনা  

৩.১.১ মুরদ্রত 

ক্ষপাস্টার/রলফদলট/রবজ্ঞরপ্ত প্রকাশ  

সমরষ্ট  সাংখ্যা  - 

- - - - - 

- - 

- - 

৩.২ খাদদ্য 

ক্ষরতকারক 

রাসায়রনদকর প্রিাব 

রবষদয় গদবষণা  

৩.২.১ খাদদ্য ও খাদ্যশদের 

পুরষ্টমান রবদিষন এবাং 

ক্ষরতকারক রাসায়রনদকর প্রিাব 

রবষদয় গদবষণা  

সমরষ্ট  সাংখ্যা   - - -- -   -- - - 

৪.গদবষণা পররিালনা  ১০ 

৪.১ পুরষ্ট রবষয়ক 

গদবষণা পররিালনা  

৪.১.১ খাদ্যশদের সাংগ্রহপূব ি ও 

সাংগ্রহদতার ক্ষয় ক্ষরত হ্রাস ও খাদ্য 

প্ররক্রয়াজাতকরন  

সমরষ্ট  সাংখ্যা  ২.০ - - ১ ০.৫ ০ ০ ০ ১ ১ 

৪.১.২ স্বাস্থযসম্মত খাদ্য 

(Functional Food) ও 

ঔষরি গাছ (Medicinal 

Plant) রবষদয় গদবষণা 

পররিালনা  

সমরষ্ট  সাংখ্যা  - - - - - - - - - - 

৪.১.৩ পুরষ্ট অবস্থার উপর জলবায়ু 
সমরষ্ট  সাংখ্যা   - - -     --  
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কম িসম্পােন ক্ষক্ষত্র ক্ষক্ষদত্রর র্ান 

৭০ 

কার্ িক্রম কর্ বসম্পােন সূচক গণনা 

পদ্ধরত 

একক কর্ বসম্পােন 

সূচককর র্ান 

 প্রকৃত অজবন িযযর্াত্রা/রনণ িায়ক ২০২১-২২ প্রকযপণ  প্রকযপণ  

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অসাধারণ অলত 

উত্তর্ 

উত্তর্ চিলত 

র্ান 

চিলত 

র্াকনর 

লনকম্ন 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 

পররবতিদনর প্রিাব রনরূপণ   

৪.১.৪ অরিক পুরষ্টমান সম্পন্ন 

খাদ্যসামগ্রী, জাত ও প্রযুরি 

উদ্ভাবন  

সমরষ্ট  সাংখ্যা   - --      -- - 

৫.কম ি বাস্তবায়ন ও ক্ষপশাোররদত্বর 

উন্নয়ন  

১০ 

৫.১ কার্ িক্রম 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন  

৫.১.১ করমকতাদের পররেশ িনকৃত 

অনুন্নয়ন বাদজদটর আওতায় 

কার্ িক্রম  

সমরষ্ট  সাংখ্যা  - 

- - - - 

- - - - - 

৫.১.২ রনব িাহী 

পররিাকল/পররিালক পর্ িায় 

করতিক সাংস্থার রবরিন্ন কার্ িক্রম 

পররেশ িন    

সমরষ্ট  সাংখ্যা  - - - - - - - - - - 

৫.১.৩ রনব িাহী 

পররিাকল/পররিালক পর্ িায় 

করতিক সাংস্থার রবরিন্ন কার্ িক্রম 

পররেশ িন সুপাররশ বাস্তবায়ন  

সমরষ্ট  সাংখ্যা  - - - - - - - - - - 

৫.১.৪ NARS-এর অন্তরভুরির 

জন্য বারটান এর আইন সাংদশািন  

সমরষ্ট  সাংখ্যা  - - - - - - - - - - 

৫.২ মানবসম্পে 

বাবস্থাপনা  

৫.২.১ িতুথ ি রশল্প রবলব এর 

িযদলঞ্জ ক্ষমাকাদবলায় আইর্ট 

সম্পদকি প্ররশরক্ষত 

সমরষ্ট  সাংখ্যা  ২.৫ ০ ০ ২ ১ ০ ০ ০   
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কম িসম্পােন ক্ষক্ষত্র ক্ষক্ষদত্রর র্ান 

৭০ 

কার্ িক্রম কর্ বসম্পােন সূচক গণনা 

পদ্ধরত 

একক কর্ বসম্পােন 

সূচককর র্ান 

 প্রকৃত অজবন িযযর্াত্রা/রনণ িায়ক ২০২১-২২ প্রকযপণ  প্রকযপণ  

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অসাধারণ অলত 

উত্তর্ 

উত্তর্ চিলত 

র্ান 

চিলত 

র্াকনর 

লনকম্ন 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 িকতিা/করমিারী   

৫.২.২ প্ররশরক্ষত জনবল  সমরষ্ট  সাংখ্যা  ৪ ৫ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৬ 

৫.২.৩ প্রোনকৃত/রনস্পরতকৃত 

উচ্চরশক্ষার মদনানয়ন  

সমরষ্ট  সাংখ্যা  - - - - - - - - - - 

৫.২.৪ রনদয়াগ/ পদোন্নরত  

 

সমরষ্ট  

সাংখ্যা            

 সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কম িসম্পােদনর ক্ষক্ষত্র (মরন্ত্রপররষে রবিাগ কর্তিক রনি িাররত)  

সুশাসন ও সাংস্কারমূলক 

কার্ িক্রদমর বাস্তবায়ন 

ক্ষজারোরকরণ 

৩০ ১) শুদ্ধািার 

কম িপররকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

শুদ্ধািার কম িপররকল্পনা বাস্তবারয়ত 

 

 ১০          

২) ই-গিন্যিান্স/ 

উদ্ভাবন কম িপররকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

ই-গিন্যিান্স/ উদ্ভাবন কম িপররকল্পনা 

বাস্তবারয়ত 

 

 ৩          

৩) তথ্য অরিকার 

কম িপররকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

তথ্য অরিকার কম িপররকল্পনা 

বাস্তবারয়ত 

  ৩          

৪) অরিদর্াগ প্ররতকার অরিদর্াগ প্ররতকার কম িপররকল্পনা   ৪          
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কম িসম্পােন ক্ষক্ষত্র ক্ষক্ষদত্রর র্ান 

৭০ 

কার্ িক্রম কর্ বসম্পােন সূচক গণনা 

পদ্ধরত 

একক কর্ বসম্পােন 

সূচককর র্ান 

 প্রকৃত অজবন িযযর্াত্রা/রনণ িায়ক ২০২১-২২ প্রকযপণ  প্রকযপণ  

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অসাধারণ অলত 

উত্তর্ 

উত্তর্ চিলত 

র্ান 

চিলত 

র্াকনর 

লনকম্ন 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 িপররকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

৫) ক্ষসবা প্রোন 

প্ররতশ্রুরত কম িপররকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

ক্ষসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

কম িপররকল্পনা বাস্তবারয়ত 

  ১০           
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আলর্, আঞ্চলিক প্রধান/ ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞালনক কর্ বকতবা, ৈারটান, আঞ্চলিক কার্ বাি  কনত্রককানা লনৈ বাহী পলরচািক, ৈাাংিাকেশ ফলিত পুলি গকৈষণা ও প্রলশযণ ইনলিটিউট 

(ৈারটান) এর লনকট অেীকার করলছ কর্, এই চুলক্তকত ৈলণ বত ফিাফি অজবকন সকচি োকৈ।  

আলর্, লনৈ বাহী পলরচািক, ৈাাংিাকেশ ফলিত পুলি গকৈষণা ও প্রলশযণ ইনলিটিউট (ৈারটান), আঞ্চলিক প্রধান/ ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞালনক কর্ বকতবা, ৈারটান, আঞ্চলিক কার্ বাি  

কনত্রককানা এর লনকট অেীকার করলছ কর্, এই চুলক্তকত ৈলণ বত ফিাফি অজবকন প্রক াজনী  সহকর্ালগতা প্রোন করৈ।  

 

স্বাযলরতঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

আঞ্চলিক প্রধান/ ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞালনক কর্ বকতবা,  

ৈারটান আঞ্চলিক কার্ বাি , কনত্রককানা 

 

     ২০/০৬/২০২১             

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

তালরি 

 

  

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

লনৈ বাহী পলরচািক 

ৈাাংিাকেশ ফলিত পুলি গকৈষণাও প্রলশক্ষণ ইনলিটিউট 

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

তালরি 

 

 

   . 
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সাংকর্াজনী-১ 

শব্দসাংকযপ (Acronyms) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্রলর্ক 

নাং 

শব্দসাংকযপ 

(Acronyms) 

 

লৈৈরণ 

১. ৈারটান 

(BIRTAN) 

ৈাাংিাকেশ ইনলিটিউট অৈ লরসাচ ব এন্ড কেলনাং অন এপস্নাইি লনউলেশন 

 

২. লিএই লিপাট বকর্ন্ট অৈ এলগ্রকািচারাি এক্সকটনশন 
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সাংকর্াজনী-২: 

কম িসম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক 

 

ক্রলর্ক 

নম্বর 

কার্ িক্রম কর্ বসম্পােন সূচক ৈািৈা নকারী অনুলৈভাগ, 

অলধশািা, শািা 

লক্ষযমাত্রা অজিদনর প্রর্াণক 

১ খাদ্যমান ও পুরষ্ট রবষদয় প্ররশক্ষদণর 

মােদম সদিতনতা বৃরদ্ধ  

খাদ্যমান ও পুরষ্ট রবষদয় প্ররশক্ষদণর মােদম 

সদিতনতা বৃরদ্ধ  

বারটান  বারটাদনর মারসক, দত্রমারসক ও বারষ িক প্ররতদবেন  

২ খাদ্যমান ও পুরষ্ট রবষদয় প্রকাশনা 

রবতরদনর  মােদম সদিতনতা বৃরদ্ধ 

খাদ্যমান ও পুরষ্ট রবষদয় প্রকাশনা রবতরদনর  

মােদম সদিতনতা বৃরদ্ধ 

বারটান  বারটাদনর মারসক, দত্রমারসক ও বারষ িক প্ররতদবেন 

৩  খাদদ্য ক্ষরতকারক রাসায়রনক দ্রব্য 

ব্যবহার হ্রাদসর জন্য প্রিারনা  

 খাদদ্য ক্ষরতকারক রাসায়রনক দ্রব্য ব্যবহার 

হ্রাদসর জন্য প্রিারনা  

বারটান  বারটাদনর মারসক, দত্রমারসক ও বারষ িক প্ররতদবেন 

৪ খাদদ্য ক্ষরতকারক রাসায়রনদকর 

প্রিাব রবষদয় গদবষণা  

খাদদ্য ক্ষরতকারক রাসায়রনদকর প্রিাব 

রবষদয় গদবষণা  

বারটান  বারটাদনর মারসক, দত্রমারসক ও বারষ িক প্ররতদবেন 

৫ পুরষ্ট রবষদয় গদবষণা পররিালনা  পুরষ্ট রবষদয় গদবষণা পররিালনা  বারটান  বারটাদনর মারসক, দত্রমারসক ও বারষ িক প্ররতদবেন 

৬ কার্ িক্রম পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন  কার্ িক্রম পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন  বারটান  বারটাদনর মারসক, দত্রমারসক ও বারষ িক প্ররতদবেন 

৭  মানবসম্পে বাবস্থাপনা মানবসম্পে বাবস্থাপনা বারটান  বারটাদনর মারসক, দত্রমারসক ও বারষ িক প্ররতদবেন 
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সাংকর্াজনী ৩:  

অন্য অরফদসর সদে সাংরিষ্ট কম িসম্পােন সূিকসমূহ 

 

 কার্ বক্রর্ কর্ বসম্পােন সূচক ক্ষর্সকল অরফদসর সাদথ 

সাংরিষ্ট 

সাংরিষ্ট অরফদসর সাদথ কার্ িক্রম সমন্বদয়র ক্ষকৌশল 

খাদ্যমান ও পুরষ্ট রবষদয় প্ররশক্ষদণর মােদম 

সদিতনতা বৃরদ্ধ  

খাদ্যমান ও পুরষ্ট রবষদয় প্ররশক্ষদণর মােদম 

সদিতনতা বৃরদ্ধ  

রিএই, রিএফও, রিএলএস, বারণজয 

মন্ত্রনালয়, রবএমইর্ট, সমাজদসবা 

অরিেপ্তর, এনরজও   

োপ্তররক ক্ষর্াগাদর্াগ  

খাদ্যমান ও পুরষ্ট রবষদয় প্রকাশনা রবতরদনর  

মােদম সদিতনতা বৃরদ্ধ 

খাদ্যমান ও পুরষ্ট রবষদয় প্রকাশনা রবতরদনর  

মােদম সদিতনতা বৃরদ্ধ 

রিএই, রিএফও, রিএলএস, বারণজয 

মন্ত্রনালয়, রবএমইর্ট, সমাজদসবা 

অরিেপ্তর, এনরজও   

োপ্তররক ক্ষর্াগাদর্াগ  

 খাদদ্য ক্ষরতকারক রাসায়রনক দ্রব্য ব্যবহার 

হ্রাদসর জন্য প্রিারনা  

 খাদদ্য ক্ষরতকারক রাসায়রনক দ্রব্য ব্যবহার 

হ্রাদসর জন্য প্রিারনা  

রিএই, রিএফও, রিএলএস, বারণজয 

মন্ত্রনালয়, রবএমইর্ট, সমাজদসবা 

অরিেপ্তর, এনরজও   

োপ্তররক ক্ষর্াগাদর্াগ  

খাদদ্য ক্ষরতকারক রাসায়রনদকর প্রিাব রবষদয় 

গদবষণা  

খাদদ্য ক্ষরতকারক রাসায়রনদকর প্রিাব রবষদয় 

গদবষণা  

  

পুরষ্ট রবষদয় গদবষণা পররিালনা  পুরষ্ট রবষদয় গদবষণা পররিালনা    

কার্ িক্রম পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন  কার্ িক্রম পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন    

মানবসম্পে বাবস্থাপনা মানবসম্পে বাবস্থাপনা   
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পরররশষ্ট খঃ 

     মরন্ত্রপররষে রবিাগ কর্তিক রনি িাররত সুশাসনমূলক কম িপররকল্পনা সমূহ 

সাংকর্াজনী ৪: 

                     আঞ্চরলক/মাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালদয়র জাতীয় শুদ্ধািার ক্ষকৌশল কম ি-পররকল্পনা, ২০২১-২০২২ 
 

আঞ্চলিক/র্াঠ পর্ বাক র কার্ বািক র নাম: আঞ্চরলক কার্ িালয় ক্ষনত্রদকানা  

কার্ িক্রদমর নাম কম িসম্পােন 

সূিক 

 

সূিদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনরোরয়

ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/পে 

২০২১-

২০২২ 

অথ িবছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজিন 

১ম 

ক্ষকায়াট িার 

২য় 

ক্ষকায়াট িার 

৩য় 

ক্ষকায়াট িার 

৪থ ি 

ক্ষকায়াট িার 

ক্ষমাট 

অজিন 

অরজিত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ দনরতকতা করমর্ট সিা আক াজন সিা আদয়ারজত ২ সাংখ্যা ক্ষফাকাল পদয়ন্ট  ৪ লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন      

১.২ দনরতকতা করমর্টর সিার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৩ % আঞ্চরলক প্রিান ১০০% লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজিন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরমত অাংশীজদনর 

(stakeholders) অাংশগ্রহদণ  সিা 

অনুরষ্ঠত সিা ২ সাংখ্যা ক্ষফাকাল পদয়ন্ট ২  

 

লক্ষযমাত্রা  ১  ১     

অজিন      

১.৪ অাংশীজদনর অাংশগ্রহদণ  সিার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

  ৩ % আঞ্চরলক প্রিান ১০০% লক্ষযমাত্রা  ১০০  

 

১০০ 

 

 

 

  

অজিন      

১.৫ কম ি-পররদবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযরবরি 

অনুসরণ/র্টওএন্ডইভুি অদকদজা মালামাল 

রবনষ্টকরণ/পররষ্কার-পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারে  

 

 

 

 

 

উন্নত কর্ ব-

পলরকৈশ 

 ২ সাংখ্যা 

ও 

তাররখ 

আঞ্চরলক প্রিান ২ ও  

২০.১২.২১ 

২০.০৬.২২ 

লক্ষযমাত্রা 

 

 ৩১.১২.২১  ৩০.০৬.২২    

অজিন      
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কার্ িক্রদমর নাম কম িসম্পােন 

সূিক 

 

সূিদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনরোরয়

ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/পে 

২০২১-

২০২২ 

অথ িবছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজিন 

১ম 

ক্ষকায়াট িার 

২য় 

ক্ষকায়াট িার 

৩য় 

ক্ষকায়াট িার 

৪থ ি 

ক্ষকায়াট িার 

ক্ষমাট 

অজিন 

অরজিত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৬ আঞ্চলিক/র্াঠ পর্ বাক র কার্ বাি  কর্তিক 

প্রণীত জাতীয় শুদ্ধািার ক্ষকৌশল কম ি-পররকল্পনা, 

২০২১-২২ ও দত্রমারসক পররবীক্ষণ প্ররতদবেন 

েপ্তর/সাংস্থা  োরখল ও স্ব স্ব ওক ৈসাইকট 

আপকিািকরণ  

 কম ি-পররকল্পনা  

ও দত্রমারসক 

প্ররতদবেন 

োরখলকৃত ও 

আপদলািকৃত  

  ৩ তাররখ আঞ্চরলক প্রিান ১০.৭.২১ 

ও 

১০.১০.২১ 

১০.০১.২২ 

১০.০৪.২২ 

১০.০৭.২২ 

লক্ষযমাত্রা ১০.১০.২১ ১০.০১.২২ ১০.০৪.২২ ১০.০৭.২২     

অজিন       

১.৭  

আওতাধীন  আঞ্চলিক/ র্াঠ পর্ বাক র কার্ বাি  

(প্রকর্াজয কযকত্র) কর্তবক োরখলকৃত জাতীয় 

শুদ্ধািার ক্ষকৌশল কম িপররকল্পনা ও পররবীক্ষণ  

প্ররতদবেদনর ওপর রফিব্যাক প্রোন 

রফিব্যাক 

সিা/কম িশালা 

অনুরষ্ঠত 

 তালরি - আঞ্চরলক 

প্রিান 

১০.০৭.২১ 

ও 

১০.১০.২১ 

১০.০১.২২ 

১০.০৪.২২ 

১০.০৭.২২ 

লক্ষযমাত্রা ১০.১০.২১ ১০.০১.২২ ১০.০৪.২২ ১০.০৭.২২     

১.৮ শুিাচার পুরস্কার প্রোন এৈাং 

পুরস্কারপ্রাপ্তকের তালিকা ওক ৈসাইকট প্রকাশ 

প্রেত্ত পুরস্কার     অজিন - - -   - -  

২.  কসৈা প্রোন ও ক্রক র কযকত্র শুিাচার ........................................................................ 

২.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) অনুর্ায়ী 

২০২১-২২ অথ ি বছদরর ক্রয়-পররকল্পনা  

ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

ক্রয়-পররকল্পনা 

ওদয়বসাইদট 

প্রকারশত 

১ তাররখ  ০৩.০৩.২২ লক্ষযমাত্রা   ০৩.০৩.২২     

 

অজবন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২.২ ক্ষসবা প্রোদনর ক্ষক্ষদত্র ক্ষররজস্টাদর প্রদেয় 

ক্ষসবার রববরণ ও ক্ষসবাগ্রহীতার মতামত 

সাংরক্ষণ 

করলজিার 

হািনাগােকৃত 

    ৬ তাররখ  ১০.০১.২২ 

ও 

১০.০৭.২২ 

 

লক্ষযমাত্রা  ১০.০১.২২  ১০.০৭.২২    

অজবন      

৩. শুদ্ধািার সাংরিষ্ট এবাং দুনীরত প্ররতদরাদি সহায়ক অন্যান্য কার্ িক্রম…………….. (অগ্রালধকার লভলত্তকত নুযনতর্ পাঁচটি কার্ বক্রর্) 

৩.১ লহসাৈ শািার লহসাৈ সমুহ হািনাগাে  

করা 

করলজিার 

হািনাগােকৃত 

৪ সাংখ্যা আঞ্চরলক 

প্রিান 

 লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন      

৩.২ ১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-আনুসাকর ক্র  পলরচািনা 

করা। 

পররবীক্ষণকৃত ৪ সাংখ্যা আঞ্চরলক 

প্রিান 

 লক্ষযমাত্রা   ১     

অজিন      
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কার্ িক্রদমর নাম কম িসম্পােন 

সূিক 

 

সূিদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনরোরয়

ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/পে 

২০২১-

২০২২ 

অথ িবছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজিন 

১ম 

ক্ষকায়াট িার 

২য় 

ক্ষকায়াট িার 

৩য় 

ক্ষকায়াট িার 

৪থ ি 

ক্ষকায়াট িার 

ক্ষমাট 

অজিন 

অরজিত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৩  অলফকসর সকি স্থাৈর  ও অস্থাঅৈর 

সম্পলতর লহসাৈ হািনাগাে করা। 
করলজিার 

হািনাগােকৃত 

৪ সাংখ্যা র্াঠ সহকাালর  লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন      

৩.লন লর্চ অলফস এর ফযান ও  িাইট  ৈন্ধ 

ক া 

মতরবরনময় 

সিা আদয়ারজত 

৪ সাংখ্যা বৈজ্ঞালনক 

কর্ বকতবা 

 লক্ষযমাত্রা  ১  ১    

অজিন      

৩.৫ লন লর্ত পালনর সদ্বব্যৈহহার করা। সিা আদয়ারজত ৪ সাংখ্যা বৈজ্ঞালনক 

কর্ বকতবা 

 লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন      

      

লৈ:দ্র:- ককান ক্রলর্ককর কার্ বক্রর্ প্রকর্াজয না হকি তার কারণ র্ন্তব্য কিাকর্ উকেি করকত হকৈ 
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সাংদর্াজনী ৫: 

ই-গভন্যবান্স ও উদ্ভাৈন কর্ বপলরকল্পনা 

 

ক্রম  
কার্ বক্রর্ 

 

কর্ বসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কর্ বসম্পােন 

সূচককর র্ান 

িযযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তর্ চিলত র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] ই-নলের ব্যৈহার বৃলি   
[১.১.১] ই-ফাইকি কনাট রনস্পরতকৃত % ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] তথ্য ৈাতা ন হািনাগােকরণ 

[২.১.১] তথ্য ৈাতা কন সকি কসৈা ৈক্স 

হািনাগােকৃত 

হালনাগাদের 

সাংখ্যা 
১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রবরিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যারে তথ্য 

ৈাতা কন প্রকারশত 

হালনাগাদের 

সাংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গভন্যবান্স ও উদ্ভাৈন কর্ বপলরকল্পনা 

ৈািৈা ন  

[৩.১.১] কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত 

প্ররশক্ষণ আদয়ারজত  
প্ররশক্ষদণর সাংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কর্ বপলরকল্পনার ৈািৈা ন অগ্রগলত 

পর্ বাকিাচনা সাংক্রান্ত সভা আক ালজত 
সিার সাংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কর্ বপলরকল্পনার অধ বৈালষ বক স্ব-

মূল্যা ন প্রলতকৈেন ঊর্ধ্বতন কর্তবপকযর 

লনকট কপ্রলরত 

তালরি ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ [৪.১] একর্ট উদ্ভাৈনী ধারণা/ কসৈা সহলজকরণ/ 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন কার্ িক্রম বাস্তবায়ন  

[৪.১.১] একর্ট উদ্ভাৈনী ধারনা/ কসৈা 

সহলজকরণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন কার্ িক্রম বাস্তবারয়ত  
তাররখ  ৫ ২৮/২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 
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সাংদর্াজনী ৬:  

অরিদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থা সাংক্রান্ত কম ি-পররকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

কার্ বক্রকর্র কযত্র 

 
র্ান 

কার্ বক্রর্ 

 

কর্ বসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কর্ বসম্পােন 

সূচককর র্ান 

প্রকৃত 

অজবন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজবন 

২০২০-

২১ 

িযযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অলত 

উত্তর্ 
উত্তর্  

চিলত 

র্ান 

চিলত 

র্াকনর 

লনকম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রালতষ্ঠালনক 

ব্যবস্থাপনা 

 

 

৫ 

[১.১] অরিদর্াগ রনষ্পরত কম িকতিা (অরনক) ও আরপল 

কম িকতিার তথ্য ওদয়বসাইদট দত্রমারসক রিরতদত 

হালনাগােকরণ  

[১.১.১]  অলনক ও আলপি 

কর্ বকতবার তথ্য হািনাগােকৃত 

এৈাং ওক ৈসাইকট আপকিািকৃত 

হালনাগাদের 

সাংখ্যা 

 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পলরৈীযণ ও 

সযর্তাবৃলি 

 

২০ 

[২.১] রনরে িষ্ট সমদয় অনলাইন/ অফলাইদন প্রাপ্ত 

অরিদর্াগ রনষ্পরত এবাং রনষ্পরত সাংক্রান্ত মারসক 

প্ররতদবেন উর্ধ্িতন কর্তিপক্ষ বরাবর ক্ষপ্ররণ   

[২.১.১] অরিদর্াগ রনষ্পরতকৃত  % 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কম িকতিা/কম িিারীদের অরিদর্াগ প্ররতকার 

ব্যবস্থা এবাং রজআরএস সফটওয়যার রবষয়ক প্ররশক্ষণ 

আদয়াজন 

[২.২.১] প্ররশক্ষণ আদয়ারজত 
প্ররশক্ষদণর 

সাংখ্যা 

৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] বত্রর্ালসক লভলত্তকত পলরৈীযণ এৈাং বত্রর্ালসক 

পলরৈীযণ প্রলতকৈেন উর্ধ্বতন কর্তবপকযর লনকট কপ্ররণ 

[২.৩.১] বত্রর্ালসক প্রলতকৈেন 

কপ্রলরত 

  প্ররতদবেন 

ক্ষপ্ররদণর সাংখ্যা 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অরিদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থাপনা রবষদয় 

ক্ষস্টকদহাল্ডারগদণর সমন্বদয় অবরহতকরণ সিা  
[২.৪.১] সিা অনুরষ্ঠত সিার সাংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 
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সাংদর্াজনী ৭: 

ক্ষসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়ন কম ি-পররকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

কার্ বক্রকর্র কযত্র 

 
র্ান 

কার্ বক্রর্ 

 

কর্ বসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কর্ বসম্পােন 

সূচককর র্ান 

প্রকৃত 

অজবন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃত অজবন 

২০২০-২১ 

িযযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অলত উত্তর্ উত্তর্ 
চিলত 

র্ান 

চিলত র্াকনর 

লনকম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রালতষ্ঠালনক 

 

 

১০ 

[১.১] ক্ষসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত পলরৈীযণ 

কলর্টির লসিান্ত ৈািৈা ন 
[১.১.১] লসিান্ত ৈািৈাল ত % ৫ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] ক্ষসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত দত্রমারসক 

রিরতদত হালনাগােকরণ   

[১.২.১] ওদয়বসাইদট  

প্ররত দত্রমারসদক 

হালনাগােকৃত 

হালনাগাদের 

সাংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সযর্তা অজবন ও 

পলরৈীযণ 
১৫  

[২.১] ক্ষসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত রবষয়ক  

প্ররশক্ষণ আদয়াজন  

 

[১.১.১] প্ররশক্ষণ 

আদয়ারজত 

 

প্ররশক্ষদণর 

সাংখ্যা 

 

১০ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  কসৈা প্রোন লৈষক  

কিককহাল্ডারগকণর সর্ন্বক  

অৈলহতকরণ সভা আক াজন 

[১.৩.১]  অবরহতকরণ 

সিা অনুরষ্ঠত 
সিার সাংখ্যা ৫ - - ২ ১ - - - 
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সাংদর্াজনী ৮: 

 তথ্য অরিকার রবষদয় ২০২১-২২ অথ িবছদরর বারষ িক কম িপররকল্পনা  

তথ্য অরিকার রবষদয় ২০২১-২২ অথ িবছদরর বারষ িক কম িপররকল্পনা (সকল সরকারর অরফদসর জন্য প্রদর্াজয) 

কর্ বসম্পােকনর 

কযত্র 

 

র্ান 
কার্ বক্রর্ 

 

কর্ বসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কর্ বসম্পােন 

সূচককর র্ান 

প্রকৃত 

অজবন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজবন 

২০২০-

২১ 

িযযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অলত 

উত্তর্ 
উত্তর্  চিলত র্ান 

চিলত 

র্াকনর 

লনকম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রালতষ্ঠালনক ১০ 

[১.১] তথ্য অলধকার আইন অনুর্া ী 

লনধ বালরত সর্ক র র্কধ্য তথ্য প্রোন 

 

[১.১.১] লনধ বালরত সর্ক র 

র্কধ্য তথ্য প্রোনকৃত 
% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

সযর্তা বৃরদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রদণারেতিাদব প্রকাশদর্াগ্য তথ্য 

হািনাগাে ককর ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

[১.2.১] হালনাগােকৃত তথ্য 

ওদয়বসাইদট প্রকারশত 

তালরি 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
- 

[১.৩] বারষ িক প্ররতদবেন প্রকাশ  
[১.3.১] বারষ িক প্ররতদবেন 

প্রকারশত  
তাররখ  ০৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-১১-

২০২১ 

১৫-১২-

২০২১ 
- - 

[১.৪]  তথ্য অলধকার আইন, ২০০৯ এর ৫ 

ধারা অনুসাকর র্াৈতী  তকথ্যর কযাটাগলর  

ও কযাটািগ বতলর/ হািনাগােকরণ 

[১.4.১]  তকথ্যর কযাটাগলর  

ও কযাটািগ 

প্রস্তুতকৃত/হািনাগােকৃত 

তালরি ০৩   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
- 

[১.৫] তথ্য অলধকার আইন ও লৈলধলৈধান 

সম্পককব জনসকচতনতা বৃলিকরণ 

[১.5.১]  প্রিার কার্ িক্রম 

সম্পন্ন 

কার্ িক্রদমর 

সাংখ্যা 
০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য অরিকার রবষদয় কর্ বকতবাকের 

প্রলশযণ আক াজন    
[১.6.১] প্রলশযণ আক ালজত 

প্ররশক্ষদণর 

সাংখ্যা  
০৩   ৩ ২ ১ - - 
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