
 

1 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

ভারযচারক, গণদমাগাদমাগ অরধদপ্তয 

 

এফাং 

 

রচফ, তথ্য ভন্ত্রণারয় এয ভদে স্বাক্ষরযত 

 

 

ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি 

 

 

 

 

 

 

 

 

০১ জুরাই ২০২০ - ৩০ জুন ২০২১ 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

সূরচত্র 

 

বফলয় পৃষ্ঠা 

  

গণদমাগাদমাগ অরধদপ্তদযয কভ িম্পাদদনয ারফ িক রচত্র ............................................................. ৩ 

উক্রভরণকা .............................................................................................................. ৪ 

সকন-১ : রূকল্প (Vision), অরবরক্ষয (Mission), সকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম িাফরর ........... ৫ 

সকন-২ : অরধদপ্তদযয রফরবন্ন কাম িক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) ................ ৬ 

সকন-৩: সকৌরগত উদ্দেশ্য, কাম যক্রভ, কভ যম্পাদন সূচক এফং রক্ষ্যভাত্রামূ …………. ৭ 

 বধদপ্তদ্দযয সকৌরগত উদ্দেশ্যমূ …………………………………….. ৭-৮ 

 অফবশ্যক সকৌরগত উদ্দেশ্যমূ ……………………………………… ৯-১০ 

াংদমাজনী-১ : ব্দাংদক্ষ (Acronyms) ......................................................................... ১২ 

াংদমাজনী-২ : কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম যারয়মূ এফং বযভা দ্ধবত এয বফফযণ....... ১৩-১৪ 

াংদমাজনী-৩ : কভ িম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজিদনয জন্য অন্য ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থায রনকট সুরনরদ িষ্ট 

চারদা ....................................................................................................................... 

১৫ 



 

3 

 

গণদমাগাদমাগ অরধদপ্তদযয কভ িম্পাদদনয ারফ িক রচত্র 

 

(Overview of the Performance of the Department of Masscommunication) 

 

াম্প্রবতক র্যন, চযাদ্দরঞ্জ এফং ববফষ্যৎ বযকল্পনা 

 

াম্প্ররতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজিনমূ : 

 

গণদমাগাদমাগ  আন্তঃব্যরিক সমাগাদমাদগয ভােদভ তথ্যদফা প্রদান কদয উন্নয়নমুখী জনদচতনতা  

জনম্পৃিতা বৃরি এফাং জনগণদক উদ্বুি কযা এ অরধদপ্তদযয মূর দারয়ত্ব। রফগত রতন ফছদয মূরত গ্রাভীণ এরাকায় 

দচতনতামূরক ৩০০০৩টি চররিত্র প্রদ িনী; ৪৫৫০টি রফলয়রবরিক াংগীতানুষ্ঠান; ২৪২৬টি উন্মুি বফঠক/উঠান 

বফঠক/করভউরনটি বা, ৩৭৯৬৫টি ড়ক প্রচায/কথাভারা প্রচায  ২৬৯৮টি আদরাচনা বা/ভতরফরনভয় বা/ভররা 

ভাদফ ম্পাদন কযা দয়দছ। মাদত ফ িদভাট ১৩৩২৭১৪৬০ াংখ্যক দ িকদরাতায ভাগভ ঘদটদছ। এছাড়া ৪৪৬৩৮টি 

রএই কবাদযজ এফাং ১ সকাটি ১২ রক্ষ কর সাস্টায/ররপদরট/বুকদরট/পুরিকা/াভরয়কী প্রচায কযা দয়দছ।  

 

ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জমূ : 

 

 াাংগঠরনক কাঠাদভাদত জনফদরয স্বল্পতা 

 রফদ্যভান জনফর কাঠাদভায শূন্যদ পূযণ। 

 াাংগাঠরনক কাঠাদভাদত দ সৃজন  পুনরফ িন্যা। 

 উদজরা ম িাদয় তথ্য অরপ ম্প্রাযণ। 

 সজরা তথ্য কভদেক্স রনভ িাণ। 

 রদনভাবযান প্রচায উদমাগী রডরজটার মন্ত্রারতয স্বল্পতা। 

 

চযাদরঞ্জমূদয ভদে যদয়দছ, দ্রুত ব্যাক জনদগাষ্ঠীয সদাযদগাড়ায় উন্নয়ন ফাতিা সৌৌঁছাদনা এফাং জনগণদক 

প্রররক্ষত  উদ্বুি কযা। কদযানা রযরস্থরতদত প্রচাদযয জন্য জনভাদফ রযায কদয রফকল্প কাম িক্রভ ফািফায়ন।  

 

বরফষ্যৎ রযকল্পনা : 

 

 উদজরা ম িাদয় তথ্য অরপ ম্প্রাযণ এফাং সজরা ম িাদয় আধুরনক তথ্য কভদেক্স রনভ িাণ কদয তথ্য  

সমাগাদমাগ প্রযুরি রনব িয তথ্যদফা প্ররতষ্ঠা কযা।  

 

২০২০-২১ অথ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূ : 

 

 ড়দক ১২০০০ ইউরনট জনগুরুত্বপূণ ি ফাতিা প্রচায 

 ১০৫০০টি জনদচতনতামূরক চররিত্র  প্রাভাণ্যরচত্র প্রদ িনী অথফা ফাতিাফহুর সপস্টুন জনফহুর 

স্থাদন স্থান 

 ১০০০টি আদরাচনা বা/ভতরফরনভয় বা, ভররা ভাদফ  রশু ভাদফ আদয়াজন অথফা  

বাচু িয়ার বা আদয়াজন/ররবর রডদে সফাড ি স্থান 

 ১৫০০টি উঠান বফঠক/উন্মুক্ত বফঠক আদয়াজন (াধাযণবাদফ ১০০০টি, রবরড কদরয ভােদভ 

৫০০টি) 

 ১৬০০টি উদ্বুিকযণ াংগীতানুষ্ঠান আদয়াজন/সযকড িকৃত াংগীত প্রচায 

 ৩০০০টি দচতনতামূরক ফাতিা/রচত্র/কনদটন্ট অনরাইদন প্রচায 
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উক্রভরণকা (Preamble) 

 

 

 যকারয দপ্তয/াংস্থামূদয প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরি, স্বচ্ছতা  জফাফরদর সজাযদায কযা, সুান 

াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায রনরিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০৪১ এয মথামথ ফািফায়দনয রদক্ষয-  

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয তথ্য ভন্ত্রণারদয়য অধীন গণদমাগাদমাগ অরধদপ্তয এয দক্ষ ভারযচারক, 

গণদমাগাদমাগ অরধদপ্তয 

 

এফাং 

 

রচফ, তথ্য ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায এয ভদে ২০২০ াদরয জুরাই ভাদয ২৮ তারযদখ এই 

ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত দরা। 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররখত রফলয়মূদ ম্মত দরন: 
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সকন- ১ 

 

গণদমাগাদমাগ অরধদপ্তদযয রূকল্প, অরবরক্ষয, সকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং প্রধান 

কাম িাফরর 

 

১.১ রূকল্প: 

 

তথ্য  সমাগাদমাগ প্রযুরিরনব িয তথ্যদফা - ফ িত্র  কদরয জন্য 

 

১.২ অরবরক্ষয: 

 

যকাদযয নীরত  কাম িক্রদভয াদথ ব্যাক জনদগাষ্ঠীদক রফদল কদয প্রতযন্ত অঞ্চদরয জনদগাষ্ঠীদক 

 তথ্যদফায ভােদভ দচতন, উদ্বুি এফাং উন্নয়দনয ধাযায় ম্পৃিকযণ।  

 

১.৩ সকৌরগত উদেশ্যমূ: 

 

 ১.৩.১ অরধদপ্তদযয সকৌরগত উদেশ্যমূ 

১. গণদমাগাদমাগ  আন্তঃব্যরিক সমাগাদমাদগয ভােদভ যকাদযয নীরত  উন্নয়ন কাম িক্রভ ম্পদকি 

জনদচতনতা বতরয 

২.  উন্নয়ন  উদ্বুিকযণ ফাতিা সৌৌঁছাদত তথ্য  সমাগাদমাগ প্রযুরিয ব্যফায  

৩. রপডব্যাক াংগ্র 

  

 ১.৩.২ আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

১. দাপ্তরযক কভ িকাদে স্বচ্ছতা বৃরি  জফাফরদর রনরিতকযণ 

২. কভ যম্পাদদ্দন গবতীরতা অনয়ন ও সফায ভান বৃবদ্ধ 

৩. অবথ যক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

 

১.৪ প্রধান কাম িাফরর:  

 

১. গণদ্দমাগাদ্দমাগ ও অন্তঃব্যবক্তক সমাগাদ্দমাদ্দগয ভাধ্যদ্দভ তৃণমূর ম যায় ম যন্ত র্নগণদ্দক যকাদ্দযয নীবত ও 

উন্নয়ন কাম যক্রভ ম্পদ্দকয ফবত, ববক্ষ্ত ও উদ্বুদ্ধ কযা। 

২. প্রাভাণ্যবচত্র/চরবিত্র প্রদ যদ্দনয ভাধ্যদ্দভ যকাদ্দযয বফববন্ন উন্নয়নমূরক কাম যক্রদ্দভয প্রচায এফং উন্নয়ন ফাতযায 

ওয বনবভ যত সাস্টায, বরপদ্দরট, াভবয়কী ও ন্যান্য প্রচাযাভগ্রী বফতযণ কযা। 

৩. গণংগীত, গণংরা, থনাটক, বস্থযবচত্র প্রদ যনী , যচনা প্রবতদ্দমাবগতা , বশুদ্দভরা, ভবরা ভাদ্দফ , সপ্র 

বিবপং, ক্ষুদ্র ও খণ্ড -ভাদ্দফ, অদ্দরাচনা বা , উঠান বফঠক /উন্মুক্ত বফঠক , সনতৃস্থানীয় ব্যবক্তফদ্দগ যয ংগ্রদ্দণ 

ওবযদ্দয়দ্দেন কভ যারা ও প্রবক্ষ্ণ, ম যা বর প্রভৃবতয ভাধ্যদ্দভ র্নগণদ্দক যকাদ্দযয চরভান উন্নয়নমূরক কভ যকাদ্দণ্ড 

ম্পৃক্ত এফং উদ্বুদ্ধকযণ। 

৪. যকাদ্দযয বফববন্ন গুরুত্বপূণ য ও র্রুবয বফলদ্দয় (সমভন-দুদ্দম যাগকারীন বযবস্থবত ও তকযতা) ড়ক প্রচায। 

৫. বদ্দনভাদ্দটাগ্রাপ যাক্ট/চরবিত্র সন্সয যাক্ট রঙ্ঘন প্রবতদ্দযাদ্দধ বদ্দনভা র বযদ যন।  

৬. ববববঅআব/ববঅআবগদ্দণয নুষ্ঠান , র্াতীয়/অন্তর্যাবতক বদফ ও দ্দেরন এফং যকাদ্দযয বফববন্ন 

র্নগুরুত্বপূণ য নুষ্ঠাদ্দন ব্দমন্ত্র স্থান। 

৭. যকাদ্দযয ঊর্ধ্যতন কতৃযক্ষ্দ্দক যকাবয নী বত ও কাম যক্রভ ম্পদ্দকয র্নপ্রবতবক্রয়া (Feedback/ 

Reaction) ফবত কযা। 

৮. ন্ত্রা, র্বিফাদ, াভাবর্ক কূভণ্ডুকতা ও কুংস্কাদ্দযয বফরুদ্দদ্ধ র্নভত সৃবিয র্ন্য ফ যাধাযণদ্দক      

উদ্বুদ্ধ কযা। 

৯. যকাদ্দযয উন্নয়নমূরক কাম যক্রদ্দভয ওয বনয়বভত সপ্র বিবপং এয অদ্দয়ার্ন এফং  বধক প্রচাদ্দযয র্ন্য 

স্থানীয় ংফাদ ভাধ্যভ সফতায, সটবরববন, বঅআবড (PID) ও ফা (BSS)-এ সপ্র বযবরর্ সপ্রযণ কযা। 

১০. স্থানীয় গণভাধ্যভকভী এফং স্থানীয় প্রবতষ্ঠাদ্দনয াদ্দথ বরয়াদ্দর্োঁ যক্ষ্া কযা এফং তথ্য অদান -প্রদান কযা। 

১১. দ্দফ যাবয, অধুবনক তথ্য ও সমাগাদ্দমাগ প্রমৄবক্ত  ব্যফায কদ্দয প্রচায সকৌরমূদ্দক বধকতয কাম যকযী ও 

মৃদ্ধ কযা। 
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সকন-২ 

 

গণদমাগাদমাগ অরধদপ্তদযয রফরবন্ন কাম িক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত পরাপর/ প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

কভ িম্পাদন সূচকমূ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষণ রনধ িারযত রক্ষযভাত্রা অজিদনয সক্ষদত্র 

সমৌথবাদফ দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াংস্থামূদয নাভ 

উািসূত্র 

(Source of Data) ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

কাম িকয প্রচায কাম িক্রভ  

উন্নয়ন সমাগাদমাদগয প্রবৃরি 

এফাং ফঙ্গফন্ধুয জীফন কভ ি  

আদ ি রফলদয় দচতনতা 

বৃরি 

ড়দক প্রচারযত 

জনগুরুত্বপূণ ি ফাতিা 
াংখ্যা ১১৪৫০ ১১৫০০ ১২০০০ ১২৫০০ ১২৭০০ রডএপর 

সজরা তথ্য অরপমূ 

সথদক প্রাপ্ত ভারক প্ররতদফদন 

প্রদর িত চররিত্র/ 

প্রাভাণ্যরচত্র/স্থারত সপস্টুন 
াংখ্যা ১০২৬৮ ১০৪০০ ১০৫০০ ১০৬০০ ১০৭০০ -- 

সজরা তথ্য অরপমূ 

সথদক প্রাপ্ত ভারক প্ররতদফদন 

আদয়ারজত অদ্দরাচনা 

বা/ভতরফরনভয় বা/ 

কভ যারা, ভবরা ভাদ্দফ 

ও বশু সভরা/ ভাদ্দফ/ 

অদ্দয়াবর্ত বার্চযয়ার বা/ 

স্থাবত বডদ্দে সফাড য  

াংখ্যা ৯৫২ ৯৬০ ১০০০ ১০৫০ ১১০০ -- 
সজরা তথ্য অরপমূ 

সথদক প্রাপ্ত ভারক প্ররতদফদন 

আদয়ারজত উঠান 

বফঠক/উন্মুি বফঠক 
াংখ্যা ৮১৬ ৮৪০ ১০০০ ১০৫০ ১১০০ -- 

সজরা তথ্য অরপমূ 

সথদক প্রাপ্ত ভারক প্ররতদফদন 

রবরড কদরয ভােদভ 

আদয়ারজত উঠান বফঠক 

/উন্মুি বফঠক 

াংখ্যা -- ৫৬০ ৫০০ ৫৫০ ৬০০ -- 
সজরা তথ্য অরপমূ 

সথদক প্রাপ্ত ভারক প্ররতদফদন 

অদ্দয়াবর্ত “এদ্দা 

মুবক্তমৄদ্দদ্ধয গল্প শুবন” 

নুষ্ঠান/ ফিফন্ধুয ওয 

নরাআন বচত্রাংকন 

প্রবতদ্দমাবগতা 

াংখ্যা -- -- ১০০ -- -- -- 
সজরা তথ্য অরপমূ 

সথদক প্রাপ্ত ভারক প্ররতদফদন 
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সকৌরগত উদেশ্য, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

দ্ধবত 

(Calcula

tion 

method) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/রনণ িায়ক ২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২২-২৩ 
২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ অাধাযণ অরত 

উিভ 

উিভ চররত 

ভান 

চররত ভাদনয 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

অরধদপ্তদযয সকৌরগত উদেশ্যমূ 

 ১. গণদমাগাদমাগ 

 আন্তঃব্যরিক 

সমাগাদমাদগয 

ভােদভ যকাদযয 

নীরত  উন্নয়ন 

কাম িক্রভ ম্পদকি 

জনদচতনতা বতরয 

৫৫ 

১.১ ড়ক প্রচায 
ড়দক প্রচাযরযত 

জনগুরুত্বপূণ ি ফাতিা  

ক্রভপুরঞ্জ

ভূত 

াংখ্যা 

(ইউরনট) 
১২ ১১৪৫০ ১১৫০০ ১২০০০ ১১৮০০ ১১৭০০ ১১৬০০ ১১৫০০ ১২৫০০ ১২৭০০ 

১.২ জনদচতনতামূরক চররিত্র  

প্রাভাণ্যরচত্র প্রদ িন/ফাতিাফহুর সপস্টুন 

জনফহুর স্থাদন স্থান 

প্রদর িত চররিত্র/ 

প্রাভাণ্যরচত্র/স্থারত 

সপস্টুন 

ক্রভপুরঞ্জ

ভূত 
াংখ্যা ৮ ১০২৬৮ ১০৪০০ ১০৫০০ ১০৩০০ ১০২০০ ১০১০০ ১০০০০ ১০৬০০ ১০৭০০ 

১.৩ মুরজফফল ি  যকাদযয উন্নয়ন 

কাম িক্রদভয উয আদরাচনা 

বা/ভতরফরনভয় বা/কভ িারা, ভররা 

ভাদফ  রশু সভরা/ভাদফ 

আদয়াজন/বার্চযয়ার বা অদ্দয়ার্ন/ 

বববব বডদ্দে সফাড য স্থান 

আদয়ারজত অদ্দরাচনা 

বা/ভতরফরনভয় বা/ 

কভ িারা, ভবরা 

ভাদ্দফ ও বশু সভরা/ 

ভাদ্দফ/ অদ্দয়াবর্ত 

বার্চযয়ার বা/ স্থাবত 

বডদ্দে সফাড য  

ক্রভপুরঞ্জ

ভূত 
াংখ্যা ৮ ৯৫২ ৯৬০ ১০০০ ৯৮০ ৯৭০ ৯৬০ ৯৫০ ১০৫০ ১১০০ 

১.৪ উঠান বফঠক/উন্মুি বফঠক আদয়াজন 
আদয়ারজত উঠান 

বফঠক/উন্মুি বফঠক 

ক্রভপুরঞ্জ

ভূত 
াংখ্যা ৬ ৮১৬ ৮৪০ ১০০০ ৯৮০ ৯৭০ ৯৬০ ৯৫০ ১০৫০ ১১০০ 

১.৫ “এদ্দা মুবক্তমৄদ্দদ্ধয গল্প শুবন” 

নুষ্ঠান অদ্দয়ার্ন/ফিফন্ধুয ওয 

নরাআন বচত্রাংকন প্রবতদ্দমাবগতা 

অদ্দয়ার্ন 

অদ্দয়াবর্ত “এদ্দা 

মুবক্তমৄদ্দদ্ধয গল্প শুবন” 

নুষ্ঠান/ ফিফন্ধুয ওয 

বচত্রাংকন প্রবতদ্দমাবগতা 

ক্রভপুরঞ্জ

ভূত 
াংখ্যা ৫ -- -- ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৮ ৮৫ ১২০ ১৫০ 

১.৬ মুরজফফল ি  আথ িাভারজক রফরবন্ন 

রফলদয় উদ্বুিকযণ াংগীতানুষ্ঠান 

আদয়াজন/সযকড িকৃত ঐরূ াংগীত প্রচায 

আদয়ারজত উদ্বুিকযণ 

াংগীতানুষ্ঠান/প্রচারযত 

সযকড িকৃত াংগীত 

ক্রভপুরঞ্জ

ভূত 
াংখ্যা ৫ ১৪৯৬ ১৫৪০ ১৬০০ ১৫৫০ ১৫০০ ১৪৫০ ১৪০০ ১৬৫০ ১৬৫০ 

১.৭ রএই কবাদযজ রএই যফযাদয অনুষ্ঠান গড় 
% 

(চাবদায) 
৫ ১৪০০০ ১৪২০০ ৯০ ৮৮ ৮৪ ৮০ ৭৫ ৯০ ৯০ 

১.৮ সাস্টায/ররপদরট/ বুকদরট/পুরিকা/ 

াভরয়কী রফতযণ/প্রদ িন 

রফতযণকৃত সাস্টায/ 

ররপদরট/ বুকদরট/ 

পুরিকা/ াভরয়কী 

গড় % ৫ 
৩১.২৮ 

রক্ষ 
৯৮% ৯৮ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯৮ ৯৮ 

১.৯ সপ্রক্ষাগৃ রযদ িন রযদ িনকৃত সপ্রক্ষাগৃ 
ক্রভপুরঞ্জ

ভূত 
াংখ্যা ১ ৪০০ ৩৫০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১৫০ ১৫০ 

 

  সকন ৩ 
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সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

দ্ধবত 

(Calculati

on 

method) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/রনণ িায়ক ২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২২-২৩ 
২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ অাধাযণ অরত 

উিভ 

উিভ চররত 

ভান 

চররত ভাদনয 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

২.  উন্নয়ন  

উদু্বিকযণ ফাতিা 

সৌৌঁছাদত তথ্য  

সমাগাদমাগ প্রযুরিয 

ব্যফায 

১৫ 

২.১ অনরাইদন দচতনতামূরক 

ফাতিা/রচত্র/ কনদটন্ট প্রচায 

অনরাইদন প্রচারযত 

কনদটন্ট 

ক্রভপুরঞ্জ

ভূত 
াংখ্যা ৬ ১৭০৩ ২০০০ ৩০০০ ২৯৫০ ২৯০০ ২৮৫০ ২৮০০ ৩২০০ ৩৫০০ 

২.২ রবরড কদরয ভােদভ উঠান 

বফঠক/উন্মুি বফঠক আদয়াজন 

রবরড কদরয ভােদভ 

আদয়ারজত উঠান বফঠক/ 

উন্মুি বফঠক 

ক্রভপুরঞ্জ

ভূত 
াংখ্যা ৫ -- ৫৬০ ৫০০ ৪৮০ ৪৭০ ৪৬০ ৪৫০ ৫৫০ ৬০০ 

২.৩ স্থাবত এরআবড বিদ্দন মুবর্ফফদ্দল যয 

কনদ্দটে/উন্নয়ন ফাতযা/ দ্দচতনতামূরক 

ফাতযা প্রচায 

এরআবড বিদ্দন প্রচাবযত 

উন্নয়ন/ দ্দচতনতামূরক 

ফাতযা  

ক্রভপুরঞ্জ

ভূত 
াংখ্যা ৪ -- -- ৬০০ ৫৬০ ৫৪০ ৫২০ ৫০০ ৭০০ ৮০০ 

৩. রপডব্যাক 

াংগ্র 
৫ 

৩.১ যকাদযয াভরগ্রক কাম িক্রদভয 

য ারক্ষক জনভত  জনপ্ররতরক্রয়া 

প্ররতদফদন 

সপ্ররযত ারক্ষক জনভত 

প্ররতদফদন 

ক্রভপুরঞ্জ

ভূত 
াংখ্যা ৩ - ১৫১৮ ১২০০ ১১৫০ ১১০০ ১০৫০ ১০০০ ১২৫০ ১২৫০ 

৩.২ অরধদপ্তদযয ফািফারয়ত কাম িক্রদভয 

য বত্রভারক  জনভত প্ররতদফদন 

সপ্ররযত বত্রভারক 

জনভত প্ররতদফদন 

ক্রভপুরঞ্জ

ভূত 
াংখ্যা ২ - ২৫০ ২৫০ ২৩০ ২২০ ২১০ ২০০ ২৫০ ২৫০ 
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আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ, ২০২০-২১ 

 

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

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সুচদকয ভান 

(Weight of 

PI) 

রক্ষযভাত্রা ২০২০-২১ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত উিভ 

(Very 

Good) 

উিভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররতভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১.  দাপ্তরযক 

কভ িকাদে স্বচ্ছতা 

বৃরি  

জফাফরদর 

রনরিতকযণ 

১০ 

১.১ ফাবল যক কভ যম্পাদন র্চবক্ত 

(এবএ) ফাস্তফায়ন 

১.১.১ এবএ’য কর বত্রভাবক 

প্রবতদ্দফদন ওদ্দয়ফাআদ্দট প্রকাবত 
াংখ্যা ২ ৪ - - - - 

১.১.২ এবএ টিদ্দভয ভাবক বা 

নুবষ্ঠত 
ংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

১.২ শুিাচায/উিভ চচ িায রফলদয় 

অাংীজনদদয দঙ্গ ভতরফরনভয় 
১.২.১ ভতরফরনভয় বা অনুরষ্ঠত াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

১.৩ ববদ্দমাগ প্রবতকায ব্যফস্থা 

বফলদ্দয় সফাগ্রীতা/ংীর্নদ্দদয 

ফবতকযণ 

১.৩.১ ফবতকযণ বা অদ্দয়াবর্ত ংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

১.৪ সফা প্রদান প্রবতশ্রুবত বফলদ্দয় 

সফাগ্রীতাদ্দদয ফবতকযণ 
১.৪.১ ফবতকযণ বা অদ্দয়াবর্ত ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

১.৫ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদ 

ংক্রান্ত বত্রভাবক প্রবতদ্দফদন উর্ধ্যতন 

কতৃযদ্দক্ষ্য বনকট সপ্রযণ 

১.৫.১ বত্রভাবক প্রবতদ্দফদন সপ্রবযত ংখ্যা ২ ৪ ৩ - - - 

২. কভ যম্পাদদ্দন 

গবতীরতা 

অনয়ন ও সফায 

ভান বৃবদ্ধ 

৯ 

২.১ আ-নবথ ফাস্তফায়ন ২.১.১ আ- নবথদ্দত সনাট বনষ্পবিকৃত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

২.২ বডবর্টার সফা চালুকযণ 
২.২.১ একটি নতুন বডবর্টার সফা 

চালুকৃত 
ংখ্যা ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১ - 

২.৩ সফা বর্কযণ 
২.৩.১ একটি বর্কৃত সফা বধদ্দক্ষ্দ্দত্র 

ফাস্তফাবয়ত 
ংখ্যা ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১ - 

২.৪ কভ যচাযীদ্দদয প্রবক্ষ্ণ প্রদান 

২.৪.১ প্রদ্দতযক কভ যচাবযয র্ন্য প্রবক্ষ্ণ 

অদ্দয়াবর্ত 
র্নঘো ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ - 

২.৪.২ ১০ভ সগ্রড ও তদুর্ধ্য প্রদ্দতযক 

কভ যচাযীদ্দক এবএ বফলদ্দয় প্রদি প্রবক্ষ্ণ 
র্নঘো ১ ৫ ৪ - - - 

২.৫ এবএ ফাস্তফায়দ্দন প্রদ্দণাদনা 

প্রদান 

২.৫.১ নুযনতভ একটি অওতাধীন 

দপ্তয/একর্ন কভ যচাযীদ্দক এবএ 

ফাস্তফায়দ্দনয র্ন্য প্রদ্দণাদনা প্রদানকৃত 

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

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সুচদকয ভান 

(Weight of 

PI) 

রক্ষযভাত্রা ২০২০-২১ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত উিভ 

(Very 

Good) 

উিভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররতভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

৩. অবথ যক ও 

ম্পদ 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

৬ 

 ৩.১ ফাবল যক ক্রয় বযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

৩.১.১ ক্রয় বযকল্পনা নুমায়ী ক্রয় 

ম্পাবদত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

৩.২ ফাবল যক উন্নয়ন কভ যসূবচ 

(এবডব)/ফাদ্দর্ট ফাস্তফায়ন 

৩.২.১ ফাবল যক উন্নয়ন কভ যসূবচ (এবডব)/ 

ফাদ্দর্ট ফাস্তফাবয়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

৩.৩ বডট অবি বনষ্পবি 

কাম যক্রদ্দভয উন্নয়ন 

৩.৩.১ বত্রক্ষ্ীয় বায় উস্থাদ্দনয র্ন্য 

ভন্ত্রণারদ্দয় প্রস্তাফ সপ্রবযত 
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

৩.৩.২ বডট অবি বনষ্পবিকৃত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

৩.৪ ারনাগাদকৃত স্থাফয ও স্থাফয 

ম্পবিয তাবরকা ভন্ত্রণারয়/বফবাদ্দগ 

সপ্রযণ 

৩.৪.১ ারনাগাদকৃত স্থাফয ও স্থাফয 

ম্পবিয তাবরকা ভন্ত্রণারয়/বফবাদ্দগ 

সপ্রবযত 

তাবযখ ১ ১৫.১২.২০ ১৫.০১.২১ ১৫.০২.২১ - - 
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আরভ, ভারযচারক, গণদমাগাদমাগ অরধদপ্তয, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয তথ্য ভন্ত্রণারদয়য রচদফয রনকট অঙ্গীকায কযরছ 

সম, এ চুরিদত ফরণ িত পরাপর অজিদন দচষ্ট থাকফ। 

 

আরভ, রচফ, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয তথ্য ভন্ত্রণারদয়য প্ররতরনরধ রদদফ গণদমাগাদমাগ অরধদপ্তদযয ভারযচারক এয 

রনকট অঙ্গীকায কযরছ সম, এই চুরিদত ফরণ িত পরাপর অজিদন প্রদয়াজনীয় দমারগতা প্রদান কযফ।  

 

স্বাক্ষরযত : 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভারযচারক 

গণদমাগাদমাগ অরধদপ্তয 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 তারযখ :   

রচফ 

তথ্য ভন্ত্রণারয় 

 তারযখ :   
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াংদমাজনী-১ 

 

 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

 

ক্ররভক নাং ব্দাংদক্ষ রফফযণ 

১ রএই াফররক এদে ইকুইদভন্ট 

২ রআইরড সপ্র ইনপযদভন রডাট িদভন্ট 

৩ ফা ফাাংরাদদ াংফাদ াংস্থা 

৪ রডএপর রডাট িদভন্ট অফ রপল্ম এে াফররদকন্স 
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াংদমাজনী-২ 

কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফািফায়নকাযী কাম িারয়মূ এফাং রযভা িরত-এয রফফযণ 
 

ক্র.নাং কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক কাম যক্রদ্দভয রফফযণ ফািফায়নকাযী 

অনুরফবাগ, 

অরধাখা, াখা 

প্রদি প্রভাণক প্রভাণদকয উাি সূত্র 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ 

১.১ ড়ক প্রচায 
ড়দক প্রচারযত জনগুরুত্বপূণ ি 

ফাতিা 

যকারয/জনস্বাথ ি াংরিষ্ট রফরবন্ন রফলদয় সরাকভাগদভয স্থাদন 

ড়ক প্রচায/ভাইরকাং কযা য়। 

প্রচায াখা এফং 

ভবরা ও ভন্বয় 

াখা 

ফাস্তফায়ন প্রবতদ্দফদন ও 

দ্দযর্বভন বযদ যন প্রবতদ্দফদন 

সজরা তথ্য অরপমূ দত প্রাপ্ত 

প্ররতদফদন, রযদ িন প্ররতদফদন  

দয়ফাইট/সপবুক সজ 

১.২ জনদচতনতামূরক চররিত্র  

প্রাভাণ্যরচত্র প্রদ িন/ফাতিাফহুর সপস্টুন জনফহুর 

স্থাদন স্থান 

প্রদর িত চররিত্র/ 

প্রাভাণ্যরচত্র/স্থারত সপস্টুন 

তথ্য অরপমূ কর্তিক গ্রাভ এরাকায়/দয/প্রতযন্ত অঞ্চদর 

রফরবন্ন রফলদয় চররিত্র প্রদ িন কযা য়। রফকল্প রদদফ 

ফাতিাফহুর সপস্টুন স্থান কযা য়। 

প্রচায াখা এফং 

ভবরা ও ভন্বয় 

াখা 

ফাস্তফায়ন প্রবতদ্দফদন ও 

দ্দযর্বভন বযদ যন প্রবতদ্দফদন 

সজরা তথ্য অরপমূ দত প্রাপ্ত 

প্ররতদফদন, অনুষ্ঠান রযদ িন প্ররতদফদন 

 দয়ফাইট/ সপবুক সজ 

১.৩ মুরজফফল ি  যকাদযয উন্নয়ন 

কাম িক্রদভয উয আদরাচনা বা/ ভতরফরনভয় 

বা/ কভ িারা, ভররা ভাদফ  রশু 

সভরা/ভাদফ আদয়াজন/বার্চযয়ার বা 

অদ্দয়ার্ন/ বববব বডদ্দে সফার্ড স্থান 

আদয়ারজত অদ্দরাচনা 

বা/ভতরফরনভয় বা/কভ িারা, 

ভবরা ভাদ্দফ ও বশু সভরা/ 

ভাদ্দফ/ বডদ্দে সফাড য স্থাবত 

মুরজফফল ি  যকাদযয উন্নয়ন কাম িক্রদভয উয আদরাচনা বা/ 

ভতরফরনভয় বা/কভ িারা/ভররা ভাদফ/রশু ভাদফ কযা 

য়। রফকল্প রদদফ বার্চযয়ার বা অদ্দয়ার্ন/বববব বডদ্দে 

সফাড য স্থান কযা য়। 

প্রচায াখা এফং 

ভবরা ও ভন্বয় 

াখা 

ফাস্তফায়ন প্রবতদ্দফদন ও 

দ্দযর্বভন বযদ যন প্রবতদ্দফদন 

সজরা তথ্য অরপমূ দত প্রাপ্ত 

প্ররতদফদন, রত্রকায রিরাং, রযদ িন 

প্ররতদফদন  দয়ফাইট/সপবুক সজ 

১.৪ উঠান বফঠক/উন্মুি বফঠক আদয়াজন 
আদয়ারজত উঠান বফঠক/উন্মুি 

বফঠক 

প্রতযন্ত অঞ্চদর/গ্রাদভ রগদয় ফারড়য আরঙ্গনায় জনদচতনতা  

তথ্য অরধকায াংক্রান্ত রফরবন্ন রফলদয় জনাধাযণদক রনদয় বফঠক 

কযা য়। কদযানা রযরস্থরতদত সকফর গ্রীন সজাদন স্বাস্থযরফরধ  

াভারজক দূযত্ব সভদন ীরভত াংখ্যক অাংগ্রণকাযী রনদয় এ 

বফঠক আদয়াজন কযা য়। 

প্রচায াখা এফং 

ভবরা ও ভন্বয় 

াখা 

ফাস্তফায়ন প্রবতদ্দফদন ও 

দ্দযর্বভন বযদ যন প্রবতদ্দফদন 

সজরা তথ্য অরপমূ দত প্রাপ্ত 

প্ররতদফদন, রযদ িন প্ররতদফদন  

দয়ফাইট /সপবুক সজ 

১.৫ “এদ্দা মুবক্তমৄদ্দদ্ধয গল্প শুবন” নুষ্ঠান 

অদ্দয়ার্ন/ফিফন্ধুয ওয নরাআন বচত্রাংকন 

প্রবতদ্দমাবগতা অদ্দয়ার্ন 

অদ্দয়াবর্ত নুষ্ঠান/ বচত্রাংকন 

প্রবতদ্দমাবগতা 

ফীয মুবক্তদ্দমাদ্ধাদ্দদয ংগ্রদ্দণ “এদ্দা মুবক্তমৄদ্দদ্ধয গল্প শুবন” 

নুষ্ঠান অদ্দয়ার্ন কযা য়। বফকল্প বদ্দদ্দফ ফিফন্ধুয ওয 

নরাআন বচত্রাংকন প্রবতদ্দমাবগতা অদ্দয়ার্ন কযা য়। 

প্রচায াখা 
ফাস্তফায়ন প্রবতদ্দফদন ও 

দ্দযর্বভন বযদ যন প্রবতদ্দফদন 

সজরা তথ্য অরপমূ দত প্রাপ্ত 

প্ররতদফদন, রত্রকায রিরাং, রযদ িন 

প্ররতদফদন  দয়ফাইট /সপবুক সজ 

১.৬ মুরজফফল ি  আথ িাভারজক রফরবন্ন 

রফলদয় উদ্বুিকযণ াংগীতানুষ্ঠান 

আদয়াজন/সযকড িকৃত ঐরূ াংগীত প্রচায 

আদয়ারজত উদ্বুিকযণ 

াংগীতানুষ্ঠান/প্রচারযত 

সযকড িকৃত াংগীত 

মুরজফফল ি  আথ িাভারজক রফরবন্ন রফলদয় (সমভন- সখ ারনা 

১০টি উদদ্যাগ (ব্র্যারোং), ফাল্যরফদয় রনদযাধ, ভার্তদুগ্ধান, কদযানা 

রযরস্থরতদত স্বাস্থযরফরধ ইতযারদ) জনগণদক উদ্বুু্িকযদণয জন্য 

াংগীতানুষ্ঠান আদয়াজন কযা য়। রফকল্প রদদফ সযকড িকৃত 

ঐরূ াংগীত প্রচায কযা য়। 

প্রচায াখা এফং 

ভবরা ও ভন্বয় 

াখা 

ফাস্তফায়ন প্রবতদ্দফদন ও 

দ্দযর্বভন বযদ যন প্রবতদ্দফদন 

সজরা তথ্য অরপমূ দত প্রাপ্ত 

প্ররতদফদন  রযদ িন প্ররতদফদন  

দয়ফাইট/সপবুক সজ 

১.৭ রএই কবাদযজ রএই যফযাকৃত অনুষ্ঠান 

ভাভান্য যাষ্ট্ররত/ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী/ভাননীয় ভন্ত্রী/রবআইরদদয 

অনুষ্ঠান, যকারয/জনস্বাথ ি াংরিষ্ট রফরবন্ন অনুষ্ঠান/বা/জনবায় রএই 

কবাদযজ প্রদান কযা য়। 

বফতযণ াখা 
ফাস্তফায়ন প্রবতদ্দফদন ও 

দ্দযর্বভন বযদ যন প্রবতদ্দফদন 

সজরা তথ্য অরপমূ দত প্রাপ্ত প্ররতদফদন  

রযদ িন প্ররতদফদন 

১.৮ সাস্টায/ররপদরট/ বুকদরট/পুরিকা/ 

াভরয়কী রফতযণ/প্রদ িন 

রফতযণকৃত সাস্টায/ ররপদরট/ 

বুকদরট/পুরিকা/ াভরয়কী 

বফববন্ন ভন্ত্রণারয় /দপ্তয/ংস্থা দ্দত প্রাপ্ত যকাবয /র্নস্বাদ্দথ য 

ংবিি সাস্টায /পুবস্তকা/বুকদ্দরট আতযাবদ প্রদ যন /বফতযণ/প্রচায 

কযা য়। 

প্রচায াখা 
ফাস্তফায়ন প্রবতদ্দফদন ও 

দ্দযর্বভন বযদ যন প্রবতদ্দফদন 

সজরা তথ্য অরপমূ দত প্রাপ্ত 

প্ররতদফদন, রযদ িন প্ররতদফদন  

দয়ফাইট /সপবুক সজ 

১.৯ সপ্রক্ষাগৃ রযদ িন রযদ িনকৃত সপ্রক্ষাগৃ 

তথ্য ভন্ত্রণারদয়য রনদদ িদ সজরা টাস্কদপাদ িয দস্য রদদফ 

সদব্যাী সপ্রক্ষাগৃমূদয অফস্থা/প্রদ িন ব্যফস্থা/প্রদ িনী 

দযজরভন রযদ িন কযা য়। 

প্রচায াখা 
ফাস্তফায়ন প্রবতদ্দফদন ও 

দ্দযর্বভন বযদ যন প্রবতদ্দফদন 

সজরা তথ্য অরপমূ দত প্রাপ্ত 

প্ররতদফদন, রযদ িন প্ররতদফদন 
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ক্র.নাং কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক কাম যক্রদ্দভয রফফযণ ফািফায়নকাযী 

অনুরফবাগ, 

অরধাখা, াখা 

প্রদি প্রভাণক প্রভাণদকয উাি সূত্র 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

২ 

২.১ অনরাইদন দচতনতামূরক ফাতিা/রচত্র/ 

কনদটন্ট প্রচায 
অনরাইদন প্রচারযত কনদটন্ট 

অনরাইদন দচতনতামূরক ফাতিা/রচত্র/ কনদটন্ট প্রচায কযা য়  

প্রচায াখা 
ফাস্তফায়ন প্রবতদ্দফদন ও 

দ্দযর্বভন বযদ যন প্রবতদ্দফদন 

সজরা তথ্য অরপমূ দত প্রাপ্ত 

প্ররতদফদন, রযদ িন প্ররতদফদন  

দয়ফাইট /সপবুক সজ 

২.২ রবরড কদরয ভােদভ উঠান 

বফঠক/উন্মুি বফঠক আদয়াজন 

রবরড কদরয ভােদভ 

আদয়ারজত উঠান বফঠক/উন্মুি 

বফঠক 

যকারয/জনস্বাথ ি াংরিষ্ট রফরবন্ন রফলদয় রবরড কদরয ভােদভ 

উঠান বফঠক/উন্মুি বফঠক আদয়াজন কযা য়। 

প্রচায াখা এফং 

ভবরা ও ভন্বয় 

াখা 

ফাস্তফায়ন প্রবতদ্দফদন ও 

দ্দযর্বভন বযদ যন প্রবতদ্দফদন 

সজরা তথ্য অরপমূ দত প্রাপ্ত 

প্ররতদফদন, রযদ িন প্ররতদফদন  

দয়ফাইট/সপবুক সজ 

২.৩ স্থাবত এরআবড বিদ্দন মুবর্ফফদ্দল যয 

কনদ্দটে/উন্নয়ন ফাতযা/ দ্দচতনতামূরক ফাতযা 

প্রচায 

এরআবড বিদ্দন প্রচাবযত উন্নয়ন/ 

দ্দচতনতামূরক ফাতযা  

স্থাবত এরআবড বিদ্দন উন্নয়ন ফাতযা / দ্দচতনতামূরক ফাতযা প্রচায 

কযা য়। 

প্রচায াখা এফং 

মন্ত্রাবত 

যক্ষ্ণাদ্দফক্ষ্ণ াখা 

ফাস্তফায়ন প্রবতদ্দফদন ও 

দ্দযর্বভন বযদ যন প্রবতদ্দফদন 

ংবিি সজরা তথ্য অরপমূ দত প্রাপ্ত 

প্ররতদফদন, রযদ িন প্ররতদফদন  

দয়ফাইট/ সপবুক সজ 

৩ 

৩.১ যকাদযয াভরগ্রক কাম িক্রদভয য 

ারক্ষক জনভত  জনপ্ররতরক্রয়া প্ররতদফদন 

সপ্ররযত ারক্ষক জনভত 

প্ররতদফদন 

যকাদযয াভরগ্রক কাম িক্রদভয য সজরা তথ্য অরপমূ 

সথদক ারক্ষক রবরিদত জনভত  জনপ্ররতরক্রয়া প্ররতদফদন 

াংগ্র কযা য়। 

তথ্য ও ডকুদ্দভদ্দেন 

াখা 

ফাস্তফায়ন প্রবতদ্দফদন ও 

দ্দযর্বভন বযদ যন প্রবতদ্দফদন 

সজরা তথ্য অরপমূ দত প্রাপ্ত 

প্ররতদফদন  রযদ িন প্ররতদফদন 

৩.২ অরধদপ্তদযয ফািফারয়ত কাম িক্রদভয য 

বত্রভারক  জনভত প্ররতদফদন 

 সপ্ররযত বত্রভারক জনভত 

প্ররতদফদন 

অরধদপ্তদযয ফািফারয়ত কাম িক্রদভয য সজরা তথ্য অরপমূ 

সথদক বত্রভারক রবরিদত  জনভত প্ররতদফদন াংগ্র কযা য়।  

তথ্য ও ডকুদ্দভদ্দেন 

াখা 

ফাস্তফায়ন প্রবতদ্দফদন ও 

দ্দযর্বভন বযদ যন প্রবতদ্দফদন 
সজরা তথ্য অরপমূ দত প্রাপ্ত 

প্ররতদফদন  রযদ িন প্ররতদফদন 
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াংদমাজনী-৩ 

 

অন্য ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থায রনকট সুরনরদ িষ্ট কভ িম্পাদন চারদামূ 

 

 

প্ররতষ্ঠাদনয নাভ াংরিষ্ট কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকট চারদা/প্রতযাা চারদা/প্রতযাায সমৌরিকতা প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

রডএপর 
জনদচতনতামূরক চররিত্র 

 প্রাভাণ্যরচত্র প্রদ িন 

প্রদর িত চররিত্র  

প্রাভাণ্যরচত্র 
যফযা/প্রারপ্ত 

তথ্যদফা, যকাদযয নীরত  

কাম িক্রভ এফাং উন্নয়ন ফাতিা 
চররিত্র প্রদ িনী রফরিত দফ 

রডএপর 
সাস্টায/ররপদরট/ বুকদরট/ 

পুরিকা/ াভরয়কী প্রচায 

প্রচারযত সাস্টায/ররপদরট/ 

বুকদরট/ পুরিকা/ াভরয়কী 
যফযা/প্রারপ্ত 

তথ্যদফা, যকাদযয নীরত  

কাম িক্রভ এফাং উন্নয়ন ফাতিা 
মুবদ্রত াভগ্রীয প্রচায বফবিত দ্দফ। 
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