
 

 

 

 

 
 

 

 

মহাপরিচালক 

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল সাদেরিরিক এন্ড টেকরনকযাল ডকুদমদিশন টসিাি (ব্যান্সডক) 

 

এবাং 

 

রসরনেি সরচব 

 রবজ্ঞান ও প্রযুরি মন্ত্রণালে এি 

 মদে স্বাক্ষরিত  

 

 

 

বারষ িক কম িসম্পােন চুরি 

 

 

 

 

 

 

০১ জুলাই, ২০২১ - ৩০ জুন, ২০২২ 
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সূচিপত্র 

রবষে পৃষ্ঠা নম্বি 

কম িসম্পােদনি সারব িক রচত্র ৩ 

প্রস্তাবনা ৪ 

সেকশন ১: রূপকল্প,অচিলক্ষ্য, কম িসম্পােদনি টক্ষত্র এবং কার্ যাবচল ৫ 

সেকশন ২: চবচিন্ন কার্ যক্রমের চূড়ান্ত িলািল/প্রভাব ৬ 

সেকশন ৩: কে যেম্পাদন পচরকল্পনা  ৭ 

সাংদ াজনী ১:  শব্দসাংদক্ষপ ১০  

সাংদ াজনী ২: কে যেম্পাদন সূিমকর পচরোপ পদ্ধচি ১১  

েংমর্াজনী ৩: অন্য অরিদসি সদে সাংরিষ্ট কে যেম্পাদন সূচকেমূহ ১২ 

সংয োজনী ৪: জোতীয় শুদ্ধোচোরয ৌশল  র্ মপরর ল্পনো, ২০২১-২০২২ ১৩ 

সংয োজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভোবন কর্ যপরিকল্পনা, 2021-22 ১৫ 

সংয োজনী ৬: অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থো  র্ মপরর ল্পনো, ২০২১-২০২২ ১৬ 

সংয োজনী ৭: সসবোপ্রদোন প্ররতশ্রুরত  র্ মপরর ল্পনো, ২০২১-২০২২ ১৭ 

সংয োজনী ৮: তথ্য অরি োর রবষযয় বোরষ ম   র্ মপরর ল্পনো, 2021-22  ১৮ 
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বাাংলাদেশ ন্যাশনাল সাদ ়েরিরিক ও টেকরনকযাল ডকুদমদিশন টসিাি (ব্যান্সডক) এি কম িসম্পােদনি 

সারব িক রচত্র 

  

সাম্প্ররতক অজিন, চযাদলঞ্জ ও ভরবষ্যৎ পরিকল্পনা 

 

সাম্প্ররতক বছিসমূদহি (৩ বছি) প্রধান অজিনসমূহ: 

 

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল সােরিরিক এন্ড টেকরনকযাল ডকুদমদিশন টসিাি (ব্যান্সডক) রবজ্ঞান ও প্রযুরি টক্ষত্রসমূদহ তথ্য 

টসবা প্রোনকািী একটি জাতীে সাংস্থা। ব্যান্সডক রবজ্ঞানী ও গদবষকদেি গদবষণা কাদজ সহদ ারগতা কিাি রনরমত্ত 

প্রদোজনীে রবজ্ঞান রবষেক তথ্য উপাত্ত সাংগ্রহ, সাংিক্ষণ ও রবতিণ কদি থাদক। টেদশি অভযন্তদি রবরভন্ন রবশ্বরবদ্যালে 

ও গদবষণা প্ররতষ্ঠান, আন্তজিারতক কনদসাটি িোম ট মন- রহনারি, অযাদগািা, ইনাস্পদপরি, আন্তজিারতক প্ররতষ্ঠান 

ন্যাশনাল লাইদেরি অব অদেরলো (এনএলএ) সহ  রবরভন্ন রবশ্বরবদ্যালে টথদক ব্যান্সডক তথ্য সাংগ্রহ কদি। সাংগৃহীত 

তথ্য ব্যান্সডদকি রনজস্ব ওদেবসাইদে িরক্ষত রবরভন্ন ডাোদবজ, রনজস্ব করম্পউোি ও গ্রন্থাগাদি সাংিক্ষণ কিা হে। 

গদবষণালব্ধ এ সকল তথ্য গদবষকদেি চারহো টমাতাদবক অনলাইন ও অিলাইদন সিবিাহ কিা হে। টেশ-রবদেদশ 

কম িিত রবজ্ঞানী ও গদবষকগণ ওদেবসাইদে িরক্ষত তথ্যসমূহ সিাসরি ডাউনদলাড কিদত পাদিন। রবগত রতন বছদি 

ব্যান্সডক অভযন্তিীণ রবভাগসমূদহি মােদম ১৬,২৩৩ টি তথ্য সাংগ্রহ এবাং ২৫,১৩০ টি তথ্য রবতিণ কদিদছ। এ সমদে 

ব্যান্সডদকি টসবাগ্রহণকািী সুরবধাদভাগীি সাংখ্যা ১,২৭,০১৮ জন।  

 

সমস্যা ও চযাদলঞ্জসমূহ: 
 

স্বল্প জনবল ও আধুরনক  ন্ত্রপারতি অপ্রতুলতাদহতু ব্যান্সডকদক আন্তজিারতক মাদন আধুরনকীকিদণ চযাদলদঞ্জি সম্মুখীন 

হদত হদে। সাভ িাি ও ডাোদবইজ  টমইদিন্যান্স, যুদগাপদ াগী কিাি জন্য কারিগরি ও তথ্য প্রযুরি জ্ঞানসম্পন্ন 

জনবদলি সঙ্কে।  

 

ভরবষ্যৎ পরিকল্পনা: 
 

ব্যান্সডদকি সারভ িসমূহ অদোদমশন ও রডরজোইদজশন এবাং কম িকতিাদেি েক্ষতা বৃরিি জন্য প্ররশক্ষদণি ব্যবস্থা গ্রহণ। 

আধুরনক  ন্ত্রপারত ক্রে। ব্যান্সডদকি সাাংগঠরনক কাঠাদমা পুনরব িন্যাস কদি কারিগরি ও তথ্য প্রযুরি জ্ঞানসম্পন্ন পে 

সৃরষ্ট কদি জনবল রনদোদগি ব্যবস্থা কিা এবাং ব্যান্সডক ভবন সম্প্রসািন কিা। েেয়াবদ্ধ কে যপচরকল্পনা প্রণয়নপূব যক 

বাচষ যক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন। 

 

২০২১-২০২২ অথ িবছদিি সম্ভাব্য প্রধান অজিনসমূহ: 

 

তথ্য সাংগ্রহ - ৬,৫০০ টি 

তথ্য রবতিণ/প্ররক্রোকিণ - ৮,০০০ পৃষ্ঠা 

টসবাগ্রহণকািী/সুরবধাদভাগীি সাংখ্যা - ১৬,৫০০ জন 

েক্ষ জনবল ততরি-২২০ জন 

অবরহতকিণ সভা, টসরমনাি ও কম িশালাি আদোজন-১৩ টি। 

 

  



4 

 

প্রস্তাবনা 

 

প্রাচিষ্ঠাচনক দক্ষ্িা বৃচদ্ধ, স্বচ্ছিা ও জবাবচদচহ সজারদার করা, সুশােন েংহিকরণ এবং েম্পমদর 

র্থার্থ ব্যবহার চনচিিকরমণর োধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর র্থার্থ বাস্তবায়মনর লমক্ষ্য- 

 

 

  

মহাপরিচালক, বাাংলাদেশ ন্যাশনাল সাদেরিরিক এন্ড টেকরনকযাল ডকুদমদিশন টসিাি (ব্যান্সডক)  

 

এবাং 

 

রসরনেি সরচব, রবজ্ঞান ও প্রযুরি মন্ত্রণালে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সিকাি-এি মদে ২০২১ সাদলি জুন 

মাদসি ২৭ িাচরমে এই বাচষ যক কে যেম্পাদন চুচি স্বাক্ষ্চরি হল। 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষিকািী উভেপক্ষ রনম্নরলরখত রবষেসমূহ সম্মত হদলন: 
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টসকশন ১: 

 

ব্যান্সডদকি রূপকল্প, অরভলক্ষয, কম িসম্পােদনি টক্ষত্র এবং কা িাবরল: 

 

১.১ রূপকল্প (Vision): 
 

রবজ্ঞানী ও গদবষকদেি চারহোনু ােী তবজ্ঞারনক তথ্য দ্রুত সিবিাহ। 

 

১.২ অরভলক্ষয (Mission): 
 

তবজ্ঞারনক তথ্যসমূদহি অনলাইন ডাোদবইজ স্থাপন, সাংস্থাি কা িক্রমদক রডরজোইজ কিা এবাং গ্রাহকদেি 

অনলাইন/অিলাইন সারভ িস প্রোন। 

 

১.৩ কম িসম্পােদনি টক্ষত্র: 
 

১.৩ মন্ত্রণালে/রবভাদগি টকৌশলগত উদেশ্য 

 ১. রবজ্ঞান ও প্রযুরি রবষেক গদবষণাে সহােতা বৃরিকিণ; 

   ২. রবজ্ঞান ও প্রযুরি জনরপ্রেকিণ; 

   ৩. আথ ি-সামারজক উন্নেদনি জন্য পরিদবশ বান্ধব ও টেকসই প্রযুরি উদ্ভাবন। 

 

সুশোসন ও সংস্কোরমূল   র্ মসম্পোদযনর সেত্র (মরন্ত্রপরিষে রবভাগ কর্তিক রনধ িারিত) 

 সুশোসন ও সংস্কোরমূল   ো মক্রর্ সজোরদোর রণ: 

 

১. শুিাচাি কম িপরিকল্পনা বাস্তবােন 

২. ই-গভন্যিান্স/ উদ্ভাবন কম িপরিকল্পনা বাস্তবােন 

৩. তথ্য অরধকাি কম িপরিকল্পনা বাস্তবােন 

৪. অরভদ াগ প্ররতকাি কম িপরিকল্পনা বাস্তবােন 

৫. টসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত কম িপরিকল্পনা বাস্তবােন 

১.৪ কা িাবরল (Functions): 
 

১. টেশ-রবদেশ টথদক তবজ্ঞারনক তথ্য সাংগ্রহ; 

২. সাংগ্রহকৃত তথ্য প্ররক্রোকিণ; 

৩. প্ররক্রোকৃত তথ্য সাংিক্ষণ 

৪. চারহো অনু ােী তথ্য রবতিণ; 

৫. তথ্য রবজ্ঞান ও গ্রন্থাগাি ব্যবস্থাপনাে ইিান িরশপ পরিচালনা; 

৬. ওদেবরভরত্তক গদবষণাধমী তথ্যদসবা প্রোন; 

৭. রডরজোল লাইদেরি সারভ িস প্রোন; 

৮. গ্রন্থাগাি টসবা; 

৯. ই-বুক প্রস্তুতকিণ ও আপদলাড রবষদে প্ররশক্ষণ।  
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টসকশন ২ 

ব্যান্সডক-এি রবরভন্ন কা িক্রদমি চূড়ান্ত িলািল/প্রভাব (Outcome/Impact) 
 চূড়ান্ত িলািল/প্রভাব  

(Outcome/Impact) 

কম িসম্পােন সূচকসমূহ (Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষপন রনধ িারিত লক্ষযমাত্রা অজিদনি টক্ষদত্র ট ৌথভাদব 

োরেত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালে/রবভাগ/সাংস্থাসমূদহি নাম 

উপাত্তসূত্র (Source of 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ই-বুক প্রস্তুত ও আপদলাড 

রবষদে সক্ষমতা বৃরি 

ই-বুক প্রস্তুত ও আপদলাড রবষদে েক্ষ জনবল ** 

  জন/ সাংখ্যা ৬১ ১০০ ১১০ ১১০ ১১৫ 

১) সিকারি/দবসিকারি রবশ্বরবদ্যালেসমূহ; 

২) আিঅযান্ডরড গদবষণা প্ররতষ্ঠানসমূহ। 

৩) সিকারি- টবসিকারি কদলজসমূহ 

ব্যান্সডদকি বারষ িক প্ররতদবেন 

ও অন্যান্য নরথ 

 

তথ্য রবজ্ঞান ও গ্রন্থাগাি 

ব্যবস্থাপনাে সক্ষমতা বৃরি 

তথ্য রবজ্ঞান ও গ্রন্থাগাি ব্যবস্থাপনাে েক্ষ জনবল 

** 
জন/ সাংখ্যা ১১৯ ০ ১১০ ১২০ ১২৫ 

িাজশাহী রবশ্বরবদ্যালে  

এবাং ঢাকা রবশ্বরবদ্যালে 

ব্যান্সডদকি বারষ িক প্ররতদবেন 

ও অন্যান্য নরথ 

রবজ্ঞান ও প্রযুরি 

জনরপ্রেকিণ 

আদোরজত  টসরমনাি ও কম িশালা *  

সাংখ্যা/টি 

 

১৩ 

 

০৭ 

 

১৩ 

 

১৪ 

 

১৫ 

১) সিকারি/দবসিকারি রবশ্বরবদ্যালেসমূহ; 

২) আিঅযান্ডরড গদবষণা প্ররতষ্ঠানসমূহ। 

ব্যান্সডদকি বারষ িক প্ররতদবেন 

ও অন্যান্য নরথ 

রবজ্ঞান ও প্রযুরি 

জনরপ্রেকিণ 

সিকারি কম িচািীদেি সক্ষমতাি উন্নেদন সমসামরেক 

রবষদে লারন িাং টসশন আদোজন 

সাংখ্যা -  - ৪ - - ব্যান্সডক কম িকতিা/কম িচারি ব্যান্সডদকি বারষ িক প্ররতদবেন 

ও অন্যান্য নরথ 

গদবষণা সাংরিষ্ট তদথ্যি 

বৃরি 

তথ্য সাংগ্রহ *** 

  

 

সাংখ্যা/টি 

 

৪৩২৮ 

 

৫৮২৭ 

 

৬৫০০ 

 

৭০০০ 

 

৭২০০ 

১) সিকারি/দবসিকারি রবশ্বরবদ্যালেসমূহ; 

২) আিঅযান্ডরড গদবষণা প্ররতষ্ঠানসমূহ। 

ব্যান্সডদকি বারষ িক প্ররতদবেন 

ও অন্যান্য নরথ 

গদবষণা সক্ষমতা বৃরি তথ্য রবতিণ পৃষ্ঠা/ 

সাংখ্যা 
৬৭২৯ ৯৪১৫ ৭৮০০ ৮০০০ ৮২০০ 

১) সিকারি/দবসিকারি রবশ্বরবদ্যালেসমূহ; 

২) আিঅযান্ডরডগদবষণা প্ররতষ্ঠানসমূহ। 

ব্যান্সডদকি বারষ িক প্ররতদবেন 

ও অন্যান্য নরথ 

েক্ষ গদবষদকি সাংখ্যা বৃরি টসবা গ্রহণকািী / সুরবধাদভাগী ****  

জন/ সাংখ্যা 

 

৫৩৫৭৭ 

 

৩৫৫৮০ 

 

১৬৫০০ 

 

১৭০০০ 

 

১৭৫০০ 

১) সিকারি/দবসিকারি রবশ্বরবদ্যালেসমূহ; 

২) আিঅযান্ডরড গদবষণা প্ররতষ্ঠানসমূহ। 

ব্যান্সডদকি বারষ িক প্ররতদবেন 

ও অন্যান্য নরথ 

 

আথ ি-সামারজক উন্নেদন 

পরিদবশ বান্ধব ও টেকসই 

প্রযুরি উদ্ভাবন 

রডরজোল লাইদেিী সারভ িস প্রোদন ই-বুক প্রস্তুতকিণ সাংখ্যা   ২৪ ২৬ ২৮ ব্যান্সডক ব্যান্সডদকি বারষ িক প্ররতদবেন 

ও অন্যান্য নরথ 

 

*  রথরসস অযাবোক্ট, জান িাদলি আটি িকযাল অযাবোক্ট, রবজ্ঞানী ও গদবষকদেি বাদোডাো ইতযারে তথ্য সাংগ্রদহি উপকিণ। রবরভন্ন রবশ্বরবদ্যালদে গ্রন্থাগাদি িরক্ষত রথরসসসমূহ এবাং রবজ্ঞানী ও গদবষকদেি বাদোডাো ইদতামদে সাংগ্রহ কিা 

হদেদছ। বতিমাদন শুধুমাত্র চলরত বছদিি রথরসসসমূহ এবাং রবশ্বরবদ্যালে ও আিঅযান্ডরড প্ররতষ্ঠাদন নতুন রনদোগকৃত রশক্ষক/গদবষকদেি নাম যুি হদব। িদল তথ্য সাংগ্রদহি সাংখ্যা তুলনামূলকভাদব কদম  াদব।  
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সেকশন ৩  র্ মসম্পোদন পরর ল্পনো 

কম িসম্পােন টক্ষত্র) টক্ষদত্রি োন  

 

কা িক্রম 

(Activities) 
কম িসম্পােন সূচক  

(Perfor 

mance Indicators) 

গণনা 

পিরত 

একক 

(Unit) 

 

কম ি সম্পােন সূচদকি 

মান (Weight of 

Performance Indicator) 

প্রকৃত অজিন* লক্ষযমাত্রা/রনণ িােক ২০২১-২০২২ (Target/Criteria Value for FY 

2020-21) 

প্রদক্ষপণ 

(Projectio

n) ২০২২-

২০২৩ 

 প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২৩-২০২৪  
২০১৯-

২০২০* 

২০২০-২০২১ 

 

অসাধািণ অরত উত্তম উত্তম চলরত 

মান 

চলরত মাদনি 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

 

কম িসম্পােন টক্ষত্রসমূহ  

 

 

[১] রবজ্ঞান ও প্রযুরি 

রবষেক গদবষণাে 

সহােতা বৃরিকিণ  

  

১৫ 

১.১ ই-বুক প্রস্তুত ও 

আপদলাড রবষদে প্ররশক্ষণ   

১.১.১ প্ররশরক্ষত 

প্ররশক্ষণাথীি সাংখ্যা 
 জন ০৫ ৬১ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১১০ ১১৫ 

১.২ তথ্য রবজ্ঞান ও গ্রন্থাগাি 

ব্যবস্থাপনাে ইিার্রন িশীপ 

প্ররশক্ষণ 

১.২.১ 

প্ররশরক্ষত প্ররশক্ষণাথীি 

সাংখ্যা 

 

জন ১০ ১১৯ ০ ১২০ ১০৮ ৯৬ ৮৪ ৭২ ১২০ ১২৫ 

 [২] রবজ্ঞান ও 

প্রযুরি জনরপ্রেকিণ   

 

 

 

 

 

১৫ 

 

২.১ রবজ্ঞান রবষেক  

টসরমনাি ও কম িশালা 

আদোজন  

২.১.১ 

আদোরজত টসরমনাি ও 

কম িশালা   

 সাংখ্যা ১০  ১১ ১১ ১৩ ১২ ১০ ৯ ৮ 
১৪ ১৫ 

২.২ সিকারি 

কম িচািীদেি সক্ষমতাি 

উন্নেদন সমসামরেক 

রবষদে লারন িাং টসশন 

আদোজন 

 

২.২.১ 

আদোরজত লারন িাং টসশন 

 

  

 

সাংখ্যা 
০৫ - - ৪ ৩ ২ ১ - - - 

[৩] আথ ি-সামারজক 

উন্নেদন পরিদবশ 

বান্ধব ও টেকসই 

প্রযুরি উদ্ভাবন 

 

 

 

 

 

 

৪০ 

 

  

 

 

 

৩.১  রবজ্ঞান রবষেক 

তথ্য সাংগ্রহ, সাংিক্ষণ ও 

রবতিণ 

   

৩.১.১ সাংগৃহীত / 

সাংিরক্ষত  তথ্য 

  

 পৃষ্ঠা/সাংখ্যা ১০  ৪২৪৪ ৬৫২৭ ৬৫০০ ৫৮৫০ ৫২০০ ৪৫৫০ ৩৯০০ 
 

৭০০০ ৭২০০ 

৩.১.২ রবতিণকৃত 

তথ্য/প্ররক্রোজাতকিণ 

   

 পৃষ্ঠা/সাংখ্যা ১০  ৬৭০৭ ৯৪৪৮ ৭৮০০ ৭০২০ ৬২৮০ ৫৪৬০ 

 

৪৬৮০ 

 

৮০০০ ৮২০০ 

৩.১.৩ 

টসবা গ্রহীতা/ সুরবধাদভাগী 

 
 

সাংখ্যা 

 

১৫ 

 

৫৩৫৭৭ 

 

৩৫৫৮৩ 

 

১৬০০০ 

 

১৪৪০০ 

 

১২৮০০ 

 

১১২০০ 

 

৯৬০০ 

 

 

১৭০০০ 

 

১৭৫০০ 

৩.২  রডরজোল লাইদেিী 

সারভ িস প্রোদন ই-বুক 

প্রস্তুতকিণ 

৩.২.১  ই-বুক 

প্রস্তুতকিণ 

 
 

সাংখ্যা 
০৫ - - ২৪ ২০ ১৫ ১০ ০৫ - - 
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সুশাসন ও সাংস্কািমূলক কম িসম্পােদনি টক্ষত্র (মরন্ত্রপরিষে রবভাগ কর্তিক রনধ িারিত) 

সুশোসন ও সংস্কোরমূল   ো মক্রযর্র বোস্তবোয়ন 

সজোরদোর রণ 

৩০ ১) শুিাচাি কম িপরিকল্পনা বাস্তবােন শুদ্ধোচোর  র্ মপরর ল্পনো বোস্তবোরয়ত   10          

২) ই-গভন্যিান্স/ উদ্ভাবন কম িপরিকল্পনা 

বাস্তবােন 
ই-গভন্যিান্স/ উদ্ভাবনকম িপরিকল্পনাবোস্তবোরয়ত 

 
 10          

৩) তথ্য অরধকাি কম িপরিকল্পনা 

বাস্তবােন 

তথ্য অরধকাি কম িপরিকল্পনা বাস্তবারেত   3          

৪) অরভদ াগ প্ররতকাি কম িপরিকল্পনা 

বাস্তবােন 

অরভদ াগ প্ররতকাি কম িপরিকল্পনা 

বাস্তবারেত 

  4          

৫) টসবাপ্রোন প্ররতশ্রুরত কম িপরিকল্পনা 

বাস্তবােন 

টসবাপ্রোন প্ররতশ্রুরত কম িপরিকল্পনা 

বাস্তবারেত 

  3          
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েংমর্াজনী: ১ শব্দেংমক্ষ্প 

      

Sl. N.  Acronyms  Description 

1. BANSDOC Bangladesh National Scientific and Technical Documentation 

Center. 

2. NLA National  Library  Of  Australia 

3. HINARI Health InterNetwork Access to Research Initiative  

4. INASP-PERI International Network for the Availability of Scientific 

Publications Programme for Enhancement of Research 

Information 

5. AGORA Access to Global Online Research in Agriculture 

6. ISLM Information Science and Library Management 

7. DU Dhaka University  

8. RU Rajshahi University 

9. E-Book  Electronic Book 

10. NISCAIR National Institute of Science Communication and Information 

Resources 

11. FY Fiscal Year. 
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সাংদ াজনী- ২: 

কম িসম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক 

 

ক্ররমক  কার্ যক্রে কে যেম্পাদন সূিক চববরণ বাস্তবায়নকারী অনুচবিাগ, 

অচিশাো, শাো  

লক্ষযমাত্রা অজিদনি প্রোণক   েন্তব্য 

১ 

 

১.১  ই-বুক প্রস্তুত ও আপদলাড 

রবষদে প্ররশক্ষণ  

 

 ১.১.১ প্রচশচক্ষ্ি 

জনবল 

চবজ্ঞান ও প্রযুচি েংচিষ্ট েংস্থার গ্রন্থাগাচরক ও 

গ্রন্থাগার েংচিষ্ট কে যকিযাগণ  
ব্যান্সডক 

 

ব্যান্সডক-এর ২০২২-২০২৩ বাচষ যক 

প্রচিমবদন 

 

১.২ তথ্য রবজ্ঞান ও গ্রন্থাগাি 

ব্যবস্থাপনাে ইিান িশীপ প্ররশক্ষণ 

 

১.২.১ প্রচশচক্ষ্ি 

জনবল 

ঢাকা চবশ্বচবদ্যালয় এবং রাজশাহী চবদ্যালময়র 

ইনফরমেশন োময়ন্স এন্ড লাইমেচর ম্যামনজমেন্ট 

চবিামগর চশক্ষ্থীমদর োেব্যপী প্রচশক্ষ্ণ প্রদান 

ব্যান্সডক োনব েম্পদ উন্নর্ন এবং ব্যান্সডক-এর 

২০২২-২০২৩  বাচষ যক প্রচিমবদন 

 

২  ২.১ চবজ্ঞান চবষয়ক সেচেনার ও 

কে যশালা আময়াজন  

২.১.১ আময়াচজি 

সেচেনার  

 ও কে যশালা এবং       

অবচহিকরণ েিা 

আাদোরজত সেচেনার ও কে যশালার েংখ্যা এবং 

অবচহিকরণ েিা 

 

ব্যান্সডক আময়াচজি সেচেনার ও কে যশালার েংখ্যা 

গণনার োধ্যমে এবাং ব্যান্সডক এর ২০২২-

২০২৩  বাচষ যক প্রচিমবদন 

 

৩ 

 

 ৩.১ রবজ্ঞান রবষেক তথ্য সাংগ্রহ, 

সাংিক্ষণ ও রবতিণ 

  

 

৩.১.১ সাংগৃহীত / 

সাংিরক্ষত  তথ্য 

 

টেদশি অভযন্তদি রবরভন্ন রবশ্বরবদ্যালে ও গদবষণা 

প্ররতষ্ঠান, আন্তজিারতক কনদসাটি িোম ট মন- রহনািী, 

এদগািা, ইনাসপদপিী, আন্তজিারতক প্ররতষ্ঠান ন্যাশনাল 

লাইদেরি অব অদেরলো (এনএলএ) সহ  রবরভন্ন 

রবশ্বরবদ্যালে টথদক তথ্য সাংগ্রহ 

ব্যান্সডক সাংগৃহীত তথ্য সাংখ্যা গণনাি  মােদম এবাং 

ব্যান্সডক এর ২০২২-২০২৩ বাচষ যক 

প্রচিমবদন 

 

৩.২.১ রবতিণকৃত 

তথ্য 

  

গদবষণালব্ধ এ সকল তথ্য গদবষকদেি চারহো 

টমাতাদবক অনলাইন ও অিলাইদন সিবিাহ কিা 

ব্যান্সডক চবিরণকৃি িথ্য গণনার োধ্যমে ব্যান্সডক 

এর ২০২২-২০২৩ বাচষ যক প্রচিমবদন 

 

৩.২.২  টসবা গ্রহীতা/ 

সুরবধাদভাগী 

  

টেশ-রবদেদশ কম িিত রবজ্ঞানী ও গদবষকগণ ব্যান্সডক প্রেত্ত টসবাগ্রহীতাি সাংখ্যা গণনাি মােদম 

এবাং ব্যান্সডক এর ২০২২-২০২৩  বাচষ যক 

প্রচিমবদন 
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েংমর্াজনী ৩:  

অন্য অরিদসি সদে সাংরিষ্ট কম িসম্পােন সূচকসমূহ 

 

  কার্ যক্রে কে যেম্পাদন সূিক ট সকল অরিদসি সদে সাংরিষ্ট সাংরিষ্ট অরিদসি সদে কা িক্রম সমন্বদেি টকৌশল িাচহদা/প্রিযাশার সর্ৌচিকিা 

িথ্য েংগ্রহ ডকুমেমন্টশন 

সেবা 

 NLA (ন্যাশনাল লাইদেরি অি 

অদেরলো) 

MOU অনু ােী গ্রাহকদেি চারহো টমাতাদবক তথ্য টেদশি সকল প িাদেি রবজ্ঞান ও প্রযুরি 

গদবষণাদক এরগদে টনোি জন্য 

িথ্য েংগ্রহ ডকুমেমন্টশন 

সেবা 

INASP-PERI MOU অনু ােী গ্রাহকদেি চারহো টমাতাদবক তথ্য টেদশি সকল প িাদেি রবজ্ঞান ও প্রযুরি 

গদবষণাদক এরগদে টনোি জন্য 

িথ্য েংগ্রহ ডকুমেমন্টশন 

সেবা 

NISCAIR MOU অনু ােী গ্রাহকদেি চারহো টমাতাদবক তথ্য টেদশি সকল প িাদেি রবজ্ঞান ও প্রযুরি 

গদবষণাদক এরগদে টনোি জন্য 

ই-বুক 

প্রস্তুতকিণ 

প্ররশক্ষণ 

মানব সম্পে 

উন্নেন 

রবজ্ঞান ও প্রযুরি গদবষণামূলক 

প্ররতষ্ঠান ও রবশ্বরবদ্যালেসমূহ 

গ্রন্থাগারিক এবাং গ্রন্থাগাি সাংরিষ্ট টপশাজীবীদেি 

মদনানেন 

গ্রন্থাগাি টপশাজীবীদেি কম িেক্ষতা বৃরি 

ইিান িশীপ 

টকাস ি 

পরিচালনা 

মানব সম্পে 

উন্নেন 

ঢাকা রবশ্বরবদ্যালে এবাং িাজশাহী 

রবদ্যালে 

েক্ষ গ্রন্থাগারিক  

ততরিকিণ 

গ্রন্থাগাি টপশাজীবীদেি কম িেক্ষতা বৃরি 
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েংমর্াজনী ৪: 
 

ব্যান্সডক-এর জাতীে শুিাচাি টকৌশল কম িপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

েংস্থার নাম: বাাংলাদেশ ন্যাশনাল সাদেরিরিক এন্ড টেকরনকযাল ডকুদমদিশন টসিাি (ব্যান্সডক), ঢাকা।   

কা িক্রদমি নাম কম িসম্পােন সূচক 

 

সূচদকি

মান 

একক 

 

বাস্তবােদনি

োরেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২১-২০২২ 

অথ িবছদিি 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজিন 

১ম 

টকাোে িাি 

২ে 

টকাোে িাি 

৩ে 

টকাোে িাি 

৪থ ি 

টকাোে িাি 

টমাে 

অজিন 

অরজিত

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ তনরতকতা করমটিি সভা আময়াজন েিা আময়াচজি ৪ সাংখ্যা রডরজ ৪ লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন      

১.২ তনরতকতা করমটিি সভাি রসিান্ত 

বাস্তবােন 

বাস্তবারেত রসিান্ত ৬ % সকল শাখা, 

টিাকাল 

পদেি 

কম িকতিা 

১০০% লক্ষযমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজিন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠাি রনরমত্ত অাংশীজদনি 

(stakeholders) অাংশগ্রহদণ সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সাংখ্যা টিাকাল 

পদেি 

কম িকতিা 

২ লক্ষযমাত্রা  ১ ১     

অজিন      

১.৪ শুদ্ধাচাি সংক্রান্ত প্ররিক্ষণ আয় াজন প্ররিক্ষণ 

আয় ারজত 

২ সংখ্যা 

 

টিাকাল 

পদেি 

কম িকতিা 

২ লক্ষযমাত্রা  ১ (২০ জন) ১ (২০ জন)     

অজিন      

১.৫ কে যপচরমবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযরবরধ 

অনুসিণ, অদকদজা মালামাল রবনষ্টকিণ, 

পরিস্কাি-পরিেন্নতা অরভ ান) 

উন্নি কে য-

পচরমবশ 

২ সাংখ্যা ও 

তারিখ 

সকল শাখা ৩ লক্ষযমাত্রা ৩০/০৯/২১ ২২/১১/২১ ৩০/০৩/২২    সাংযুরি-১ 

অজিন      

১.৬ জাতীে শুিাচাি টকৌশল 

কম িপরিকল্পনা, ২০২১-২২ ও তত্রমারসক 

পরিবীক্ষণ প্ররতদবেন সাংরিষ্ট মন্ত্রণালদে 

োরখল ও স্ব স্ব ওদেবসাইদে 

আপদলাডকিণ 

কম িপরিকল্পনা  ও 

তত্রমারসক 

প্ররতদবেন 

োরখলকৃত ও 

আপদলাডকৃত 

১ তারিখ  প্ররত 

তত্রমারসদকি 

প্রথম সপ্তাহ 

লক্ষযমাত্রা ১০/০৬/২১ ১৭/১০/২১ ১৬/০১/২২ ১৭/০৪/২২   জাতীে শুিাচাি টকৌশল 

কম িপরিকল্পনা 

রনদে িরশকা ২০২১-২২ 

কযাদলন্ডাি অনু ােী 

অজিন      

১.৭ আওিািীন  আঞ্চচলক/ োঠ পর্ যাময়র 

কার্ যালয় (প্রমর্াজয সক্ষ্মত্র) কর্তযক 

োরখলকৃত জাতীে শুিাচাি টকৌশল 

কম িপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্ররতদবেদনি 

ওপি রিডব্যাক প্রোন 

রিডব্যাক 

সভা/কম িশালা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তারিখ   লক্ষযমাত্রা        

অজিন      

১.৮ শুদ্ধািার পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তমদর িাচলকা ওময়বোইমে 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ১ িাচরে রডরজ ১ লক্ষযমাত্রা    ৩১-০৫-

২০২২ 

   

অজিন      
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কা িক্রদমি নাম কম িসম্পােন সূচক 

 

সূচদকি

মান 

একক 

 

বাস্তবােদনি

োরেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২১-২০২২ 

অথ িবছদিি 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবােন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজিন 

১ম 

টকাোে িাি 

২ে 

টকাোে িাি 

৩ে 

টকাোে িাি 

৪থ ি 

টকাোে িাি 

টমাে 

অজিন 

অরজিত

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  আচথ যক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অথ িবছদিি ক্রে-

পরিকল্পনা (প্রকদল্পি অনুদমারেত বারষ িক 

ক্রে-পরিকল্পনাসহ)  ওদেবসাইদে প্রকাশ 

ক্রে-পরিকল্পনা 

ওদেবসাইদে 

প্রকারশত 

২ তারিখ     লক্ষযমাত্রা  ৩১/০৭/২১      প্রকল্প না থাকাে 

লক্ষযমাত্রা রনধ িািণ 

কিা  ােরন। 

অজিন      

২.২ প্রকয়ল্পি PSC ও PIC সভা 

আয় াজন  

সভা আয় ারজত ২ সংখ্যা   লক্ষযমাত্রা       

অজিন      

২.৩ বারষ যক উন্ন ন কর্ যসূরচ বাস্তবা ন বারষ যক উন্ন ন 

কর্ যসূরচ 

বাস্তবার ত 

২ %   লক্ষযমাত্রা       

অজযন      

২.৪ প্রকল্প সমারপ্ত টশদষ প্রকদল্পি সম্পে 

( ানবাহন, করম্পউোি, আসবাবপত্র 

ইতযারে) রবরধ টমাতাদবক হস্তান্তি কিা 

প্রকদল্পি সম্পে 

রবরধ টমাতাদবক 

হস্তান্তরিত 

২ িাচরে   লক্ষযমাত্রা       

অজযন      

৩. শুিাচাি সাংরিষ্ট এবাং দুনীরত প্ররতদিাদধ সহােক অন্যান্য কা িক্রম……………..৩০ (অগ্রাচিকার চিচত্তমি নুযনিে পাঁিটি কার্ যক্রে) 

৩.১ শুিাচাি রভরত্তক জীবন পরিচালনাে 

অেীকাি অনুষ্ঠান 

 ৪  টিাকাল পদেি 

কম িকতিা 

 লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১     সাংযুরি: ০২ 

  
  
  
  

 

অজিন      

৩.২ ই-বুক প্রস্তুতকিণ প্ররশক্ষণ 

নীরতমালা 

 ৪  টিাকাল পদেি 

কম িকতিা 

 লক্ষযমাত্রা   ১ ১     

অজিন      

৩.৩ ব্যচি জীবমন িেীয় মূল্যমবাি 

উজ্জীচবিকরণ চবষময় আমলািনা 

 ৪  টিাকাল পদেি 

কম িকতিা 

 লক্ষযমাত্রা ১   ১     

অজিন      

৩.৪ টসবা মূদেি িরশে প্রোন 

রনরিতকিণ 

 ৪  টিাকাল পদেি 

কম িকতিা 

 লক্ষযমাত্রা   ১ ১     

অজিন      

৩.৫ প্রাচিষ্ঠাচনক গণশুনানী আময়াজন  ৪  টিাকাল পদেি 

কম িকতিা 

 লক্ষযমাত্রা ১   ১     

অজিন      

 

চব:দ্র:- সকান ক্রচেমকর কার্ যক্রে প্রমর্াজয না হমল িার কারণ েন্তব্য কলামে উমেে করমি হমব। 
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সংয োজনী ৫: 

ই-গিন্যযান্স ও উদ্ভাবন কে যপচরকল্পনা 

 

ক্রর্  
কর্ যসম্পাদন ক্ষক্ষত্র  

 
র্ান কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচয়কি র্ান 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ উত্তর্ চলরত র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১] ই-গির্ন্মোন্স ও উদ্ভোবন সংক্রোন্ত  ো মক্রযর্র 

বোস্তবোয়ন সজোরদোর রণ 

 

 

 

 

 

 

৩৫ 
 

[১.১] উদ্ভাবনী ধািণা বাস্তবা ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধািণা বাস্তবার ত 
তারিখ ৫ 

১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] ক্ষসবা সহরজকিণ [১.২.১] একটি ক্ষসবা সহরজকৃত  
তারিখ ৫ 

২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  সসবো রিরজটাইয়জিন [১.৩.১] ন্যযনতর্ একটি ক্ষসবা রিরজটাইজকৃত 
তারিখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূযব ম বোস্তবোরয়ত উদ্ভোবনী িোরণো, সহরজকৃত ও 

রিরজটোইজকৃত সসবো সংক্রোন্ত প মোযলোচনো সিো   
[১.৪.১] সিো আযয়োরজত  

তোররখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নরিি ব্যবহাি বৃরদ্ধ [১.৫.১] ই-ফাইয়ল সনোট রনষ্পরিকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪ি য রিল্প রবপ্লয়বি চযায়লঞ্জ ক্ষর্াকায়বলা  কিণী  রবষয়  

অবরহতকিণ সভা/কর্ যিালা আয় াজন 
[১.৬.১] সভা/কর্ যিালা আয় ারজত 

সংখ্যো ৪ ২ ১ - 

 

 

২ 

[২] প্রোরতষ্ঠোরন  দেতো বৃরদ্ধ  ১৫ 

[২.১] তথ্য বাতা ন হালনাগাদকিণ 

[২.১.১] তথ্য বাতা য়ন সকল ক্ষসবা বক্স হালনাগাদকৃত 
সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রবরিন্ন প্র োশনো ও তথ্যোরদ তথ্য বাতা য়ন প্র োরশত 
সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা বাস্তবা ন  

[২.২.১]  র্ মপরর ল্পনো বোস্তবোয়ন সংক্রোন্ত প্ররশেণ আযয়োরজত  
সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভর্ন্যান্স কর্ যপরিকল্পনা বাস্তবা য়নি জর্ন্ বিাদ্দকৃত অি য 

ব্যর ত 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কর্ যপরিকল্পনাি বাস্তবা ন অগ্রগরত পর্ যায়লাচনা সংক্রান্ত সভা 

আয় ারজত 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কর্ যপরিকল্পনাি অধ যবারষ যক স্ব-মূল্যা ন প্ররতয়বদন র্রিপরিষদ 

রবভায়গ/ ঊর্ধ্যতন কর্তযপয়ক্ষি রনকট ক্ষপ্ররিত 

তারিখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] ক্ষদয়ি/রবয়দয়ি বাস্তবার ত ন্যযনতর্ একটি উয়যাগ পরিদি যনকৃত 
সংখ্যা ৩ ৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 
- 
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সংয োজনী ৬:  

 

অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত  র্ ম-পরর ল্পনো, ২০২১-২০২২ 

 

কার্ যক্রয়র্ি ক্ষক্ষত্র 
 

র্ান কার্ যক্রর্ 
 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচয়কি র্ান 

প্রকৃত 

অজযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজযন 

২০২০-

২১ 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ 
অরত 

উত্তর্ 
উত্তর্  

চলরত 

র্ান 

চলরত 

র্ায়নি 

রনয়ে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক 

ব্যবস্থোপনো 

 

 

৫ 

[১.১] অরিয োগ রনষ্পরি  র্ ম তমো (অরন ) ও আরপল 

 র্ ম তমোর তথ্য ওযয়বসোইযট ত্রত্রর্োরস  রিরিযত 

হোলনোগোদ রণ  

[১.১.১]  অরনক ও আরপল 

কর্ যকতযাি তথ্য হালনাগাদকৃত এবং 

ওয় বসাইয়ট আপয়লািকৃত 

সংখ্যো 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

পরিবীক্ষণ ও 

সক্ষর্তাবৃরদ্ধ 

 

২০ 

[২.১] রনরদ মষ্ট সর্যয় অনলোইন/ অফলোইযন প্রোপ্ত 

অরিয োগ রনষ্পরি এবং রনষ্পরি সংক্রোন্ত র্োরস  

প্ররতযবদন উর্ধ্মতন  র্তমপে বরোবর সপ্ররণ   

[২.১.১] অরিয োগ রনষ্পরিকৃত  % 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২]  র্ ম তমো/ র্ মচোরীযদর অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থো 

এবং রজআরএস সফটওয়যোর রবষয়  প্ররশেণ 

আযয়োজন 

[২.২.১] প্ররশেণ আযয়োরজত সংখ্যো 
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রর্ারসক রভরত্তয়ত পরিবীক্ষণ এবং ত্রত্রর্ারসক 

পরিবীক্ষণ প্ররতয়বদন উর্ধ্যতন কর্তযপয়ক্ষি রনকট ক্ষপ্রিণ 

[২.৩.১] ত্রত্রর্ারসক প্ররতয়বদন 

ক্ষপ্ররিত 

  

সংখ্যো 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থোপনো রবষযয় 

সে যহোল্ডোরগযণর সর্ন্বযয় অবরহত রণ সিো  
[২.৪.১] সিো অনুরষ্ঠত সংখ্যো ৪ - - ২ ১  - - 
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সংয োজনী ৭:  

 

সসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত বোস্তবোয়ন  র্ ম-পরর ল্পনো, ২০২১-২০২২  

 

কার্ যক্রয়র্ি 

ক্ষক্ষত্র 
 

র্ান কার্ যক্রর্ 
 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদ

ন সূচয়কি 

র্ান 

প্রকৃত 

অজযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজযন 

২০২০-২১ 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ অরত উত্তর্ উত্তর্ 
চলরত 

র্ান 

চলরত র্ায়নি 

রনয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারতষ্ঠারনক 

 

 

১0 

[১.১] সসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত পরিবীক্ষণ 

করর্টিি রসদ্ধান্ত বাস্তবা ন 

[১.১.১] রসদ্ধান্ত 

বাস্তবার ত 
% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] সসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত ত্রত্রর্োরস  

রিরিযত হোলনোগোদ রণ   

[১.২.১] ওযয়বসোইযট  

প্ররত ত্রত্রর্োরসয  

হোলনোগোদকৃত 

সংখ্যো 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সক্ষর্তা অজযন 

ও পরিবীক্ষণ 
১5 

[২.১] সসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত রবষয়   

প্ররশেণ আযয়োজন  

 

[১.১.১] প্ররশেণ 

আযয়োরজত 

 

সংখ্যা 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  ক্ষসবা প্রদান রবষয়  

ক্ষেকয়হাল্ডািগয়ণি সর্ন্বয়  অবরহতকিণ 

সভা আয় াজন 

[১.৩.১]  

অবরহত রণ সিো 

অনুরষ্ঠত 

সংখ্যা 5 - - ২ ১ - - - 
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সংয োজনী ৮:  

 

তথ্য অরি োর রবষযয় ২০২১-২২ অর্ মবছযরর বোরষ ম   র্ মপরর ল্পনো  

 

কর্ যসম্পাদয়নি 

ক্ষক্ষত্র 
 

র্ান কার্ যক্রর্ 
 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচয়কি র্ান 

প্রকৃত 

অজযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজযন 

২০২০-

২১ 

লক্ষযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ অরত উত্তর্ উত্তর্  চলরত র্ান 
চলরত র্ায়নি 

রনয়ে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক ১০ 

[১.১] তথ্য অরধকাি আইন অনুর্া ী 

রনধ যারিত সর্য় ি র্য়ে তথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] রনধ যারিত 

সর্য় ি র্য়ে তথ্য 

প্রদানকৃত 

% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

সক্ষর্তা বৃরদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রযণোরদতিোযব প্র োশয োগ্য 

তথ্য হালনাগাদ কয়ি ওযয়বসোইযট 

প্র োশ 

[১.2.১] হোলনোগোদকৃত 

তথ্য ওযয়বসোইযট 

প্র োরশত 

তারিখ 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 
৩১-০১-২০২২ - 

[১.৩] বোরষ ম  প্ররতযবদন প্র োশ  
[১.3.১] বোরষ ম  

প্ররতযবদন প্র োরশত  
তোররখ  ০৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-১১-

২০২১ 

১৫-১২-

২০২১ 
- - 

[১.৪]  তথ্য অরধকাি আইন, ২০০৯ 

এি ৫ ধািা অনুসায়ি র্াবতী  

তয়থ্যি কযাটাগরি  ও কযাটালগ 

ত্রতরি/ হালনাগাদকিণ 

[১.4.১]  তয়থ্যি 

কযাটাগরি  ও কযাটালগ 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত 

তারিখ ০৩   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 
৩১-০১-২০২২ - 

[১.৫] তথ্য অরধকাি আইন ও 

রবরধরবধান সম্পয়কয জনসয়চতনতা 

বৃরদ্ধকিণ 

[১.5.১]  প্রচোর  ো মক্রর্ 

সম্পন্ন 

 ো মক্রযর্র 

সংখ্যা 
০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য অরি োর রবষযয় 

কর্ যকতযায়দি প্ররিক্ষণ আয় াজন    

[১.6.১] প্ররিক্ষণ 

আয় ারজত 

প্ররশেযণর 

সংখ্যা  
০৩   ৩ ২ ১ - - 

 

 


