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কৃরল তথ্য ারবি আধুরনকায়ন ও রিরজটার কৃরল তথ্য ও যমাগাদমাগ রিারীকযণ প্রকদল্পযকভিম্পাদদনয ারফ িক রচত্র
(Overview of the Performance of Modernization of Agriculture Information Service and
Digital Agriculture Information and Communication Strengthening Project)

াম্প্ররতক অজিন, চযাদরঞ্জ এফাং বরফষ্যৎ রযকল্পনা
 াম্প্ররতক ফছযগুদরায (২ ফছয) প্রধান অজিনমূ
কৃরলরফলয়ক তথ্য ও প্রমৄরি গণভাধ্যদভয ায়তায় কৃলক, ম্প্রাযণকভী াংরস্দষ্ট উকাযদবাগীয কাদছ
ভয়ভদতা যৌৌঁদছ যদয়া কৃরল তথ্য ারবিদয প্রধান দারয়ত্ব। ৪৯৯টি কৃরল তথ্য ও যমাগাদমাগ যকন্দ্র যথদক প্ররতরদন গদি
২০-২৫ জন ভানুল প্ররতটি যকন্দ্র যথদক তথ্য যফা গ্রণ কযদছন। ফযগুনা যজরায আভতরীদত প্ররতরষ্ঠত করভরউরনটি
রুযার যযরিও যথদক প্ররতরদন ০৮ ঘণ্টা কদয কৃরলরফলয়ক অনুষ্ঠান ম্প্রচারযত দে। যভাফাইর যপাদন তাৎক্ষ্রনক কৃরল
রফদলজ্ঞ যাভি প্রদাদনয জন্য কৃরল কর যন্টায স্থান কযা দয়দছ। আঞ্চররক ম িাদয় আইরটি প্ররক্ষ্ণ প্রদাদনয
রদক্ষ্য ১০টি আইরটি ল্যাফ স্থান কযা দয়দছ। কৃরল তথ্যমৃদ্ধ ওদয়ফাইট ততরয কযা দয়দছ। রফগত দুই ফছদয প্রায়
৭০০০০টি কৃরল কর যন্টায যাস্টায, ৭৪০০ কর যন্টায প্রচাযদফাি ি, ৩৮০০০০টি কর যন্টায রস্টকায এফাং প্রায়
৬০০০টি রফরবন্ন ধযদনয মুদ্রণ াভগ্রী (কযাদরন্ডায, যনাটবুক, কাদেয টিস্যয ফক্স, করভদানী, চারফয রযাং, চদটয ব্যাগ)
প্রকা ও রফতযণ কযা য়। এছািাও রফদফচয ভদয় ০৭টি িকুদভন্টাযী, ১০টি পররবরিক যভাফাইর অযা, এআইএ
টিউফ অরিও রবরিও রযদারজটযী রদস্টভ, ই-কৃরল পটওয়যায
রনভিাণ কযা দয়দছ। আদরাচয ভদয় কৃলক,
ম্প্রাযণকভী, গণভাধ্যভকভী যভাট প্রায় ৪৭৫০ জনদক ই-কৃরল আধুরনক কৃরল প্রমৄরিরবরিক প্ররক্ষ্ণ প্রদান
কযা দয়দছ।
 ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জমূ
কৃরল তথ্য ারবি  আধুরনকায়ন ও রিরজটার কৃরল তথ্য ও যমাগাদমাগ রিারীকযণ প্রকল্প দয দপ্তয যভাট ১১টি
আঞ্চররক কাম িারদয়য ভাধ্যদভ তথ্য যফা প্রদান কদয থাদক। প্রকদল্পয ফাস্তফায়নকার জানুয়াযী, ২০১৮ দত জুন, ২০২০
ও জনফর ভাত্র ৩৯ জন। প্রকদল্পয ফাস্তফায়নকার স্বল্পকারীন ও জনফর অপ্রতুর ওয়ায পদর রফরবন্ন চারদাভারপক
তথ্য যফা রফতযণ ব্যাত দে।
 বরফষ্যৎ রযকল্পনা
‘‘কৃরল তথ্য ারবি আধুরনকায়ন ও রিরজটার কৃরল তথ্য ও যমাগাদমাগ রিারীকযণ’’ প্রকদল্পয ভাধ্যদভ ০১টি যপ্র
বফন, ১টি কৃরল যযরিও বফন এফাং ৯টি আঞ্চররক কাম িারদয়য স্থায়ী বফন রনভিাণ কযা দফ। কৃরল তথ্য ারবিদয যপ্র
ও ইদরকট্ররনক রভরিয়া াখায় আধুরনক যঞ্জাভারদ াংদমাজদনয ভাধ্যদভ গুণগত ভানম্মত মুদ্রণ ও রবরিও াভগ্রী
ততরয কযা দফ। কৃরল তথ্য ারবিদয াাংগেরনক কাোদভা পুনরফ িন্যাদয ভাধ্যদভ জনফর ও ম্পদ ফািাদনায চরভান
উদযাগদক ফাস্তফায়দনয প্রদচষ্টা চারাদনা যে।
২০২০-২০২১ অথ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূ
 আধুরনক কৃরল তথ্য ও প্রমৄরি অফরতকযদণয জন্য কৃলক, ম্প্রাযণকভী প্রমুখ প্রায় ২২১০ জনদক প্ররক্ষ্ণ প্রদান;
 ৭০০০টি কৃরল কর যন্টায যাস্টায কাি,ি ৫০০০০টি কর যন্টায রস্টকায এফাং প্রায় ৪০০০টি রফরবন্ন ধযদনয মুদ্রণ
াভগ্রী (কযাদরন্ডায, যনাটবুক, কাদেয টিস্যয ফক্স, করভদানী, চারফয রযাং, চদটয ব্যাগ) প্রকা ও রফতযণ;
 ০৪টি িকুদভন্টাযী রনভিাণ ।
 ০৯টি আঞ্চররক কাম িারদয়য স্থায়ী বফন রনভিাণ এফাং করম্পউটায ও কনপাদযন্স রুভ যিদকাদযন।
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উক্রভরণকা (Preamble)

যকারয দপ্তয/াংস্থামূদয প্রারতষ্ঠারনক দক্ষ্তা বৃরদ্ধ, স্বেতা ও জফাফরদর
যজাযদায কযা, স্যান াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায রনরিতকযদণয
ভাধ্যদভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষ্-

প্রকল্প রযচারক, কৃরল তথ্য ারবি আধুরনকায়ন ও রিরজটার কৃরল তথ্য ও যমাগাদমাগ
রিারীকযণ প্রকল্প, কৃরল তথ্য ারবি, খাভাযফারি, ঢাকা
এফাং
রযচারক, কৃরল তথ্য ারবি, খাভাযফারি, ঢাকা এয ভদধ্য ২০২০ াদরয জুন ভাদয
৩০ তারযদখ এই ফারল িক কভিম্পাদন চুরি স্বাক্ষ্রযত দরা।

এই চুরিদত স্বাক্ষ্যকাযী উবয়ক্ষ্ রনম্নরররখত রফলয়মূদ ম্মত দরন:
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যকন-১
কৃরল তথ্য ারবি আধুরনকায়ন ও রিরজটার কৃরল তথ্য ও যমাগাদমাগ রিারীকযণ প্রকদল্পযরূকল্প (Vision),
অরবরক্ষ্য (Mission), যকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) এফাং কাম িাফরর (Functions)
1.1 রূকল্প (Vision)
জরবয আধুরনক কৃরল তথ্য যফা।
১.২ অরবরক্ষ্য (Mission)
রপ্রন্ট, ইদরকট্ররনক, আইরটি ও গণভাধ্যদভয ায়তায় কৃরলরফলয়ক তথ্য ও প্রমৄরি াংরিষ্ট
উকাযদবাগীদদয কাদছ জরবয কদয জনদচতনতা সৃরষ্ট।
১.৩ যকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives)
১.৩.১ প্ররতষ্ঠাদনয যকৌরগত উদেশ্যমূ
১. কামকয, ভানম্মত তথ্য যফা প্রদাদনয রদক্ষ্ কৃরল তথ্য ারবিদয ক্ষ্ভতা বৃরদ্ধ এফাং গণভাধ্যদভয
ায়তায় কৃরলয আধুরনক তথ্য জরবয কদয কৃরলজীফীদদয দচতনতা সৃরষ্ট কদয রাগই প্রমৄরি
গ্রদণ উৎারত কযা।
১.৩.২ আফরশ্যক যকৌরগত উদেশ্যমূ
1. দক্ষ্তায দে ফারল িক কভিম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন রনরিত কযা;
2. কাম িদ্ধরত, কভিরযদফ ও যফায ভাদনান্নয়ন;
3. আরথ িক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন;
4. দক্ষ্তা ও তনরতকতায উন্নয়ন;
5. তথ্য অরধকায ও স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন যজাযদায কযা।
১.৪ কাম িাফরর (Functions)
 ৯টি আঞ্চররক অরপ বফন, ১টি যপ্র বফন ও ১টি কৃরল যযরিও বফন রনভিাণ।
 ১টি আধুরনক ৪ কারায অপদট রপ্ররন্টাং যভরন, ১টি রটির যভরন, ১টি াইর টান িায যভরন, ১টি
অদটাদপারডাং যভরন ও ১টি গ্যাদারযাং যভরন ক্রয়।
 অরিও রবরিও এরিটিাং প্যাদনর, দয দপ্তয ও আঞ্চররক কামারদয়য জন্য ১৪টি শ্যযটিাং কযাদভযা ও
প্রদয়াজনীয় মন্ত্র/মন্ত্রাাং ক্রয়।
 রফযভান কৃরল যযরিওদক আদযা কামকয যফা প্রদাদনয জন্য ৩০০ ওয়াট ক্ষ্ভতায ট্রান্সরভন/ায়ক মন্ত্র
াংদমাজন।
 ই-কৃরল ম্প্রাযদণয জন্য ৫০টি পর/প্রমৄরিরবরিক ভারিরভরিয়া ই-বুক, ১০টি যভাফাইর অযা, ৩টি
কনদটন্ট রযদারজটরয ও প্রদয়াজনীয় াি িওয়যায ক্রয়।
 কৃরল কর যন্টাদযয ক্ষ্ভতা বৃরদ্ধ য জন্য ৬ জন কর যন্টায অরপায রনদয়াগ ও যফা প্রদান ভয় ফারিদয়
কার ৭টা যথদক যাত ৯টা মন্ত কযা।
 তৃণমূর মায়ে তথ্য বফস্তায়যয বযপূযক বি বয়য়ফ স্থাবত বফদ্যভান ৪৯৯টি এআইববয ক্ষভতা বৃবি।
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 এআইবব দস্য (কৃলক/কৃলাণী), কভমকতমা ও ংবিষ্ট ৬১৩০ জয়নয জ্ঞান ও দক্ষতা বৃবিয জন্য
প্রবক্ষণ/কভমারায আয়োজন।
 আধুবনক কৃবল তথ্য বফস্তায়যয রয়ক্ষে প্রাে ৮.১২ রক্ষ কব মুদ্রণ াভগ্রী প্রকা ও বফতযণ, ১৭টি বববিও
াভগ্রী বনভমাণ ও প্রচায।
 আধুবনক কৃবল প্রযুবি গ্রণণ উৎাবত কযয়ত ও যকায়যয কৃবল উন্নেয়নয পরতা তুয়র ধযয়ত বফববন্ন
ধযয়নয প্রচায-প্রচাযণামূরক কভমকান্ড ফাস্তফােন কযা।

6

যকন ২
কৃরল তথ্য ারবিদয রফরবন্ন কাম িক্রদভয চূিান্ত পরাপর/প্রবাফ(Outcome/Impact)
রনধ িারযত রক্ষ্যভাত্রা
অজিদনয যক্ষ্দত্র
উািসূত্র
যমৌথবাদফ দারয়ত্বপ্রাপ্ত
২০২২-২৩ ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াংস্থায (Source of Data)
নাভ
৮
৯
১০
রিএই
কৃরল ভন্ত্রণারদয় যপ্ররযত
150
ভারক ও তত্রভারক
রিএই, না িভূি রফরবন্ন
6
অগ্রগরত প্ররতদফদন,
গদফলণা প্ররতষ্ঠান
রিএই, না িভূি রফরবন্ন আঞ্চররক কাম িারয় যথদক
1.30
গদফলণা প্ররতষ্ঠান
প্রাপ্ত প্ররতদফদন, দযজরভন
রিএই, রফটিরব
রযদিন ইতযারদ।
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প্রদক্ষ্ন
চূিান্ত পরাপর/প্রবাফ
(Outcome/Impact)
১

(Performance Indicator)

একক
(Unit)

রক্ষ্যভাত্রা
২০২০-২১

২০২১-২২

২

৩

৬

৭

াংখ্যা

৯০

120

াংখ্যা

৪

5

াংখ্যা (রক্ষ্)

1.15

1.20

াংখ্যা

6

৮

চূিান্ত পরাপর সূচক

1. প্রররক্ষ্ত কৃলক/কৃরল াংরিষ্ট ব্যরি
১। কৃরলয আধুরনক তথ্য ও 2. আদয়ারজত যরভনায/ কভিারা
প্রমৄরি রফস্তায

3. প্রকারত মুদ্রণ াভগ্রী
4. রনরভিত রপল্ম /রপরায/িকুযদভন্টারয/টিরব অনুষ্ঠান

7

যকন-৩
যকৌরগত উদেশ্যরবরিক কাম িক্রভ, কভিম্পাদন সূচক এফাং রক্ষ্যভাত্রামূ
যকৌরগত উদেশ্য যকৌরগত
কাম িক্রভ
কভিম্পাদন সূচক
উদেশ্যয ভান
(Strategic
(Performance Indicator)
(Activities)
Objectives) (Weight of
Strategic
Objectives)
১
২
৩
৪
১. কৃলক ও কৃরল
67
১.১ কৃলদকয রনকট উদ্ভারফত জাত ১.১.১ প্রররক্ষ্ত কৃলক/কৃরল াংরিষ্ট ব্যরি
াংরিষ্টদদয কৃরল
এফাং প্রমৄরিয তথ্য রফস্তায
রফলয়ক তদথ্য
১.১.২ আদয়ারজত যরভনায/কভিারা
মৃদ্ধকযণ
১.১.৩ মুরদ্রত মুদ্রন াভগ্রী(যাস্টায,
বুকদরট,ররপদরট ওদপাডায)
১.১.৪ রনরভিত রপল্ম/ রপরায/িকুযদভন্টারয
১.২ খাযভান ও পুরষ্ট রফলদয়
প্রচাযণা, প্রকানা, বা ও
১.২.১ রনরভিত রপল্ম/রপরায/িকুযদভন্টারয
কভিারায ভাধ্যদভ দচতনতা বৃরদ্ধ
১.২.২ মুরদ্রত বুকদরট
১.৩ তজফ ায, বারভি
কদম্পাষ্ট,বুজ ায ও জীফাণু
াদযয ব্যফায কৃলকদদয রনকট
জনরপ্রয়কযণ
১.৪ রনযাদ পর ব্যফস্থানা
১.৫ ক্ষ্রতকাযক যাায়রনক দ্রব্য
ব্যফায হ্রাদয জন্য প্রচাযণা

২. কভযব্যফস্থানা
কাদাশ্যযদ্দেয
কাম যক্রভ
ভানফম্পদ উন্নয়ন
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১.৩.১ রনরভিত রবরিও িকুযদভন্টারয/রপরায
১.৪.১ িকুদভন্টাযী রনভিাণ

একক

(Unit)

কাম িম্পাদন
অজমন
সূচদকয ভান ২০১৯-২০
(Weight of
PI)

রক্ষ্যভাত্রা/রনণ িায়ক ২০২০-২০২১
প্রদক্ষ্ন
প্রদক্ষ্ন
(Target/Criteria Value for FY 2019-20) (Projection) (Projection)
অাধাযণ অরত উিভ উিভ চররত চররত ভাদনয ২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩
ভান
রনদভণ
১০০% ৯০% ৮০% ৭০%
৬০%
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫

৫

6

৮

াংখ্যা

7

90

90

80

70

60

50

120

150

াংখ্যা

6

4

4

3

2

1

-

5

6

6

1.7

0.80

0.75

0.70

0.65

0.60

0.90

1.00

6

3

2

1

-

-

-

3

4

6

1

1

-

-

-

-

2

3

6

10000

5000

4000

3000

2000

1000

8000

10000

6

1

1

-

-

-

-

2

3

6

2

1

-

-

-

-

2

3

6

২০,০০০

২০০০০

-

25,০০০

30,০০০

6

-

1

-

-

-

2

৩

6

30000

10000

9000

8000

7000

6000

15000

20000

4

35

৪০

৩০

২০

১০

-

৫০

৬০

4

10

12

10

8

6

-

14

16

াংখ্যা (রক্ষ্)
াংখ্যা
াংখ্যা

াংখ্যা

াংখ্যা
াংখ্যা

১.৫.১ মুরদ্রত যাস্টায/ররপদরট

াংখ্যা

1.6 মাবিকীকযয়নয ভাধ্যয়ভ
কৃবল ব্যফস্থায আধুবনকােন
কযয়ণ প্রচাযনা
1.7 মুবজফ তফল ম উৎমান

1.6.1 িকুয়ভন্টাযী

াংখ্যা

1.7.1 মুরদ্রত যাস্টায/বুকদরট

াংখ্যা

২.১ শ্যযচারক/কভযকতযাদ্দদয
দাপ্তশ্যযক কাম যক্রভ শ্যযদযন

২.১.১ কভযকতযাদ্দদযয শ্যযদযনকৃত
উন্নয়ন প্রকল্প/কভযসূশ্যচয কাম যাাাক্রভ

াংখ্যা

২.১.২ কভযকতযাদ্দদয শ্যযদযনকৃত উন্নয়ন
প্রকল্প ও কভযসূশ্যচ এফং অনুন্নয়ন ফাদ্দজদ্দেয
আওতায় কাম যক্রভ এয ওয প্রদত্ত সুাশ্যয
ফাস্তফায়ন

াংখ্যা

1৫,০০০ 10,০০০ 5,০০০
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দপ্তয/ংস্থায আফশ্যিক ককৌরগত উদ্দেিমূ, 2020-21
করাভ-১

করাভ-২

যকৌরগত
উদেশ্য

যকৌরগত
উদেশ্যয ভান

(Strategic
Objectives)

(Weight of
Strategic
Objectives)

করাভ-৩
কাম িক্রভ
(Activities)

করাভ-৪

করাভ-৫
কভযম্পাদন

কভযম্পাদন সূচক
(Performance Indicator)

একক
(Unit)

সূচদ্দকয
ভান
(Weight of
Performance
Indicator)

১. দাপ্তশ্যযক
কভয কাদ্দে
স্বচ্ছতা বৃশ্যি
ও
জফাফশ্যদশ্যতা
শ্যনশ্যচচতকযণ

৮

১.১ ফাশ্যল যক কভয ম্পাদন
চুশ্যি ফাস্তফায়ন

১.১.১ যকাশ্যয কভয ম্পাদন ব্যফস্থানা
ংক্রান্ত প্রশ্যক্ষ্ণ অন্যান্য শ্যফলদ্দয়
প্রশ্যক্ষ্ণ আদ্দয়াশ্যজত

অশ্যত উত্তভ
(Very Good)

১০০%

৯০%

উত্তভ

চশ্যরত ভান

(Good)

( Fair)

চরশ্যতভাদ্দনয
শ্যনদ্দে

৭০%

( Poor)

৮০%

৬০%

1

60

-

-

-

-

১.১.২ এশ্যএ টিদ্দভয ভাশ্যক বায শ্যিান্ত
ফাস্তফাশ্যয়ত

%

0.5

100

90

80

-

-

১.১.৩ ফাশ্যল যক কভয ম্পাদন চুশ্যিয কর
প্রশ্যত কফদন শ্যনধযাশ্যযত ভদ্দয় অনরাইদ্দন
দাশ্যিরকৃত

ংখ্যা

1

4

-

-

-

-

তাশ্যযি

0.5

৩১ জানুয়াশ্যয ০৭ কপব্রুয়াযী ১০ কপব্রুয়াযী
২০২০
২০২০
২০২০

১১
কপব্রুয়াযী
২০২০

১৪ কপব্রুয়াযী
২০২০

%

1

১০০

৯৫

৯০

৮৫

-

১.২.২ ২০১৮-১৯ অথযফছদ্দযয ফাশ্যল যক
প্রশ্যতদ্দফদন ওদ্দয়াফাইদ্দে প্রকাশ্যত

তাশ্যযি

1

১৫ অদ্দটাফয
২০১৯

১৫ নদ্দবম্বয
২০১৯

১৫ শ্যিদ্দম্বয
২০১৯

১৫
জানুয়াশ্যয
২০১৯

৩১ জানুয়াশ্যয
২০১৯

১.৩.১ শ্যনশ্যদষ্ট ভদ্দয়য ভদ্দে অশ্যবদ্দমাগ
শ্যনষ্পশ্যত্তকৃত

%

0.5

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

-

১.৩.২ অশ্যবদ্দমাগ শ্যনষ্পশ্যত্ত ংক্রান্ত ভাশ্যক
প্রশ্যতদ্দফদন ভশ্যিশ্যযয়দ শ্যফবাদ্দগ দাশ্যথরকৃত

ংখ্যা

0.5

১২

১১

১০

৯

-

১.৪.১ কফা প্রদান প্রশ্যতশ্রুশ্যত ারনাগাদকৃত

%

1

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

-

১.২ জাতীয় শুিাচায ককৌর ১.২.১ জাতীয় শুিাচায কভয শ্যযকল্পনা
ও তথ্য অশ্যধকায ফাস্তফায়ন ফাস্তফাশ্যয়ত

১.৪ কফা প্রদান প্রশ্যতশ্রুশ্যত

অাধাযণ
( Excellent)

জনঘন্টা

১.১.৪ দপ্তয /ংস্তায ২১০৯-২০ অথযফছদ্দযয
ফাশ্যল যক কভযম্পাদন চুশ্যিয অধযফাশ্যল যক
মুল্যায়ন প্রশ্যতদ্দফদন মযাদ্দরাচনাদ্দন্ত
পরা ফতযক প্রদত্ত

১.৩ অশ্যবদ্দমাগ প্রশ্যতকায
ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন

করাভ-৬
রক্ষ্যভাত্রাযভান-২০২০-২১
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করাভ-১

করাভ-২

যকৌরগত
উদেশ্য

যকৌরগত
উদেশ্যয ভান

(Strategic
Objectives)

(Weight of
Strategic
Objectives)

করাভ-৩
কাম িক্রভ
(Activities)

করাভ-৪

করাভ-৫
কভযম্পাদন

কভযম্পাদন সূচক
(Performance Indicator)

একক
(Unit)

১০

১.৪.২ শ্যনধযাশ্যযত ভদ্দয় ত্রত্রভাশ্যক ফাস্তফায়ন
প্রশ্যতদ্দফদন ভশ্যিশ্যযলদ শ্যফবাদ্দগ দাশ্যিযকৃত

ংখ্যা

১.৪.৩ কফাগ্রীতাদ্দদয
ব্যফস্থা চালুকৃত

তাশ্যযি

ভতাভত শ্যযযীক্ষ্ণ

২.১ দপ্তয/ংস্থায় ই-পাইশ্যরং ২.১.১ কর ািায় ই-নশ্যথ ব্যফায
িশ্যত ফাস্তফায়ন
২..১.২ ই-পাইদ্দর নশ্যথ শ্যনষ্পশ্যত্তকৃত
২.১.৩ ই-পাইদ্দর ত্র জাশ্যযকৃত
২.২ দপ্তয/ংস্থা কর্তযক
শ্যিশ্যজোর কফা চালু কযা

২.২.১ নুযনতভ একটি নতুন শ্যিশ্যজোর কফা
চালুকৃত

২.৩ দপ্তয/ংস্থা কর্তযক
২.৩.১ নুযনতভ একটি নতুন উদ্ভাফনী
উদ্ভাফনী উদ্দযাগ /ক্ষুদ্র উন্নয়ন
উদ্দযাগ /ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত
প্রকল্প ফাস্তফায়ন
২.৪ কফা শ্যজকযণ

সূচদ্দকয
ভান
(Weight of
Performance
Indicator)

ারনাগাদকযণ ও ফাস্তফায়ন

২.
কভযম্পাদ কন
গশ্যতীরতা
আনয়ন ও
কফায ভান
বৃশ্যি

করাভ-৬
রক্ষ্যভাত্রাযভান-২০২০-২১

২.৪.১ নুযনতভ একটি কফা শ্যজকযণ
প্রদ্দ ম্যা যকাশ্যয আদ্দদ জাশ্যযকৃত
২.৪.২ কফা শ্যজকযণ অশ্যধদ্দক্ষ্ত্র
ফাস্তফাশ্যয়ত

২.৫ শ্যআশ্যযএর শুরুয ২ ভা ২.৫.১ শ্যআযএর আদ্দদ জাশ্যযকৃত
পূদ্দফ য ংশ্যিষ্ট কভযচাযীয
শ্যআযএর ও ছুটি গদায়ত্র
২.৫.২ ছুটি নগদায়ন ত্র জাশ্যযকৃত
জাযী কযা

0.5

0.5

অাধাযণ

অশ্যত উত্তভ

( Excellent)

(Very Good)

১০০%

৯০%

উত্তভ

চশ্যরত ভান

(Good)

( Fair)

চরশ্যতভাদ্দনয
শ্যনদ্দে

৭০%

( Poor)

৮০%

৬০%

৪

৩

২

-

-

৩১ শ্যিদ্দম্বয ১৫ জানুয়াশ্যয ০৭ কপব্রুয়াযী ১৭ কপব্রুয়াযী ২৮ কপব্রুয়াযী
২০২০
২০২০
২০২০
২০১৯
২০২০

%

1

১০০

৯০

৮০

৭০

৬০

%

1

৭০

৬৫

৬০

৫৫

৫০

%

1

৬০

৫৫

৫০

৪৫

৪০

তাশ্যযি

1

১৫ কপব্রুয়াযী
২০২০

১৫ ভাচ য
২০২০

৩১ ভাচ য
২০২০

1

১১ ভাচ য
২০২০

১৮ ভাচ য
২০২০

২৫ ভার্চ
২০২০

তাশ্যযি

তাশ্যযি
0.5

তাশ্যযি

%

%

৩০ এশ্যপ্রর
৩০ কভ ২০২০
২০২০
১ এশ্যপ্রর
২০২০

৮ এশ্যপ্রর
২০২০

১৫ অদ্দটাফয ২০ অদ্দটাফয ২৪ অদ্দটাফয
২০১৯
২০১৯
২০১৯

২৮
অদ্দটাফয
২০১৯

৩০ অদ্দটাফয
২০১৯

0.5

১৫ এশ্যপ্রর
২০২০

৩০ এশ্যপ্রর
২০২০

১৫ কভ ২০২০

৩০ কভ
২০২০

১৫ জুন ২০২০

0.5

১০০

৯০

৮০

-

-

0.5

১০০

৯০

৮০

-

-
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করাভ-১

করাভ-২

যকৌরগত
উদেশ্য

যকৌরগত
উদেশ্যয ভান

(Strategic
Objectives)

(Weight of
Strategic
Objectives)

করাভ-৩
কাম িক্রভ
(Activities)

করাভ-৪

করাভ-৫
কভযম্পাদন

কভযম্পাদন সূচক
(Performance Indicator)

একক
(Unit)

সূচদ্দকয
ভান
(Weight of
Performance
Indicator)

২.৬ শূন্য দ্দদয শ্যফযীদ্দত
শ্যনদ্দয়াগ প্রদান

২.৬.১ শ্যনদ্দয়াগ প্রদাদ্দনয জন্য শ্যফজ্ঞশ্যপ্ত
জাশ্যযকৃত
২.৬.২ শ্যনদ্দয়াগ প্রদানকৃত

২.৭ শ্যফবাগীয় ভাভরা শ্যনষ্পশ্যত্ত
২.৮ তথ্য ফাতায়ন
ারনাগাদকযণ
৩. আশ্যথ যক ও
ম্পদ
ব্যফস্থানা
উন্নয়ন

৭

৩.১ ফাদ্দজে ফাস্তফায়দ্দন উন্নয়ন

%

৩.৩ অশ্যিে আশ্যত্ত শ্যনষ্পশ্যত্ত
য দ্দভয উন্নয়ন
কাম ক্র

৩.৩.১ শ্যত্রক্ষ্ীয় বায় শ্যনষ্পশ্যত্তয জন্য
সুাশ্যযভকৃত অশ্যিে আশ্যত্ত
৩.৩.২ অশ্যিে আশ্যত্ত শ্যনষ্পশ্যত্তকৃত

৩.৪ স্থাফয ও অস্থাফয
৩.৪.১ স্থাফয ম্পশ্যত্তয তাশ্যরকা
ম্পশ্যত্তয ারনাগাদ তাশ্যরকা ারনা গাদকৃত
প্রস্তুত কযা
৩/৪.২ অস্থাফয ম্পশ্যত্তয তাশ্যরকা
ারনাগাদকৃত
৩.৫.১ শ্যফশ্যশ্য /শ্যফটিশ্যএর -এয ইন্টাযদ্দনে
শ্যফর শ্যযদ্দাশ্যধত

৯০%

চশ্যরত ভান
( Fair)

চরশ্যতভাদ্দনয
শ্যনদ্দে

৭০%

( Poor)

৮০%

৬০%

৬০

৫০

-

0.5

৮০

৭০

৬০

৫০

-

1

১০০

৯০

৮০

৭০

-

1

১০০

৯০

৮০

-

-

তাশ্যযি

0.5

১৬ আগষ্ট
২০১৯

২০ আগষ্ট
২০১৯

২৪ আগষ্ট
২০১৯

২৮ আগষ্ট
২০১৯

৩০ আগষ্ট
২০১৯

ংখ্যা

0.5

৪

৩

-

-

-
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১০০

৯৫

৯০

৮৫

৮০

0.5

৬০

৫৫

৫০

৪৫

৪০

0.5

৫০

৪৫

৪০

৩৫

৩০

%

%

৩.২.১ ফাশ্যল যক উন্নয়ন কভয সুশ্যচ (এশ্যিশ্য )
ফাস্তফাশ্যয়ত

১০০%

উত্তভ
(Good)

৭০

২.৮.১ কর তথ্য ারনাগাদকৃত

৩.২ ফাশ্যল যক উন্নয়ন কভযসুশ্যচ
(এশ্যিশ্য ) ফাস্তফায়ন

অশ্যত উত্তভ
(Very Good)

৮০

%

৩.১.১ ফাদ্দজে ফাস্তফায়ন শ্যযকল্পনা প্রণীত

অাধাযণ
( Excellent)

0.5

২.৭.১ শ্যফবাগীয় ভাভরা শ্যনষ্পশ্যত্ত কৃত

৩.১.২ ত্রত্রভাশ্যক ফাদ্দজে ফাস্তফায়ন
প্রশ্যতদ্দফদন দাশ্যিরকৃত

৩.৫ ইন্টাযদ্দনে শ্যফর
ইউটিশ্যরটি শ্যফর শ্যযদ্দাধ

করাভ-৬
রক্ষ্যভাত্রাযভান-২০২০-২১

%
%
%
তাশ্যযি

তাশ্যযি

%

0.5

০৩ কপব্রুয়াযী ১১ কপব্রুয়াযী ১৮ কপব্রুয়াযী
২০২০
২০২০
২০২০

0.5

০৩ কপব্রুয়াযী ১১ কপব্রুয়াযী ১৮ কপব্রুয়াযী
২০২০
২০২০
২০২০

২৫
কপব্রুয়াযী
২০২০
২৫
কপব্রুয়াযী
২০২০

৯৫

৮৫

1

১০০

৯০

০৪ ভচ য ২০২০
০৪ ভচ য ২০২০
৮০
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করাভ-১

করাভ-২

যকৌরগত
উদেশ্য

যকৌরগত
উদেশ্যয ভান

(Strategic
Objectives)

(Weight of
Strategic
Objectives)

করাভ-৩
কাম িক্রভ
(Activities)

করাভ-৪

করাভ-৫

করাভ-৬
রক্ষ্যভাত্রাযভান-২০২০-২১

কভযম্পাদন
কভযম্পাদন সূচক
(Performance Indicator)

একক
(Unit)

সূচদ্দকয
ভান
(Weight of
Performance
Indicator)

৩.৫.২ কেশ্যরদ্দপান শ্যফর শ্যযদ্দাশ্যধত
৩.৫.৩ শ্যফদ্যযৎ শ্যফর শ্যযদ্দাশ্যধত

%
%

অাধাযণ

অশ্যত উত্তভ

( Excellent)

(Very Good)

১০০%

৯০%

উত্তভ

চশ্যরত ভান

(Good)

( Fair)

চরশ্যতভাদ্দনয
শ্যনদ্দে

৭০%

( Poor)

৮০%

৬০%

0.5

১০০

৯৫

৯০

৮৫

৮০

0.5

১০০

৯৫

৯০

৮৫

৮০
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আরভ, প্রকল্প রযচারক, কৃরল তথ্য ারবি আধুরনকায়ন ও রিরজটার কৃরল তথ্য ও
যমাগাদমাগ রিারীকযণ প্রকল্প, কৃরল তথ্য ারবি, খাভাযফারি, ঢাকা , রযচারক,
কৃরল তথ্য ারবি , খাভাযফারি, ঢাকা এয রনকট অেীকায কযরছ যম, এই চুরিদত
ফরণ িত পরাপর অজিদন দচষ্ট থাকফ।
আরভ, রযচারক, কৃরল তথ্য ারবি , খাভাযফারি, ঢাকা, প্রকল্প রযচারক, কৃরল তথ্য
ারবি আধুরনকায়ন ও রিরজটার কৃরল তথ্য ও যমাগাদমাগ রিারীকযণ প্রকল্প, কৃরল
তথ্য ারবি, খাভাযফারি, ঢাকা এয রনকট অেীকায কযরছ যম, এই চুরিদত ফরণ িত
পরাপর অজিদন প্রদয়াজনীয় দমারগতা প্রদান কযফ।

স্বাক্ষ্রযত:

.............................................
প্রকল্প রযচারক
কৃরল তথ্য ারবি আধুরনকায়ন ও
রিরজটার কৃরল তথ্য ও যমাগাদমাগ
রিারীকযণ প্রকল্প, কৃরল তথ্য ারবি,
খাভাযফারি, ঢাকা ।

.............................................
রযচারক,
কৃরল তথ্য ারবি, খাভাযফারি, ঢাকা।

30.06.2020
.............................................
তারযখ

30.06.2020
.............................................
তারযখ
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াংদমাজনী-১
ব্দাংদক্ষ্ (Acronyms)
ক্র.নাং

রফফযণ

ব্দ াংদক্ষ্ (Acronyms)

1.

এআইএ

এরগ্রকারচায ইনপযদভন ারবি

2.

এআইরর

এরগ্রকারচায ইনপযদভন এন্ড করভউরনদকন যন্টায

3.

রফটিরব

ফাাংরাদদ যটরররবন

4.

রিএই

রিাট িদভন্ট অফ এরগ্রকারচাযার এক্সদটনন

14

াংদমাজনী-২: কভিম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াংস্থা এফাং রযভা দ্ধরতয রফফযণ
ক্র.নাং

কাম িক্রভ

কভিম্পাদন সূচকমূ

রফফযণ

১

১.১ কৃলদকয রনকট উদ্ভারফত
জাত এফাং প্রমৄরিয তথ্য
রফস্তায

১.১.১ প্ররক্ষ্ত কৃলক/কৃরল াংরিষ্ট
ব্যরি

আধুরনক কৃরল প্রমৄরি, ই-কৃরল, গণভাধ্যদভ কৃরল ইতযারদ
রফলদয় কৃলক, ম্প্রাযণকভী ও কৃরল াংরিষ্ট
স্যরফধাদবাগীদদয প্ররক্ষ্ণ প্রদান।
আধুরনক কৃরল প্রমৄরি, ই-কৃরল, গণভাধ্যদভ কৃরল ইতযারদ
রফলদয় কৃলক, ম্প্রাযণকভী, নীরতরনধ িাযক ও কৃরল াংরিষ্ট
স্যরফধাদবাগীদদয অফরতকযণ।
আধুরনক কৃরল প্রমৄরি, জাতীয়/আভত্মজিারতক রফলদয় এফাং
ভাভরয়ক কযণীয় রফলদয় অফরতকযণ, ম্প্রাযণ ও
জনদচতনতা সৃরষ্টয রদক্ষ্য যাস্টায মুদ্রণ ও রফতযণ।
পদরয আধুরনক জাত, ই-কৃরল, জরফায়ু নীর প্রমৄরি,
পুরষ্টভান, খায প্ররক্রয়াজতকযণ, মারন্ত্রকীকযণ ইতযারদ
রফলয়রবরিক বুকদরট মুদ্রণ ও রফতযণ।
ভাে ম িাদয়য ম্প্রাযণ কভিকা-রবরিক ভারক ম্প্রাযণ
ফাতিা মুদ্রণ ও রফতযণ।
কৃরল তথ্য, উাি ও প্রমৄরি এফাং যমাগাদমাগ তথ্য ম্বররত
ফারল িক প্রকানা।
কৃরল তথ্য ও প্রমৄরিরবরিক রবরিও াভগ্রী ততরয ও
ম্প্রচাদযয ভাধ্যদভ উদ্বুদ্ধকযণ ও প্রমৄরি ম্প্রাযণ।
কৃরল তথ্য ও প্রমৄরিরবরিক রফজ্ঞান ততরয ও গণভাধ্যদভ
উদ্বুদ্ধকযণ ও প্রমৄরি ম্প্রাযণ।

১.১.২ আদয়ারজত
যরভনায/কভিারা
১.১.৩ মুরদ্রত যাস্টায (বুকদরট,
ররপদরট, যপাডায)
১.১.৪ প্রকারত কৃরলকথা

১.১.৫ প্রকারত ম্প্রাযণ ফাতিা
১.১.৬ প্রকারত কৃরল িাইরয
১.১.৭ রনরভিত রপল্ম/
রপরায/িকুযদভন্টারয
১.১.৮ রনরভিত
টিরব/যযরিও/রফজ্ঞান
১.১.৯ রনরভিত টিরব অনুষ্ঠান (ভাটি
ও ভানুল)
১.১.১০ রনরভিত টিরব অনুষ্ঠান
(ফাাংরায কৃরল)
১.১.১১ কৃরলকথায গ্রাক াংগ্র
১.১.১২ আদয়ারজত যফতায
করথকা/অনুষ্ঠানভারা

২

১.২ ই-কৃরল’য রফত্মায

১.২.১ এআইরর’য উকাযদবাগী

ফাত্মফায়নকাযী ইউরনট

রযভা দ্ধরত এফাং উািসূত্র

দয দপ্তয ও আঞ্চররক
কাম িারয়মূ
(রিএই, না িভুি রফরবন্ন গদফলণা
প্ররতষ্ঠান, রফটিরব, ফাাংরাদদ
যফতায)

আঞ্চররক কাম িারয় মূদয অগ্রগরত
প্ররতদফদন, ভন্ত্রণারদয় যপ্ররযত রফরবন্ন
প্ররতদফদন, দযজরভন ভরনটরযাং
প্ররতদফদন ইতযারদ।

দয দপ্তয ও আঞ্চররক
কাম িারয়মূ

আঞ্চররক কাম িারয় মূদয অগ্রগরত
প্ররতদফদন, ভন্ত্রণারদয় যপ্ররযত রফরবন্ন
প্ররতদফদন, দযজরভন ভরনটরযাং

াধাযণ
ভভত্মব্য

রফটিরবদত প্রচারযত কৃরল তথ্য ও প্রমৄরিরবরিক অনুষ্ঠান
রনভিাণ ও ম্প্রচাদয কারযগযী ায়তা প্রদান।
রফটিরবদত প্রচারযত কৃরল তথ্য ও প্রমৄরিরবরিক প্ররতরদদনয
কযণীয় রফলয়ক অনুষ্ঠান রনভিাণ ও ম্প্রচাদয কারযগযী
ায়তা প্রদান।
ভারক কৃরলকথা রত্রকায় রফরবন্ন কৃরল রফলয়ক রনফন্ধ
প্রকাদয ভাধ্যদভ আধুরনক কৃরল প্রমৄরি ম্প্রাযণ।
ফাাংরাদদ যফতাদযয জাতীয় ও আঞ্চররক ম্প্রচায যকদন্দ্রয
ভাধ্যদভ কৃরল রফলয়ক অনুষ্ঠান/করথকা ম্প্রচাদয কারযগযী
ায়তা প্রদান।
এআইররয ভাধ্যদভ গ্রাভীণ জনাধাযদণয কাদছ কৃরল তথ্য
যফা রফতযণ ও ই-কৃরলয রফস্তায।
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কাম িক্রভ

কভিম্পাদন সূচকমূ

১.৩ খাযভান ও পুরষ্ট
রফলদয় প্রচাযণা,
প্রকানা, বা ও
কভিারায ভাধ্যদভ
দচনতা বৃরদ্ধ

১.৩.১ রনরভিত রপল্ম/রপরায/
িকুযদভন্টারয

১.৪ তজফ ায, বারভি
কদম্পাষ্ট, বুজ ায ও
জীফাণু াদযয ব্যফায
কৃলকদদয রনকট
জনরপ্রয়কযণ
১.৫ রনযাদ পর
ব্যফস্থানা

১.৪.১ রনরভিত রবরিও
িকুযদভন্টারয/ রপরায

১.৫.১ িকুদভন্টাযী রনভিাণ

৬

১.৬ ক্ষ্রতকাযক
যাায়রনক দ্রব্য ব্যফায
হ্রাদয জন্য প্রচাযণা

৭

1.7 মাবিকীকযয়নয
ভাধ্যয়ভ কৃবল ব্যফস্থায
আধুবনকােন কযয়ণ
প্রচাযনা

৩

৪

৫

৮

1.8 কৃবলয়ত নাযীয
অংগ্রণ উদ্ধুিকযয়ন
প্রচাযনা

১.৩.২ মুরদ্রত যাস্টায/
বুকদরট/পদরট
১.৩.৩ আদয়ারজত রদনভা যা

রফফযণ
াংরিষ্ট রফলদয় জনদচতনতা সৃরষ্ট ও উদ্বুদ্ধকযদণয রদক্ষ্য

রপল্ম/রপরায াভগ্রী ততরয ও ম্প্রচায।
খাযভান ও পুরষ্ট রফলদয় অফরতকযণ, ম্প্রাযণ ও
জনদচতনতা সৃরষ্টয রদক্ষ্য যাস্টায মুদ্রণ ও রফতযণ।
যভাফাইর রদনভা বযাদনয াাদে গ্রাভীণ ম িাদয়
খাযভান, পুরষ্ট ও অন্যান্য প্রমৄরিরনবিয রবরিও চররিত্র
প্রদিনী।
াংরিষ্ট রফলদয় রবরিও িকুযদভন্টারয ততরয ও ম্প্রচায।

ফাত্মফায়নকাযী ইউরনট
দয দপ্তয ও আঞ্চররক
কাম িারয়মূ

রযভা দ্ধরত এফাং উািসূত্র

াধাযণ
ভভত্মব্য

প্ররতদফদন ইতযারদ।
আঞ্চররক কাম িারয় মূদয অগ্রগরত
প্ররতদফদন, ভন্ত্রণারদয় যপ্ররযত রফরবন্ন
প্ররতদফদন, দযজরভন ভরনটরযাং
প্ররতদফদন ইতযারদ।

দয দপ্তয ও আঞ্চররক
কাম িারয়মূ

আঞ্চররক কাম িারয় মূদয অগ্রগরত
প্ররতদফদন, ভন্ত্রণারদয় যপ্ররযত রফরবন্ন
প্ররতদফদন, দযজরভন ভরনটরযাং
প্ররতদফদন ইতযারদ।

াংরিষ্ট রফলদয় জনদচতনতা সৃরষ্ট ও উদ্বুদ্ধকযদণয রদক্ষ্য
রবরিও িকুযদভন্টারয ততরয ও ম্প্রচায।

দয দপ্তয ও আঞ্চররক
কাম িারয়মূ

১.৬.১ মুরদ্রত যাস্টায/ররপদরট

ক্ষ্রতকাযক যাায়রনক দ্রব্য ব্যফায হ্রাদয রফলদয়
অফরতকযণ, ম্প্রাযণ ও জনদচতনতা সৃরষ্টয রদক্ষ্য
যাস্টায/ররপদরট মুদ্রণ ও রফতযণ।

দয দপ্তয ও আঞ্চররক
কাম িারয়মূ

1.7.1 িকুয়ভন্টাযী

াংরিষ্ট রফলদয় জনদচতনতা সৃরষ্ট ও উদ্বুদ্ধকযদণয রদক্ষ্য
রবরিও িকুযদভন্টারয ততরয ও ম্প্রচায।

দয দপ্তয ও আঞ্চররক
কাম িারয়মূ

1.7.2 টিবব অনুষ্ঠান (ফাংরায
কৃবল)/ণফতায কবথকা

রফটিরবদত প্রচারযত কৃরল তথ্য ও প্রমৄরি রবরিক প্ররতরদদনয
কযণীয় রফলয়ক অনুষ্ঠান রনভিাণ ও ম্প্রচাদয কারযগযী
ায়তা প্রদান।

1.8.1 িকুয়ভন্টাযী

াংরিষ্ট রফলদয় জনদচতনতা সৃরষ্ট ও উদ্বুদ্ধকযদণয রদক্ষ্য
ষ্য রবরিও িকুযদভন্টারয ততরয ও ম্প্রচায।

দয দপ্তয ও আঞ্চররক
কাম িারয়মূ
(রিএই, না িভুি রফরবন্ন গদফলণা
প্ররতষ্ঠান, রফটিরব, ফাাংরাদদ
যফতায)
দয দপ্তয ও আঞ্চররক
কাম িারয়মূ

আঞ্চররক কাম িারয় মূদয অগ্রগরত
প্ররতদফদন, ভন্ত্রণারদয় যপ্ররযত রফরবন্ন
প্ররতদফদন, দযজরভন ভরনটরযাং
প্ররতদফদন ইতযারদ।
আঞ্চররক কাম িারয় মূদয অগ্রগরত
প্ররতদফদন, ভন্ত্রণারদয় যপ্ররযত রফরবন্ন
প্ররতদফদন, দযজরভন ভরনটরযাং
প্ররতদফদন ইতযারদ।
আঞ্চররক কাম িারয় মূদয অগ্রগরত
প্ররতদফদন, ভন্ত্রণারদয় যপ্ররযত রফরবন্ন
প্ররতদফদন, দযজরভন ভরনটরযাং
প্ররতদফদন ইতযারদ।
আঞ্চররক কাম িারয় মূদয অগ্রগরত
প্ররতদফদন, ভন্ত্রণারদয় যপ্ররযত রফরবন্ন
প্ররতদফদন, দযজরভন ভরনটরযাং
প্ররতদফদন ইতযারদ।

1.8.2 ণফতায কবথকা

ফাাংরাদদ যফতাদযয জাতীয় ও আঞ্চররক ম্প্রচায যকদন্দ্রয
ভাধ্যদভ কৃরল রফলয়ক অনুষ্ঠান/করথকা ম্প্রচাদয কারযগযী

দয দপ্তয ও আঞ্চররক
কাম িারয়মূ

আঞ্চররক কাম িারয় মূদয অগ্রগরত
প্ররতদফদন, ভন্ত্রণারদয় যপ্ররযত রফরবন্ন
প্ররতদফদন, দযজরভন ভরনটরযাং
প্ররতদফদন ইতযারদ।
আঞ্চররক কাম িারয় মূদয অগ্রগরত
প্ররতদফদন, ভন্ত্রণারদয় যপ্ররযত রফরবন্ন
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রফফযণ
ায়তা প্রদান।

৯

1.9 মুবজফ মুবজফ তফল ম
উৎমান

1.8.3 টিবব অনুষ্ঠান (ফাংরায
কৃবল)

রফটিরবদত প্রচারযত কৃরল তথ্য ও প্রমৄরিরবরিক প্ররতরদদনয
কযণীয় রফলয়ক অনুষ্ঠান রনভিাণ ও ম্প্রচাদয কারযগযী
ায়তা প্রদান।

1.9.1 বরপয়রট/ণপাল্ডায

দ্য উিাযকৃত উকূরীে জবভ ও ামুবদ্রক দ্বীয় কৃবল
প্রচাযণা বফলেক ররপদরট মুদ্রণ ও রফতযণ।

1.9.2 িকুয়ভন্টাযী /বপরায

াংরিষ্ট রফলদয় জনদচতনতা সৃরষ্ট ও উদ্বুদ্ধকযদণয রদক্ষ্য

রবরিও িকুযদভন্টারয ততরয ও ম্প্রচায।

১০

1.10 ভাননীে
প্রধানভিীয এক ইবি
জবভও ণমন অনাফাদী না
থায়ক বফলেক প্রচাযনা।

1.10.1 বপল্ম/বপরায

াংরিষ্ট রফলদয় জনদচতনতা সৃরষ্ট ও উদ্বুদ্ধকযদণয রদক্ষ্য

রবরিও িকুযদভন্টারয ততরয ও ম্প্রচায।

ফাত্মফায়নকাযী ইউরনট
(রিএই, না িভুি রফরবন্ন গদফলণা
প্ররতষ্ঠান, রফটিরব, ফাাংরাদদ
যফতায)
দয দপ্তয ও আঞ্চররক
কাম িারয়মূ
(রিএই, না িভুি রফরবন্ন গদফলণা
প্ররতষ্ঠান, রফটিরব, ফাাংরাদদ
যফতায)
দয দপ্তয ও আঞ্চররক
কাম িারয়মূ

দয দপ্তয ও আঞ্চররক
কাম িারয়মূ

দয দপ্তয ও আঞ্চররক
কাম িারয়মূ

রযভা দ্ধরত এফাং উািসূত্র

াধাযণ
ভভত্মব্য

প্ররতদফদন, দযজরভন ভরনটরযাং
প্ররতদফদন ইতযারদ।
আঞ্চররক কাম িারয় মূদয অগ্রগরত
প্ররতদফদন, ভন্ত্রণারদয় যপ্ররযত রফরবন্ন
প্ররতদফদন, দযজরভন ভরনটরযাং
প্ররতদফদন ইতযারদ।
আঞ্চররক কাম িারয় মূদয অগ্রগরত
প্ররতদফদন, ভন্ত্রণারদয় যপ্ররযত রফরবন্ন
প্ররতদফদন, দযজরভন ভরনটরযাং
প্ররতদফদন ইতযারদ।
আঞ্চররক কাম িারয় মূদয অগ্রগরত
প্ররতদফদন, ভন্ত্রণারদয় যপ্ররযত রফরবন্ন
প্ররতদফদন, দযজরভন ভরনটরযাং
প্ররতদফদন ইতযারদ।
আঞ্চররক কাম িারয় মূদয অগ্রগরত
প্ররতদফদন, ভন্ত্রণারদয় যপ্ররযত রফরবন্ন
প্ররতদফদন, দযজরভন ভরনটরযাং
প্ররতদফদন ইতযারদ।
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াংদমাজনী-৩: অন্যান্য ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/অরধদপ্তয/াংস্থায রনকট প্রতযারত স্যরনরদ িষ্ট কভিম্পাদন ায়তামূ
প্ররতষ্ঠাদনয নাভ

রিএই

রফটিরব

ফাাংরাদদ
যফতায

াংরিষ্ট কাম িক্রভ

াংরিষ্ট কভিম্পাদন সূচক

উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকট াংরস্দষ্ট
ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয প্রতযারত
ায়তা

কৃরলকথা রত্রকায গ্রাক
াংখ্যা

১.১.৭ প্রকারত (কৃরলকথা) ভাে ম িাদয় কৃরলকথায গ্রাক
াংগ্র।

এআইরর কাম িক্রভ
ভরনটরযাং

১.২.২ এআইররয
উকাযদবাগী

এআইররয কাম িক্রভ
ভরনটরযাং

ভাটি ও ভানুল অনুষ্ঠান
ম্প্রচায

১.১.১২ ম্প্রচারযত টিরব
অনুষ্ঠান

অনুষ্ঠানটি রনভিাণ ও ম্প্রচায
অব্যাত যাখা।

ফাাংরায কৃরল অনুষ্ঠান
ম্প্রচায

১.১.১৩ ম্প্রচারযত টিরব
অনুষ্ঠান

অনুষ্ঠানটি রনভিাণ ও ম্প্রচায
অব্যাত যাখা।

টকদা/করথকা অনুষ্ঠান
ম্প্রচায

১.১.১৪ ম্প্রচারযত
টকদা/করথকা

কৃরল তথ্য ও প্রমৄরিরবরিক
রফরবন্ন টকদা অনুষ্ঠান
ম্প্রচায অব্যাত যাখা।

টকদা/করথকা এফাং
অন্যান্য রনয়রভত অনুষ্ঠান
ম্প্রচায

১.১.১৪ টকদা

কৃরল তথ্য ও প্রমৄরিরবরিক
রফরবন্ন টকদা অনুষ্ঠান
ম্প্রচায অব্যাত যাখা।

প্রতযাায যমৌরিকতা

প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য
প্রবাফ

কৃরল তথ্য ারবিদয যজরা/উদজরা ম িাদয়
যকাদনা জনফর না থাকায় যজরা/উদজরা কৃরল
অরপদয ায়তায় গ্রাক াংগ্র ও কৃরলকথা
রফতযণ কযা য়।
উদজরা কৃরল অরপদয ায়তায়
এআইররয কাম িক্রভ ভরনটরযাং ও প্রদয়াজনীয়
দমারগতা প্রদান কযা দয় থাদক।

কৃরলকথা প্রকা ও
রফতযদণয রক্ষ্যভাত্রা পূযণ
ব্যাত দফ।

কৃরল তথ্য ারবি অনুষ্ঠানটি রনভিাদণ
প্রদয়াজনীয় তথ্য ও কারযগযী ায়তা রদদয়
থাদক। রফটিরবদত অনুষ্ঠানটি ম্প্রচারযত য়।
কৃরল তথ্য ারবি অনুষ্ঠানটি রনভিাদণ
প্রদয়াজনীয় তথ্য ও কারযগযী ায়তা রদদয়
থাদক। রফটিরবদত অনুষ্ঠানটি ম্প্রচারযত য়।
রফটিরব ও ফাাংরাদদ যফতাদযয জাতীয় ও
আঞ্চররক কাম িারয়মূদয ভাধ্যদভ
কৃরলরবরিক টকদা/অনুষ্ঠান ম্প্রচারযত য়
যমখাদন কৃরল তথ্য ারবি অনুষ্ঠান রনভিাদণ
কারযগযী ায়তা প্রদান কদয।
রফটিরব ও ফাাংরাদদ যফতাদযয জাতীয় ও
আঞ্চররক কাম িারয়মূদয ভাধ্যদভ
কৃরলরবরিক টকদা/অনুষ্ঠান ম্প্রচারযত য়
যমখাদন কৃরল তথ্য ারবি অনুষ্ঠান রনভিাদণ
কারযগযী ায়তা প্রদান কদয।

এআইররয ভাধ্যদভ
উকাযদবাগী কৃলদকয
রক্ষ্যভাত্রা পূযণ ব্যাত
দফ।
অনুষ্ঠানটিয ভাধ্যদভ কৃরল
তথ্য ও প্রমৄরি ম্প্রচায
ব্যাত দফ।
অনুষ্ঠানটিয ভাধ্যদভ কৃরল
তথ্য ও প্রমৄরি ম্প্রচায
ব্যাত দফ।
অনুষ্ঠান ম্প্রচায ব্যাত
দফ।

অনুষ্ঠান ম্প্রচায ব্যাত
দফ।
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