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কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর, মর্মনষসাংহ অঞ্চল এর কম িসম্পােদনর সাষব িক ষচত্র 

(Overview Performance of DAE, Mymensingh Region) 
 

 

সাম্প্রষতক অজিন, চযাদলঞ্জ এবাং ভষবষ্যৎ পষরকল্পনা 

সাম্প্রষতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রিান অজিনসমূহ 

 

কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তদরর আওতায়দেদশর কচৌদ্দটি অঞ্চদলর মদে ময়মনষসাংহ অঞ্চল অন্যতম। সদরজষমন উইাং এর কার্ িক্রমসমূহ 

বাস্তবায়দনর জন্য এই অঞ্চল সকল কেনীর কৃিকদের জন্য লাগসই ও কেকসই উন্নত কৃষি প্রযুষক্ত ষবস্তাদরর এ মহান োষয়ত্ব পালন কদর র্াদে। 

ক্রমহ্রাসমান চািদর্াগ্য জষম কেদক ক্রমবি িমান জনদগাষষ্ঠর খাদ্য ও পুষষ্ট চাষহো পূরদণর লদক্ষয খাদদ্য স্বয়াংসম্পূণ িতা অজিদনর িারাবাষহকতা 

রক্ষা করা বড় চযাদলঞ্জ হদলও কৃিকদের চাষহো অনুর্ায়ী প্রযুষক্ত হস্তান্তদরর মােদম ষবগত ষতন বছদর চাল, গম, ভূট্টা, আলু ও শাক-সব্জীর 

উৎপােন বৃষদ্ধ করদত সক্ষম হদয়দছ। সম্প্রসারণ কার্ িক্রম কজারোরকরদণর মােদম ষবগত ষতন বছদর এ অঞ্চদল চাদলর কমাে উৎপােন হদয়দছ 

১৩৫.৪২৪ লক্ষ কমেঃ েন এবাং ২০২০-২১ ইাং অে ি বছদর কমাে খাদ্য শস্য (চাল+গম+ভট্টা) উৎপােন হদয়দছ ৪৭.২৩ লক্ষ কমেঃ েন। খাদ্য শস্য 

উৎপােদন স্বয়াংসম্পূণ িতা অজিদনর লদক্ষয ষবষভন্ন ফসদলর আধুষনক ও ঘাত সষহষ্ণু জাত, পাষন সােয়ী প্রযুষক্ত, সুিম মাত্রায় সার ব্যবহার, পাষচ িাং, 

আধুষনক চািাবাে,  মানসম্পন্ন বীজ উৎপােন ও সাংরক্ষণ, মাটির স্বাস্থ সুরক্ষায় জজব ও সবুজ সার জতরী ও ব্যবহার বৃষদ্ধ ইতযাষে প্রযুষক্ত 

সম্প্রসারদণ সাফল্য অষজিত হদয়দছ। ষনরাপে ফসল উাংপােদনর লদক্ষয এক বছদর ৭০টি ষনরাপে সবজী গ্রাম ও ২টি আইষপএম মদেল ইউষিয়ন 

বাস্তবায়ন এবাং ২১৮টি আধুষনক কৃষি র্ন্ত্রপাষত(কম্বাইন্ড হারদভস্টার) ষবতরণ ও কমাে জনদগাষষ্ঠর প্রায় অদি িক নারীদক কৃষিদত সম্পৃক্তায়দনর 

লদক্ষ নারীসহ ষবগত দুই বছদর প্রায় ৭৭ হাজার কৃিক/কৃিাণীদক লাগসই আধুষনক প্রযুষক্তর উপর প্রষশক্ষণ প্রোন করা হদয়দছ।  

সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ 

কেদশ প্রষত বছর চািদর্াগ্য জষম হ্রাস পাওয়ায় ক্রমবি িমান জনদগাষষ্ঠর খাদ্য ও পুষষ্ট চাষহো পূরণাদে ি কেকসই ফসল উৎপােন ষনষিতকরণ, 

জলবায়ুগত পষরবতিন জষনত ঝুঁষক কমাকাদবলা ও দূদর্ িাগপূণ ি এলাকায় চাষহো ষভষিক প্রযুষক্ত সম্প্রসারণ, জষমর স্বাস্থয, উব িরতা শষক্ত রক্ষার 

মােদম জষমর উৎপােনশীলতা বৃষদ্ধ, ক্রপদজাষনাং, কসচ কাদর্ ি ভূ-গভিস্থ পাষনর ব্যবহার কষমদয় ভূ-উপষরস্থ পাষনর েক্ষ ব্যবহার, সুিম মাত্রায় ও 

েক্ষভাদব সারসহ অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার ষনষিতকরণ, খামার র্ান্ত্রীষককরণ, দ্রুত ও সহদজ প্রযুষক্ত সম্প্রসারদণ ই-কৃষি প্রবতিন, গদবিণা-

সম্প্রসারণ-কৃিক সমন্বয় সািন শষক্তশালীকরণ, কৃষিদত নারীর সম্পৃক্তকরণ এবাং েক্ষতা বৃষদ্ধকরণ, সম্প্রসারণ কমীর েক্ষতা উন্নয়ন এবাং 

কৃিক/কৃিানীদের প্রযুষক্তগত জ্ঞান ও েক্ষতা বৃষদ্ধকরণ কৃষির উন্নয়দন বড় চযাদলঞ্জ। 

ভষবষ্যৎ পষরকল্পনা 

এসষেষজ এর ২ নম্বর অভীষ্ট বাস্তবায়ন ষনষিতকরদণর জন্য ২০৩০ সাদলর মদে উাংপােনশীলতা ষিগুন করার লদক্ষয ষবষভন্ন ফসদলর আধুষনক 

উচ্চফলনশীল ও হাইষিে জাত সম্প্রসারণ, মাটির স্বাস্থয সুরক্ষা ও সার ব্যবস্থাপনা, পষরদবশ বান্ধব প্রযুষক্ত সম্প্রসারণ, জলবায়ুগত পষরবতিদনর 

কারদন সম্ভাব্য দূদর্ িাগপ্রবণ এলাকায় উপদর্াগী কৃষি প্রযুষক্ত সম্প্রসারণ, কসচ কাদর্ িভূ-উপষরস্থ ও বৃষষ্টর পাষনর েক্ষ ব্যবহার, কৃিক পর্ িাদয় 

মানসম্পন্ন বীজ উৎপােন, সাংরক্ষণ ও ষবতরণ, মানসম্পন্ন ও রপতানীদর্াগ্য ফল, সবজী চাি এলাকা সম্প্রসারণ, বসতবাষড়র আষেনার 

কার্ িকর ব্যবহার, শস্য ষবন্যাদস োল,কতল, মসলা ও সবজী জাতীয় ফসল অন্তিভূক্ত কদর ফসদলর বহুমূখীতা এবাং ষনষবড়তা বৃষদ্ধ, ”বাাংলাদেশ 

গ্যাপ” সূচনা এবাং বাস্তবায়দনর মােদম ষনরাপে খাদ্য উৎপােন, সম্প্রসারণ কমীর প্রযুষক্তগত জ্ঞান ও েক্ষতা উন্নয়ন, কৃিক/কৃিাণীদের 

প্রযুষক্তগত জ্ঞান বৃষদ্ধকরণ, দ্রুত প্রযুষক্ত ষবস্তাদরই-কৃষি প্রবতিন, খামার র্ান্ত্রীকীকরণ, শুদ্ধাচার ককৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়দনর মােদম আষে িক 

ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন। 

 

২০২১-২২ অে ি বছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজিনসমূহ 

 সম্প্রসারণ কার্ িক্রম কজারোরকরদণর মােদম ২০২১-২২অে িবছদর চাদল কমাে উৎপােন লক্ষমাত্রা ৪৫.৪৬ লক্ষ কম:েন। 

 লাগসই  আধুষনক প্রযুষক্তর উপর ৬৮ হাজার কৃিক কৃিাণীদক প্রষশক্ষণ প্রোন। 

 আধুষনক প্রযুষক্তর উপর ১৮০০ জন সম্প্রসারণ কমীদক প্রষশক্ষণ প্রোন। 

 আধুষনক জাত ও প্রযুষক্ত সম্প্রসারদণ ৩২০০০টি প্রেশ িনী স্থাপন। 

 ককাষভে-১৯ কমাকাদবলায় খাদ্যপণ্য/কৃষিজাতপণ্য/নাস িাষর ব্যবসা/বীজ উৎপােদন ১জন নারী প্রষক্রয়াজাতকারী/উদদ্যাক্তা সৃষষ্ট। 

 উন্নয়ন সহায়তার মােদম ৩০০টি কৃষি র্ন্ত্রপাষত ষবতরণ। 

 

৩ 



 

প্রস্তাবনা(Preamble) 

প্রাভিষ্ঠাভনক দক্ষ্িা বৃভি, স্বচ্ছিা ও জবাবভদভহ সজারদার করা, সুশােন েংহিকরণ এবং েম্পনদর 

র্থার্থ ব্যবহার ভনভিিকরনণর র্াধ্যনর্ রূপকল্প ২০৪১ এর র্থার্থ বাস্তবায়ননর লনক্ষ্য- 

 

 

অষতষরক্ত পষরচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর, ময়মনষসাংহ অঞ্চল, ময়মনষসাংহ 

 

এবাং 

 

মহাপষরচালক, কৃষিসম্প্রসারণ অষিেপ্তর, খামারবাষড়, ঢাকা  

 এর মদে ২০২১ সাদলর জুন মাদসর ২২ তাষরদখ এই বাষি িক কম িসম্পােন চুষক্ত স্বাক্ষষরত হল। 

 

 এই চুষক্তদত স্বাক্ষরকারী উভয় পক্ষ ষনম্নষলষখত ষবিয়সমূদহ সম্মত হদলনেঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪ 



কসকশন-১ 

েপ্তর/সাংস্থার রূপকল্প(Vision), অষভলক্ষয(Mission),কম িসম্পােদনর কক্ষত্র এবাং কার্ িাবলী: 

১.১  রূপকল্প (Vision) : 

ফসদলর কেকসই ও লাভজনক উৎপােন। 

 

১.২ অষভলক্ষয (Mission) : 

কেকসই ও লাভজনক ফসল উৎপােন বৃষদ্ধ ষনষিতকরদণর লদক্ষ েক্ষ, ফলপ্রসু, ষবদকন্দ্রীকৃত, এলাকাষনভ ির, চাষহোষভষিক এবাং সমষন্বত কৃষি 

সম্প্রসারণ কসবা প্রোদনর মােদম সকল কেনীর কৃিকদের প্রযুষক্ত জ্ঞান ও েক্ষতা বৃষদ্ধকরণ। 

 

১.৩ কম িসম্পােদনর কক্ষত্র  

১. ফসদলরউৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃষদ্ধকরণ। 

২. কৃষি উপকরদণর সহজলভযতা ও সরবরাহ বৃষদ্ধকরণ। 

৩. কম ি ব্যবস্থাপনায় কপশাোষরত্ব ও সক্ষমতার উন্নয়ন। 

৪. মাটির স্বাস্থযসুরক্ষায় ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও রক্ষণাদবক্ষণ। 

৫. কনর্ ম গভিশীলিা বৃভিনি র্ভনটভরং সজারদারকরণ। 

 

১.৩.২ সুশাসন ও সাংষ্কারমূলক কম িসম্পােদনর কক্ষত্র 

১. সুশাসন ও সাংষ্কারমূলক কার্ িক্রদমর বাস্তবায়ন কজারোরকরণ। 

 

১.৪  কার্ িাবলী(Functions) : 
 

১. কৃষি সম্প্রসারণ কমী ও কৃিকদের প্রযুষক্তগত জ্ঞান ও েক্ষতা বৃষদ্ধর মােদম আধুষনক প্রযুষক্ত সম্প্রসারণ কার্ িক্রম গ্রহণ। 

২.   গদবিণা প্রষতষ্ঠাদনর সাদে সমন্বয় কজারোরকরণ। 

৩.  কৃভি েংভিষ্ট ভবভিন্ন প্রভিষ্ঠাননর োনথ ের্ন্বয় োধন। 

৪.  কৃভি উপকরণ (োর ও বালাইনাশক) েরবরাহ ভনভিকিকরনণর লনক্ষ্য ভবভেআইভে অনুনর্াভদি োর ভিলার ভননয়ানগ েহায়িা   

    প্রদান, খুচরা োর ভবনক্রিা ও বালাইনাশক ভিলার ভননয়াগ প্রদান।  

৫.  আধুষনক প্রযুষক্তর উপর সম্প্রসারণ কমীদের প্রষশক্ষণ প্রোন। 

৬.  কৃষিঋণ প্রাষপ্তদত কৃিকদক সহায়তা োন, দুদর্ িাগ কমাকাদবলা ও কৃষি পুনব িাসন কার্ িক্রম বাস্তবায়ন করা। 

৭.  কৃষি উপকরদণর (সার, বীজ ও বালাইনাশক) সরবরাহ ষনষিতকরণ। 

৮.  কৃষি র্ান্ত্রকীবরদণ সম্প্রসারণ কসবা কজারোরকরণ ও উন্নয়ন সহায়তার মােদম র্ন্ত্রপাষত ষবতরণ। 

৯.মাটির স্বাস্থয সুরক্ষায় জজব ও সুিম সার ব্যবহার ষনষিতকরণ। 

১০.কসচ এলাকা বৃষদ্ধ এবাং পাষন সােয়ী প্রযুষক্ত ব্যবহাদর কৃিকদের উৎসাষহতকরণ। 

১১.শস্য ষবন্যাদস োল, কতল, মসলা, ভূট্টা ও সবজী জাতীয় ফসল অন্তিভূষক্তর মােদম শদস্যর বহুমুখীতা ও ষনষবড়তা বৃষদ্ধকরণ। 

১২.সুিমমাত্রায় সার ও অন্যান্য কৃষি উপকরদণর েক্ষ ব্যবহাদরকৃিকদেরদক উৎসাষহতকরণ/পরামশ ি প্রোন। 

১৩.কৃিক পর্ িাদয় মানসম্পন্ন বীজ উৎপােন, সাংরক্ষণ ও ষবতরণ। 

 

 

 

5  



 

সেকশন-২ 

ষবষভন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব(Outcome/Impact) 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব  

কম িসম্পােন সূচকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃত অজিন 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষপণ   
ষনি িাষরত  লক্ষযমাত্রা 

অজিদনর কক্ষদত্র কর্ৌেভাদব 

োষয়ত্বপ্রাপ্ত  

মন্ত্রণালয়/ষবভাগ/ 

সাংস্হাসমূদহর নাম 

উপািসূত্র 

 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

খাদ্য শদস্যর পর্ িাপ্ততা 

উৎপাষেত চাল (কম িসম্পােন সূচক-

১.১.১, ১.১.২, ১.১.৩, ১.১.৪,,১.১.৫, 

১.১.৬, ১.৩.১, ১.৩.২) 

লক্ষ 

কম.েন 

৪৫.১২৪৩২ ৪৫.১৯১৭৫ 

 

৪৫.৪৬৯৭৭ ৪৫.৪৮ ৪৫.৫০ ষবদুযৎ ষবভাগ, 

ষবএআরআই, 

ষবআরআরআই, 

ষবএষেষস, ষবএমষেএ, 

এসআরষেআই, এসষসএ, 

ষবনা, ষবএইউ, 

এআইএস, ষেএএম 

 

 

 

ষবষবএস ও 

ষেএই’র কর্ৌে 

প্রষতদবেন 

উৎপাষেত গম(কম িসম্পােন সূচক-

১.১.১, ১.১.২, ১.১.৩, ১.১.৪,,১.১.৫, 

১.১.৬, ১.৩.১, ১.৩.২) 

লক্ষ 

কম.েন 

০.২২৪৬৫  ০.২৩৬৮০ 

 

০.২৫৮৯৮ 

 

০.২৫৯০০ ০.২৬০০০ 

উৎপাষেত ভূট্টা(কম িসম্পােন সূচক-

১.১.১, ১.১.২, ১.১.৩, ১.১.৪,,১.১.৫, 

১.১.৬, ১.৩.১, ১.৩.২) 

লক্ষ 

কম.েন 

১.৮৯৬০০ 

 

১.৮১০২৫ 

 

১.৯৭৬৬৫ 

 

১.৯৮ ১.৯৯ 

আলু ও সব্জী শদস্যর 

পর্ িাপ্ততা 

উৎপাষেত আলু (কম িসম্পােন সূচক-

১.১.১, ১.১.২, ১.১.৩, ১.১.৪,,১.১.৫, 

১.১.৬, ১.৩.১, ১.৩.২) 

লক্ষ 

কম.েন 

৩.০২০৮০ 

 

৩.৩৬০৪৫ 

 

৩.৪৯৩৫০ ৩.৫০০ ৩.৬০০ 

উৎপাষেত সবষজ (কম িসম্পােন সূচক-

১.১.১, ১.১.২, ১.১.৪,,১.১.৫, ১.১.৬, 

১.৩.১, ১.৩.২) 

লক্ষ 

কম.েন 

১২.৫৪৬০০ ১৩.৫৬৪৫০ ১৪.৫৬৫০০ ১৪.৬৯৩ ১৪.৮৫৫ 

োল জাতীয় ফসদলর 

পর্ িাপ্ততা 

উৎপাষেত োল জাতীয় 

ফসল(কম িসম্পােন সূচক-১.১.১, 

১.১.২, ১.১.৪,,১.১.৫, ১.১.৬, ১.৩.১, 

১.৩.২) 

লক্ষ 

কম.েন 

০.০২২৬৫ ০.০২৪৬০ ০.০২৬৮০ ০.০২৮০০ ০.০৩০০০ 

কৃষির আধুষনকায়ন 

 

সরবরাহকৃত কৃষি 

র্ন্ত্রপাষত(কম িসম্পােন সূচক-২.২.১) 

সাংখ্যা ১৭৮ ২০৩ ৩০০ ৩০০ ৩০০   

 

 



৬ 

 

সেকশন-৩কম িসম্পােন পষরকল্পনা 

 

কম িসম্পােন 

কক্ষত্র 

কক্ষদত্রর র্ান কার্ িক্রম  

 

কম িসম্পােন সূচক গণনা 

পদ্ধষত 

একক কম ি 

সম্পােন 

সূচদকর 

মান 

প্রকৃত অজিন 

 

 

লক্ষযমাত্রা/ষনণ িায়ক (২০২১-২২) 

 

প্রদক্ষপণ  

 

 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ 

 

 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-২০ ২০২০২১ অসািারণ অষত 

উিম 

উিম চলষত 

মান 

চলষত 

মাদনর 

ষনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কম িসম্পােন কক্ষত্রসমূহ 

১.ফসদলর  

উৎপােন ও 

উৎপােনশীলতা 

বৃষদ্ধ। 

২৩ 

১.১ উদ্ভাষবত জাত 

ও প্রযুষক্ত কৃিক 

পর্ িাদয় সম্প্রসারণ 

 

১.১.১. প্রষশষক্ষত 

কৃিক/কৃিাণী 

সমষষ্ট সাংখ্যা ৩ ৮৭৯০৬ ৬৭৪৪০ ৬৮০০০ ৬৪৯৩৭ ৬১৮৭৫ ৫৮৮১২ ৫৫৭৫০ ৬৬০০০ ৬৭০০০ 

১.১.২স্থাষপত প্রেশ িনী সমষষ্ট সাংখ্যা ৩ ২১১৭৪ ৩০০০০ ৩২০০০ ৩০৭৫০ ২৯৫০০ ২৮২৫০ ২৭০০০ ৩২৫০০ ৩৩০০০ 

১.১.৩ মুষজব বি ি উপলদক্ষ 

স্থাষপত সমলদয়  প্রেশ িনী 

সমষষ্ট সাংখ্যা ৩ ০ ৪ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ১০ 

১.১.৪.প্রষশষক্ষত কম িকতিা সমষষ্ট সাংখ্যা ২ ১৯৪৫ ২১৫০ ২২৫০ ২০০০ ১৭৫০ ১৫০০ ১২৫০ ২৪০০ ২৫০০ 

১.১.৫. মষনেষরাংকৃত কৃষি 

সম্প্রসারণ  কার্ িক্রম  

সমষষ্ট সাংখ্যা ২ ০ ০ ৪০ ৩৭ ৩৪ ৩১ ২৮ ৪২ ৪৪ 

১.১.৬ মাঠ ষেবস সমষষ্ট সাংখ্যা ২ ১৪৪২ ১৩৮৫ ১৫০০ ১৪২৫ ১৩৫০ ১২৭৫ ১২০০ ১৫৫০ ১৬০০ 

১.১.৭.আদয়াষজত 

কসষমনার/ওয়াকিশপ 

সমষষ্ট সাংখ্যা ২ ১৬ ৬ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৯ ১০ 

১.২ কৃষি ষবিদয় 

ই-তথ্য কসবা প্রোন 

১.২.১ অনলাইন সার সুপাষরশ 

গ্রহদণ কৃিকদের উিুদ্ধকরণ 

সমষষ্ট সাংখ্যা ২ ০ ০ ৩৫০০ ৩২০০ ২৯০০ ২৬০০ ২৩০০ ৩৬০০ ৩৭০০ 

১.২.২ কৃষি ষবিয়ক এপস 

ব্যবহাদর কৃিকদের উিুদ্ধকরণ 

সমষষ্ট সাংখ্যা ২ ০ ৯৫০০০ ৭০০০০ ৬৯৫০০ ৬৯০০০ ৬৮৫০০ ৬৮০০০ ৭২০০০ ৭৪০০০ 

১.২.৩ কৃষি আবহাওয়া 

ষবিয়ক ক্ষুদে বাতিা প্রোন 

সমষষ্ট সাংখ্যা ২ ৩১২৪ ৫০৩০ ৫০৩০ ৪৬০০ ৪১৭০ ৩৭৪০ ৩৩১০ ৫১৫০ ৫৭০০ 

 

 

৭ 

 



 

 

কম িসম্পােন 

কক্ষত্র 

কক্ষদত্রর মান কার্ িক্রম  

 

কম িসম্পােন সূচক গণনা 

পদ্ধষত 

একক কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/ষনণ িায়ক (২০২১-২২) 

 

প্রদক্ষপণ  

২০২২-২৩ 

 

প্রদক্ষপণ 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ অসািারণ অষত 

উিম 

উিম চলষত 

মান 

চলষত 

মাদনর 

ষনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কম িসম্পােন কক্ষত্রসমূহ 

২.কৃষি 

উপকরদণর 

সহজলভযতা ও 

সরবরাহ 

বৃষদ্ধকরণ। 

১৫ 

২.১ মানসম্পন্ন 

সার/বালাইনাশক 

সরবরাহ কার্ িক্রম 

ব্যবস্থাপনা 

 

২.১.১ র্াচাইকৃত সাদরর 

নমুনা 

সমষষ্ট সাংখ্যা ৩ ০ ০ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৫০ ২৫০ ৩০০ 

২.১.২ নবায়নকৃত 

বালাইনাশক পষরদবশক 

লাইদসন্স  

গড় % ৩ ০ ০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০ 

২.১.৩ পষরেশ িনকৃত সার 

ও বারাইনাশদকর 

কোকান 

সমষষ্ট সাংখ্যা ৩ ০ ০ ৩৫০০ ৩০০০ ২৫০০ ২০০০ ১৫০০ ৪০০০ ৪৫০০ 

২.২. ককাষভে-১৯ 

কমাকাদবলায় কৃষি 

খাদত প্রেি প্রদণােনার 

আওতায় কার্ িক্রম গ্রহন 

২.২.১.মুষজব বি ি 

উপলদক্ষ উন্নয়ন 

সহায়তায় সরবরাহকৃত 

কৃষি র্ন্ত্রপাষত 

সমষষ্ট সাংখ্যা ৩ ২২৭ ১৫০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ১০০ ৩০০ ৩০০ 

২.৩. প্রযুষক্ত ও 

কাষরগষর সহায়তা 

প্রোন, এদগ্রা প্রদসষসাং 

ব্যবসা উৎসাষহতকরণ 

এবাং কম িসাংস্থান সৃষষ্ট 

২.৩.১ ককাষভে- ১৯ 

কমাকাদবলায় 

খাদ্যপন্য/কৃষিজাত 

পন্য/নাস িারী ব্যবসা/বীজ 

উৎপােদন সৃষ্ট নারী 

প্রষক্রয়াজাতকারী/উদদ্যা

ক্তা 

সমষষ্ট সাংখ্যা ৩ ০ ০ ১ - - - - ২ ৩ 

৩. কম ি 

ব্যবস্থাপনায় 

সক্ষমতা ও 

কপশাোষরদত্বর 

উন্নয়ন 

১০ ৩.১ আঞ্চষলক বৃষি 

প্রযুষক্ত সম্প্রসারণ 

কষমটির সভা আদয়াজন 

৩.১.১ আদয়াষজত 

আঞ্চষলক বৃষি প্রযুষক্ত 

সম্প্রসারণ কষমটির সভা  

সমষষ্ট সাংখ্যা ৫ ০ ০ ৩ ২ ১ - - ৩ ৩ 

৩.২ কম িকতিা-

কম িচারীদের েক্ষতা 

বৃষদ্ধ সাংক্রান্ত কার্ িক্রম 

৩.২.১ প্রোনকৃত 

প্রষশক্ষণ 

সমষষ্ট সাংখ্যা ৫ ০ ০ ৩ ২ ১ - - ৪ ৫ 

 

৮ 



 

 

 

কম িসম্পােন 

কক্ষত্র 

কক্ষদত্রর মান কার্ িক্রম  

 

কম িসম্পােন সূচক গণনা 

পদ্ধষত 

একক কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষযমাত্রা/ষনণ িায়ক (২০২১-২২) 

 

প্রদক্ষপণ  

২০২২-২৩ 

 

প্রদক্ষপণ 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ অসািারণ অষত 

উিম 

উিম চলষত 

মান 

চলষত 

মাদনর 

ষনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কম িসম্পােন কক্ষত্রসমূহ 

৪।মাটির স্বাস্থয 

সুরক্ষায় 

ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন ও 

রক্ষণাদবক্ষণ। 

১০ ৪.১. ভূ-উপষরস্থ 

পাষনর ব্যবহার 

উৎসাষহত করার জন্য 

পাষন সাংরক্ষণ,  

ক্ষুদ্রদসচ কার্ িক্রম  

সম্প্রসারণ 

৪.১. ১ স্থাষপত কসালার 

প্যাদনল যুক্ত কসচর্ন্ত্র 

সমষষ্ট সাংখ্যা ৩ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ - - - 

৪.১.২ কম িকতিাদের 

পষরেষশ িত ম্থাষপত 

কসালার প্যাদনলযুক্ত কসচ 

র্ন্ত্র 

সমষষ্ট সাংখ্যা ৪ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ - - - 

৪.২. প্রযুষক্ত ও 

কাষরগষর সহায়ো 

প্রোন, এদগ্রা প্রদসষসাং 

ব্যবসা উৎসাষহতকরণ 

এবাং কম িসাংস্থান সৃষষ্ট 

৪.২.১. ককাষভে- ১৯ 

কমাকাদবলায় জজব সার 

ও ভাষম ি কদম্পাস্ট ষবিদয় 

সৃষ্ট উদদ্যাক্তা 

 

সমষষ্ট সাংখ্যা ৩ ০ ০ ১ - - - - ২ ৩ 

৫। কদম ি 

গষতশীলতা 

বৃষদ্ধদত মষনটিষরাং 

কজারাোরকরণ 

১২ ৫.১ কজলা েপ্তর 

পষরেশ িন 

৫.১.১ কযাশ বষহ 

তোরষক 

সমষষ্ট সাংখ্যা ১ ০ ০ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ৪ ৪ 

৫.১.২ স্টক বষহ তোরষক সমষষ্ট সাংখ্যা ১ ০ ০ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ৪ ৪ 

৫.১.৩ প্রষশক্ষণ 

মাস্টারদরাল তোরষক 

সমষষ্ট সাংখ্যা ১ ০ ০ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ৪ ৪ 

৫.১.৪ ষত্র কলাম 

করষজস্ট্রার তোরষক 

সমষষ্ট সাংখ্যা ১ ০ ০ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ৪ ৪ 

 

 

 

 

৯ 



 

 

 

কম িসম্পােন 

কক্ষত্র 

কক্ষদত্রর মান কার্ িক্রম  

 

কম িসম্পােন সূচক গণনা 

পদ্ধষত 

একক কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

প্রকৃত অজিন 

 

 

লক্ষযমাত্রা/ষনণ িায়ক (২০২১-২২) 

 

প্রদক্ষপণ  

২০২২-২৩ 

 

প্রদক্ষপণ 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ অসািারণ অষত 

উিম 

উিম চলষত 

মান 

চলষত 

মাদনর 

ষনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কম িসম্পােন কক্ষত্রসমূহ 

 
 

 ৫.২ উপদজলা েপ্তর 

পষরেশ িন 

৫.২.১ কযাশ বষহ 

তোরষক 

সমষষ্ট সাংখ্যা ১ ০ ০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১১ ১২ 

৫.২.২ স্টক বষহ, বরাদ্দ 

ও ষবল ভাউচার তোরষক 

সমষষ্ট সাংখ্যা ১ ০ ০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১১ ১২ 

৫.২.৩ প্রষশক্ষণ 

মাস্টারদরাল তোরষক 

সমষষ্ট সাংখ্যা ১ ০ ০ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ৪ ৪ 

৫.২.৪ প্রদণােনা ও 

পুনব িাসন মাস্টারদরাল 

তোরষক 

সমষষ্ট সাংখ্যা ১ ০ ০ ২ ২ ২ ১ ১ ২ ২ 

৫.৩ ব্লক পষরেশ িণ ৫.৩.১ এস এ এ ও 

োদয়রী পরীষবক্ষণ 

সমষষ্ট সাংখ্যা ১ ০ ০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩২ ৩৩ 

৫.৩.২ প্রেশ িনী করষজস্ট্রার 

পরীষবক্ষণ 

সমষষ্ট সাংখ্যা ১ ০ ০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩২ ৩৩ 

৫.৩.৩ প্রেশ িনী মাঠ 

পষরেশ িন 

সমষষ্ট সাংখ্যা ১ ০ ০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩২ ৩৩ 

৫.৩.৪ কৃিক সাক্ষাত ও 

পরামশ ি প্রোন 

সমষষ্ট সাংখ্যা ১ ০ ০ ২৭২ ২৬২ ২৫২ ২৪২ ২৩২ ২৯০ ৩০০ 

 

 

 

 

 

১০ 



 

 

কম িসম্পােন কক্ষত্র কক্ষদত্রর র্ান কার্ িক্রম কর্ মেম্পাদন সূচক গণনা 

পদ্ধষত 

একক কর্ মেম্পাদন 

সূচনকর র্ান 
প্রকৃি অজমন 

লক্ষ্যর্াত্রা/ষনণ িায়ক(২০২১-২২) প্রদক্ষপণ 

২০২২-২৩ 

 

প্রদক্ষপণ২০২৩-

২৪ 

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অোধারণ অভি 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলভি 

র্ান 

চলভি 

র্াননর 

ভননে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কম িসম্পােদনর কক্ষত্র 

১, সুশাসন ও সাংস্কার মূলক 

কার্ িক্রদমর বাস্তবায়ন 

কজারোরকরণ 

৩০ ১.১ শুদ্ধাচার 

কম িপষরকল্পনা বাস্তবায়ন 

১.১.১শুদ্ধাচার 

কম িপষরকল্পনা 

বাস্তবাষয়ত 

ক্রমপুষঞ্জভূত প্রাপ্ত  

নম্বর ১০          

১.২ ই-গভন্যিান্স/ উদ্ভাবন 

কম িপষরকল্পনা বাস্তবায়ন 

১.২.১ ই-গভন্যিান্স/ 

উদ্ভাবন 

কম িপষরকল্পনা 

বাস্তবাষয়ত 

ক্রমপুষঞ্জভূত প্রাপ্ত  

নম্বর 
১০          

১.৩ তথ্য অষিকার 

কম িপষরকল্পনা বাস্তবায়ন 

১.৩ তথ্য অষিকার 

কম িপষরকল্পনা 

বাস্তবাষয়ত 

ক্রমপুষঞ্জভূত প্রাপ্ত  

নম্বর ৩ 

         

১.৪ অষভদর্াগ প্রষতকার 

কম িপষরকল্পনা বাস্তবায়ন 

১.৪ অষভদর্াগ 

প্রষতকার 

কম িপষরকল্পনা 

বাস্তবাষয়ত 

ক্রমপুষঞ্জভূত প্রাপ্ত  

নম্বর 
৪ 

         

১.৫ কসবা প্রোন প্রষতশ্রুষত 

কম িপষরকল্পনা বাস্তবায়ন 

১.৫ কসবা প্রোন 

প্রষতশ্রুষত 

কম িপষরকল্পনা 

বাস্তবাষয়ত 

ক্রমপুষঞ্জভূত প্রাপ্ত  

নম্বর 
৩ 

         

১১ 



 

 



সাংদর্াজনী -১শব্দ সাংদক্ষপ 

ক্রেঃ নাং শব্দ সাংদক্ষপ ষববরণ 

১ ষেএই ষেপাে িদমন্ট অব এষগ্রকালচারাল এক্সদেনশন 

২ এআইএস এষগ্রকালচারাল ইনফরদমশন সাষভ িস 

৩ ষবআরআরআই বাাংলাদেশ রাইস ষরসাচ ি ইনষস্টটিউে 

৪ ষবএআরআই বাাংলাদেশ এষগ্রকালচারাল ষরসাচ ি ইনষস্টটিউে 

৫ ষবএষেষস বাাংলাদেশ এষগ্রকালচারাল কেদভলপদমন্ট কদপ িাদরশন 

৬ ষবদজআরআই বাাংলাদেশ জুে ষরসাচ ি ইনষস্টটিউে 

৭ এসআরষেআই সদয়ল ষরদসাস ি কেদভলপদমন্ট ইনষস্টটিউে 

৮ এসষসএ সীে সাটি িষফদকশন এদজন্সী 

৯ ষবনা বাাংলাদেশ ইনষস্টটিউে অব ষনউষিয়ার এষগ্রকালচার 

১০ ষবএইউ বাাংলাদেশ এষগ্রকালচারাল ইউষনভারষসটি 

১১ ষেএএম ষেপাে িদমন্ট অব এষগ্রকালচারাল মাদকিটিাং 

১২ ষবএমষেএ বদরন্দ্র মালটিপারপাস ি কেদভলপদমন্ট অেষরটি 

১৩ নাো ন্যাশনাল এষগ্রকালচারালদেষনাং একাদেমী 

১৪ এনএষপষে ন্যাশনাল একাদেষম ফর প্লাষনাং এযান্ড কেদভলপদমন্ট 

১৫ ষসষপটিইউ কসন্ট্রাল প্রষকউরদমন্ট কেকষনকযাল ইউষনে 

১৬ ষবএআরষস বাাংলাদেশ এষগ্রকালচারালষরসাচ ি  কাউষন্সল 

১৭ এসএআরএস জাতীয় এষগ্রকালচারালগদবিণা ষসদস্টম 

 

 

 

 

১৩



 

সাংদর্াজনী- ২কম িসম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক 

কার্ িক্রম কর্ মেম্পাদন সূচক বাস্তবায়নকারী অনুভবিাগ, অভধশাখা, শাখা লক্ষযমাত্রা অজিদনর প্রর্াণক 
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১.১. উদ্ভাষবত জাত এবাং প্রযুষক্তর সম্প্রসারণ ১.১.১ প্রষশষক্ষত কৃিক উপদজলা কৃষি অষফস প্রষশক্ষদণর ষচঠি, কৃিক তাষলকা উপদজলা 

ওয়ারী ষবভাজন 

১.১.২ স্থাষপত প্রেশনী উপদজলা কৃষি অষফস কৃিক তাষলকা (১০%),  উপদজলা ওয়ারী 

ষবভাজন 

১.১.৩ মুষজব বি ি উপলদক্ষ সমলদয় প্রেশ িনী উপদজলা কৃষি অষফস কৃিক তাষলকা, প্রেশ িনী করষজস্টার, সাঠ 

ষেবস 

১.১.৪  প্রষশষক্ষত কম িকতিা আঞ্চষলককার্ িালয় প্রষশক্ষদণর ষচঠি, কম িকতিার তাষলকা  

১.১.৫ মষনেষরাংকৃত কৃষি সম্প্রসারণ  কার্ িক্রম আঞ্চষলক কার্ িালয় পষরেশ িন প্রষতদবেন 

১.১.৬ মাঠ ষেবস উপদজলা কৃষি অষফস ষচঠি, ছষব কযাপশন সহ 

১.১.৭ আদয়াষজত কসষমনার/ওয়াকিশপ আঞ্চষলক কার্ িালয় কসষমনার/ওয়াকিশদপর ষচঠি, হাষজরা 

১.২ কৃষি ষবিদয় ই-তথ্য কসবা প্রোন ১.২.১ অনলাইন সার সুপাষরশ গ্রহদণ কৃিকদের উিুদ্ধকরণ উপদজলা কৃষি অষফস পরামশ ি গ্রহণকারী কৃিক তাষলকা 

১.২.২ কৃষি ষবিয়ক এপস ব্যবহাদর কৃিকদের উিুদ্ধকরণ উপদজলা কৃষি অষফস পরামশ ি গ্রহণকারী কৃিক তাষলকা 

১.২.৩ কৃষি আবহাওয়া ষবিয়ক ক্ষুদে বাতিা প্রোন উপদজলা কৃষি অষফস পরামশ ি গ্রহণকারী কৃিক তাষলকা 
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১৫ 

কার্ িক্রম কর্ মেম্পাদন সূচক বাস্তবায়নকারী অনুভবিাগ, অভধশাখা, শাখা লক্ষযমাত্রা অজিদনর প্রর্াণক 
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২.১ মানসম্পন্ন সার ও বালাইনাশক সরবরাহ কার্ িক্রম 

ব্যবস্থাপনা 

২.১.১ র্াচাইকৃত সাদরর নমুনা উপদজলা কৃষি অষফস প্রষতদবেন 

২.১.২ নবায়নকৃত বালাইনাশক পষরদবশক লাইদসন্স  কজলা পর্ িাদয়র েপ্তর প্রষতদবেন 

২.১.৩ পষরেশ িনকৃত বারাইনাশদকর কোকান সকল কজলা / উপদজলা পর্ িাদয়র েপ্তর প্রষতদবেন 

২.২. ককাষভে-১৯ কমাকাদবলায় কৃষি খাদত প্রেি প্রদণােনার 

আওতায় কার্ িক্রম গ্রহণ 

২.২.১.মুষজব বি ি উপলদক্ষ উন্নয়ন সহায়তায় 

সরবরাহকৃত কৃষি র্ন্ত্রপাষত 

উপদজলা কৃষি অষফস কৃিক তাষলকা 

২.৩. প্রযুষক্ত ও কাষরগষর সহায়ো প্রোন, এদগ্রা প্রদসষসাং 

ব্যবসা উৎসাষহতকরণ এবাং কম িসাংস্থান সৃষষ্ট 

২.৩.১ ককাষভে- ১৯ কমাকাদবলায় খাদ্যপন্য/কৃষিজাত 

পন্য/নাস িারী ব্যবসা/বীজ উৎপােদন সৃষ্ট নারী 

প্রষক্রয়াজাতকারী/উদদ্যাক্তা 

আঞ্চষলককার্ িালয় উদদ্যাক্তার তাষলকা 

৩.১ আঞ্চষলক বৃষি প্রযুষক্ত সম্প্রসারণ কষমটির সভা আদয়াজন ৩.১.১ আদয়াষজত আঞ্চষলক কৃষি প্রযুষক্ত সম্প্রসারণ 

কষমটির সভা  

আঞ্চষলক কার্ িালয় সভার পত্র. কার্ িষববরনী 

৩.২ কম িকতিা-কম িচারীদের েক্ষতা বৃষদ্ধ সাংক্রান্ত কার্ িক্রম ৩.২.১ প্রোনকৃত প্রষশক্ষন আঞ্চষলক কার্ িালয় প্রষশক্ষনােী মদনানয়ন পত্র 

৪.১. ভূ-উপষরস্থ পাষনর ব্যবহার উৎসাষহত করার জন্য পাষন 

সাংরক্ষণ, ক্ষুদ্রদসচ কার্ িক্রম সম্প্রসারণ 

৪.১. ১ স্থাষপত কসালার প্যাদনল যুক্ত কসচর্ন্ত্র উপদজলা কৃষি অষফস গ্রুদপর তাষলকা 

৪.১.২ কম িকতিাদের পষরেষশ িত স্থাষপত কসালার 

প্যাদনলযুক্ত কসচ র্ন্ত্র 

আঞ্চষলক কার্ িালয় পষরেশ িন প্রষতদবেন 

৪.২. প্রযুষক্ত ও কাষরগষর সহায়তা প্রোন, এদগ্রা প্রদসষসাং 

ব্যবসা উৎসাষহতকরণ এবাং কম িসাংস্থান সৃষষ্ট 

৪.২.১. ককাষভে- ১৯ কমাকাদবলায় জজব সার ও ভাষম ি 

কদম্পাস্ট ষবিদয় সৃষ্ট উদদ্যাক্তা 

 

আঞ্চষলক কার্ িালয় উদদ্যাক্তার তাষলকা 



 

 

 

 

১৬ 

কার্ িক্রম কর্ মেম্পাদন সূচক বাস্তবায়নকারী অনুভবিাগ, অভধশাখা, শাখা লক্ষযমাত্রা অজিদনর প্রর্াণক 
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৫.১ কজলা েপ্তর পষরেশ িন ৫.১.১ কযাশ বষহ তোরষক আঞ্চষলক কার্ িালয় পষরেশ িন কনাে/ষনদে িশনা/ পরামশ ি পত্র 

৫.১.২ স্টক বষহ তোরষক আঞ্চষলক কার্ িালয় প্রষতদবেন 

৫.১.৩ প্রষশক্ষণ মাস্টারদরাল তোরষক আঞ্চষলক কার্ িালয় প্রষতদবেন 

৫.১.৪ ষত্র কলাম করষজস্ট্রার তোরষক আঞ্চষলক কার্ িালয় প্রষতদবেন 

৫.২ উপদজলা েপ্তর পষরেশ িন ৫.২.১ কযাশ বষহ তোরষক কজলাকার্ িালয় পষরেশ িন কনাে/ষনদে িশনা/ পরামশ ি পত্র 

৫.২.২ স্টক বষহ, বরাদ্দ ও ষবল ভাউচার তোরষক কজলা  কার্ িালয় পষরেশ িন কনাে/ষনদে িশনা/ পরামশ ি পত্র 

৫.২.৩ প্রষশক্ষণ মাস্টারদরাল তোরষক কজলা  কার্ িালয় পষরেশ িন কনাে/ষনদে িশনা/ পরামশ ি পত্র 

৫.২.৪ প্রদণােনা ও পুনব িাসন মাস্টারদরাল তোরষক আঞ্চষলক কার্ িালয় পষরেশ িন কনাে/ষনদে িশনা/ পরামশ ি পত্র 

৫.৩ ব্লক পষরেশ িণ ৫.৩.১ এস এ এ ও োদয়রী পরীষবক্ষণ উপদজলাকার্ িালয় পষরেশ িন কনাে/ষনদে িশনা/ পরামশ ি পত্র 

৫.৩.২ প্রেশ িনী করষজস্ট্রার পরীষবক্ষণ উপদজলাকার্ িালয় পষরেশ িন কনাে/ষনদে িশনা/ পরামশ ি পত্র 

৫.৩.৩ প্রেশ িনী মাঠ পষরেশ িন উপদজলাকার্ িালয় পষরেশ িন কনাে/ষনদে িশনা/  

 

 

 

পরামশ ি পত্র 

৫.৩.৪ কৃিক স্বাক্ষাত ও পরামশ ি প্রোন উপদজলাকার্ িালয় পষরেশ িন কনাে/ষনদে িশনা/ পরামশ ি পত্র 



 

 

 

সাংদর্াজনী-৩ :অন্য অষফদসর সদে সাংষিষ্ট কম িসম্পােন সূচকসমূহ 

কার্ মক্রর্ কর্ মেম্পাদন সূচক কর্সকল অষফদসর সাদে সাংষিষ্ট সাংষিষ্ট অষফদসর সাদে কার্ িক্রম সমন্বদয়র 

ককৌশল 

উদ্ভাষবত জাত এবাং প্রযুষক্তর সম্প্রসারণ ১.১.২ স্থাষপত প্রেশ িনী ষবএআরআই,ষবআরআরআই,ষবনা োপ্তষরক কর্াগাদর্াগ 

উদ্ভাষবত জাত এবাং প্রযুষক্তর সম্প্রসারণ ১.১.৪ প্রষশষক্ষত কম িকতিা ষবএআরআই,ষবআরআরআই, ষবনা, নাো োপ্তষরক কর্াগাদর্াগ 

উদ্ভাষবত জাত এবাং প্রযুষক্তর সম্প্রসারণ ১.১.৭ আদয়াষজত কসষমনার/ওয়াকিশপ ষবএআরআই, ষবআরআরআই,ষবনা, োপ্তষরক কর্াগাদর্াগ 

আঞ্চষলক বৃষি প্রযুষক্ত সম্প্রসারণ 

কষমটির সভা আদয়াজন 

৩.১.১ অনুষষ্ঠত আঞ্চষলক বৃষি প্রযুষক্ত 

সম্প্রসারণ কষমটির সভা  

ষবএআরআই, ষবআরআরআই,ষবনা, এসআরষেআই োপ্তষরক কর্াগাদর্াগ 

কম িকতিা-কম িচারীদের েক্ষতা বৃষদ্ধ 

সাংক্রান্ত কার্ িক্রম 

৩.২.১ প্রোনকৃতপ্রষশক্ষন নাো, এনএষপষে, ষসষপটিইউ োপ্তষরক কর্াগাদর্াগ 

 

 

 

 

 

 

 

১৭ 



 আঞ্চভলক/র্াঠ পর্ মানয়র কার্ মালনয়র জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কম ি-পষরকল্পনা, ২০২১-২০২২  পভরভশষ্ট ক 

আঞ্চভলক/র্াঠ পর্ মানয়র কার্ মালনয়র নাম: অষতষরক্ত পষরচালদকর কার্ িালয়, ময়মনষসাংহ অঞ্চল, ময়মনষসাংহ 

কার্ িক্রদমর নাম কম িসম্পােন 

সূচক 

 

সূচদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনরো

ষয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যষক্ত/পে 

২০২১-২০২২ 

অে িবছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগষত পষরবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্র্ 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজিন 

১ম 

ককায়াে িার 

২য় 

ককায়াে িার 

৩য় 

ককায়াে িার 

৪ে ি 

ককায়াে িার 

কমাে 

অজিন 

অষজিত 

মান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাষতষ্ঠাষনক ব্যবস্থা……………………..২৬ 

১.১ জনষতকতা কষমটির সভা 

আদয়াজন 

সভা 

আদয়াষজত 

৪ সাংখ্যা অষতষরক্ত 

পষরচালক  

৪ লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন        

১.২ জনষতকতা কষমটির সভার 

ষসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  

বাস্তবাষয়ত 

ষসদ্ধান্ত 

৬ 

 

% সাংষিষ্টকম িক

তিা ও 

কফাকালপদয়ন্ট 

১০০ লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজিন        

১.৩সুশােন প্রভিষ্ঠার ভনভর্ত্ত 

অাংশীজদনর 

(stakeholders) 

অাংশগ্রহদণ  সভা 

অনুষষ্ঠত সভা ৪ সাংখ্যা অষতষরক্ত 

পষরচালক  

৪ লক্ষযমাত্রা        

অজিন        

১.৪শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রষশক্ষণ 

আদয়াজন 

প্রষশক্ষণ 

আদয়াষজত 

২ সাংখ্যা অত্র েপ্তর ও 

অঞ্চলািীন 

সাংষিষ্ট 

কম িকতিা 

২ 

৪০ জন 

লক্ষযমাত্রা - ১ 

২০ 

- ১ 

২০  

   

অজিন        

১.৫কর্ ম-পভরনবশ উন্নয়ন 

(স্বাস্থ্যভবভধঅনুেরণ/ 

টিওএন্ডইভুক্ত অনকনজা 

র্ালার্াল ভবনষ্টকরণ/পভরষ্কার-

পভরচ্ছন্নিা বৃভি ইিযাভদ) 

উন্নত কম ি-

পষরদবশ 

৩ সাংখ্যা 

ও 

তাষরখ 

অষতষরক্ত 

পষরচালক ও 

সাংষিষ্ট সকল 

৩ 

৩০/১২/২১ 

৩১/৩/২২ 

৩০/৬/২২ 

লক্ষযমাত্রা - ১ 

 

৩১/১২/২১ 

১ 

 

৩১/৩/২২ 

১ 

৩০/৬/২২ 

  সাংদর্াজনী-

১ 

অজিন        

১.৬জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কম ি-পষরকল্পনা, ২০২১-২২ ও 

জত্রমাষসক পষরবীক্ষণ প্রষতদবেন 

দপ্তর/েংস্থ্ায় োষখল ও স্ব স্ব 

ওনয়বোইনট আপনলািকরণ 

কম ি-

পষরকল্পনা ও 

জত্রমাষসক 

প্রষতদবেন 

োষখলকৃত ও 

আপনলািকৃত 

৪ তাষরখ  জনষতকতা 

কষমটি 

কম িপষর: 

২৫-৬-২১ 

প্রাষন্তক: 

১৭-১০-২১ 

১৬-১-২২ 

১৭-৪-২২ 

লক্ষযমাত্রা কম িপষর: 

২৫-৬-২১ 

১৭-১০-২১ ১৬-১-২২ ১৭-৪-২২    

অজিন        

১.৭ শুদ্ধাচারপুরস্কারপ্রোনএবাং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদেরতাষলকাওদয়বসা

ইদেপ্রকাশ 

প্রেিপুরস্কার ৩ তাষরখ অষতষরক্ত 

পষরচালক 

২৪-৬-২২   

৩০-৬-২২ 

লক্ষযমাত্রা    ২৪-৬-২২ 

৩০-৬-২২ 

   

অজিন        

২. ক্রদয়র কক্ষদত্র শুদ্ধাচার ………………….৪ 

২.১ ২০২১-২২ অে িবছদররক্রয়-

পষরকল্পনা ওদয়বসাইদেপ্রকাশ 

 

 

ক্রয়-

পষরকল্পনাও

কয়বসাইদেপ্র

কাষশত 

৪ তাষরখ অষতষরক্ত 

পষরচালক 

৩১-৭-২১   

৩১-১২-২১ 

লক্ষযমাত্রা ৩১-৭-২১ ৩১/১২/২১ - -    

অজিন        
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কার্ িক্রদমর নাম কম িসম্পােন 

সূচক 

 

সূচদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর

োষয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যষক্ত/পে 

২০২১-২০২২ 

অে িবছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগষত পষরবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজিন 

১ম 

ককায়াে িা

র 

২য় 

ককায়াে িার 

৩য় 

ককায়াে িার 

৪ে ি 

ককায়াে িার 

কমাে 

অজিন 

অষজিত 

মান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩. শুদ্ধাচার সাংষিষ্ট এবাং দুনীষত প্রষতদরাদি সহায়ক অন্যান্য কার্ িক্রম………….. ২০  

৩.১ কৃিক তাষলকা সাংগ্রহপূব িক 

কেষলদফান/দমাবাইদলর মােদম 

ষবনামূদল্য কৃিকদের ষনকে 

ষবনামূদল্য কৃষি উপকরণ ( মার, 

বীজ ও অন্যান্য) ও নগে সহায়তা 

ষবতরদণ স্বেতা ষনষিতকরণ 

কেষলদফান/দমা

বাইদলর মােদম 

তথ্য সাংগৃহীত 

৪ সাংখ্যা অষতষরক্ত 

পষরচালক 

৮০ লক্ষযমাত্রা ২০ ২০ ২০ ২০   সাংদর্াজনী-

২ 

অজিন        

৩.২ সাদরর ষেলাদরর তাষলকা 

সাংগ্রহপূব িক জেবচয়দনর মােদম 

সার ষবক্রয় কার্ িক্রম ( সার 

সাংগ্রহ/মজুে সঠিক আদছ ষকনা ও 

সঠিক োদম সার ষবক্রয় হদে 

ষকনা) মষনেষরাং 

মষনেষরাংকৃত 

প্রষতদবেন 

৪ % অঞ্চদলর  

সাংষিষ্ট সকল 

 

১০০ লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজিন        

৩.৩ শুিাচার প্রভিষ্ঠা ও দূনীভি 

প্রভিনরানধ েহায়ক সিাগান 

ভনব মাচন এবং এ েংক্রান্ত 

ভলফনলট/নপাস্টার প্রণয়ন ও 

প্রচার/ভবিরণ 

ভলফনলট 

প্রণীি/প্রচাভরি 

৪ তাষরখ অষতষরক্ত 

পষরচালক ও 

কফাকাল 

পদয়ন্ট  

১০০০ লক্ষযমাত্রা ২৫০ ২৫০ ২৫০ ২৫০    

অজিন        

৩.৪ষভষেও/অনলাইন/কেষলকনফা

রষন্সাং এর মােদম অিীনস্থ 

অষফদসরকার্ িক্রম মষনেষরাং 

কনফাদরন্স 

অনুষষ্ঠত 

৪ সাংখ্যা অষতষরক্তপষর

চালক  

 

৪ লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন        

৩.৫ কম িশালা/সভা/প্রষশক্ষদনর 

মােদম কম িকতিা-কম িচারীদের 

দূণীষতর কারণ ও কুফল সম্পিদক 

সদচতন করা ও ইষতবাচক 

দৃষষ্টভষে জতরীদত 

উিুদ্ধকরণ/সহায়তাকরণ 

আদয়াষজত 

কম িশালা/সভা/প্র

ষশক্ষন 

৪ সাংখ্যা অষতষরক্ত 

পষরচালক ও 

কফাকাল 

পদয়ন্ট  

২ 

৬০ জন 

লক্ষযমাত্রা - ১ 

৩০ 

- ১ 

৩০ 

   

অজিন        

 

ভব:দ্র:- সকান ক্রভর্নকর কার্ মক্রর্ প্রনর্াজয না হনল িার কারণ েংভিষ্ট আইন/ভবভধ/নীভির্ালা পর্ মানলাচনাপূব মক র্ন্তব্য কলানর্ উনেখ করনি হনব। 
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সাংদর্াজনী-১ 

কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তদরর ২০২১-২২ অে িবছদরর কম ি-পষরদবশ উন্নয়ন (কার্ িক্রম নাং ১.৫): 

ক্র: 

নাং 

কার্ িক্রদমর নাম বাস্তবায়ন প্রষক্রয়া প্রমানক মন্তব্য 

১ স্বাস্থষবষি অনুসরণ কদর সভা, প্রষশক্ষণ ও কম িশালা 

আদয়াজন। 

সভা,প্রষশক্ষণ ও কম িশালায় অাংশগ্রহনকারীগণদক ষনষে িষ্ট 

দূরদত্ব আসন গ্রহদনর ব্যবস্থা গ্রহন। 

পত্র, ছষব  

২ Covid-19 প্রষতদরািক স্বাস্থ সুরক্ষা সামগ্রী 

সরবরাহ। 

কম িকতিা-কম িচারীদের স্বাস্থ সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ। স্বাস্থ সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাদহর 

মাষ্টার করাল 

 

৩ স্বাস্থষবষি প্রষতপালদন কম িকতিা ও কম িচারীদের 

সদচতনতা বৃষদ্ধ। 

স্বাস্থষবষি প্রষতপালন সাংক্রান্ত ষলফদলে প্রণয়ন ও ষবতরণ 

অেবা এ সাংক্রান্ত ভপভিভে ভিজাইন ভিভজটাল সপাস্টার তিভর 

ও স্থ্াপন। 

ষলফদলদের নমুনা/ছষব  

৪ অষফদসর কষরদোর, ষসষড় ও েয়দলে পষরস্কার 

পষরেন্ন রাখা। 

পষরেন্ন কমীর মােদম অষফদসর কষরদোর, ষসষড়, েয়দলে 

পষরস্কার পষরেন্ন রাখা এবাং ষনয়ষমত তোরষক। 

অষফস আদেশ ও ছষব  

৫ কষরদোদর ফুদলর েব রাখা/ন্থাপন। অষফদসরদদসৌন্দর্ ি বৃষদ্ধদত কষরদোদর ষবষভন্ন িরদণর ফুদলর 

েব স্থাপন এবাং ফুদলর গাছ বা কসৌন্দর্ িবি িনমূলক গাছ 

লাগাদনা। 

ছষব  

৬ টিওএন্ডই ভূক্ত অদকদজা মালামাল ষবনষ্ট করা। ষবষি কমাতাদবক কষমটি গঠদনর মােদম অদকদজা মালামাল 

তাষলকাভূক্তকরণ ও ষবনষ্টকরণ 

কষমটি গঠন, সভার কার্ িষববরনী ও 

ষবনষ্টকরদণর তথ্য 

 

 

 

সাংদর্াজনী-২ 

কৃভি েম্প্রোরণ অভধদপ্তনরর ২০২১-২২ অে িবছদরর জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কম িপষরকল্পনার কার্ িক্রম নাং ৩.১সাংষিষ্ট তথ্য: 

 

ক্রেঃনাং কৃিদকর নাম ও ঠিকানা কমাবাইল নম্বর কৃষি উপকরণ (সার, বীজ) ও নগে 

সহায়তা কপদয়দছন ষকনা 

মন্তব্য 

     

 

ষবেঃ দ্রেঃকম িপষরকল্পনার কার্ িক্রম নাং ৩.১অনুর্ায়ী উপদরাক্ত ছদকর মােদম কৃিদকর প্রদয়াজনীয় তথ্য ১ম ককায়াে িাদরর প্রষতদবেদনর সাদে সাংযুক্ত করা হদব।  

২০ 

 



সাংদর্াজনী-৫ ই-গিন্যমান্স ও উদ্ভাবন কর্ মপভরকল্পনা, ২০২১-২২ 

 

ক্রম  
কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মেম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ মেম্পাদন 

সূচনকর র্ান 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অোধারণ উত্তর্ চলভি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] ই-নভথর ব্যবহার বৃভি   [১.১.১] ই-ফাইনল সনাটষনস্পষিকৃত % ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] িথ্য বািায়ন 

হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়নন েকল সেবা 

বক্স হালনাগাদকৃি 

েংখ্যা ১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] ষবষভন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাষে 

িথ্য বািায়নন প্রকাষশত 

েংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গিন্যমান্স ও উদ্ভাবন 

কর্ মপভরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[৩.১.১] কম িপষরকল্পনা বাস্তবায়ন 

সাংক্রান্ত প্রষশক্ষণ আদয়াষজত  

 ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কর্ মপভরকল্পনার বাস্তবায়ন 

অগ্রগভি পর্ মানলাচনা েংক্রান্ত েিা 

আনয়াভজি 

েংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কর্ মপভরকল্পনার অধ মবাভি মক 

স্ব-মূল্যায়ন প্রভিনবদন ঊর্ধ্মিন 

কর্তমপনক্ষ্র ভনকট সপ্রভরি 

িাভরখ ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ [৪.১] একটি উদ্ভাবনী ধারণা/ সেবা 

েহভজকরণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন কার্ িক্রম 

বাস্তবায়ন  

[৪.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধারনা/ 

সেবা েহভজকরণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

কার্ িক্রম বাস্তবাষয়ত  

তাষরখ  ৫ ২৮/২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 

 

 

 

 

২১ 

 

 



 

সাংদর্াজনী-৬ মন্ত্রণালয়/ষবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রষতষ্ঠান/েপ্তর সাংস্থা/মাঠ পর্ িাদয়র েপ্তর এর কসবা প্রোন প্রষতশ্রুষত বাস্তবায়ন কম িপষরকল্পনা, ২০২১-২০২২  

কার্ মক্রনর্র 

সক্ষ্ত্র 

 

র্ান 
কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মেম্পাদন 

সূচক 

প্রমাণক 

 

একক 

 

কর্ মে

ম্পাদন 

সূচনকর 

র্ান 

প্রকৃি 

অজমন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অজমন 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অোধার

ণ 

অভি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলভি 

র্ান 

চলভি 

র্াননর 

ভননে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাভিষ্ঠাভনক 

 

 

১৩ 

[১.১] কসবা প্রোন প্রষতশ্রুষত 

পভরবীক্ষ্ণ কভর্টির ভেিান্ত 

বাস্তবায়ন 

[১.১.১]ভেিান্ত 

বাস্তবাভয়ি 

বাস্তবায়ন 

প্রষতদবেন 
% ৮ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] কসবা প্রোন প্রষতশ্রুষত 

জত্রমাষসক ষভষিদত 

হালনাগােকরণ   

[১.২.১] 

ওদয়বসাইদে 

প্রষত জত্রমাষসদক 

হালনাগােকৃত 

ওদয়বসাইদে 

হালনাগােকৃত 

কসবা প্রোন 

প্রষতশ্রুষত 

সাংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

েক্ষ্র্িা 

অজমন 
১২ 

[২.১] কসবা প্রোন প্রষতশ্রুষত 

ষবিয়ক  প্রষশক্ষণ আদয়াজন  

 

[১.১.১]প্রষশক্ষণ 

আদয়াষজত 

প্রষশক্ষণ 

আদেশ, 

আদলাচযসূষচ, 

প্রষশক্ষণােীদের 

তাষলকা, 

হাষজরাশীে 

 

েংখ্যা 

 

৫ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সেবা প্রদান ভবিনয় 

সস্টকনহাল্ডারগনণর ের্ন্বনয় 

অবভহিকরণ েিা আনয়াজন 

[১.৩.১]অবষহত

করণ সভা 

অনুষষ্ঠত 

সভার 

কার্ িষববরণী 
েংখ্যা ৭ - - ২ ১ - - - 

 

 

২২ 

 

 



 

সাংদর্াজনী-৭মন্ত্রণালয়/ষবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রষতষ্ঠান/েপ্তর সাংস্থা/ মাঠ পর্ িাদয়র েপ্তর এর অষভদর্াগ প্রষতকার ব্যবস্থা সাংক্রান্ত কম িপষরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

কার্ মক্রনর্র 

সক্ষ্ত্র 

 

র্ান 
কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মেম্পাদন 

সূচক 

 

 

প্রমাণক 
একক 

 

কর্ মেম্পাদন 

সূচনকর র্ান 

প্রকৃি 

অজমন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃি 

অজমন 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অোধারণ 
অভি 

উত্তর্ 
উত্তর্  

চলভি 

র্ান 

চলভি 

র্াননর 

ভননে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাভিষ্ঠাভনক 

ব্যবস্থাপনা 

 

 

৫ 

[১.১] অষভদর্াগ ষনষ্পষি কম িকতিা 

(অষনক) ও আষপল কম িকতিার তথ্য 

ওদয়বসাইদে জত্রমাষসক ষভষিদত 

হালনাগােকরণ  

[১.১.১] অভনক ও 

আভপল কর্ মকিমার 

িথ্য হালনাগাদকৃি 

এবং ওনয়বোইনট 

আপনলািকৃি 

হালনাগাে 

সম্পদন্নর 

সরকাষর পত্র, 

ওদয়বসাইদের 

ষলাংক 

সাংখ্যা 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

পভরবীক্ষ্ণ ও 

েক্ষ্র্িা 

উন্নয়ন 

 

২০ 

[২.১] ষনষে িষ্ট সমদয় অনলাইন/ 

অফলাইদন প্রাপ্ত অষভদর্াগ ষনষ্পষি 

এবাং ষনষ্পষি সাংক্রান্ত মাষসক 

প্রষতদবেন উর্ধ্িতন কর্তিপক্ষ বরাবর 

কপ্ররণ   

[২.১.১] অষভদর্াগ 

ষনষ্পষিকৃত  

ষনষ্পষি 

প্রষতদবেন 

% 
৮ 

 
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কম িকতিা/কম িচারীদের 

অষভদর্াগ প্রষতকার ব্যবস্থা এবাং 

ষজআরএস সফেওয়যার ষবিয়ক 

প্রষশক্ষণ আদয়াজন 

[২.২.১] প্রষশক্ষণ 

আদয়াষজত 

অষফস 

আদেশ, 

আদলাচযসূষচ, 

উপষস্থষতর 

হাষজরা 

সাংখ্যা 
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] তত্রর্াভেক ভিভত্তনি পভরবীক্ষ্ণ 

এবং তত্রর্াভেক পভরবীক্ষ্ণ প্রভিনবদন 

উর্ধ্মিন কর্তমপনক্ষ্র ভনকট সপ্ররণ 

[২.৩.১] তত্রর্াভেক 

প্রভিনবদন সপ্রভরি 

পষরবীক্ষণ 

প্রষতদবেন সাংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অষভদর্াগ প্রষতকার ব্যবস্থাপনা 

ষবিদয় কস্টকদহাল্ডারগদণর সমন্বদয় 

অবষহতকরণ সভা  

[২.৪.১] সভা 

অনুষষ্ঠত 

সভার 

কার্ িষববরণী সাংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 

 

২৩ 



সাংদর্াজনী-৮ তথ্য অষিকার ষবিদয় ২০২১-২২ অে িবছদরর বাষি িক কম িপষরকল্পনা (সকল সরকাষর অষফদসর জন্য প্রদর্াজয) 

কার্ মক্রনর্র 

সক্ষ্ত্র 

 

র্ান 
কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মেম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ মেম্পাদন 

সূচনকর র্ান 

প্রকৃি 

অজমন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অজমন 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

প্রর্াণক অোধারণ 
অভি 

উত্তর্ 
উত্তর্  

চলভি 

র্ান 

চলভি 

র্াননর 

ভননে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাভিষ্ঠাভনক ১০ 

[১.১] িথ্য অভধকার আইন 

অনুর্ায়ী ভনধ মাভরি ের্নয়র র্নধ্য 

িথ্য প্রদান 

 

[১.১.১]ভনধ মাভরি 

ের্নয়র র্নধ্য িথ্য 

প্রদানকৃি 

% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
উর্ধ্মিন কার্ মালনয় 

সপ্রভরি  প্রভিনবদন 

 

েক্ষ্র্িা 

বৃষদ্ধ 

১৫ 

[১.২] স্বপ্রদণাষেতভাদব 

প্রকাশদর্াগ্য তথ্য হালনাগাদ কনর 

ওদয়বসাইদে প্রকাশ 

[১.২.১]হালনাগােকৃত 

িথ্য ওদয়বসাইদে 

প্রকাষশত 

িাভরখ 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

হালনাগাদকৃি 

স্বপ্রদণাষেতভাদব 

প্রকাশদর্াগ্য তথ্যসহ 

ওনয়বোইনটর ভলংক। 

[১.৩] বাষি িক প্রষতদবেন প্রকাশ  
[১.৩.১] বাষি িক 

প্রষতদবেন প্রকাষশত  
তাষরখ  ০৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-

১১-

২০২১ 

১৫-

১২-

২০১৯ 

- - 
বাভি মক প্রভিনবদননর 

কভপ 

[১.৪]  িথ্য অভধকার আইন, 

২০০৯ এর ৫ ধারা অনুোনর 

র্াবিীয় িনথ্যর কযাটাগভর  ও 

কযাটালগ তিভর/ হালনাগাদকরণ 

[১.৪.১] িনথ্যর 

কযাটাগভর  ও কযাটালগ 

প্রস্তুিকৃি/হালনাগাদকৃি 

িাভরখ ০৩   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

েংভিষ্ট ভবিয় 

অন্তভু মক্তকৃি র্াভেক 

ের্ন্বয় েিার 

কার্ মভববরণী 

[১.৫] িথ্য অভধকার আইন ও 

ভবভধভবধান েম্পনকম জনেনচিনিা 

বৃভিকরণ 

[১.৫.১]  প্রচার 

কার্ িক্রম সম্পন্ন 
েংখ্যা ০৩   ৩ ২ ১ - - 

েিা, সেভর্নার, 

কর্ মশালার অভফে 

আনদশ ভকংবা 

প্রচারপনত্রর কভপ। 

[১.৬] তথ্য অষিকার ষবিদয় 

কর্ মকিমানদর প্রভশক্ষ্ণ আনয়াজন    

[১. ৬.১]প্রভশক্ষ্ণ 

আনয়াভজি েংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 
প্রভশক্ষ্ণ আনয়াজননর 

অভফে আনদশ 

 

২৪ 

 


