গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার

gnvcwiPvjK, K…wl m¤úªmviY Awa`ßi
Ges
mwPe, K…wl gš¿Yvjq Gi g‡a¨ ¯^vÿwiZ

evwl©K Kg©m¤úv`b mg‡SvZv ¯§viK

1 RyjvB 2015 - 30 Ryb 2016

সূচিপত্র
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ms‡hvRbx:2 Kg©m¤úv`b myPKmg~n, ev¯ÍevqbKvix DBs/Awdm/BDwbU/ cÖKí Ges cwigvc------
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ms‡hvRbx:3 Kg©m¤úv`b jÿ¨gvÎv AR©‡bi †ÿ‡Î Ab¨vb¨ `ßi/ ms¯’vi Dci wbf©ikxjZv------
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কর্ম সম্পাদনের সাচবম ক চিত্র
(Overview Performance)
সাম্প্রচিক অর্মে, িযানেঞ্জ এবং ভচবষ্যৎ পচরকল্পো:
সাম্প্রচিক বছরসর্ূনের (৩ বছর) প্রধাে অর্মেসর্ূে

µgea©gvb Rb‡Mvôxi Lv`¨ Pvwn`v cyi‡Yi j‡¶¨ K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi K…lK‡`i g‡a¨ DbœZ cÖhyw³ n¯ÍvšÍ‡ii
gva¨‡g weMZ 3 eQ‡i Pvj, Mg, fzÆv I Avjyi ev¤úvi Drcv`b Ki‡Z m¶g n‡q‡Q| m¤cÖmviY Kvh©µg
†Rvi`viKi‡Yi gva¨‡g weMZ 3 eQ‡i Pv‡ji †gvU Drcv`b n‡q‡Q 1029.96 j¶ †g.Ub Ges 2014-2015
A_©eQ‡i †gvU Lv`¨k‡m¨i (Pvj+Mg+fyÆv) Drcv`b n‡q‡Q 385.18 j¶ †gt Ub| d‡j 2013-14 Gi Zzjbvq
2014-15 A_©eQ‡i ‡gvU Lv`¨ Drcv`b e„w× †c‡q‡Q 4.27 j¶ †g. Ub | jvMmB AvaywbK cÖhyw³i Dci weMZ 3
eQ‡i †gvU 20.14 j¶ K…lK/K…lvYx‡K cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv n‡q‡Q hvi 31% bvix | 2013-2014 mv‡j †ev‡iv
dmj Avev‡`i me©‡gvU 7,97,287 †n±i Rwg‡Z 1,19,593 †g. Ub ¸wU BDwiqv e¨envi Kiv n‡q‡Q| 2014-2015
A_© eQ‡i 24.28 j¶ †gt Ub BDwiqv I 18.69 j¶ †gt Ub bb-BDwiqv ‡gvU 42.97 j¶ †gt Ub mvi K…lK ch©v‡q
e¨eüZ n‡q‡Q | GQvov gvwUi ¯^v¯’¨ i¶vq ‰Re mv‡ii Drcv`b I e¨envi e„w×KiYK‡í K…lK cwiev‡ii emZ wfUvq
I cvk¦©eZx© GjvKvq 20.71 j¶ K‡¤úv÷ mv‡ii ¯‘c ¯’vcb Kiv n‡q‡Q|েব
সর্সযা এবং িযানেঞ্জসর্ূে

µgn«vmgvb Pvl‡hvM¨ Rwg †_‡K ewa©òz RbM‡Yi Rb¨ Lv`¨ Drcv`b I mylg Lv‡`¨i †hvMvb wbwðZKiY, Rwgi ¯^v¯’¨
I De©iv kw³ iÿvi gva¨‡g gvwUi Drcvw`Kv kw³ e„w×, f~-Mf©¯’ cvwbi e¨envi Kwg‡q f~-Dcwi¯’ cvwbi my`ÿ
e¨envi, my`ÿ I mwVK fv‡e K…wl DcKi‡Yi e¨envi wbwðZKiY, ¯^í Li‡P K…wl‡Z `ªæZ I `ÿZvi mv‡_
hvwš¿KxKiY, dmj m¤úªmvi‡Y `ªæZ B-K…wl cÖeZ©Y, dm‡ji msMwb‡iva e¨e¯’v kw³kvjxKiY, Rjevqy cwieZ©bRwbZ
SzwuK †gvKv‡ejv I ÿwZMÖ¯’cÖeb GjvKvi Rb¨ Pvwn`vwfwËK we‡kl cÖhyw³ D™¢veb, K…lK-M‡elYv-m¤úªmviY mgš^q
e¨e¯’v kw³kvjxKiY, K…wl m¤úªmvi‡Y bvixi m¤ú„³vqb Ges `ÿZv e„w×KiY, ‡fŠZ AeKvVv‡gv Dbœqb , K…wl cÖwkÿY
Bbw÷wUDU (GwUAvB) mg~‡ni Kvh©µg kw³kvjxKiY I ÿgZve„w×KiY Ges `ÿ Rbe‡ji ¯^íZv `~ixKiY|
ভচবষ্যৎ পচরকল্পো

gvwUi ¯^v¯’¨ iÿv I mvi e¨e¯’vcbv, Rjevqy cwieZ©‡Yi Kvi‡Y m¤¢ve¨ ÿwZMÖ¯’ GjvKvi Dc‡hvMx K…wl cÖhyw³ D™¢veb I
m¤úªmviY, †mP `ÿZv e„w×KiY, Pvlx ch©v‡q ¸YMZ gvbm¤úbœ exR Drcv`b, msiÿY I weZiY, gvbm¤úbœ I
ißvbx‡hvM¨ dj I mewR Pvl GjvKv m¤úªmviY, kni-D`¨vb cwiKíbv, Dbœqb I ev¯Íevqb, evwoi Qv‡` cwiKíbvi
gva¨‡g dj I mewR Pv‡l evwoi gvwjK, †Wfjcvim& Ges mswkøó mKj‡K DØy×KiY, cwic~Y© cywói Pvwn`v †gUv‡Z
emZevox‡Z f~wgi Kvh©Ki e¨env‡ii †KŠkjMZ cwiKíbv MÖnY Ges ev¯Íevqb, D”P-g~j¨ dm‡ji Pvlvev‡`i gva¨‡g
dm‡ji eûgyLxZv I wbweoZv e„w×, Òevsjv-M¨vcÓ m~Pbv Ges ev¯Íevq‡bi gva¨‡g wbivc` Lv`¨ Drcv`b, K…wl
m¤cÖmviY mswkøó mKj ms¯’vi ‡fŠZ AeKvVv‡gv Dbœqbmn gvbem¤ú` Dbœqb I e¨e¯’vcbv , gvV gwbUwis Gi wbwgË
me©¯Í‡i cwienb e¨e¯’vi Dbœqb, K…wli mvwe©K Dbœq‡b B-K…wl cÖeZ©b I K…wl m¤úªmvi‡Yi me©¯Í‡i B-K…wl ev¯Íevqb,
K…wl‡Z Lvgvi hvwš¿KxKi‡Yi mvwe©K Dbœqb I ev¯Íevqb; K…wl cÖwkÿY Bbw÷wUDU kw³kvjxKi‡Yi gva¨‡g K…wl
wW‡ívgv wkÿvi gvb Dbœqb|
২০১৫-১৬ অর্ম বছনরর সম্ভাবয প্রধাে অর্মেসর্ূে







m¤cÖmviY Kvh©µg †Rvi`viKi‡Yi gva¨‡g 2015-16 Aa©eQ‡i Pv‡ji †gvU Drcv`b 348.80 j¶ †g.Ub hvi g‡a¨
Ddkx AvDk avb Drcv`b 24.75 j¶ †g.Ub (Pv‡j) Ges †gvU Lv`¨k‡m¨i (Pvj+Mg+fyÆv) Drcv`b jÿ¨gvÎv
388.97 j¶ †gt Ub|
jvMmB AvaywbK cÖhyw³i Dci 7.00 j¶ K…lK/K…lvYx‡K cÖwk¶Y cÖ`vb |
AvaywbK RvZ I cÖhyw³i m¤úªmvi‡Y 1.50 jÿ cÖ`k©bx ¯’vcY|
K…lK ch©v‡q BDwiqv I bb-BDwiqv mv‡ii mymg e¨envi e„w×KiY Ges dmj Avev‡` 30% Rwg‡Z ¸wU BDwiqvi
e¨envi wbwðZKiY|
Rwg‡Z ˆRe mvi cÖ‡qvM DrmvwnZKi‡Y 14600 Rb K…lK‡K cÖwkÿY Ges K…l‡Ki emZ wfUvq 7.40 j¶
K‡¤úv÷ mv‡ii ¯‘c ¯’vcb |ে
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উপক্রর্চিকা (Preamble)

K…wl gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb m¤úªmviY Awa`ßi Gi
gnvcwiPvjK
Ges
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii K…wl gš¿Yvj‡qi `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ
gvbbxq K…wl gš¿xi cÖwZwbwa wnmv‡e mwPe, K…wl gš¿Yvjq
Gi g‡a¨ 2015 mv‡ji

A‡±vei

gv‡mi 08 Zvwi‡L

GB evwl©K Kg©m¤úv`b mg‡SvZv ¯§viK ¯^vÿwiZ nj|
GB

mg‡SvZv ¯§vi‡K ¯^vÿiKvix Dfqcÿ wb¤œwjwLZ welqmg~‡n
m¤§Z n‡jb:
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সসকশন ১:
মন্ত্রণালদের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (nssssiM(,সকৌশলগত উদেশযসমূহ এবাং কার্যাবভল
১.১ রূপকল্প (Vision):
dm‡ji ‡UKmB Drcv`b
১.২ অভিলক্ষ্য (Mission):
`¶, djcÖm~, we‡Kw›`ªK…Z, GjvKvwbf©i, Pvwn`vwfwËK Ges mgwš^Z K…wl m¤úªmviY †mev cª`v‡bi gva¨‡g mKj †kªYxi
K…lK‡`i cÖhyw³ Ávb I `¶Zv e„w×KiY, hv‡Z †UKmB I jvfRbK dmj Drcv`b e„w× wbwðZKiYmn †`‡ki Av_©mvgvwRK Dbœqb mvwaZ nq|
১.৩ সকৌশলগত উদেশযসমূহ (Strategic Objectives):
1. dm‡ji Drcv`b I Drcv`bkxjZv e„w×
2. কৃ ভি উপকরদণর সহজলিযতা ও সরবরাহ বৃভিকরণ
3. কৃ ভি িূ সম্পে বযবস্থাপনার উন্নেন ও রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ
4. কৃ ভি পদণযর পর্যাপ্ত সরবরাহ ও উপর্ুক্ত মূলয প্রাভপ্ত ভনভিতকরদণ

সহােতা

১.৪ কার্যাবভল (Functions):
1. K…l‡Ki gv‡S DbœZ K…wl cÖhyw³ m¤cÖmviY
2. cwi‡ek evÜe, wbivc` I †UKmB Drcv`b¶g DËg K…wl Kvh©µg cÖeZ©b
3. K…wl Z_¨ cÖhyw³ Dbœqb I B-K…wl Z_¨ †mev m¤úªmviY
4. K…wl DcKi‡Yi (mvi, exR I evjvBbvkK) mieivn wbwðZKiY
5. gvwUi ¯^v¯’¨ myiÿvq ‰Re mv‡ii Drcv`b I e¨envi e„w×KiY
6. cvwb e¨e¯’vcbvi gva¨‡g dmj Drcv`b Ges f‚-Dcwi¯’ cvwbi (surface water) e¨env‡i DrmvwnZKiY
7. K…lK chv©‡q gvb m¤úbœ exR Drcv`b, msi¶Y I weZiY
8. NvZ mwnòz RvZ m¤cÖmviY
9. m¤úªmviY Kg©x I K…lK‡`i `¶Zv e„w×KiY
10. K…wli Dbœq‡b bvix‡K m¤c„³KiY
11. D”Pg~j¨ dm‡ji Avev` I Drcv`b e„w×
12. `y‡h©vM †gvKv‡ejv I K…wl c~be©vmb Kiv
13. gvbm¤cbœ K…wlcY¨ Avg`vwb I ißvwb wbwðZKiY
14. K…wlFY cÖvwß‡Z K…lK‡K mnvqZv `vb
15. KxUbvkK, ivmvqwbK mvi BZ¨vw`i gvb wbqš¿Y I mylg e¨envi wbwðZKiY
16. cÖPwjZ jvMmB K…wl cÖhyw³ msiÿY I m¤cÖmviY
17. Rjevqy cwieZ©‡bi mv‡_ mv‡_ K…wl Drcv`‡b †h weiƒc cÖfve Zv †gvKv‡ejvq K…lK‡`i cÖ‡qvRbxq K…wl cÖhyw³
I civgk© cÖ`vb Kiv|
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সসকশে ২
র্ন্ত্রিােয়/চবভানের চবচভন্ন কার্ম ক্রনর্র িূ ড়ান্ত ফোফে/প্রভাব ( Outcome/Impact(
িূ ড়ান্ত
ফোফে/প্রভাব
(Outcome/Impa
ct)

Lv`¨ k‡m¨i
ch©vßZv

Avjy I mwâi
ch©vßZv

A_©Kix dm‡ji
ch©vßZv

P~ovšÍ djvdj
myPK

প্রকৃি
২০১৪-১৫

েক্ষ্যর্াত্রা
২০১৫-১৬

প্রনক্ষ্পি (Projection)

একক
(Unit)

চভচিবছর
২০১৩-১৪

Drcvw`Z Pvj

‡KvwU
†g.Ub

3.43

3.47

3.48

3.51

3.53

Drcvw`Z Mg

j¶
†g.Ub

13.02

13.47

13.81

14.31

14.81

Drcvw`Z f’Æv

j¶
†g.Ub

25.16

24.61

26.36

28.36

30.36

Drcvw`Z Avjy

j¶
†g.Ub

89.50

92.54

88.50

89.50

90.50

Drcvw`Z mwâ

j¶
†g.Ub

139.19

142.37

136.37

139.37

142.37

Drcvw`Z cvU

j¶ ‡ej

74.36

75.01

75.60

75.90

76.10

২০১৬-১৭

২০১৭-১৮
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চেধম াচরি েক্ষ্যর্াত্রা অর্মনের সক্ষ্নত্র সর্ৌর্ভানব দাচয়ত্বপ্রাপ্ত
র্ন্ত্রিােয়/চবভাে/ সংস্োসর্ূনের োর্

K…wl gš¿Yvjq, A_© gš¿Yvjq, cwiKíbv Kwgkb, we`y¨r
wefvM, weAviAviAvB, weGAviAvB, weGwWwm,
weGgwWG, GmAviwWAvB, GmwmG, webv, weGBD,
GAvBGm, wWGGg
K…wl gš¿Yvjq, A_© gš¿Yvjq, cwiKíbv Kwgkb, we`y¨r
wefvM, weGAviAvB, GmwmG, webv, weGBD,
GAvBGm
K…wl gš¿Yvjq, A_© gš¿Yvjq, cwiKíbv Kwgkb, we`y¨r
wefvM, weGAviAvB, GmwmG, webv, weGBD,
GAvBGm, GmAviwWAvB, wWGGg
K…wl gš¿Yvjq, A_© gš¿Yvjq, cwiKíbv Kwgkb, we`y¨r
wefvM, weGAviAvB, GmwmG, webv, weGBD,
GmAviwWAvB, weGwWwm, GAvBGm, wWGGg
K…wl gš¿Yvjq, A_© gš¿Yvjq, cwiKíbv Kwgkb, we`y¨r
wefvM, weGAviAvB, GmwmG, webv, weGBD,
weGwWwm, GmAviwWAvB, GAvBGm
K…wl gš¿Yvjq, A_© gš¿Yvjq, cwiKíbv Kwgkb, we`y¨r
wefvM, weGAviAvB, GmwmG, we‡RAviAvB, webv,
weGBD, weGwWwm, GmAviwWAvB, GAvBGm, wWGGg

উপািসূত্র
[source(s) of
data]

weweGm,
wWGBÕi evwl©K
cÖwZ‡e`b,
gvV ch©v‡qi
AMÖMwZ
cÖwZ‡e`b

সসকশে ৩
সকৌশেেি উনেশয, অগ্রাচধকার, কার্ম ক্রর্, কর্ম সম্পাদে সূিক এবং েক্ষ্যর্াত্রাসর্ূে
সকৌশলগত
উদেশয
(Strategic
Objectives)

সকৌশলগত
উদেদশযর মান
(Weight of
Strategic
Objectives)

কার্যক্রম
(Activities)

কমযসম্পােন
সূচক
(Performance
Indicators)

একক
(Unit)

কমযসম্পােন
সূচদকর মান
(Weight of
Performance
Indicators)

ভিভি বছর
(Base
Year)
২০১৩-১৪

প্রকৃ ত
অজয ন
২০১৪১১-

লক্ষ্যমাত্রা/ভনণযােক ২০১১-১৬
Target /Criteria Value for FY 2015-16)
অসাধারণ

অভত
উিম

উিম

চলভত মান

চলভত
মাদনর ভনদে

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

প্রদক্ষ্পণ
(Projection)
২০১৬-১৭

প্রদক্ষ্পণ
(Projection)
২০১৭-১৮

র্ন্ত্রিােয়/ চবভানের সকৌশেেি উনেশযসর্ূে
১.1 কৃ িদকর ভনকট
উদ্ভাভবত জাত এবাং
প্রর্ুভক্তর সম্প্রসারণ

১। ফসদলর
উৎপােন ও
উৎপােনশীলতা
বৃভি

65

২। কৃ ভি
উপকরদণর

10

১.১.১ প্রভশভক্ষ্ত
বযভক্ত/কৃ িক
১.১.২ স্থাভপত
প্রেশযনী
১.১.৩ আদোভজত
সসভমনার/
ওোকযশপ

সাংখ্যা
(লক্ষ্)
সাংখ্যা
(লক্ষ্)
সাংখ্যা

1.1.4 gvV
w`em/ Pvlx
i¨vjx
1.1.5 K…wl
†gjv
1.1.6DØy×KiY
ågb

সাংখ্যা

(nvRvi
)
সাংখ্যা
সাংখ্যা

১.২ কৃ ভি ভবিদে ইতথ্য সসবা প্রোন

১.২.১ গঠিত
কৃ িক গ্রুপ/ক্লাব

সাংখ্যা

১.৩ খ্ােযমান ও
পুভি ভবিদে প্রচারণা,
প্রকাশনা, সিা ও
কমযশালার মাধযদম
সদচতনতা বৃভি

১.৩.১ প্রভশভক্ষ্ত
বযভক্ত

সাংখ্যা

২.১ ভিডার, ভিভি,
প্রতযাভেত ও
মানদ াভিত বীজ

২.১.১
ভবতরণকৃ ত ভিভি
বীজ

22

8.31

7.50

7.00

6.80

6.60

6.40

6.20

7.25

7.00

20

1.01

1.051

1.50

1.40

1.35

1.30

1.20

1.52

1.00

138

143

127

122

115

108

100

130

135

17.20

17.50

18.50

18.20

18.00

17.80

17.60

18.50

18.00

308

351

370

360

350

340

330

380

350

403

353

400

390

380

370

360

410

405

1280

1050

1100

1050

1000

950

900

1150

1150

30800

31200

33900

33200

32500

32000

31000

32000

32500

0.0127 0.0133

0.0134

0.0130 0.0125

0.0120

0.0110

0.0135

0.0138

3
4
4
3
5

4

সমভিক
টন
(লক্ষ্)

6
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সকৌশলগত
উদেশয
(Strategic
Objectives)

সকৌশলগত
উদেদশযর মান
(Weight of
Strategic
Objectives)

সহজলিযতা ও
সরবরাহ
বৃভিকরণ

৩। কৃ ভি
িূ সম্পে
বযবস্থাপনার
উন্নেন ও
রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ

10

কার্যক্রম
(Activities)

উৎপােন, প্রতযেন,
সাংরক্ষ্ণ এবাং
ভবতরণ
২.২. লবণাক্ততা,
খ্রা এবাং জলমগ্নতা
সভহষ্ণু জাদতর
ভিডার, ভিভি, ও
মানদ াভিত বীজ
উৎপােন, প্রতযেন ও
ভবতরণ
৩.১ জজব সার,
সবুজ সার ও জীবাণু
সাদরর বযবহার
কৃ িকদের ভনকট
জনভপ্রেকরণ

কমযসম্পােন
সূচক
(Performance
Indicators)

একক
(Unit)

২.২.১
প্রভতকূলতা
সহনশীল জাদতর
ভবতরণকৃ ত বীজ

সমভিক
টন

৩.১ .১ প্রভশভক্ষ্ত
কৃ িক

সাংখ্যা

৩.১.২ স্থাভপত
কদম্পাস্ট স্ত্িপ

সাংখ্যা
(লক্ষ্)

কমযসম্পােন
সূচদকর মান
(Weight of
Performance
Indicators)

ভিভি বছর
(Base
Year)
২০১৩-১৪

প্রকৃ ত
অজয ন
২০১৪১১-

লক্ষ্যমাত্রা/ভনণযােক ২০১১-১৬
Target /Criteria Value for FY 2015-16)
অসাধারণ

অভত
উিম

উিম

চলভত মান

চলভত
মাদনর ভনদে

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

প্রদক্ষ্পণ
(Projection)
২০১৬-১৭

প্রদক্ষ্পণ
(Projection)
২০১৭-১৮

4

416

421

400

390

380

370

360

410

415

5

12600

13500

14600

14100

13800

13500

13200

14510

14700

5

7.2

7.51

7.40

7.20

7.00

6.80

6.60

7.45

8.00
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দপ্তর/সংস্থার আবশ্যিক ককৌশলগত উদ্দেিসমূহ
কলাম-১

কলাম-২

ককৌশলগত
ককৌশলগত উদ্দেি উদ্দেদ্দির মান
(Weight of
(Strategic
Objectives)

Strategic
Objectives)

কলাম-৩

য
কার্ক্রম
(Activities)

বাশ্যষকয কম যসম্পাদন চুশ্যি স্বাক্ষর
দক্ষ্তার সদ্দে বাশ্যষকয
কম যসম্পাদন চুশ্যি
বাস্তবায়ন

দক্ষতা ও ত্রনশ্যতকতার
উন্নয়ন

তথ্য অশ্যধকার ও
স্বপ্রদ্দণাশ্যদত তথ্য
প্রকাশ বাস্তবায়ন

উদ্ভাবন ও অশ্যেদ্দর্াগ
1

৩

কলাম-৪
কম যসম্পাদন সুচক
(Performance Indicator)

কলাম-৫
কম যসম্পাদন
সূচদ্দ
কর মান
একক
(Unit) (Weight
of
PI)

শ্যনধাশ্যয রত সময়সীমার মদ্দে চুশ্যি স্বাক্ষররত

তাররখ

য ষকয ও ত্রত্রমাশ্যসক
দাশ্যিলকৃত অধবাশ্য
সংখ্যা
প্রশ্যতদ্দবদন
য কার্ালেসমূয়ের
য
মাঠপর্ায়ের
সয়ে বাশ্যষকয
সমদ্দ াতা স্মারক স্বাক্ষ্র সংক্রান্ত পশ্যরপত্র
তাশ্যরি
কম যসম্পাদন সংক্রান্ত সমদ্দ াতা স্মারক স্বাক্ষ্র
জাশ্যরকৃত
কম যকতযা/কম যচারীয়দর প্রশ্যশক্ষ্ণ আদ্দয়াজন
প্রশ্যশক্ষ্দ্দণর সময়1
জন ঘণ্টা
বাশ্যষকয কম যসম্পাদন চুশ্যি বাস্তবায়ন পশ্যরবীক্ষ্ণ

দপ্তর/সংস্থাে ননরতকতা করমটি গঠিত

৩

তাশ্যরি

১
১
১
১
১

কলাম-৬
লক্ষ্যমাত্রার মান -২০১৫-১৬
(Target Value -2015-16)

অসাধারণ

অশ্যত উত্তম

উত্তম

চলশ্যত মান

(Excellent)

(Very
Good)

(Good)

(Fair(

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

চলশ্যতমাদ্দনর
শ্যনদ্দে
(Poor(
৬০%

১৫ অদ্দটাবর ১৯ অদ্দটাবর ২২ অদ্দটাবর ২৬ অদ্দটাবর ২৯ অদ্দটাবর
৫

৪

৩

-

-

২৮এশ্যপ্রল ২০১৬ ৫কম ২০১৬ ১২ কম ২০১৬ ১৯ কম ২০১৬ ২৬ কম ২০১৬
৬০

৫৫

৫০

৪৫

৪০

২৯ অদ্দটাবর ০৮ নদ্দেম্বর ১৫ নদ্দেম্বর ২২ নদ্দেম্বর ২৯ নদ্দেম্বর

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল বাস্তবায়ন

২

৫

দপ্তর/সংস্থাে শুদ্ধাচার কম যপশ্যরকল্পনা
প্রণীত
মন্ত্রণালয়ের তথ্য প্রকাশ রনয়দ যরিকা অনুসায়র
তথ্য প্রকাশ রনয়দ যরিকা বাস্তবােন
তথ্য প্রকারিত
দপ্তর/সংস্থার দাশ্যয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযার নাম ও
আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় দাশ্যয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা
কর্াগাদ্দর্াদ্দগর ঠিকানার সঙ্কলন ওদ্দয়বসাইদ্দে
শ্যনদ্দয়াগ
প্রকাশ্যশত
দপ্তর/সংস্থায় বাশ্যষকয প্রশ্যতদ্দবদন ওদ্দয়বসাইদ্দে
দপ্তর/সংস্থার বাশ্যষকয প্রশ্যতদ্দবদন প্রণয়ন
প্রকাশ্যশত
পশ্যরবশ্যততয ফরম্যাদ্দে মন্ত্রণালয়/শ্যবোগ এবং
পশ্যরবশ্যততয ফরম্যাদ্দে দপ্তর/সংস্থার

৬০ ঘণ্টা প্ররিক্ষয়ণর ময়ে অন্যূন ২০ঘন্টা সরকারর কম যসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্ররিক্ষণ অন্তর্ভযক্ত থাকয়ব ।
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তাশ্যরি

১

১ শ্যিদ্দসম্বর

০৭শ্যিদ্দসম্বর ১৪ শ্যিদ্দসম্বর ২১ শ্যিদ্দসম্বর ২৮ শ্যিদ্দসম্বর

%

১

১০০

তাশ্যরি

০.৫

১৫ অদ্দটাবর ২৯অদ্দটাবর ১৫ নদ্দেম্বর ৩০ নদ্দেম্বর ১৫ শ্যিদ্দসম্বর

তাশ্যরি

০.৫

০১ নদ্দেম্বর

০৮নদ্দেম্বর ১৫ নদ্দেম্বর ২২ নদ্দেম্বর ২৯ নদ্দেম্বর

তাশ্যরি

১

০১ নদ্দেম্বর

০৮নদ্দেম্বর ১৫ নদ্দেম্বর ২২ নদ্দেম্বর ২৯ নদ্দেম্বর

৯৫

৯০

৮৫

৮০

কলাম-১

কলাম-২

ককৌশলগত
ককৌশলগত উদ্দেি উদ্দেদ্দির মান
(Weight of
(Strategic
Objectives)

Strategic
Objectives)

য
কার্ক্রম
(Activities)

মাঠপর্াদ্দয য়র দপ্তরসমূদ্দহ শ্যসটিদ্দজন্স চাোরয
প্রণেন

প্রশ্যতকাদ্দরর মােদ্দম
কসবার মাদ্দনান্নয়ন

আশ্যথ যক ব্যবস্থাপনার
উন্নয়ন

কলাম-৩

২

কলাম-৪
কম যসম্পাদন সুচক
(Performance Indicator)

কলাম-৫
কম যসম্পাদন
একক সূচদ্দকর মান
(Unit) (Weight

কলাম-৬
লক্ষ্যমাত্রার মান -২০১৫-১৬
(Target Value -2015-16)

অসাধারণ

অশ্যত উত্তম

উত্তম

চলশ্যত মান

চলশ্যতমাদ্দনর
শ্যনদ্দে
(Poor(
৬০%

of
PI)

(Excellent)

(Very
Good)

(Good)

(Fair(

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

তাশ্যরি

১

০১ নদ্দেম্বর

%

১

৯০

তাশ্যরি

১

১ জুন ২০১৬

তাশ্যরি

১

১ জুন ২০১৬ ৮জুন২০১৬ ১৫ জুন ২০১৬ ২২ জুন২০১৬ ২৯ জুন২০১৬

সংখ্যা

১

৫

৪

৩

২

১

%

১

৫০

৪৫

৪০

৩৫

৩০

শ্যসটিদ্দজন্স চাোরয ওদ্দয়বসাইদ্দে প্রকাশ্যশত

দপ্তর/সংস্থার অশ্যেদ্দর্াগ প্রশ্যতকার কফাকাল
পদ্দয়ন্ট শ্যনদ্দয়াগকৃত
অশ্যেদ্দর্াগ প্রশ্যতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন
নাগররয়কর রনকট েয়ত প্রাপ্ত অশ্যেদ্দর্াগ
শ্যনষ্পশ্যত্তকৃত
দপ্তর/সংস্থার কমপদ্দক্ষ্ একটি কদ্দর অনলাইন
কসবা চালুকৃত
য বাস্তবায়ন
কসবা প্রশ্যক্রয়ায় উদ্ভাবন কার্ক্রম
দপ্তর/সংস্থার কমপদ্দক্ষ্ একটি কদ্দর
কসবাপ্রশ্যক্রয়া সহজীকৃত
বাদ্দজে বাস্তবায়ন পশ্যরকল্পনা (Budget
বাদ্দজে বাস্তবায়ন কশ্যমটির কম যপশ্যরশ্যধ
I mpl ement at i on Pl an) প্রণীত ও
র্থার্থোদ্দব অনুসরণ
দাশ্যিলকৃত ত্রত্রমাশ্যসক বাদ্দজে বাস্তবায়ন
প্রশ্যতদ্দবদন
য
অশ্যিে আপশ্যত্ত শ্যনষ্পশ্যত্ত কার্ক্রদ্দমর উন্নয়ন
বছদ্দর অশ্যিে আপশ্যত্ত শ্যনষ্পশ্যত্তকৃত
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০৮নদ্দেম্বর ১৫ নদ্দেম্বর ২২ নদ্দেম্বর ২৯ নদ্দেম্বর
৮০

৭০

৬০

৮ জুন
২২ জুন
১৫ জুন ২০১৬
২০১৬
২০১৬

৫০
২৯ জুন
২০১৬

Avwg, gnvcwiPvjK, K…wl m¤úªmviY Awa`ßi MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k
miKv‡ii K…wl gš¿Yvj‡qi mwP‡ei wbKU A½xKvi KiwQ †h, GB mg‡SvZv
¯§vi‡K ewY©Z djvdj AR©‡b m‡Pó _vKe|
Avwg, mwPe, K…wl gš¿Yvjq, MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii gvbbxq K…wl
gš¿xi cÖwZwbwa wnmv‡e gnvcwiPvjK, K…wl m¤úªmviY Awa`ß‡ii wbKU
A½xKvi KiwQ †h, GB mg‡SvZv ¯§vi‡K ewY©Z djvdj AR©‡b cÖ‡qvRbxq
mn‡hvwMZv cÖ`vb Kie|

¯^vÿwiZt

¯^vÿwiZ
gnvcwiPvjK
K…wl m¤úªmviY Awa`ßi

ZvwiL

¯^vÿwiZ
mwPe
K…wl gš¿Yvjq

ZvwiL
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সংনর্ার্েী-১
শব্দসংনক্ষ্প (Acronyms)
µ.bs

শব্দসংনক্ষ্প
(Acronyms)

weeiY

1

wWGB

wWcvU©‡g›U Ae GwMÖKvjPvivj G·‡Ubkb

2

GAvBGm

GwMÖKvjPvivj Bbdi‡gkb mvwf©m

3

weAviAviAvB

evsjv‡`k ivBm wimvP© Bbw÷wUDU

4

weGAviAvB

evsjv‡`k GwMÖKvjPvivj wimvP© Bbw÷wUDU

5

weGwWwm

evsjv‡`k GwMÖKvjPvivj †W‡fjc‡g›U K‡c©v‡ikb

6

we‡RAviAvB

evsjv‡`k RyU wimvP© Bbw÷wUDU

7

GmAviwWAvB

m‡qj wi‡mvm© †W‡fjc‡g›U Bbw÷wUDU

8

GmwmG

mxW mvwU©wd‡Kkb G‡RÝx

9

webv

evsjv‡`k Bbw÷wUDU Ae wbDyK¬qvi GwMÖKvjPvi

10

weGBD

evsjv‡`k BDwbfvwm©wU

11

wWGGg

wWcvU©‡g›U Ae GwMÖKvjPvivj gv‡K©wUs

12

weGgwWG

e‡i›`ª gvwëcvicvm © †W‡fjc‡g›U A_wiwU
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সংনর্ার্েী- ২: কমযসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবােনকারী মন্ত্রণালে/ভবিাগ/সাংস্থা এবাং পভরমাপ পিভত এর ভববরণ
Kvh©µg
১.1 কৃ িদকর ভনকট উদ্ভাভবত জাত এবাং
প্রর্ুভক্তর সম্প্রসারণ

১.২ কৃ ভি ভবিদে ই-তথ্য সসবা প্রোন

কমযসম্পােন সূচকসমূহ
১.১.১ প্রভশভক্ষ্ত
বযভক্ত/কৃ িক

ভববরণ

বাস্তবােনকারী
ইউভনট/প্রকল্প

উদ্ভাভবত জাত এবাং প্রর্ুভক্ত সম্প্রসার‡Y

gvV ch©v‡qi m¤úªmviY gvV ch©v‡qi mKj
Kg©KZ©v, gvVKg©x, K…lK I Ab¨vb¨ myweav‡fvMx‡`i cÖwkÿY †Rjv I Dc‡Rjv
cÖ`vb
ch©v‡qi `ßi, mKj
১.১.২ স্থাভপত প্রেশযনী
উদ্ভাভবত জাত এবাং প্রর্ুভক্ত সম্প্রসার‡Y gvV ch©v‡q Pvlvev cÖKí I Kg©m~Pxmg~n
†KŠkj, cÖhyw³i e¨envi I djv&dj cÖ`k©Yx ¯’vcb
১.১.৩ আদোভজত
উদ্ভাভবত জাত এবাং প্রর্ুভক্ত সম্প্রসার‡Y †mwgbvi I IqvK©kc
সসভমনার/ ওোকযশপ
Av‡qvRb K‡i উদ্ভাভবত জাত এবাং প্রর্ুভক্ত m¤ú‡K© AewnZ
KiY
1.1.4 gvV w`em/ Pvlx উদ্ভাভবত জাত এবাং প্রর্ুভক্ত সম্প্রসার‡Y gvV ch©v‡q K…lK gvV
i¨vjx
w`em/ Pvlx i¨vjxi Av‡qvRb
1.1.5 K…wl †gjv
AvaywbK K…wl cÖhyw³ I RvZ m¤ú‡K© AewnZ Ki‡Z †Rjv I
Dc‡Rjv ch©v‡q K…wl †gjvi Av‡qvRb
1.1.6 DØy×KiY ågY AvaywbK K…wl cÖhyw³ I RvZ e¨env‡ii gva¨‡g mdj K…l‡Ki
mvdj¨ m‡iRwg‡b cwi`k©b Ges প্রর্ুভক্ত সম্প্রসার‡Y K…lK‡K
DrmvwnZKiY
১.২.১ গঠিত কৃ িক
K…lK `j MV‡Yi gva¨‡g K…wl cÖhyw³ Ávb I B-K…wl we¯Ívi

পভরমাপ পিভত এবাং
উপািসূত্র

সাধারণ
মন্তবয

gvV ch©v‡qi mKj
†Rjv I Dc‡Rjvi
AMÖMwZ cÖwZ‡e`b,
mKj
cÖKí
I
Kg©m~Pxmg~‡ni gvwmK,
ˆÎgvwmK I evwl©K
AMÖMwZ cÖwZ‡e`b,
m‡iRwg‡b cwi`k©b
I gwbUwis cÖwZ‡e`b

গ্রুপ/ক্লাব
১.৩ খ্ােযমান ও পুভি ভবিদে প্রচারণা,
প্রকাশনা, সিা ও কমযশালার মাধযদম
সদচতনতা বৃভি

Kvh©µg

১.৩.১ প্রভশভক্ষ্ত বযভক্ত

কমযসম্পােন সূচকসমূহ

Lv`¨gvb I cywó m¤ú‡K©
cÖwkÿY cÖ`vb

মাধযদম

ভববরণ

c„ôv 15 Gi 13

সদচতনতা

বৃভি

Ki‡Z

বাস্তবােনকারী
ইউভনট/প্রকল্প

পভরমাপ পিভত এবাং
উপািসূত্র

সাধারণ
মন্তবয

২.১ ভিডার, ভিভি, প্রতযাভেত ও মানদ াভিত
বীজ উৎপােন, প্রতযেন, সাংরক্ষ্ণ এবাং ভবতরণ

২.১.১ ভবতরণকৃ ত ভিভি
বীজ

উদ্ভাভবত

২.২. লবণাক্ততা, খ্রা এবাং জলমগ্নতা সভহষ্ণু
জাদতর ভিডার, ভিভি, ও মানদ াভিত বীজ
উৎপােন, প্রতযেন ও ভবতরণ
৩.১ জজব সার, সবুজ সার ও জীবাণু
সাদরর বযবহার কৃ িকদের ভনকট জনভপ্রেকরণ

২.২.১ প্রভতকূলতা
সহনশীল জাদতর
ভবতরণকৃ ত বীজ
৩.১ .১ প্রভশভক্ষ্ত কৃ িক

Rjevqy cwieZ©‡b প্রভতকূলতা সহনশীল bZzb
সম্প্রসার‡Y ভিভি বীজ ভবতরণ Kiv nq

bZzb জাত এবাং প্রর্ুভক্ত সম্প্রসার‡Y cÖ`k©Yx
¯’vcb Ki‡Z ভিভি বীজ ভবতরণ Kiv nq

জজব সার, সবুজ সার ও জীবাণু সাদরর বযবহার কৃ িকদের
ভনকট জনভপ্রে

৩.১.২ স্থাভপত কদম্পাস্ট
স্ত্িপ

জাত এবাং প্রর্ুভক্ত

Ki‡Z K…lK cÖwkÿY cÖ`vb

জজব সাদরর বযবহার কৃ িকদের ভনকট জনভপ্রে

emZ wfUvq কদম্পাস্ট

স্ত্িপ

¯’vcb Kiv

c„ôv 15 Gi 14

Ki‡Z K…l‡Ki

gvV ch©v‡qi mKj
†Rjv I Dc‡Rjv
ch©v‡qi `ßi, mKj
cÖKí I Kg©m~Pxmg~n

gvV ch©v‡qi mKj
†Rjv I Dc‡Rjvi
AMÖMwZ cÖwZ‡e`b,
mKj
cÖKí
I
Kg©m~Pxmg~‡ni gvwmK,
ˆÎgvwmK I evwl©K
AMÖMwZ cÖwZ‡e`b,
m‡iRwg‡b cwi`k©b
I gwbUwis cÖwZ‡e`b

সংনর্ার্েী ৩ :অনযানয প্রভতষ্ঠাদনর/ভবিাদগর/ ভনকট প্রতযাভশত সুভনভেয ি কমযসম্পােন সহােতাসমূহ
প্রভতষ্ঠাদনর ধরন

প্রভতষ্ঠাদনর নাম

সাংভিি কমযসম্পােন সূচক

উক্ত প্রভতষ্ঠাদনর ভনকট সাংভিি

প্রতযাশার সর্ৌভক্তকতা

মন্ত্রণালে ভবিাদগর/প্রতযাভশত সহােতা

উক্ত প্রভতষ্ঠাদনর

প্রতযাশা পূরণ না হদল

ভনকট প্রতযাশার

সম্ভাবয প্রিাব

মাত্রা উদেখ্ করুন

weAviAviAvB,
weGAviAvB

mgq Dc‡hvMx RvZ I mwVK
cÖqzw³ cÖ`vb

weAviAviAvB, weGAviAvB mn
Ab¨vb¨ M‡elYv cÖwZôv‡bi D™¢vweZ
RvZ I mwVK cÖqzw³ wWGB
m¤úªmviY K‡i

50%

mwVK cwigv‡b ¸YMZ gvbm¤úbœ
exR mieivn

weGwWwm D™¢vweZ Rv‡Zi exR
mieivn K‡i

50%

mgqgZ I mwVK cwigv‡b wfwË
exR mieivn

weGwWwm D™¢vweZ Rv‡Zi exR
mieivn K‡i

70%

mgq Dc‡hvMx RvZ I mwVK
cÖqzw³ cÖ`vbmn mgqgZ I mwVK
cwigv‡b wfwË exR mieivn

weAviAviAvB, weGAviAvB mn
Ab¨vb¨ M‡elYv cÖwZôv‡bi D™¢vweZ
RvZ I mwVK cÖqzw³ wWGB
m¤úªmviY K‡i

85%

১.১.২ স্থাভপত প্রেশযনী

`ßi / ms¯’v

weGwWwm

weGwWwm

weAviAviAvB,
weGAviAvB

২.১.১ ভবতরণকৃ ত ভিভি বীজ

২.২.১

প্রভতকূলতা সহনশীল

জাদতর ভবতরণকৃ ত বীজ

c„ôv 15 Gi 15

cÖhyw³ m¤úªmviYmn
dm‡ji Drcv`b
e¨nZ n‡e|

