
                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রেজিস্ট্রাে, খুলনা কৃজি জিশ্বজিদ্যালয় 

এিং 

সজিি, িাংলাদেশ জিশ্বজিদ্যালয় মঞ্জুেী কজমশন 

 

 

 

 

 

 

 

বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১ জুলাই, ২০২২ - ৩০ জুন, ২০২৩ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদদশ সরকার 

 

 

 

 

 

রেজিস্ট্রাে, খুলনা কৃজি জিশ্বজিদ্যালয় 

এিং 

সজিি, িাংলাদেশ জিশ্বজিদ্যালয় মঞ্জুেী কজমশন 

 

এর র্দে স্বাক্ষর্রত 

 

 

 

বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১ জুলাই ২০২২ - ৩০ জুন ২০২৩ 
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কম মসম্পােদনে সাজি মক জিত্র  

সাম্প্রজতক অিমন, িযাদলঞ্জ এিং ভজিষ্যৎ পজেকল্পনা 

 

সাম্প্রজতক িছেসমূদেে (৩ িছে) প্রিান অিমনসমূে 

িাংলাদেদশে েজেণাঞ্চদলে কৃজি জশো, গদিিণা, প্রযুজি ও রকৌশল উদ্ভািন এিং েস্তান্তেসে জনজিতকেদণে জনজমদে িাজতে জপতা 

িেিন্ধু রশখ মুজিবুে েেমাদনে সুদ াগ্য কন্যা িনদনত্রী রশখ োজসনাে প্রজতশ্রুজতে পজেদপ্রজেদত ২০১৫ সাদলে ১৪ জুলাই খুলনা কৃজি 

জিশ্বজিদ্যালয় আইন পাশ েয়। পেিতীদত খুকৃজি’ে প্রজতষ্ঠাতা ভাইস িযাদেলে প্রদফসে ড. রমাোঃ শেীদুে েেমান খান এে ঐকাজন্তক 

প্রদিষ্টায় ৪ এজপ্রল ২০১৯ তাজেদখ জিশ্বজিদ্যালদয়ে জশো কা মক্রম আনুষ্ঠাজনকভাদি শুভ উদবািন কদেন গণপ্রিাতন্ত্রী িাংলাদেশ 

সেকাদেে মাননীয় জশোমন্ত্রী ড. েীপু মজন, এম.জপ.। 

 

ইউজিজস রেদক ৫টি অনুিদেে অিীদন ৪৩টি জিভাদগ জশোক্রম কা মক্রম পজেিালনাে অনুদমােন পাওয়া জগদয়দছ। উি অনুিদে রকাজভড-

১৯ মোমাজেদতও অনলাইন ক্লাস ও পেীো িলমান জছল। অস্থায়ী ক যাম্পাদস ল্যািদেটেী স্থাপন কো েদয়দছ। KAURES এে মাি যদম 

৭টি গদিিণা প্রকল্প প্রোন কো েদয়দছ। অস্থায়ী ক যাম্পাদস গুচ্ছ পদ্ধজতদত ২০২০-২০২১ জশোিদি মে ১ম িি ম স্নাতক রেজণে ভজতম পেীো 

সফলভাদি সম্পন্ন েদয়দছ। খুকৃজি’ে ২য় সংজিজিসে জিজভন্ন নীজতমালা প্রণয়ন কো েদয়দছ। এছাড়া একটি পূণ মাে অগ মাদনাগ্রাম প্রস্তুত 

কদে ইউজিজসদত িমা প্রোন কো েদয়দছ।  

 

কদোনাকালীন সমদয় মাননীয় প্রিানমন্ত্রী রশখ োজসনাে ত্রাণ তেজিদল আজে মক অনুোন প্রোন। ‘দিতনায় মুজিি’ নাদম অস্থায়ী ক যাম্পাদস 

িাজতে জপতা িেিন্ধু রশখ মুজিবুে েেমাদনে একটি মুে যাল স্থাপন কো েদয়দছ। জফজিজিজলটি স্টাজড প্রকদল্পে মাধ্যদম মাস্টাে প্লান 

প্রণয়ন কদে, ৫ িছে রময়ােী খুকৃজি স্থাপন শীি মক প্রকল্প জশো মন্ত্রণালদয় অনুদমােদনে অদপোয় আদছ। িলিায়ু পজেিতমন ট্রাস্ট ফাদেে 

অে মায়দন একটি গদিিণা প্রকল্প কা মক্রম িালমান েদয়দছ। ২০২১ সাদল এজপএদত খুকৃজি ১১তম স্থান অিমন কদেদছ।  

 

সমস্যা এিং িযাদলঞ্জসমূে 

জিশ্বজিদ্যালদয়ে িজম অজিগ্রেণ, একাদডজমক ভিন, প্রশাসজনক ভিন, জিদশিাজয়ত গদিিণাগাে, আিাজসক েল জনম মাণসে 

জশেক/কম মকতমা/কম মিােীদেে আিাসন সমস্যা সমািাদনে লদেয প্রদয়ািনীয় অিকাঠাদমাগত সুজিিাজে বৃজদ্ধ কো; কৃজিে আধুজনকায়ন, 

কৃজিদত তথ্য ও র াগাদ াগ প্রযুজিে ব্যিোে, কাজেগজে, নতুন নতুন অনুিজেয় জিিয় রখালা; রকাস ম কাজেকুলাম, পাঠোন পদ্ধজত ও 

গদিিণা জিিদয় উচ্চতে প্রজশেদণে মাধ্যদম েে মানিসম্পে ততজেসে জশেক, কম মকতমা ও কম মিােীদেে কম মেেতা বৃজদ্ধে িন্য 

রপশাগত প্রজশেণ প্রোন কো।  

ভজিষ্যৎ পজেকল্পনা 

জিশ্বজিদ্যালদয়ে পজেকল্পনা অনু ায়ী ৭টি অনুিদে জশোেী ভজতম কো েদি। িাংলাদেদশে েজেণাঞ্চদলে পজেিতমনশীল লিনাি ও 

িলিায়ু সজেষ্ণু নতুন প্রযুজি উদ্ভািন ও েস্তান্তে এিং কৃজি উৎপােন বৃজদ্ধে মাধ্যদম রেদশ সুিম ও জনোপে খাদ্য জনোপো িলয় জনজিত 

কো এই জিশ্বজিদ্যালদয়ে অন্যতম লেয। িতমমাদন ১৫০০ একে িজম অজিগ্রেদণে প্রজক্রয়াসে জিশ্বজিদ্যালদয়ে অিকাঠাদমা ততেীে প্রকল্প 

প্রণয়ন িলমান েদয়দছ। প্রস্তাজিত প্রকদল্পে মাধ্যদম প্রােজমক প মাদয় ৭টি অনুিদেে অজিদন ৫১টি জিভাদগে জশো কা মক্রম পজেিালনাে 

প্রদয়ািনীয় জশো সুজিিাজে জিদশি কদে একাদডজমক ভিন, প্রশাসজনক ভিন, জিজভন্ন ফাম ম, কৃজি খামাে, মৎস্য খামাে, ল্যািদেটজে, 

ওয়াকমসপ, ইোজস্ট্র, গদিিণাে স্থান, ইনজস্টটিউট ইতযাজে জনম মাণ/স্থাপন প মায়ক্রদম প্রজতষ্ঠা কো েদি। রেদশে খাদ্য ও পুজষ্ট জনোপো 

জনজিতকেদণ েে কৃজিজিে গদড় রতালা। জবপাজেক সেদ াজগতাে আওতায় উচ্চ জশোে সুদ াগ সৃজষ্ট, জভজিটিং প্রদফসেজশপ এিং 

রেজশ/জিদেজশ জবপাজেক/িহুপাজেক গদিিণা কা ম পজেিালনায় আজে মক সোয়তা বৃজদ্ধ কো।   

২০২২-২৩ অে মিছদেে সম্ভাব্য প্রিান অিমনসমূে 

িজম অজিগ্রেণ, ৫ িছে রময়ােী খুলনা কৃজি জিশ্বজিদ্যালয় স্থাপন শীি মক প্রকদল্পে প্রিান অেসমূদেে কা মক্রম শুরু কোসে উচ্চতে 

গদিিণাে সুদ াগ সৃজষ্ট, নতুন ফযাকাজিদত জশোেী ভজতম এিং রেশী ও জিদেশী প্রজতষ্ঠাদনে সাদে সমদ াতা চুজি স্বােে। 
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প্রস্তািনা 

প্রার্তষ্ঠার্নক দক্ষতা বৃর্ি, স্বচ্ছতা ও জবাবর্দর্হ সজারদার করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদদর 

র্থার্থ ব্যবহার র্নর্িতকরদণর র্ােদর্  রূপকল্প ২০৪১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

রেজিস্ট্রাে, খুলনা কৃজি জিশ্বজিদ্যালয় 

এবাং 

সর্িব, বাাংলাদদশ র্বশ্বর্বদ্যালয় র্ঞ্জুরী কর্র্শন 

এর র্দে ২০২২ সাদলে জুন মাদসে .........................তার্রদে এই বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি  

স্বাক্ষর্রত হল।   

 

এই  চুর্িদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ র্নম্নর্লর্েত র্বষয়সমূদহ সম্মত হদলন:  
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সসকশন ১ 

র্বিাগীয় অর্িদসর রূপকল্প (Vision), অজভলেয (Mission), কম মসম্পােন রেত্র এিং কা মািজল 

১.১ রূপকল্প (Vision):                                      
কৃজি ব্যিস্থাপনাে মাধ্যদম েে মানি সম্পে ততজে সে উচ্চতে কৃজি জশো, গদিিণা, প্রযুজি ও রকৌশল উদ্ভািন ও েস্তান্তে এিং 

সদি মাপজে জনজিতকেণ। 

 

১.২ অর্িলক্ষয (Mission): 
রেদশে কম মসংস্থান, োজেদ্র জিদমািন এিং খাদ্য ও পুজষ্টে জনোপোিলায় সৃজষ্টে লদেয মানসম্পন্ন যুদগাপদ াগী কৃজি জশোসে 

গদিিণা, প্রযুজি ও রকৌশল উদ্ভািন, সম্প্রসােণ, েস্তান্তে, প্রজশেণ এিং জব-পাজেক/ িহু পাজেক উদদ্যাগ গ্রেণ। 

 

১.৩ কর্ িসম্পাদদনর সক্ষত্র : 

১)  উচ্চতে কৃজি জশো ব্যিস্থাপনায় গুণগতমান জনজিতকেণ 

২)  উচ্চতে কৃজি জশো ও গদিিণায় অজিকতে সম্প্রসােণ 

৩)  রটকসই কৃজি প্রযুজি উদ্ভািন, গদিিণা, েস্তান্তে, সম্প্রসােণ ও জনজিতকেণ 

৪)  উচ্চতে কৃজি জশোে উন্নয়দন সেদ াগীতা ও সমদ াতা স্বােে 

 

সুশাসন ও সংস্কােমূলক কম মসম্পােদনে রেত্র (মজন্ত্রপজেিে জিভাগ কর্তমক জনি মাজেত) 

১)  সুশাসন ও সংস্কােমূলক কা মক্রম রিােোেকেণ 

 

১.৪ কার্ িাবর্ল:  
 

১)  কৃজি জিজ্ঞাদনে জিজভন্ন রেদত্র অগ্রসেমান জিদশ্বে সাদে সংগজত েো ও সমতা অিমন। িাতীয় প মাদয় কৃজি জিজ্ঞাদনে 

সজেত সম্পকমযুি জিিয়সমূদেে উপে উচ্চতে জশো ও গদিিণাে সুদ াগ সৃজষ্ট। তাছাড়া গদিিণাে মাধ্যদম িাজত ও 

রেদশে উন্নয়দন যুদগাপদ াগী নতুন ও রটকসই প্রযুজি উদ্ভািন ও েস্তান্তে এিং সদি মাপজে জনজিতকেণ।  

২)  িাজতে বৃেেে কল্যাদণ প্রজতিছে ১০০০ প্রাদয়াজগক ও কাজেগজে জ্ঞান সম্পন্ন কৃজি জিিয়ক গ্রাজুদয়ট রিে কো,  াে 

ফলশ্রুজতদত রেদশে কৃজি উন্নয়ন, খাদ্য জনোপো ও িলিায়ু পজেিতমদন ইজতিািক ভূজমকা োখা সম্ভি েদি।  

৩) েজেণাঞ্চদলে কৃজি প্রজতজনয়ত পজেিতমনশীল িলিায়ু, লিণািতা, প্রাকৃজতক দুদ মাগ ও তিেী আিোওয়াে নানাজিি 

িযাদলদঞ্জে সমু্মখীন। কৃজিদত অনগ্রসে বৃেেে খুলনাসে সাো রেদশ কা মকে কৃজি জশো, প্রযুজি ও রকৌশল উদ্ভািন ও 

েস্তান্তদেে মাধ্যদম সাজি মক কৃজি উন্নয়দনে লদেয েে িনিল সৃজষ্ট।  

৪) িাংলাদেদশে েজেণাঞ্চদলে ভূ-প্রকৃজত, িনিীিন, প্রকৃজত-পজেদিশ, িীিবিজিত্র, িীজিকাে িেণ, অে মবনজতক অিস্থা ও 

সম্ভািনা রেদশে অন্যান্য অঞ্চদলে রিদয় অনন্য জিিায় উন্নত প্রযুজি ও কৃজি  াজন্ত্রকীকেদণে মাধ্যদম সমজিত কৃজি 

ব্যিস্থা িালু। েজেণাঞ্চদলে সম্ভািনাময় অসীম সমুদ্র সীমা, রছাট-িড় নেী-নালা-িলাভূজম, রছাট-িড় অসংখ্য খামাদে 

উন্নত সমজিত প্রযুজি ব্যিোদেে মাধ্যদম গিাজে পশু, কৃজি এিং মৎস্য উৎপােন বৃজদ্ধ ও জিলুপ্তপ্রায় রেশীয় জিজভন্ন 

প্রিাজতে মাছ সংেেণ।  

৫)  রপশাোে কৃজিজিে ও মাঠ প মাদয় কম মেত কমীদেে তথ্য, প্রজশেণ, কাজেগজে সোয়তা ও উচ্চ জশোে জিিদয় সোয়তা 

প্রোন।  

৬)  জিদশ্বে একক বৃেেম ম্যানদগ্রাভ জিস্তৃত সুন্দেিন িাংলাদেদশ প্রাকৃজতক রসৌন্দদ মে লীলাভূজম ও সম্ভািনাময় প্রাকৃজতক 

সম্পে সংেেদণ যুদগাপদ াগী ও উন্নত প্রযুজি উদ্ভািন। িাংলাদেদশে অে মবনজতক সম্ভািনাময় সমুদ্রসীমায় যুদগাপদ াগী 

ও উন্নত প্রযুজি প্রদয়াদগে মাধ্যদম ব্লু ইদকানজম সাজি মক ব্যিোে জনজিতকেণ। 

৭)  রেশীয় ও জিদেশী প্রজতষ্ঠাদনে সাদে উচ্চ জশো ও গদিিণাে সম্প্রসােদণে জনজমদে সমদ াতা চুজি স্বােে। 
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রসকশন ২ 

জিজভন্ন কা মক্রদমে চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি 

 

কম মসম্পােন 

সূিকসমূে 

 

একক 

 

প্রকৃত অিমন 

লেযমাত্রা  

২০২২-২৩ 

প্রদেপণ   জনি মাজেত লেযমাত্রা 

অিমদনে রেদত্র র ৌেভাদি 

োজয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/জিভাগ/ 

সংস্োসমূদেে নাম 

 

উপােসূত্র 

 ২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

স্মাতক (সম্মান) রেজণদত 

জশোেী ভজতম 

ভজতমকৃত জশোেী সংখ্যা ১৫০ ১৫০ ১৫০ ১৮০ ২১০ খুলনা কৃজি জিশ্বজিদ্যালয় ও 

জিমক 

জিশ্বজিদ্যালদয়ে 

িাজি মক প্রজতদিেন 

ছাত্রী ভজতমে োে ভজতমকৃত ছাত্রী শতকো 

োে 

৬০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ খুলনা কৃজি জিশ্বজিদ্যালয় ও 

জিমক 

জিশ্বজিদ্যালদয়ে 

িাজি মক প্রজতদিেন 

জিদেজশ জশোেী ভজতম ভজতমকৃত জিদেজশ জশোেী সংখ্যা ০ ১০ ১০ ১৫ ২০ খুলনা কৃজি জিশ্বজিদ্যালয় ও 

জিমক 

জিশ্বজিদ্যালদয়ে 

িাজি মক প্রজতদিেন 

 

 



8 

 

সসকশন ৩ কম মসম্পােন পজেকল্পনা  

কম মসম্পােন রেত্র রেদত্রে র্ান 

৭০ 

কা মক্রম কর্ িসম্পাদন সূিক গণনা 

পদ্ধজত 

একক কর্ িসম্পাদন 

সূিদকর র্ান 

 প্রকৃত অজিন লক্ষযর্াত্রা/জনণ মায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০২০-

২১ 

২০২১-

২২ 

অসাধারণ অর্ত 

উত্তর্ 

উত্তর্ িলর্ত 

র্ান 

িলর্ত 

র্াদনর 

র্নদম্ন ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কম মসম্পােন রেত্রসমূে (আইন/জিজি বাো জনি মাজেত োজয়ত্ব অনু ায়ী)   

[১] উচ্চতে কৃজি জশো 

ব্যিস্থাপনায় গুণগতমান 

জনজিতকেণ 

৩০ 

[১.১] আউটকাম রিইি কাজেকুলাম 

প্রণয়ন 

[১.১.১] প্রণয়নকৃত রকাস ম কাজেকুলাম সমজষ্ট সংখ্যা ৫ ২০ ৫ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২ 

[১.২] আউটকাম রিইি কাজেকুলাম 

িাস্তিায়ন 

[১.২.১] আউটকাম রিইি কাজেকুলাম 

িাস্তিায়দন প্রজশেণ 

সমজষ্ট সংখ্যা ৫ ০ ০ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২ 

[১.৩] মুজিিিদি মে কা ম িাস্তিায়ন [১.৩.১] িেিন্ধূে কৃজি নীজত এিং 

িতমমান সেকাদেে কৃজি উন্নয়ন 

জিিয়ক ওয়াকমশপ 

সমজষ্ট সংখ্যা ৩ ২ ২ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২ 

[১.৩.২] মাঠ প মাদয় কৃজি জিিয়ক 

অিজেতকেণ কম মসূজি 

সমজষ্ট সংখ্যা ৩ ৫ ৪ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

[১.৪] সংজিজিিন্ধ কা মক্রদমে 

কযাদলোে 

[১.৪.১] জসজেদকট সভা সমজষ্ট সংখ্যা ২ ৩ ৪ ৩ ২ ১ ০ ০ ৩ ৩ 

[১.৪.২] একাদডজমক কাউজেল সভা সমজষ্ট সংখ্যা ২ ১ ৪ ৩ ২ ১ ০ ০ ৩ ৩ 

[১.৪.৩] অে ম কজমটিে সভা সমজষ্ট সংখ্যা ২ ২ ৪ ৩ ২ ১ ০ ০ ৩ ৩ 

[১.৫] েে মানি সম্পে ততজে [১.৫.১] জশেক প্রজশেণ সমজষ্ট সংখ্যা ২ ২ ৪০ ৪০ ২০ ০ ০ ০ ৬০ ৬০ 
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[১.৫.২] কম মকতমা প্রজশেণ সমজষ্ট সংখ্যা ২ ২ ২০ ৪০ ২০ ০ ০ ০ ৪০ ৬০ 

[১.৫.৩] কম মিােী প্রজশেণ সমজষ্ট সংখ্যা ২ ২ ১০০ ১২০ ১০০ ৮০ ৬০ ৪০ ১৪০ ১৬০ 

[১.৫.৪] মাঠ কমী ও কৃিকদেে 

প্রজশেণ 

সমজষ্ট সংখ্যা ২ ১ ২০ ২০ ১০ ০ ০ ০ ২০ ৪০ 

[২] উচ্চতে কৃজি জশো ও 

গদিিণায় অজিকতে সম্প্রসােণ 

১৫ [২.১] নতুন অনুিে অনুদমােদনে িন য 

ইউজিজসদত রপ্রেণ 

[২.১.১] নতুন অনুিে অনুদমােদনে 

িন য ইউজিজসদত রপ্রজেত 

সমজষ্ট সংখ্যা ৫ ১ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১ 

[২.২] নতুন জিভাগ অনুদমােদনে িন য 

ইউজিজসদত রপ্রেণ 

[২.২.১] নতুন জিভাগ অনুদমােদনে 

িন য ইউজিজসদত রপ্রজেত 

সমজষ্ট সংখ্যা ৫ ৪ ৪ ৪ ০ ০ ০ ০ ৪ ৪ 

[২.৩] ইউজিজস কর্তমক অনুদমাজেত 

িনিল জনদয়াগ 

[২.৩.১] ইউজিজস কর্তমক অনুদমাজেত 

িনিল জনদয়াগকৃত 

গড় সংখ্যা ৫ ১৮০ ৮০ ১২০ ১০০ ৮০ ৬০ ৪০ ৫০ ৫০ 

[৩] রটকসই কৃজি প্রযুজি 

উদ্ভািন, গদিিণা, েস্তান্তে, 

সম্প্রসােণ ও জনজিতকেণ 

১৫ 

[৩.১] স্বীকৃত িান মাদল গদিিণা ও 

প্রজতদিেন প্রকাশ 

[৩.১.১] প্রকাজশত গদিিণা সমজষ্ট সংখ্যা ৫ ১ ৩০ ২০ ১০ ০ ০ ০ ৪০ ৫০ 

[৩.২] কৃজি জিজ্ঞান ও কাজেগেী 

জিিদয় গদিিণা 

[৩.২.১] কৃজি জিজ্ঞান ও কাজেগেী 

গদিিণা 

সমজষ্ট সংখ্যা ৫ ১ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪ 

[৩.৩] সমকালীন জিিদয় লাজনং 

রসশন/দসজমনাে/কনফাদেে/ওয়াকমশপ 

আদয়ািন 

[৩.৩.১] আদয়াজিত লাজনং 

রসশন/দসজমনাে/কনফাদেে/ওয়াকমশপ 

সমজষ্ট সংখ্যা ৫ ১ ৩ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২ 

[৪] উচ্চতে কৃজি জশোে উন্নয়দন 

সেদ াগীতা ও সমদ াতা স্বােে 

 

 

 

 

১০ 

[৪.১] রেজশ-জিদেজশ  

জিশ্বজিদ্যালয়/সংস্থাে সাদে সমদ াতা 

স্মােক স্বােে 

[৪.১.১] স্বােজেত সমদ াতা স্মােক সমজষ্ট সংখ্যা ৫ ১ ২ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১ 

[৪.২] কৃজি  াজন্ত্রকেণ ও জশদল্প 

সজেদ াজগতা সম্পকম স্থাপন 

[৪.২.১] স্থাজপত সেদ াগীতামূলক 

সম্পকম 

সমজষ্ট সংখ্যা ৫ ১ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১ 
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কম মসম্পােন রেত্র রেদত্রে র্ান 

৭০ 

কা মক্রম কর্ িসম্পাদন সূিক গণনা 

পদ্ধজত 

একক কর্ িসম্পাদন 

সূিদকর র্ান 

 প্রকৃত অজিন লক্ষযর্াত্রা/জনণ মায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০২০-

২১ 

২০২১-

২২ 

অসাধারণ অর্ত 

উত্তর্ 

উত্তর্ িলর্ত 

র্ান 

িলর্ত 

র্াদনর 

র্নদম্ন ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

 

 সুশাসন ও সংস্কােমূলক কম মসম্পােদনে রেত্র (মজন্ত্রপজেিে জিভাগ কর্তমক জনি মাজেত)  

সুশাসন ও সংস্কােমূলক 

কা মক্রদমে িাস্তিায়ন 

রিােোেকেণ 

৩০ ১) শুদ্ধািাে কম মপজেকল্পনা 

িাস্তিায়ন 
শুদ্ধািাে কম মপজেকল্পনা িাস্তিাজয়ত 

  
১০          

২) ই-গভন্যমাে/ উদ্ভািন 

কম মপজেকল্পনা িাস্তিায়ন 
ই-গভন্যমাে/ উদ্ভািন কম মপজেকল্পনা িাস্তিাজয়ত 

  
১০          

৩) তথ্য অজিকাে 

কম মপজেকল্পনা িাস্তিায়ন 

তথ্য অজিকাে কম মপজেকল্পনা িাস্তিাজয়ত   ৩          

৪) অজভদ াগ প্রজতকাে 

কম মপজেকল্পনা িাস্তিায়ন 

অজভদ াগ প্রজতকাে কম মপজেকল্পনা িাস্তিাজয়ত   ৪          

৫) রসিা প্রোন প্রজতশ্রুজত 

কম মপজেকল্পনা িাস্তিায়ন 

রসিা প্রোন প্রজতশ্রুজত কম মপজেকল্পনা িাস্তিাজয়ত   ৩          



11 

 

 

 

আর্র্, সরর্জস্ট্রার, খুলনা কৃজি জিশ্বজিদ্যালয় জেদসদি সজিি, িাংলাদেশ জিশ্বজিদ্যালয় মঞ্জুেী কজমশন 

র্নকট অঙ্গীকার করর্ি সর্ এই চুর্িদত বর্ণ িত িলািল অজিদন সদিষ্ট থাকব।  

আর্র্, সজিি, িাংলাদেশ জিশ্বজিদ্যালয় মঞ্জুেী কজমশন জেদসদি সরর্জস্ট্রার, খুলনা কৃজি জিশ্বজিদ্যালয় 

এর র্নকট অঙ্গীকার করর্ি সর্ এই চুর্িদত বর্ণ িত িলািল অজিদন প্রদয়াজনীয় সহদর্ার্গতা প্রদান 

করব। 

  

স্বাক্ষর্রত: 

 

   

 

---------------------------------------                       ----------------------------- 

রেজিস্ট্রাে                                  তার্রে                                              

খুলনা কৃজি জিশ্বজিদ্যালয় 

 

 

 

 

 ---------------------------------------                    --------------------------------- 

সজিি                               তার্রে    

িাংলাদেশ জিশ্বজিদ্যালয় মঞ্জুেী কজমশন 
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সংদ ািনী-১ শব্দসংদেপ 

 

িাংলা সােণী 

ক্রজমক নং শব্দসংদেপ জিিেণ 

১. জিমক িাংলাদেশ জিশ্বজিদ্যালয় মঞ্জুেী কজমশন 

২. খুকৃজি খুলনা কৃজি জিশ্বজিদ্যালয় 

 

ইংেজি সােণী 

ক্রজমক নং শব্দসংদেপ জিিেণ 

1. UGC University Grants Commission of 

Bangladesh 

2. KAU Khulna Agricultural University 

3. APA Annual Performance Agreement 
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সংদ ািনী-২ 

কম মসম্পােন ব্যিস্থাপনা ও প্রমাণক 

ক্রর্র্ক নম্বর কা মক্রম কর্ িসম্পাদন সূিক 
বাস্তবায়নকারী অনুর্বিাগ, 

অর্ধশাো, শাো 
লেযমাত্রা অিমদনে প্রর্াণক 

১ 
[১.১] আউটকাম রিইি কাজেকুলাম 

প্রণয়ন 

[১.১.১] প্রণয়নকৃত রকাস ম কাজেকুলাম অনুিে/জিভাগ কাজেকুলাদমে/প্রজতদিেদনে কজপ 

২ 
[১.২] আউটকাম রিইি কাজেকুলাম 

িাস্তিায়ন 

[১.২.১] আউটকাম রিইি কাজেকুলাম 

িাস্তিায়দন প্রজশেণ 

রেজিস্ট্রাে কা মালয় রনাটিশ, োজিো জসট/ছজি 

৩ 

[১.৩] মুজিিিদি মে কা ম িাস্তিায়ন [১.৩.১] িেিন্ধূে কৃজি নীজত এিং 

িতমমান সেকাদেে কৃজি উন্নয়ন জিিয়ক 

ওয়াকমশপ 

রেজিস্ট্রাে 

কা মালয়/অনুিে/জিভাগ 

রনাটিশ, োজিো জসট/ছজি 

৪ 
[১.৩] মুজিিিদি মে কা ম িাস্তিায়ন [১.৩.২] মাঠ প মাদয় কৃজি জিিয়ক 

অিজেতকেণ কম মসূজি 

রেজিস্ট্রাে 

কা মালয়/অনুিে/জিভাগ 

রনাটিশ, োজিো জসট/ছজি 

৫ 
[১.৪] সংজিজিিন্ধ কা মক্রদমে কযাদলোে [১.৪.১] জসজেদকট সভা রেজিস্ট্রাে কা মালয় সভাে রনাটিশ/োজিো জসট 

৬ 
[১.৪] সংজিজিিন্ধ কা মক্রদমে কযাদলোে [১.৪.২] একাদডজমক কাউজেল সভা রেজিস্ট্রাে কা মালয় সভাে রনাটিশ/োজিো জসট 

৭ 
[১.৪] সংজিজিিন্ধ কা মক্রদমে কযাদলোে [১.৪.৩] অে ম কজমটিে সভা রেজিস্ট্রাে কা মালয়/অে ম ও 

জেসাি শাখা 

সভাে রনাটিশ/োজিো জসট 
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৮ 
[১.৫] েে মানি সম্পে ততজে [১.৫.১] জশেক প্রজশেণ রেজিস্ট্রাে কা মালয় রনাটিশ, োজিো জসট/ছজি 

৯ 
[১.৫] েে মানি সম্পে ততজে [১.৫.২] কম মকতমা প্রজশেণ রেজিস্ট্রাে কা মালয় রনাটিশ, োজিো জসট/ছজি 

১০ 
[১.৫] েে মানি সম্পে ততজে [১.৫.৩] কম মিােী প্রজশেণ রেজিস্ট্রাে কা মালয় রনাটিশ, োজিো জসট/ছজি 

১১ 
[১.৫] েে মানি সম্পে ততজে [১.৫.৪] মাঠ কমী ও কৃিকদেে প্রজশেণ রেজিস্ট্রাে 

কা মালয়/অনুিে/জিভাগ 

রনাটিশ, োজিো জসট/ছজি 

১২ 
[২.১] নতুন অনুিে অনুদমােদনে িন য 

ইউজিজসদত রপ্রেণ 

[২.১.১] নতুন অনুিে অনুদমােদনে িন য 

ইউজিজসদত রপ্রজেত 

রেজিস্ট্রাে কা মালয় জিমক এে অনুদমাজেত কজপ 

১৩ 
[২.২] নতুন জিভাগ অনুদমােদনে িন য 

ইউজিজসদত রপ্রেণ 

[২.২.১] নতুন জিভাগ অনুদমােদনে িন য 

ইউজিজসদত রপ্রজেত 

রেজিস্ট্রাে কা মালয় জিমক এে অনুদমাজেত কজপ 

১৪ 
[২.৩] ইউজিজস কর্তমক অনুদমাজেত 

িনিল জনদয়াগ 

[২.৩.১] ইউজিজস কর্তমক অনুদমাজেত 

িনিল জনদয়াগকৃত 

রেজিস্ট্রাে কা মালয় জিমক এে অনুদমাজেত কজপ 

১৫ 
[৩.১] স্বীকৃত িান মাদল গদিিণা ও 

প্রজতদিেন প্রকাশ 

[৩.১.১] প্রকাজশত গদিিণা সংজিষ্ট অনুিদেে জডন অজফস িান মাদলে কজপ 

১৬ 
[৩.২] কৃজি জিজ্ঞান ও কাজেগেী জিিদয় 

গদিিণা 

[৩.২.১] কৃজি জিজ্ঞান ও কাজেগেী 

গদিিণা 

সংজিষ্ট অনুিদেে জডন অজফস গদিিণাে জেদপ মাদটে কজপ 
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১৭ 

[৩.৩] সমকালীন জিিদয় লাজনং 

রসশন/দসজমনাে/কনফাদেে/ওয়াকমশপ 

আদয়ািন 

[৩.৩.১] আদয়াজিত লাজনং 

রসশন/দসজমনাে/কনফাদেে/ওয়াকমশপ 

রেজিস্ট্রাে কা মালয়/সংজিষ্ট 

অনুিদেে জডন অজফস 

রনাটিশ, োজিো জসট/ছজি 

১৮ 

[৪.১] রেজশ-জিদেজশ  

জিশ্বজিদ্যালয়/সংস্থাে সাদে সমদ াতা 

স্মােক স্বােে 

[৪.১.১] স্বােজেত সমদ াতা স্মােক রেজিস্ট্রাে কা মালয় সমদ াতা স্মােদকে স্বােজেত কজপ 

১৯ 
[৪.২] কৃজি  াজন্ত্রকেণ ও জশদল্প 

সজেদ াজগতা সম্পকম স্থাপন 

[৪.২.১] স্থাজপত সেদ াগীতামূলক 

সম্পকম 

রেজিস্ট্রাে কা মালয়/সংজিষ্ট 

অনুিদেে জডন অজফস 

জিঠি/ডকুদমন্ট/ছজি 
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সাংদর্াজনী ৩ 

অন্য অজফদসে সদে সংজিষ্ট কম মসম্পােন সূিকসমূে 

 কার্ িক্রর্ কর্ িসম্পাদন সূিক র সকল অজফদসে সাদে সংজিষ্ট সংজিষ্ট অজফদসে সাদে কা মক্রম 

সমিদয়ে রকৌশল 

[১.১] আউটকাম রিইি কাজেকুলাম প্রণয়ন [১.১.১] প্রণয়নকৃত রকাস ম কাজেকুলাম িাংলাদেশ জিশ্বজিদ্যালয় মঞ্জুেী কজমশন জিমক রেদক িাদিট িোদ্দ 

সাদপদে 

[১.২] আউটকাম রিইি কাজেকুলাম িাস্তিায়ন [১.২.১] আউটকাম রিইি কাজেকুলাম 

িাস্তিায়দন প্রজশেণ 

িাংলাদেশ জিশ্বজিদ্যালয় মঞ্জুেী কজমশন জিমক রেদক িাদিট িোদ্দ 

সাদপদে 

[১.৩] মুজিিিদি মে কা ম িাস্তিায়ন [১.৩.১] িেিন্ধূে কৃজি নীজত এিং িতমমান 

সেকাদেে কৃজি উন্নয়ন জিিয়ক ওয়াকমশপ 

িাংলাদেশ জিশ্বজিদ্যালয় মঞ্জুেী কজমশন জিমক রেদক িাদিট িোদ্দ 

সাদপদে 

[১.৩] মুজিিিদি মে কা ম িাস্তিায়ন [১.৩.২] মাঠ প মাদয় কৃজি জিিয়ক অিজেতকেণ 

কম মসূজি 

িাংলাদেশ জিশ্বজিদ্যালয় মঞ্জুেী কজমশন জিমক রেদক িাদিট িোদ্দ 

সাদপদে 

[১.৪] সংজিজিিন্ধ কা মক্রদমে কযাদলোে [১.৪.১] জসজেদকট সভা জশো মন্ত্রণালয়, ইউজিজস, কৃজি 

ইনজস্টটিউটসমূে, সংসে সজিিালয় ও 

জিশ্বজিে যালদয়ে প্রজতজনজি 

কজমটিে সেস্য মদনানয়ন 

সাদপদে সভা আদয়ািন 

[১.৪] সংজিজিিন্ধ কা মক্রদমে কযাদলোে [১.৪.২] একাদডজমক কাউজেল সভা জিশ্বজিে যালদয়ে প্রজতজনজি  কজমটিে সেস্য মদনানয়ন 

সাদপদে সভা আদয়ািন 

[১.৪] সংজিজিিন্ধ কা মক্রদমে কযাদলোে [১.৪.৩] অে ম কজমটিে সভা অে ম মন্ত্রণালয়, ইউজিজস ও জিশ্বজিে যালদয়ে 

প্রজতজনজি 

কজমটিে সেস্য মদনানয়ন 

সাদপদে সভা আদয়ািন  

[১.৫] েে মানি সম্পে ততজে [১.৫.১] জশেক প্রজশেণ িাংলাদেশ জিশ্বজিদ্যালয় মঞ্জুেী কজমশন জিমক রেদক িাদিট িোদ্দ 

সাদপদে 

[১.৫] েে মানি সম্পে ততজে [১.৫.২] কম মকতমা প্রজশেণ িাংলাদেশ জিশ্বজিদ্যালয় মঞ্জুেী কজমশন জিমক রেদক িাদিট িোদ্দ 

সাদপদে 
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[১.৫] েে মানি সম্পে ততজে [১.৫.৩] কম মিােী প্রজশেণ িাংলাদেশ জিশ্বজিদ্যালয় মঞ্জুেী কজমশন জিমক রেদক িাদিট িোদ্দ 

সাদপদে 

[১.৫] েে মানি সম্পে ততজে [১.৫.৪] মাঠ কমী ও কৃিকদেে প্রজশেণ িাংলাদেশ জিশ্বজিদ্যালয় মঞ্জুেী কজমশন জিমক রেদক িাদিট িোদ্দ 

সাদপদে 

[২.১] নতুন অনুিে অনুদমােদনে িন য 

ইউজিজসদত রপ্রেণ 

[২.১.১] নতুন অনুিে অনুদমােদনে িন য 

ইউজিজসদত রপ্রজেত 

িাংলাদেশ জিশ্বজিদ্যালয় মঞ্জুেী কজমশন িাজেো পদত্রে মাধ্যদম জিমক-

এে সাদে সমিন সািন 

[২.২] নতুন জিভাগ অনুদমােদনে িন য 

ইউজিজসদত রপ্রেণ 

[২.২.১] নতুন জিভাগ অনুদমােদনে িন য 

ইউজিজসদত রপ্রজেত 

িাংলাদেশ জিশ্বজিদ্যালয় মঞ্জুেী কজমশন িাজেো পদত্রে মাধ্যদম জিমক-

এে সাদে সমিন সািন 

[২.৩] ইউজিজস কর্তমক অনুদমাজেত িনিল 

জনদয়াগ 

[২.৩.১] ইউজিজস কর্তমক অনুদমাজেত িনিল 

জনদয়াগকৃত 

িাংলাদেশ জিশ্বজিদ্যালয় মঞ্জুেী কজমশন িাজেো পদত্রে মাধ্যদম জিমক-

এে সাদে সমিন সািন 

[৩.১] স্বীকৃত িান মাদল গদিিণা ও প্রজতদিেন 

প্রকাশ 

[৩.১.১] প্রকাজশত গদিিণা িাংলাদেশ জিশ্বজিদ্যালয় মঞ্জুেী কজমশন জিমক রেদক িাদিট িোদ্দ 

সাদপদে 

[৩.২] কৃজি জিজ্ঞান ও কাজেগেী জিিদয় গদিিণা 
[৩.২.১] কৃজি জিজ্ঞান ও কাজেগেী গদিিণা িাংলাদেশ জিশ্বজিদ্যালয় মঞ্জুেী কজমশন জিমক রেদক িাদিট িোদ্দ 

সাদপদে 

[৩.৩] সমকালীন জিিদয় লাজনং 

রসশন/দসজমনাে/কনফাদেে/ওয়াকমশপ আদয়ািন 

[৩.৩.১] আদয়াজিত লাজনং 

রসশন/দসজমনাে/কনফাদেে/ওয়াকমশপ 

িাংলাদেশ জিশ্বজিদ্যালয় মঞ্জুেী কজমশন জিমক রেদক িাদিট িোদ্দ 

সাদপদে 

[৪.১] রেজশ-জিদেজশ জিশ্বজিদ্যালয়/সংস্থাে সাদে 

সমদ াতা স্মােক স্বােে 

[৪.১.১] স্বােজেত সমদ াতা স্মােক ইউজিজস/অন যান য প্রজতষ্ঠান ইউজিজস/অন যান য প্রজতষ্ঠাদনে 

সাদে সমিয় সািন 

[৪.২] কৃজি  াজন্ত্রকেণ ও জশদল্প সজেদ াজগতা 

সম্পকম স্থাপন 

[৪.২.১] স্থাজপত সেদ াগীতামূলক সম্পকম ইউজিজস/অন যান য প্রজতষ্ঠান ইউজিজস/অন যান য প্রজতষ্ঠাদনে 

সাদে সমিয় সািন 
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সাংদর্াজনী ৫ 

                     আঞ্চজলক/মাঠ প মাদয়ে কা মালদয়ে িাতীয় শুদ্ধািাে রকৌশল কম ম-পজেকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 
 

আঞ্চর্লক/র্াঠ পর্ িাদয়র কার্ িালদয়র নাম: খুলনা কৃজি জিশ্বজিদ্যালয় 

কা মক্রদমে নাম কম মসম্পােন সূিক 

 

সূিদকে 

মান 

একক 

 

িাস্তিায়দনেোজয়ত্ব

প্রাপ্ত ব্যজি/পে 

২০২২-

২০২৩ 

অে মিছদেে 

লেযমাত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগজত পজেিীেণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

লেযমাত্রা/ 

অিমন 

১ম 

রকায়াট মাে 

২য় 

রকায়াট মাে 

৩য় 

রকায়াট মাে 

৪ে ম 

রকায়াট মাে 

রমাট 

অিমন 

অজিমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাজতষ্ঠাজনক ব্যিস্থা………………………………..... 

১.১ তনজতকতা কজমটি সভা আদয়াজন সভা আদয়াজিত ২ সংখ্যা িনাি রমাোঃ 

রেিাউল ইসলাম, 

সেকােী পেীো 

জনয়ন্ত্রক 

৪ লেযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অিমন      

১.২ তনজতকতা কজমটির সভাে জসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন 

িাস্তিাজয়ত জসদ্ধান্ত ৪ % িনাি রমাোঃ 

রেিাউল ইসলাম, 

সেকােী পেীো 

জনয়ন্ত্রক 

১০০% লেযমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অিমন      

১.৩ সুশাসন প্রজতষ্ঠাে জনজমে 

অংশীিদনে (stakeholders) 

অংশগ্রেদণ  সভা 

অনুজষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা িনাি খান িাজিে 

োসান, সেকােী 

প্রদকৌশলী 

৪ লেযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অিমন      

১.৪ শুিািার সাংক্রান্ত প্রর্শক্ষণ আদয়াজন প্রজশেণ আদয়ািন ২ সংখ্যা িনাি রমাোঃ 

রেিাউল ইসলাম, 

সেকােী পেীো 

জনয়ন্ত্রক 

২ লেযমাত্রা ১  ১     

অিমন      

১.৫ কম ম-পজেদিশ উন্নয়ন (স্বাস্থযজিজি 

অনুসেণ/টিওএেইভুি অদকদিা 

মালামাল জনস্পজেকেণ/পজেষ্কাে-

পজেচ্ছন্নতা বৃজদ্ধ, মজেলাদেে িন য পৃেক 

ওয়াশরুদমে ি যিস্থা ইতযাজে  

 

 

 

উন্নত কর্ ি-পর্রদবশ ৩ সংখ্যা 

ও 

তাজেখ 

প্রজকউেদমন্ট 

অজফসাে 

২ 

 

১৫/১২/২২ 

ও 

১৫/৬/২৩ 

লেযমাত্রা 

 

 ১৫/১২/২২  ১৫/৬/২৩    

অিমন      

অিমন 
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কা মক্রদমে নাম কম মসম্পােন সূিক 

 

সূিদকে 

মান 

একক 

 

িাস্তিায়দনেোজয়ত্ব

প্রাপ্ত ব্যজি/পে 

২০২২-

২০২৩ 

অে মিছদেে 

লেযমাত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগজত পজেিীেণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

লেযমাত্রা/ 

অিমন 

১ম 

রকায়াট মাে 

২য় 

রকায়াট মাে 

৩য় 

রকায়াট মাে 

৪ে ম 

রকায়াট মাে 

রমাট 

অিমন 

অজিমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  ক্রদয়র সক্ষদত্র শুিািার ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অে ম িছদেে ক্রয়-

পজেকল্পনা ওদয়িসাইদট প্রকাশ 

ক্রয়-পজেকল্পনা 

ওদয়িসাইদট 

প্রকাজশত 

৩ তাজেখ িনাি নাজফসা 

রিজিন জমলা, 

সেকােী রনটওয়াকম 

ইজঞ্জজনয়াে 

৩১/৭/২২ লেযমাত্রা ৩১/৭/২২       

 

অজিন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধািাে সংজিষ্ট এিং দুনীজত প্রজতদোদি সোয়ক অন্যান্য কা মক্রম…………….. (অগ্রার্ধকার র্ির্ত্তদত ১ নাং সহ নুযনতর্ ৪টি কার্ িক্রর্) 

৩.১ রসিা প্রোদনে রেদত্র রেজিস্টাদে 

প্রদেয় রসিাে জিিেণ ও রসিাগ্রেীতাে 

মতামত সংেেণ 

সরর্জস্টার 

হালনাগাদকৃত  

৮ % িনাি খান িাজিে 

োসান, সেকােী 

প্রদকৌশলী 

১০০% লেযমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অিমন      

৩.২ দুনীজত প্রজতদোদি 

রসজমনাে/ে যাজল/সভা আদয়ািন  

আদয়াজিত 

রসজমনাে/ে যাজল/সভা 

৮ সংখ যা সেস য সজিি, 

সংজিষ্ট কজমটি 

২ লেযমাত্রা ১  ১     

অিমন      

৩.৩ শুদ্ধািাে িি মাে জনজমে জিজভন্ন 

অনুিে/জিভাগ/েপ্তে/শাখায় আকজস্মক 

পজেেশ মন 

আদয়াজিত পজেেশ মন ৮ % সেস য সজিি, 

সংজিষ্ট কজমটি 

১০০% লেযমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অিমন      

৩.৪ শুিািার কাদজ উদ্বুিকরদণর র্নর্র্ত্ত 

সদশ/র্বদদদশর উদেেদর্াগ্য প্রর্তষ্ঠাদনর 

গৃহীত কার্ িক্রর্ পর্রদশ িন/নদলজ সশয়ার্রাং  

আদয়ার্জত 

সদদশ/র্বদদদশ 

প্রর্শক্ষণ/নদলজ 

সশয়ার্রাং 

৮ সংখ্যা সেস য সজিি, 

সংজিষ্ট কজমটি 

১ লেযমাত্রা ১       

অিমন      

র্ব:দ্র:- সকান ক্রর্র্দকর কার্ িক্রর্ প্রদর্াজয না হদল তার কারণ র্ন্তব্য কলাদর্ উদেে করদত হদব। 
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ই-েভন্যিান্স ও উদ্ভাবন ক্র্ িিপরক্ল্পনা ২০২২-২৩  

(র্াঠ ির্ িালের অপিলসর জন্য) 

 

ক্রর্ 

 

ক্ার্ িক্রর্ 

 

ক্র্ িসম্পাদন 

 সূিক্ 

 

এক্ক্ 

 

ক্র্ িসম্পাদন 

সূিলক্র র্ান 

েেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ উত্তর্ িেপত র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] এক্টি উদ্ভাবনী ধারণা/লসবা 

সহপজক্রণ/পর্পজটাইলজশন বাস্তবােন 

[১.১.১] এক্টি উদ্ভাবনী ধারণা/লসবা 

সহপজক্রণ/পর্পজটাইলজশন বাস্তবাপেত 

তাপরি ১০ ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ 

 

০২ [২.১] ই-নপথর ব্যবহার বৃপদ্ধ [২.১.১] ই-িাইলে যনাট পনষ্পপত্তকৃত % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

০৩ [২.১] তথ্য বাতােন হােনাোদক্রণ [৩.১.১] তথ্য বাতােন হােনাোদকৃত সংখ্যা ১৫ ৪ ৩ ২    

০৪ [৪.১] ৪থ ি পশল্পপবপ্ললবর িযালেঞ্জ 

যর্াক্ালবোে ক্রণীে পবষলে অবপহতক্রণ 

সভা/ক্র্ িশাো আলোজন 

[৪.১.১] ৪থ ি পশল্পপবপ্ললবর িযালেঞ্জ যর্াক্ালবোে 

ক্রণীে পবষলে অবপহতক্রণ সভা/ক্র্ িশাো 

আলোপজত 

সংখ্যা ৫ ২ ১ -- 

 

০৫ [৫.১] ই-েভন্যিান্স ও উদ্ভাবন 

ক্র্ িিপরক্ল্পনা বাস্তবােন 

[৫.১.১] ক্র্ িিপরক্ল্পনা বাস্তবােন সংক্রান্ত প্রপশেণ 

আলোপজত 

সংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] ক্র্ িিপরক্ল্পনার অধ িবাপষ িক্ স্ব-মূল্যােন 

প্রপতলবদন উর্ধ্িতন ক্র্তিিলের পনক্ট যপ্রপরত  

তাপরি ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 
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িন্ত্রণোলয়/মিভোগ/ োষ্ট্রীয় প্রমিষ্ঠোন/দপ্ত  সংস্থো/ িোঠ ির্ টোরয়  দপ্ত  এ  অমভরর্োগ প্রমিকো  ব্যিস্থো সংক্রোন্ত কি টিম কল্পনো, ২০২২-২০২৩  

কার্ িক্রদমর 

সক্ষত্র 

 

মাি 
কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােি 

সূিক 

একক 

 

কম িসম্পা

েি 

সূিদকর 

মাি 

প্রকৃত 

অজিি  

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অজিি  

২০২১-২২ 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসািা

রণ 

অসত 

উত্তম 
উত্তম  

িলসত 

মাি 

িলসত 

মাদির সিদম্ন  

১০০% ৯০% 
৮০

% 
৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাপতষ্ঠাপন

ক্ 
১৪ 

[১.১] অপভলর্াে পনষ্পপত্ত ক্র্ িক্তিা 

(অপনক্) ও আপিে ক্র্ িক্তিার 

তথ্য ওলেবসাইলট এবং পজআরএস 

সিটওেযালর (প্রলর্াজয যেলত্র) 

ত্রত্রর্াপসক্ পভপত্তলত হােনাোদক্রণ 

[১.১.১] অসিক ও 

আসপল কম িকতিা 

তথ্য হালিাগােকৃত 

এবাং ওলেবসাইলট 

আপদলাডকৃত 

সংখ্যা 
৪   

৪ 
৩    

[১.২] সিসে িষ্ট সমদয় 

অিলাইদি/অিলাইদি প্রাপ্ত 

অসভদর্াগ সিষ্পসত্ত 

[১.২.১] অপভলর্াে 

পনষ্পপত্তকৃত 
% 

৭   
৯০ 

৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] অসভদর্াগ সিষ্পসত্ত সাংক্রান্ত 

মাসসক প্রসতদবেি উর্ধ্িতি 

কর্তিপক্ষ বরাবর সপ্ররণ 

[১.৩.১] প্রপতলবদন 

যপ্রপরত 
% 

৩   
৯০ 

৮০ ৭০ ৬০  

সের্তা 

অজিন 
১১ 

[২.১] কম িকতিা/কম িিারীদের 

অসভদর্াগ প্রসতকার ব্যবস্থা এবাং 

সজআরএস সিটওয়যার সবষয়ক 

প্রসশক্ষণ আদয়াজি 

[২.১.১]   

প্রপশেণ 

আলোপজত 

 

সংখ্যা 
৪ - - 

২ 
১ - - - 
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কার্ িক্রদমর 

সক্ষত্র 

 

মাি 
কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােি 

সূিক 

একক 

 

কম িসম্পা

েি 

সূিদকর 

মাি 

প্রকৃত 

অজিি  

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অজিি  

২০২১-২২ 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসািা

রণ 

অসত 

উত্তম 
উত্তম  

িলসত 

মাি 

িলসত 

মাদির সিদম্ন  

১০০% ৯০% 
৮০

% 
৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

[২.২] নত্রমাসসক সভসত্তদত 

পসরবীক্ষণ এবাং নত্রমাসসক 

পসরবীক্ষণ প্রসতদবেি উর্ধ্িতি 

কর্তিপদক্ষর সিকট সপ্ররণ 

[২.২.১]  ত্রত্রর্াপসক্ 

প্রপতলবদন যপ্রপরত 
সংখ্যা 

৩ - - 
৪ 

৩ ২ ১  

[২.৩] অপভলর্াে প্রপতক্ার 

ব্যবস্থািনা পবষলে 

যেক্লহাল্ডারেলণর সর্ন্বলে 

অবপহতক্রণ সভা আলোজন 

[২.৩.১] সভা 

আলোপজত সংখ্যা 
৪   

২ 
১    
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িন্ত্রণোলয়/মিভোগ/ োষ্ট্রীয় প্রমিষ্ঠোন/দপ্ত  সংস্থো/িোঠ ির্ টোরয়  দপ্ত  এ  সসিো প্রদোন প্রমিশ্রুমি িোস্তিোয়ন কি টিম কল্পনো, ২০২২-২০২৩  

কার্ িক্রর্র্ি 

রক্ষত্র 

 

র্ান 
কার্ িক্রর্ 

 

কর্ িসম্পাদন 

সূিক 

একক 

 

কর্ িস

ম্পাদন 

সূির্ক

ি র্ান 

প্রকৃি 

অেিন  

২০২০-

২১ 

প্রকৃি 

অেিন  

২০২১-

২২ 

িক্ষযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধািণ 
অর্ি 

উত্তর্ 
উত্তর্  

িির্ি 

র্ান 

িির্ি র্ার্নি 

র্নর্ম্ন  

১০০% ৯০% 
৮০

% 
৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রোমিষ্ঠোমনক ১৮ 

[১.১] ত্রৈিোমসক মভমিরি রসবা 

প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি সংক্রোন্ত পর্িবীক্ষণ 

কর্র্টি পুনগ িঠন 

[১.১.১] কর্র্টি 

পুনগ িঠিি সংখ্যো 
৩   

৪ 
৩ ২ ১  

[১.২] ত্রৈিোমসক মভমিরি রসবা 

প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি সংক্রোন্ত িম িীক্ষণ 

কমিটি  সভো  মসদ্ধোন্ত িোস্তিোয়ন 

[১.৩.১] র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবার্য়ি এবং 

প্রর্ির্বদন রপ্রর্িি 

% 
৪   

৯০ 
৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] রসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি মিষরয় 

আওিোর্ীন দপ্ত /সংস্থো  সিন্বরয় 

ত্রৈিোমসক মভমিরি সভো আরয়োেন 

[১.২.১] সভো 

আরয়োমেি 
সংখ্যো 

২   
৪ 

৩ ২ ১  

[১.৪]  ত্রৈিোমসক মভমিরি রসবা 

প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি েোলনোগোদক ণ 

(আওিোর্ীন দপ্ত /সংস্থোসে) 

[১.৪.১] 

হািনাগাদকৃি 
সংখ্যো 

৯   
৪ 

৩ ২ ১  

সক্ষিিো 

অেটন  
৭ 

[২.১] রসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি র্বষয়ক 

কর্ িিািা/প্রর্িক্ষণ/র্সর্র্নাি 

আর্য়ােন 

[২.১.১] প্রর্িক্ষণ/ 

কি টিোলো 

আরয়োমেি 

সংখ্যো 
৩ - - 

২ 
১ - - - 

[২.২] রসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি মিষরয় 

সস্টকরেোল্ডো গরণ  সিন্বরয় 

অিমেিক ণ সভো আর্য়ােন 

[২.২.১]  

অিমেিক ণ সভো 

আরয়োমেি 

 

সংখ্যো 
৪ - - 

২ 
১    
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তথ্য অপধক্ার পবষলে ২০২২-২৩ অথ িবেলরর বাপষ িক্ ক্র্ িিপরক্ল্পনা (সক্ে সরক্াপর অপিলসর জন্য প্রলর্াজয)  

কর্ িসম্পাদর্নি 

রক্ষত্র 

 

র্ান 
কার্ িক্রর্ 

 

কর্ িসম্পাদন 

সূিক 

একক 

 

কর্ িসম্পাদন 

সূির্কি 

র্ান 

প্রকৃি 

অেিন 

২০20-

২1 

প্রকৃি 

অেিন 

২০২1-

২2 

িক্ষযর্াত্রা ২০২2-২০২3 

অসাধািণ অর্ি উত্তর্ উত্তর্  িির্ি র্ান 

িির্ি 

র্ার্নি 

র্নর্ম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রার্িষ্ঠার্নক 10 

[১.১] িথ্য অর্ধকাি আইন অনুর্ায়ী 

র্নধ িার্িি সর্র্য়ি র্র্ধ্য িথ্য প্রার্প্তি 

আর্বদন র্নষ্পর্ত্ত 

 

[১.১.১] র্নধ িার্িি সর্র্য়ি র্র্ধ্য 

িথ্য প্রার্প্তি আর্বদন র্নষ্পর্ত্ত 

 

% 0৬ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% - - 

 

সক্ষর্িা বৃমদ্ধ 
15 

[১.২] স্বিিঃপ্ররণোমদিভোরি প্রকোিরর্োগ্য 

সকি িথ্র্ হািনাগাদ কর্ি 

ওরয়িসোইরর্ প্রকোি 

[১.2.১] েোলনোগোদকৃি িথ্য 

ওরয়িসোইরর্ প্রকোমিি 

িার্িখ 

 
০৪   

৩১-১২-২০২2 15-01-2023 31-০১-২০২3 - - 

৩০-০৬-২০২৩ - - - - 

[১.৩] িোমষ টক প্রমিরিদন প্রকোি  
[১.3.১] র্নধ িার্িি সর্র্য়  িোমষ টক 

প্রমিরিদন প্রকোমিি  
িোম খ  ০৩   ১৫-১০-২০২২ ৩১-১০-২০২২ ৩০-১১-২০২2 - - 

[১.৪]  িথ্য অর্ধকাি আইন, ২০০৯ 

এি ৫ ধািা অনুসার্ি র্াবিীয় ির্থ্যি 

কযাটািগ ও ইনর্ডক্স ত্রির্ি/ 

হািনাগাদকিণ 

[১.4.১]  ির্থ্যি কযাটািগ ও   

ইনর্ডক্স প্রস্তুিকৃি/হািনাগাদকৃি 
িার্িখ ০৩   ৩১-১২-২০২2 ১৫-০১-২০২3 ৩১-০১-২০২3 - - 

[১.৫] িথ্য অর্ধকাি আইন ও 

র্বর্ধর্বধান সম্পর্কি েনসর্িিনিা 

বৃর্দ্ধকিণ 

[১.5.১]  প্রচো  কোর্ টক্রি সম্পন্ন সংখ্যা ০৪   3 2 1 - - 

[১.৬] িথ্য অমর্কো  আইন, ২০০৯ ও 

এি র্বর্ধর্ািা, প্রর্বধানর্ািা, 

স্বিিঃপ্রর্ণার্দি িথ্য প্রকাি 

র্নর্দ ির্িকাসহ সংর্িষ্ট  মিষরয় 

কর্ িকিিা/কর্ িিািীর্দি প্রর্িক্ষণ 

আর্য়ােন    

[১.6.১] প্রর্িক্ষণ আর্য়ার্েি সংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] িথ্য অমর্কো  সংক্রোন্ত প্ররিেকটি 

ত্রৈিোমসক অগ্রগমি প্রমিরিদন মনর্ টোম ি 

সিরয় ওরয়িসোইরর্  িথ্য অমর্কো  

সসিোিরক্স প্রকোি 

[১.৭.১] ত্রৈিোমসক অগ্রগমি 

প্রমিরিদন  ওরয়িসোইরর্  িথ্য 

অমর্কো  সসিোিরক্স প্রকোমিি 

সংখ্যা ০২   ৪ ৩ ২ ১  
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