
 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার  

 

 

 

 

 

 

আঞ্চললক প্রধান/ ঊর্ধ্বতন ববজ্ঞালনক কর্ বকতবা, বারটান আঞ্চললক কার্ বালয়, রাংপুর  

 

এবাং  

 

লনব বাহী পলরচালক, 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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সূলচপত্র  

বিষয় পৃষ্ঠা নং  

কর্ মসম্পাদননর সাবি মক বিত্র ৩ 

প্রস্তািনা ৪ 

সসকশন ১: রূপকল্প, অলিলক্ষ্য, কর্ মসম্পাদননর ক্ষক্ষত্র এবাং কার্ বাবলল ৫-৬ 

সসকশন ২: লবলিন্ন কার্ বক্রদর্র চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাি  ৭-১০ 

সসকশন ৩: কর্ বসম্পােন পলরকল্পনা  ১১-১৫ 

সংন াজনী ১:  শব্দসংনক্ষপ ১৬ 

সংন াজনী ২: কর্ বসম্পােন সূচদকর পলরর্াপ পদ্ধলত ১৭ 

সাংদর্াজনী ৩: অন্য অবফনসর সনে সংবিষ্ট কর্ বসম্পােন সূিকসমূহ ১৮ 

সংন াজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধািার ক্ষকৌশল কর্ মপবরকল্পনা, ২০২১-২০২২ ২০-২১ 

সংন াজনী ৫: ই-গিন্যবান্স ও উদ্ভািন কর্ বপলরকল্পনা, ২০২১-২০২২ ২২ 

সংন াজনী ৬: অবভন াগ প্রবতকার ব্যিস্থা কর্ মপবরকল্পনা, ২০২১-২০২২ ২৩ 

সংন াজনী ৭: ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত কর্ মপবরকল্পনা, ২০২১-২০২২ ২৪ 

সংন াজনী ৮: তথ্য অবিকার বিষনয় িাবষ মক কর্ মপবরকল্পনা, ২০২১-২০২২ ২৫ 
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বারটান আঞ্চললক কার্ বালয়, পীরগঞ্জ, রাংপুরর কর্ বসম্পােদনর সালব বক লচত্র 

(Overview of the Performance of BIRTAN Regional, Station, Pirganj,  Rangpur) 

সাম্প্রবতক অজমন, িযানলঞ্জ এিং ভবিষ্যৎ পবরকল্পনা 

সাম্প্রবতক িছরসমূনের (৩ িছর) প্রিান অজমনসমূে 

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

লর্টিাং, কর্ বশালা বাস্তবায়ন, লবশ্ব খাদ্য লেবস ও  কৃলষ সর্লায় অাংশগ্রহণ এবাং সবতার কলিকা সম্প্রচার কদর আসদে। এরই 

ধারাবালহকতায় লবগত ৩ বেদর (২০১৮-১৯ সিদক ২০২০-২১)  খাদ্য লিলত্তক পুলি লবষদয় ২৯৫৪ 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 এবাং লকষাণ-লকষাণীদের প্রলশক্ষণ প্রোন করা হদয়দে। পুলি 

লবষদয় জনসদচতনতা বৃলদ্ধর লক্ষক্ষয গত ৩ বেদর বাাংলাদেশ সবতাদর ১৪টি  কলিকা সম্প্রচার করা হদয়দে। ৩ টি সর্লা, লবশ্ব 

খাদ্য লেবস ও পুলি সপ্তাদহ অাংশগ্রহণ করা হদয়দে। র্ানবদেদহ রাং ও রাসায়লনক লর্লিত খাদদ্যর সম্ভাব্য প্রিাব শীষ বক ৮টি 

কর্ বশালা/দসলর্নার এবাং ৬ টি স্কুল/কদলজ কযাদম্পইদন বাস্তবায়ন করা হদয়দে। উি কযাদম্পইদন লবলিন্ন  স্কুদলর ৯র্-১০র্ 

এবাং একাের্-দ্বােশ সিলণর োত্রী-োত্রী অাংশ গ্রহণ  কদরন।  

সর্স্যা এিং িযানলঞ্জসমূে 

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

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

জনগদণর খাদ্যািযাস পলরবতবদনর র্ােদর্ অি বাৎ সুষর্ খাদ্য গ্রহদণর র্ােদর্ র্ািালপছু শকবরা জাতীয় খাদ্য গ্রহদণর পলরর্াণ 

অদনকাাংদশ হ্রাস পাদব। ফনল জনগনের সুষর্ খাদ্য গ্রহদণর অিযাস গদে সতালা একটি লবরাট চযাদলঞ্জ।  

ভবিষ্যৎ পবরকল্পনা 

পুলি লনরাপত্তা লনলিতকরণদক সটকসই রূপ প্রোন এবাং জনগদণর সুষর্ খাদ্য গ্রহদণর অিযাস গদে সতালার ব্যবস্থা গ্রহণ 

িলবষ্যৎ পলরকল্পনায় অন্তর্ভ বি করা হদয়দে। এ উদেদে বারটাদনর আঞ্চললক কার্ বালয় অবকাঠাদর্ার লনর্ বাদণর কাজ চলর্ান 

আদে।  

২০২১-২২ অর্ মিছনরর সম্ভাব্য প্রিান অজমনসমূে 

 বাাংলাদেশ ফললত পুলি গদবষণা ও প্রলশক্ষণ ইনলিটিউট (বারটান) এিং গৃেীত  প্রকল্পসমূদহর আওতায়  সেদশর লবলিন্ন 

সজলা/উপদজলায় খাদ্য লিলত্তক পুলি লবষদয় ৬৬০ জন উপ-সহকারী কৃলষ কর্ বকতবা, স্কুল/র্াদ্রাসা লশক্ষক, র্লহলা লবষয়ক 

অবিদপ্তনরর র্াঠ প মানয়র কর্ মকতমা / র্াঠকর্ী, ইর্ার্/পুদরালহত, এনলজও কর্ী ও লকষাণ-লকষাণীদের প্রলশক্ষণ প্রোন; 

 গানর্ মন্টস/ বিনদশগার্ী কর্ী/ িস্তীিাসী ও অন্যান্যসে ক্ষর্াট ৬৩০ জননক প্রবশক্ষে প্রদান; 

 অবিকন্তু র্ানবদেদহ রাং ও রাসায়লনক দ্রব্য লর্লিত খাদদ্যর প্রিাব/ খাদ্য দ্রব্য দূবষত েওয়ার কারে ও প্রবতনরাি এিং 

সংবিষ্ট বিষনয় সনিতনামূলক ৩ টি কর্ মশালা/ক্ষসবর্নার আনয়াজন;  

 পীরগঞ্জ, রংপুনরর বনর্ মাোিীন িারটান আঞ্চবলক কা মালনয়র প্রর্র্ িানপর (First Phase) অিকাঠানর্াগত উন্নয়ন 

সম্পন্ন েনি। 
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প্রস্তািনা 

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

র্িার্ি ব্যবহার লনলিতকরদণর র্ােদর্  রূপকল্প ২০৪১ এর র্িার্ি বাস্তবায়দনর লদক্ষ্য- 

 

 

আঞ্চললক প্রধান/ ঊর্ধ্বতন ববজ্ঞালনক কর্ বকতবা, বারটান আঞ্চললক কার্ বালয়, রাংপুর  

 

এবাং  

 

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

 

এর র্দে ২০২১ সানলর জুন র্ানসর .........................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, কর্ মসম্পাদননর ক্ষক্ষত্র এবাং কার্ বাবলল 

১.১ রূপকল্প: 

জনগদণর উন্নত পুলিস্তর।    

১.২ অলিলক্ষ্য: 

খাদ্য ও পুলি সম্পবকমত গনিষো, প্রলশক্ষণ ও কর্ বশালা বাস্তবায়ন এিং গের্াধ্যনর্ সম্প্রিানরর র্াধ্যনর্ 

ক্ষদনশর  জনগদণর পুলিস্তর উন্নয়দন অবোন রাখা।  

১.৩ কর্ বসম্পােদনর সক্ষ্ত্র (সংবিষ্ট অবফস কর্তমক বনি মাবরত, সনি মাচ্চ ৫টি): 

১) খাদ্য লিলত্তক পুলি লবষয়ক প্রলশক্ষণ 

২) খাদ্য বভবিক পুবষ্ট বিষয়ক প্রকাশনা বিতরে 

৩) খানদ্য ক্ষবতকারক রাসায়বননকর প্রভাি বিষনয় গনিষো এিং ক্ষভাক্তানদর সনিতনতা বৃবদ্ধকরে 

৪) গনিষো পবরিালনা 

৫) কর্ ম ব্যিস্থাপনায় ক্ষপশাদাবরনের উন্নয়ন 

 

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদননর ক্ষক্ষত্র (র্বিপবরষদ বিভাগ কর্তমক বনি মাবরত) 

১) সুশাসন ও সংস্কারমূলক কা মক্রর্ ক্ষজারদারকরে 

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

১. জনগননর পুবষ্টর স্তর উন্নয়ননর লনক্ষয খাদ্যবভবিক পুবষ্ট (ফবলত পুবষ্ট) সংক্রান্ত গনিষো ও উন্নয়ন 

কা মক্রর্ গ্রেে ও িাস্তিায়ন;  

২. সরকাবর ও ক্ষিসরকারী সংস্থার কর্ মকতমা, বিবভন্ন বশক্ষা প্রবতষ্ঠাননর বশক্ষক, স্থানীয় সরকার প্রবতবনবি, 

কৃষক ও অন্যান্যনদরনক খাদ্যবভবিক পুবষ্ট বিষনয় প্রবশক্ষে প্রদান ও পুবষ্ট সংক্রান্ত নীবতর্ালা সম্পনকম 

সনিতনকরে;  

৩. খাদ্যশনস্যর সংগ্রেপূি ম ও সংগ্রেনিার ক্ষয় ক্ষবত হ্রাস ও খাদ্য প্রবক্রময়াজাতকরে এিং  সংরক্ষে বিষনয় 

প্রযুবক্ত উদ্ভািন ও গনিষো ;  

৪. স্বাস্থযসম্মত খাদ্য (Functional Food) ও ঔষবি গাছ (Medicinal Plant) বিষনয় 

গনিষো পবরিালনা, উৎপাদন বৃবদ্ধ, দদবনক খাদ্য তাবলকায় অন্তর্ভ মবক্তকরে ও সনিতনতা বৃবদ্ধকরে;   
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৫. খাদ্যশনস্যর পুবষ্টর্ান বিনিষে, বনরূপন িা োলনাগাদকরে ও প্রনয়াজনীয় দদবনক খাদ্য তাবলকা প্রেয়ন 

িা প্রেয়নন সোয়তা প্রদান;   

৬.  খাদ্য ও পুবষ্ট বনরাপিা বনবিতকরনে ক্ষজলা িা উপনজলা বভবিক িা এনগ্রা-ইনকালবজকাল ক্ষজানবভবিক 

অপুবষ্টজবনত স্বাস্থয সর্স্যা বনরূপে ও সংবিষ্ট র্িোলয় িা সংস্থার সানর্ প্রাপ্ত তথ্য বিবনর্য়; 

৭. খাদ্যিনক্র  (Food Chain) ব্যিহৃত রাসায়বনক ও আনস মবননকর ক্ষবতকর প্রভাি বিষনয় গনিষো 

এিং ক্ষভাক্তানদর সনিতনতা বৃবদ্ধকরে; 

৮.  বিবভন্ন গের্াধ্যর্ ও ইনলক্ট্রবনক বর্বিয়ায় প্রিারসে কৃবষ ক্ষর্লা, বিশ্বখাদ্য বদিস, পুবষ্ট সপ্তাে, প্রাবেসম্পদ 

ক্ষর্লা, র্ৎস্য ক্ষর্লা, পবরনিশ বদিস ইতযাবদ অনুষ্ঠানন অংশগ্রেনের র্াধ্যনর্ সকল স্তনরর জননগাষ্ঠীর 

পুবষ্ট ও স্বাস্থয বিষনয় সনিতনতা বৃবদ্ধকরে;   

৯. অবিক পুবষ্টর্ান সম্পন্ন খাদ্যসার্গ্রী, জাত ও প্রযুবক্ত উদ্ভািনন স্বতিভানি এিং সংবিষ্ট  গনিষো 

প্রবতষ্ঠাননর সানর্ ক্ষ ৌর্ভানি গনিষো ও উন্নয়নমূলক কা মক্রর্ গ্রেে;  

১০. ফবলত পুবষ্ট ও খাদ্য বিজ্ঞান বিষনয় সাটি মবফনকট ও বিনলার্া ক্ষকাস ম িাস্তিায়ননর র্াধ্যনর্ পুবষ্ট বিষয়ক 

দক্ষ র্ানি সম্পদ সৃজন; 

১১.  বিবভন্ন বশক্ষাস্তনরর কাবরকুলানর্ ফবলত পুবষ্ট বিষয়ক পাঠসমূে  র্া র্ অন্তর্ভ মক্ত িা োলনাগাদকরে, 

পাঠ প্রেয়ন এিং প্রেয়নন সোয়তা প্রদান;  

১২.  প্রাকৃবতক বকংিা অন্য ক্ষ  ক্ষকান কারনে অপুবষ্টজবনত সর্স্যা ক্ষদখা বদনল আপদকালীন ব্যিস্থা বিষনয় 

সুপাবরশর্ালা প্রদান;  

১৩. পুবষ্ট অিস্থার উপর জলিায়ু পবরিতমননর প্রভাি বনরূপন, গনিষো এিং এ সংক্রান্ত কা মক্রর্ িাস্তিায়নন 

সোয়তা প্রদান; 

১৪.  ইনবিটিউট এর কা মক্রর্ সম্পবকমত বিষনয় নীবতর্ালা প্রেয়ন, িাস্তিায়ন ও সুপাবরশ প্রদান; এিং 

১৫.  সর্নয় সর্নয় সরকার প্রদি বননদ মশ অনু ায়ী অবপ মত দাবয়ে পালন; 
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ক্ষসকশন ২ 

বিবভন্ন কা মক্রনর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি 

 

কর্ মসম্পাদন সূিকসমূে 

 

একক 

 

প্রকৃত অজমন 

লক্ষযর্াত্রা  

২০২১-২২ 

প্রনক্ষপে   
বনি মাবরত লক্ষযর্াত্রা অজমননর ক্ষক্ষনত্র 

ক্ষ ৌর্ভানি দাবয়েপ্রাপ্ত 

র্িোলয়/বিভাগ/ সংস্োসমূনের নার্ 

 

উপািসূত্র 

 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

কর্ মসম্পাদন ক্ষক্ষত্রসমূে (বিবি/আইন দ্বারা বনি মাবরত দাবয়ে অনু ায়ী, সনি মাচ্চ ৫টি) 

১. খাদ্য বভবিক পুবষ্ট বিষয়ক 

প্রবশক্ষে 

১.১.১ প্রলশলক্ষ্ত কৃষাণ-কৃষাণী সাংখ্যা ৭৫০ ৩৬০ ৩৩০ ৩৬০ ৩৯০ 

কৃলষ র্ন্ত্রণালয়, লডএফও, লডএলএস, 

িাবেজয র্িোলয়, র্বেলা ও বশশু 

বিষয়ক র্িোলয়,বিএর্ইটি, 

সর্াজনসিা অবিদপ্তর, এনবজও 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

১.১.২ প্রলশলক্ষ্ত এসএএও, ইর্ার্, 

স্কুল লশক্ষ্ক, এনলজও কর্ী, 

পুদরালহত ইতযালে। 

সাংখ্যা ৭৫০ ৩৬০ ৩৩০ ৩৬০ ৩৯০ 

কৃলষ র্ন্ত্রণালয়, লডএফও, লডএলএস, 

িাবেজয র্িোলয়, র্বেলা ও বশশু 

বিষয়ক র্িোলয়,বিএর্ইটি, 

সর্াজনসিা অবিদপ্তর, এনবজও 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

১.১.৩ অরবক্ষত পবরবস্থবতনত 

িসিাসকারী জননগাষ্ঠী ও দবরদ্র 

জনগনের (গানর্ মন্টস/ বিনদশগার্ী 

কর্ী/ িস্তীিাসী/অন্যান্য) 

িছরব্যাপী বনরাপদ, পুবষ্টকর ও 

প মপ্ত খাদ্য প্রাবপ্তর বিষনয় প্রবশক্ষে 

সাংখ্যা ২১০ ৭২০ ৬০০ ৬৩০ ৬৬০ 

কৃলষ র্ন্ত্রণালয়, লডএফও, লডএলএস, 

িাবেজয র্িোলয়, র্বেলা ও বশশু 

বিষয়ক র্িোলয়,বিএর্ইটি, 

সর্াজনসিা অবিদপ্তর, এনবজও 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

১.১.৪ আপদকালীন 

(কনরানা/অনান্য) সর্নয় 

অপুবষ্টজবনত সর্স্যার বিষনয় 

প্রবশক্ষে 

- ০ 
৩০ ৩০ ৬০ ৬০ 

কৃলষ র্ন্ত্রণালয়, লডএফও, লডএলএস, 

িাবেজয র্িোলয়, র্বেলা ও বশশু 

বিষয়ক র্িোলয়,বিএর্ইটি, 

সর্াজনসিা অবিদপ্তর, এনবজও 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

২. খাদ্য বভবিক পুবষ্ট বিষয়ক 

প্রকাশনা লবতরণ 

২.১.১ প্রস্তুতকৃত প্রলশক্ষ্ণ 

ম্যানুয়াল লবতরণ 
সাংখ্যা ০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ 

কৃলষ র্ন্ত্রণালয়, লডএফও, লডএলএস, 

িাবেজয র্িোলয়, র্বেলা ও বশশু 

বিষয়ক র্িোলয়,বিএর্ইটি, 

সর্াজনসিা অবিদপ্তর, এনবজও 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

২.১.২ প্রস্তুতকৃত পুলি সেট 

লবতরণ (মুলজব বষ ব) 
সাংখ্যা ৩০৭ ৯০০ ৬৬০ ৬৯০ ৭২০ 

কৃলষ র্ন্ত্রণালয়, লডএফও, লডএলএস, 

িাবেজয র্িোলয়, র্বেলা ও বশশু 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 
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বিষয়ক র্িোলয়,বিএর্ইটি, 

সর্াজনসিা অবিদপ্তর, এনবজও 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

২.১.৩ আদয়ালজত সিা/ওয়াকবশপ সাংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ ২ 

কৃলষ র্ন্ত্রণালয়, লডএফও, লডএলএস, 

িাবেজয র্িোলয়, র্বেলা ও বশশু 

বিষয়ক র্িোলয়,বিএর্ইটি, 

সর্াজনসিা অবিদপ্তর, এনবজও 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

২.১.৪ পুলি লবষয়ক  

ললফদলট/সপািার লবতরণ 
সাংখ্যা ৭০০০ ৩০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ৩২০০ 

কৃলষ র্ন্ত্রণালয়, লডএফও, লডএলএস, 

িাবেজয র্িোলয়, র্বেলা ও বশশু 

বিষয়ক র্িোলয়,বিএর্ইটি, 

সর্াজনসিা অবিদপ্তর, এনবজও 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

২.১.৫ িসতিাড়ীনত অনািাদ 

জায়গায়   পুবষ্ট সমৃদ্ধ ও ঔষিী 

গুনাগুন জাতীয় বৃক্ষ ক্ষরাপন বৃবদ্ধর 

সোয়ক ললফদলট/সপািার লবতরণ 

(প্রিানর্িীর বননদ মশনা িাস্তিায়ন) 

সাংখ্যা ০০ ২৫০০ ৩৫০০ ৩০০০ ৩২০০ 

কৃলষ র্ন্ত্রণালয়, লডএফও, লডএলএস, 

িাবেজয র্িোলয়, র্বেলা ও বশশু 

বিষয়ক র্িোলয়,বিএর্ইটি, 

সর্াজনসিা অবিদপ্তর, এনবজও 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

২.১.৬ সম্প্রচালরত সবতার কলিকা সাংখ্যা ৬ ৮ ৭ ৭ ৮ 
বাাংলাদেশ সবতার ও কৃলষ তথ্য 

সালি ©স 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

২.১.৭ সর্লায় অাংশগ্রহণ সাংখ্যা ০ ১ ১ ১ ১ লডএই, সজলা প্রশাসক 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

২.১.৮ বালষ বক লরদপাট ব / অন্যান্য 

প্রলতদবেন 
সাংখ্যা ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ িারটান 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

২.১.৯  প্রকাবশত বনউজ ক্ষলটার সাংখ্যা ০ ০ ০ ০ ০ িারটান 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

৩. খাদদ্য ক্ষ্লতকারক রাসায়বননকর 

প্রভাি বিষনয় গনিষো এিং 

ক্ষভাক্তানদর সনিতনতা বৃবদ্ধকরে 

৩.১.১ মুলদ্রত সপািার/ললফদলট/ 

লবজ্ঞলপ্ত প্রকাশ 
সাংখ্যা ০ ০ ৮০০০ ৯০০০ ৯০০০ িারটান 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

৩.২.১ খাদদ্য ও খাদ্যশনস্যর 

পুবষ্টর্ান বিনিষে এিং 
সাংখ্যা 

  
১   িারটান 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 
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ক্ষ্লতকারক রাসায়বননকর প্রভাি 

বিষনয় গনিষো পবরিালনা 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

৪. গদবষণা পলরচালনা 

 

৪.১.১ খাদ্যশনস্যর সংগ্রেপূি ম ও 

সংগ্রেনিার ক্ষয় ক্ষবত হ্রাস ও 

খাদ্য প্রবক্রময়াজাতকরে বিষনয় 

গনিষো পবরিালনা 

সাংখ্যা 
  

০   িারটান 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

৪.১.২ স্বাস্থযসম্মত খাদ্য 

(Functional Food) ও 

ঔষবি গাছ (Medicinal 

Plant) বিষনয় গনিষো 

পবরিালনা 

সাংখ্যা 
  

০   িারটান 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

৪.১.৩ অবিক পুবষ্টর্ান সম্পন্ন 

খাদ্যসার্গ্রী, জাত ও প্রযুবক্ত 

উদ্ভািন বিষনয় গনিষো 

পবরিালনা 

সাংখ্যা 
  

০   িারটান 

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   ০   িারটান 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

৫.১.২ লনব বাহী 

পলরচালক/পলরচালক পর্ বায় 

কর্তবক সাংস্থার লবলিন্ন কার্ বক্রর্ 

পলরেশ বন 

সাংখ্যা   ০   িারটান 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

৫.১.৩ লনব বাহী 

পলরচালক/পলরচালক পর্ বায় 

কর্তবক সাংস্থার লবলিন্ন কার্ বক্রর্ 

পলরেশ বন সুপালরশ বাস্তবায়ন 

সাংখ্যা   ০   িারটান 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

৫.২.১  ির্তর্ ম বশল্প বিলি এর 

িযনলঞ্জ ক্ষর্াকানিলায় আইটি 

সম্পনকম প্রবশবক্ষত 

কর্ মকতমা/কর্ মিারী 

সাংখ্যা 
  ০ 

  িারটান 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

৫.২.২ প্রলশলক্ষ্ত জনবল সাংখ্যা   ৫ 
  

িারটান 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

৫.২.৩ প্রোনকৃত/লনস্পলত্তকৃত 

উচ্চ লশক্ষ্ার র্দনানয়ন 
সাংখ্যা   ০   িারটান 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 
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প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

৫.২.৪ বননয়াগ /পনদান্নবত সাংখ্যা   ০   িারটান 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদননর ক্ষক্ষত্র (র্বিপবরষদ বিভাগ কর্তমক বনি মাবরত)  

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কা মক্রনর্র 

িাস্তিায়ন ক্ষজারদারকরে 
শুদ্ধািার কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিাবয়ত 

 

     িারটান 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

ই-গভন্যমান্স/ উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিাবয়ত 

 

     িারটান 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

তথ্য অবিকার কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ত 

      

িারটান 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

অবভন াগ প্রবতকার কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ত 

      

িারটান 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিাবয়ত 

      

িারটান 

বারটান এর র্ালসক, 

বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 
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সসকশন ৩  

কর্ মসম্পাদন পবরকল্পনা  

কর্ মসম্পাদন ক্ষক্ষত্র 

ক্ষক্ষনত্রর 

র্ান ৭ 

০ 

কা মক্রর্ কর্ বসম্পােন সূচক 
গেনা 

পদ্ধবত 
একক 

কর্ বসম্পােন 

সূচদকর র্ান 

প্রকৃত অজবন লক্ষ্যর্াত্রা/বনে মায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষ্পণ প্রদক্ষ্পণ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অসাধারণ 
অলত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চললত 

র্ান 

চললত 

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 

কর্ মসম্পাদন ক্ষক্ষত্রসমূে (বিবি/আইন দ্বারা বনি মাবরত দাবয়ে অনু ায়ী, সনি মাচ্চ ৫টি) 

১. খাদ্য বভবিক পুবষ্ট 

বিষয়ক প্রবশক্ষে 
২০ 

১.১ খাদ্যর্ান ও 

পুলি লবষদয় 

প্রবশক্ষনের 

র্ােদর্ 

সদচতনতা বৃলদ্ধ 

১.১.১ প্রলশলক্ষ্ত কৃষাণ-

কৃষাণী 

সর্লি 
সাংখ্যা ০৬ 

৭৫০ ৩৬০ ৩৩০ 
২৯৭ ২৬৪ ২৩১ ১৯৮ ৩৬০ ৩৯০ 

১.১.২ প্রলশলক্ষ্ত 

এসএএও, ইর্ার্, স্কুল 

লশক্ষ্ক, এনলজও কর্ী, 

পুদরালহত ইতযালে। 

সর্লি 

সাংখ্যা ০৬ 
৭৫০ ৩৬০ ৩৩০ 

২৯৭ ২৬৪ ২৩১ ১৯৮ ৩৬০ ৩৯০ 

১.১.৩ অরবক্ষত 

পবরবস্থবতনত িসিাসকারী 

জননগাষ্ঠী ও দবরদ্র 

জনগনের (গানর্ মন্টস/ 

বিনদশগার্ী কর্ী/ 

িস্তীিাসী/অন্যান্য) 

িছরব্যাপী বনরাপদ, 

পুবষ্টকর ও প মপ্ত খাদ্য 

প্রাবপ্তর বিষনয় প্রবশক্ষে 

সর্লি 

সাংখ্যা ০৬ 
২১০ ৭২০ ৬০০ 

৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৩৬০ ৬৩০ ৬৬০ 

১.১.৪ আপদকালীন 

(কনরানা/অনান্য) সর্নয় 

অপুবষ্টজবনত সর্স্যার 

বিষনয় প্রবশক্ষে 

সর্লি 

 ০২ 
- ৩০ ৩০ 

২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৬০ ৬০ 

২. খাদ্য বভবিক পুবষ্ট 

বিষয়ক প্রকাশনা লবতরণ ২০ 

২.১ খাদ্যর্ান ও 

পুলি লবষদয় 

প্রকাশনা 

২.১.১ প্রস্তুতকৃত প্রলশক্ষ্ণ 

ম্যানুয়াল লবতরণ 

সর্লি 
সাংখ্যা ০৩ 

০ ৬০ ৬০ 
৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৬০ ৬০ 

২.১.২ প্রস্তুতকৃত পুলি 

সেট লবতরণ (মুলজব বষ ব) 

সর্লি 
সাংখ্যা ০৩ 

৩০৭ ৯০০ ৯০০ 
৮১০ ৭২০ ৬৩০ ৫৪০ ৬৯০ ৭২০ 
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লবতরসণর র্ােদর্ 

সদচতনতা বৃলদ্ধ 

২.১.৩ আদয়ালজত 

সিা/ওয়াকবশপ 

সর্লি 
সাংখ্যা ০৩ 

৪ ৩ ৩ 
২ ২ ১ ১ 

২ ২ 

২.১.৪ পুলি লবষয়ক  

ললফদলট/সপািার 

লবতরণ 

সর্লি 

সাংখ্যা ০৩ 
৭০০০ ৩০০০ ৩৫০০ 

৩১৫০ ২৮০০ ২৪৫০ ২১০০ 
৩০০০ ৩২০০ 

২.১.৫ িসতিাড়ীনত 

অনািাদ জায়গায়   পুবষ্ট 

সমৃদ্ধ ও ঔষিী গুনাগুন 

জাতীয় বৃক্ষ ক্ষরাপন বৃবদ্ধর 

সোয়ক 

ললফদলট/সপািার 

লবতরণ (প্রিানর্িীর 

বননদ মশনা িাস্তিায়ন) 

সর্লি 

সাংখ্যা ০৩ 
০০ ২৫০০ ৩৫০০ 

৩১৫০ ২৮০০ ২৪৫০ ২১০০ ৩০০০ 
৩২০০ 

২.১.৬ সম্প্রচালরত সবতার 

কলিকা 

সর্লি 
সাংখ্যা ০৩ 

৬ ৮ ৬ 
৬ ৬ ৫ ৪ 

৭ ৮ 

২.১.৭ সর্লায় অাংশগ্রহণ 
সর্লি 

সাংখ্যা ০১ 
০ ১ ১ 

১ ১ ১ ১ ১ ১ 

২.১.৮ বালষ বক লরদপাট ব / 

অন্যান্য প্রলতদবেন 

সর্লি 
সাংখ্যা ০.৫০ 

৪ ৪ ৪ 
৪ ৩ ৩ ২ ৪ ৪ 

২.১.৯  প্রকাবশত বনউজ 

ক্ষলটার 

সর্লি 
সাংখ্যা ০.৫০ 

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

৩. খাদদ্য ক্ষ্লতকারক 

রাসায়বননকর প্রভাি 

বিষনয় গনিষো এিং 

ক্ষভাক্তানদর সনিতনতা 

বৃবদ্ধকরে 

১০ 

৩.১ খাদদ্য 

ক্ষ্লতকারক 

রাসায়লনক দ্রব্য 

ব্যবহার হ্রাদসর 

জন্য প্রচারণা 

৩.১.১ মুলদ্রত 

সপািার/ললফদলট/ 

লবজ্ঞলপ্ত প্রকাশ 

সর্লি 

সাংখ্যা ০৬ 
০ ০ ৮০০০ 

৭২০০ ৬৪০০ ৫৬০০ ৪৮০০ 
৯০০০ ৯০০০ 

৩.২ খাদদ্য 

ক্ষ্লতকারক 

রাসায়বননকর 

প্রভাি বিষনয় 

গনিষো 

৩.২.১ খাদদ্য ও 

খাদ্যশনস্যর পুবষ্টর্ান 

বিনিষে এিং 

ক্ষ্লতকারক 

রাসায়বননকর প্রভাি 

বিষনয় গনিষো 

পবরিালনা 

সর্লি 

সাংখ্যা ০৪ 
- - ১ 

০ ০ ০ ০ ১ ১ 

৪. গদবষণা পলরচালনা 
১০ 

৪.১.১ খাদ্যশনস্যর 

সংগ্রেপূি ম ও সংগ্রেনিার 

ক্ষয় ক্ষবত হ্রাস ও খাদ্য 

সর্লি 

সাংখ্যা ৪ 
- - ০ 

০ ০ ০ ০ ০ ০ 
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৪.১ পুলি লবষয়ক 

গদবষণা 

পলরচালনা 

প্রবক্রময়াজাতকরে বিষনয় 

গনিষো পবরিালনা 

৪.১.২ স্বাস্থযসম্মত খাদ্য 

(Functional 

Food) ও ঔষবি গাছ 

(Medicinal 

Plant) বিষনয় 

গনিষো পবরিালনা 

সর্লি 

সাংখ্যা ৩ 
- - ০ 

০ ০ ০ ০ ০ ০ 

৪.১.৩ অবিক পুবষ্টর্ান 

সম্পন্ন খাদ্যসার্গ্রী, জাত 

ও প্রযুবক্ত উদ্ভািন বিষনয় 

গনিষো পবরিালনা 

সর্লি 

সাংখ্যা ৩ 
- - ০ 

০ ০ ০ ০ ০০ ০ 

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 

সর্লি 

সাংখ্যা ২ 
- ০  

      

৫.১.২ লনব বাহী 

পলরচালক/পলরচালক 

পর্ বায় কর্তবক সাংস্থার 

লবলিন্ন কার্ বক্রর্ 

পলরেশ বন 

সর্লি 

সাংখ্যা ১ 
-   

      

৫.১.৩ লনব বাহী 

পলরচালক/পলরচালক 

পর্ বায় কর্তবক সাংস্থার 

লবলিন্ন কার্ বক্রর্ 

পলরেশ বন সুপালরশ 

বাস্তবায়ন 

সর্লি 

সাংখ্যা ১ 
- ০ ০ 

      

৫.২ র্ানবসম্পে 

ব্যবস্হাপনা 

৫.২.১  ির্তর্ ম বশল্প বিলি 

এর িযনলঞ্জ ক্ষর্াকানিলায় 

আইটি সম্পনকম প্রবশবক্ষত 

কর্ মকতমা/কর্ মিারী 

সর্লি 

সাংখ্যা ২ 
- -  

      

৫.২.২ প্রলশলক্ষ্ত জনবল 
সর্লি 

সাংখ্যা ২ 
 ৫ ৫ 

৪ ৪ ৩ ২ 
  

৫.২.৩ 

প্রোনকৃত/লনস্পলত্তকৃত 

উচ্চ লশক্ষ্ার র্দনানয়ন 

সর্লি 

সাংখ্যা ১ 
   

      

৫.২.৪ বননয়াগ /পনদান্নবত 
সর্লি 

সাংখ্যা ১ 
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সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদননর ক্ষক্ষত্র (র্বিপবরষদ বিভাগ কর্তমক বনি মাবরত)  

সুশাসন ও সংস্কারমূলক 

কা মক্রনর্র িাস্তিায়ন 

ক্ষজারদারকরে 

৩০ ১) শুদ্ধািার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

শুদ্ধািার কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ত 

 

 ১০          

২) ই-গভন্যমান্স/ 

উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

ই-গভন্যমান্স/ উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিাবয়ত 

 

 ১০          

৩) তথ্য অবিকার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

তথ্য অবিকার 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিাবয়ত 

  ৩          

৪) অবভন াগ 

প্রবতকার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

অবভন াগ প্রবতকার 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিাবয়ত 

  ৪          

৫) ক্ষসিা প্রদান 

প্রবতশ্রুবত 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিাবয়ত 

  ৩          
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আলর্, আঞ্চললক প্রধান/ ঊর্ধ্বতন ববজ্ঞালনক কর্ বকতবা, বাাংলাদেশ ফললত পুলি গদবষণা 

ও প্রলশক্ষ্ণ ইনলিটিউট (বারটান), আঞ্চললক কার্ বালয়, পীরগঞ্জ, রাংপুর,  লনব বাহী 

পলরচালক, বাাংলাদেশ ফললত পুলি গদবষণা ও প্রলশক্ষ্ণ ইনলিটিউট (বারটান) এর 

লনকট অঙ্গীকার করলে সর্, এই চুলিদত বলণ বত ফলাফল অজবদন টীর্সহ সো সদচি 

িাকব।  

 

আলর্, লনব বাহী পলরচালক, বাাংলাদেশ ফললত পুলি গদবষণা ও প্রলশক্ষ্ণ ইনলিটিউট 

(বারটান), আঞ্চললক প্রধান/ ঊর্ধ্বতন ববজ্ঞালনক কর্ বকতবা, বারটান, আঞ্চললক কার্ বালয়, 

পীরগঞ্জ, রাংপুর এর লনকট অঙ্গীকার করলে সর্, এই চুলিদত বলণ বত ফলাফল অজবদন 

প্রদয়াজনীয় সহদর্ালগতা প্রোন করব।  

 

 

 

স্বাক্ষলরতঃ 

 

 

 

  

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

  

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

 আঞ্চললক প্রধান/ ঊর্ধ্বতন ববজ্ঞালনক কর্ বকতবা 

বাাংলাদেশ ফললত পুলি গদবষণা ও প্রলশক্ষণ 

ইনলিটিউট (িারটান),আঞ্চললক কার্ বালয়, পীরগঞ্জ, 

রাংপুর । 

 

 

 তালরখ 

 

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

 লনব বাহী পলরচালক 

বাাংলাদেশ ফললত পুলি গদবষণা ও প্রলশক্ষণ 

ইনলিটিউট (িারটান), প্রিান কার্ বালয়, ঢাকা। 

 

 তালরখ 
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সংন াজনী-১ শব্দসংনক্ষপ 

 

ক্রলর্ক 

নাং 

শব্দসাংক্ষক্ষপ 

(Acronyms) 

লববরণ 

১. বারটান (BIRTAN) বাাংলাদেশ ইনলিটিউট অব লরসাচ ব এন্ড সেলনাং অন 

এোইড লনউলেশন 

২. লবএআরলস 

(BARC) 

বাাংলাদেশ এলগ্রকালচারাল লরসাচ ব কাউলন্সল 

৩. লডএই 

(DAE) 

লডপাট বদর্ন্ট অব এলগ্রকালচারাল এক্সদটনশন 

৪. আইএএনএফবপ 

(IANFP) 

ইবন্টনগ্রনটি এনপ্রানিস ফর বনউবিশন এন্ড ফুি 

বসবকউবরটি প্রনজক্ট 

৫. বিএলএস 

(DLS) 

লডপাট বদর্ন্ট অব লাইিদিাক সালি বদসস 

৬. বিএফও 

(DFO) 

লডপাট বদর্ন্ট অব লফশালরজ 

৭. এফএও 

(FAO) 

ফুি এন্ড এবগ্রকালিারাল অগ মানাইনজশন 

 

৮. বিএর্ইটি 

(BMET) 

ব্যযনরা অি ম্যানপাওয়ার এন্ড এর্লবয় ক্ষেবনং 

৯. আপসু 

(APSU) 

এবগ্রকালিারাল পবলবস এন্ড সানপাট ম ইউবনট  
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সংন াজনী- ২: 

কর্ মসম্পাদন ব্যিস্থাপনা ও প্রর্ােক 

ক্রলর্ক নম্বর কা মক্রর্ কর্ বসম্পােন সূচক বাস্তবায়নকারী অনুলবিাগ, 

অলধশাখা, শাখা 

লক্ষযর্াত্রা অজমননর প্রর্াণক 

১ খাদ্যর্ান ও পুলি লবষদয় 

প্রবশক্ষনের র্ােদর্ সদচতনতা 

বৃলদ্ধ 

খাদ্যর্ান ও পুলি লবষদয় 

প্রবশক্ষনের র্ােদর্ সদচতনতা 

বৃলদ্ধ 

বারটান 
বারটান এর র্ালসক, বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং ওদয়বসাইট 

২ খাদ্যর্ান ও পুলি লবষদয় 

প্রকাশনা লবতরসণর র্ােদর্ 

সদচতনতা বৃলদ্ধ 

খাদ্যর্ান ও পুলি লবষদয় 

প্রকাশনা লবতরসণর র্ােদর্ 

সদচতনতা বৃলদ্ধ 

বারটান 
বারটান এর র্ালসক, বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং ওদয়বসাইট 

৩ খাদদ্য ক্ষ্লতকারক রাসায়লনক 

দ্রব্য ব্যবহার হ্রাদসর জন্য 

প্রচারণা 

খাদদ্য ক্ষ্লতকারক রাসায়লনক 

দ্রব্য ব্যবহার হ্রাদসর জন্য 

প্রচারণা 

বারটান 
বারটান এর র্ালসক, বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং ওদয়বসাইট 

৪ খাদদ্য ক্ষ্লতকারক 

রাসায়বননকর প্রভাি বিষনয় 

গনিষো 

খাদদ্য ক্ষ্লতকারক 

রাসায়বননকর প্রভাি বিষনয় 

গনিষো 

বারটান 
বারটান এর র্ালসক, বত্রর্ালসক ও বালষ বক 

প্রলতদবেন এবাং ওদয়বসাইট 

৫ পুলি লবষয়ক গদবষণা 

পলরচালনা 

পুলি লবষয়ক গদবষণা 

পলরচালনা 

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 অবফনসর সনে সংবিষ্ট কর্ মসম্পাদন সূিকসমূে 

 

 কার্ বক্রর্ কর্ বসম্পােন সূচক ক্ষ সকল অবফনসর সানর্ সংবিষ্ট সংবিষ্ট অবফনসর সানর্ কা মক্রর্ 

সর্ন্বনয়র ক্ষকৌশল 

খাদ্যর্ান ও পুলি লবষদয় প্রবশক্ষনের 

র্ােদর্ সদচতনতা বৃলদ্ধ 

খাদ্যর্ান ও পুলি লবষদয় প্রবশক্ষনের র্ােদর্ 

সদচতনতা বৃলদ্ধ 

কৃলষ র্ন্ত্রণালয়, লডএফও, লডএলএস, িাবেজয 

র্িোলয়, র্বেলা ও বশশু বিষয়ক 

র্িোলয়,বিএর্ইটি, সর্াজনসিা অবিদপ্তর, 

এনবজও 

দাপ্তবরক ক্ষ াগান াগ 

খাদ্যর্ান ও পুলি লবষদয় প্রকাশনা 

লবতরসণর র্ােদর্ সদচতনতা বৃলদ্ধ 

খাদ্যর্ান ও পুলি লবষদয় প্রকাশনা লবতরসণর র্ােদর্ 

সদচতনতা বৃলদ্ধ 

কৃলষ র্ন্ত্রণালয়, লডএফও, লডএলএস, িাবেজয 

র্িোলয়, র্বেলা ও বশশু বিষয়ক 

র্িোলয়,বিএর্ইটি, সর্াজনসিা অবিদপ্তর, 

এনবজও 

দাপ্তবরক ক্ষ াগান াগ 

খাদদ্য ক্ষ্লতকারক রাসায়লনক দ্রব্য ব্যবহার 

হ্রাদসর জন্য প্রচারণা 

খাদদ্য ক্ষ্লতকারক রাসায়লনক দ্রব্য ব্যবহার হ্রাদসর 

জন্য প্রচারণা 

কৃলষ র্ন্ত্রণালয়, লডএফও, লডএলএস, িাবেজয 

র্িোলয়, র্বেলা ও বশশু বিষয়ক 

র্িোলয়,বিএর্ইটি, সর্াজনসিা অবিদপ্তর, 

এনবজও 

দাপ্তবরক ক্ষ াগান াগ 

খাদদ্য ক্ষ্লতকারক রাসায়বননকর প্রভাি 

বিষনয় গনিষো 

খাদদ্য ক্ষ্লতকারক রাসায়বননকর প্রভাি বিষনয় 

গনিষো 

- - 

পুলি লবষয়ক গদবষণা পলরচালনা পুলি লবষয়ক গদবষণা পলরচালনা - - 

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

র্ানবসম্পে ব্যবস্হাপনা র্ানবসম্পে ব্যবস্হাপনা - - 
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পবরবশষ্ট খঃ  

র্বিপবরষদ বিভাগ কর্তমক বনি মাবরত সুশাসনমূলক কর্ মপবরকল্পনাসমূে 

সংন াজনী ৪-৮
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সাংদর্াজনী ৪: 

েপ্তর/সাংস্থার জাতীয় শুদ্ধািার ক্ষকৌশল কর্ মপবরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

েপ্তর/সাংস্থার নার্: িাংলানদশ ফবলত পুবষ্ট গনিষো ও প্রবশক্ষে ইনবিটিউট (িারটান), আঞ্চললক কার্ বালয়, পীরগঞ্জ, রাংপুর । 

 

কা মক্রনর্র নার্ কর্ মসম্পাদন সূিক 

 

সূিনকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়ননর 

দাবয়েপ্রাপ্ত 

ব্যবক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মিছনরর 

লক্ষযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীক্ষে, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক্ষকায়াট মার 

২য় 

ক্ষকায়াট মার 

৩য় 

ক্ষকায়াট মার 

৪র্ ম 

ক্ষকায়াট মার 

ক্ষর্াট 

অজমন 

অবজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবতষ্ঠাবনক ব্যিস্থা………………………………..... 

১.১ দনবতকতা কবর্টির সভা আদয়াজন সিা আদয়ালজত ৪ সংখ্যা দিজ্ঞাবনক 

কর্ ©কতা © 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ দনবতকতা কবর্টির সভার বসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন 

িাস্তিাবয়ত বসদ্ধান্ত ৬ % আঞ্চললক 

প্রধান 

১০০ লক্ষযর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্রবতষ্ঠার বনবর্ি অংশীজননর 

(stakeholders) অংশগ্রেনে  সভা 

অনুবষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা দিজ্ঞাবনক 

কর্ ©কতা © 

২ লক্ষযর্াত্রা  ১  ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রলশক্ষ্ণ আদয়াজন প্রলশক্ষ্ণ 

আদয়ালজত 

  ২ সাংখ্যা সফাকাল 

পদয়ন্ট 

৩০ লক্ষযর্াত্রা  ১৫ ১৫     

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পবরনিশ উন্নয়ন  উন্নত কর্ ব-

পলরদবশ 

    ২ সংখ্যা 

ও 

তাবরখ 

আঞ্চললক 

প্রধান 

২ ও  

২০.১২.২১ 

২০.০৬.২২ 

লক্ষযর্াত্রা  ৩১.১২.২১  ৩০.০৬.২২    

অজমন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধািার ক্ষকৌশল 

কর্ মপবরকল্পনা, ২০২১-২২ ও দত্রর্াবসক 

পবরিীক্ষে প্রবতনিদন প্রিান কা া ©লয় 

দাবখল ও স্ব স্ব ওনয়িসাইনট 

আপনলািকরে 

কর্ মপবরকল্পনা  ও 

দত্রর্াবসক 

প্রবতনিদন 

দাবখলকৃত ও 

আপনলািকৃত 

    ১ তাবরখ দিজ্ঞাবনক 

কর্ ©কতা © 

১০.০৭.২১ 

ও 

১০.১০.২১ 

১০.০১.২২ 

১০.০৪.২২ 

১০.০৭.২২ 

লক্ষযর্াত্রা ১০.১০.২১ ১০.০১.২২ ১০.০৪.২২ ১০.০৭.২২    

অজমন      

১.৭ আঞ্চললক কার্ বালয় (প্রদর্াজয সক্ষ্দত্র) 

কর্তবক দাবখলকৃত জাতীয় শুদ্ধািার ক্ষকৌশল 

কর্ মপবরকল্পনা ও পবরিীক্ষে  প্রবতনিদননর 

ওপর বফিব্যাক প্রদান  

বফিব্যাক 

সভা/কর্ মশালা 

অনুবষ্ঠত 

   ৪ তাবরখ আঞ্চললক 

প্রধান 

১৫.১০.২১ 

১৫.০১.২২ 

১৫.০৪.২২ 

১৫.০৭.২২ 

লক্ষযর্াত্রা ১৫.১০.২১ ১৫.০১.২২ ১৫.০৪.২২ ১৫.০৭.২২    

অজমন      

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রোন এবাং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদের তাললকা ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ 

প্রেত্ত পুরস্কার     ১ তালরখ পলরচালক  লক্ষযর্াত্রা        

অজমন 
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কা মক্রনর্র নার্ কর্ মসম্পাদন সূিক 

 

সূিনকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়ননর 

দাবয়েপ্রাপ্ত 

ব্যবক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মিছনরর 

লক্ষযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীক্ষে, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক্ষকায়াট মার 

২য় 

ক্ষকায়াট মার 

৩য় 

ক্ষকায়াট মার 

৪র্ ম 

ক্ষকায়াট মার 

ক্ষর্াট 

অজমন 

অবজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

২.  আলি বক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম িছনরর ক্রয়-

পবরকল্পনা  (প্রকনল্পর  অনুনর্াবদত িাবষ মক 

ক্রয় পবরকল্পনাসে)   ওনয়িসাইনট প্রকাশ 

ক্রয়-পবরকল্পনা 

ওনয়িসাইনট 

প্রকাবশত 

২ তাবরখ সহকারী 

দিজ্ঞাবনক 

কর্ ©কতা © 

০৩.০৮.২১ 

০৩.০২.২২ 

লক্ষযর্াত্রা ০৩.০৮.২১  ০৩.০২.২২     

অজমন      

২.২ প্রকদল্পর PSC ও PIC সিা 

আদয়াজন  

সিা আদয়ালজত ২ সাংখ্যা সহকারী 

পলরচালক 

 লক্ষযর্াত্রা        

অজমন      

২.৩ বালষ বক উন্নয়ন কর্ বসূলচ বাস্তবায়ন বালষ বক উন্নয়ন 

কর্ বসূলচ 

বাস্তবালয়ত 

   ২ % দিজ্ঞাবনক 

কর্ ©কতা © 

৮০ লক্ষযর্াত্রা        

অজবন      

২.৪ প্রকল্প সর্াবপ্ত ক্ষশনষ প্রকনল্পর সম্পদ 

( ানিােন, কবম্পউটার, আসিািপত্র 

ইতযাবদ) বিবি ক্ষর্াতানিক েস্তান্তর করা 

প্রকনল্পর সম্পদ 

বিবি ক্ষর্াতানিক 

েস্তান্তবরত 

    ২ তালরখ সহকারী 

পলরচালক 

 লক্ষযর্াত্রা        

অজবন      

৩. শুদ্ধািার সংবিষ্ট এিং দুনীবত প্রবতনরানি সোয়ক অন্যান্য কা মক্রর্……………..৩০ (অগ্রালধকার লিলত্তদত নুযনতর্ পাঁচটি কার্ বক্রর্) 

৩.১ শুদ্ধািার িাস্তিায়নন ক্ষেল্প ক্ষিক্স স্থাপন ক্ষেল্প ক্ষিক্স স্থাবপত ৪ সংখ্যা দিজ্ঞাবনক 

কর্ ©কতা © 

৩ লক্ষযর্াত্রা ১       

অজমন      

৩.২ িক ক্ষরবজিার পবরিীক্ষে পবরিীক্ষেকৃত ৪ সংখ্যা সহকারী 

দিজ্ঞাবনক 

কর্ ©কতা © 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৩.৩ অবফনসর সরকাবর সম্পদ (পাবন, 

বিদুযৎ) অপ্রনয়াজনীয় ব্যিোর প্রবতনরানি 

অনানুষ্ঠাবনক র্তবিবনর্য় সভা আনয়াজন 

র্তবিবনর্য় সভা 

আনয়াবজত 

৪ সংখ্যা সহকারী 

দিজ্ঞাবনক 

কর্ ©কতা © 

২ লক্ষযর্াত্রা  ১  ১    

অজমন      

৩.৪ অবফনসর কর্ মিাবরর উপবস্থবত 

মূল্যায়ন 

উপবস্থবত মূল্যাবয়ত ৪ সংখ্যা  দিজ্ঞাবনক 

কর্ ©কতা © 
৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৩.৫ অবফনসর বভতর ও িাবের পবরষ্কার 

পবরচ্ছন্ন রাখনত সনিতনতা বৃবদ্ধনত 

অনানুষ্ঠাবনক সভা । 

সভা আনয়াবজত ৪ সংখ্যা সহকারী 

দিজ্ঞাবনক 

কর্ ©কতা © 

২ লক্ষযর্াত্রা  ১  ১    

অজমন      

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

েপ্তর/সাংস্থার নার্: িাংলানদশ ফবলত পুবষ্ট গনিষো ও প্রবশক্ষে ইনবিটিউট (িারটান), আঞ্চললক কার্ বালয়, পীরগঞ্জ, রাংপুর । 

 

ক্রর্  কর্ বসম্পােন সক্ষ্ত্র  

 
র্ান 

কার্ বক্রর্ 

 

কর্ বসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কর্ বসম্পােন 

সূচদকর র্ান 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তর্ চললত র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১] ই-গভন্যমান্স ও উদ্ভািন সংক্রান্ত 

কা মক্রনর্র িাস্তিায়ন ক্ষজারদারকরে 

 

 

 

 

 

 

৩৫ 

 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবালয়ত 
তালরখ ৫ 

১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

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

২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  ক্ষসিা লডলজটাইদজশন [১.৩.১] ন্যযনতর্ একটি সসবা লডলজটাইজকৃত 
তালরখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূনি ম িাস্তিাবয়ত উদ্ভািনী িারো, 

সেবজকৃত ও বিবজটাইজকৃত ক্ষসিা সংক্রান্ত 

প মানলািনা সভা   

[১.৪.১] সভা আনয়াবজত  
তাবরখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নলির ব্যবহার বৃলদ্ধ [১.৫.১] ই-ফাইদল ক্ষনাট বনষ্পবিকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪ি ব লশল্প লবেদবর চযাদলঞ্জ সর্াকাদবলায় 

করণীয় লবষদয় অবলহতকরণ সিা/কর্ বশালা 

আদয়াজন 

[১.৬.১] সিা/কর্ বশালা আদয়ালজত 
সংখ্যা ৪ ২ ১ - 

 

 

২ 

[২] প্রাবতষ্ঠাবনক দক্ষতা বৃবদ্ধ  ১৫ 

[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ 

[২.১.১] তথ্য বাতায়দন সকল সসবা বক্স 

হালনাগােকৃত 

সাংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] বিবভন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাবদ তথ্য বাতায়দন 

প্রকাবশত 

সাংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গিন্যবান্স ও উদ্ভাবন কর্ বপলরকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন সংক্রান্ত প্রবশক্ষে 

আনয়াবজত  

সাংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গিন্যবান্স কর্ বপলরকল্পনা বাস্তবায়দনর জন্য 

বরােকৃত অি ব ব্যলয়ত 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কর্ বপলরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগলত 

পর্ বাদলাচনা সাংক্রান্ত সিা আদয়ালজত 

সাংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কর্ বপলরকল্পনার অধ ববালষ বক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রলতদবেন র্লন্ত্রপলরষে লবিাদগ/ ঊর্ধ্বতন কর্তবপদক্ষ্র 

লনকট সপ্রলরত 

তালরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] সেদশ/লবদেদশ বাস্তবালয়ত ন্যযনতর্ একটি 

উদদ্যাগ পলরেশ বনকৃত 

সাংখ্যা ৩ 
৩০/০৫/২০২২ ৩০/০৬/২০২২ - 
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সংন াজনী ৬: অবভন াগ প্রবতকার ব্যিস্থা সংক্রান্ত কর্ ম-পবরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

েপ্তর/সাংস্থার নার্: িাংলানদশ ফবলত পুবষ্ট গনিষো ও প্রবশক্ষে ইনবিটিউট (িারটান), আঞ্চললক কার্ বালয়, পীরগঞ্জ, রাংপুর । 

কার্ বক্রদর্র 

সক্ষ্ত্র 

 

র্ান 
কার্ বক্রর্ 

 

কর্ বসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কর্ বসম্পােন 

সূচদকর 

র্ান 

প্রকৃত 

অজবন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজবন 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অলত 

উত্তর্ 
উত্তর্  

চললত 

র্ান 

চললত 

র্াদনর 

লনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রালতিালনক 

ব্যিস্থাপনা 

 

 

৫ 

[১.১] অবভন াগ বনষ্পবি কর্ মকতমা (অবনক) 

ও আবপল কর্ মকতমার তথ্য ওনয়িসাইনট 

দত্রর্াবসক বভবিনত োলনাগাদকরে  

[১.১.১]  অলনক ও আলপল 

কর্ বকতবার তথ্য 

হালনাগােকৃত এবাং 

ওদয়বসাইদট আপদলাডকৃত 

সংখ্যা 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

পলরবীক্ষ্ণ 

ও 

সক্ষ্র্তাবৃলদ্ধ 

 

২০ 

[২.১] বনবদ মষ্ট সর্নয় অনলাইন/ অফলাইনন 

প্রাপ্ত অবভন াগ বনষ্পবি এিং বনষ্পবি সংক্রান্ত 

র্াবসক প্রবতনিদন উর্ধ্মতন কর্তমপক্ষ িরাির 

ক্ষপ্ররে   

[২.১.১] অবভন াগ 

বনষ্পবিকৃত  
% 

৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কর্ মকতমা/কর্ মিারীনদর অবভন াগ 

প্রবতকার ব্যিস্থা এিং বজআরএস সফটওয়যার 

বিষয়ক প্রবশক্ষে আনয়াজন 

[২.২.১] প্রবশক্ষে আনয়াবজত সংখ্যা 
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] বত্রর্ালসক লিলত্তদত পলরবীক্ষ্ণ এবাং 

বত্রর্ালসক পলরবীক্ষ্ণ প্রলতদবেন উর্ধ্বতন 

কর্তবপদক্ষ্র লনকট সপ্ররণ 

[২.৩.১] বত্রর্ালসক 

প্রলতদবেন সপ্রলরত 

  

সংখ্যা 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অবভন াগ প্রবতকার ব্যিস্থাপনা বিষনয় 

ক্ষিকনোল্ডারগনের সর্ন্বনয় অিবেতকরে 

সভা  

[২.৪.১] সভা অনুবষ্ঠত সংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 
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সংন াজনী ৭: ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত িাস্তিায়ন কর্ ম-পবরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

েপ্তর/সাংস্থার নার্: িাংলানদশ ফবলত পুবষ্ট গনিষো ও প্রবশক্ষে ইনবিটিউট (িারটান), আঞ্চললক কার্ বালয়, পীরগঞ্জ, রাংপুর ।  

কার্ বক্রদর্র 

সক্ষ্ত্র 

 

র্ান 
কার্ বক্রর্ 

 

কর্ বসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কর্ বস

ম্পােন 

সূচদকর 

র্ান 

প্রকৃত 

অজবন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজবন 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধার

ণ 

অলত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চললত 

র্ান 

চললত 

র্াদনর 

লনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রালতিালনক 

 

 

১০ 

[১.১] ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত 

পলরবীক্ষ্ণ কলর্টির লসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

[১.১.১] লসদ্ধান্ত 

বাস্তবালয়ত 
% ৫ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত 

দত্রর্াবসক বভবিনত োলনাগাদকরে   

[১.২.১] 

ওনয়িসাইনট  

প্রবত দত্রর্াবসনক 

োলনাগাদকৃত 

সংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সক্ষ্র্তা 

অজবন ও 

পলরবীক্ষ্ণ 

১৫ 

[২.১] ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত বিষয়ক  

প্রবশক্ষে আনয়াজন  

 

[১.১.১] প্রবশক্ষে 

আনয়াবজত 

 

সাংখ্যা 

 

১০ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সসবা প্রোন লবষদয় 

সিকদহাল্ডারগদণর সর্ন্বদয় 

অবলহতকরণ সিা আদয়াজন 

[১.৩.১]  

অিবেতকরে 

সভা অনুবষ্ঠত 

সাংখ্যা ৫ - - ২ ১ - - - 
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সংন াজনী ৮: তথ্য অবিকার বিষনয় ২০২১-২২ অর্ মিছনরর িাবষ মক কর্ মপবরকল্পনা  

েপ্তর/সাংস্থার নার্: িাংলানদশ ফবলত পুবষ্ট গনিষো ও প্রবশক্ষে ইনবিটিউট (িারটান), আঞ্চললক কার্ বালয়, পীরগঞ্জ, রাংপুর । 

 

কর্ বসম্পােদনর 

সক্ষ্ত্র 

 

র্ান 
কার্ বক্রর্ 

 

কর্ বসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কর্ বসম্পােন 

সূচদকর র্ান 

প্রকৃত 

অজবন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজবন 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অলত 

উত্তর্ 
উত্তর্  

চললত 

র্ান 

চললত 

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% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

সক্ষ্র্তা বৃবদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রনোবদতভানি প্রকাশন াগ্য 

তথ্য হালনাগাে কদর ওনয়িসাইনট 

প্রকাশ 

[১.২.১] োলনাগাদকৃত 

তথ্য ওনয়িসাইনট 

প্রকাবশত 

তালরখ 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

[১.৩] িাবষ মক প্রবতনিদন প্রকাশ  
[১.৩.১] িাবষ মক 

প্রবতনিদন প্রকাবশত  
তাবরখ  ০৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-

১১-

২০২১ 

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   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

[১.৫] তথ্য অলধকার আইন ও 

লবলধলবধান সম্পদকব জনসদচতনতা 

বৃলদ্ধকরণ 

[১.৫.১]  প্রিার কা মক্রর্ 

সম্পন্ন 

কা মক্রনর্র 

সাংখ্যা 
০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য অবিকার বিষনয় 

কর্ বকতবাদের প্রলশক্ষ্ণ আদয়াজন    

[১.৬.১] প্রলশক্ষ্ণ 

আদয়ালজত 

প্রবশক্ষনের 

সাংখ্যা  
০৩   ৩ ২ ১ - - 

 


