
 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

 

 

 

 

রযচারক, ফাাংরাদদ ন্যানার াযদফরযয়াভ 

এফাং 

রচফ, রযদফ, ফন ও জরফায়ু রযফততন ভন্ত্রণারয়  

এয ভদে স্বাক্ষরযত 

 

 

 

ফারল তক কভ তম্পাদন চুরি 

 

 

 

 

 

 

 

১ জুরাই, ২০২১ - ৩০ জুন, ২০২২ 
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কভ তম্পাদদনয ারফ তক রচত্র  

াম্প্ররতক অজতন, চযাদরঞ্জ এফাং বরফষ্যৎ রযকল্পনা 

াম্প্ররতক ফছযমূদয (৩ ফছয, ২০১৮-১৯ দত ২০২০-২১ ম তন্ত) প্রধান অজতনমূ: 
 

 ন্যানার াযদফরযয়াদভয বফজ্ঞারনক কভ তকততাগণ কর্ততক সদদয রফরবন্ন ফনাঞ্চর ও এরাকায় উরদ্ভদ ভীক্ষা 

কাম তক্রভ রযচারনায ভােদভ প্রায় 4,০০০ টি উরদ্ভদ নমুনা াংগ্র কযা দয়দছ। প্লাণ্ট ট্যাদসানরভক গদফলণায ভােদভ 

বফজ্ঞারনক কভ তকততাগণ তাঁাদদয রনয়রভত উরদ্ভদ ভীক্ষা কাম তক্রদভয আওতায় াংগৃীত এফাং রফরবন্ন প্ররতষ্ঠাদনয ছাত্র-ছাত্রী ও 

গদফলকদদয নমুনা প্রায় ৬,৩০০টি উরদ্ভদ নমুনা নাি কযায াাার সদদয রফরবন্ন ফনাঞ্চদর ও এরাকায় উরদ্ভদ জরয 

কাম তক্রদভয ভয় াংগৃীত উরদ্ভদ নমুনায উয রযচাররত প্লাণ্ট ট্যাদসানরভক গদফলণায ভােদভ ফাাংরাদদদয জন্য নতুন 

এভন ০৭ টি উরদ্ভদ প্রজারত আরফস্কাযপূফ তক 'রনউ সযকড ত' প্রকা কদযদছন। াযদফরযয়াদভ াংযরক্ষত প্রায় ৩০০০ টি উরদ্ভদ 

নমুনায বফজ্ঞারনক নাভ, স্থানীয় নাভ, রযফায, অযাদসন নম্বয, াংগ্রদয তারযখ, ফাস্থান, স্বরূ, প্রারিস্থান, প্রাচুর্য্ততা 

ইতযারদ মাফতীয় তথ্যাফরী ম্বররত করম্পউটায ডাটাদফজ প্রস্তুত কযা দয়দছ। সদদয রফরবন্ন রফশ্বরফদ্যারয় ও কদরজ সথদক 

প্রায় ৫৭৭১ জন ছাত্র-ছাত্রী ও গদফলকদদয প্লাণ্ট ট্যাদসানরভক রফলদয় বফজ্ঞারনক ও কারযগযী সফা প্রদান কদযদছ।  

সলাযা অফ ফাাংরাদদ' ররযদজয ০৬ টি াংখ্যা  দয়দছ । ফরণ তত ভদয় চট্টগ্রাভ ও াফ ততয চট্টগ্রাভ 

অঞ্চদরয ২৯১৬টি উরদ্ভদ প্রজারতয তথ্য-রচত্র রতন খণ্ড পুস্তক প্রকাদয াাার ২৯১৬ টি উরদ্ভদদয তথ্য উাত্ত 

ওদয়ফাইদট (www.bnh-flora.gov.bd) প্রকা কযা দয়দছ। ফাাংরাদদদয উরদ্ভদ প্রজারতয জাতীয় সযড ররষ্ট প্রণয়ন 

এফাং াঁচটি রনফ তারচত াংযরক্ষত ফনাঞ্চদরয রবনদদী আগ্রাী উরদ্ভদ ব্যফস্থানায সকৌরত্র উদ্ভাফন ীল তক প্রকল্প গ্রণ কযা 

দয়দছ এফাং ১২০টি উরদ্ভদ প্রজারতয আইইউরএন সযড ররস্ট ক্রাইদটরযয়া মূল্যায়ন কযা দয়দছ।  

 

ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জমূ: 

সকারবড-১৯ ভাভাযীয কাযদণ ভাঠম তাদয় উরদ্ভদ ভীক্ষা ও নমুনা াংগ্রদয কাজ রফরিত দে। সকারবড-১৯ এয কাযদণ 

কদরজ রফশ্বরফদ্যারয় ফন্ধ থাকায় াযদফরযয়াভ কর্ততক প্রদত্ত কারযগযী সফা কাম তক্রভ ফন্ধ যদয়দছ। বফজ্ঞারনক জনফদরয াংকট 

(উমৄি সমাগ্যতাম্পন্ন প্রাথী না াওয়া, ম তাি সুদমাগ-সুরফধায অবাফ এফাং বাদরা চাকুযী ওয়ায় অন্যত্র চদর মাওয়া)। 

াযদফরযয়াদভয আধুরনক মন্ত্রারত, গদফলণা সুরফধা, বফজ্ঞারনক প্ররক্ষণ এফাং দক্ষ জনফদরয অবাফ। াযদফরযয়াদভয ীরভত 

াংখ্যক বফজ্ঞারনক কভ তকততাগণদক রনদয় দ্রুত ভদয়য ভদে সদদয কর অঞ্চদরয উরদ্ভদ জযীকাম ত ম্পাদন কযা। 

াযদফরযয়াদভয ীরভত াংখ্যক বফজ্ঞারনক কভ তকততা এফাং গদফলণা সুরফধা রদদয় সদদয কর উরদ্ভদ প্রজারত নািকযণ কযা 

এফাং আধুরনক প্লাণ্ট ট্যাদসানরভক গদফলণা রযচারনা কযা। সদদ রফদ্যভান কর উরদ্ভদ রযফাদযয উয যরচত ‘সলাযা অফ 

ফাাংরাদদ’ ররযদজয অফরষ্ট াংখ্যাগুদরা প্রকা কযা।   

বরফষ্যৎ রযকল্পনা : 

আগাভী ০৫ ফছদয পৄর, পর এফাং তথ্যদভত 7,0০০ টি নমুনা াংগ্র কযা। ৭,৫০0টি উরদ্ভদ নমুনায করম্পউটাযাইজড্ 

ডাটাদফজ প্রস্তুত কযা। ট্যাদসানরভক গদফলণায ভােদভ ৬00০ টি উরদ্ভদ নমুনা নাি কযা । সলারযরস্টক প্রকানায আওতায় 

‘সলাযা অফ ফাাংরাদদ’ ররযদজয নতুন 15 টি াংখ্যা প্রকা কযা। Developing Bangladesh National Red 

List of plants & Developing Invasive plant Species (IAPs) Management Strategy For 

Selected Protected Areas ীল তক প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযা।  রফবাদগয উরদ্ভদ জরযকাম ত ম্পন্ন কযা। 

 

২০২১-২২ অথ তফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজতনমূ 

 পৄর, পর এফাং তথ্যদভত ১৪০০ টি উরদ্ভদ নমুনা াংগ্র, প্ররক্রয়াজাত এফাং াংযক্ষণ কযা।  

 াযদফরযয়াদভ াংযরক্ষত ১৫০০ টি উরদ্ভদ নমুনায করম্পউটাযাইজড্ ডাটাদফজ প্রস্ত্ত্তত কযা।  

 ট্যাদসানরভক গদফলণায ভােদভ ১২0০ টি উরদ্ভদ নমুনা নাি কযা।  

 ০৪টি সলারযরস্টক প্রকানা সফয কযা । 

 আইইউরএন সযড ররস্ট ক্রাইদটরযয়া অনুমায়ী ২৫০টি উরদ্ভদ প্রজারত মূল্যায়ন কযা। 
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প্রস্তাফনা 

প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বেতা ও জফাফরদর সজাযদায কযা, সুান াংতকযণ এফাং ম্পদদয 

মথামথ ব্যফায রনরিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০৪১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয- 

 

রযচারক, ফাাংরাদদ ন্যানার াযদফরযয়াভ 

এফাং 

রচফ, রযদফ, ফন ও জরফায়ু রযফততন ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায-এয ভদে ২০২১ াদরয 

জুন ভাদয .........................তারযদখ এই ফারল তক কভ তম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র।   

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রননলিরররখত রফলয়মূদ মত ত দরন: 
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সকন-১: রূকল্প, অরবরক্ষয, কভ তম্পাদন সক্ষত্র এফাং কাম তাফরী 

১.১ রূকল্প:  

 উরদ্ভদ াংক্রান্ত সভৌররক তথ্য বান্ডায মৃদ্ধ কযা এফাং সবািাদদয ভদে ইা ছরড়দয় সদয়া। 

 
 

১.২ অরবরক্ষয:  

 সদদয উরদ্ভদ ম্পদদয পু্াুপপু্ যীক্ষা-রনযীক্ষা এফাং ফণ তনামূরক তাররকা প্রস্ত্ত্তত কযা। 

১.৩ কভ তম্পাদদনয সক্ষত্র (াংরিষ্ট অরপ কর্ততক রনধ তারযত, দফ তাচ্চ ৫টি): 

১.  ভগ্র সদদয উরদ্ভদ জরয রযচারনা কযা এফাং কর উরদ্ভদ প্রজারতমূদয নমুনা াংগ্র কযা। 

২.  াংগৃীত উরদ্ভদ নমুনা এফাং তথ্য ঠিক ব্যফস্থানায ভােদভ ফাং যম্পযায় াযদফরযয়াদভ াংযক্ষণ কযা। 

৩.  প্লাণ্ট ট্যাদসানরভক গদফলণায উন্নয়ন কযা এফাং উরদ্ভদ াংক্রান্ত প্রকানা সফয কযা। 

৪.  রফলুিপ্রায় উরদ্ভদ প্রজারত াংযক্ষদণ কাম তকয ভূরভকা যাখা উরদ্ভদ াংক্রান্ত রফলদয় কারযগরয সফা প্রদান কযা। 

       সুান ও াংস্কাযমূরক কভ তম্পাদদনয সক্ষত্র (ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ কর্ততক রনধ তারযত) 

১) সুান ও াংস্কাযমূরক কাম তক্রভ সজাযদাযকযণ 

 

১.৪ কাম তাফরর: (আইন/রফরধ দ্বাযা রনধ তারযত কাম তাফরর)  

১. সদদয উরদ্ভদ বফরচত্র মূল্যায়দনয রদক্ষয কর ইদকারদস্টভ/অঞ্চদর রনয়রভত বাদফ উরদ্ভদ জরয কাম ত রযচারনা কযা।  

২. সদদ রফদ্যভান কর উরদ্ভদ প্রজারতমূদয পৄর-পর, তথ্য এফাং রচত্র দভত নমুনা াংগ্র এফাং প্ররক্রয়াজাত কযা। 

৩. মথামথ প্ররক্রয়াজাতকযণপূফ তক তথ্য বফজ্ঞারনক দ্ধরতদত নতুন উরদ্ভদ নমুনা শুষ্কাফস্থায়/ রিরযদট াংযক্ষণ কযা। 

 ৪. াংযরক্ষত উরদ্ভদ নমুনায াদথ াংমৄি তথ্য রন্নদফপূফ তক করম্পউটাযাইজড্ ডাটাদফ বতরয কযা। 

৫. াংযরক্ষত উরদ্ভদ নমুনায ব্যফস্থানা (দভযাভত, রযচম তা, অাযণ) কযা। 

৬. ট্যাদসানরভক গদফলণায ভােদভ াংগৃীত উরদ্ভদ নমুনাগুদরা নাি কযা ও সেরণরফন্যা কযা। 

৭. ‘সলাযা অফ ফাাংরাদদ' ররযজ প্রকা কযা। 

৮. গদফলক এফাং অনুদভারদত দ তনাথীদদয প্লাণ্ট ট্যাদসানরভক গদফলণায় াযদফরযয়াদভ াংযরক্ষত উরদ্ভদ নমুনা ও তথ্য 

ব্যফাদযয সুদমাগ সৃরষ্ট কযা। 

৯. আইইউরএন ক্রাইদটরযয়া অনুমায়ী উরদ্ভদ প্রজারতমূদয সযড ররস্ট মূল্যায়ন কযা। 

১০. মুরজফফল ত উরদক্ষ রফরবন্ন কদরজ/রফশ্বরফদ্যারদয়য ছাত্র/ছাত্রীদদয াযদফরযয়াদভয কভ তকাণ্ড ম্পদকত অফরতকযণ 

কভ তারা আদয়াজন। 
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সকন ২ 

রফরবন্ন কাম তক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

 

কভ তম্পাদন সূচকমূ 

 

একক 

 

প্রকৃত অজতন রক্ষযভাত্রা  

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ   
রনধ তারযত রক্ষযভাত্রা অজতদনয সক্ষদত্র সমৌথবাদফ 

দারয়ত্বপ্রাি ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ াংস্ত্ামূদয নাভ 

উাত্তসূত্র 

(Source of 

Data) ২০১৯-২০ ২০২০-২১* ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ারনাগাদ সলারযরস্টক

তথ্যবান্ডায মৃদ্ধকযণ

উরদ্ভদ জরযকাম ত রযচাররত

দয়দছ এরূ ফনাঞ্চর

সলারযরস্টক

এরাকা প্ররতদফ সজরায

উয রযদাট তপ্রকা।

াংখ্যা ১ ১ ১ ১ ১

রফএপরড, রফএপআযআই সজরা প্রান ফাাংরাদদ

ন্যানার

াযদফরযয়াদভয

ফারল তক প্ররতদফদন

রপল্ড সনাটবুক

সলারযরস্টক প্রকানা

াংখ্যা - 4 4 4 4

রফরজ সপ্র, রফএপআযআই ঢাকা

রফশ্বরফদ্যারয় জাােীযনগয

রফশ্বরফদ্যারয় চট্টগ্রাভ রফশ্বরফদ্যারয় 

াযদফরযয়াভ।

ফাাংরাদদ

ন্যানার

াযদফরযয়াদভয

প্রকানা

রফলুিপ্রায় উরদ্ভদ প্রজারত 

রনণ তদয়য রদক্ষয মূল্যায়নকৃত 

উরদ্ভদ প্রজারত 
াংখ্যা - ১২০ ২৫০ ৩৫০ - 

রফএপরড, আইইউরএন সযড ররস্ট 

প্রকানা 
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চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

 

কভ তম্পাদন সূচকমূ 

 

একক 

 

প্রকৃত অজতন রক্ষযভাত্রা  

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ   
রনধ তারযত রক্ষযভাত্রা অজতদনয সক্ষদত্র সমৌথবাদফ 

দারয়ত্বপ্রাি ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ াংস্ত্ামূদয নাভ 

উাত্তসূত্র 

(Source of 

Data) ২০১৯-২০ ২০২০-২১* ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

সুাংযরক্ষত ও মৃদ্ধ 

াযদফরযয়াভ 

াংগ্রারা 

াংগৃীত উরদ্ভদ নমুনা াংখ্যা ১528 ১২54 ১৪0০ ১৪০০ ১৪০০ - 

রপল্ড সনাটবুক 

এফাং ফারল তক 

প্ররতদফদন 

নািকৃত উরদ্ভদ নমুনা াংখ্যা ১৩৪৩ 1120 ১2০০ ১2০০ ১2০০  

াংযরক্ষত 

াযদফরযয়াভ ীট 

এফাং ফারল তক 

প্ররতদফদন 

অযাদসন নম্বয প্রদত্ত 

াংযরক্ষত উরদ্ভদ নমুনা 
াংখ্যা 

১২০৬৭* 

(উন্নয়ন প্রকদল্পয 

াংগ্র) 

3985** 

(উন্নয়ন প্রকদল্পয 

াংগ্র) 

 

১৪0০ ১৪০০ ১৪০০ - 
াযদফরযয়াদভয 

সযরজস্টায খাতা 

ডাটাদফজকৃত াযদফরযয়াভ 

নমুনা 
াংখ্যা ১০85 ১০40 1500 1500 1500 রফরর 

ফাাংরাদদ 

ন্যানার 

াযদফরযয়াদভয 

করম্পউটায 

ডাটাদফজ এফাং 

ফারল তক প্ররতদফদন 
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সকন ৩: কভ তম্পাদন রযকল্পনা 

কভ তম্পাদন সক্ষত্র সক্ষদত্রয ভান  

 

 

কাম তক্রভ কভ তম্পাদন সূচক গণনা দ্ধরত একক কভ তম্পাদন 

সূচদকয ভান 

 প্রকৃত অজতন রক্ষযভাত্রা/রনণ তায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষণ  

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষণ  

  ২০২৩-২৪ 

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১* 

অাধাযণ অরত 

উত্তভ 

উত্তভ চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদনলি 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কভ তম্পাদন সক্ষত্রমূ (রফরধ/আইন দ্বাযা রনধ তারযত দারয়ত্ব অনুমায়ী, দফ তাচ্চ ৫টি)   

[১] ভগ্র সদদয 

উরদ্ভদ জরয 

রযচারনা কযা 

এফাং কর উরদ্ভদ 

প্রজারতমূদয 

নমুনা াংগ্র 

কযা। 

25 [১.১] সদদয 

উরদ্ভদ বফরচত্র 

মূল্যায়দনয রদক্ষয 

কর 

ইদকারদস্টভ/ 

অঞ্চদর রনয়রভত 

বাদফ উরদ্ভদ 

জরয কাম ত 

রযচারনা কযা।  

[১.১.১] উরদ্ভদ 

জরযকাম ত রযচাররত 

দয়দছ এরূ ফনাঞ্চর/ 

সলারযরস্টক এরাকা/ 

প্ররতদফ/দজরায উয 

রযদাট ত প্রকা। 

ক্রভপুরঞ্জভূত াংখ্যা 10 0 1 1 - - - - 1 1 

[১.১.২] রদস্টদভটিক 

সলারযরস্টক াদব তয 

াংখ্যা। 

ক্রভপুরঞ্জভূত 
াংখ্যা 6 6 6 6 5 4 3 2 6 6 

[১.২]  সদদ 

রফদ্যভান কর 

উরদ্ভদ প্রজারত 

মূদয পৄর-পর, 

তথ্য এফাং রচত্র 

দভত নমুনা 

াংগ্র কযা। 

[১.২.১] পৄর, পর এফাং 

তথ্যদভত াংগৃীত 

এফাং প্ররক্রয়াজাতকৃত 

উরদ্ভদ নমুনা। 
ক্রভপুরঞ্জভূত 

াংখ্যা 9 1528 1254 1400 1300 1200 1100 1000 1400 1400 
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কভ তম্পাদন 

সক্ষত্র 

সক্ষদত্রয ভান  

 

 

কাম তক্রভ কভ তম্পাদন 

সূচক 

গণনা দ্ধরত একক কভ তম্পাদন 

সূচদকয ভান 

 প্রকৃত অজতন রক্ষযভাত্রা/রনণ তায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষণ  

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষণ  

২০২৩-২৪ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১* 

অাধাযণ অরত 

উত্তভ 

উত্তভ চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদনলি 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

[২] াংগৃীত 

উরদ্ভদ নমুনা 

এফাং তথ্য 

ঠিক 

ব্যফস্থানায 

ভােদভ ফাং 

যম্পযায় 

াযদফরযয়াদভ 

াংযক্ষণ কযা। 

১৫ [২.১] মথামথ 

প্ররক্রয়াজাতকযণপূফ তক 

তথ্য বফজ্ঞারনক 

দ্ধরতদত নতুন উরদ্ভদ 

নমুনা শুষ্কাফস্থায়/ রিরযদট 

াংযক্ষণ কযা াংযক্ষণ। 

[২.১.১] সরদফর 

এফাং  অযাদসন 

নম্বযমৄি 

াংযরক্ষত 

াযদফরযয়াভ 

ীট। 

ক্রভপুরঞ্জভূত াংখ্যা ৫ 

১২০৬৭* 

(উন্নয়ন 

প্রকদল্পয 

াংগ্র) 

3985** 

(উন্নয়ন 

প্রকদল্পয 

াংগ্র) 

১400 1300 1200 1100 1000 ১৪০০ ১৪০০ 

[২.২] াংযরক্ষত উরদ্ভদ 

নমুনায াদথ াংমৄি 

তথ্যমূ রন্নদফপূফ তক 

করম্পউটাযাইজড্ ডাটাদফ 

বতরয কযা। 

[২.২.১] 

করম্পউটায 

ডাটাদফজকৃত  

াযদফরযয়াভ 

নমুনায াংখ্যা। 

ক্রভপুরঞ্জভূত াংখ্যা ৫ ১০85 ১০40 1500 1400 1300 1200 1100 1500 1500 

[২.৩] াংযরক্ষত উরদ্ভদ 

নমুনায ব্যফস্থানা 

(দভযাভত, রযচম তা, 

অাযণ) কযা। 

[২.৩.১] 

ব্যফস্থানাকৃত 

াযদফরযয়াভ 

নমুনায াংখ্যা। 

ক্রভপুরঞ্জভূত াংখ্যা ৫ ৬০০০ ৬154 ৬০০০ ৫৪০০ ৪৮০০ ৪২০০ ৩৬০০ ৬০০০ ৬০০০ 

[3] প্লাণ্ট 

ট্যাদসানরভক 

গদফলণায 

উন্নয়ন কযা 

এফাং উরদ্ভদ 

াংক্রান্ত 

প্রকানা সফয 

কযা। 

20 
[3.১]  ট্যাদসানরভক 

গদফলণায ভােদভ 

াংগৃীত উরদ্ভদ নমুনাগুদরা 

নাি কযা ও সেরণরফন্যা 

কযা। 

[3.১.১] 

নািকৃত উরদ্ভদ 

নমুনায াংখ্যা। 

ক্রভপুরঞ্জভূত াংখ্যা 10 1343 1120 1200 1100 1000 900 800 1200 1200 
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কভ তম্পাদন সক্ষত্র সক্ষদত্রয ভান  

 

 

কাম তক্রভ কভ তম্পাদন সূচক গণনা 

দ্ধরত 

একক কভ তম্পাদন 

সূচদকয ভান 

 প্রকৃত অজতন রক্ষযভাত্রা/রনণ তায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষণ  

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষণ  

২০২৩-২৪ 

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১* 

অাধাযণ অরত উত্তভ উত্তভ চররত 

ভান 

চররত ভাদনয 

রনদনলি 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

  [3.2] 'দলাযা অফ 

ফাাংরাদদ' ররযজ প্রকা। 

[3.2.১] প্রকারত 

'দলাযা অফ 

ফাাংরাদদ' ররযজ  

ক্রভপুরঞ্জ

ভূত 
াংখ্যা 

 

10 - 4 4 3 2 1 - 4 4 

[4] রফলুিপ্রায় উরদ্ভদ 

প্রজারত াংযক্ষদণ 

কাম তকয ভূরভকা 

যাখা উরদ্ভদ 

াংক্রান্ত রফলদয় 

কারযগরয সফা 

প্রদান কযা। 

10 [4.১] আইইউরএন সযড 

ররস্ট ক্রাইদটরযয়া অনুমায়ী 

রফলুিপ্রায়/ রফলুরিয 

আাংকামৄি উরদ্ভদ প্রজারত 

মূল্যায়ন কযা। 

[4.১.১] 

আইইউরএন সযড 

ররস্ট ক্রাইদটরযয়া 

অনুমায়ী মূল্যায়নকৃত 

উরদ্ভদ প্রজারতয 

াংখ্যা। 

ক্রভপুরঞ্জ

ভূত 
াংখ্যা 8 - 120 250 220 200 180 160 350 - 

[4.২] গদফলক এফাং 

অনুদভারদত দ তনাথীদদয 

প্লাণ্ট ট্যাদসানরভক গদফলণায় 

াযদফরযয়াদভ াংযরক্ষত 

উরদ্ভদ নমুনা ও তথ্য 

ব্যফাদযয সুদমাগ সৃরষ্ট কযা। 

[4.২.১]  আগত 

গদফলক এফাং 

দ তনাথীয াংখ্যা। ক্রভপুরঞ্জ

ভূত 
াংখ্যা 1 676 ২০০ ২০০ ১৭০ ১৫০ ১২০ ১০০ ২০০ ২০০ 

[4.3] মুরজফফল ত উরদক্ষ 

রফরবন্ন 

কদরজ/রফশ্বরফদ্যারদয়য 

ছাত্র/ছাত্রীদদয 

াযদফরযয়াদভয কভ তকাণ্ড 

ম্পদকত অফরতকযণ 

কভ তারা আদয়াজন। 

[৪.3.১] 

াযদফরযয়াদভয 

কভ তকাণ্ড ম্পদকত 

অফরতকযণ 

কভ তারা আদয়ারজত 

 

ক্রভপুরঞ্জ

ভূত 
াংখ্যা 1 - - 1 - - - - - - 

*  



11 

 

কভ তম্পাদন সক্ষত্র সক্ষদত্রয ভান  

 

 

কাম তক্রভ কভ তম্পাদন সূচক গণনা দ্ধরত একক কভ তম্পাদন 

সূচদকয ভান 

 প্রকৃত অজতন রক্ষযভাত্রা/রনণ তায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষণ  

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষণ  

  ২০২৩-২৪ 

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১* 

অাধাযণ অরত 

উত্তভ 

উত্তভ চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদনলি 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

সুান ও াংস্কাযমূরক কভ তম্পাদদনয সক্ষত্র (ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ কর্ততক রনধ তারযত)  

সুান ও 

াংস্কাযমূরক 

কাম তক্রদভয 

ফাস্তফায়ন 

সজাযদাযকযণ 

৩০ ১) শুদ্ধাচায 

কভ তরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

শুদ্ধাচায কভ তরযকল্পনা 

ফাস্তফারয়ত 

 

 10          

২) ই-গবন্যতান্স/ 

উদ্ভাফন 

কভ তরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

ই-গবন্যতান্স/ উদ্ভাফন 

কভ তরযকল্পনা ফাস্তফারয়ত 

 

 10          

৩) তথ্য অরধকায 

কভ তরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

তথ্য অরধকায 

কভ তরযকল্পনা ফাস্তফারয়ত 

  3          

৪) অরবদমাগ 

প্ররতকায 

কভ তরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

অরবদমাগ প্ররতকায 

কভ তরযকল্পনা ফাস্তফারয়ত 

  4          

৫) সফা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত 

কভ তরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

সফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

কভ তরযকল্পনা ফাস্তফারয়ত 

  3          
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আরভ, রযচারক, ফাাংরাদদ ন্যানার াযদফরযয়াভ  

রযদফ, ফন ও  ভন্ত্রণারয় এয  রচফ, রযদফ, ফন ও  ভন্ত্রণারয় 

এয রনকট অেীকায কযরছ সম, এই চুরিদত ফরণ তত পরাপর অজতদন দচষ্ট থাকফ। 

 

আরভ, রচফ,  রযদফ, ফন ও  ভন্ত্রণারয় 

এয  রযচারক, ফাাংরাদদ ন্যানার াযদফরযয়াভ এয রনকট অেীকায কযরছ সম, এই 

চুরিদত ফরণ তত পরাপর অজতদন প্রদয়াজনীয় দমারগতা প্রদান কযফ। 

 

 

স্বাক্ষরযত : 

 

 

 

 

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

রযচারক তারযখ ………………… 

ফাাংরাদদ ন্যানার াযদফরযয়াভ 

 

 

 

 

 

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

রচফ তারযখ ………………. 

রযদফ, ফন ও  ভন্ত্রণারয়
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াংদমাজনী ১: ব্দাংদক্ষ  

 

ক্ররভক নম্বয ব্দাংদক্ষ (Acronyms) রফফযণ 

১। আইইউরএন International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 

২। রফরজদপ্র  Bangladesh Government Press 

৩। রফএপআযআই  Bangladesh Forest Research Institute  

4। রফএপরড  Bangladesh Forest Department  

৫। রফরর  Bangladesh Computer Council 
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াংদমাজনী ২: কভ তম্পাদন ব্যফস্থানা ও প্রভাণক 

 

ক্ররভক নম্বয 
কাম তক্রভ কভ তম্পাদন সূচক ফাস্তফায়নকাযী অনুরফবাগ, 

অরধাখা, াখা 

রক্ষযভাত্রা অজতদনয প্রভাণক 

১। [১.১] সদদয উরদ্ভদ বফরচত্র মূল্যায়দনয রদক্ষয কর 

ইদকারদস্টভ/ অঞ্চদর রনয়রভত বাদফ উরদ্ভদ জরয কাম ত 

রযচারনা কযা।  

[১.১.১] উরদ্ভদ জরযকাম ত রযচাররত দয়দছ এরূ ফনাঞ্চর/ সলারযরস্টক 

এরাকা/ প্ররতদফ/দজরায উয রযদাট ত প্রকা কযা। 

ফাাংরাদদ ন্যানার 

াযদফরযয়াভ 

ফাাংরাদদ ন্যানার 

াযদফরযয়াদভয ফারল তক প্ররতদফদন, 

রপল্ড সনাটবুক 

[১.১.২] রদস্টদভটিক সলারযরস্টক াদব তয াংখ্যা। ফাাংরাদদ ন্যানার 

াযদফরযয়াভ 

ফাাংরাদদ ন্যানার 

াযদফরযয়াদভয ফারল তক প্ররতদফদন, 

রপল্ড সনাটবুক 

২। [১.২]  সদদ রফদ্যভান কর উরদ্ভদ প্রজারত মূদয পৄর-

পর, তথ্য এফাং রচত্র দভত নমুনা াংগ্র কযা। 

[১.২.১] পৄর, পর এফাং তথ্যদভত াংগৃীত এফাং প্ররক্রয়াজাতকৃত উরদ্ভদ 

নমুনা। 

ফাাংরাদদ ন্যানার 

াযদফরযয়াভ 

রযদফ, ফন ও  

ভন্ত্রণারদয়য ফারল তক প্ররতদফদন 

৩। [২.১] মথামথ প্ররক্রয়াজাতকযণপূফ তক তথ্য বফজ্ঞারনক 

দ্ধরতদত নতুন উরদ্ভদ নমুনা শুষ্কাফস্থায়/ রিরযদট 

াংযক্ষণ কযা াংযক্ষণ। 

[২.১.১] াযদফরযয়াভ ীদট প্রদানকৃত সরদফর এফাং অযাদসন নম্বয। ফাাংরাদদ ন্যানার 

াযদফরযয়াভ 

রযদফ, ফন ও  

ভন্ত্রণারদয়য ফারল তক প্ররতদফদন 

৪। [২.২] াংযরক্ষত উরদ্ভদ নমুনায াদথ াংমৄি তথ্যমূ 

রন্নদফপূফ তক করম্পউটাযাইজড্ ডাটাদফ বতরয কযা। 

[২.২.১] করম্পউটায ডাটাদফজকৃত  াযদফরযয়াভ নমুনায াংখ্যা। ফাাংরাদদ ন্যানার 

াযদফরযয়াভ 

রযদফ, ফন ও  

ভন্ত্রণারদয়য ফারল তক প্ররতদফদন 

৫। [২.৩] াংযরক্ষত উরদ্ভদ নমুনায ব্যফস্থানা (দভযাভত, 

রযচম তা, অাযণ) কযা। 

[২.৩.১] ব্যফস্থানাকৃত (রযষ্কায/ য়জরনাং/ সভযাভতকৃত) াযদফরযয়াভ 

নমুনায াংখ্যা। 

ফাাংরাদদ ন্যানার 

াযদফরযয়াভ 
ফাাংরাদদ ন্যানার 

াযদফরযয়াদভয সযরজস্টায খাতা 

৬। [৩.১] ট্যাদসানরভক গদফলণায ভােদভ াংগৃীত উরদ্ভদ 

নমুনাগুদরা নাি কযা ও সেরণরফন্যা কযা। 

[৩.১.১] নািকৃত উরদ্ভদ নমুনায াংখ্যা। 
ফাাংরাদদ ন্যানার 

াযদফরযয়াভ 
ফাাংরাদদ ন্যানার 

াযদফরযয়াদভয সযরজস্টায খাতা 
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ক্ররভক নম্বয 
কাম তক্রভ কভ তম্পাদন সূচক ফাস্তফায়নকাযী অনুরফবাগ, 

অরধাখা, াখা 

রক্ষযভাত্রা অজতদনয প্রভাণক 

৭। [3.2] 'দলাযা অফ ফাাংরাদদ' ররযজ প্রকা। [3.2.১] প্রকারত 'দলাযা অফ ফাাংরাদদ' ররযজ 
ফাাংরাদদ ন্যানার াযদফরযয়াভ ফাাংরাদদ ন্যানার াযদফরযয়াদভয ওদয়ফাইট, রাইদেযী 

এফাং ফারল তক প্ররতদফদন 

৮। [4.১] আইইউরএন সযড ররস্ট ক্রাইদটরযয়া অনুমায়ী 

রফলুিপ্রায়/ রফলুরিয আাংকামৄি উরদ্ভদ প্রজারত মূল্যায়ন 

কযা। 

[4.১.১] আইইউরএন সযড ররস্ট ক্রাইদটরযয়া অনুমায়ী 

মূল্যায়নকৃত উরদ্ভদ প্রজারতয াংখ্যা। 

ফাাংরাদদ ন্যানার াযদফরযয়াভ 
ফাাংরাদদ ন্যানার াযদফরযয়াদভয প্রকানা এফাং ফারল তক 

প্ররতদফদন 

৯। [৪.2]  গদফলক এফাং অনুদভারদত দ তনাথীদদয প্লাণ্ট 

ট্যাদসানরভক গদফলণায় াযদফরযয়াদভ াংযরক্ষত উরদ্ভদ 

নমুনা ও তথ্য ব্যফাদযয সুদমাগ সৃরষ্ট কযা। 

[৪.2.১] গদফলক এফাং দ তনাথীয াংখ্যা। 
ফাাংরাদদ ন্যানার াযদফরযয়াভ 

রযদফ, ফন ও  ভন্ত্রণারদয়য ফারল তক 

প্ররতদফদন, ফাাংরাদদ ন্যানার াযদফরযয়াদভয সযরজস্টায 

খাতা 
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াংদমাজনী ৩: অন্য অরপদয দে াংরিষ্ট কভ তম্পাদন সূচকমূ 

 কাম তক্রভ কভ তম্পাদন সূচক সমকর অরপদয াদথ াংরিষ্ট াংরিষ্ট অরপদয াদথ 

কাম তক্রভ ভন্বদয়য সকৌর 

উরদ্ভদ জরয উরদ্ভদ জরযকাম ত রযচাররত দয়দছ 

এরূ ফনাঞ্চর/দলারযরস্টক 

এরাকা/প্ররতদফ/দজরা। 

রফএপরড, রফএপআযআই, সজরা 

প্রান।  

ই-সভইর, ই-নরথ, সটররদপান 

সমাগাদমাদগয ভােদভ।   

ট্যাদসানরভক 

গদফলণা 

ট্যাদসানরভক গদফলণায ভােদভ 

াংগৃীত, নািকৃত ও 

সেরণরফন্যাকৃত  উরদ্ভদ নমুনা এফাং 

আইইউরএন সযড ররস্ট 

ক্রাইদটরযয়া অনুমায়ী রচরিত 

রফলুিপ্রায়/ রফলুরিয আাংকামৄি 

উরদ্ভদ প্রজারত। 

রফরবন্ন রফশ্বরফদ্যারদয়য 

উরদ্ভদরফজ্ঞান রফবাগ সমভন ঢাকা 

রফশ্বরফদ্যারয়, জাােীযনগয 

রফশ্বরফদ্যারয় এফাং আইইউরএন 

ই-সভইর, সটররদপান 

সমাগাদমাদগয ভােদভ এফাং 

যারয রযদ তন।   

সলারযরস্টক 

প্রকানা 

প্রকারত ‘সলাযা অফ ফাাংরাদদ’ 

ররযজ । 

রফরজ সপ্র। ই-সভইর, ই-নরথ, সটররদপান 

সমাগাদমাদগয ভােদভ।   
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রযরষ্ট খঃ  

ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ কর্ততক রনধ তারযত সুানমূরক কভ তরযকল্পনামূ 

াংদমাজনী ৪-৮
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াংদমাজনী ৪: 

দিয/াংস্থায জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর কভ তরযকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

দিয/াংস্থায নাভ: ফাাংরাদদ ন্যানার াযদফরযয়াভ 

কাম তক্রদভয নাভ কভ তম্পাদন সূচক 

 

সূচদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয 

দারয়ত্বপ্রাি 

ব্যরি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ তফছদযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজতন 

১ভ 

সকায়াট তায 

২য় 

সকায়াট তায 

৩য় 

সকায়াট তায 

৪থ ত 

সকায়াট তায 

সভাট 

অজতন 

অরজতত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যফস্থা………………………………..... 

১.১ বনরতকতা করভটিয বা আদয়াজন বা আদয়ারজত ৪ াংখ্যা এএও, 

ইথদনাদফাটারন 

াখা  

৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজতন      

১.২ বনরতকতা করভটিয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত রদ্ধান্ত ৬ % এএও, 

ইথদনাদফাটারন 

াখা  

১০০%  রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজতন      

১.৩ সুান প্ররতষ্ঠায রনরভত্ত অাংীজদনয 

(stakeholders) অাংগ্রদণ  বা 

অনুরষ্ঠত বা ২ াংখ্যা এএও, 

ডাইকট াখা 

২ রক্ষযভাত্রা  ১ ১     

অজতন      

১.৪ শুদ্ধাচায াংক্রান্ত প্ররক্ষণ আদয়াজন প্ররক্ষণ 

আদয়ারজত 

  ২ াংখ্যা এও, ভদনাকট 

াখা  

২ রক্ষযভাত্রা  ১ ১     

অজতন      

১.৫ কভ ত-রযদফ উন্নয়ন  উন্নত কভ ত-

রযদফ 

    ২ াংখ্যা ও 

তারযখ 

প্রান াখা ১; 

৩১/১২/২০২১ 

রক্ষযভাত্রা  ১      

অজতন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর 

কভ তরযকল্পনা, ২০২১-২২ ও বত্রভারক 

রযফীক্ষণ প্ররতদফদন াংরিষ্ট ভন্ত্রণারদয় 

দারখর ও স্ব স্ব ওদয়ফাইদট 

আদরাডকযণ 

কভ তরযকল্পনা  ও 

বত্রভারক 

প্ররতদফদন 

দারখরকৃত ও 

আদরাডকৃত 

    ১ তারযখ এএও, 

ইথদনাদফাটারন 

াখা/ 

সপ্রাগ্রাভায 

১০/০৬/২০২১ 

১৭/১০/২০২১ 

১৬/০১/২০২২ 

১৭/০৪/২০২২ 

১৭/০৭/২০২২ 

রক্ষযভাত্রা ১০/৬/২১ 

 

১৭/১০/২১ 

 

১৬/০১/২২ 

 

১৭/০৪/২২ 

 

   

অজতন      

১.৭ আওতাধীন  আঞ্চররক/ ভাঠ ম তাদয়য 

কাম তারয় (প্রদমাজয সক্ষদত্র) কর্ততক 

দারখরকৃত জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর 

কভ তরযকল্পনা ও রযফীক্ষণ  প্ররতদফদদনয 

ওয রপডব্যাক প্রদান  

রপডব্যাক 

বা/কভ তারা 

অনুরষ্ঠত 

   ৪ তারযখ - - রক্ষযভাত্রা       আঞ্চররক/ 

ভাঠ 

ম তাদয়য 

কাম তারয় 

নাই।  

অজতন      

১.৮ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান এফাং 

পুযস্কাযপ্রািদদয তাররকা ওদয়ফাইদট 

প্রকা 

প্রদত্ত পুযস্কায     ১ তারযখ প্রান াখা / 

সপ্রাগ্রাভায  

৩০/০৬/২০২২ রক্ষযভাত্রা    ৩০/৬/২২    

অজতন 
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কাম তক্রদভয নাভ কভ তম্পাদন সূচক 

 

সূচদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয 

দারয়ত্বপ্রাি 

ব্যরি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ তফছদযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজতন 

১ভ 

সকায়াট তায 

২য় 

সকায়াট তায 

৩য় 

সকায়াট তায 

৪থ ত 

সকায়াট তায 

সভাট 

অজতন 

অরজতত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  আরথ তক ব্যফস্থানা উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অথ ত ফছদযয ক্রয়-

রযকল্পনা  (প্রকদল্পয  অনুদভারদত ফারল তক 

ক্রয় রযকল্পনা)   ওদয়ফাইদট প্রকা 

ক্রয়-রযকল্পনা 

ওদয়ফাইদট 

প্রকারত 

২ তারযখ সপ্রাগ্রাভায  ৩০/০৯/২০২১ রক্ষযভাত্রা ৩০/৯/২১       

অজতন      

২.২ প্রকদল্পয PSC ও PIC বা 

আদয়াজন  

বা আদয়ারজত ২ াংখ্যা - - রক্ষযভাত্রা       চরভান 

উন্নয়ন 

প্রকল্প নাই  

অজতন      

২.৩ ফারল তক উন্নয়ন কভ তসূরচ ফাস্তফায়ন ফারল তক উন্নয়ন 

কভ তসূরচ 

ফাস্তফারয়ত 

   ২ % এএও, 

গদফলণা 

াখা  

১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজতন      

২.৪ প্রকল্প ভারি সদল প্রকদল্পয ম্পদ 

(মানফান, করম্পউটায, আফাফত্র 

ইতযারদ) রফরধ সভাতাদফক স্তান্তয কযা 

প্রকদল্পয ম্পদ 

রফরধ সভাতাদফক 

স্তান্তরযত 

    ২ তারযখ - - রক্ষযভাত্রা       ভািদমাগ্য 

সকান 

উন্নয়ন 

প্রকল্প নাই  অজতন      

৩. শুদ্ধাচায াংরিষ্ট এফাং দুনীরত প্ররতদযাদধ ায়ক অন্যান্য কাম তক্রভ……………..৩০ (অগ্রারধকায রবরত্তদত নুযনতভ াঁচটি কাম তক্রভ) 

৩.১ অরবদমাগ তবাগ রনিরত্ত কযা  অরবদমাগ  

রনিরত্তকৃত 

৪ % রএও, 

গদফলণা ও 

রযকল্পনা 

াখা 

১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজতন      

৩.২ ই-নরথদত তবাগ ত্র রনিরত্ত ই-নরথদত ত্র 

রনিরত্তকৃত 

৪ % কর াখা  ১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজতন      

৩.৩ াযদফরযয়াভ নমুনায অনরাইন 

ডাটাদফ পটওয়যায ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফারয়ত 

অনরাইন ডাটাদফ 

পটওয়যায 

৪ % সপ্রাগ্রাভায  ৫০% রক্ষযভাত্রা  ২৫%  ২৫%   রফদ্যভান 

পটওয়যায 

আদগ্রড 

কযণ 

অজতন      

৩.৪ সফা জীকযণ অযা চালু  চালুকৃত অযা ৪ % সপ্রাগ্রাভায ৪০% রক্ষযভাত্রা  ২০%  ২০%   রফদ্যভান 

পটওয়যায 

আদগ্রড 

কযণ 

অজতন      

৩.৫ দুনীরতয অরবদমাগ রনিরত্ত  রনিরত্তকৃত 

দুনীরতয অরবদমাগ  

৪ % প্রান াখা ১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজতন      

রফ:দ্র:- সকান ক্ররভদকয কাম তক্রভ প্রদমাজয না দর তায কাযণ ভন্তব্য করাদভ উদেখ কযদত দফ। 
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 াংদমাজনী ৫: ই-গবন্যতান্স ও উদ্ভাফন কভ তরযকল্পনা 

 

ক্রভ  কভ তম্পাদন সক্ষত্র  

 
ভান 

কাম তক্রভ 

 

কভ তম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ তম্পাদন 

সূচদকয ভান 

রক্ষযভাত্রা ২০২১-২০২২ 

অাধাযণ উত্তভ চররত ভান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১] ই-গবন্যতান্স ও উদ্ভাফন াংক্রান্ত 

কাম তক্রদভয ফাস্তফায়ন সজাযদাযকযণ 

 

 

 

 

 

 

৩৫ 

 

[১.১] উদ্ভাফনী ধাযণা ফাস্তফায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাফনী ধাযণা ফাস্তফারয়ত 
তারযখ ৫ 

১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] সফা রজকযণ [১.২.১] একটি সফা রজকৃত  
তারযখ ৫ 

২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  সফা রডরজটাইদজন [১.৩.১] ন্যযনতভ একটি সফা রডরজটাইজকৃত 
তারযখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূদফ ত ফাস্তফারয়ত উদ্ভাফনী ধাযণা, রজকৃত ও 

রডরজটাইজকৃত সফা াংক্রান্ত ম তাদরাচনা বা   
[১.৪.১] বা আদয়ারজত  

তারযখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নরথয ব্যফায বৃরদ্ধ [১.৫.১] ই-পাইদর সনাট রনষ্পরত্তকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪থ ত রল্প রফপ্লদফয চযাদরঞ্জ সভাকাদফরায় কযণীয় রফলদয় 

অফরতকযণ বা/কভ তারা আদয়াজন 
[১.৬.১] বা/কভ তারা আদয়ারজত 

াংখ্যা ৪ ২ ১ - 

 

 

২ 

[২] প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ  ১৫ 

[২.১] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ 

[২.১.১] তথ্য ফাতায়দন কর সফা ফস ারনাগাদকৃত 
াংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রফরবন্ন প্রকানা ও তথ্যারদ তথ্য ফাতায়দন প্রকারত 
াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গবন্যতান্স ও উদ্ভাফন কভ তরযকল্পনা ফাস্তফায়ন  

[২.২.১] কভ তরযকল্পনা ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত প্ররক্ষণ আদয়ারজত  
 ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গবন্যতান্স কভ তরযকল্পনা ফাস্তফায়দনয জন্য ফযাদ্দকৃত অথ ত 

ব্যরয়ত 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কভ তরযকল্পনায ফাস্তফায়ন অগ্রগরত ম তাদরাচনা াংক্রান্ত বা 

আদয়ারজত 

াংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কভ তরযকল্পনায অধ তফারল তক স্ব-মূল্যায়ন প্ররতদফদন ভরন্ত্ররযলদ 

রফবাদগ/ ঊর্ধ্ততন কর্ততদক্ষয রনকট সপ্ররযত 

তারযখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] সদদ/রফদদদ ফাস্তফারয়ত ন্যযনতভ একটি উদদ্যাগ রযদ তনকৃত 
াংখ্যা ৩ ৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 
- 
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াংদমাজনী ৬: অরবদমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা াংক্রান্ত কভ ত-রযকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

কাম তক্রদভয 

সক্ষত্র 

 

ভান 
কাম তক্রভ 

 

কভ তম্পাদন 

সূচক 

 

 

প্রভাণক একক 

 

কভ তম্পাদন 

সূচদকয ভান 

প্রকৃত 

অজতন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজতন 

২০২০-

২১ 

রক্ষযভাত্রা ২০২১-২০২২ 

অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ  

চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদনলি  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক 

ব্যফস্থানা 

 

 

৫ 

[১.১] অরবদমাগ রনষ্পরত্ত কভ তকততা (অরনক) ও আরর 

কভ তকততায তথ্য ওদয়ফাইদট বত্রভারক রবরত্তদত 

ারনাগাদকযণ  

[১.১.১]  অরনক ও আরর 

কভ তকততায তথ্য ারনাগাদকৃত এফাং 

ওদয়ফাইদট আদরাডকৃত 

ারনাগাদ ম্পদন্নয 

যকারয ত্র, 

ওদয়ফাইদটয ররাংক 

াংখ্যা 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

রযফীক্ষণ ও 

ক্ষভতাবৃরদ্ধ 

 

২০ 

[২.১] রনরদ তষ্ট ভদয় অনরাইন/ অপরাইদন প্রাি 

অরবদমাগ রনষ্পরত্ত এফাং রনষ্পরত্ত াংক্রান্ত ভারক 

প্ররতদফদন উর্ধ্ততন কর্ততক্ষ ফযাফয সপ্রযণ   

[২.১.১] অরবদমাগ রনষ্পরত্তকৃত  

রনষ্পরত্ত প্ররতদফদন 

% 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কভ তকততা/কভ তচাযীদদয অরবদমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা 

এফাং রজআযএ পটওয়যায রফলয়ক প্ররক্ষণ 

আদয়াজন 

[২.২.১] প্ররক্ষণ আদয়ারজত 

অরপ আদদ, 

আদরাচযসূরচ, উরস্থরতয 

ারজযা 

াংখ্যা 
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] বত্রভারক রবরত্তদত রযফীক্ষণ এফাং বত্রভারক 

রযফীক্ষণ প্ররতদফদন উর্ধ্ততন কর্ততদক্ষয রনকট সপ্রযণ 

[২.৩.১] বত্রভারক প্ররতদফদন 

সপ্ররযত 

রযফীক্ষণ প্ররতদফদন 
  

াংখ্যা 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অরবদমাগ প্ররতকায ব্যফস্থানা রফলদয় 

সস্টকদাল্ডাযগদণয ভন্বদয় অফরতকযণ বা  
[২.৪.১] বা অনুরষ্ঠত 

বায কাম তরফফযণী 

াংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 
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াংদমাজনী ৭: সফা প্রদান প্ররতশ্রুরত ফাস্তফায়ন কভ ত-রযকল্পনা, ২০২১-২০২২  

কাম তক্রদভয 

সক্ষত্র 

 

ভান 
কাম তক্রভ 

 

কভ তম্পাদন 

সূচক 

প্রভাণক 

 

একক 

 

কভ তম্পাদ

ন সূচদকয 

ভান 

প্রকৃত 

অজতন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজতন 

২০২০-২১ 

রক্ষযভাত্রা ২০২১-২০২২ 

অাধাযণ অরত উত্তভ উত্তভ 
চররত 

ভান 

চররত ভাদনয 

রনদনলি 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারতষ্ঠারনক 

 

 

১0 

[১.১] সফা প্রদান প্ররতশ্রুরত রযফীক্ষণ 

করভটিয রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

[১.১.১] রদ্ধান্ত 

ফাস্তফারয়ত 
ফাস্তফায়ন প্ররতদফদন % 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] সফা প্রদান প্ররতশ্রুরত বত্রভারক 

রবরত্তদত ারনাগাদকযণ   

[১.২.১] ওদয়ফাইদট  

প্ররত বত্রভারদক 

ারনাগাদকৃত 

ওদয়ফাইদট 

ারনাগাদকৃত সফা 

প্রদান প্ররতশ্রুরত 

াংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

ক্ষভতা অজতন 

ও রযফীক্ষণ 
১5 

[২.১] সফা প্রদান প্ররতশ্রুরত রফলয়ক  

প্ররক্ষণ আদয়াজন  

 

[১.১.১] প্ররক্ষণ 

আদয়ারজত 

প্ররক্ষণ আদদ, 

আদরাচযসূরচ, 

প্ররক্ষণাথীদদয 

তাররকা, ারজযাীট 

 

াংখ্যা 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সফা প্রদান রফলদয় 

সস্টকদাল্ডাযগদণয ভন্বদয় অফরতকযণ 

বা আদয়াজন 

[১.৩.১]  

অফরতকযণ বা 

অনুরষ্ঠত 

বায কাম তরফফযণী াংখ্যা 5 - - ২ ১ - - - 

 

 



23 
 

াংদমাজনী ৮: তথ্য অরধকায রফলদয় ২০২১-২২ অথ তফছদযয ফারল তক কভ তরযকল্পনা  

 

কাম তক্রদভয 

সক্ষত্র 

 

ভান 
কাম তক্রভ 

 

কভ তম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ তম্পাদন 

সূচদকয ভান 

প্রকৃত 

অজতন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজতন 

২০২০-

২১ 

রক্ষযভাত্রা ২০২১-২০২২ 

অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ  চররত ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদনলি  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক ৮ 

[১.১] রনধ তারযত ভদয়য ভদে তথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] রনধ তারযত 

ভদয়য ভদে তথ্য 

প্রদানকৃত 

কভ তরদফ ৫   ২০ - - -  

 

[১.২] দারয়ত্বপ্রাি/ রফকল্প দারয়ত্বপ্রাি 

কভ তকততায দদ কভ তকততা রনদয়াগ 

রনয়রভতকযণ 

[১.২.১] কভ তকততা 

রনদয়াগকৃত 
কভ তরদফ ৩   ০ ১ ৩ ৫  

 

ক্ষভতা বৃরদ্ধ 
১৭ 

[১.৩] স্বপ্রদণারদতবাদফ প্রকাদমাগ্য তথ্য 

ারনাগাদ কদয ওদয়ফাইদট প্রকা 

[১.৩.১] ারনাগাদকৃত 

তথ্য ওদয়ফাইদট 

প্রকারত 

তারযখ 

 
৫   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 
৩১-০১-২০২২  

[১.৪] ফারল তক প্ররতদফদন প্রকা  
[১.৪.১] ফারল তক 

প্ররতদফদন প্রকারত  
তারযখ  ৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-১১-

২০২১ 

১৫-১২-

২০১৯ 
  

[১.৫]  তথ্য অরধকায আইন, ২০০৯ এয ৫ 

ধাযা অনুাদয মাফতীয় তদথ্যয কযাটাগযী  

ও কযাটারক বতরয/ ারনাগাদকযণ 

[১.৫.১]  তদথ্যয 

কযাটাগযী  ও কযাটারক 

প্রস্তুতকৃত 

তারযখ ৫   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 
৩১-০১-২০২২  

[১.৬] তথ্য অরধকায আইন ও রফরধরফধান 

ম্পদকত জনদচতনতা বৃরদ্ধকযণ 

[১.৬.১]  প্রচায কাম তক্রভ 

ম্পন্ন 
াংখ্যা ২   ৩ ২ ১   

[১.৭] তথ্য অরধকায রফলদয় কভ তকততাদদয 

প্ররক্ষণ আদয়াজন    

[১.৭.১] প্ররক্ষণ 

আদয়ারজত াংখ্যা  ২   ৩ ২ ১   

 


