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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

গত িতন বছের ায় ২২ ল দশ নাথ ফাউেশন পিরদশ ন কেরেছ। এ সমেয় লাককািশের ১৩৪  িনদশ ন  সংহ করা হেয়েছ।
কাপ িবপণেন ৪৮ েলর সমেয় তির ‘কাপ চর’ চা করা হেয়েছ। জিরপ কম িচর মােম কািশীেদর ত ভাার গেড়
তালার  লে  নারায়ণগ  জলার  সকল উপেজলা  এবং  ঢাকা  জলার  সাভার  ও  ধামরাই  উপেজলা  এবং  মািনকগের  সািরয়া  উপেজলা
জিরপ  কাজ  পিরচালনা  করা  হেয়েছ।  কািশীেদর  উৎসাহ  দােনর  লে  ফাউেশন  থেক  উিিখত  সমেয়  ১০  জন  কািশীেক  পদক
দান করা হেয়েছ। কািশের মান উয়েন দেশর িবিভ জলায় কািশের িবিভ মােম সব েমাট ২৬০ জনেক িশণ দান, িতন
হাজার িনদশ ন ের ডেমেশেনর কাজ স করা হেয়েছ। বাংলােদেশর ঐিতহবাহী বায, বাংলােদেশর গৗরবগাথা আমােদর এই
নকিশকথা,  Historical  Sonargaon,  নদী  পােড়র  িব  ায়  লাকিশ,  ভােলাবাসার  তামা-কাসা-িপতল,  বাংলােদেশর  মার
ল ও খলনা, শীষ ক গেবষণা  কাশ করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

কািশ ও কািশীেদর কান ত ভাার না থাকায় ফাউেশেনর ওপর অিপ ত দািয়বলী চােপ সাদন অেনক েই সব হে
না। সকল কেহাারেদর সহেযািগতায় এক িনভরেযা ত ভাার তির এবং তা িনয়িমত হালনাগাদ রাখা ফাউেশেনর
চােলসমেহর মে উেখেযা। অিদেক কািভড-১৯ পিরিিতেত িত কািশীেদর নব াসন কায ম হণ ফাউেশেনর জ
এক নন চােল িহেসেব উব হেয়েছ।

ভিবৎ পিরকনা:

ফাউেশেনর ভিবৎ পিরকনাসেহর মে কািশীেদর পিরিচিতলক পিরণ  ত ভাার গেড় তালা, কাপ তিরর কম পিরেবশ
অযায়ী  কািশাম  চা,  নামধ কািশীেক  আজীবন  সাননা  দান,  কািশীেক  কাপ উৎপাদন  ও  িবপণেন  সহায়তা  দান,
সংহীত লাককািশের সকল িনদশ ন ের িডিজটাল ডেমেশন, কািশের উপর গেবষণালক  কাশ, কািশের মান উয়েন
মানসত িশণ দান।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

লাককািশের সাের সেচতনতা ির লে বিরশাল িবভােগর ছয় জলায় জিরপ কায ম, িতন লাকজ মলা, ই
কািশী দশ নী বাবায়ন;
লাককািশ শীষ ক ই গেবষণালক  কাশ;
ঐিতহবাহী লাককািশের সংরণ ও সার কায ম উৎসাহদােন িতনজন কািশীেক কািশী পদক, একজনেক আজীবন
সাননা, িতনজন উোােক কািশ উোা রার ও ইজন িমিডয়াকমেক ফেলাশীপ দান;
লাককািশের মান উয়েন কািশের িবিভ মােম মাারাফটসান, কািশী ও উোােদর িশণ দান;
লাককািশের ায় ৬৫০ িনদশ ন ের কাটালিগং ও জাঘের দিশ ত লাককািশের িনদশ নসহ সংহীত সকল িনদশ ন
ের ডেমেশন স করা;
কাপের বিচ আনয়েন ৩ নন পের িডজাইন তির ও িবপণন কায ম হণ।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

পিরচালক, বাংলােদশ লাক ও কািশ ফাউেশন

এবং

সিচব, সংিত িবষয়ক মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ২৮ তািরেখ এই বািষ ক
কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

ঐিতহবাহী লাককািশ অরাগী সংিতমন জািত।

১.২ অিভল (Mission)
অসান, সংহ, গেবষণা ও মান উয়েনর মােম ঐিতহবাহী লাককািশের উৎকষ  সাধন ও সার।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. লাককািশের সংহ, সংরণ ও সার
২. লাককািশ িবষয়ক িশণ ও ািতািনক সমতা ি
৩. লাককািশ িবষয়ক গেবষণা, কাশনা ও জিরপ
৪. লাককািশের সাের রার দানসহ িবপণেন উোগ হণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. লাক ও কািশের িনদশ ন সংহ, সংরণ ও দশ ন;
২. লাক ও কািশ মান উয়েন িশণ আেয়াজন;
৩. লাক ও কািশ িবষেয় জিরপ, গেবষণার বা করা এবং গেবষণাল ত ও তািদর কাশনার বা করা;
৪. লাক ও কািশের িশীেক সহেযািগতা করা দান;
৫. লাক ও কািশের গেবষণায় িনেয়ািজত য কান ি বা সংােক সাহা ও সহেযািগতা করা;
৬. লাক ও কািশ উয়ন নীিত ণয়েন সরকারেক সহেযািগতা করা এবং তৎসিকত য কান িবষেয় সরকার, ানীয়
কপ বা অ কান িতানেক পরামশ  দান;
৭. লাক ও কািশের চার ও সােরর লে দেশর িবিভ অেল মলা, দশ নী, ওয়াকসপ-এর আেয়াজন;
৮. াসত ও পিরেবশবাব লাক ও কাপ জনিয় ও িবপণন কম চী হণ।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত অজন*
২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

লাক ও কাপের িবষেয় সেচতনতা ি দশ নাথ ির সংা সংা (ল) ৬.১০ ৬.৫০ ৬.৬০ ৬.৭০ ৭.০০
েকট বইেয়র িড়,
রিজার

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১]
লাককািশের
সংহ, সংরণ ও
সার

২৮

[১.১] লাককািশের
িনদশ ন সংহ

[১.১.১] সংহীত
িনদশ ন

সমি সংা ৫ ৫০ ৫৫ ৬০ ৫৯ ৫৮ ৫৭ ৫৬ ৬৫ ৭০

[১.২] লাককািশের
িনদশ ন সংরণ

[১.২.১] সংরিত
িনদশ ন

সমি সংা ৫ ০ ০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১১০ ১২০

[১.৩] লাকজ মলা
আেয়াজন

[১.৩.১] আেয়ািজত
মলা

সমি সংা ৪ ২ ৩ ৩ ২ ১ ১ ০ ৩ ৪

[১.৪] লাকজ দশ নী
আেয়াজন

[১.৪.১] আেয়ািজত
দশ নী

সমি সংা ৪ ১ ২ ৩ ২ ১ ১ ০ ৩ ৪

[১.৫] জাঘর/ফাউেশন
পিরদশ ন

[১.৫.১] আগত
দশ নাথ

সমি
সংা
(ল)

৩ ৬.১০ ৬.৫০ ৬.৬০ ৬.৫৫ ৬.৫০ ৬.৪৫ ৬.৪০ ৬.৭০ ৬.৮০

[১.৬] ল/কেলেজর
িশাথেদর িশা কায ম

[১.৬.১] আগত
ল/কেলজ

সমি সংা ৩ ০ ০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১৩ ১৫

[১.৭] ঐিতহবাহী
লাককা ারা বড়
সদ ারবািড় সিতকরণ

[১.৭.১] সিত
ালাির

সমি সংা ২ ০ ০ ৩ ২ ১ ০ ০ ৩ ৩

[১.৮] লাকজ অান
আেয়াজন

[১.৮.১] আেয়ািজত
লাকজ সাংিতক
অান

সমি সংা ১ ৩ ৩ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[১.৮.২] িজববষ 
উপলে আেয়ািজত
অান

সমি সংা ১ ১ ০ ০ ১ ১ ০ ০ ০ ০

[২] লাককািশ
িবষয়ক িশণ
ও ািতািনক
সমতা ি

১৫
[২.১] মাার াফটসান
িশণ (ও)

[২.১.১] আেয়ািজত
িশণ

সমি সংা ৩ ০ ০ ৩ ২ ১ ০ ০ ৩ ৪

[২.১.২] িশণা
মাার াফটসান

সমি সংা ২ ০ ০ ২০ ১৫ ১০ ৮ ৫ ২৫ ৩০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ০১, ২০২১ ১২:১২ া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, ন ২২, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.২] কািশী িশণ

[২.২.১] আেয়ািজত
িশণ

সমি সংা ৩ ৩ ৩ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[২.২.২] িশণা
কািশী

সমি সংা ২ ৮৪ ৩০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬৫ ৭০

[২.৩] উেদাা িশণ

[২.৩.১] আেয়ািজত
িশণ

সমি সংা ২ ০ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ২

[২.৩.২]
িশণা
উোা

সমি সংা ১ ০ ০ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১০ ২০ ২৫

[২.৪] কম কতা-কম চারীেদর
সমতা ি

[২.৪.১] আেয়ািজত
িশণ

সমি
সংা
(সশন)

১ ০ ০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৬

[২.৫] সমসামিয়ক িবষেয়
িশণ

[২.৫.১] আেয়ািজত
িশণ

সমি
সংা
(সশন)

১ ০ ০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৬

[৩] লাককািশ
িবষয়ক গেবষণা,
কাশনা ও জিরপ

১৪

[৩.১] গেবষণাধম ের
পািলিপ ত

[৩.১.১] তত
পািলিপ

সমি সংা ৩ ১ ২ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২

[৩.২] গেবষণাধম ের
পািলিপ ণ

[৩.২.১] কািশত


সমি সংা ৩ ১ ২ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২

[৩.৩] লাক ও কািশ
পিকা কাশ

[৩.৩.১] কািশত
পিকা

সমি সংা ২ ২ ২ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২

[৩.৪] গেবষণা কােজ
আিথ ক অদান

[৩.৪.১] অদানা
গেবষক

সমি সংা ২ ০ ০ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ৩

[৩.৪.২] আিথ ক
পিরমাণ

সমি
সংা
(ল
টাকা)

১ ০ ০ ৬.০০ ৫.৫০ ৫.০০ ৪.৫০ ৪.০০ ৭.০০ ৮.০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ০১, ২০২১ ১২:১২ া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, ন ২২, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩.৫] কািশ জিরপ
[৩.৫.১] জিরপত
জলা

সমি সংা ২ ০ ০ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৮ ১০

[৩.৬] ডেমেশন ও
কাটালগ তির

[৩.৬.১]
কাটালগত িনদশ ন

সমি সংা ১ ৫৬৪ ৬০০ ৬৫০ ৬৪০ ৬২০ ৬১০ ৬০৫ ৭০০ ৭৫০

[৪]
লাককািশের
সাের রার
দানসহ িবপণেন
উোগ হণ

১৩

[৪.১] লাক ও কািশী
পদক দান

[৪.১.১] পদকা
কািশী

সমি সংা ৩ ০ ৩ ৩ ২ ১ ০ ০ ৩ ৩

[৪.২] িশাচায  জয়ল
আেবিদন আজীবন সাননা
দান

[৪.২.১]
সাননাা
কািশী

সমি সংা ৩ ০ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১

[৪.৩] লাক ও কািশ
উোা রার

[৪.৩.১] রারা
উোা

সমি সংা ৩ ০ ০ ৩ ২ ১ ০ ০ ৩ ৩

[৪.৪] লাক ও কািশ
তন িমিডয়াকম
ফেলািশপ

[৪.৪.১]
ফেলািশপা
িমিডয়াকম

সমি সংা ২ ০ ০ ২ ২ ১ ০ ০ ২ ২

[৪.৫] কাপ বহােরর
ে িডজাইন ও
ােকিজংেয় বিচ
আনয়ন

[৪.৫.১] বিচ
আনয়নত কাপ

সমি সংা ২ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ০১, ২০২১ ১২:১২ া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, ন ২২, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ১০ ১০ ১০ ১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ১০ ১০ ১০ ১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪ ৪ ৪ ৪ ৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ৩ ৩ ৩ ৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ৩ ৩ ৩ ৩

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ০১, ২০২১ ১২:১২ া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, ন ২২, ২০২১

আিম,  পিরচালক,  বাংলােদশ লাক ও কািশ ফাউেশন,  সিচব,  সংিত িবষয়ক মণালয়-এর িনকট অীকার
করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম,  সিচব,  সংিত  িবষয়ক  মণালয়  িহসােব  পিরচালক,  বাংলােদশ  লাক  ও  কািশ  ফাউেশন-এর  িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

পিরচালক
বাংলােদশ লাক ও কািশ ফাউেশন

তািরখ

সিচব
সংিত িবষয়ক মণালয়

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ০১, ২০২১ ১২:১২ া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, ন ২২, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ বােলাকাফা বাংলােদশ লাক ও কািশ ফাউেশন

২ সিবম সংিত িবষয়ক মণালয়



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ০১, ২০২১ ১২:১২ া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, ন ২২, ২০২১

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] লাককািশের িনদশ ন সংহ [১.১.১] সংহীত িনদশ ন গেবষণা শাখা, রিজেশন শাখা অিফস ারক, রিজার েকর কিপ, আেলাকিচ

[১.২] লাককািশের িনদশ ন সংরণ [১.২.১] সংরিত িনদশ ন সংরণ শাখা, শাসন শাখা অিফস ারক, রিজার েকর কিপ, আেলাকিচ

[১.৩] লাকজ মলা আেয়াজন [১.৩.১] আেয়ািজত মলা
শাসন শাখা, দশ ন শাখা, গেবষণা শাখা, িনরাপা শাখা,
িহসাব শাখা

অিফস ারক, অিফস আেদশ, িনমণপ, পাার, ানার,
আেলাকিচ, িবাপন, সিবি

[১.৪] লাকজ দশ নী আেয়াজন [১.৪.১] আেয়ািজত দশ নী শাসন শাখা, দশ ন শাখা, গেবষণা শাখা, রিজেশন শাখা অিফস ারক, অিফস আেদশ, ানার, আেলাকিচ

[১.৫] জাঘর/ফাউেশন পিরদশ ন [১.৫.১] আগত দশ নাথ শাসন শাখা, দশ ন শাখা, গেবষণা শাখা, িনরাপা শাখা িকট িবির রিজার েকর কিপ, েকট িড়

[১.৬] ল/কেলেজর িশাথেদর িশা কায ম [১.৬.১] আগত ল/কেলজ শাসন শাখা, দশ ন শাখা, গেবষণা শাখা, িনরাপা শাখা ল/কেলজ থেক া িচ, আেদশ

[১.৭] ঐিতহবাহী লাককা ারা বড় সদ ারবািড়
সিতকরণ

[১.৭.১] সিত ালাির
শাসন শাখা, দশ ন শাখা, গেবষণা শাখা, সংরণ শাখা,
রিজেশন শাখা

অিফস ারক, অিফস আেদশ, আেলাকিচ

[১.৮] লাকজ অান আেয়াজন
[১.৮.১] আেয়ািজত লাকজ সাংিতক অান শাসন শাখা, দশ ন শাখা অিফস ারক, অিফস আেদশ, ানার, আেলাকিচ

[১.৮.২] িজববষ  উপলে আেয়ািজত অান শাসন শাখা, দশ ন শাখা অিফস ারক, অিফস আেদশ, ানার, আেলাকিচ

[২.১] মাার াফটসান িশণ (ও)
[২.১.১] আেয়ািজত িশণ শাসন শাখা, দশ ন শাখা, গেবষণা শাখা অিফস আেদশ, ানার, আেলাকিচ

[২.১.২] িশণা মাার াফটসান শাসন শাখা, দশ ন শাখা, গেবষণা শাখা অিফস আেদশ, হািজরা রিজার,ানার, আেলাকিচ

[২.২] কািশী িশণ
[২.২.১] আেয়ািজত িশণ শাসন শাখা, দশ ন শাখা, গেবষণা শাখা অিফস আেদশ, ানার, আেলাকিচ

[২.২.২] িশণা কািশী শাসন শাখা, দশ ন শাখা, গেবষণা শাখা অিফস আেদশ, হািজরা রিজার,ানার, আেলাকিচ

[২.৩] উেদাা িশণ
[২.৩.১] আেয়ািজত িশণ শাসন শাখা, দশ ন শাখা, গেবষণা শাখা অিফস আেদশ, ানার, আেলাকিচ

[২.৩.২] িশণা উোা শাসন শাখা, দশ ন শাখা, গেবষণা শাখা অিফস আেদশ, হািজরা রিজার,ানার, আেলাকিচ

[২.৪] কম কতা-কম চারীেদর সমতা ি [২.৪.১] আেয়ািজত িশণ শাসন শাখা অিফস আেদশ, হািজরা রিজার, আেলাকিচ

[২.৫] সমসামিয়ক িবষেয় িশণ [২.৫.১] আেয়ািজত িশণ শাসন শাখা অিফস আেদশ, হািজরা রিজার, আেলাকিচ

[৩.১] গেবষণাধম ের পািলিপ ত [৩.১.১] তত পািলিপ গেবষণা শাখা, শাসন শাখা তত পািলিপর কিপ

[৩.২] গেবষণাধম ের পািলিপ ণ [৩.২.১] কািশত  গেবষণা শাখা, দশ ন শাখা, শাসন শাখা িত ের আেদশ, িত ের কিপ

[৩.৩] লাক ও কািশ পিকা কাশ [৩.৩.১] কািশত পিকা গেবষণা শাখা, দশ ন শাখা, শাসন শাখা িত ের আেদশ, িত ের কিপ

[৩.৪] গেবষণা কােজ আিথ ক অদান
[৩.৪.১] অদানা গেবষক গেবষণা শাখা, শাসন শাখা অিফস আেদশ

[৩.৪.২] আিথ ক পিরমাণ গেবষণা শাখা, শাসন শাখা, িহসাব শাখা চক রিজার

[৩.৫] কািশ জিরপ [৩.৫.১] জিরপত জলা শাসন শাখা, দশ ন শাখা, গেবষণা শাখা অিফস আেদশ, আেলাকিচ, রিজার

[৩.৬] ডেমেশন ও কাটালগ তির [৩.৬.১] কাটালগত িনদশ ন গেবষণা শাখা, রিজেশন শাখা কাটালগ, আেলাকিচ, ডেমশন ফরম



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ০১, ২০২১ ১২:১২ া: ১৫ ণ তািরখ: মলবার, ন ২২, ২০২১

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[৪.১] লাক ও কািশী পদক দান [৪.১.১] পদকা কািশী শাসন শাখা, দশ ন শাখা, গেবষণা শাখা সনদপ, ানার, আেলাকিচ

[৪.২] িশাচায  জয়ল আেবিদন আজীবন সাননা দান [৪.২.১] সাননাা কািশী শাসন শাখা, দশ ন শাখা, গেবষণা শাখা সনদপ, ানার, আেলাকিচ

[৪.৩] লাক ও কািশ উোা রার [৪.৩.১] রারা উোা শাসন শাখা, দশ ন শাখা, গেবষণা শাখা সনদপ, ানার, আেলাকিচ

[৪.৪] লাক ও কািশ তন িমিডয়াকম ফেলািশপ [৪.৪.১] ফেলািশপা িমিডয়াকম শাসন শাখা, দশ ন শাখা, গেবষণা শাখা সনদপ, ানার, আেলাকিচ

[৪.৫] কাপ বহােরর ে িডজাইন ও
ােকিজংেয় বিচ আনয়ন

[৪.৫.১] বিচ আনয়নত কাপ দশ ন শাখা, গেবষণা শাখা, শাসন শাখা িডজাইন াটান , ব, আেলাকিচ, আেদশ



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ০১, ২০২১ ১২:১২ া: ১৬ ণ তািরখ: মলবার, ন ২২, ২০২১

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

কািশী িশণ আেয়ািজত িশণ সকল জলা ও উপেজলা শাসন, জাতীয় কািশ পিরষদ, িবিসক
ফাউেশেনর কম কতা/কম চািরেদর আবাসন িবধা, িশণ ান িনধ ারণ বাসহ
সািব ক সহেযািগতা

ল/কেলেজর িশাথেদর িশা
কায ম

আগত ল/কেলজ
জলা শাসন, নারায়ণগ ,উপেজলা শাসন, সানারগও,িলশ পােরর কায ালয়,
নারায়ণগ, সানারগও থানা িলশ, ির িলশ, নারায়ণগ জান

লাকজ মলা ও জাঘর পিরদশ েন আগত ল/কেলেজর িশাথ ও দশ নাথেদর
যাতায়াত ও িনরাপাসহ সািব ক সহেযািগতা

জাঘর/ফাউেশন পিরদশ ন আগত দশ নাথ
জলা শাসন, নারায়ণগ ,উপেজলা শাসন, সানারগও,িলশ পােরর কায ালয়,
নারায়ণগ, সানারগও থানা িলশ, ির িলশ, নারায়ণগ জান

লাকজ মলা ও জাঘর পিরদশ েন আগত ল/কেলেজর িশাথ ও দশ নাথেদর
যাতায়াত ও িনরাপাসহ সািব ক সহেযািগতা

লাকজ মলা আেয়াজন আেয়ািজত মলা
জলা শাসন, নারায়ণগ ,উপেজলা শাসন, সানারগও,িলশ পােরর কায ালয়,
নারায়ণগ, সানারগও থানা িলশ, ির িলশ, নারায়ণগ জান

লাকজ মলা ও জাঘর পিরদশ েন আগত ল/কেলেজর িশাথ ও দশ নাথেদর
যাতায়াত ও িনরাপাসহ সািব ক সহেযািগতা



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ০১, ২০২১ ১২:১২ া: ১৭ ণ তািরখ: মলবার, ন ২২, ২০২১

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



                               ৪ 

 

দপ্তয/সংস্থায                       -         ২০২১-২০২২ 

 

দপ্তয/সংস্থায                                     

                      

    

 

      

    

এ   

 

          

         

   /   

২০২১-২০২২ 

         

        

                     , ২০২১-২০২২      

       / 

     

১  

          

২  

          

৩  

          

৪   

          

     

     

      

    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.               ………………………………..... 

১.১                   

আয় াজন 

সবা আয় াজজত ৪              ৪         ১ ১ ১ ১ -   

     - - - - - 

১.২                          

        

         

      

৬ %         ১০০         ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ -   

     - - - - - 

১.৩                    

         (stakeholders) 

             

          ২              ২         - ১ ১ - -   

          

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ 

আয় াজন 

প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 

২ সংখ্যা           ২ 

 

(২০) 

        
১ - ১ - 

 

 

  

          

১.৫    -             উন্নত কভ ম-

জযয়ফ 

২      

  

      

        ২ 

 

৩০.৪.২০২২ 

        - ১ 

২০.১২.২১ 

১ 

২৫.৩.২২ 

 -   

     - - - - - 

          

১.৬                       -

       , ২০২১-২২           

                      

                    

                    

   -         

          

        

          

         

১                 ১৭.১০.২১ 

১৬.০১.২২ 

১৭.০৪.২২ 

১৭.০৭.২২ 

        ১৭.১০.২১ ১৬.১.২২ ১৭.৪.২২ ১৭.৭.২২ -   

     - - - - - 

১.৭ আওতাধীন  আঞ্চজরক/ ভাঠ 

ম মায় য কাম মার  (প্রয়মাজয ক্ষেয়ে) 

কর্তমক                      

         -        ও          

                           

       

   /        

      

৪                              

   

          



                      

    

 

      

    

এ   

 

          

         

   /   

২০২১-২০২২ 

         

        

                     , ২০২১-২০২২      

       / 

     

১  

          

২  

          

৩  

          

৪   

          

     

     

      

    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৮ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান এফং 

পুযস্কাযপ্রাপ্তয়দয তাজরকা ওয় ফসাইয়ে 

প্রকা 

প্রদত্ত পুযস্কায ১ তাজযখ         ১৫.০৬.২২         - - - ১৫.৬.২২ - -  

২.  আজথ মক ব্যফস্থানা উন্ন ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২             -

                 (       

                   

         )                  

  -        

          

       

২                 ৩১.০৭.২১         ৩১.৭.২১ - - - -   

     - - - - - 

২.২ প্রকয়ের PIC সভা আয় াজন  সভা আয় াশজত ২ সংখ্যা     /       ২         - ১ - ১    

          

২.৩ বাশষ িক উন্ন ন কম িসূশচ বাস্তবা ন বাশষ িক উন্ন ন 

কম িসূশচ 

বাস্তবাশ ত 

২ %     /       ১০০         ২০ ৩০ ২০ ৩০    

অজমন      

২.৪                      

    (       ,        , 

              )               

          

          

              

        

২ তাজযখ     /       ২৫.০৬.২২            ২৫.০৬.২২    

অজমন      

৩.              এ                                   ……………..৩০ (অগ্রাজধকায জবজত্তয়ত ন্যযনতভ াঁচটি কাম মক্রভ) 

৩.১ সপেও যায়যয ভাধ্যয়ভ 

জিসাফযেণ 

         

      

৪ তাজযখ          

 

৩১.০৭.২১         ৩১.৭.২১       

          

৩.২ সপেও যায়যয ভাধ্যয়ভ ক্ষটায 

জযজসব ও অজধমাচন 

 

         

      

৪ তাজযখ            ১০.০৬.২২            ১০.৬.২২    

          

৩.৩ অনরাইয়ন জনয় ায়গয 

আয়ফদনে গ্রিণ 

         

      

৪ তাজযখ           ২০.০৬.২২            ২০.৬.২২    

          

৩.৪ অনরাইয়ন ভাছ ধযায টিজকে ক্র  

ও আসন ফন্টন 

         

      

৪ তাজযখ           ৩১.০৭.২১         ৩১.৭.২১       

          

৩.৫ অনরাইয়ন ক্ষভরায টয়রয 

আয়ফদন গ্রিণ 

         

      

৪ তাজযখ           ০১.০৩.২২           ০১.৩.২২     

          

 



 

সংয োজনী ৫: ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন কর্ যপরিকল্পনো ২০২১-২২ দপ্তি/সংস্থো প যোযেি অরিযসি জর্ন্ 

 

ক্রর্ 

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  
 

র্ান কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তর্ চলতি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ [১] ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন সংক্রোন্ত 

কো যক্রযর্ি বোস্তবোেন জজোিদোিকিণ 

 

 

 

 

 
 

২৯ 
 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি িাতরখ ৫ ১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] ক্ষসবা সহতিকরণ [১.২.১] একটি ক্ষসবা সহতিকৃি  িাতরখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  জসবো তিতিটাইকিশন [১.৩.১] ন্যযনির্ একটি ক্ষসবা তিতিটাইিকৃি িাতরখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূযব য বোস্তবোরেত উদ্ভোবনী ধোিণো, 

সহরজকৃত ও রিরজটোইজকৃত জসবো সংক্রোন্ত 

প যোয োচনো সভো   

[১.৪.১] সভো আযেোরজত  তোরিখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নতির ব্যবহার বৃতি [১.৫.১] ই-ফাইকল জনোট রনষ্পরিকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

করণীয় তবষকয় অবতহিকরণ সভা/কর্ মশালা 

আকয়ািন 

[১.৬.১] সভা/কর্ মশালা আকয়াতিি সংখ্যো ৪ ৪ ৩ ২ 

২ [২] প্রোরতষ্ঠোরনক দক্ষতো বৃরি  ২১ [২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ [২.১.১] িথ্য বািায়কন সকল ক্ষসবা বক্স হালনাগাদকৃি সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রবরভন্ন প্রকোশনো ও তথ্যোরদ িথ্য বািায়কন 

প্রকোরশত 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভাবন কর্ মপতরকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কর্ যপরিকল্পনো বোস্তবোেন সংক্রোন্ত প্ররশক্ষণ 

আযেোরজত  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভর্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর ির্ন্ 

বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্ মাকলাচনা 

সংক্রান্ত সভা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবভাকগ/ ঊর্ধ্মিন কর্তমপকের 

তনকট ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি 

উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

সংখ্যা ৩ ৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 

- 

 

 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৬: অিভেযাগ িতকার ব া সং া  কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কায েমর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত 
উ ম 

উ ম  চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

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

ািত ািনক 
ব াপনা 

 
 

৫ 
[১.১] অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক) ও আিপল 
কমকতার ত  ওেয়বসাইেট মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অিনক ও আিপল 
কমকতার ত  হালনাগাদ ত 
এবং ওেয়বসাইেট আপেলাড ত 

সং া 
 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পিরবী ণ ও 
স মতা ি  

 
২০ 

[২.১] িনিদ  সমেয় অনলাইন/ অফলাইেন া  
অিভেযাগ িন ি  এবং িন ি  সং া  মািসক 

িতেবদন উ তন ক প  বরাবর রণ   
[২.১.১] অিভেযাগ িন ি ত  % 

৮ 
  - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কমকতা/কমচারীেদর অিভেযাগ িতকার 
ব া এবং িজআরএস সফটওয় ার িবষয়ক িশ ণ 

আেয়াজন 
[২.২.১] িশ ণ আেয়ািজত সং া 

৫ 
 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] মািসক িভি েত পিরবী ণ এবং মািসক 
পিরবী ণ িতেবদন উ তন ক পে র িনকট রণ 

[২.৩.১] মািসক িতেবদন 
িরত 

  
সং া 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অিভেযাগ িতকার ব াপনা িবষেয় 
কেহা ারগেণর সম েয় অবিহতকরণ সভা  [২.৪.১] সভা অ ি ত সং া ৪ - - ২ ১  - - 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

সংেযাজনী ৭: সবা দান িত িত বা বায়ন কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কায েমর   মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক 

 
কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 

২০১৯-২০ 

ত অজন 
২০২০-২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত উ ম উ ম 
চলিত 
মান 

চলিত মােনর 
িনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ািত ািনক 
 
 

১0 

[১.১] সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম র 
িস া  বা বায়ন 

[১.১.১] িস া  
বা বািয়ত 

% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] সবা দান িত িত মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] ওেয়বসাইেট  
িত মািসেক 

হালনাগাদ ত 

সং া 
 

৫ 
 

- - ৪ ৩  - - 

স মতা অজন ও 
পিরবী ণ 

১5 

[২.১] সবা দান িত িত িবষয়ক  িশ ণ 
আেয়াজন  

 
[১.১.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

 
সং া 

 
10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সবা দান িবষেয় কেহা ারগেণর 
সম েয় অবিহতকরণ সভা আেয়াজন 

[১.৩.১]  অবিহতকরণ 
সভা অ ি ত সং া 5 - - ২ ১ - - - 

 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৮: ত  অিধকার িবষেয় ২০২১-২২ অথবছেরর বািষক কমপিরক না  

 

কমস াদেনর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অিত 
উ ম 

উ ম  
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক ১০ 
[১.১] ত  অিধকার আইন অ যায়ী 
িনধািরত সমেয়র মে  ত  দান 
 

[১.১.১] িনধািরত সমেয়র 
মে  ত  দান ত 

% ১০ 

 
 

 
 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
স মতা ি  

১৫ 

[১.২] েণািদতভােব কাশেযা  
ত  হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট 

কাশ 

[১.2.১] হালনাগাদ ত ত  
ওেয়বসাইেট কািশত 

তািরখ 
 

০৩   
৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ 

- 

[১.৩] বািষক িতেবদন কাশ  
[১.3.১] বািষক িতেবদন 

কািশত  তািরখ  ০৩   
১৫-১০-
২০২১ 

১৫-
১১-

২০২১ 

১৫-
১২-

২০২১ 
- - 

[১.৪]  ত  অিধকার আইন, ২০০৯ এর 
৫ ধারা অ সাের যাবতীয় তে র 
ক াটাগির  ও ক াটালগ তির/ 
হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  তে র ক াটাগির  
ও ক াটালগ 

ত ত/হালনাগাদ ত 
তািরখ ০৩   

৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ - 

[১.৫] ত  অিধকার আইন ও 
িবিধিবধান স েক জনসেচতনতা 
ি করণ 

[১.5.১]  চার কায ম 
স  

কায েমর 
সং া 

০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] ত  অিধকার িবষেয় 
কমকতােদর িশ ণ আেয়াজন    

[১.6.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

িশ েণর 
সং া  

০৩   ৩ ২ ১ - - 

 


