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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

 

দায়িত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমা 

রফণাক্ততা ব্যফস্থানা ও গদফলণা ককন্দ্র, মৃয়িকা ম্পদ উন্নিন ইনয়িটিউট, ফটিিাঘাটা, খুরনা 

 

এফাং 

 

ভা-য়যচারক 

মৃয়িকা ম্পদ উন্নিন ইনয়িটিউট 

 

এয ভদে স্বাক্ষয়যত 

 

 

ফায়ল মক কভ মম্পাদন চুয়ক্ত 

 

 

 

 

১ জুরাই, ২০২১ - ৩০ জুন, ২০২২ 
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সূয়চত্র  

 

য়ফলি পৃষ্ঠা নাং 

কভ মম্পাদদনয ায়ফ মক য়চত্র ৩ 

প্রস্তাফনা ৪ 

ককন ১: রূকল্প, অয়বরক্ষয, ককৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম মাফয়র ৫ 

ককন ২: য়ফয়বন্ন কাম মক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/ প্রবাফ ৬ 

ককন ৩: কভ মম্পাদন য়যকল্পনা ৭ 

াংদমাজনী ১: ব্দাংদক্ষ ১০ 

াংদমাজনী ২: কভ মম্পাদন সূচদকয য়যভা দ্ধয়ত। ১১ 

াংদমাজনী ৩: অন্য অয়পদয দে াংয়িষ্ট কভ মম্পাদন সূচকমূ। ১২ 

াংদমাজনী ৫: জাতীি শুদ্ধাচায ককৌর কভ ময়যকল্পনা, ২০২১-২০২২ ১৩ 

াংদমাজনী ৬: ই-গবন্যমান্স ও উদ্ভাফন কভ ময়যকল্পনা, ২০২১-২২ ১৫ 

াংদমাজনী ৭: অয়বদমাগ প্রয়তকায ব্যফস্থা কভ ময়যকল্পনা, ২০২১-২০২২ ১৬ 

াংদমাজনী ৮: কফা প্রদান প্রয়তশ্রুয়ত কভ ময়যকল্পনা, ২০২১-২০২২ ১৭ 

াংদমাজনী ৯: তথ্য অয়ধকায য়ফলদি ফায়ল মক কভ ময়যকল্পনা, ২০২১-২২ ১৮ 
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রফণাক্ততা ব্যফস্থানা ও গদফলণা ককন্দ্র, ফটিিাঘাটা, খুরনায কভ মম্পাদদনয ায়ফ মক য়চত্র 

 

াম্প্রয়তক অজমন, চযাদরঞ্জ এফাং বয়ফষ্যৎ য়যকল্পনা 

াম্প্রয়তক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজমনমূ  

রফণাক্ততা ব্যফস্থানা ও গবফলণা কেবে বফগত ৩(বতন) ফছবয গবফলণায ভাধ্যবভ রফণাক্ততা ব্যফস্থানায ৫ (াঁচ)টি প্রমৄবক্ত উদ্ভাফন 

েযা বেবছ। প্রমৄবক্তগুবর বরা 

 বিফবরিং দ্ধবতবত ভূট্রায চাল 

 ট্রান্সপ্লান্ট দ্ধবতবত ভুট্টায চাল  

 বরব্যাবগয চাযা কযান দ্ধবতবত ভুট্টা চাল 

 বিফবরিং দ্ধবতবত সূম যমুখীয চাল  

 Flying Bed Agriculture 

 

ভস্যা এফিং চযাবরঞ্জমূ  

কৃবল প্রধান ফািংরাবদবয চালবমাগ্য কৃবল জবভয ৩০ (বি) বাগ উকূরীে এরাোে অফবস্থত। এই উকূরীে ২,৮৫,০০০ কক্টয জবভয 

১০,৫৬,০০০ কক্টয জবভ বফববন্ন ভািায রফণাক্ততা দ্বাযা আক্রান্ত। এখাবন ফল যাোবর মখন ভাটি ও াবন অরফণাক্ত থাবে তখন এেটি 

ভাি পর কযাা আভন চাল ে। বেন্তু শুষ্ক কভৌসুবভ ভাটি ও াবনয রফণাক্ততায ভািা বৃবদ্ধয োযবণ জবভ বতত থাবে।  এই রফণাক্ত 

কৃবল জবভবে চাবলয আওতাে আনা উকূরীে কৃবলয ফড় চযাবরঞ্জ। 

 

ববফলৎ বযেল্পনা 

মৃবিো ম্পদ উন্নেন ইনবিটিউবেয রফণাক্ততা ব্যফস্থানা ও গবফলণা কেবেয বফজ্ঞানীবৃন্দ রফণাক্ততা বফলেে বফববন্ন গবফলণা 

বযচারনা েযবছ। গবফলণা  কেবেয ববফষ্যত বযেল্পনায উবেখবমাগ্য বফলোফরী- 

 রফণাক্ত ভাটি ও াবন গবফলণায ভাধ্যবভ বফববন্ন পর উৎাদবনয জন্য ব্যফস্থানা প্রমৄবক্ত উদ্ভাফন। 

 বফববন্ন পবরয রফণ নীরতায ভািা বনধ যাযণ। 

 উকূরীে রফণাক্ত এরাোয জন্য বফববন্ন পর ও পবরয জাত ফাছাই েযা। 

 কদবয ীবভত ভূবভ ও মৃবিো ম্পবদয মৄবক্তমৄক্ত ও রাবজনে ব্যফায বনবিতেযণ এফিং মৃবিো বযবফ সুযক্ষা। 

 উকূরীে রফণাক্ত ভূবভ ও মৃবিো ম্পবদয বফ যািভ ব্যফায বনবিতেযবণয জন্য পুবিো ও াবেো প্রণেন। 

 

২০২১-২০২২ অথ য ফছবযয ম্ভাব্য প্রধান অজযনমূ 

 রফণাক্ত মৃবিো ব্যফস্থানা বফলেে ১০ (দ)টি গবফলণা বযচারনা েযা বফ। 

 উকূরীে রফণাক্ত এরাোয জন্য বফববন্ন পর ও পবরয জাত ফাছাইবেয জন্য ১৫টি গবফলণা বযচারনা েযা বফ। 

 মৃবিো ও ায ব্যফস্থানা বফলেে কৃলে ও কৃবল েভীবদয প্রবক্ষণ ১৫০জন। 
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ককন ১ 

রূকল্প, অয়বরক্ষয, ককৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম মাফয়র 

 

১.১ রূেল্প (Vision): 

 

ভূবভ ও মৃবিো ম্পবদয কেেই ও রাবজনে ব্যফায এফিং সুযবক্ষত মৃবিো বযবফ।  

 

১.২ অববরক্ষয (Mission): 

মৃবিো ও ভূবভ ম্পবদয ইনববন্টবয ততযী। ভূবভ ও মৃবিো ম্পবদয ক্ষভতাবববিে কেণীবফন্যা। ভূবভ ও মৃবিো ম্পবদয বফ যািভ 

ব্যফায বনবিতেযবণয জন্য কফা গ্রণোযীয উবমাগী বনবদ যবো, পুবিো ও াবেো প্রণেন। বভস্যাবিষ্ট মৃবিো ব্যফস্থানা। 

স্য উৎাদন বৃবদ্ধয জন্য কেেই বযেল্পনা প্রনেন ও ফািফােবন কৃবল ভন্ত্রণােবেয আওতাধীন প্রবতষ্ঠান মুবে ােতা।  

 

১.৩ কভ মম্পাদদনয কক্ষত্র: 

        ১. জাতীে শুদ্ধাচায কেৌর 

২. ই-গবন্যযান্স ও উদ্ভাফন  

৩. তথ্য অবধোয েভ যবযেল্পনামূ ফািফােন  

৪. অবববমাগ বতোয ব্যফস্থা 

৫. কফা প্রদান প্রবতশ্রুবত 

 

সুান ও াংস্কাযমূরক কভ মম্পাদদনয কক্ষত্র (ভয়ন্ত্রয়যলদ য়ফবাগ কর্তমক য়নধ মায়যত) 

১) সুান ও াংস্কায মূরক কাম মক্রভ কজাযদাযকযণ 

 

১.৪ কাম মাফয়র: (আইন/য়ফয়ধ দ্বাযা য়নধ মায়যত কাম মাফরী) 

1.4.1 রফণাক্ততা ব্যফস্থানা ও গবফলণা কেবেয গবফলণায ভাধ্যবভ রফণাক্ততা  মৃবিো ও াবনয ব্যফস্থানায ভাধ্যবভ পর 

উৎাদবনয বফববন্ন প্রমৄবক্ত উদ্ভাফন। 

১.৪.২ উকূরীে রফণাক্ত এরাোয জন্য বফববন্ন পর ও পবরয জাত ফাছাই েযা। 

1.4.3 রফণাক্ত মৃবিো ব্যফস্থানা বফলবে বফববন্ন িবযয কৃবল ম্প্রাযণ েভী, গবফলণা েভী ও  কৃলেবদয প্রবক্ষণ প্রদান। 
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কেন- ২ 

বফববন্ন োম যক্রবভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ  ) Outcome/Impact 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ েভ যম্পাদন সূচেমূ এেে 

প্রকৃত 

রক্ষযভািা  

২০২১-২২ 

প্রবক্ষণ   
বনধ যাবযত  রক্ষযভািা অজযবনয 

কক্ষবি কমৌথবাবফ দাবেত্বপ্রাপ্ত  

ভন্ত্রণারে/বফবাগ/ 

িংস্ামূবয নাভ 

উািসূি 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

রফণাক্ততা ব্যাফস্থানা 

য়ফলিক প্রমৄয়ক্তয উদ্ভাফন 
উদ্ভায়ফত প্রমৄয়ক্ত াংখ্যা ২ ৩ ৩ ৩ ৩ 

য়ফএআযয়, ফায়য, য়ি, য়ফনা ও 

য়িএই । 

এআযয়িআই এয 

ফায়ল মক প্রয়তদফদন, 

ভায়ক কায়যগয়য 

য়যদাট ম । 

নদী ও খাদরয ায়নয 

কদচয উদমায়গতা য়নণ মি 
ায়নয ইয় য়নধ মাযণ াংখ্যা ১৮০ ১৮০ ১৮০ ১৮০ ১৮০ 

য়ফএআযয়, ফায়য, য়ি, য়ফনা ও 

য়িএই । 

ভায়ক কায়যগয়য 

য়যদাট ম 
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ককন ৩ 

কভ মম্পাদন য়যকল্পনা  

কভ মম্পাদন কক্ষত্র কক্ষদত্র

য ভান 

কাম মক্রভ কভ মম্পদন সূচক গণনা 

দ্ধয়ত 

একক কভ মম্পদন 

সূচদকয ভান 

প্রকৃত অজমন রক্ষযভাত্রা/য়নণ মািক ২০২১-২২ প্রদক্ষ

ন 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষ

ন 

২০২৩

-২৪ 

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অাধাযণ অয়ত উিভ উিভ চরয়ত 

ভান 

চয়রয়ত 

ভাদনয 

য়নদচ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কভ মম্পাদন কক্ষত্রমূ (য়ফয়ধ/আইন দ্বাযা য়নধ মায়যত দায়িত্ব অনুমািী, দফার্চ্ম ৫টি) 

১ ভস্যাবিষ্ট 

মৃবিো ব্যফস্থানা 
2০ 

১.১ রফণাক্ত মৃবিো 

ব্যফস্থানা বফলেে 

কভৌবরে গবফলণা। 

১.১.১ উকূরীে 

এরাোয রফণাক্ত 

মৃবিোে কভৌবরে 

গবফলণা 

mgwó িংখ্যা 1০ ৫ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

১.২ রফণাক্ত মৃবিো 

ব্যফস্থানা বফলেে 

প্রাবোবগে ট্রাোর 

১.২.১ উকূরীে 

এরাোয রফণাক্ত 

মৃবিোে প্রবোবগে 

ট্রাোর 

mgwó িংখ্যা 10 20 25 ২৫ ২২ ২০ ১৭ ১৫ 2৫ 2৫ 

২. রফণাক্ততা 

য়যফীক্ষণ 
2০ 

২.২ ায়নয নমুনা 

াংগ্রপূফ মক রফণাক্ততা 

য়যফীক্ষণ ও  উাি সৃজন 

২.২.১ াবনয 

রফণাক্ততা য তথ্য 

সৃজন  

mgwó িংখ্যা ১০ ১৮০ ১৮০ ১৮০ ১৬২ ১৪৪ ১২৬ ১০৮ ১৮০ ৮০ 

২.২ ায়নয নমুনায 

রফণাক্ততায তথ্য য়ফতযণ 

২.২.১ াবনয 

রফণাক্ততায তথ্য 

বফতযণ 

mgwó িংখ্যা 10 ১৮০ ১৮০ ১৮০ ১৬২ ১৪৪ ১২৬ ১০৮ ১৮০ ৮০ 

৩. ভূয়ভ ও মৃয়িকায 

কমৌয়ক্তক ও রাবজনক 

ব্যফায য়নয়িতকযদণ 

ভানফম্পদ উন্নিন ও 

প্রমৄয়ক্ত স্তান্তয 

১০ 

৩.১ মৃবিো ও ায 

ব্যফস্থানা বফলেে কৃলে 

ও কৃবল েভীবদয প্রবক্ষণ। 

৩.১.১ প্রবক্ষণপ্রাপ্ত 

েভ যেতযা ও কৃলে 
ভবষ্ট িংখ্যা ১০ ১৫০ ১৫০ ১50 ১45 ১40 ১35 ১30 ১50 ০ 

৪. কৃলক কফা ১০ 
৪.১ ভাটি ও ায়নয 

রফণাক্ততা য়ফদিলণ 

৪.১.১ য়ফনামূদে 

ভাটি ও ায়নয 

রফণাক্ততা 

য়ফদিলণ 

ভবষ্ট িংখ্যা ১০ ৫০ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫০ 

৫. মুয়জফ ফল ম  

উরদক্ষয 

কৃলকদদয ভাদঝ 

চাযা য়ফতযণ 

১০ ৫.১ চাযা য়ফতযণ 

৫.১.১ কৃলকদদয 

ভাদঝ য়ফনামূদে 

চাযা য়ফতযণ  

ভবষ্ট িংখ্যা ১০ ০ ২০০০ ২০০০ ১৯০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ০ ০ 
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রফণাক্ততা ব্যফস্থানা ও গবফলণা কেে,মৃবিো ম্পদ উন্নেন ইনবিটিউে, ফটিোঘাো, খুরনা এয আফবিে েভ যম্পাদন কক্ষি মূ   

কভ মম্পাদন কক্ষত্র 

(Performe-

nce  field) 

কভ মম্পাদন 

কক্ষদত্রয ভান  

(Weight 

of 

Performa

nce  field) 

৩০  

কাম মক্রভ (Activities) কভ মম্পাদন সূচক 

(Performan

ce 

Indicator) 

গননা 

দ্ধয়ত 

(Calcul-

ation 

Method) 

একক 

(Unit) 

কভ মম্পাদন 

সূচদকয ভান  

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator) 

প্রকৃত অজমন  রক্ষযভাত্রা/য়নণ মািক ২০২1-২2   

Target/Criteria Value for FY 

2021-22) 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 

2022-23 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 

2023-24 
২০১9-20 ২০20-২1 অাধাযণ অয়ত 

উিভ  

উিভ  চরয়ত 

ভান  

চরয়তভা

কনয য়নদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

মৃয়িকা ম্পদ উন্নিন ইনয়িটিউট, বফবগীে োম যারে,খুরনা  এয কভ মম্পাদদনয কক্ষত্রমূ 

সুান ও াংস্কায 

মূরক কাম মক্রদভয 

ফাস্তফািন 

কজাযদাযকযণ 

30 ১) শুদ্ধাচায কভ ময়যকল্পনা 

ফাস্তফািন  

শুদ্ধাচায 

কভ ময়যকল্পনা 

ফাস্তফায়িত 

  10          

2) ই-গবন্যমান্স/উদ্ভাফন 

কভ ময়যকল্পনা ফাস্তফািন 

ই-গবন্যযান্স/ উদ্ভাফন 

েভ যবযেল্পনা 

ফাস্তফায়িত 

  10          

3) তথ্য অয়ধকায 

কভ ময়যকল্পনা ফাস্তফািন 

তথ্য অবধোয 

েভ যবযেল্পনা 

ফািফাবেত 

  3          

4) অয়বদমাগ প্রয়তকায 

কভ ময়যকল্পনা ফাস্তফািন 

অবববমাগ প্রবতোয 

েভ যবযেল্পনা 

ফািফাবেত 

  4          

5) কফা প্রদান প্রয়তশ্রুয়ত 

কভ ময়যকল্পনা ফাস্তফািন 

কফা প্রদান 

প্রবতশ্রুবত 

েভ যবযেল্পনা 

ফািফাবেত 

  3          

 



~, ~2lirJ "f.i~"f.i~I, ~ ~ ~ ~iSJff;ff;\;'G, ~'iI'3"~1 ~9f.tt '3 ~9i ~, 

<lff;~I~I{;I, ~; ~9jrnblC1"f.i, ~~~~<qR;ff;\;'G I!l~ ~~~~~, I!l~ ~ 

~ <t'C1I<t'C1 ~~~I 

~, ~9jrnblC1"f.i , ~~~~<qR;ff;\;{;; ~2lirJ "tl~"tl~I, ~~~~iSJff;ff;~(;, 

~'1I'3"~1 ~9f.tt '3 ~9i ~, 4ff;~1~!t;1, ~ I!l~ ~~~~ ~, I!l~ ~~,~ ~ 

<t'C1I<t'C1 ~fI'~IISi!i'l~ ~ $tf.l fl<ll 

, 

: \:, ' 

~ 

I 

. 
1 



10 

 

িংবমাজনী-১ 

ব্দ িংবক্ষ(Acronyms) 

এআযবিআই বের বযবা য কিবরবভন্ট ইনবিটিউে 

বফএআযব ফািংরাবদ এবগ্রোরচাযার বযাচ য োউবন্সর  

ফাবয ফািংরাবদ এবগ্রোরচাযার বযাচ য ইনবিটিউে 

বি ফািংরাবদ যাই বযাচ য ইনবিটিউে 

বফনা  ফািংরাবদ ইনবিটিউে অফ বনউবিোয এবগ্রোরচায  

বিএই বিাে যবভন্ট অফ এবগ্রোরচায এক্সবেনন 

এভএটিএর কভাফাইর বের কেবিিং ল্যাফবযেযী  
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িংবমাজনী-২:  

েভ যম্পাদন ব্যফস্থানা ও প্রভাণে 

ক্রবভে 

নিং 

োম যক্রভ েভ যম্পাদন সূচে ফািফােনোযী 

অনুবফবাগ, 

অবধাখা, াখা 

রক্ষযভািা অজযবনয প্রভাণে 

১ রফণাক্ততা ব্যফস্থানা 

বফলেে কৃলে ও কৃবল 

েভীবদয প্রবক্ষণ 

প্রবক্ষণপ্রাপ্ত েভ যেতযা 

ও কৃলে 

রফণাক্ততা ব্যফস্থানা 

ও গবফলণা কেে। 

প্রবক্ষণপ্রাপ্ত েভ যেতযা ও কৃলবেয 

িংখ্যা, এআযবিআই এয ফাবল যে 

প্রবতবফদন 

২ রফণাক্ততা ব্যফস্থানা 

বফলেে গবফলণা 

প্রমৄবক্ত গবফলণা ট্রাোর রফণাক্ততা ব্যফস্থানা 

ও গবফলণা কেে। 

স্থাবত প্রমৄবক্ত ট্রাোবরয িংখ্যা, 

ভাবে োবযগবয বযবাে য, 

এআযবিআই এয ফাবল যে 

প্রবতবফদন 
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িংবমাজনী ৩ 

অন্য অবপবয বঙ্গ িংবিষ্ট েভ যম্পাদন সূচেমূ 

োম যক্রভ েভ যম্পাদন সূচে কমের অবপবয াবথ 

িংবিষ্ট 

িংবিষ্ট অবপবয াবথ 

োম যক্রভ ভন্ববেয কেৌর 

রফণাক্ততা ব্যফস্থানা 

বফলেে গবফলণা 

বযচারনা 

২.১.১ বফএআযব, বফএআযআই, 

বিএই 

ফাবল যে েভ যারাে অিংগ্রণ, 

ভতবফবনভে। 

াবনয রফণাক্ততা 

বযফীক্ষণ 

২.২.১ বফএআযব, বফএআযআই, 

বিএই 

ফাবল যে েভ যারাে অিংগ্রণ, 

ভতবফবনভে। 

কৃলে প্রবক্ষণ প্রদান ১.১.১ বিএই িারা, কেবরবপাবনে আরা 
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য়যয়ষ্ট ক 

াংদমাজনী - ৫: রফণাক্ততা ব্যফস্থানা ও গদফলণা ককদন্দ্রয জাতীি শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-য়যকল্পনা, ২০২১-২২ 

কাম মারদিয নাভ: রফণাক্ততা ব্যফফথানা ও গদফলণা ককন্দ্র, মৃয়িকা ম্পদ উন্নিন ইনয়িটিউট, ফটিিাঘাটা, খুরনা ।  

কাম মক্রদভয নাভ কভ মম্পাদন 

সূচক 

 

সূচদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফািদনয 

দায়িত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ক্ত/দ 

২০২১-

২০২২ 

অথ মফছদযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফািন অগ্রগয়ত য়যফীক্ষণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ককািাট মায 

২ি 

ককািাট মায 

৩ি 

ককািাট মায 

৪থ ম ককািাট মায কভাট 

অজমন 

অয়জমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রায়তষ্ঠায়নক ব্যফস্থা………………………………26 

১.১ ননয়তকতা কয়ভটিয বা   বা 

আদিায়জত 
৪ াংখ্যা 

কপাকার 

দিন্ট 
৪ 

রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননয়তকতা কয়ভটিয বায য়দ্ধান্ত 

ফাস্তফািন  

ফাস্তফায়িত 

য়দ্ধান্ত 
6 % 

াংয়িষ্ট কর 

কভ মকতমা 
১০০ 

রক্ষযভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

 1.3 সুান প্রয়তষ্ঠায য়নয়ভি 

অাংীজদনয অাংগদণ বা 

অনুয়ষ্ঠত বা 
4 াংখ্যা 

াংয়িষ্ট কর 

কভ মকতমা 
4 

রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

1.4 শুদ্ধাচায াংক্রান্ত প্রয়ক্ষণ আদিাজন প্রয়ক্ষণ 

আদিায়জত 
2 াংখ্যা 

াংয়িষ্ট কর 

কভ মকতমা 
4 

রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

1.5 কভ ম-য়যদফ উন্নিন (স্বাস্থযয়ফয়ধ 

অনুযণ/টিওএন্ডইভুক্ত অদকদজা ভারাভার 

য়ফনষ্টকযণ/য়যষ্কায- য়যচ্ছন্নতা বৃয়দ্ধ 

ইতযায়দ 

উন্নত কভ ম-

য়যদফ 
3 

াংখ্যা 

ও 

তায়যখ 

াংয়িষ্ট কর 

কভ মকতমা 
3 

রক্ষযভাত্রা  
১ 

18/11/21 

১ 

20/02/22 

১ 

30/06/22 
 

  

অজমন      

1.6 জাতীি শুদ্ধাচায ককৌর 

কভ ময়যকল্পনা, 2021-22 ও নত্রভায়ক 

য়যফীক্ষণ প্রয়তদফদন দপ্তয/াংস্থাি দায়খর 

ও স্ব স্ব ওদিফাইদট আদরািকযণ 

কভ ময়যকল্পনা 

ও নত্রভায়ক 

প্রয়তদফদন 

দায়খরকৃত ও 

আদরািকৃত 

4 তায়যখ অয়প প্রধান 

২০/0৬/21 

17/10/21 

16/01/22 

17/04/22 

রক্ষযভাত্রা ২০/0৬/21 17/10/21 16/01/22 17/04/22   

 ৪থ ম ককািাট মায 

এয অগ্রগয়ত 

চূড়ান্ত মূোিন 

প্রয়তদফদদনয 

াদথ কপ্রযণ 

কযা দফ  

অজমন      

1.7 শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান এফাং 

পুযস্কাযপ্রাপ্তদদয তায়রকা ওদিফাইদট 

প্রকা 

প্রদি পুযস্কায 3 তায়যখ অয়প প্রধান 30/06/22 

রক্ষযভাত্রা    30/06/22    

অজমন      
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কাম মক্রদভয নাভ কভ মম্পাদন 

সূচক 

 

সূচদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফািদনয 

দায়িত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ক্ত/দ 

২০২১-

২০২২ 

অথ মফছদযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফািন অগ্রগয়ত য়যফীক্ষণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ককািাট মায 

২ি 

ককািাট মায 

৩ি 

ককািাট মায 

৪থ ম 

ককািাট মায 

কভাট 

অজমন 

অয়জমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২. ক্রিদক্ষদত্র শুদ্ধাচায...................4 

2.1 2021-22 অথ ম ফছদযয ক্রি-

য়যকল্পনা ওদিফাইদট প্রকা 

ক্রি-

য়যকল্পনা 

ওদিফাইদট 

প্রকায়ত 

৪ তায়যখ অয়প 

প্রধান 

৩১/০7/২১ রক্ষযভাত্রা ৩১/০৭/২১        

অজমন      

3. শুদ্ধাচায াংয়িষ্ট এফাং দুনীয়ত প্রয়তদযাদধ ািক অন্যান্য কাম মক্রভ……………..20 (অগ্রায়ধকায য়বয়িদত নুযনতভ াঁচটি কাম মক্রভ) 

3.1 দুনীয়ত প্রয়তদযাদধ কভ মকতমা-কভ মচাযী ও 

অাংীজদনয ভদে দচতনতা বৃয়দ্ধয য়নয়ভি 

ভত য়ফয়নভি বা/কভ মারা আদিাজন 

আদিায়জত 

ভত য়ফয়নভি 

বা/কভ মারা  

১০ 

াংখ্যা অয়প 

প্রধান 

৩ রক্ষযভাত্রা    ৩    

অজমন      

3.2 াংস্থায কভ মকতমা-কভ মচাযী ও অাংীজদনয 

ভদে দুনীয়ত প্রয়তদযাধ য়ফলিক 

য়িকায/য়রপদরট/দপস্টুন ইতযায়দ য়ফতযণ। 

য়ফতযনকৃত  

য়িকায/য়রপ

করট/দপস্টুন ১০ 

% অয়প 

প্রধান 

১০০ 

 

রক্ষযভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

অজমন      

অজমন        

 

য়ফ :দ্র:- ককান ক্রয়ভদকয কাম মক্রভ প্রদমাজয না দর তায কাযণ াংয়িষ্ট আইন/য়ফয়ধ/নীয়তভারা ম মাদরাচনাপূফ মক ভন্তব্য করাদভ উদেখ কযদত দফ।  
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াংদমাজনী ৬: ই-গবন্যযান্স ও উদ্ভাফন েভ যবযেল্পনা 

 

ক্রভ  কাম মক্রভ 

 

কভ মম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ মম্পাদন 

সূচদকয ভান 

রক্ষযভাত্রা ২০২১ -২০২২  

অাধাযণ উিভ চরয়ত ভান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১ ]ই-নয়থয ব্যফায বৃয়দ্ধ 

  

[১.১.১ ] ই -পাইদর কনাট 

য়নস্পয়িকৃত 
% ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১ ]তথ্য ফাতািন 

ারনাগাদকযণ 

[২.১.১ ]তথ্য ফাতািদন কর 

কফা ফন ারনাগাদকৃত 

ারনাগাদদয 

াংখ্যা 
১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] য়ফয়বন্ন প্রকানা ও 

তথ্যায়দ তথ্য ফাতািদন 

প্রকায়ত 

ারনাগাদদয 

াংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১ ]ই-গবন্যমান্স ও 

উদ্ভাফন কভ ময়যকল্পনা 

ফাস্তফািন  

[৩.১.১] কভ ময়যকল্পনা 

ফাস্তফািন াংক্রান্ত প্রয়ক্ষণ 

আদিায়জত  

প্রয়ক্ষদণয 

াংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কভ ময়যকল্পনায 

ফাস্তফািন অগ্রগয়ত ম মাদরাচনা 

াংক্রান্ত বা আদিায়জত 

বায 

াংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কভ ময়যকল্পনায 

অধ মফায়ল মক স্ব -মূোিন 

প্রয়তদফদন ঊর্ধ্মতন কর্তমদক্ষয 

য়নকট কপ্রয়যত 

তায়যখ ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ [৪.১] একটি উদ্ভাফনী 

ধাযণা /কফা য়জকযণ/ 

ক্ষুদ্র উন্নিন কাম মক্রভ 

ফাস্তফািন  

[৪.১.১] একটি উদ্ভাফনী ধাযনা /

কফা য়জকযণ/ ক্ষুদ্র উন্নিন 

কাম মক্রভ ফাস্তফায়িত  

তায়যখ  ৫ ২৮/২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 
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াংদমাজনী ৭: অয়বদমাগ প্রয়তকায ব্যফস্থা াংক্রান্ত কভ ম-য়যকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

কাম মক্রদভয 

কক্ষত্র 

 

ভান 
কাম মক্রভ 

 

কভ মম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ মম্পাদন 

সূচদকয ভান 

প্রকৃত 

অজমন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজমন 

২০২০-

২১ 

রক্ষযভাত্রা ২০২১ -২০২২  

অাধাযণ 
অয়ত 

উিভ 
উিভ  

চরয়ত 

ভান 

চরয়ত 

ভাদনয 

য়নদে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রায়তষ্ঠায়নক 

ব্যফস্থানা 

 

 

৫ 

[১.১ ] অয়বদমাগ য়নষ্পয়ি কভ মকতমা (অয়নক) ও 

আয়র কভ মকতমায তথ্য ওদিফাইদট নত্রভায়ক 

য়বয়িদত ারনাগাদকযণ  

[১.১.১]   অয়নক ও আয়র 

কভ মকতমায তথ্য 

ারনাগাদকৃত এফাং 

ওদিফাইদট আদরািকৃত 

ারনাগাদদয 

াংখ্যা 

 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

য়যফীক্ষণ ও 

ক্ষভতাবৃয়দ্ধ 

 

২০ 

[২.১] য়নয়দ মষ্ট ভদি অনরাইন/ অপরাইদন প্রাপ্ত 

অয়বদমাগ য়নষ্পয়ি এফাং য়নষ্পয়ি াংক্রান্ত 

ভায়ক প্রয়তদফদন উর্ধ্মতন কর্তমক্ষ ফযাফয 

কপ্রযণ   

[২.১.১] অয়বদমাগ 

য়নষ্পয়িকৃত  
% 

৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কভ মকতমা/কভ মচাযীদদয অয়বদমাগ 

প্রয়তকায ব্যফস্থা এফাং য়জআযএ পটওিযায 

য়ফলিক প্রয়ক্ষণ আদিাজন 

[২.২.১] প্রয়ক্ষণ আদিায়জত 
প্রয়ক্ষদণয 

াংখ্যা 

৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩ ]নত্রভায়ক য়বয়িদত য়যফীক্ষণ এফাং 

নত্রভায়ক য়যফীক্ষণ প্রয়তদফদন উর্ধ্মতন 

কর্তমদক্ষয য়নকট কপ্রযণ 

[২.৩.১ ]নত্রভায়ক 

প্রয়তদফদন কপ্রয়যত 

  প্রয়তদফদন 

কপ্রযদণয 

াংখ্যা 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অয়বদমাগ প্রয়তকায ব্যফস্থানা য়ফলদি 

কিকদাল্ডাযগদণয ভন্বদি অফয়তকযণ বা  
[২.৪.১] বা অনুয়ষ্ঠত বায াংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 
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াংদমাজনী ৮: কফা প্রদান প্রয়তশ্রুয়ত ফাস্তফািন কভ ম-য়যকল্পনা, ২০২১-২০২২  

কাম মক্রদভয 

কক্ষত্র 

 

ভান 
কাম মক্রভ 

 

কভ মম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ মম্পাদ

ন সূচদকয 

ভান 

প্রকৃত 

অজমন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজমন 

২০২০-২১ 

রক্ষযভাত্রা ২০২১ -২০২২  

অাধাযণ 
অয়ত 

উিভ 
উিভ 

চরয়ত 

ভান 

চরয়ত 

ভাদনয য়নদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রায়তষ্ঠায়নক 

 

 

১0 

[১.১ ] কফা প্রদান প্রয়তশ্রুয়ত 

য়যফীক্ষণ কয়ভটিয য়দ্ধান্ত 

ফাস্তফািন 

[১.১.১]  য়দ্ধান্ত 

ফাস্তফায়িত 
% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] কফা প্রদান প্রয়তশ্রুয়ত 

নত্রভায়ক য়বয়িদত 

ারনাগাদকযণ   

[১.২.১] 

ওদিফাইদট  প্রয়ত 

নত্রভায়দক 

ারনাগাদকৃত 

ারনাগাদদ

য াংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

ক্ষভতা 

অজমন ও 

য়যফীক্ষণ 

১5 

[২.১ ] কফা প্রদান প্রয়তশ্রুয়ত 

য়ফলিক  প্রয়ক্ষণ আদিাজন  

 

[১.১.১]  প্রয়ক্ষণ 

আদিায়জত 

 

প্রয়ক্ষদণয 

াংখ্যা 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২  ]কফা প্রদান য়ফলদি 

কিকদাল্ডাযগদণয ভন্বদি 

অফয়তকযণ বা আদিাজন 

[১.৩.১]   

অফয়তকযণ বা 

অনুয়ষ্ঠত 

বায 

াংখ্যা 
5 - - ২ ১ - - - 
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াংদমাজনী ৯: তথ্য অয়ধকায য়ফলদি ২০২১-২২ অথ মফছদযয ফায়ল মক কভ ময়যকল্পনা  

 

তথ্য অবধোয বফলবে ২০২১-২২ অথ যফছবযয ফাবল যে েভ যবযেল্পনা  

কভ মম্পাদদনয 

কক্ষত্র 

 

ভান 
কাম মক্রভ 

 

কভ মম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ মম্পাদন 

সূচদকয ভান 

প্রকৃত 

অজমন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজমন 

২০২০-

২১ 

রক্ষযভাত্রা ২০২১ -২০২২  

অাধাযণ অয়ত উিভ উিভ  চরয়ত ভান 

চরয়ত 

ভাদনয 

য়নদে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রায়তষ্ঠায়নক ১০ 

[১.১ ]তথ্য অয়ধকায আইন অনুমািী 

য়নধ মায়যত ভদিয ভদে তথ্য প্রদান 

 

[১.১.১]  য়নধ মায়যত 

ভদিয ভদে তথ্য 

প্রদানকৃত 

% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

ক্ষভতা বৃয়দ্ধ 
১৫ 

[১.২ ] স্বপ্রদণায়দতবাদফ প্রকাদমাগ্য 

তথ্য ারনাগাদ কদয ওদিফাইদট 

প্রকা 

[১. 2 .১]  ারনাগাদকৃত 

তথ্য ওদিফাইদট 

প্রকায়ত 

তায়যখ 

 
০৩   ৩১ -১২-২০২১  ১০ -০১-২০২২  ২০ -০১-২০২২  ৩১ -০১-২০২২  - 

[১.৩] ফায়ল মক প্রয়তদফদন প্রকা  
[১.3.১] ফায়ল মক 

প্রয়তদফদন প্রকায়ত  
তায়যখ  ০৩   ১৫-১০-২০২১ ১৫-১১-২০২১ ১৫-১২-২০২১ - - 

[১.৪  ]তথ্য অয়ধকায আইন ,২০০৯ 

এয ৫ ধাযা অনুাদয মাফতীি 

তদথ্যয কযাটাগয়য  ও কযাটারগ 

নতয়য / ারনাগাদকযণ 

[১. 4 .১]   তদথ্যয 

কযাটাগয়য  ও কযাটারগ 

প্রস্তুতকৃত /ারনাগাদকৃত  

তায়যখ ০৩   ৩১ -১২-২০২১  ১০ -০১-২০২২  ২০ -০১-২০২২  ৩১ -০১-২০২২  - 

[১.৫ ]তথ্য অয়ধকায আইন ও 

য়ফয়ধয়ফধান ম্পদকম জনদচতনতা 

বৃয়দ্ধকযণ 

[১. 5 .১  ] প্রচায কাম মক্রভ 

ম্পন্ন 

কাম মক্রদভয 

াংখ্যা 
০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬]  তথ্য অয়ধকায য়ফলদি 

কভ মকতমাদদয প্রয়ক্ষণ আদিাজন    

[১. 6 .১]  প্রয়ক্ষণ 

আদিায়জত 

প্রয়ক্ষদণয 

াংখ্যা  
০৩   ৩ ২ ১ - - 
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