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কভ িম্পাদদনয াতফ িক তচত্র (Overview Performance) 

াম্প্রততক অজিন, চযাদরঞ্জ এফাং বতফষ্যৎ তযকল্পনা  

াম্প্রততক ফছযমূদয (৩ফছয) প্রধান অজিনমূ: 

কৃতল ম্প্রাযণ অতধদপ্তয এয ভাঠ ম িাদয়য কভ িকাদেয ভন্বদয়য মূর সকন্দ্র তফন্দুই দরা দযজতভন উইাং এয আঞ্চতরক অতপ। দ্মা , ভানন্দা, সছাট 

মমুনা, আত্রাই, ফড়ার,ফাযনই,পুনবিফা ও সুতফস্তৃত চরনতফর তফদধৌত কৃতলয অফাতযত রীরাভূতভ যাজাী অঞ্চর। পদরয সমভন ফহুমুখীতা যদয়দছ সতভতন 

যদয়দছ উচ্চ পরনীরতা। আধুতনক কৃতল করাদকৌর প্রফতিদনয াদথ াদথ এই অঞ্চর তনজস্ব খাদ্য চাতদা পূযদণয াাাত াযা সদদয খাদ্য চাতদা 

পূযদণ গুরুত্বপূণ ি ভুতভকা ক্ষযনখ আনে। ক্রভহ্রাভান আফাড়দ জতভ সথদক ক্রভফধ িভান জনদগাতষ্ঠয খাদ্য ও পুতি চাতদা পূযদণয রদক্ষয কৃতল  ম্প্রাযণ 

অতধদপ্তদযয দযজতভন উইাং এয অধীন আঞ্চতরক অতপ কৃলদকয তনকট চাতদা অনুমায়ী প্রযুতক্ত স্তান্তদযয ভােদভ তফগত ততন ফছদয চার , গভ, ভূট্টা, 

পর ও আলু াক-ফজীয উৎাদন বৃতদ্ধ কযদত ক্ষভ দয়দছ।  ম্প্রাযণ কাম িক্রভ সজাযদাযকযদণয ভােদভ তফগত ততন ফছদয চাদরয সভাট উৎাদন 

দয়দছ ৯৭.১৮ রক্ষ সভেঃটন এফাং ২০২০- ২১ অথ িফছদয সভাট খাদ্যদেয (চার+গভ+ভূট্টা) উৎাদন দয়দছ ৪১.৯১ রক্ষ সভেঃটন। ২০১ ৮-১৯ অথ িফছদয 

খাদ্যে উৎাদন দয়দছ ৪০.৭১ রক্ষ সভেঃটন মা ২০১ ৭-১৮ অথ িফছদযয তুরনায় বৃতদ্ধ সদয়দছ ৪.১০ রক্ষ সভেঃটন। খাদ্যে উৎাদদন স্বয়াংম্পূন িতা 

অজিদনয রদক্ষয তফতবন্ন পদরয আধুতনক ও ঘাত তঞ্চু জাত , াতন াশ্রয়ী প্রযুতক্ত, সূলভ ভাত্রায় ায ব্যফায, াতচ িাং, আধুতনক চালাফাদ, গুটি ইউতযয়ায 

ব্যফায বৃতদ্ধ , ভানম্পন্ন ফীজ উৎাদন ও াংযক্ষণ   ও ব্যফায, ভাটিয স্বাস্থ্য সুযক্ষায় জজফ ও বুজ ায জতযী ও ব্যফায বৃতদ্ধ ইতযাতদ প্রযুতক্ত 

ম্প্রাযদণ াপল্য অতজিত দয়দছ। সভাট জনদগাতষ্ঠয প্রায় অদধ িক নাযীদক কৃতলদত ম্পৃক্তায়দনয রদক্ষয ২৫% নাযী তফগত ততন ফছদয প্রায় ৮৪,৫০০ 

কৃলক/কৃলাণীদক রাগই ও ক্ষেকই আধুতনক কৃড়ল প্রযুতক্তয উয প্রতক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ।  

ভো এফাং চযাদরঞ্জমূেঃ 

সদদ প্রততফছয চালদমাগ্য জতভ হ্রা াওয়ায় ক্রভফধ িভান জনদগাতষ্ঠয তফার খাদ্য ও পুতি চাতদা পুযণাদথ ি সটকই পর উৎাদন তনতিতকযণ , জরফায়ু 

তযফতিন জতনত ঝুঁতক সভাকাদফরা ও দুদম িাগপূণ ি এরাকায় চাতদা তবতিক প্রযুতক্ত  ম্প্রাযণ, জতভয স্বাস্থ্য ও উফ িযতা তক্ত যক্ষায ভােদভ জতভয 

উৎাদনীরতা বৃতদ্ধ, ক্রদজাতনাং, সচ কাদম ি ভূ-গবিস্থ্ াতনয ব্যফায কতভদয় ভূ-উতযস্থ্ াতনয দক্ষ ব্যফায, সুলভ ভাত্রায় ও দক্ষবাদফ ায  অন্যান্য 

উকযণ ব্যফায তনতিতকযণ , খাভায মাতন্ত্রকীকযণ , দ্রুত ও দজ প্রযুতক্ত  ম্প্রাযদণ ই-কৃতল প্রফ িতন , গদফলণা-  ম্প্রাযণ - কৃলক ভন্বয়  

তক্তারীকযণ, কৃতলদত নাযীয ম্পৃক্তায়ন এফাং দক্ষতা বৃতদ্ধকযণ, ম্প্রাযণ কভীয দক্ষতা উন্নয়ন যুনগানমাগী ক্ষমৌড়িক সুনমাগ সুড়ফধা ড়নড়িতকযণ 

কভ ম ড়যনফ এফাং কৃলক/কৃলানীদদয প্রযুতক্তগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃতদ্ধকযণ। 

বতফষ্যৎ তযকল্পনােঃ 

ভাটিয স্বাস্থ্য সুযক্ষা ও ায ব্যফস্থ্ানা ; তযদফ ফান্ধফ প্রযুতক্ত  ম্প্রাযণ; জরফায়ুগত তযফতিদনয কাযদণ দুদম িাগপ্রফণ ফদযন্দ্র অঞ্চদরয উদমাগী কৃতল 

প্রযুতক্ত  ম্প্রাযণ; সচ কাদম ি ভূ-উতযস্থ্ ও বৃতিয াতনয দক্ষ ব্যফায ; চালী ম িাদয় ভানম্পন্ন ফীজ উৎাদন , াংযক্ষণ ও তফতযণ ; ভানম্পন্ন ও 

যপতানীদমাগ্য পর , ফজী চাল এরাকা  ম্প্রাযণ, ফতফাতড়য আতিনায কাম িকয ব্যফায ; ে তফন্যাদ ডার , সতর, ভরা ও ফতজজাতীয় পর 

অন্তভূ িক্ত কদয পদরয ফহুমুখীতা এফাং তনতফড়তা বৃতদ্ধ ; “ফাাংরা গ্যা” সুচনা এফাং ফাস্তফায়দনয ভােদভ তনযাদ খাদ্য উৎাদন ; ম্প্রাযণ কভীয 

প্রযুতক্তগত জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন  সুনমাগ সুড়ফধা ক্ষমৌড়িক কযণ; কৃলক/কৃলাণীদদয প্রযুতক্তগত জ্ঞান বৃতদ্ধকযণ ; দ্রুত প্রযুতক্ত তফস্তাদয ই-কৃতল প্রফতিন ; 

খাভায মাতন্ত্রকীকযণ; শুদ্ধাচায সকৌর প্রণয়ন ও ফাস্তফায়দনয ভােদভ আতথ িক ব্যফস্থ্ানা উন্নয়ন। 

২০২১-২২ অথ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূেঃ 

 ম্প্রাযণ কাম িক্রভ সজাযদাযকযদনয ভােদভ ২০২১-২২ অথ িফছদয চাদরয সভাট উৎাদন ৩৩.৯৮ রক্ষ সভেঃটন মায ভদে আউ ধান উৎাদন 

৪.৮৮ রক্ষ সভেঃটন (চাদর) এফাং সভাট খাদ্য দেয (চার+গভ+ভূট্টা) উৎাদন রক্ষযভাত্রা ৪২.০০ রক্ষ সভেঃটন। 

 রাগই আধুতনক প্রযুতক্তয উয ৪৮৫০০ জন কৃলক কৃলাণীদক প্রতক্ষণ প্রদান। 

 আধুতনক জাত ও প্রযুতক্ত ম্প্রাযদণ ২২৫০০ টি প্রদ িনী স্থ্ান। 

 কৃলক ম িাদয় ইউতযয়া ও নন-ইউতযয়া াদযয সুলভ ব্যফায বৃতদ্ধকযণ । 
 জতভদত জজফ ায প্রদয়াগ উৎাততকযদণ ৫২০০ জন কৃলকদক প্রতক্ষণ প্রদান এফাং কৃলদকয ফত তবটায় ১৮৫০০ টি  কদম্পাি াদযয স্তু 

স্থ্ান। 

 ৭৫% কৃলক/কৃলাণীনক গুনগত ভাননয ফীজ ব্যফায ও ২০% কৃলক / কৃলাণীনক ফীজ ক্ষাধনন ভাধ্যনভ পর উৎাদনন উদ্বুদ্ধ কযণ। 

 কৃলক ম মানয় ভানম্মত ফীনজয উৎাদন বৃড়দ্ধয রনেে ৮ জন নাযী ও পুরুল ফীজ উৎাদন উনযািা ততযী। 

 ড়ফলমুি ও ড়যনফ ফান্ধফ চালাফাদ বৃড়দ্ধ। 

পৃষ্ঠা ১৯ এয ৩ 



                                                                                                                                                                  

প্রস্তাফনা 

 

 

 

 

যকাতয দপ্তযমূদ প্রাততষ্ঠাতনক দক্ষতা বৃতদ্ধ , স্বচ্ছতা ও  জফাফতদত তা সজাযদায কযা, সুান 

াংতকযণ এফাং  ম্পদদয মথামথ ব্যফায তনতিতকয সণয ভােদভ   রূকল্প ২০২১ এয মথামথ 

ফাস্তফায়সনয রদক্ষয- 

 

 

 

 

কৃতল ম্প্রাযণ অতধদপ্তয এয আওতাধীন  

অতততযক্ত তযচারক, যাজাী অঞ্চর, যাজাী 

এফাং 

  ভাতযচারক , কৃতল ম্প্রাযণ অতধদপ্তয, খাভাযফাতড়, ঢাকা 

এয ভদে ২০২১ াদরয জুন ভাদয ২২ তাতযদখ এই  

ফাতল িক কভ িম্পাদন চুতক্ত স্বাক্ষতযত র।  

এই চুতক্তদত স্বাক্ষযকাযী উবয় ক্ষ তনদেতরতখত তফলয়মূদ ম্মত দরনেঃ 
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সকন- ১ 

যাজাী অঞ্চর, যাজাী এয রূকল্প (Vision), অতবরক্ষয ( Mission), সকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম িাফতর। 

১.১ রূকল্প (Vision): 

 পদরয সটকই উৎাদন ও উৎাদনীরতা।  

১.২ অতবরক্ষয (Mission): 

 কর সশ্রণীয কৃলকদদয চাতদাতবতিক দক্ষ , পরপ্রসূ ও কাম িকয ম্প্রাযণ সফা প্রদান এফাং প্রযুু্তক্তগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃতদ্ধয 

ভােদভ পদরয সটকই উৎাদন ও উৎাদনীরতা তনতিতকযণ। 

১.৩:কভ িম্পাদদনয সক্ষত্র: 

১) পদরয উৎাদন ও উৎাদনীরতা বৃতদ্ধ। 

২) কৃতল উকযদণয জরবযতা ও যফযা বৃতদ্ধকযণ। 

৩) কভ ি ব্যফস্থ্ানায় সাদাতযদত্বয উন্নয়ন। 

৪) ই-কৃতলয ব্যফায ম্প্রাযণ। 

৫) কদভ ি গততীরতা বৃতদ্ধদত ভতনটতযাং সজাযদাযকযণ।  

১.৩.২ সুান ও াংস্কাযমূরক কভ িম্পাদদনয সক্ষত্র 

১) সুান ও াংস্কাযমূরক কাম িক্রদভয ফাস্তফায়ন সজাযদাযকযণ। 

১.৪: কাম িাফরী (Functions):     

১। কৃলদকয ভাদঝ উন্নত কৃতল প্রযুতক্ত ম্প্রাযণ কাম িক্রভ গ্রণ (কৃলক প্রতক্ষণ, প্রদ িনী, ভাঠ প্রদ িনী, চালী  ম িাযরী, উদ্ভুদ্ধকযণ ভ্রভন, কৃতল 

প্রযুতক্ত সভরা,  কভ িারা, সতভনায ইতযাতদ)। 

২। ম্প্রাযণ কভী ও কৃলকদদয প্রযুতক্তগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃতদ্ধকযণ।  

৩। ায ও াযজাতীয় দ্রদব্যয তনফন্ধন নফায়ন। 

৪। কৃতল গদফলণা প্রততষ্ঠাদনয াদথ ভন্বয় াধন ও উদ্ভাতফত প্রযুতক্ত ভাঠ ম িাদয় ম্প্রাযণ । 
৫। কৃতল উকযণ (ায ও ফারাইনাক) যফযা তনতিকতকযসণয রদক্ষয তফতআইত অনুদভাতদত ায তডরায তনদয়াদগ ায়তা   

    প্রদান, খুচযা ায তফদক্রতা ও ফারাইনাক তডরায তনদয়াগ প্রদান।  

৬।  ভাটিয স্বাস্থ্য সুযক্ষায় জজফ ও সুলভায উৎাদন ও ব্যফায বৃতদ্ধকযণ।  

৭।  াতন ব্যফস্থ্ানায ভােদভ পর উৎাদন এফাং সচ কাদম ি ভূ-উতযস্থ্ াতনয দক্ষ ব্যফাদয কৃলকদদয উৎাততকযণ।  

৮।   কৃলক ম িাদয় ভানম্পন্ন ফীজ উৎাদন, াংযক্ষণ ও তফতযণ। 

৯।   সচ এরাকা বৃতদ্ধ এফাং াতন াশ্রয়ী প্রযুু্তক্ত ব্যফাদয কৃলকদদযদক উৎাততকযণ। 

১০।  সুলভভাত্রায় ায ও অন্যান্য কৃতল উকযদণয দক্ষ ব্যফাদয কৃলকদদযদক উৎাততকযণ/যাভ ি প্রদান।  

১১।  দুদম িাগ প্রফণ এরাকায় ঘাত তঞ্চু জাত ও চাতদাতবতিক প্রযুতক্ত ম্প্রাযণ । 
১২। প্রাকৃততক দুদম িাদগ পদরয ক্ষয়ক্ষতত পুতলদয় সনয়ায রদক্ষয কৃতল পুনফ িান এফাং উৎাদদন উৎাতত কযায জন্য প্রদনাদনা  

      ায়তা প্রদান। 

১৩। ে তফন্যাদ ডার, সতর, ভরা ও ফজী জাতীয় পর অন্তভূ িতক্তয ভােদভ পদরয ফহুমুখীতা ও তনতফড়তা বৃতদ্ধকযণ।  

১৪। আউ, আভন ও সফাদযা ধান সক্ষদত ১০০% াতচ িাং তনতিতকযণ।  

১৫। কৃতল ঋণ  প্রাতপ্তদত কৃলকদক ায়তা প্রদান। 

১৬। দযজতভন তরাংক প্রকল্প/কভ িসূচীয াদথ ভন্বয় াধন। 

১৭। কৃতল াংতিি তফতবন্ন প্রততষ্ঠাদনয াদথ ভন্বয় াধন। 

১৮। জাতীয় ফীজ সফাদড িয অনুদভাদদনয তনতভদি নতুন ফীদজয ভাঠ মূল্যায়দণ ফীজ প্রতযয়ন এদজন্সীদক ায়তা প্রদান।  

১৯। তফতবন্ন পদরয ফীজ উৎাদদনয তনতভদি রক্ষযভাত্রা তনধ িাযদণ এফাং উৎাতদত ফীজ তফতযদণ তফএতডতদক ায়তা প্রদান।  

২০। খাদ্যে াংগ্রদয তনতভদি মূল্য তনধ িাযদণ তফতবন্ন পদরয উৎাদন খযচ তনরূণ কদয ভন্ত্রণারয়দক ায়তা প্রদান।  
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ক্ষকন-২ 

ড়ফড়বন্ন কাম মক্রনভয চূিান্ত পরাপর/প্রবাফ 

চূিান্ত পরাপর/প্রবাফ কভ মম্পাদন সূচকমূ একক 

প্রকৃত অজমন 

রেেভাত্রা 

২০২১-২২ 

প্রনেণ 
ড়নধ মাড়যত রেেভাত্রা 

অজমক্ষনয ক্ষেনত্র 

ক্ষমৌথবানফ দাড়য়ত্ব প্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/ড়ফবাগ/ংস্থায 

নাভ 

উাত্তসূত্র 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

প্রধান প্রধান খায নেয 

ম মাপ্ততা 

উৎাড়দত চার (কভ মম্পাদন সূচক-

১.১.১;১.১.২;১.১.৩;১.২.১;১.২.৩;২.১.১) 
রে ক্ষভ.েন ৩৩.৩০ ৩৩.৮৫ ৩৩.৯০ ৩৩.৯২ ৩৩.৯৩ 

ড়িএই, গনফলণা প্রড়তষ্ঠান 

ও ড়ফএড়িড় 

উড়যচারক, 

ড়িএই এয 

প্রড়তনফদন 

উৎাড়দত গভ (কভ মম্পাদন সূচক-

১.১.১;১.১.২;১.১.৩;১.২.১;১.২.৩;২.১.২ 
রে ক্ষভ.েন ৩.৬৪ ৩.৫১ ৩.৫২ ৩.৫৩ ৩.৫৪ 

উৎাড়দত আলু (কভ মম্পাদন সূচক-

১.১.১;১.১.২;১.১.৩;১.২.১;১.২.৩) 
রে ক্ষভ.েন ১৩.৭৮ ১৪.১৩ ১৪.১৫ ১৪.১৬ ১৪.১৭ 

উৎাড়দত ভূট্টা ((কভ মম্পাদন সূচক-

১.১.১;১.১.২;১.১.৩;১.২.১;১.২.৩) 
রে ক্ষভ.েন ৪.০১ ৪.৪০ ৪.৪১ ৪.৪২ ৪.৪৪ 

উৎাড়দত ফড়জ (কভ মম্পাদন সূচক-

১.১.১;১.১.২;১.১.৩;১.২.১;১.২.৩) 
রে ক্ষভ.েন ১২.১২ ১৩.৭৬ ১৩.৭৮ ১৩.৭৯ ১৩.৮০ 

কৃড়ল উকযনণয ম মাপ্ততা যফযাকৃত কৃড়ল মন্ত্রাড়ত (সূচক- ২.২.১) ংখ্যা ২৪৯ ৭৭ ৫০ ৫১ ৫২ কৃড়ল ভন্ত্রণারয় ড়িএই  

কৃড়ল খানত কভ মংস্থান সৃড়ি 
ক্ষকাড়বি-১৯ জড়নত ম্ভাব্য খায ভো ক্ষভাকানফরায় ফীজ 

উৎাদন ও ড়ফনন উনযািা ততযী 
ংখ্যা ০ ০ ৮ ১২ ১৬ ড়িএই 

প্রকল্প 

ড়যচারক,ড়িএই 

কৃলনকয ক্ষদাযনগািায় ক্ষফা 

ক্ষৌৌঁোননা 
কৃড়ল ড়ফলনয় ই-তথ্য ক্ষফা প্রদান (সূচক-৪.১.১;৪.১.২;৪.১.৩) ংখ্যা ০ ৫৩৫৪৭ ৫২০০০ ৫৩৬০০ ৫৪৭০০ 

ড়িএই এয ক্ষজরা ও 

উনজরা দপ্তয ড়িড়িএই 

কনভ ম গড়তীরতা বৃড়দ্ধ 

ড়যদ মন ও ভড়নেড়যংকৃত (সূচক-

৫.১.১;৫.১.২;৫.১.৩;৫.১.৪;৫.২.১;৫.২.২;৫.২.৩;৫.২.৪;৫.৩

.১;৫.৩.২;৫.৩.৩;৫.৩.৪) 

ংখ্যা ০ ০ ৫৩২ ৫৯০ ৬৪৩ এড়িএই, যাজাী অঞ্চর   
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ক্ষকন-৩ 

 কভ মম্পাদন ক্ষেত্র, অগ্রাড়ধকায, কাম মক্রভ, কভ মম্পাদন সূচক এফং রেেভাত্রামূ 

 

কভ মম্পাদন 

ক্ষেত্র 

কভ মম্পাদন 

ক্ষেনত্রয ভান 
কাম মক্রভ  কভ মম্পাদন সূচক  

গণনা 

দ্ধড়ত 
একক  

কভ মম্পাদন 

সূচনকয ভান  

প্রকৃত অজমন রেেভাত্রা/ড়নণ মায়ক ২০২১-২২   

প্রনেন 

২০২২-

২৩ 

প্রনেন 

২০২৩-২৪ 
২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অাধাযণ 
অড়ত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চরড়ত 

ভান 

চরড়ত 

ভাননয 

ড়ননে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কভ মম্পাদন ক্ষেত্রমূ 

১। পনরয 

উৎাদন ও 

উৎাদনীরতা 

বৃড়দ্ধ 

 ২০ 

১.১ উদ্ভাড়ফত জাত 

এফং প্রদ মনী 

স্থান 

১.১.১ কৃলক প্রড়েণ ভড়ি ংখ্যা ৮ ৬৮৫০০ ৪৮৩৫০ ৪২০০০ ৩৭৮০০ ৩৩৬০০ ২৯৪০০ ২৫২০০ ৪২১০০ ৪২২০০ 

১.১.২ স্থাড়ত প্রদ মনী ভড়ি ংখ্যা ৫ ১১১০০ ২৫৩২৯ ২২৫০০ ২০২৫০ ১৮০০০ ১৫৭৫০ ১৩৫০০ ২২৫৫০ ২২৬০০ 

১.১.৩.  ম্প্রাড়যত জাত ও প্রযুড়ি ভড়ি ংখ্যা ১ ১৭৬৮ ১৫ ১৫ ১৪ ১২ ১১ ৯ ১৫ ১৬ 

১.১.৪ ভরনয় চালাফাদ ( প্রদ মনী) ভড়ি ংখ্যা ১ ০ ০ ৬ ৫ ৫ ৪ ৪ ৮ ১০ 

১.২ প্রযুড়ি 

ম্প্রাযণ 

১.২.১ আনয়াড়জত ভাঠড়দফ/চাড়ল ম মানরী ভড়ি ংখ্যা ২ ৬৩২ ৮৬৬ ৬৫০ ৫৮৫ ৫২০ ৪৫৫ ৩৯০ ৬৫৫ ৬৬০ 

১.২.২ কৃড়ল ক্ষভরা ভড়ি ংখ্যা ১ ০ ০ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ৪ ৪ 

১.২.৩ উদ্বুদ্ধকযণ ভ্রভণ ভড়ি ংখ্যা ২ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩২ ৩৫ 

২। কৃড়ল 

উকযনণয 

জরবেতা ও 

যফযা বৃড়দ্ধ 

কযণ 

 ২০ 

২.১ ড়বড়ত্ত 

প্রত্মড়য়ত ও 

ভাননঘাড়লত ফীজ 

উৎাদন, ংযেণ 

এফং ড়ফতযণ 

২.১.১ কৃলক ম মানয় উৎাড়দত ধান ফীজ  ভড়ি ক্ষভ.েন ৬ ৫৭০০ ২৩৩৪ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ২০৫০ ২১০০ 

২.১.২ কৃলক ম মানয় উৎাড়দত গভ ফীজ  ভড়ি ক্ষভ.েন ৬ ৩২০ ২৪৫ ২৪০ ২১৬ ১৯২ ১৬৮ ১৪৪ ১৫৫ ১৬০ 

২.১.৩ কৃলক ম মানয় উৎাড়দত িার, ক্ষতর ও 

ভরা ফীজ 
ভড়ি ক্ষভ.েন ৪ ৫৪৯ ৪৫৯ ৩৫০ ৩১৫ ২৮০ ২৪৫ ২১০ ৩৫৫ ৩৬০ 

২.২ কৃড়ল মন্ত্রাড়ত 

ংগ্র এফং এয 

জরবেতা বৃড়দ্ধ 

২.২.১ উন্নয়ন ায়তায়  কৃড়ল মন্ত্রাড়তয 

যফযা বৃড়দ্ধ 
ভড়ি ংখ্যা ২ ২৪৯ ৭৭ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫১ ৫২ 

২.২.২ ফীজ উৎাদন ও ড়ফণনন  পুরুল 

উনযািা ততযী  
ভড়ি ংখ্যা ১ ০ ০ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ৬ ৮ 

২.২.৩ ফীজ উৎাদন ও ড়ফণনন  

ভড়রা উনযািা ততযী  
ভড়ি ংখ্যা ১ ০ ০ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ৬ ৮ 

৩। কভ ম 

ব্যফস্থানায় 

ক্ষাদাড়যনত্বয 

উন্নয়ন 

১০  

৩.১ কভ মকতমানদয 

দেতা বৃড়দ্ধ 

৩.১.১ কভ মকতমানদয দেতা বৃড়দ্ধ ংক্রান্ত 

প্রড়েণ প্রদান (ইন-াড়ব ম) 
ভড়ি ব্যাচ ৩ ০ ০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০ 

৩.১.৩ ড়ফড়বন্ন প্রড়তষ্ঠান কর্তমক 

আনয়াড়জত প্রড়েনণ কভ মকতমানদয 

ভননানয়ন প্রদান NATA,RPATC) 

ভড়ি ংখ্যা ২ ০ ০ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ৪ ৪ 

৩.২ কভ মচাযীনদয 

দেতা বৃড়দ্ধ 

৩.২.১ কভ মচাযীনদয দেতা বৃড়দ্ধ ংক্রান্ত 

প্রড়েণ প্রদান (ইন-াড়ব ম) 
ভড়ি ংখ্যা ৩ ০ ০ ৬ ৫ ৫ ৪ ৪ ৬ ৬ 

৩.২.২ ড়ফড়বন্ন প্রড়তষ্ঠান কর্তমক 

আনয়াড়জত প্রড়েনণ কভ মচাযীনদয 

ভননানয়ন প্রদান (RPATC) 

ভড়ি 

ংখ্যা ২ ০ ০ ৬ ৫ ৫ ৪ ৪ ৬ ৬ 

পৃষ্ঠা ১৯ এয ৭ 

 



                                                                                                                                                                  

ক্ষকন-৩ 

 কভ মম্পাদন ক্ষেত্র, অগ্রাড়ধকায, কাম মক্রভ, কভ মম্পাদন সূচক এফং রেেভাত্রামূ 

 

কভ মম্পাদন 

ক্ষেত্র 

কভ মম্পাদন 

ক্ষেনত্রয ভান 
কাম মক্রভ  কভ মম্পাদন সূচক  

গণনা 

দ্ধড়ত 
একক  

কভ মম্পাদন 

সূচনকয ভান  

প্রকৃত অজমন রেেভাত্রা/ড়নণ মায়ক ২০২১-২২   

প্রনেন 

২০২২-

২৩ 

প্রনেন 

২০২৩-২৪ 
২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অাধাযণ 
অড়ত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চরড়ত 

ভান 

চরড়ত 

ভাননয 

ড়ননে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কভ মম্পাদন ক্ষেত্রমূ 

৪। ই-কৃড়লয 

ব্যফায 

ম্প্রাযণ 

 ১০ 

৪.১  কৃড়ল ড়ফলনয় 

ই-তথ্য ক্ষফা প্রদান 

৪.১.১ কৃড়ল ড়ফলয়ক এো ব্যফানয 

কৃলকনদয উদ্বুদ্ধকযণ 
ভড়ি ংখ্যা ৪ ০ ৫৩৫৪৭ ৪০০০০ ৩৬০০০ ৩২০০০ ২৮০০০ ২৪০০০ ৪১০০০ ৪১৫০০ 

৪.১.২ কৃড়ল ড়ফলয়ক ক্ষুনদ ফাতমা প্রদান ভড়ি ংখ্যা ৪ ০ ০ ৮০০০ ৭২০০ ৬৪০০ ৫৬০০ ৪৮০০ ৮৫০০ ৯০০০ 

৪.১.৩ অনরাইন ায সুাড়য গ্রনণ 

কৃলকনদয উদ্বুদ্ধকযণ 
ভড়ি ংখ্যা ২ ০ ০ ৪০০০ ৩৬০০ ৩২০০ ২৮০০ ২৪০০ ৪১০০ ৪২০০ 

৫। কনভ ম 

গড়তীরতা 

বৃড়দ্ধনত 

ভড়নটিড়যং 

ক্ষজাযদাযকযণ 

 ১০ 

৫.১ ক্ষজরা দপ্তয 

ড়যদ মন 
৫.১.১ কো ফড় তদাযড়ক ভড়ি ংখ্যা ০.৫ ০ ০ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ৪ ৪ 

৫.১.২ স্টক ফড় তদাযড়ক ভড়ি ংখ্যা ০.৫ ০ ০ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ৪ ৪ 

৫.১.৩ প্রড়েণ ভাস্টাযনযার তদাযড়ক ভড়ি ংখ্যা ০.৫ ০ ০ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ৪ ৪ 

৫.১.৪ ড়ত্র করাভ ক্ষযড়জস্ট্রায তদাযড়ক  ভড়ি ংখ্যা ০.৫ ০ ০ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ৪ ৪ 

৫.২ উনজরা দপ্তয 

ড়যদ মন 

৫.২.১ কো ফড় তদাযড়ক ভড়ি ংখ্যা ১ ০ ০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১১ ১২ 

৫.২.২ স্টক ফড়, ফযাদ্দ ও ড়ফর বাউচায 

তদাযড়ক 
ভড়ি ংখ্যা ১ 

০ ০ ১০ 
৯ ৮ ৭ ৬ 

১১ ১২ 

৫.২.৩ প্রড়েণ ভাস্টাযনযার তদাযড়ক ভড়ি ংখ্যা ১ 
০ ০ ৪ 

৪ ৩ ৩ ২ 
৪ ৪ 

৫.২.৪ প্রনণাদনা ও পুনফ মান 

ভাস্টাযনযার তদাযড়ক 
ভড়ি ংখ্যা ১ ০ ০ ২ ২ ২ ১ ১ 

২ ২ 

৫.৩ ব্লক ড়যদ মণ 

৫.৩.১ এ এ এ ও িানয়যী ড়যফীেণ ভড়ি ংখ্যা ১ 
০ ০ ৩০ 

২৭ ২৪ ২১ ১৮ 
৩২ ৩৩ 

৫.৩.২ প্রদ মনী ক্ষযড়জস্ট্রায ড়যফীেণ ভড়ি ংখ্যা ১ 
০ ০ ৩০ 

২৭ ২৪ ২১ ১৮ 
৩২ ৩৩ 

৫.৩.৩ প্রদ মনী ভাঠ ড়যদ মন ভড়ি ংখ্যা ১ ০ ০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩২ ৩৩ 

৫.৩.৪ কৃলক স্বাোত ও যাভ ম প্রদান ভড়ি 
ংখ্যা 

১ 
০ ০ ৪০০ 

৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০ 
৪৫০ ৫০০ 

পৃষ্ঠা ১৯ এয ৮ 

 



                                                                                                                                                                  

ক্ষকন-৩ 

 কভ মম্পাদন ক্ষেত্র, অগ্রাড়ধকায, কাম মক্রভ, কভ মম্পাদন সূচক এফং রেেভাত্রামূ 

 

কভ মম্পাদন 

ক্ষেত্র 

কভ মম্পাদন 

ক্ষেনত্রয ভান 
কাম মক্রভ  কভ মম্পাদন সূচক  

গণনা 

দ্ধড়ত 
একক  

কভ মম্পাদন 

সূচনকয ভান  

প্রকৃত অজমন রেেভাত্রা/ড়নণ মায়ক ২০২১-২২   

প্রনেন 

২০২২-

২৩ 

প্রনেন 

২০২৩-২৪ 
২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অাধাযণ 
অড়ত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চরড়ত 

ভান 

চরড়ত 

ভাননয 

ড়ননে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কভ মম্পাদন ক্ষেত্রমূ 

সুান ও ংস্কাযমূরক কভ মম্পাদননয ক্ষেত্র  

১.সুান ও 

ংস্কাযমূরক 

কাম মক্রনভয 

ফাস্তফায়ন 

ক্ষজাযদাযকযণ 

৩০ 

১.১ শুদ্ধাচায 

ড়যকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

১.১.১ শুদ্ধাচায ড়যকল্পনা ফাস্তফাড়য়ত 
ক্রভ 

পুড়িভূত 

প্রাপ্ত 

নম্বয 
১০                  ংযুি 

১.২. ই-গবর্ন্মান্স/ 

উদ্ভাফন 

কভ মড়যকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

১.২.১ ই-গবর্ন্মান্স/ উদ্ভাফন 

কভ মড়যকল্পনা ফাস্তফাড়য়ত 

ক্রভ 

পুড়িভূত 

প্রাপ্ত 

নম্বয 
৩                   ংযুি 

১.৩ তথ্য 

অড়ধকায 

ড়যকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

১.৩.১ তথ্য অড়ধকায ড়যকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

ক্রভ  

পুড়িভূত 

প্রাপ্ত 

নম্বয 
১০                   ংযুি 

১.৪ অড়বনমাগ 

প্রড়তকায 

কভ মড়যকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

১.৪.১ অড়বনমাগ প্রড়তকায 

কভ মড়যকল্পনা ফাস্তফাড়য়ত 

ক্রভ 

পুড়িভূত 

প্রাপ্ত 

নম্বয 
৪                   ংযুক্ত 

১.৫. ক্ষফা প্রদান 

প্রড়তশ্রুড়ত 

কভ মড়যকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

১.৫.১ ক্ষফা প্রদান প্রড়তশ্রুড়ত 

কভ মড়যকল্পনা ফাস্তফাড়য়ত 

ক্রভ 

পুড়িভূত 

প্রাপ্ত 

নম্বয 
৩                   ংযুি 

 

পৃষ্ঠা ১৯ এয  ৯



                                                                                                                                                                  

চুড়ি স্বােয 

 

 

 

 

 

আড়ভ, অড়তড়যি ড়যচারক , কৃড়ল ম্প্রাযণ অড়ধদপ্তয, যাজাী অঞ্চর, যাজাী, ভাড়যচারক, কৃড়ল ম্প্রাযণ 

অড়ধদপ্তয, খাভাযফাড়ি, ঢাকা এয ড়নকে অঙ্গীকায কযড়ে ক্ষম, এই চুড়িনত ফড়ণ মত পরাপর অজমনন নচি থাকফ।   

 

 
 

 

 

আড়ভ, ভাড়যচারক, কৃড়ল ম্প্রাযণ অড়ধদপ্তয, খাভাযফাড়ি, ঢাকা অড়তড়যি ড়যচারক , কৃড়ল ম্প্রাযণ অড়ধদপ্তয, 

যাজাী অঞ্চর, যাজাী, এয ড়নকে অঙ্গীকায কযড়ে ক্ষম, এই চুড়িনত ফড়ণ মত পরাপর অজমনন প্রনয়াজনীয় নমাড়গতা 

প্রদান কযফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা ১৯ এয ১০ 

 



                                                                                                                                                                  

 

াংদমাজনী-১ 

 

ব্দ াংদক্ষ  (Acronyms) 

 

ক্র.নাং ব্দ াংদক্ষ (Acronyms) তফফযণ 

১ তডএই তডাট িদভন্ট অফ এতগ্রকারচাযার এক্সদটনন 

২ এআইএ এতগ্রকারচায ইনপযদভন াতব ি 

৩ তফআযআযআই ফাাংরাদদ যাই তযাচ ি ইনতিটিউট 

৪ ড়ফএআযআই ফাংরানদ এড়গ্রকারচাযার ড়যাচ ম ইনড়স্টটিউে 

৫ ড়ফএড়িড় ফাংরানদ এড়গ্রকারচাযার ক্ষিনবরনভন্ট কন মানযন 

৬ ড়ফনজআযআই ফাংরানদ জুে ড়যাচ ম ইনড়স্টটিউে 

৭ এআযড়িআই নয়র ড়যনান ম  ক্ষিনবরনভন্ট ইনড়স্টটিউে 

৮ এড়এ ীি াটি মড়পক্ষকন এড়জন্সী 

৯ ড়ফনা ফাংরানদ ইনড়স্টটিউে অফ ড়নউড়িয়ায এড়গ্রকারচায 

১০ ড়ফএইউ ফাংরানদ এড়গ্রকারচাযার ইউড়নবাড় মটি 

১১ ড়িএএভ ড়িাে মনভন্ট অফ এড়গ্রকারচাযার ভানকমটিং 

১২ ড়ফএভড়িএ ফনযন্দ্র ভারটিাযা ম ক্ষিনবরনভন্ট অথড়যটি 

১৩ নাো জাতীয় কৃড়ল প্রড়েণ একানিভী 

১৪ ড়ফএআযড় ফাংরানদ কৃড়ল গনফলণা কাউড়ন্সর 

১৫ এনএআযএ জাতীয় কৃড়ল গনফলণা ড়নিভ 
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ংনমাজনী-২: কভ মম্পাদন ব্যফস্থানা ও প্রভাণক 

কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূচক 
ফাস্তফায়নকাযী অনুড়ফবাগ, 

অড়ধাখা, াখা 
রেেভাত্রা অজমননয প্রভাণক 

১.১ উদ্ভাড়ফত জাত এফং প্রদ মনী স্থান ১.১.১ কৃলক প্রড়েণ 

উনজরা কৃড়ল অড়প 

প্রড়েনণয ড়চঠি, কৃলক তাড়রকা 

১.১.২ স্থাড়ত প্রদ মনী কৃলক তাড়রকা 

১.১.৩.  ম্প্রাড়যত জাত ও প্রযুড়ি কৃলক তাড়রকা 

১.২ প্রযুড়ি ম্প্রাযণ ১.২.১ আনয়াড়জত ভাঠড়দফ/চাড়ল ম মানরী ড়চঠি, কৃলক তাড়রকা 

১.২.২ কৃড়ল ক্ষভরা ক্ষভরায েড়ফ 

১.২.৩ উদ্বুদ্ধকযণ ভ্রভণ ড়চঠি, কৃলক তাড়রকা 

২.১ ড়বড়ত্ত প্রতোড়য়ত ও ভাননঘাড়লত ফীজ উৎাদন, ংযেণ এফং 

ড়ফতযণ 

২.১.১ কৃলক ম মানয় উৎাড়দত ধান ফীজ  

কৃলক তাড়রকা ও েড়ফ 

২.১.২ কৃলক ম মানয় উৎাড়দত গভ ফীজ  

২.১.৩ কৃলক ম মাক্ষয় উৎাড়দত িার , ক্ষতর ও ভরা ফীজ 

২.২ কৃড়ল মন্ত্রাড়ত ংগ্র এফং এয জরবেতা বৃড়দ্ধ ২.২.১ উন্নয়ন ায়তায় যফযাকৃত কৃড়ল মন্ত্রাড়ত বৃড়দ্ধ 

২.২.২ ফীজ উৎাদন ও ড়ফণনন কৃড়ল উনযািা ততযী 

৩.১ কভ মকতমানদয দেতা বৃড়দ্ধ ৩.১.১ কভ মকতমানদয দেতা বৃড়দ্ধ ংক্রান্ত প্রড়েণ প্রদান (ইন-াড়ব ম) 

এড়িএই অড়প 

ভাস্টাযনযার/ উড়স্থড়তয তাড়রকা 

৩.১.৩ ড়ফড়বন্ন প্রড়তষ্ঠান কর্তমক আনয়াড়জত প্রড়েনণ কভ মকতমানদয ভননানয়ন প্রদান 

(NATA,RPATC) 
ভননানয়ন ত্র 

৩.২ কভ মচাযীনদয দেতা বৃড়দ্ধ ৩.২.১ কভ মচাযীনদয দেতা বৃড়দ্ধ ংক্রান্ত প্রড়েণ প্রদান (ইন-াড়ব ম) ভাস্টাযনযার/ উড়স্থড়তয তাড়রকা 

৩.২.২ ড়ফড়বন্ন প্রড়তষ্ঠান কর্তমক আনয়াড়জত প্রড়েনণ কভ মচাযীনদয ভননানয়ন প্রদান (RPATC) ভননানয়ন ত্র 

৪.১  কৃড়ল ড়ফলনয় ই-তথ্য ক্ষফা প্রদান ৪.১.১ কৃড়ল ড়ফলয়ক এো ব্যফানয কৃলকনদয উদ্বুদ্ধকযণ 

উনজরা কৃড়ল অড়প যাভ ম গ্রণকাযী কৃলক তাড়রকা ৪.১.২ কৃড়ল ড়ফলয়ক ক্ষুনদ ফাতমা প্রদান 

৪.১.৩ অনরাইন ায সুাড়য গ্রনণ কৃলকনদয উদ্বুদ্ধকযণ 

৫.১ ক্ষজরা দপ্তয ড়যদ মন ৫.১.১ কো ফড় তদাযড়ক 

এড়িএই অড়প ড়যদ মন ক্ষনাে/ড়ননদ মনা/ যাভ ম ত্র  

৫.১.২ স্টক ফড় তদাযড়ক 

৫.১.৩ প্রড়েণ ভাস্টাযনযার তদাযড়ক 

৫.১.৪ ড়ত্র করাভ ক্ষযড়জস্ট্রায তদাযড়ক 

৫.২ উনজরা দপ্তয ড়যদ মন ৫.২.১ কো ফড় তদাযড়ক 

৫.২.২ স্টক ফড়, ফযাদ্দ ও ড়ফর বাউচায তদাযড়ক 

৫.২.৩ প্রড়েণ ভাস্টাযনযার তদাযড়ক 

৫.২.৪ প্রনণাদনা ও পুনফ মান ভাস্টাযনযার তদাযড়ক 

৫.৩ ব্লক ড়যদ মণ ৫.৩.১ এ এ এ ও িানয়যী যীড়ফেণ 

৫.৩.২ প্রদ মনী ক্ষযড়জস্ট্রায যীড়ফেণ 

৫.৩.৩ প্রদ মনী ভাঠ ড়যদ মন 

৫.৩.৪ কৃলক স্বাোত ও যাভ ম প্রদান 
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ংনমাজনী -৩ 

অর্ন্ অড়পনয নঙ্গ ংড়িি কভ মম্পাদন সূচকমূ 

কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূচক ক্ষম কর অড়পনয ানথ ংড়িি 
ংড়িি অড়পনয ানথ কাম মক্রভ 

ভন্বনয়য ক্ষকৌর 

১.১ উদ্ভাড়ফত জাত এফং প্রদ মনী 

স্থান 

১.১.১ কৃলক প্রড়েণ 

উনজরা কৃড়ল অড়প 

দাপ্তড়যক ক্ষমাগানমাগ 

১.১.২ স্থাড়ত প্রদ মনী 

১.১.৩.  ম্প্রাড়যত জাত ও প্রযুড়ি 

১.২ প্রযুড়ি ম্প্রাযণ ১.২.১ আনয়াড়জত ভাঠড়দফ/চাড়ল ম মা রী 

১.২.২ কৃড়ল ক্ষভরা 

১.২.৩ উদ্বুদ্ধকযণ ভ্রভণ 

২.১ ড়বড়ত্ত প্রতোড়য়ত ও ভাননঘাড়লত 

ফীজ উৎাদন, ংযেণ এফং 

ড়ফতযণ 

২.১.১ কৃলক ম মানয় উৎাড়দত ধান ফীজ  

২.১.২ কৃলক ম মানয় উৎাড়দত গভ ফীজ  

২.১.৩ কৃলক ম মানয় উৎাড়দত িার , ক্ষতর ও ভরা ফীজ 

২.২ কৃড়ল মন্ত্রাড়ত ংগ্র এফং এয 

জরবেতা বৃড়দ্ধ 

২.২.১ উন্নয়ন ায়তায় যফযাকৃত কৃড়ল মন্ত্রাড়ত বৃড়দ্ধ 

২.২.২ ফীজ উৎাদন ও ড়ফণনন কৃড়ল উনযািা ততযী 

৩.১ কভ মকতমানদয দেতা বৃড়দ্ধ ৩.১.১ কভ মকতমানদয দেতা বৃড়দ্ধ ংক্রান্ত প্রড়েণ প্রদান (ইন-াড়ব ম)   

৩.১.৩ ড়ফড়বন্ন প্রড়তষ্ঠান কর্তমক আনয়াড়জত প্রড়েনণ কভ মকতমানদয ভননানয়ন প্রদান (NATA,RPATC) 

জাতীয় কৃড়ল প্রড়েণ একানিভী 

আঞ্চড়রক ক্ষরাক-প্রান প্রড়েণ ক্ষকন্দ্র, 

যাজাী 

৩.২ কভ মচাযীনদয দেতা বৃড়দ্ধ ৩.২.১ কভ মচাযীনদয দেতা বৃড়দ্ধ ংক্রান্ত প্রড়েণ প্রদান (ইন-াড়ব ম)   

৩.২.২ ড়ফড়বন্ন প্রড়তষ্ঠান কর্তমক আনয়াড়জত প্রড়েনণ কভ মচাযীনদয ভননানয়ন প্রদান (RPATC)   

৪.১  কৃড়ল ড়ফলনয় ই-তথ্য ক্ষফা প্রদান ৪.১.১ কৃড়ল ড়ফলয়ক এো ব্যফানয কৃলকনদয উদ্বুদ্ধকযণ 

উনজরা কৃড়ল অড়প ৪.১.২ কৃড়ল ড়ফলয়ক ক্ষুনদ ফাতমা প্রদান 

৪.১.৩ অনরাইন ায সুাড়য গ্রনণ কৃলকনদয উদ্বুদ্ধকযণ 

৫.১ ক্ষজরা দপ্তয ড়যদ মন ৫.১.১ কো ফড় তদাযড়ক 

উড়যচারনকয কাম মারয় 
৫.১.২ স্টক ফড় তদাযড়ক 

৫.১.৩ প্রড়েণ ভাস্টাযনযার তদাযড়ক 

৫.১.৪ ড়ত্র করাভ ক্ষযড়জস্ট্রায তদাযড়ক  

৫.২ উনজরা দপ্তয ড়যদ মন ৫.২.১ কো ফড় তদাযড়ক 

উনজরা কৃড়ল অড়প 

৫.২.২ স্টক ফড়, ফযাদ্দ ও ড়ফর বাউচায তদাযড়ক 

৫.২.৩ প্রড়েণ ভাস্টাযনযার তদাযড়ক 

৫.২.৪ প্রনণাদনা ও পুনফ মান ভাস্টাযনযার তদাযড়ক 

৫.৩ ব্লক ড়যদ মণ ৫.৩.১ এ এ এ ও িানয়যী যীড়ফেণ 

৫.৩.২ প্রদ মনী ক্ষযড়জস্ট্রায যীড়ফেণ 

৫.৩.৩ প্রদ মনী ভাঠ ড়যদ মন 

৫.৩.৪ কৃলক স্বাোত ও যাভ ম প্রদান 
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অতিতরক্ত পতরচাক, কৃত ম্প্রারণ অতিদপ্তর, রাজলাী অঞ্চ  এর  ই-গবন্যিান্স ও উদ্ভাফন কভ িতযকল্পনা, ২০২১-২২ 

 

 

ক্রম  কাম যক্রভ 

 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ যম্পাদন 

সূচককয ভান 

রক্ষ্যভাত্রা ২০২১-২০২২ 

অাধাযণ উত্তভ চরতি ভান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] ই-নতিয ব্যফায বৃতি   [১.১.১] ই-পাইকর ননাটতিস্পতিকৃি % ১৫ ৫০% ৪০% ৩০% 

০২ 

[২.১] িথ্য ফািায়ন ারনাগাদকযণ 

[২.১.১] িথ্য ফািায়কন কর নফা ফক্স 

ারনাগাদকৃি 

ংখ্যা ১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] তবতভন্ন প্রকালিা ও িথ্যাতদ িথ্য 

ফািায়কন প্রকাতলি 

ংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গবর্ন্যান্স ও উদ্ভাফন 

কভ যতযকল্পনা ফাস্তফায়ন  

[৩.১.১] কম মপতরকল্পিা বাস্তবায়ি ংক্রান্ত 

প্রতলক্ষণ আয়য়াতজি  

 ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কভ যতযকল্পনায ফাস্তফায়ন অগ্রগতি 

ম যাকরাচনা ংক্রান্ত বা আকয়াতিি 

ংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কভ যতযকল্পনায অধ যফাতল যক স্ব-

মূল্যায়ন প্রতিকফদন ঊর্ধ্যিন কর্তযকক্ষ্য 

তনকট নপ্রতযি 

িাতযখ ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ [৪.১] একটি উদ্ভাফনী ধাযণা/ নফা 

তিকযণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ি কায মক্রম 

বাস্তবায়ি  

[৪.১.১] একটি উদ্ভাফনী ধাযনা/ নফা 

তিকযণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ি কায মক্রম বাস্তবাতয়ি  

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

 

ংনমাজনী -৫ 

পৃষ্ঠা ১৯ এয ১৬ 



                                                                                                                                                                  

অতিতরক্ত পতরচাক, কৃত ম্প্রারণ অতিদপ্তর, রাজলাী অঞ্চ  এর  তথ্য অড়ধকায ড়ফলনয় ২০২১-২২ অথ মফেনযয ফাড়ল মক কভ মড়যকল্পনা  

কাম যক্রকভয 

নক্ষ্ত্র 

 
ভান 

কাম যক্রভ 

 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ যম্পাদন 

সূচককয ভান 

প্রকৃি 

অিযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২০-

২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ২০২১-২০২২ 

প্রভাণক অাধাযণ 
অতি 

উত্তভ 
উত্তভ  

চরতি 

ভান 

চরতি 

ভাকনয 

তনকে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাতিষ্ঠাতনক ১০ 

[১.১] িথ্য অতধকায আইন অনুমায়ী 

তনধ যাতযি ভকয়য ভকে িথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] তনধ যাতযি ভকয়য 

ভকে িথ্য প্রদানকৃি 
% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
উর্ধ্যিন কাম যারকয় নপ্রতযি  

প্রতিকফদন 

 

ক্ষ্ভিা বৃতি 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রয়ণাতদিভায়ব প্রকালয়যাগ্য 

িথ্য ারনাগাদ ককয ওয়য়বাইয়ে 

প্রকাল 

[১.2.১] ািাগাদকৃি িথ্য 

ওয়য়বাইয়ে প্রকাতলি 

িাতযখ 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
- 

ারনাগাদকৃি 

স্বপ্রয়ণাতদিভায়ব প্রকালয়যাগ্য 

িথ্য ওকয়ফাইকটয 

তরংক। 

[১.৩] বাত মক প্রতিয়বদি প্রকাল  
[১.3.১] বাত মক প্রতিয়বদি 

প্রকাতলি  
িাতরখ  ০৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-১১-

২০২১ 

১৫-

১২-

২০১৯ 

- - ফাতল যক প্রতিকফদকনয কত 

[১.৪]  িথ্য অতধকায আইন, ২০০৯ এয 

৫ ধাযা অনুাকয মাফিীয় িকথ্যয 

কযাটাগতয  ও কযাটারগ তিতয/ 

ারনাগাদকযণ 

[১.4.১]  িকথ্যয কযাটাগতয  

ও কযাটারগ 

প্রস্তুিকৃি/ারনাগাদকৃি 

িাতযখ ০৩   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
- 

ংতিষ্ট তফলয় অন্তর্ভ যক্তকৃি 

ভাতক ভন্বয় বায 

কাম যতফফযণী 

[১.৫] িথ্য অতধকায আইন ও 

তফতধতফধান ম্পককয িনকচিনিা 

বৃতিকযণ 

[১.5.১]  প্রচার কায মক্রম 

ম্পন্ন 
ংখ্যা ০৩   ৩ ২ ১ - - 

বা, নতভনায, কভ যারায 

অতপ আকদ তকংফা 

প্রচাযকত্রয কত। 

[১.৬] িথ্য অতিকার তবয়য় 

কভ যকিযাকদয প্রতক্ষ্ণ আকয়ািন    

[১.6.১] প্রতক্ষ্ণ 

আকয়াতিি ংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 
প্রতক্ষ্ণ আকয়ািকনয অতপ 

আকদ 

ংনমাজনী -৬ 

 

পৃষ্ঠা ১৯ এয ১৭ 



                                                                                                                                                                  

 

অতিতরক্ত পতরচাক, কৃত ম্প্রারণ অতিদপ্তর, রাজলাী অঞ্চ এর অতভয়যাগ প্রতিকার ব্যবস্থা ংক্রান্ত কম মপতরকল্পিা, ২০২১-২০২২ 

 

কাম যক্রকভয 

নক্ষ্ত্র 

 

ভান 
কাম যক্রভ 

 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

 

 

প্রমাণক একক 

 

কভ যম্পাদন 

সূচককয ভান 

প্রকৃি 

অিযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২০

-২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ২০২১-২০২২ 

অাধাযণ 
অতি 

উত্তভ 
উত্তভ  

চরতি 

ভান 
চরতি ভাকনয তনকে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাতিষ্ঠাতনক 

ব্যবস্থাপিা 

 

 

৫ 

[১.১] অতভয়যাগ তিষ্পতি কম মকিমা (অতিক) 

ও আতপ কম মকিমার িথ্য ওয়য়বাইয়ে 

ত্রৈমাতক তভতিয়ি ািাগাদকরণ  

[১.১.১]  অতনক ও 

আতর কভ যকিযায িথ্য 

ারনাগাদকৃি এফং 

ওকয়ফাইকট 

আকরাডকৃি 

ািাগাদ 

ম্পয়ন্নর রকাতর 

পৈ, ওয়য়বাইয়ের 

তংক 

ংখ্যা 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

তযফীক্ষ্ণ ও 

ক্ষ্ভিা 

উন্নয়ন 

 

২০ 

[২.১] তিতদ মষ্ট ময়য় অিাইি / অফাইয়ি 

প্রাপ্ত অতভয়যাগ তিষ্পতি এবং তিষ্পতি 

ংক্রান্ত মাতক প্রতিয়বদি উর্ধ্মিি কর্তমপক্ষ 

বরাবর প্রপ্ররণ   

[২.১.১] অতভয়যাগ 

তিষ্পতিকৃি  

তিষ্পতি প্রতিয়বদি 

% 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কম মকিমা/কম মচারীয়দর অতভয়যাগ 

প্রতিকার ব্যবস্থা এবং তজআরএ 

ফেওয়যার তবয়ক প্রতলক্ষণ আয়য়াজি 

[২.২.১] প্রতলক্ষণ 

আয়য়াতজি 

অতফ আয়দল, 

আয়াচযসূতচ, 

উপতস্থতির াতজরা 

ংখ্যা 
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] তত্রভাতক তবতত্তকি তযফীক্ষ্ণ এফং 

তত্রভাতক তযফীক্ষ্ণ প্রতিকফদন উর্ধ্যিন 

কর্তযকক্ষ্য তনকট নপ্রযণ 

[২.৩.১] তত্রভাতক 

প্রতিকফদন নপ্রতযি 

পতরবীক্ষণ 

প্রতিয়বদি   ংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অতভয়যাগ প্রতিকার ব্যবস্থাপিা তবয়য় 

প্রেকয়াল্ডারগয়ণর মন্বয়য় অবতিকরণ 

ভা  

[২.৪.১] ভা অনুতিি 

ভার কায মতববরণী 

ংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 
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অতিতরক্ত পতরচাক, কৃত ম্প্রারণ অতিদপ্তর, রাজলাী অঞ্চ  এর প্রবা প্রদাি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ি কম মপতরকল্পিা, ২০২১-২০২২  

 

কাম যক্রকভয নক্ষ্ত্র 

 
ভান 

কাম যক্রভ 

 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

প্রমাণক 

 

একক 

 

কভ যম্পাদ

ন সূচককয 

ভান 

প্রকৃি 

অিযন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২০-২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ২০২১-২০২২ 

অাধাযণ অতি উত্তভ উত্তভ 
চরতি 

ভান 

চরতি ভাকনয 

তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাতিষ্ঠাতনক 

 

 

১৩ 

[১.১] প্রবা প্রদাি প্রতিশ্রুতি তযফীক্ষ্ণ 

কতভটিয তিান্ত ফাস্তফায়ন 

[১.১.১] তিান্ত 

ফাস্তফাতয়ি 
বাস্তবায়ি প্রতিয়বদি % ৮ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] প্রবা প্রদাি প্রতিশ্রুতি ত্রৈমাতক 

তভতিয়ি ািাগাদকরণ   

[১.২.১] ওয়য়বাইয়ে 

প্রতি ত্রৈমাতয়ক 

ািাগাদকৃি 

ওয়য়বাইয়ে 

ািাগাদকৃি প্রবা 

প্রদাি প্রতিশ্রুতি 

ংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

ক্ষ্ভিা অিযন ১২ 

[২.১] প্রবা প্রদাি প্রতিশ্রুতি তবয়ক  

প্রতলক্ষণ আয়য়াজি  

 

[১.১.১] প্রতলক্ষণ 

আয়য়াতজি 

প্রতলক্ষণ আয়দল, 

আয়াচযসূতচ, 

প্রতলক্ষণার্থীয়দর 

িাতকা, াতজরালীে 

 

ংখ্যা 

 

৫ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  নফা প্রদান তফলকয় 

নেককাল্ডাযগকণয ভন্বকয় অফতিকযণ 

বা আকয়ািন 

[১.৩.১]  

অবতিকরণ ভা 

অনুতিি 

ভার কায মতববরণী ংখ্যা ৭ - - ২ ১ - - - 

 

 

ংনমাজনী -৮ 

 

পৃষ্ঠা ১৯ এয ১৯ 


