
 

 

 

 

 

ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞাননক কর্ বকতবা, বাাংলাদেশ ফললত পুলি গদবষণা ও প্রলশক্ষণ ইনলিটিউট (বারটান),  

আঞ্চললক ককন্দ্র, লিনাইেহ 

 

এৈং 

 

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

 

এর মদে স্বাক্ষলরত 

 

 

 

বালষ বক কম বসম্পােন চুলি 
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১ জুলাই, ২০২১ - ৩০ জুন, ২০২২ 

                         সূলচপত্র  

 

নৈষয় পৃষ্ঠা নং  

কর্ বসম্পাদননর সানৈ বক নিত্র ৩-৪ 

প্রস্তাৈনা ৫ 

কসকশন ১: রূপকল্প, অলিলক্ষয, কর্ বসম্পাদননর ক্ষক্ষত্র এবাং কার্ বাবলল ৬-৭ 

কসকশন ২: লবলিন্ন কার্ বক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাৈ  ৮-১১ 

কসকশন ৩: কম বসম্পােন পলরকল্পনা  ১২-১৬ 

সংন াজনী ১:  শব্দসংনক্ষপ ১৭ 

সংন াজনী ২: কর্ বসম্পাদন ব্যৈস্থাপনা ও প্রর্াণক ১৮ 

সাংদর্াজনী ৩: অন্য অনফনসর সনে সংনিষ্ট কম বসম্পােন সূিকসমূহ ১৮ 

সংন াজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধািার ক্ষকৌশল কর্ বপনরকল্পনা, ২০২১-২০২২ ১৯-২১ 

সংন াজনী ৫: ই-গিন্যবান্স ও উদ্ভাৈন কম বপলরকল্পনা, 2021-22 ২২ 

সংন াজনী ৬: অনভন াগ প্রনতকার ব্যৈস্থা কর্ বপনরকল্পনা, ২০২১-২০২২ ২৩ 

সংন াজনী ৭: ক্ষসৈা প্রদান প্রনতশ্রুনত কর্ বপনরকল্পনা, ২০২১-২০২২ ২৪ 

সংন াজনী ৮: তথ্য অনিকার নৈষনয় ৈানষ বক কর্ বপনরকল্পনা, 2021-22  ২৫ 
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কর্ বসম্পাদননর সানৈ বক নিত্র  

সাম্প্রনতক অজবন, িযানলঞ্জ এৈং ভনৈষ্যৎ পনরকল্পনা 

 

সাম্প্রনতক ৈছরসমূনের (৩ ৈছর) প্রিান অজবনসমূে  

 

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

লমটিাং, কম বশালা বাস্তবায়ন, লবশ্ব খাদ্য লেবস ও কৃলষ কমলায় অাংশগ্রহণ এবাং কবতার কলিকা সম্প্রচার কদর আসদে। এরই 

ধারাবালহকতায় লবগত ৩ বেদর (২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ এবাং ২০২০-২০২১)  খাদ্য লিলত্তক পুলি (ফললত পুলি) লবষদয় 

২৩৪০ জন সরকালর ও কবসরকালর সাংস্থার কজলা/উপদজলা পর্ বাদয়র কম বকতবা, উপ-সহকারী কৃলষ কম বকতবা, মলহলা ও 

লশশু লবষয়ক মন্ত্রণালদয়র মাঠকমী, স্কুল লশক্ষক, সমাজকমী, ইউলপ সেস্য, ইমাম/পুদরালহত, এনলজও কমী এবাং লকষাণ-

লকষাণীদের এবাং ৮৭০ জন েলীত কেণীদের (লবদেশগামী কমী, বলিবাসী, কজদল সম্প্রোয়, কুদমার সম্প্রোয়, নরসুন্দর 

সম্প্রোয়, মটর েলমক, ভ্রাম্যমান খাবার লবদক্রতা) প্রলশক্ষণ প্রোন করা হদয়দে। পুলি লবষদয় জনসদচতনতা বৃলির লক্ষক্ষয 

গত ৩ বেদর বাাংলাদেশ কবতাদর ২ টি  কলিকা সম্প্রচার করা হদয়দে। ৫টি কমলা, লবশ্ব খাদ্য লেবস ও পুলি সপ্তাদহ 

অাংশগ্রহণ করা হদয়দে।  খাদ্য ও পুলি লবষয়ক ১৪ টি কম বশালা/ স্কুল কযাদম্পইন বাস্তবায়ন করা হদয়দে। উি ১৪ টি 

কম বশালা/ স্কুল কযাদম্পইদন কমাট ৭৩৫ জন উপদজলা কৃলষ কম বকতবা, কৃলষ সম্প্রসারণ কম বকতবা, কদলজ/ স্কুল লশক্ষক, 

উপ-সহকারী কৃলষ কম বকতবা, ইমাম এবাং এনলজও প্রলতলনলধ এবাং লবলিন্ন  স্কুদলর ৯ম ও ১০ম কেলণর োত্র-োত্রী অাংশ 

গ্রহণ কদরন। মাঠ গদবষণার আওতায় কচৌগাো, র্দশাদর মাজবাে বাওড় এলাকায় বসবাসকারী সকল পলরবাদরর মে কিদক 

১০০ পলরবাদরর প্রািলমক জলরপ কাজ পলরচালনা করা হয়। প্রািলমক জলরপ কিদক বাচাই কদর কমাট ৫০ টি পলরবারদক 

মাঠ গদবষণার জন্য লনব বাচন করা হয়। গদবষণার আাওতাভূি পলরবাদরর মদনানীত সেস্যদেরদক লনয়লমত খাদ্য লিলত্তক 

পুলি লবষদয় প্রলশক্ষণ প্রোন করা হয়। প্রলতবের শীত ও গ্রীষ্মকালীন শাকসবজীর বীজ এবাং পুলিমান সম্পন্ন ফলে গাদের 

কলম ও ঔষলধ গাদের চারা লবনা মূদে লবতরণ করা হয়। প্রনতটি পনরৈানর ননয়নর্ত র্ননটনরং এৈং তথ্য-উপাত্ত সংগ্রে 

পূৈ বক সঠিক সর্ািাননর ব্যৈস্থা করা েয়। 

সর্স্যা এৈং িযানলঞ্জসমূে 
 

কেদশ ক্রমবধ বমান জনসাংখ্যার লবশাল খাদ্য চালহোর লবপরীদত আবােদর্াগ্য কৃলষ জলম হ্রাস পাদে। একই সাংদগ ববলশ্বক 

জলবায়ু পলরবতবদনর লবরূপ প্রিাব, প্রাকৃলতক দুদর্ বাগ ও মহামারীর (দকালিড-১৯) কারদণ জনগন েীর্ বলেন র্দরর বালহদর 

তিা কম বদক্ষদত্র না র্াওয়ার কারদণ লবপুল জনদগালির খাদ্য কর্াগাদনর চযাদলঞ্জ ক্রমশ নতুন মাত্রা পাদে। জনগদণর 

খাদ্যািযাস পলরবতবদনর মােদম অি বাৎ সুষম খাদ্য গ্রহদণর মােদম মািালপছু শকবরা জাতীয় খাদ্য গ্রহদণর পলরমাণ 

অদনকাাংদশ হ্রাস পাদে। ফনল জনগনণর সুষম খাদ্য গ্রহদণর অিযাস গদড় কতালা একটি লবরাট চযাদলঞ্জ।  

ভনৈষ্যৎ পনরকল্পনা 

 

পুলি লনরাপত্তা লনলিতকরণদক কটকসই রূপ প্রোন এবাং জনগদণর সুষম খাদ্য গ্রহদণর অিযাস গদড় কতালার ব্যবস্থা গ্রহণ 

িলবষ্যৎ পলরকল্পনায় অন্তর্ভ বি করা হদয়দে। এ উদেদে বারটান, আঞ্চললক ককদন্দ্রর অবকাঠাদমা লনম বাদণর কাজ 

অদনকাাংদশ সম্পন্ন ও লকছু চলমান আদে। 
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২০২১-২২ অর্ বৈছনরর সম্ভাব্য প্রিান অজবনসমূে 

• ৈারটান আঞ্চনলক ক্ষকন্দ্র নিনাইদের উনযানগ কেদশর লবলিন্ন কজলা/উপদজলায় খাদ্য লিলত্তক পুলি (ফললত পুলি) 

লবষদয় ২৬ ব্যাদচ (প্রলত ব্যাদচ ৩০ জন) কমাট ৭৮০ জন উপ-সহকারী কৃলষ কম বকতবা, স্কুল/মাদ্রাসা লশক্ষক, মলহলা 

লবষয়ক অনিদপ্তনরর র্াঠ প বানয়র কর্ বকতবা / মাঠকমী, ইমাম/পুদরালহত, এনলজও কমী ও লকষাণ-লকষাণীদের 

প্রলশক্ষণ প্রোন করা েনৈ। 

• খাদ্য লিলত্তক পুলি (ফললত পুলি) লবষদয় ২৫ ব্যাদচ (প্রলত ব্যাদচ ৩০ জন) গানর্ বন্টস/ নৈনদশগার্ী কর্ী/ ৈস্তীৈাসী ও 

অন্যান্যসে ক্ষর্াট ৭৫০ জননক প্রনশক্ষণ প্রদান করা েনৈ। 

• খায ও খাযশনস্যর পুনষ্টর্ান নৈনিষণ ও ক্ষনতকারক রাসায়নননকর প্রভাৈ নৈষনয় এৈং খাযশনস্যর সংগ্রেপূৈ ব ও 

সংগ্রেনত্তার ক্ষয় ক্ষনত হ্রাস ও খায প্রনিয়াজাতকরণ নৈষনয় গনৈষণা। 

• খাদ্য ও পুলি লবষয়ক সনিতনামূলক ২ টি কর্ বশালা/ক্ষসনর্নার আনয়াজন করা েনৈ। 

• ২ টি কৃনষ ক্ষর্লা/ বৃক্ষ ক্ষর্লা/ উন্নয়ন ক্ষর্লায় অংশগ্রেণ করা েনৈ। 

• ৈারটান আঞ্চনলক ক্ষকন্দ্র, নিনাইদে এর বৃক্ষনরাপণ সে অৈকাঠানর্া ননর্ বাণ কাজ িলর্ান র্াকনৈ। 

• পুনষ্ট সংিান্ত কা বির্ ক্ষজারদার করার জন্য ০১ টি সংস্থা/প্রনতষ্ঠাননর সানর্ সর্নিাতা স্মারক স্বাক্ষর করা েনৈ।  
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প্রস্তাৈনা 

প্রালতিালনক েক্ষতা বৃলি, স্বেতা ও জবাবলেলহ কজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্িার্ি 

ব্যবহার লনলিতকরদণর মােদম  রূপকল্প ২০৪১ এর র্িার্ি বািবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞাননক কর্ বকতবা, বাাংলাদেশ ফললত পুলি গদবষণা ও প্রলশক্ষণ ইনলিটিউট (বারটান), 

আঞ্চললক ককন্দ্র, লিনাইেহ 

 

 

এবাং 

 

 

 

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

 

এর মদে ২০২১ সানলর জুন র্ানসর .........................তালরদখ এই বালষ বক কম বসম্পােন চুলি 

            স্বাক্ষলরত হল। 

    

 

 

 

 

এই  চুলিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ লনম্নলললখত লবষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 
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ক্ষসকশন ১:  

 

            (রূপকল্প, অলিলক্ষয, কর্ বসম্পাদননর ক্ষক্ষত্র এবাং কার্ বাবলল) 

 

১.১ রূপকল্প: 

জনগদণর উন্নত পুলিস্তর।    

 

১.২ অলিলক্ষয: 

খাদ্য ও পুলি সম্পনকবত গনৈষণা, প্রলশক্ষণ ও কম বশালা বাস্তবায়ন এৈং গণর্াধ্যনর্ সম্প্রিানরর র্াধ্যনর্ ক্ষদনশর  

জনগদণর পুলিস্তর উন্নয়দন অবোন রাখা।  

 

 

১.৩ কম বসম্পােদনর কক্ষত্র (সংনিষ্ট অনফস কর্তবক ননি বানরত, সনৈ বাচ্চ ৫টি): 

১) খাদ্য লিলত্তক পুলি লবষয়ক প্রলশক্ষণ 

২) খায নভনত্তক পুনষ্ট নৈষয়ক প্রকাশনা নৈতরণ 

৩) খানয ক্ষনতকারক রাসায়নননকর প্রভাৈ নৈষনয় গনৈষণা এৈং ক্ষভাক্তানদর সনিতনতা বৃনদ্ধকরণ 

৪) গনৈষণা পনরিালনা 

৫) কর্ ব ব্যৈস্থাপনায় ক্ষপশাদানরনের উন্নয়ন 

 

 

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ বসম্পাদননর ক্ষক্ষত্র (র্নিপনরষদ নৈভাগ কর্তবক ননি বানরত) 

১) সুশাসন ও সংস্কারমূলক কা বির্ ক্ষজারদারকরণ 
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১.৪ কার্ বাবলল: (আইন/লবলধ দ্বারা লনধ বালরত কার্ বাবলল)  

১. জনগননর পুনষ্টর স্তর উন্নয়ননর লনক্ষয খাযনভনত্তক পুনষ্ট (ফনলত পুনষ্ট) সংিান্ত গনৈষণা ও উন্নয়ন কা বির্ গ্রেণ 

ও ৈাস্তৈায়ন;  

২. সরকানর ও ক্ষৈসরকারী সংস্থার কর্ বকতবা, নৈনভন্ন নশক্ষা প্রনতষ্ঠাননর নশক্ষক, স্থানীয় সরকার প্রনতনননি, কৃষক ও 

অন্যান্যনদরনক খাযনভনত্তক পুনষ্ট নৈষনয় প্রনশক্ষণ প্রদান ও পুনষ্ট সংিান্ত নীনতর্ালা সম্পনকব সনিতনকরণ;  

৩. খাযশনস্যর সংগ্রেপূৈ ব ও সংগ্রেনত্তার ক্ষয় ক্ষনত হ্রাস ও খায প্রনিবয়াজাতকরণ এৈং সংরক্ষণ নৈষনয় প্রযুনক্ত 

উদ্ভাৈন ও গনৈষণা;  

৪. স্বাস্থযসম্মত খায (Functional Food) ও ঔষনি গাছ (Medicinal Plant) নৈষনয় গনৈষণা 

পনরিালনা, উৎপাদন বৃনদ্ধ, বদননক খায তানলকায় অন্তর্ভ বনক্তকরণ ও সনিতনতা বৃনদ্ধকরণ;   

৫. খাযশনস্যর পুনষ্টর্ান নৈনিষণ, ননরূপন ৈা োলনাগাদকরণ ও প্রনয়াজনীয় বদননক খায তানলকা প্রণয়ন ৈা 

প্রণয়নন সোয়তা প্রদান;   

৬.  খায ও পুনষ্ট ননরাপত্তা নননিতকরনণ ক্ষজলা ৈা উপনজলা নভনত্তক ৈা এনগ্রা-ইনকালনজকাল ক্ষজাননভনত্তক 

অপুনষ্টজননত স্বাস্থয সর্স্যা ননরূপণ ও সংনিষ্ট র্িণালয় ৈা সংস্থার সানর্ প্রাপ্ত তথ্য নৈননর্য়; 

৭. খাযিনি (Food Chain) ব্যৈহৃত রাসায়ননক ও আনস বনননকর ক্ষনতকর প্রভাৈ নৈষনয় গনৈষণা এৈং 

ক্ষভাক্তানদর সনিতনতা বৃনদ্ধকরণ; 

৮.  নৈনভন্ন গণর্াধ্যর্ ও ইনলক্ট্রননক নর্নিয়ায় প্রিারসে কৃনষ ক্ষর্লা, নৈশ্বখায নদৈস, পুনষ্ট সপ্তাে, প্রানণসম্পদ ক্ষর্লা, 

র্ৎস্য ক্ষর্লা, পনরনৈশ নদৈস ইতযানদ অনুষ্ঠানন অংশগ্রেনণর র্াধ্যনর্ সকল স্তনরর জননগাষ্ঠীর পুনষ্ট ও স্বাস্থয 

নৈষনয় সনিতনতা বৃনদ্ধকরণ;   

৯. অনিক পুনষ্টর্ান সম্পন্ন খাযসার্গ্রী, জাত ও প্রযুনক্ত উদ্ভাৈনন স্বতিভানৈ এৈং সংনিষ্ট গনৈষণা প্রনতষ্ঠাননর সানর্ 

ক্ষ ৌর্ভানৈ গনৈষণা ও উন্নয়নমূলক কা বির্ গ্রেণ;  

১০. ফনলত পুনষ্ট ও খায নৈজ্ঞান নৈষনয় সাটি বনফনকট ও নিনলার্া ক্ষকাস ব ৈাস্তৈায়ননর র্াধ্যনর্ পুনষ্ট নৈষয়ক দক্ষ র্ানৈ 

সম্পদ সৃজন; 

১১.  নৈনভন্ন নশক্ষাস্তনরর কানরকুলানর্ ফনলত পুনষ্ট নৈষয়ক পাঠসমূে  র্া র্ অন্তর্ভ বক্ত ৈা োলনাগাদকরণ, পাঠ প্রণয়ন 

এৈং প্রণয়নন সোয়তা প্রদান;  

১২.  প্রাকৃনতক নকংৈা অন্য ক্ষ  ক্ষকান কারনণ অপুনষ্টজননত সর্স্যা ক্ষদখা নদনল আপদকালীন ব্যৈস্থা নৈষনয় 

সুপানরশর্ালা প্রদান;  

১৩. পুনষ্ট অৈস্থার উপর জলৈায়ু পনরৈতবননর প্রভাৈ ননরূপন, গনৈষণা এৈং এ সংিান্ত কা বির্ ৈাস্তৈায়নন সোয়তা 

প্রদান; 

১৪.  ইননিটিউট এর কা বির্ সম্পনকবত নৈষনয় নীনতর্ালা প্রণয়ন, ৈাস্তৈায়ন ও সুপানরশ প্রদান; এৈং 

১৫.  সর্নয় সর্নয় সরকার প্রদত্ত নননদ বশ অনু ায়ী অনপ বত দানয়ে পালন;
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ক্ষসকশন ২ 

নৈনভন্ন কা বিনর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাৈ 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাৈ 

 

কর্ বসম্পাদন সূিকসমূে 

 

একক 

 

প্রকৃত অজবন 

লক্ষযর্াত্রা  

২০২১-২২ 

প্রনক্ষপণ   
ননি বানরত লক্ষযর্াত্রা অজবননর 

ক্ষক্ষনত্র ক্ষ ৌর্ভানৈ দানয়েপ্রাপ্ত 

র্িণালয়/নৈভাগ/ 

সংস্োসমূনের নার্ 

 

উপাত্তসূত্র 

 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

কর্ বসম্পাদন ক্ষক্ষত্রসমূে (নৈনি/আইন দ্বারা ননি বানরত দানয়ে অনু ায়ী, সনৈ বাচ্চ ৫টি) 

১. খায নভনত্তক পুনষ্ট নৈষয়ক 

প্রনশক্ষণ 

১.১.১ প্রলশলক্ষত কৃষাণ-কৃষাণী সাংখ্যা ৩০০ ৩৬০ ৩৯০ ৪২০ ৪৫০ 

লডএই, লডএফও, লডএলএস, 

ৈানণজয র্িণালয়, নৈএর্ইটি, 

সর্াজনসৈা অনিদপ্তর, এননজও 

বারটান আঞ্চললক 

ককন্দ্র, লিনাইেহ এর 

মালসক, বত্রমালসক ও 

বালষ বক প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

১.১.২ প্রলশলক্ষত এসএএও, 

ইমাম, স্কুল লশক্ষক, এনলজও 

কমী, পুদরালহত ইতযালে। 

সাংখ্যা ৩০০ ৩৬০ ৩৯০ ৪২০ ৪৫০ 

লডএই, লডএফও, লডএলএস, 

ৈানণজয র্িণালয়, নৈএর্ইটি, 

সর্াজনসৈা অনিদপ্তর, এননজও 

বারটান আঞ্চললক 

ককন্দ্র, লিনাইেহ এর 

মালসক, বত্রমালসক ও 

বালষ বক প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

১.১.৩ অরনক্ষত পনরনস্থনতনত 

ৈসৈাসকারী জননগাষ্ঠী ও 

দনরদ্র জনগনণর (গানর্ বন্টস/ 

নৈনদশগার্ী কর্ী/ 

ৈস্তীৈাসী/অন্যান্য) ৈছরব্যাপী 

ননরাপদ, পুনষ্টকর ও প বপ্ত 

খায প্রানপ্তর নৈষনয় প্রনশক্ষণ 

সাংখ্যা ১৮০ ৬৯০ ৭৫০ ৮১০ ৮৭০ 

লডএই, লডএফও, লডএলএস, 

ৈানণজয র্িণালয়, নৈএর্ইটি, 

সর্াজনসৈা অনিদপ্তর, এননজও 

বারটান আঞ্চললক 

ককন্দ্র, লিনাইেহ এর 

মালসক, বত্রমালসক ও 

বালষ বক প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

১.১.৪ আপদকালীন 

(কনরানা/অনান্য) সর্নয় 

অপুনষ্টজননত সর্স্যার নৈষনয় 

প্রনশক্ষণ 

- - 
৩০ ৬০ ৯০ ৯০ 

লডএই, লডএফও, লডএলএস, 

ৈানণজয র্িণালয়, নৈএর্ইটি, 

সর্াজনসৈা অনিদপ্তর, এননজও 

বারটান আঞ্চললক 

ককন্দ্র, লিনাইেহ এর 

মালসক, বত্রমালসক ও 

বালষ বক প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 
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২. খায নভনত্তক পুনষ্ট নৈষয়ক 

প্রকাশনা লবতরণ 

২.১.১ প্রস্তুতকৃত প্রলশক্ষণ 

ম্যানুয়াল লবতরণ 
সাংখ্যা - ৫০ ৫০ ৭০ ৮০ 

লডএই, লডএফও, লডএলএস, 

ৈানণজয র্িণালয়, নৈএর্ইটি, 

সর্াজনসৈা অনিদপ্তর, এননজও 

বারটান আঞ্চললক 

ককন্দ্র, লিনাইেহ এর 

মালসক, বত্রমালসক ও 

বালষ বক প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

২.১.২ প্রস্তুতকৃত পুলি কেট 

লবতরণ (মুলজব বষ ব) 
সাংখ্যা ৫০৮ ৬৯০ ৭৫০ ৮১০ ৮৭০ 

লডএই, লডএফও, লডএলএস, 

ৈানণজয র্িণালয়, নৈএর্ইটি, 

সর্াজনসৈা অনিদপ্তর, এননজও 

বারটান আঞ্চললক 

ককন্দ্র, লিনাইেহ এর 

মালসক, বত্রমালসক ও 

বালষ বক প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

২.১.৩ আদয়ালজত 

সিা/ওয়াকবশপ 
সাংখ্যা ৪ ৪ ২ ৩ ৩ 

লডএই, লডএফও, লডএলএস, 

ৈানণজয র্িণালয়, নৈএর্ইটি, 

সর্াজনসৈা অনিদপ্তর, এননজও 

বারটান আঞ্চললক 

ককন্দ্র, লিনাইেহ এর 

মালসক, বত্রমালসক ও 

বালষ বক প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

২.১.৪ পুলি লবষয়ক  

ললফদলট/কপািার লবতরণ 
সাংখ্যা ১০৩০০ ১১০০০ ১২০০০ ১২৫০০ ১৩০০০ 

লডএই, লডএফও, লডএলএস, 

ৈানণজয র্িণালয়, নৈএর্ইটি, 

সর্াজনসৈা অনিদপ্তর, এননজও 

বারটান আঞ্চললক 

ককন্দ্র, লিনাইেহ এর 

মালসক, বত্রমালসক ও 

বালষ বক প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

২.১.৫ ৈসতৈাড়ীনত অনাৈাদী 

জায়গায়   পুনষ্ট সমৃদ্ধ ও 

ঔষিী গুনাগুন জাতীয় বৃক্ষ 

ক্ষরাপন বৃনদ্ধর সোয়ক 

ললফদলট/কপািার লবতরণ 

(প্রিানর্িীর নননদ বশনা 

ৈাস্তৈায়ন) 

সাংখ্যা - ৩০০০ ৩০০০ ৩৫০০ ৩৫০০ 

লডএই, লডএফও, লডএলএস, 

ৈানণজয র্িণালয়, নৈএর্ইটি, 

সর্াজনসৈা অনিদপ্তর, এননজও 

বারটান আঞ্চললক 

ককন্দ্র, লিনাইেহ এর 

মালসক, বত্রমালসক ও 

বালষ বক প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

২.১.৬ সম্প্রচালরত কবতার 

কলিকা 
সাংখ্যা ১ - - ১ ১ বাাংলাদেশ কবতার 

বারটান আঞ্চললক 

ককন্দ্র, লিনাইেহ এর 

মালসক, বত্রমালসক ও 

বালষ বক প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

২.১.৭ কমলায় অাংশগ্রহণ সাংখ্যা ২ ১ ২ ২ ২ লডএই, কজলা প্রশাসক 
বারটান আঞ্চললক 

ককন্দ্র, লিনাইেহ এর 
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মালসক, বত্রমালসক ও 

বালষ বক প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

২.১.৮ বালষ বক লরদপাট ব / 

অন্যান্য প্রলতদবেন 
সাংখ্যা - - -- - - ৈারটান 

বারটান আঞ্চললক 

ককন্দ্র, লিনাইেহ এর 

মালসক, বত্রমালসক ও 

বালষ বক প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

৩.২.১ খাদদ্য ও খাযশনস্যর 

পুনষ্টর্ান নৈনিষণ এৈং 

ক্ষলতকারক রাসায়নননকর 

প্রভাৈ নৈষনয় গনৈষণা 

পনরিালনা 

সাংখ্যা 
- - 

১ ১ ১ ৈারটান 

বারটান আঞ্চললক 

ককন্দ্র, লিনাইেহ এর 

মালসক, বত্রমালসক ও 

বালষ বক প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

৪. গদবষণা পলরচালনা 

 

৪.১.১ খাযশনস্যর সংগ্রেপূৈ ব 

ও সংগ্রেনত্তার ক্ষয় ক্ষনত হ্রাস 

ও খায প্রনিবয়াজাতকরণ 

নৈষনয় গনৈষণা পনরিালনা 

সাংখ্যা 
- - 

১ ১ ১ ৈারটান 

বারটান আঞ্চললক 

ককন্দ্র, লিনাইেহ এর 

মালসক, বত্রমালসক ও 

বালষ বক প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

৪.১.২ স্বাস্থযসম্মত খায 

(Functional Food) 

ও ঔষনি গাছ 

(Medicinal Plant) 

নৈষনয় গনৈষণা পনরিালনা 

সাংখ্যা 
- - 

- ১ ১ ৈারটান 

বারটান আঞ্চললক 

ককন্দ্র, লিনাইেহ এর 

মালসক, বত্রমালসক ও 

বালষ বক প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 

৪.১.৩ অনিক পুনষ্টর্ান সম্পন্ন 

খাযসার্গ্রী, জাত ও প্রযুনক্ত 

উদ্ভাৈন নৈষনয় গনৈষণা 

পনরিালনা 

সাংখ্যা 
- - 

- - ১ ৈারটান 

বারটান আঞ্চললক 

ককন্দ্র, লিনাইেহ এর 

মালসক, বত্রমালসক ও 

বালষ বক প্রলতদবেন এবাং 

ওদয়বসাইট 
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কসকশন ৩  

কর্ মসম্পাদন পরিকল্পনা  

কর্ বসম্পাদন ক্ষক্ষত্র 

ক্ষক্ষনত্রর 

মান ৭ 

০ 

কা বির্ কম বসম্পােন সূচক 
গণনা 

পদ্ধনত 
একক 

কম বসম্পােন 

সূচদকর 

মান 

প্রকৃত অজবন লক্ষযমাত্রা/ননণ বায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষপণ প্রদক্ষপণ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অসাধারণ 
অলত 

উত্তম 
উত্তম 

চললত 

মান 

চললত 

মাদনর 

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 বসম্পাদন ক্ষক্ষত্রসমূে (নৈনি/আইন দ্বারা ননি বানরত দানয়ে অনু ায়ী, সনৈ বাচ্চ ৫টি) 

১. খায নভনত্তক পুনষ্ট 

নৈষয়ক প্রনশক্ষণ 
২০ 

১.১ খাদ্যমান ও 

পুলি লবষদয় 

প্রনশক্ষনণর 

মােদম 

সদচতনতা বৃলি 

১.১.১ প্রলশলক্ষত কৃষাণ-কৃষাণী 
সমলি 

সাংখ্যা ০৬ 
৩০০ ৩৬০ ৩৯০ 

৩৫০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ৪২০ ৪৫০ 

১.১.২ প্রলশলক্ষত এসএএও, ইমাম, 

স্কুল লশক্ষক, এনলজও কমী, 

পুদরালহত ইতযালে। 

সমলি 

সাংখ্যা ০৬ 
৩০০ ৩৬০ ৩৯০ 

৩৫০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ৪২০ ৪৫০ 

১.১.৩ অরনক্ষত পনরনস্থনতনত 

ৈসৈাসকারী জননগাষ্ঠী ও দনরদ্র 

জনগনণর (গানর্ বন্টস/ নৈনদশগার্ী 

কর্ী/ ৈস্তীৈাসী/অন্যান্য) ৈছরব্যাপী 

ননরাপদ, পুনষ্টকর ও প বপ্ত খায 

প্রানপ্তর নৈষনয় প্রনশক্ষণ 

সমলি 

সাংখ্যা ০৬ 
১৮০ ৬৯০ ৭৫০ 

৬৫০ ৫৫০ ৪৫০ ৩৫০ ৮১০ ৮৭০ 

১.১.৪ আপদকালীন 

(কনরানা/অনান্য) সর্নয় 

অপুনষ্টজননত সর্স্যার নৈষনয় 

প্রনশক্ষণ 

সমলি 

 ০২ 
- ৩০ ৬০ 

৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৯০ ৯০ 

২. খায নভনত্তক পুনষ্ট 

নৈষয়ক প্রকাশনা লবতরণ ২০ 

২.১ খাদ্যমান 

ও পুলি লবষদয় 

প্রকাশনা 

লবতরকণর 

মােদম 

সদচতনতা বৃলি 

২.১.১ প্রস্তুতকৃত প্রলশক্ষণ ম্যানুয়াল 

লবতরণ 

সমলি 
সাংখ্যা ০৩ 

- ৫০ ৫০ 
৪৫ ৩৫ ২৫ ১৫ ৭০ ৮০ 

২.১.২ প্রস্তুতকৃত পুলি কেট লবতরণ 

(মুলজব বষ ব) 

সমলি 
সাংখ্যা ০৩ 

৫০৮ ৬৯০ ৭৫০ 
৬৭৫ ৬০০ ৫২৫ ৪৫০ ৮১০ ৮৭০ 

২.১.৩ আদয়ালজত সিা/ওয়াকবশপ 
সমলি 

সাংখ্যা ০৩ 
৪ ৩ ২ 

১ ১ ১ ১ 
৩ ৩ 
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কর্ বসম্পাদন ক্ষক্ষত্র 

ক্ষক্ষনত্রর 

মান ৭ 

০ 

কা বির্ কম বসম্পােন সূচক 
গণনা 

পদ্ধনত 
একক 

কম বসম্পােন 

সূচদকর 

মান 

প্রকৃত অজবন লক্ষযমাত্রা/ননণ বায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষপণ প্রদক্ষপণ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অসাধারণ 
অলত 

উত্তম 
উত্তম 

চললত 

মান 

চললত 

মাদনর 

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 

২.১.৪ পুলি লবষয়ক  

ললফদলট/কপািার লবতরণ 

সমলি 
সাংখ্যা ০৩ 

১০৩০০ ১১০০০ ১২০০০ 
১১০০০ ১০০০০ ৯০০০ ৭২০০ 

১২৫০০ ১৩০০০ 

২.১.৫ ৈসতৈাড়ীনত অনাৈাদ 

জায়গায়   পুনষ্ট সমৃদ্ধ ও ঔষিী 

গুনাগুন জাতীয় বৃক্ষ ক্ষরাপন বৃনদ্ধর 

সোয়ক ললফদলট/কপািার লবতরণ 

(প্রিানর্িীর নননদ বশনা ৈাস্তৈায়ন) 

সমলি 

সাংখ্যা ০৩ 
- ৩০০০ ৩০০০ 

২৯০০ ২৮০০ ২৭০০ ১২৬০০ 
৩৫০০ ৩৫০০ 

২.১.৬ সম্প্রচালরত কবতার কলিকা 
সমলি 

সাংখ্যা ০৩ 
১ ০ ০ 

০ ০ ০ ০ 
১ ১ 

২.১.৭ কমলায় অাংশগ্রহণ 
সমলি 

সাংখ্যা ০১ 
২ ১ ২ 

১ ১ ১ ১ ২ ২ 

২.১.৮ বালষ বক লরদপাট ব / অন্যান্য 

প্রলতদবেন 

সমলি 
সাংখ্যা ০.৫০ 

০ ০ ০ 
০ ০ ০ ০ ০ ০ 

২.১.৯  প্রকানশত ননউজ ক্ষলটার 
সমলি 

সাংখ্যা ০.৫০ 
০ ০ ০ 

০ ০ ০ ০ ০ ০ 

৩. খাদদ্য ক্ষলতকারক 

রাসায়নননকর প্রভাৈ 

নৈষনয় গনৈষণা এৈং 

ক্ষভাক্তানদর সনিতনতা 

বৃনদ্ধকরণ 

১০ 

৩.১ খাদদ্য 

ক্ষলতকারক 

রাসায়নননকর 

প্রভাৈ নৈষনয় 

গনৈষণা 

৩.১.১ খাদদ্য ও খাযশনস্যর 

পুনষ্টর্ান নৈনিষণ এৈং ক্ষলতকারক 

রাসায়নননকর প্রভাৈ নৈষনয় গনৈষণা 

পনরিালনা 

সমলি 

সাংখ্যা ০৪ 
০ ০ ১ 

১ ১ ১ ১ ১ ১ 

৪. গদবষণা পলরচালনা 

 

১০ 

৪.১ পুলি 

লবষয়ক 

গদবষণা 

পলরচালনা 

৪.১.১ খাযশনস্যর সংগ্রেপূৈ ব ও 

সংগ্রেনত্তার ক্ষয় ক্ষনত হ্রাস ও খায 

প্রনিবয়াজাতকরণ নৈষনয় গনৈষণা 

পনরিালনা 

সমলি 

সাংখ্যা ৪ 
০ ০ ১ 

০.৮ ০.৬ ০.৪ ০.২ ১ ১ 

৪.১.২ স্বাস্থযসম্মত খায 

(Functional Food) ও 

ঔষনি গাছ (Medicinal 

সমলি 

সাংখ্যা ৩ 
০ ০ ০ 

০ ০ ০ ০ ১ ১ 
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কর্ বসম্পাদন ক্ষক্ষত্র 

ক্ষক্ষনত্রর 

মান ৭ 

০ 

কা বির্ কম বসম্পােন সূচক 
গণনা 

পদ্ধনত 
একক 

কম বসম্পােন 

সূচদকর 

মান 

প্রকৃত অজবন লক্ষযমাত্রা/ননণ বায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষপণ প্রদক্ষপণ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অসাধারণ 
অলত 

উত্তম 
উত্তম 

চললত 

মান 

চললত 

মাদনর 

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 

Plant) নৈষনয় গনৈষণা 

পনরিালনা 

৪.১.৩ অনিক পুনষ্টর্ান সম্পন্ন 

খাযসার্গ্রী, জাত ও প্রযুনক্ত উদ্ভাৈন 

নৈষনয় গনৈষণা পনরিালনা 

সমলি 

সাংখ্যা ৩ 
০ ০ ০ 

০ ০ ০ ০ ০ ১ 



15 
 

 

আলম, আঞ্চনলক প্রিান/ ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞাননক কর্ বকতবা, ৈারটান আঞ্চনলক ক্ষকন্দ্র নিনাইদে; লনব বাহী পলরচালক, 

বাাংলাদেশ ফললত পুলি গদবষণা ও প্রলশক্ষণ ইনলিটিউট (বারটান) এর লনকট অঙ্গীকার করলে কর্, এই চুলিদত বলণ বত 

ফলাফল অজবদন সদচি িাকব।   

 

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

প্রিান/ ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞাননক কর্ বকতবা, ৈারটান আঞ্চনলক ক্ষকন্দ্র নিনাইদে এর লনকট অঙ্গীকার করলে কর্, এই চুলিদত 

বলণ বত ফলাফল অজবদন প্রদয়াজনীয় সহদর্ালগতা প্রোন করব। 

 

স্বাক্ষলরতঃ 

 

                          

 …............................................  …............................... 

 আঞ্চনলক প্রিান/ ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞাননক কর্ বকতবা, 

ৈারটান আঞ্চনলক ক্ষকন্দ্র নিনাইদে 

 

 তালরখ 

 

 …..............................  …......................... 

 লনব বাহী পলরচালক 

বাাংলাদেশ ফললত পুলি গদবষণা ও প্রলশক্ষণ 

ইনলিটিউট। 

 তালরখ 
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                                        সংন াজনী-১  

 

                                           শব্দসংনক্ষপ 

 

ক্রলমক 

নাং 

শব্দসাংক্ষক্ষপ 

(Acronyms) 

লববরণ 

১. 
বারটান (BIRTAN) বাাংলাদেশ ইনলিটিউট অব লরসাচ ব এন্ড ক্ষেইননং অন এোইড লনউলিশন 

২. 
লডএই  (DAE) লডপাট বদমন্ট অব এলগ্রকালচারাল এক্সদটনশন 

৩. 
নিএলএস (DLS) লডপাট বদমন্ট অব লাইিদিাক সালি বদসস 

৪. 
নিওএফ (DOF) লডপাট বদমন্ট অব লফশালরজ 

৫. 
এফএও (FAO) 

ফুি এন্ড এনগ্রকালিারাল অগ বানাইনজশন 

 

৬. 
নৈএর্ইটি (BMET) ব্যযনরা অৈ ম্যানপাওয়ার এন্ড এর্লনয় ক্ষেইননং 

৭. 
টিটিনস (TTC) ক্ষটকননকযাল ক্ষেইননং কনলজ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/sopnerbd/photos/%E0%A6%AB%E0%A7%81%E0%A6%A1-%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%8F%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%8F%E0%A6%AB%E0%A6%8F%E0%A6%93-%E0%A6%8F-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A7%A7%E0%A7%AC%E0%A7%AE%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%96-/1997157467014880/
https://www.facebook.com/sopnerbd/photos/%E0%A6%AB%E0%A7%81%E0%A6%A1-%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%8F%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%8F%E0%A6%AB%E0%A6%8F%E0%A6%93-%E0%A6%8F-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A7%A7%E0%A7%AC%E0%A7%AE%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%96-/1997157467014880/
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    সংন াজনী-২ 

                                           কর্ বসম্পাদন ব্যৈস্থাপনা ও প্রর্াণক 

 

ক্র: 

নাং 

কা বির্ কম বসম্পােন সূচক বািবায়নকারী অনুলবিাগ, 

অলধশাখা, শাখা 

লক্ষযর্াত্রা অজবননর প্রমাণক 

১ খাদ্যমান ও পুলি লবষদয় প্রচারণা, 

প্রকাশনা, সিা ও কম বশালার মােদম 

সদচতনতা বৃলি 

 

প্রলশনক্ষত ব্যলি 

 

 

বারটান 

বারটাদনর মালসক, বত্রমালসক ও 

বালষ বক প্রলতদবেন 

 

আদয়ালজত 

সিা/ওয়াকবশপ/স্কুল 

কযাদম্পইন 

 

 

                                          সাংদর্াজনী-৩ 

                         অন্য অনফনসর সনে সংনিষ্ট কর্ বসম্পাদন সূিকসমূে 

কার্ বক্রম কম বসম্পােন সূচক 
ক্ষ সকল অনফনসর সানর্ 

সংনিষ্ট 

সংনিষ্ট অনফনসর 

সানর্ কা বির্ 

সর্ন্বনয়র ক্ষকৌশল 

খাদ্যমান ও পুলি লবষদয় 

প্রনশক্ষনণর মােদম সদচতনতা 

বৃলি 

খাদ্যমান ও পুলি লবষদয় 

প্রনশক্ষনণর মােদম সদচতনতা 

বৃলি 

লডএই, লডএফও, লডএলএস, ৈানণজয 

র্িণালয়, নৈএর্ইটি, সর্াজনসৈা 

অনিদপ্তর, এননজও 

দাপ্তনরক ক্ষ াগান াগ 

খাদ্যমান ও পুলি লবষদয় প্রকাশনা 

লবতরকণর মােদম সদচতনতা বৃলি 

খাদ্যমান ও পুলি লবষদয় 

প্রকাশনা লবতরকণর মােদম 

সদচতনতা বৃলি 

লডএই, লডএফও, লডএলএস, ৈানণজয 

র্িণালয়, নৈএর্ইটি, সর্াজনসৈা 

অনিদপ্তর, এননজও 

দাপ্তনরক ক্ষ াগান াগ 

খাদদ্য ক্ষলতকারক রাসায়লনক দ্রব্য 

ব্যবহার হ্রাদসর জন্য প্রচারণা 

খাদদ্য ক্ষলতকারক রাসায়লনক 

দ্রব্য ব্যবহার হ্রাদসর জন্য 

প্রচারণা 

লডএই, লডএফও, লডএলএস, ৈানণজয 

র্িণালয়, নৈএর্ইটি, সর্াজনসৈা 

অনিদপ্তর, এননজও 

দাপ্তনরক ক্ষ াগান াগ 

খাদদ্য ক্ষলতকারক রাসায়নননকর 

প্রভাৈ নৈষনয় গনৈষণা 

খাদদ্য ক্ষলতকারক রাসায়নননকর 

প্রভাৈ নৈষনয় গনৈষণা 

- - 

পুলি লবষয়ক গদবষণা পলরচালনা পুলি লবষয়ক গদবষণা পলরচালনা - - 

কার্ বক্রম পলরবীক্ষণ ও মূোয়ন কার্ বক্রম পলরবীক্ষণ ও মূোয়ন - - 

মানবসম্পে ব্যবস্হাপনা মানবসম্পে ব্যবস্হাপনা - - 
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পরিরিষ্ট খঃ  
র্রিপরিষদ রিভাগ কর্ত মক রনর্ মারির্ 
সুিাসনর্ূলক কর্ মপরিকল্পনাসর্ূহ 

সংয াজনী ৪-৮ 
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সাংদর্াজনী-৪: 
েপ্তর/সাংস্থার জাতীয় শুদ্ধািার ক্ষকৌশল কর্ বপনরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

েপ্তর/সাংস্থার নার্: ৈাংলানদশ ফনলত পুনষ্ট গনৈষণা ও প্রনশক্ষণ ইননিটিউট (ৈারটান)। 

কা বিনর্র নার্ 

কর্ বসম্পাদন 

সূিক 

 

সূিনকর 

র্ান 

একক 

 

ৈাস্তৈায়ননর 

দানয়েপ্রাপ্ত 

ব্যনক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ বৈছনরর 

লক্ষযর্াত্রা 

ৈাস্তৈায়ন অগ্রগনত পনরৈীক্ষণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজবন 

১র্ 

ক্ষকায়াট বার 

২য় 

ক্ষকায়াট বার 

৩য় 

ক্ষকায়াট বার 

৪র্ ব 

ক্ষকায়াট বার 

ক্ষর্াট 

অজবন 

অনজবত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রানতষ্ঠাননক ব্যৈস্থা………………………………..... 

১.১ বননতকতা কনর্টির সভা আদয়াজন সিা আদয়ালজত ৪ সংখ্যা কফাকাল 

পদয়ন্ট 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজবন      

১.২ বননতকতা কনর্টির সভার নসদ্ধান্ত 

ৈাস্তৈায়ন 

ৈাস্তৈানয়ত নসদ্ধান্ত ৬ % আঞ্চললক 

প্রধান 

১০০ লক্ষযর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজবন      

১.৩ সুশাসন প্রনতষ্ঠার নননর্ত্ত অংশীজননর 

(stakeholders) অংশগ্রেনণ  সভা 

অনুনষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা কফাকাল 

পদয়ন্ট 

২ লক্ষযর্াত্রা  ১  ১    

অজবন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ 
আয় াজন 

প্রশিক্ষণ 
আয় াজজত   ২ সংখ্যা আঞ্চললক 

প্রধান 

৩০ লক্ষযর্াত্রা  ১  ১    

অজবন      

১.৫ কর্ ব-পনরনৈশ উন্নয়ন  উন্নত কম ব-পলরদবশ     ২ সংখ্যা ও 

তানরখ 

আঞ্চললক 

প্রধান 

২ ও  

২০.১২.২১ 

২০.০৬.২২ 

লক্ষযর্াত্রা  ৩১.১২.২১  ৩০.০৬.২২    

অজবন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধািার ক্ষকৌশল 

কর্ বপনরকল্পনা, ২০২১-২২ ও বত্রর্ানসক 

পনরৈীক্ষণ প্রনতনৈদন সংনিষ্ট র্িণালনয় 

দানখল ও স্ব স্ব ওনয়ৈসাইনট আপনলািকরণ 

কর্ বপনরকল্পনা ও 

বত্রর্ানসক 

প্রনতনৈদন 

দানখলকৃত ও 

আপনলািকৃত 

    ১ তানরখ কফাকাল 

পদয়ন্ট ও 

কলম্পউটার 

অপাদরটর 

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    

অজবন      

১.৭ আওতাধীন  আঞ্চললক/ মাঠ পর্ বাদয়র 

কার্ বালয় (প্রদর্াজয কক্ষদত্র) কর্তবক 

দানখলকৃত জাতীয় শুদ্ধািার ক্ষকৌশল 

কর্ বপনরকল্পনা ও পনরৈীক্ষণ  প্রনতনৈদননর 

ওপর নফিব্যাক প্রদান  

নফিব্যাক 

সভা/কর্ বশালা 

অনুনষ্ঠত 

   ৪ তানরখ আঞ্চললক 

প্রধান ও 

কফাকাল 

পদয়ন্ট 

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    

অজবন      
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কা বিনর্র নার্ 

কর্ বসম্পাদন 

সূিক 

 

সূিনকর 

র্ান 

একক 

 

ৈাস্তৈায়ননর 

দানয়েপ্রাপ্ত 

ব্যনক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ বৈছনরর 

লক্ষযর্াত্রা 

ৈাস্তৈায়ন অগ্রগনত পনরৈীক্ষণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজবন 

১র্ 

ক্ষকায়াট বার 

২য় 

ক্ষকায়াট বার 

৩য় 

ক্ষকায়াট বার 

৪র্ ব 

ক্ষকায়াট বার 

ক্ষর্াট 

অজবন 

অনজবত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৮ শুিাচার পুরস্কার প্রোন এবাং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদের তাললকা ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ 

প্রেত্ত পুরস্কার     ১ তালরখ আঞ্চললক 

প্রধান  
১০.০৮.২১ 

৩০.০১.২২ 

লক্ষযর্াত্রা ১০.০৮.২১  ৩০.০১.২২     

অজবন 

 

 

     

অজবন      

৩. শুদ্ধািার সংনিষ্ট এৈং দুনীনত প্রনতনরানি সোয়ক অন্যান্য কা বির্……………..৩০ (অগ্রালধকার লিলত্তদত নুযনতম পাঁচটি কার্ বক্রম) 

৩.১ শুদ্ধািার ৈাস্তৈায়নন ক্ষেল্প ক্ষিক্স স্থাপন ক্ষেল্প ক্ষিক্স স্থানপত ৪ সংখ্যা কফাকাল 

পদয়ন্ট  
৩ লক্ষযর্াত্রা ১       

অজবন      

৩.২ িক ক্ষরনজিার পনরৈীক্ষণ পনরৈীক্ষণকৃত ৪ সংখ্যা আঞ্চললক 

প্রধান 
৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজবন      

৩.৩ অনফনসর সরকানর সম্পদ (পানন, 

নৈদুযৎ) অপ্রনয়াজনীয় ব্যৈোর প্রনতনরানি 

অনানুষ্ঠাননক র্তনৈননর্য় সভা আনয়াজন 

র্তনৈননর্য় সভা 

আনয়ানজত 

৪ সংখ্যা কফাকাল 

পদয়ন্ট  
২ লক্ষযর্াত্রা  ১  ১    

অজবন      

৩.৪ অনফনসর কর্ বিানরর উপনস্থনত মূল্যায়ন উপনস্থনত মূল্যানয়ত ৪ সংখ্যা আঞ্চললক 

প্রধান 
৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজবন      

৩.৫ অনফনসর নভতর ও ৈানের পনরষ্কার 

পনরচ্ছন্ন রাখনত সনিতনতা বৃনদ্ধনত 

অনানুষ্ঠাননক সভা । 

সভা আনয়ানজত ৪ সংখ্যা এএসও ২ লক্ষযর্াত্রা  ১  ১    

অজবন      

লব:দ্র:- ককান ক্রলমদকর কার্ বক্রম প্রদর্াজয না হদল তার কারণ মন্তব্য কলাদম উদেখ করদত হদব। 
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 সংয াজনী-৫:  
ই-গিন্যবান্স ও উদ্ভাবন কম বপলরকল্পনা 

 
ক্রম  কর্ মসম্পাদন ক্ষক্ষত্র  র্ান কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক একক কর্ মসম্পাদন 
সূচয়কর র্ান 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 
অসাধারণ উত্তর্ চলশত র্ান 
১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
১ 

[১] ই-গভর্নয্ান্স ও উদ্ভাবর্ন 
সংক্রান্ত কার্ক্্রমমর 
বাস্তবায়র্ন জ ারদারকরণ 

 

 

 

 

 

৩৫ 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবা ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা 
বাস্তবাশ ত 

তাশরখ্ ৫ 
১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] ক্ষসবা সহজজকরণ [১.২.১] একটি ক্ষসবা সহজজকৃত  তাশরখ্ ৫ 
২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  জসবা শিজজিাইয়জিন [১.৩.১] নূযনতর্ একটি ক্ষসবা 
শিজজিাইজকৃত 

তাশরখ্ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূমব ্বাস্তবায়য়ত উদ্ভাবর্নী 
ধারণা, সহজ কৃত ও 
য়িজ টাই কৃত জসবা সংক্রান্ত 
পর্ ্াম াচর্না সভা   

[১.৪.১] সভা আময়াজ ত  তায়রখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নশির বযবহার বৃজদ্ধ [১.৫.১] ই-ফাইয়ল জর্নাট য়র্নষ্পয়িকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 
[১.৬] ৪ি ম শিল্প শবপ্লয়বর চযায়লঞ্জ 
ক্ষর্াকায়বলা  করণী  শবষয়  
অবশহতকরণ সভা/কর্ মিালা 
আয় াজন 

[১.৬.১] সভা/কর্ মিালা আয় াজজত সংখযা ৪ ২ ১ - 

 

 

২ [২] প্রায়তষ্ঠায়র্নক দক্ষতা বৃজি  ১৫ 
[২.১] তিয বাতা ন হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] তিয বাতা য়ন সকল ক্ষসবা 
বক্স হালনাগাদকৃত 

সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] য়বয়ভন্ন প্রকাশর্না ও তথ্যায়দ 
তিয বাতা য়ন প্রকায়শত 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভন মযান্স ও উদ্ভাবন 
কর্ মপশরকল্পনা বাস্তবা ন  

[২.২.১] কমপ্য়রকল্পর্না বাস্তবায়র্ন 
সংক্রান্ত প্রয়শক্ষণ আময়াজ ত  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 
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ক্রম  কর্ মসম্পাদন ক্ষক্ষত্র  র্ান কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক একক কর্ মসম্পাদন 
সূচয়কর র্ান 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 
অসাধারণ উত্তর্ চলশত র্ান 
১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
[২.২.২]ই-গভন মযান্স কর্ মপশরকল্পনা 
বাস্তবা য়নর জনয বরাদ্দকৃত অি ম 
বযশ ত 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কর্ মপশরকল্পনার বাস্তবা ন 
অগ্রগশত পর্ মায়লাচনা সংক্রান্ত সভা 
আয় াজজত 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কর্ মপশরকল্পনার অধ মবাশষ মক 
স্ব-র্ূলযা ন প্রশতয়বদন র্শিপশরষদ 
শবভায়গ/ ঊর্ধ্ মতন কতৃমপয়ক্ষর শনকি 
ক্ষপ্রশরত 

তাশরখ্ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] ক্ষদয়ি/শবয়দয়ি বাস্তবাশ ত 
নূযনতর্ একটি উয়দযাগ পশরদি মনকৃত 

সংখ্যা ৩ ৩০/০৫/ 
২০২২ 

৩০/0৬/ 
২০২২ 

- 

 

সংয াজনী ৬: অরভয াগ প্ররর্কাি িযিস্থা সংক্রান্ত কর্ ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

কার্ মক্রয়র্র 
ক্ষক্ষত্র র্ান কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক একক 
কর্ মসম্পাদন 
সূচয়কর 
র্ান 

প্রকৃত 
অজমন 
২০১৯-
২০ 

প্রকৃত 
অজমন 
২০২০-
২১ 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অশত 
উত্তর্ উত্তর্  

চলশত 
র্ান 

চলশত 
র্ায়নর 
শনয়ে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাশতষ্ঠাশনক 
বযবস্থাপর্না 

 
৫ 

[১.১] অয়ভমর্াগ য়র্নষ্পয়ি 
কমক্তা্ (অয়র্নক) ও 
আয়প  কমক্তা্র তথ্য 

[১.১.১]  
অশনক ও 
আশপল 

সংখযা 
 ৫ - - ৪ ৩ - - - 
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 ওময়বসাইমট ত্রৈমায়সক 
য়ভয়িমত হা র্নাগাদকরণ  

কর্ মকতমার 
তিয 
হালনাগাদকৃত 
এবং 
ওয় বসাইয়ি 
আপয়লািকৃত 

পশরবীক্ষণ ও 
সক্ষর্তাবৃজদ্ধ 
 

২০ 

[২.১] য়র্নয়দ্ষ্ট সমময় 
অর্ন াইর্ন/ অফ াইমর্ন 
প্রাপ্ত অয়ভমর্াগ য়র্নষ্পয়ি 
এবং য়র্নষ্পয়ি সংক্রান্ত 
মায়সক প্রয়তমবদর্ন 
উর্ধ্ত্র্ন কতৃপ্ক্ষ বরাবর 
জপ্ররণ   

[২.১.১] 
অয়ভমর্াগ 
য়র্নষ্পয়িকৃত  

% ৮ 
  - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] 
কমক্তা্/কমচ্ারীমদর 
অয়ভমর্াগ প্রয়তকার 
বযবস্থা এবং জ আরএস 
সফটওয়যার য়বষয়ক 
প্রয়শক্ষণ আময়া র্ন 

[২.২.১] 
প্রয়শক্ষণ 
আময়াজ ত 

সংখযা 
৫ 
 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রর্াশসক শভশত্তয়ত 
পশরবীক্ষণ এবং 
ত্রত্রর্াশসক পশরবীক্ষণ 
প্রশতয়বদন উর্ধ্ মতন 
কতৃমপয়ক্ষর শনকি ক্ষপ্ররণ 

[২.৩.১] 
ত্রত্রর্াশসক 
প্রশতয়বদন 
ক্ষপ্রশরত 

  
সংখযা 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অয়ভমর্াগ প্রয়তকার 
বযবস্থাপর্না য়বষময় 
জেকমহাল্ডারগমণর 
সমন্বময় অবয়হতকরণ 
সভা  

[২.৪.১] সভা 
অরু্নষ্ঠষ্ঠত 

সংখযা ৪ - - ২ ১  - - 
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সংয াজনী-৭:  

সসিা প্রদান প্ররর্শ্রুরর্ িাস্তিায়ন কর্ ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২০২২  

কার্ মক্রয়র্র 
ক্ষক্ষত্র র্ান কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 
কর্ মসম্পাদন 
সূচয়কর 
র্ান 

প্রকৃত 
অজমন 
২০১৯-
২০ 

প্রকৃত 
অজমন 
২০২০-
২১ 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অশত 
উত্তর্ উত্তর্ 

চলশত 
র্ান 

চলশত 
র্ায়নর 
শনয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাশতষ্ঠাশনক 
 
 

১0 

[১.১] জসবা প্রদার্ন 
প্রয়তশ্রুয়ত 
পশরবীক্ষণ 
কশর্টির শসদ্ধান্ত 
বাস্তবা ন 

[১.১.১] 
শসদ্ধান্ত 
বাস্তবাশ ত 

% ৫ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] জসবা প্রদার্ন 
প্রয়তশ্রুয়ত 
ত্রৈমায়সক য়ভয়িমত 
হা র্নাগাদকরণ   

[১.২.১] 
ওময়বসাইমট 
প্রয়ত 
ত্রৈমায়সমক 
হা র্নাগাদকৃত 

সংখযা 
 

৫ 
 - - ৪ ৩  - - 

সক্ষর্তা 
অজমন ও 
পশরবীক্ষণ 

১৫ 

[২.১] জসবা প্রদার্ন 
প্রয়তশ্রুয়ত য়বষয়ক  
প্রয়শক্ষণ 
আময়া র্ন  

 
[১.১.১] 
প্রয়শক্ষণ 
আময়াজ ত 

 
সংখ্যা 

 
১০ - - ৪ ৩ ২ ১ - 
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[২.২]  ক্ষসবা 
প্রদান শবষয়  
ক্ষেকয়হাল্ডারগয়ণর 
সর্ন্বয়  
অবশহতকরণ সভা 
আয় াজন 

[১.৩.১]  
অবয়হতকরণ 
সভা অরু্নষ্ঠষ্ঠত 

সংখ্যা ৫ - - ২ ১ - - - 
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সংয াজনী-৮:  
র্থ্য অরর্কাি রিষযয় ২০২১-২২ অথ্ মিছযিি িারষ মক কর্ মপরিকল্পনা  

 

কর্ মসম্পাদয়নর 
ক্ষক্ষত্র র্ান কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক একক 
কর্ মসম্পাদন 
সূচয়কর 
র্ান 

প্রকৃত 
অজমন 
২০১৯-
২০ 

প্রকৃত 
অজমন 
২০২০-
২১ 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অশত 
উত্তর্ উত্তর্  

চলশত 
র্ান 

চলশত 
র্ায়নর 
শনয়ে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাশতষ্ঠাশনক ১০ 

[১.১] তিয 
অশধকার 
আইন অনুর্া ী 
শনধ মাশরত 
সর্য় র র্য়ধয 
তিয প্রদান 
 

[১.১.১] শনধ মাশরত 
সর্য় র র্য়ধয তিয 
প্রদানকৃত 

% ১০ 

 
 

 
 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
সক্ষর্তা বৃজি 

১৫ 

[১.২] 
স্বপ্রমণায়দতভামব 
প্রকাশমর্াগয 
তথ্য হালনাগাদ 
কয়র 
ওময়বসাইমট 
প্রকাশ 

[১.2.১] হা র্নাগাদকৃত 
তিয ওময়বসাইমট 
প্রকায়শত 

তাশরখ্ 
 ০৩   ৩১-১২-

২০২১ 

১০-
০১-
২০২২ 

২০-
০১-
২০২২ 

৩১-
০১-
২০২২ 

- 

[১.৩] বায়ষক্ 
প্রয়তমবদর্ন 

[১.3.১] বায়ষক্ 
প্রয়তমবদর্ন প্রকায়শত  

তায়রখ  ০৩   ১৫-১০-
২০২১ 

১৫-
১১-

১৫-
১২-

- - 
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প্রকাশ  ২০২১ ২০২১ 

[১.৪]  তিয 
অশধকার 
আইন, ২০০৯ 
এর ৫ ধারা 
অনুসায়র 
র্াবতী  তয়িযর 
কযািাগশর  ও 
কযািালগ 
ত্রতশর/ 
হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  তয়িযর 
কযািাগশর  ও কযািালগ 
প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত 

তাশরখ্ ০৩   ৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-
২০২২ 

২০-
০১-
২০২২ 

৩১-
০১-
২০২২ 

- 

[১.৫] তিয 
অশধকার 
আইন ও 
শবশধশবধান 
সম্পয়কম 
জনসয়চতনতা 
বৃজদ্ধকরণ 

[১.5.১]  প্রচার কার্ক্্রম 
সম্পন্ন 

কার্ক্্রমমর 
সংখ্যা ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য 
অয়ধকার 
য়বষময় 
কর্ মকতমায়দর 
প্রশিক্ষণ 
আয় াজন    

[১.6.১] প্রশিক্ষণ 
আয় াজজত 

প্রয়শক্ষমণর 
সংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 
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