
 

 

 

 

 

 

 
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 
  

 

 

 

 

রযচারক, কৃরল তথ্য ারব ি 

এফাং 

রচফ, কৃরল ভন্ত্রণারদেয ভদে স্বাক্ষরযত 
 

 

 

 
ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

জুরাই ১, ২০২০ - জুন ৩০, ২০২১ 
 

 



 

 

 

 

 

 

সূরচত্র 

 
 

ক্ররভক নাং রফলে পৃষ্ঠা 

১ কভ িম্পাদদনয ারফ িক রচত্র 3 

২ উক্রভরণকা ৪ 

৩ সকন ১: রূকল্প(Vision), অরবরক্ষয (Mission), 

সকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম িাফরর 
৫ 

৪ সকন ২: রফরবন্ন কাম িক্রদভয চূড়ান্ত 

পরাপর/প্রবাফ(Outcome/Impact) 
৬ 

৫ সকন ৩: সকৌরগত উদেশ্য, অগ্রারধকায, কাম িক্রভ, 

কভ িম্পাদন এফাং রক্ষযভাত্রামূ 
৭ 

৬ াংদমাজনী ১: ব্দাংদক্ষ (Acronyms) ১৪ 

৭ াংদমাজনী ২: কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফােনকাযী এফাং 

রযভা দ্ধরত  
১৫ 

৮ াংদমাজনী ৩: কভ িম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজিদনয সক্ষদত্র অন্য 

ভন্ত্রণারে/রফবাগ/অরধদপ্তয/াংস্থায উয রনব িযীরতা 
১৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

কৃষল তথ্য াষব িসয কভ িম্পাদসনয াষফ িক ষিত্র 

(Overview of the Performance of Agriculture Information Service) 

 

াম্প্রষতক অর্িন, িযাসরঞ্জ এফং বষফষ্যৎ ষযকল্পনা 

 াম্প্রষতক ফছযগুসরায (৩ ফছয) প্রধান অর্িনমূ 

কৃষলষফলয়ক তথ্য ও প্রমৄষি গণভাধ্যসভয ায়তায় কৃলক, ম্প্রাযণকভী ংষস্দষ্ট উকাযসবাগীয কাসছ 

ভয়ভসতা প ৌঁসছ পদয়া কৃষল তথ্য াষব িসয প্রধান দাষয়ত্ব। ৪৯৯টি কৃষল তথ্য ও পমাগাসমাগ পকন্দ্র পথসক প্রষতষদন গসে 

15-20 র্ন ভানুল প্রষতটি পকন্দ্র পথসক তথ্য পফা গ্রণ কযসছন। ফযগুনা পর্রায আভতরীসত প্রষতষিত কষভষউষনটি 

রুযার পযষডও পথসক প্রষতষদন ০৮ ঘণ্টা কসয কৃষলষফলয়ক অনুিান ম্প্রিাষযত সে। পভাফাইর পপাসন তাৎক্ষষনক কৃষল 

ষফসলজ্ঞ যাভ ি প্রদাসনয র্ন্য কৃষল কর পন্টায স্থান কযা সয়সছ। আঞ্চষরক ম িাসয় আইষটি প্রষক্ষণ প্রদাসনয 

রসক্ষয ১০টি আইষটি ল্যাফ স্থান কযা সয়সছ। কৃষল তথ্যমৃদ্ধ ওসয়ফাইট ততষয কযা সয়সছ। কৃষল প্রমৄষিষনবিয 

৭৪টি ভাষিষভষডয়া ই-বুক প্রণয়ন কযা সয়সছ। ষফগত ষতন ফছসয প্রায় ২৬.১৫ রক্ষ ভাষক ‘কৃষলকথা’, প্রায় ৫৪ ার্ায 

ভাষক ‘ম্প্রাযণ ফাতিা’ এফং প্রায় 21.61 রক্ষ ষফষবন্ন ধযসনয মুদ্রণ াভগ্রী প্রকা ও ষফতযণ কযা সয়সছ। এছাোও 

ষফসফিয ভসয় 151 টিকৃষল প্রমৄষিষবষিকষফষবন্ন ষপল্ম/ষপরায/ডক্যযসভন্টাষয প্রণয়ন ও গণভাধ্যসভ ম্প্রিাসযয 

াাাষ প্রায় ৩০৫০টি ভ্রাম্যভান িরষিত্র প্রদ িনী অনুষিত সয়সছ। আসরািয ভসয় কৃলক, ম্প্রাযণকভী, 

গণভাধ্যভকভী পভাট ৬৫০০ র্নসক ই-কৃষল আধুষনক কৃষল প্রমৄষিষবষিক প্রষক্ষণ প্রদান কযা সয়সছ।  

 ভস্যা এফং িযাসরঞ্জমূ 

 

কৃষল তথ্য াষব িসয দয দপ্তয পভাট ১১টি আঞ্চষরক কাম িারসয়য ভাধ্যসভ তথ্য পফা ষফতযণ কসয থাসক। তসফ 

উষিষিত আঞ্চষরক কাম িারসয়য ভসধ্য নয়টি কাম িারসয়য অফকাঠাসভাগত স্বল্পতা/ীভাফদ্ধতায কাযসণগুণগত পফা প্রদান 

ফাধাগ্রত্ম সে। তাছাো ংস্থায যার্স্ব িাতভুি র্নফর ভাত্র ২৪৩।অপ্রতুর র্নফসরয পসরষফষবন্ন িাষদাভাষপক তথ্য 

পফা ষফতযণ ব্যাত সে। 

 বষফষ্যৎ ষযকল্পনা 

ম্প্রষত অনুসভাষদত ‘‘কৃষল তথ্য াষব ি আধুষনকায়ন ও ষডষর্টার কৃষল তথ্য ও পমাগাসমাগ ষিারীকযণ’’ প্রকসল্পয 

ভাধ্যসভ ৯টি আঞ্চষরক কাম িারসয়য স্থায়ী বফন ষনভ িাণ কযা সফ। কৃষল তথ্য াষব িসয পপ্র ও ইসরকট্রষনক ষভষডয়া 

ািায় আধুষনক যঞ্জাভাষদ ংসমার্সনয ভাধ্যসভ গুণগত ভানম্মত মুদ্রণ ও ষবষডও াভগ্রী ততষয কযা সফ। কৃষল তথ্য 

াষব িসয াংগঠষনক কাঠাসভা পুনষফ িন্যাসয ভাধ্যসভ র্নফর ও ম্পদ ফাোসনায িরভান উসযাগসক ফাস্তফায়সনয 

প্রসিষ্টা িারাসনা সফ। 

২০২০-২১ অথ িফছসযয ম্ভাব্য প্রধান অর্িনমূ 

 আধুষনক কৃষল তথ্য ও প্রমৄষি অফষতকযসণয র্ন্য কৃলক, ম্প্রাযণকভী প্রমুি প্রায় ১৮০০ র্নসক প্রষক্ষণ প্রদান; 

 ৩.৫৫ রাি পাস্টায, ১.২৫ রাি বুকসরট, ১.৬১ রাি ষরপসরট, ১.২০ রাি পপাল্ডায, ৮.৯০ রাি কৃষলকথা, ১৭ 

ার্ায ম্প্রাযণ ফাতিা, ১১ ার্ায কৃষল ডাইষয মুদ্রণ ও ষফতযণ;  

 কৃষল প্রমৄষিষবষিক ৩৮টি ষবষডও ডক্যযসভন্টাষয/ষপল্ম/ষপরায ইতযাষদ ষনভ িাণ ও প্রিায;  

 কৃষল তথ্য ও পমাগাসমাগ পকন্দ্র (এআইষষ) এয ভাধ্যসভ প্রায় ২৮ রক্ষ কৃলকসক তথ্য পফা ষফতযণ।  

 

 



 

 

উক্রভরণকা (Preamble) 

 

 

যকারয দপ্তয/াংস্থামূদয প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফরদর 

সজাযদায কযা, সুান াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায রনরিতকযদণয 

ভােদভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফােদনয রক্ষয- 

 

 

রযচারক, কৃরল তথ্য ারব ি 

এফাং 

রচফ, কৃরল ভন্ত্রণারে, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায এয ভদে ২০২০ াদরয 

............ ভাদয ............তারযদে এই ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত দরা। 

 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবেক্ষ রনম্নরররেত রফলেমূদ ম্মত দরন: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

সকন-১ 

কৃরল তথ্য ারব িদয রূকল্প (Vision), অরবরক্ষয (Mission), সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic 

Objectives) এফাং কাম িাফরর (Functions) 

 

1.1 রূকল্প (Vision) 

 

জরবয আধুরনক কৃরল তথ্য সফা। 

1.2 অরবরক্ষয (Mission) 
 

রপ্রন্ট, ইদরকট্ররনক, আইরটি ও গণভােদভয ােতাে কৃরলরফলেক তথ্য ও প্রমৄরি াংরিষ্ট 

উকাযদবাগীদদয কাদে জরবয কদয জনদচতনতা সৃরষ্ট।  

 

1.3 সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) 

1.3.1 প্ররতষ্ঠাদনয সকৌরগত উদেশ্যমূ 

1. কৃলক ও কৃরল াংরস্দষ্টদদয কৃরল রফলেক তদথ্য মৃদ্ধকযণ।  

1.3.2 আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

1. দক্ষতায দে ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি ফাত্মফােন রনরিত কযা;  

2. কাম িদ্ধরত, কভ িরযদফ ও সফায ভাদনান্নেন; 

3. আরথ িক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নেন; 

4. দক্ষতা ও ননরতকতায উন্নেন; 

5. তথ্য অরধকায ও স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকা ফাত্মফােন সজাযদায কযা।  

 

1.4 কাম িাফরর (Functions) 

 

 কৃরলরফলেক আধুরনক তথ্য ও প্রমৄরি রনবিয রফরবন্ন মুদ্রণ াভগ্রী সমভন-ভারক ‘কৃরলকথা’, ভারক 

‘ম্প্রাযণ ফাতিা’, ররপদরট, বুকদরট, সপাল্ডায, সাস্টায ইতযারদ প্রকা ও রফতযণ;  

 কৃরলরফলেক রবরডও, রপল্ম-রপরায, টকদা, ডকুদভন্টারয নতরয ও ম্প্রচায;  

 ফাাংরাদদ সটরররবন ও ফাাংরাদদ সফতাদয কৃরলরফলেক অনুষ্ঠান রনভ িাণ ও ম্প্রচাদয কারযগযী ােতা 

প্রদান; 

 প্রতযন্ত অঞ্চদর গ্রাভীণ জনদগাষ্ঠীয ভদে রদনভা সা আদোজদনয ভােদভ কৃরলরফলেক রবরডও চররিত্র 

প্রদ িন;  

 কৃরল তথ্য ও সমাগাদমাগ সকন্দ্র (এআইরর) এয ভােদভ গ্রাভীণ জনদগাষ্ঠীয কাদে ই-তথ্য সফা সৌৌঁদে সদো;  

 রফরবন্ন ই-কৃরলরবরিক সফা কাম িক্রভ সমভন-ওদেফাইট, ই-বুক, কর সন্টায, করভউরনটি সযরডও ইতযারদয 

ভােদভ তথ্য সফা প্রদান; 

 প্ররক্ষণ, বা, সরভনায, সভরা ইতযারদ আদোজদনয ভােদভ দক্ষ জনফর সৃরষ্ট ও দচতনতা বৃরদ্ধ।  

 

 



 

 

 

সকন ২ 

কৃরল তথ্য ারব িদয রফরবন্ন কাম িক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 
চূড়ান্ত পরাপর সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 
রক্ষযভাত্রা 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষন রনধ িারযত রক্ষযভাত্রা 

অজিদনয সক্ষদত্র 

সমৌথবাদফ দারেত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারে/রফবাগ/াংস্থায 

নাভ 

উািসূত্র 

(Source of 

Data) ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 
২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১। কৃরলয আধুরনক তথ্য ও 

প্রমৄরি রফস্তায 

 

1. প্রররক্ষত কৃলক/কৃরল াংরিষ্ট ব্যরি াংখ্যা ২২০০ ২৩০০ 1800 1860 1890 রডএই কৃরল ভন্ত্রণারদে 

সপ্ররযত ভারক ও 

নত্রভারক 

অগ্রগরত 

প্ররতদফদন, 

আঞ্চররক 

কাম িারে সথদক 

প্রাপ্ত প্ররতদফদন, 

দযজরভন 

রযদ িন 

ইতযারদ। 

 

2. আদোরজত সরভনায/ কভ িারা াংখ্যা ৩০ ৩৫ 30 32 34 
রডএই, না িভূি রফরবন্ন 

গদফলণা প্ররতষ্ঠান 

3. প্রকারত মুদ্রণ াভগ্রী াংখ্যা (রক্ষ) ১৬.৩১ ১৬.৮৮ ১৭.২৯ ১৮.৭০ 18.90 
রডএই, না িভূি রফরবন্ন 

গদফলণা প্ররতষ্ঠান 

4. রনরভ িত রপল্ম /রপরায/ডকুযদভন্টারয/টিরব অনুষ্ঠান াংখ্যা ৭৬৬ ৮০৫ ৮০৯ ৮১৬ 825 রডএই, রফটিরব 

5. প্রদর িত রদনভা সা াংখ্যা ১০০০ ১১০০ 1100 1150 1200 রডএই 

২। ই-কৃরলয রফস্তায 1. এআইরর’য (৪৯৯টি) উকাযদবাগী াংখ্যা (রক্ষ) ২৭ ২৮ ২৮ 29 30 

রডএই 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

সকন-৩ 

সকৌরগত উদেশ্যরবরিক কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

 

 

একক 

(Unit) 

কাম িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 
PI) 

 

রবরি ফেয 

২০১৮-১৯ 

প্রকৃত অজিন* 

২০১৯-২০ 

রক্ষযভাত্রা/রনণ িােক ২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২২-২৩ 

ভন্তব্য 
অাধাযণ অরত উিভ উিভ 

চররত 

ভান 

চররত ভাদনয 

রনদভণ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

১. কৃলক ও কৃরল 

াংরিষ্টদদয কৃরল 

রফলেক তদথ্য 

মৃদ্ধকযণ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭৫ ১.১ কৃলদকয রনকট উদ্ভারফত জাত 

এফাং প্রমৄরিয তথ্য রফস্তায ১.১.১ প্রররক্ষত কৃলক/কৃরল াংরিষ্ট ব্যরি 

 
াংখ্যা ৩ ২২০০ ২৩০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ১৫০০ ১৪০০ 1860 1890 

ংস্থায চরভান প্রকল্প 

জুন-19-20 এ ভাপ্ত 

ওয়ায় রক্ষভাত্রা কভ 

ধযা য়য়য়ে 

১.১.২ আদোরজত সরভনায/কভ িারা 

 
াংখ্যা ৩ ৩০ ৩৫ 30 ২৬ ২৩ ২১ ১৯ 32 34 

ংস্থায চরভান প্রকল্প 

জুন-19-20 এ ভাপ্ত 

ওয়ায় রক্ষভাত্রা কভ 

ধযা য়য়য়ে 

১.১.৩ মুরদ্রত সাস্টায  
াংখ্যা (রক্ষ) 

 
২ ২.২৫ ২.২৫ ২.30 ২.০০ ১.৮০ ১.৭০ ১.৬৫ ২.4০ 2.45 

 

১.১.৪ মুরদ্রত বুকদরট 
াংখ্যা 

 
৩ ৮৫,০০০ ৮৫০০০ ৮৫০০০ ৮০,০০০ ৭৫,৫০০ ৭২,০০০ ৭০,০০০ 90000 90000 

 

১.১.৫ মুরদ্রত ররপদরট 
াংখ্যা 

 
২ ৭৫,০০০ ৭৫০০০ ৭৫০০০ ৭০,০০০ ৬৬,০০০ ৬৫০০০ ৬২০০০ ৯০,০০০ ৯০,০০০ 

 

১.১.৬ মুরদ্রত সপাল্ডায 
াংখ্যা (রক্ষ) 

 
2 ১.২০ ১.২০ ১.২০ ১.০০ ০.৯৮ ০.৯৬ ০.৯৫ ১.25 ১.৩0 

 

১.১.৭ প্রকারত কৃরলকথা 
াংখ্যা ((রক্ষ) 

 
৩ ৮.৭৫ ৮.৯০ ৯.০০ ৮.৫০ ৮.৩০ ৮.১৫ ৮.১০ ৯.৫০ ৯.৫০ 

 

১.১.৮ প্রকারত ম্প্রাযণ ফাতিা 
াংখ্যা 

 
2 ১৬,০০০ ১৭০০০ ১৭,০০০ ১৫,২৫০ ১৪,৭০০ ১৪,৬০০ ১৪,৫০০ ১৮,০০০ ১৮,০০০ 

 

১.১.৯ প্রকারত কৃরল ডাইরয 
াংখ্যা 

 
2 ১৫০০০ ১৫০০০ 11000 10000 9000 8000 7000 11000 11000 

কৃষল ভন্ত্রণারয় কর্তকৃ 

অনুয়ভাষদত ংখ্যা 

১.১.১০ রনরভ িত  রপল্ম/ রপরায/ডকুযদভন্টারয 
াংখ্যা 

 
2 ১০ ১২ 6 5 4 3 - 6 8 

 

১.১.১১রনরভ িত  টিরব/সযরডও/রফজ্ঞান 
াংখ্যা 

 
2 ২৭ ২৮ ২৮ ২৪ ২৩ ২২ ২১ ৩০ 32 

 

১.১.১২ রনরভ িত  টিরব অনুষ্ঠান (ভাটি ও ভানুল) 

ফ ি াংখ্যা 

(পুন:প্রচায) 

 

2 ৩৩৫ ৩৪০ ৩৪০ ৩২০ ৩১৫ ৩১০ ৩০০ ৩৪৫ 350 

 

১.১.১৩ রনরভ িত  টিরব অনুষ্ঠান (ফাাংরায কৃরল) 
ফ ি াংখ্যা 

 
3 ৩৬৫ ৩৬৫ ৩৬৫ ৩৬০ ৩৫০ ৩৪০ ৩৩০ ৩৬৫ 365 

 

১.১.১৪ াংগৃীত কৃরলকথায গ্রাক াংখ্যা 2 ৬৫,০০০ ৭০০০০ ৭০০০০ ৬০৫০০ ৫৭৫০০ ৫৬৫০০ ৫৫০০০ 70000 70000  



 

 

 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

 

 

একক 

(Unit) 

কাম িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 
PI) 

 

রবরি ফেয 

২০১৮-১৯ 

প্রকৃত অজিন* 

২০১৯-২০ 

রক্ষযভাত্রা/রনণ িােক ২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২২-২৩ 

ভন্তব্য 
অাধাযণ অরত উিভ উিভ 

চররত 

ভান 

চররত ভাদনয 

রনদভণ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

 

১.১.১৫ আদোরজত সফতায করথকা/অনুষ্ঠানভারা 

 

াংখ্যা 

 
2 ৩,৫০০ ৩৬০০ ৩৬০০ ৩২০০ ২৯০০ ২৮৫০ ২৮০০ ৩৭০০ 3750 

 

১.২ ই-কৃরল’য রফস্তায 

 

 

 

১.২.১ এআইরর’য (৪৯৯টি) উকাযদবাগী াংখ্যা (রক্ষ) 3 ২৭ ২৮ ২৮ ২৫.৫ ২৫ ২৪.৫ ২৪ 29 30 

 

১.৩ োদ্যভান ও পুরষ্ট রফলদে 

প্রচাযণা, প্রকানা, বা ও 

কভ িারায ভােদভ দচতনতা বৃরদ্ধ 

১.৩.১ রনরভ িত রপল্ম/রপরায/ডকুযদভন্টারয 
াংখ্যা 

 
2 ৬ ৭ 15 12 10 08 06 16 17 

 

১.৩.২ মুরদ্রত  সাস্টায 
াংখ্যা 

 
২ ৭০,০০০ 70000 50000 ৬০০০০ ৫৫০০০ ৫২০০০ ৫০০০০ ৮০০০০ ৮৫০০০ 

 

১.৩.৩ মুরদ্রত বুকদরট 
াংখ্যা 

 
২ ৪০,০০০ ৪০,০০০ ৪০০০০ ৩৫০০০ ২৭০০০ ২৬০০০ ২৫০০০ ৪৫০০০ ৫০০০০ 

 

১.৩.৪ মুরদ্রত ররপদরট 
াংখ্যা 

 
২ ৪০,০০০ 40000 2০০০০ ৩৫০০০ ২৭০০০ ২৬০০০ ২৫০০০ ৪৫০০০ ৫০০০০ 

 

১.৩.৫ আদোরজত রদনভা সা 
াংখ্যা 

 
2 ১০০০ 1100 ১১০০ ৯৩০ ৯২০ ৯১০ ৯০০ ১১৫০ ১২০০ 

 

১.৪ নজফ ায, বারভ ি কদম্পাষ্ট,বুজ 

ায ও জীফাণু াদযয ব্যফায 

কৃলকদদয রনকট জনরপ্রেকযণ 

১.৪.১ রনরভ িত রবরডও ডকুযদভন্টারয /রপরায 
াংখ্যা 

 
২ ৬ ৭ 8 ৫ ৩ ২ - 8 9 

 

 

 ১.৫ রনযাদ পর ব্যফস্থানা 
১.৫.১ ডকুদভন্টাযী রনভ িাণ 

াংখ্যা 

 
২ ৫ ৬ 4 ৪ ২ - - 4 5 

 

১.৬ ক্ষরতকাযক যাােরনক দ্রব্য 

ব্যফায হ্রাদয জন্য প্রচাযণা 
১.৬.১ মুরদ্রত সাস্টায/ররপদরট াংখ্যা ২ ৭০,০০০ ৭৫০০০ ৭৫০০০ ৬৫,০০০ ৫৫,০০০ ৫০,০০০ ৩০,০০০ ৮০,০০০ ৮৫,০০০ 

 

1.7 মাষন্ত্রকীকযয়নয ভাধ্যয়ভ 

কৃষল ব্যফস্থায আধুষনকায়ন 

কযয়ণ  প্রচাযনা  

1.7.1 ডকুয়ভন্টাযী াংখ্যা 2 - ২ 2 ১ - -  2 2  

1.7.2 টিষব অনুষ্ঠান (ফাংরায কৃষল)/বফতায 

কষথকা 

ফ ি াংখ্যা 
2 - ২৪ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২৪ ২৪ 

 

1.8 কৃষলয়ত নাযীয অংগ্রণ 

উদ্ধুদ্ধকযয়ন প্রচাযনা 

1.8.1 ডকুয়ভন্টাযী াংখ্যা 2 - ২ 1 ১ - - - 1 2  

1.8.2 বফতায কষথকা াংখ্যা 2 - ৫০০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৬০০ ৭০০  

1.8.3 টিষব অনুষ্ঠান (ফাংরায কৃষল) ফ ি াংখ্যা 2 - ২৪ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২৪ ২৪  

1.9 দ্য উদ্ধাযকৃত উকূরীয় 

জষভ ও ামুষিক দ্বীয় কৃষল  

প্রচাযণা  

1.9.1 ষরপয়রট/বপাল্ডায াংখ্যা 2 - ৩৬০০০ ৩৬০০০ ৩৪০০০ ৩২০০০ ৩০০০০ ২৮০০০ ৩৮০০০ ৪০০০০  

1.9.2 ডকুয়ভন্টাযী /ষপরায 
াংখ্যা 

2 - ১ 1 - - - - 1 2 
 

1.10  াষন াশ্রয়ী বচ 

ব্যফস্থানা প্রচায 
1.10.1 ষপল্ম/ষপরায 

াংখ্যা 
2 - ১ 1 - - -  1 2 

 

  1.11 ইয়বন্ট ব্যফস্থানা 1.11.1 বাষ্টায/ষরপয়রট ংখ্যা 2  - 30000     31000 32000  



 

 

 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

 

 

একক 

(Unit) 

কাম িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 
PI) 

 

রবরি ফেয 

২০১৮-১৯ 

প্রকৃত অজিন* 

২০১৯-২০ 

রক্ষযভাত্রা/রনণ িােক ২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২২-২৩ 

ভন্তব্য 
অাধাযণ অরত উিভ উিভ 

চররত 

ভান 

চররত ভাদনয 

রনদভণ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

1.11.2 ব্যানায/বপস্টুন  2  - 800     850 850  

1.11.3 বডয়কায়যন  1  - 5     5 5  
 



 

 

দপ্তয/ংস্থায আফশ্যিক ককৌরগত উদ্দেিমূ, 2020-21 

 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

কভমম্পাদন  সূচক 

(Performance Indicator) 

 

 

একক 

(Unit) 

কভমম্পাদন  

সূচদ্দকয  

ভান 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

রক্ষ্যভাত্রায ভান -২০১৮-১৯ 

অাধাযণ  

( Excellent) 

১০০% 

অশ্যত উত্তভ 

(Very Good) 

৯০% 

উত্তভ 

(Good) 

৮০% 

চশ্যরত ভান 

( Fair) 

৭০% 

চরশ্যতভাদ্দনয  

শ্যনদ্দে  

( Poor) 

৬০% 

১. দাপ্তশ্যযক  

কভমকাদ্দে  

স্বচ্ছতা  বৃশ্যি  

ও 

জফাফশ্যদশ্যতা  

শ্যনশ্যচচতকযণ  

৮ ১.১ ফাশ্যল মক  কভমম্পাদন  

চুশ্যি ফাস্তফায়ন  

১.১.১ যকাশ্যয  কভমম্পাদন  ব্যফস্থানা  

ংক্রান্ত  প্রশ্যক্ষ্ণ  অন্যান্য  শ্যফলদ্দয়  

প্রশ্যক্ষ্ণ  আদ্দয়াশ্যজত  

জনঘন্টা  
1 

60 - - - - 

১.১.২ এশ্যএ  টিদ্দভয  ভাশ্যক  বায  শ্যিান্ত  

ফাস্তফাশ্যয়ত  
% 

0.5 
100 90 80 - - 

১.১.৩ ফাশ্যলমক   কভমম্পাদন  চুশ্যিয  কর  

প্রশ্যতদ্দফদন  শ্যনধ মাশ্যযত  ভদ্দয়  অনরাইদ্দন  

দাশ্যিরকৃত  

ংখ্যা  
1 

4 - - - - 

১.১.৪ দপ্তয /ংস্তায  ২১০৯-২০ অথমফছদ্দযয  

ফাশ্যলমক  কভমম্পাদন  চুশ্যিয  অধ মফাশ্যলমক  

মুল্যায়ন  প্রশ্যতদ্দফদন  মমাদ্দরাচনাদ্দন্ত  

পরা ফর্তক প্রদত্ত  

তাশ্যযি  
0.5 

৩১ জানুয়াশ্যয  

২০২০ 

০৭ কপব্রুয়াযী  

২০২০ 

১০ কপব্রুয়াযী  

২০২০ 

১১ 

কপব্রুয়াযী  

২০২০ 

১৪ কপব্রুয়াযী  

২০২০ 

১.২ জাতীয়  শুিাচায  ককৌর  

ও তথ্য অশ্যধকায  ফাস্তফায়ন  

১.২.১ জাতীয়  শুিাচায  কভমশ্যযকল্পনা  

ফাস্তফাশ্যয়ত  
% 

1 
১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - 

১.২.২ ২০১৮-১৯ অথমফছকযয  ফাশ্যলমক   

প্রশ্যতদ্দফদন  ওদ্দয়াফাইদ্দে  প্রকাশ্যত  
তাশ্যযি  

1 
১৫ অদ্দটাফয  

২০১৯ 

১৫ নদ্দবম্বয  

২০১৯ 

১৫ শ্যিদ্দম্বয  

২০১৯ 

১৫ 

জানুয়াশ্যয  

২০১৯ 

৩১ জানুয়াশ্যয  

২০১৯ 

১.৩ অশ্যবদ্দমাগ  প্রশ্যতকায  

ব্যফস্থা  ফাস্তফায়ন  

১.৩.১ শ্যনশ্যদষ্ট  ভদ্দয়য  ভদ্দে  অশ্যবদ্দমাগ  

শ্যনষ্পশ্যত্তকৃত  
% 

0.5 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

১.৩.২ অশ্যবদ্দমাগ  শ্যনষ্পশ্যত্ত  ংক্রান্ত  ভাশ্যক  

প্রশ্যতদ্দফদন  ভশ্যিশ্যযয়দ  শ্যফবাদ্দগ  দাশ্যথরকৃত  
ংখ্যা  

0.5 
১২ ১১ ১০ ৯ - 

১.৪ কফা প্রদান প্রশ্যতশ্রুশ্যত  ১.৪.১ কফা  প্রদান  প্রশ্যতশ্রুশ্যত  ারনাগাদকৃত  % 
1 

৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 



 

 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

কভমম্পাদন  সূচক 

(Performance Indicator) 

 

 

একক 

(Unit) 

কভমম্পাদন  

সূচদ্দকয  

ভান 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

রক্ষ্যভাত্রায ভান -২০১৮-১৯ 

অাধাযণ  

( Excellent) 

১০০% 

অশ্যত উত্তভ 

(Very Good) 

৯০% 

উত্তভ 

(Good) 

৮০% 

চশ্যরত ভান 

( Fair) 

৭০% 

চরশ্যতভাদ্দনয  

শ্যনদ্দে  

( Poor) 

৬০% 

ারনাগাদকযণ  ও ফাস্তফায়ন  

১.৪.২ শ্যনধ মাশ্যযত  ভদ্দয়  ত্রত্রভাশ্যক  ফাস্তফা য়ন 

প্রশ্যতদ্দফদন  ভশ্যিশ্যযলদ  শ্যফবাদ্দগ  দাশ্যিযকৃত  
ংখ্যা  

0.5 
৪ ৩ ২ - - 

১.৪.৩ কফাগ্রীতাদ্দদয   ভতাভত  শ্যযযীক্ষ্ণ  

ব্যফস্থা  চালুকৃত  

 

তাশ্যযি  

0.5 
৩১ শ্যিদ্দম্বয  

২০১৯ 

১৫ জানুয়াশ্যয  

২০২০ 

০৭ কপব্রুয়াযী  

২০২০ 

১৭ কপব্রুয়াযী  

২০২০ 

২৮ কপব্রুয়াযী 

২০২০ 

২. 

কভমম্পাদ কন

গশ্যতীরতা  

আনয়ন  ও 

কফায  ভান  

বৃশ্যি  

১০ ২.১ দপ্তয/ংস্থায়  ই-পাইশ্যরং  

িশ্যত ফাস্তফায়ন  

২.১.১ কর   ািায়   ই-নশ্যথ  ব্যফায  % 
1 

১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

২..১.২ ই-পাইদ্দর  নশ্যথ  শ্যনষ্পশ্যত্তকৃত  
% 1 

৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

২.১.৩ ই-পাইদ্দর  ত্র জাশ্যযকৃত  
% 1 

৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

২.২ দপ্তয/ংস্থা  কর্তমক 

শ্যিশ্যজোর কফা চালু কযা 
২.২.১ নুযনতভ  একটি  নতুন  শ্যিশ্যজোর  কফা  

চালুকৃত  

তাশ্যযি  
1 

১৫ কপব্রুয়াযী  

২০২০ 

১৫ ভাচ ম 

২০২০ 

৩১ ভাচ ম 

২০২০ 

৩০ এশ্যপ্রর 

২০২০ 
৩০ কভ ২০২০ 

২.৩ দপ্তয/ংস্থা কর্তমক 

উদ্ভাফনী  উদ্দযাগ  /ক্ষুদ্র উন্নয়ন  

প্রকল্প ফাস্তফায়ন  

২.৩.১ নুযনতভ  একটি  নতুন  উদ্ভাফনী  

উদ্দযাগ  /ক্ষুদ্র উন্নয়ন  প্রকল্প চালুকৃত  

তাশ্যযি  

1 
১১ ভাচ ম 

২০২০ 

১৮ ভাচ ম 

২০২০ 

২৫ ভাচ ম 

২০২০ 

১ এশ্যপ্রর 

২০২০ 

৮ এশ্যপ্রর 

২০২০ 

২.৪ কফা শ্যজকযণ  
২.৪.১ নুযনতভ  একটি  কফা শ্যজকযণ  

প্রদ্দ ম্যা  যকাশ্যয  আদ্দদ  জাশ্যযকৃত  

তাশ্যযি  
0.5 

১৫ অদ্দটাফ য 

২০১৯ 

২০ অদ্দটাফয  

২০১৯ 

২৪ অদ্দটাফয  

২০১৯ 

২৮ 

অদ্দটাফয  

২০১৯ 

৩০ অদ্দটাফয  

২০১৯ 

২.৪.২ কফা  শ্যজকযণ  অশ্যধদ্দক্ষ্ত্র  

ফাস্তফাশ্যয়ত  

তাশ্যযি  
0.5 

১৫ এশ্যপ্রর 

২০২০ 

৩০ এশ্যপ্রর 

২০২০ 
১৫ কভ ২০২০ 

৩০ কভ 

২০২০ 
১৫ জুন ২০২০ 

২.৫ শ্যআশ্যযএর  শুরুয ২ ভা 

পূদ্দফ ম ংশ্যিষ্ট  কভমচাযীয  

শ্যআযএর  ও ছুটি গদায়ত্র  

২.৫.১ শ্যআযএর  আদ্দদ  জাশ্যযকৃত  % 0.5 
১০০ ৯০ ৮০ - - 

২.৫.২ ছুটি নগদায়ন  ত্র জাশ্যযকৃত  
% 0.5 

১০০ ৯০ ৮০ - - 



 

 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

কভমম্পাদন  সূচক 

(Performance Indicator) 

 

 

একক 

(Unit) 

কভমম্পাদন  

সূচদ্দকয  

ভান 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

রক্ষ্যভাত্রায ভান -২০১৮-১৯ 

অাধাযণ  

( Excellent) 

১০০% 

অশ্যত উত্তভ 

(Very Good) 

৯০% 

উত্তভ 

(Good) 

৮০% 

চশ্যরত ভান 

( Fair) 

৭০% 

চরশ্যতভাদ্দনয  

শ্যনদ্দে  

( Poor) 

৬০% 

জাযী  কযা 

২.৬ শূন্য দ্দদয শ্যফযীদ্দত  

শ্যনদ্দয়াগ  প্রদান 

২.৬.১ শ্যনদ্দয়াগ  প্রদাদ্দনয  জন্য  শ্যফজ্ঞশ্যপ্ত  

জাশ্যযকৃত  

% 
0.5 

৮০ ৭০  ৬০ ৫০ - 

২.৬.২ শ্যনদ্দয়াগ  প্রদানকৃত  
% 0.5 

৮০ ৭০  ৬০ ৫০ - 

২.৭ শ্যফবাগীয়  ভাভরা  শ্যনষ্পশ্যত্ত  
২.৭.১ শ্যফবাগীয়  ভাভরা  শ্যনষ্পশ্যত্তকৃত  

% 
1 

১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - 

২.৮ তথ্য ফাতায়ন  

ারনাগাদকযণ  
২.৮.১ কর   তথ্য  ারনাগাদকৃত  

% 
1 

১০০ ৯০ ৮০ - - 

৩. আশ্যথমক  ও 

ম্পদ  

ব্যফস্থানা  

উন্নয়ন  

৭ ৩.১ ফাদ্দজে  ফাস্তফায়দ্দন  উন্নয়ন  
৩.১.১ ফাদ্দজে ফাস্তফায়ন  শ্যযকল্পনা  প্রণীত  

তাশ্যযি  
0.5 

১৬ আগষ্ট  

২০১৯ 

২০ আগষ্ট  

২০১৯ 

২৪ আগষ্ট  

২০১৯ 

২৮ আগষ্ট  

২০১৯ 

৩০ আগষ্ট  

২০১৯ 

৩.১.২ ত্রত্রভাশ্যক  ফাদ্দজে  ফাস্তফায়ন  

প্রশ্যতদ্দফদন  দাশ্যিরকৃত  

ংখ্যা  0.5 
৪ ৩ - - - 

৩.২ ফাশ্যল মক  উন্নয়ন  কভমসুশ্যচ 

(এশ্যিশ্য) ফাস্তফায়ন  
৩.২.১ ফাশ্যলমক  উন্নয়ন  কভমসুশ্যচ  (এশ্যিশ্য ) 

ফাস্তফাশ্যয়ত  

% 
2 

১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

৩.৩ অশ্যিে আশ্যত্ত  শ্যনষ্পশ্যত্ত  

কাম মক্রদ্দভয  উন্নয়ন  

৩.৩.১ শ্যত্রক্ষ্ীয়  বায়  শ্যনষ্পশ্যত্তয  জন্য  

সুাশ্যযভকৃত  অশ্যিে  আশ্যত্ত  

% 
0.5 

৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

৩.৩.২ অশ্যিে  আশ্যত্ত  শ্যনষ্পশ্যত্তকৃত  
% 0.5 

৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

৩.৪ স্থাফয ও অস্থাফয  

ম্পশ্যত্তয  ারনাগাদ  তাশ্যরকা  

প্রস্তুত কযা 

৩.৪.১ স্থাফয  ম্পশ্যত্তয   তাশ্যরকা  

ারনাগাদকৃত  

তাশ্যযি  
0.5 

০৩ কপব্রুয়াযী  

২০২০ 

১১ কপব্রুয়াযী  

২০২০ 

১৮ কপব্রুয়াযী  

২০২০ 

২৫ 

কপব্রুয়াযী  

২০২০ 

০৪ ভচ ম ২০২০ 

৩/৪.২ অস্থাফয  ম্পশ্যত্তয  তাশ্যরকা  

ারনাগাদকৃত  

তাশ্যযি  
0.5 

০৩ কপব্রুয়াযী  

২০২০ 

১১ কপব্রুয়াযী  

২০২০ 

১৮ কপব্রুয়াযী  

২০২০ 

২৫ 

কপব্রুয়াযী  

২০২০ 

০৪ ভচ ম ২০২০ 



 

 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

কভমম্পাদন  সূচক 

(Performance Indicator) 

 

 

একক 

(Unit) 

কভমম্পাদন  

সূচদ্দকয  

ভান 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

রক্ষ্যভাত্রায ভান -২০১৮-১৯ 

অাধাযণ  

( Excellent) 

১০০% 

অশ্যত উত্তভ 

(Very Good) 

৯০% 

উত্তভ 

(Good) 

৮০% 

চশ্যরত ভান 

( Fair) 

৭০% 

চরশ্যতভাদ্দনয  

শ্যনদ্দে  

( Poor) 

৬০% 

৩.৫ ইন্টাযদ্দনে  শ্যফর  

ইউটিশ্যরটি  শ্যফর শ্যযদ্দাধ  

৩.৫.১ শ্যফশ্যশ্য /শ্যফটিশ্যএর -এয  ইন্টাযদ্দনে  

শ্যফর  শ্যযদ্দাশ্যধত  

% 
1 

১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

৩.৫.২ কেশ্যরদ্দপান  শ্যফর  শ্যযদ্দাশ্যধত  

% 
0.5 

১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

৩.৫.৩ শ্যফদ্যযৎ  শ্যফর শ্যযদ্দাশ্যধত  

% 
0.5 

১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 



 

 

আরভ, রযচারক, কৃরল তথ্য ারব ি, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীে ভন্ত্রী, 

কৃরল ভন্ত্রণারে এয প্ররতরনরধ রচফ, কৃরল ভন্ত্রণারে এয রনকট অেীকায কযরে সম, 

এই চুরিদত ফরণ িত পরাপর অজিদন দচষ্ট থাকফ। 

 

আরভ, রচফ, কৃরল ভন্ত্রণারে, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীে ভন্ত্রী, কৃরল 

ভন্ত্রণারে এয প্ররতরনরধ রদদফ রযচারক, কৃরল তথ্য ারব িদয রনকট অেীকায 

কযরে সম, এই চুরিদত ফরণ িত পরাপর অজিদন প্রদোজনীে দমারগতা প্রদান কযফ। 

 

 

 

স্বাক্ষরযত: 

 

 

 

 

 

 

............................................. 

রযচারক 

কৃরল তথ্য ারব ি 
 

 

 

 

 

 

............................................. 

তারযে 

............................................. 

রচফ 

কৃরল ভন্ত্রণারে 

............................................. 

তারযে 

 



 

 

 
াংদমাজনী-১ 

 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 
ক্র.নাং ব্দ াংদক্ষ (Acronyms) রফফযণ 

1.  এআইএ এরগ্রকারচায ইনপযদভন ারব ি 

2.  এআইরর এরগ্রকারচায ইনপযদভন এন্ড করভউরনদকন সন্টায 

3.  রফটিরব ফাাংরাদদ সটরররবন 

4.  রডএই রডাট িদভন্ট অফ এরগ্রকারচাযার এক্সদটনন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

াংদমাজনী-২: কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাত্মফােনকাযী ভন্ত্রণারে/রফবাগ/াংস্থা এফাং রযভা দ্ধরতয রফফযণ 
 

ক্র.নাং কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচকমূ রফফযণ ফাত্মফােনকাযী ইউরনট রযভা দ্ধরত এফাং উািসূত্র 
াধাযণ 

ভভত্মব্য 

১ ১.১ কৃলদকয রনকট উদ্ভারফত 

জাত এফাং প্রমৄরিয তথ্য 

রফস্তায 

১.১.১ প্ররক্ষত কৃলক/কৃরল াংরিষ্ট 

ব্যরি 
আধুরনক কৃরল প্রমৄরি, ই-কৃরল, গণভােদভ কৃরল ইতযারদ 

রফলদে কৃলক, ম্প্রাযণকভী ও কৃরল াংরিষ্ট 

সুরফধাদবাগীদদয প্ররক্ষণ প্রদান। 

দয দপ্তয ও আঞ্চররক 

কাম িারেমূ  

(রডএই, না িভুি রফরবন্ন গদফলণা 

প্ররতষ্ঠান, রফটিরব, ফাাংরাদদ 

সফতায) 

আঞ্চররক কাম িারে মূদয অগ্রগরত 

প্ররতদফদন, ভন্ত্রণারদে সপ্ররযত  রফরবন্ন 

প্ররতদফদন, দযজরভন ভরনটরযাং 

প্ররতদফদন ইতযারদ। 

 

১.১.২ আদোরজত 

সরভনায/কভ িারা 
আধুরনক কৃরল প্রমৄরি, ই-কৃরল, গণভােদভ কৃরল ইতযারদ 

রফলদে কৃলক, ম্প্রাযণকভী, নীরতরনধ িাযক ও কৃরল াংরিষ্ট 

সুরফধাদবাগীদদয অফরতকযণ। 
১.১.৩ মুরদ্রত সাস্টায  আধুরনক কৃরল প্রমৄরি, জাতীে/আভত্মজিারতক রফলদে এফাং 

ভাভরেক কযণীে রফলদে অফরতকযণ, ম্প্রাযণ ও 

জনদচতনতা সৃরষ্টয রদক্ষয সাস্টায মুদ্রণ ও রফতযণ।  
১.১.৪ মুরদ্রত বুকদরট পদরয আধুরনক জাত, ই-কৃরল, জরফায়ু নীর প্রমৄরি, 

পুরষ্টভান, োদ্য প্ররক্রোজতকযণ, মারন্ত্রকীকযণ ইতযারদ 

রফলেরবরিক বুকদরট মুদ্রণ ও রফতযণ। 

১.১.৫ মুরদ্রত ররপদরট পদরয আধুরনক জাত, ই-কৃরল, জরফায়ু নীর প্রমৄরি, 

পুরষ্টভান, োদ্য প্ররক্রোজতকযণ, মারন্ত্রকীকযণ ইতযারদ 

রফলেরবরিক বুকদরট মুদ্রণ ও রফতযণ। 
১.১.৬ মুরদ্রত সপাল্ডায পদরয আধুরনক জাত, ই-কৃরল, জরফায়ু নীর প্রমৄরি, 

পুরষ্টভান, োদ্য প্ররক্রোজতকযণ, মারন্ত্রকীকযণ ইতযারদ 

রফলেরবরিক বুকদরট মুদ্রণ ও রফতযণ। 
১.১.৭ প্রকারত কৃরলকথা পদরয আধুরনক জাত, ই-কৃরল, জরফায়ু নীর প্রমৄরি, 

পুরষ্টভান, োদ্য প্ররক্রোজতকযণ, মারন্ত্রকীকযণ ইতযারদ 

রফলেরবরিক বুকদরট মুদ্রণ ও রফতযণ। 

১.১.৮ প্রকারত ম্প্রাযণ ফাতিা ভাঠ ম িাদেয ম্প্রাযণ কভ িকা-রবরিক ভারক ম্প্রাযণ 

ফাতিা মুদ্রণ ও রফতযণ। 
১.১.৯ প্রকারত কৃরল ডাইরয কৃরল তথ্য, উাি ও প্রমৄরি এফাং সমাগাদমাগ তথ্য ম্বররত 

ফারল িক প্রকানা। 

১.১.১০ রনরভ িত  রপল্ম/ 

রপরায/ডকুযদভন্টারয 
কৃরল তথ্য ও প্রমৄরিরবরিক রবরডও াভগ্রী নতরয ও 

ম্প্রচাদযয ভােদভ উদ্বুদ্ধকযণ ও প্রমৄরি ম্প্রাযণ। 

১.১.১১ রনরভ িত  

টিরব/সযরডও/রফজ্ঞান 
কৃরল তথ্য ও প্রমৄরিরবরিক রফজ্ঞান নতরয ও গণভােদভ 

উদ্বুদ্ধকযণ ও প্রমৄরি ম্প্রাযণ। 

১.১.১২ রনরভ িত  টিরব অনুষ্ঠান 

(ভাটি ও ভানুল) 
রফটিরবদত প্রচারযত কৃরল তথ্য ও প্রমৄরিরবরিক অনুষ্ঠান 

রনভ িাণ ও ম্প্রচাদয কারযগযী ােতা প্রদান। 

১.১.১৩ রনরভ িত  টিরব অনুষ্ঠান 

(ফাাংরায কৃরল) 
রফটিরবদত প্রচারযত কৃরল তথ্য ও প্রমৄরিরবরিক প্ররতরদদনয 

কযণীে রফলেক অনুষ্ঠান রনভ িাণ ও ম্প্রচাদয কারযগযী 

ােতা প্রদান। 



 

 

ক্র.নাং কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচকমূ রফফযণ ফাত্মফােনকাযী ইউরনট রযভা দ্ধরত এফাং উািসূত্র 
াধাযণ 

ভভত্মব্য 

১.১.১৪ কৃরলকথায গ্রাক াংগ্র ভারক কৃরলকথা রত্রকাে রফরবন্ন কৃরল রফলেক রনফন্ধ 

প্রকাদয ভােদভ আধুরনক কৃরল প্রমৄরি ম্প্রাযণ। 
১.১.১৫ আদোরজত সফতায 

করথকা/অনুষ্ঠানভারা 
ফাাংরাদদ সফতাদযয জাতীে ও আঞ্চররক ম্প্রচায সকদন্দ্রয 

ভােদভ কৃরল রফলেক অনুষ্ঠান/করথকা ম্প্রচাদয কারযগযী 

ােতা প্রদান। 

২ ১.২ ই-কৃরল’য রফত্মায ১.২.১ এআইরর’য উকাযদবাগী এআইররয ভােদভ গ্রাভীণ জনাধাযদণয কাদে কৃরল তথ্য 

সফা রফতযণ ও ই-কৃরলয রফস্তায। 

দয দপ্তয ও আঞ্চররক 

কাম িারেমূ 

আঞ্চররক কাম িারে মূদয অগ্রগরত 

প্ররতদফদন, ভন্ত্রণারদে সপ্ররযত  রফরবন্ন 

প্ররতদফদন, দযজরভন ভরনটরযাং 

প্ররতদফদন ইতযারদ। 

 

৩ ১.৩  োদ্যভান ও পুরষ্ট 

রফলদে প্রচাযণা, 

প্রকানা, বা ও 

কভ িারায ভােদভ 

দচনতা বৃরদ্ধ 

১.৩.১ রনরভ িত রপল্ম/রপরায াংরিষ্ট রফলদে জনদচতনতা সৃরষ্ট ও উদ্বুদ্ধকযদণয রদক্ষয 

রপল্ম/রপরায াভগ্রী নতরয ও ম্প্রচায। 

দয দপ্তয ও আঞ্চররক 

কাম িারেমূ 

আঞ্চররক কাম িারে মূদয অগ্রগরত 

প্ররতদফদন, ভন্ত্রণারদে সপ্ররযত  রফরবন্ন 

প্ররতদফদন, দযজরভন ভরনটরযাং 

প্ররতদফদন ইতযারদ। 

 

১.৩.২ রনরভ িত রবরডও ডকুযদভন্টারয াংরিষ্ট রফলদে জনদচতনতা সৃরষ্ট ও উদ্বুদ্ধকযদণয রদক্ষয 

রবরডও ডকুযদভন্টারয নতরয ও ম্প্রচায। 

১.৩.৩ মুরদ্রত  সাস্টায োদ্যভান ও পুরষ্ট রফলদে অফরতকযণ, ম্প্রাযণ ও 

জনদচতনতা সৃরষ্টয রদক্ষয সাস্টায মুদ্রণ ও রফতযণ।  

১.৩.৪ মুরদ্রত বুকদরট োদ্যভান ও পুরষ্টরবরিক বুকদরট মুদ্রণ ও রফতযণ। 

১.৩.৫ মুরদ্রত ররপদরট োদ্যভান ও পুরষ্টরবরিক ররপদরটমুদ্রণ ও রফতযণ। 
১.৩.৬ আদোরজত রদনভা সা সভাফাইর রদনভা বযাদনয াাদে গ্রাভীণ ম িাদে 

োদ্যভান, পুরষ্ট  ও অন্যান্য প্রমৄরিরনবিয রবরডও চররিত্র 

প্রদ িনী। 

৪ ১.৪ নজফ ায, বারভ ি 

কদম্পাষ্ট, বুজ ায ও 

জীফাণু াদযয ব্যফায 

কৃলকদদয রনকট 

জনরপ্রেকযণ 

১.৪.১ রনরভ িত রবরডও ডকুযদভন্টারয  াংরিষ্ট রফলদে রবরডও ডকুযদভন্টারয নতরয ও ম্প্রচায। দয দপ্তয ও আঞ্চররক 

কাম িারেমূ 

আঞ্চররক কাম িারে মূদয অগ্রগরত 

প্ররতদফদন, ভন্ত্রণারদে সপ্ররযত  রফরবন্ন 

প্ররতদফদন, দযজরভন ভরনটরযাং 

প্ররতদফদন ইতযারদ। 

 

১.৪.২ রনরভ িত রপরায  াংরিষ্ট রফলদে রপরায নতরয ও ম্প্রচায। 

৫ ১.৫ রনযাদ পর 

ব্যফস্থানা 

১.৫.১ ডকুদভন্টাযী রনভ িাণ াংরিষ্ট রফলদে জনদচতনতা সৃরষ্ট ও উদ্বুদ্ধকযদণয রদক্ষয 

রবরডও ডকুযদভন্টারয নতরয ও ম্প্রচায। 

দয দপ্তয ও আঞ্চররক 

কাম িারেমূ 

আঞ্চররক কাম িারে মূদয অগ্রগরত 

প্ররতদফদন, ভন্ত্রণারদে সপ্ররযত  রফরবন্ন 

প্ররতদফদন, দযজরভন ভরনটরযাং 

প্ররতদফদন ইতযারদ। 

 

৬ ১.৬ ক্ষরতকাযক 

যাােরনক দ্রব্য ব্যফায 

হ্রাদয জন্য প্রচাযণা 

১.৬.১ মুরদ্রত সাস্টায/ররপদরট ক্ষরতকাযক যাােরনক দ্রব্য ব্যফায হ্রাদয রফলদে 

অফরতকযণ, ম্প্রাযণ ও জনদচতনতা সৃরষ্টয রদক্ষয 

সাস্টায/ররপদরট মুদ্রণ ও রফতযণ। 

দয দপ্তয ও আঞ্চররক 

কাম িারেমূ 

আঞ্চররক কাম িারে মূদয অগ্রগরত 

প্ররতদফদন, ভন্ত্রণারদে সপ্ররযত  রফরবন্ন 

প্ররতদফদন, দযজরভন ভরনটরযাং 

প্ররতদফদন ইতযারদ। 

 

৭ 1.7 মাষন্ত্রকীকযয়নয 

ভাধ্যয়ভ কৃষল ব্যফস্থায 

আধুষনকায়ন কযয়ণ  

প্রচাযনা  

1.7.1 ডকুয়ভন্টাযী 

াংরিষ্ট রফলদে জনদচতনতা সৃরষ্ট ও উদ্বুদ্ধকযদণয রদক্ষয 

রবরডও ডকুযদভন্টারয নতরয ও ম্প্রচায। 

দয দপ্তয ও আঞ্চররক 

কাম িারেমূ 

আঞ্চররক কাম িারে মূদয অগ্রগরত 

প্ররতদফদন, ভন্ত্রণারদে সপ্ররযত  রফরবন্ন 

প্ররতদফদন, দযজরভন ভরনটরযাং 

প্ররতদফদন ইতযারদ। 

 



 

 

ক্র.নাং কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচকমূ রফফযণ ফাত্মফােনকাযী ইউরনট রযভা দ্ধরত এফাং উািসূত্র 
াধাযণ 

ভভত্মব্য 

1.7.2 টিষব অনুষ্ঠান (ফাংরায 

কৃষল)/বফতায কষথকা 

রফটিরবদত প্রচারযত কৃরল তথ্য ও প্রমৄরি রবরিক প্ররতরদদনয 

কযণীে রফলেক অনুষ্ঠান রনভ িাণ ও ম্প্রচাদয কারযগযী 

ােতা প্রদান। 

দয দপ্তয ও আঞ্চররক 

কাম িারেমূ  

(রডএই, না িভুি রফরবন্ন গদফলণা 

প্ররতষ্ঠান, রফটিরব, ফাাংরাদদ 

সফতায) 

আঞ্চররক কাম িারে মূদয অগ্রগরত 

প্ররতদফদন, ভন্ত্রণারদে সপ্ররযত  রফরবন্ন 

প্ররতদফদন, দযজরভন ভরনটরযাং 

প্ররতদফদন ইতযারদ। 

 

৮ 1.8 কৃষলয়ত নাযীয 

অংগ্রণ উদ্ধুদ্ধকযয়ন 

প্রচাযনা 
1.8.1 ডকুয়ভন্টাযী 

াংরিষ্ট রফলদে জনদচতনতা সৃরষ্ট ও উদ্বুদ্ধকযদণয রদক্ষয 

ষ্য রবরডও ডকুযদভন্টারয নতরয ও ম্প্রচায। 

দয দপ্তয ও আঞ্চররক 

কাম িারেমূ 

আঞ্চররক কাম িারে মূদয অগ্রগরত 

প্ররতদফদন, ভন্ত্রণারদে সপ্ররযত  রফরবন্ন 

প্ররতদফদন, দযজরভন ভরনটরযাং 

প্ররতদফদন ইতযারদ। 

 

1.8.2 বফতায কষথকা 

ফাাংরাদদ সফতাদযয জাতীে ও আঞ্চররক ম্প্রচায সকদন্দ্রয 

ভােদভ কৃরল রফলেক অনুষ্ঠান/করথকা ম্প্রচাদয কারযগযী 

ােতা প্রদান। 

দয দপ্তয ও আঞ্চররক 

কাম িারেমূ  

(রডএই, না িভুি রফরবন্ন গদফলণা 

প্ররতষ্ঠান, রফটিরব, ফাাংরাদদ 

সফতায) 

আঞ্চররক কাম িারে মূদয অগ্রগরত 

প্ররতদফদন, ভন্ত্রণারদে সপ্ররযত  রফরবন্ন 

প্ররতদফদন, দযজরভন ভরনটরযাং 

প্ররতদফদন ইতযারদ। 

 

1.8.3 টিষব অনুষ্ঠান (ফাংরায 

কৃষল) 

রফটিরবদত প্রচারযত কৃরল তথ্য ও প্রমৄরিরবরিক প্ররতরদদনয 

কযণীে রফলেক অনুষ্ঠান রনভ িাণ ও ম্প্রচাদয কারযগযী 

ােতা প্রদান। 

দয দপ্তয ও আঞ্চররক 

কাম িারেমূ  

(রডএই, না িভুি রফরবন্ন গদফলণা 

প্ররতষ্ঠান, রফটিরব, ফাাংরাদদ 

সফতায) 

আঞ্চররক কাম িারে মূদয অগ্রগরত 

প্ররতদফদন, ভন্ত্রণারদে সপ্ররযত  রফরবন্ন 

প্ররতদফদন, দযজরভন ভরনটরযাং 

প্ররতদফদন ইতযারদ। 

 

৯ 1.9 দ্য উদ্ধাযকৃত 

উকূরীয় জষভ ও 

ামুষিক দ্বীয় কৃষল  

প্রচাযণা  

1.9.1 ষরপয়রট/বপাল্ডায 

দ্য উদ্ধাযকৃত উকূরীয় জষভ ও ামুষিক দ্বীয় কৃষল  

প্রচাযণা ষফলয়ক ররপদরট মুদ্রণ ও রফতযণ। 
দয দপ্তয ও আঞ্চররক 

কাম িারেমূ 

আঞ্চররক কাম িারে মূদয অগ্রগরত 

প্ররতদফদন, ভন্ত্রণারদে সপ্ররযত  রফরবন্ন 

প্ররতদফদন, দযজরভন ভরনটরযাং 

প্ররতদফদন ইতযারদ। 

 

1.9.2 ডকুয়ভন্টাযী /ষপরায 

াংরিষ্ট রফলদে জনদচতনতা সৃরষ্ট ও উদ্বুদ্ধকযদণয রদক্ষয 

রবরডও ডকুযদভন্টারয নতরয ও ম্প্রচায। 

দয দপ্তয ও আঞ্চররক 

কাম িারেমূ 

আঞ্চররক কাম িারে মূদয অগ্রগরত 

প্ররতদফদন, ভন্ত্রণারদে সপ্ররযত  রফরবন্ন 

প্ররতদফদন, দযজরভন ভরনটরযাং 

প্ররতদফদন ইতযারদ। 

 

১০ 1.10  াষন াশ্রয়ী বচ 

ব্যফস্থানা প্রচায 
1.10.1 ষপল্ম/ষপরায 

াংরিষ্ট রফলদে জনদচতনতা সৃরষ্ট ও উদ্বুদ্ধকযদণয রদক্ষয 

রবরডও ডকুযদভন্টারয নতরয ও ম্প্রচায। 

দয দপ্তয ও আঞ্চররক 

কাম িারেমূ 

আঞ্চররক কাম িারে মূদয অগ্রগরত 

প্ররতদফদন, ভন্ত্রণারদে সপ্ররযত  রফরবন্ন 

প্ররতদফদন, দযজরভন ভরনটরযাং 

প্ররতদফদন ইতযারদ। 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

াংদমাজনী-৩: অন্যান্য ভন্ত্রণারে/রফবাগ/অরধদপ্তয/াংস্থায রনকট প্রতযারত সুরনরদ িষ্ট কভ িম্পাদন ােতামূ 

 

প্ররতষ্ঠাদনয নাভ াংরিষ্ট কাম িক্রভ াংরিষ্ট কভ িম্পাদন সূচক 

উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকট াংরস্দষ্ট 

ভন্ত্রণারে/রফবাদগয প্রতযারত 

ােতা 

প্রতযাায সমৌরিকতা 
প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য 

প্রবাফ 

রডএই কৃরলকথা রত্রকায গ্রাক 

াংখ্যা 

১.১.৭ প্রকারত (কৃরলকথা) ভাঠ ম িাদে কৃরলকথায গ্রাক 

াংগ্র। 

কৃরল তথ্য ারব িদয  সজরা/উদজরা ম িাদে 

সকাদনা জনফর না থাকাে সজরা/উদজরা কৃরল 

অরপদয ােতাে গ্রাক াংগ্র ও কৃরলকথা 

রফতযণ কযা ে। 

কৃরলকথা প্রকা ও 

রফতযদণয রক্ষযভাত্রা পূযণ 

ব্যাত দফ।  

এআইরর কাম িক্রভ 

ভরনটরযাং 

১.২.২ এআইররয 

উকাযদবাগী 

এআইররয কাম িক্রভ 

ভরনটরযাং 

উদজরা কৃরল অরপদয ােতাে 

এআইররয কাম িক্রভ ভরনটরযাং ও প্রদোজনীে 

দমারগতা প্রদান কযা দে থাদক। 

এআইররয ভােদভ 

উকাযদবাগী কৃলদকয 

রক্ষযভাত্রা পূযণ ব্যাত 

দফ। 

রফটিরব ভাটি ও ভানুল অনুষ্ঠান 

ম্প্রচায 

১.১.১২ ম্প্রচারযত টিরব 

অনুষ্ঠান  

অনুষ্ঠানটি রনভ িাণ ও ম্প্রচায 

অব্যাত যাো। 

কৃরল তথ্য ারব ি অনুষ্ঠানটি রনভ িাদণ 

প্রদোজনীে তথ্য ও কারযগযী ােতা রদদে 

থাদক। রফটিরবদত অনুষ্ঠানটি ম্প্রচারযত ে। 

অনুষ্ঠানটিয ভােদভ কৃরল 

তথ্য ও প্রমৄরি ম্প্রচায 

ব্যাত দফ। 

ফাাংরায কৃরল অনুষ্ঠান 

ম্প্রচায 

১.১.১৩ ম্প্রচারযত টিরব 

অনুষ্ঠান  

অনুষ্ঠানটি রনভ িাণ ও ম্প্রচায 

অব্যাত যাো। 

কৃরল তথ্য ারব ি অনুষ্ঠানটি রনভ িাদণ 

প্রদোজনীে তথ্য ও কারযগযী ােতা রদদে 

থাদক। রফটিরবদত অনুষ্ঠানটি ম্প্রচারযত ে। 

অনুষ্ঠানটিয ভােদভ কৃরল 

তথ্য ও প্রমৄরি ম্প্রচায 

ব্যাত দফ। 

টকদা/করথকা অনুষ্ঠান 

ম্প্রচায 

১.১.১৪ ম্প্রচারযত 

টকদা/করথকা 

কৃরল তথ্য ও প্রমৄরিরবরিক 

রফরবন্ন টকদা অনুষ্ঠান 

ম্প্রচায অব্যাত যাো। 

রফটিরব ও ফাাংরাদদ সফতাদযয জাতীে ও 

আঞ্চররক কাম িারেমূদয ভােদভ 

কৃরলরবরিক টকদা/অনুষ্ঠান ম্প্রচারযত ে 

সমোদন কৃরল তথ্য ারব ি অনুষ্ঠান রনভ িাদণ 

কারযগযী ােতা প্রদান কদয। 

অনুষ্ঠান ম্প্রচায ব্যাত 

দফ। 

ফাাংরাদদ 

সফতায 

টকদা/করথকা এফাং 

অন্যান্য রনেরভত অনুষ্ঠান 

ম্প্রচায 

১.১.১৪ টকদা কৃরল তথ্য ও প্রমৄরিরবরিক 

রফরবন্ন টকদা অনুষ্ঠান 

ম্প্রচায অব্যাত যাো। 

রফটিরব ও ফাাংরাদদ সফতাদযয জাতীে ও 

আঞ্চররক কাম িারেমূদয ভােদভ 

কৃরলরবরিক টকদা/অনুষ্ঠান ম্প্রচারযত ে 

সমোদন কৃরল তথ্য ারব ি অনুষ্ঠান রনভ িাদণ 

কারযগযী ােতা প্রদান কদয। 

অনুষ্ঠান ম্প্রচায ব্যাত 

দফ। 

 


