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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 
 

ভারযচারক, চররিত্র  প্রকানা অরধদপ্তয 

 

ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি 

 

 

 

 

 

১ জুরাই, ২০২০ - ৩০ জুন, ২০২১ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

ভারযচারক, চররিত্র  প্রকানা অরধদপ্তয 

এফাং 

রচফ, তথ্য ভন্ত্রণারয়-এয ভদে স্বাক্ষরযত 

 

ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি 
 

 

১ জুরাই, ২০২০ - ৩০ জুন, ২০২১ 
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     -১ : 
      Vision           Mission           

                          

     -২ : 
                               

(Outcome/Impact) 

     -৩ : 
                                            

                            

        -১ :          Acronyms) 

        -২ : 
                                            

            

        -৩ : 
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(Overview of the Performance of the Department of Films and Publications- DFP) 

 

                                      

                 ৩                    

              (      -১৯)                                  ১৫            

      ,                                                                   

      ।   

                                                            ১২    , ২০১৫ রি. 

               ও ১      , ২০১৯                   । ১৬                  ’  

           ।   

                                      ও                                     

               ।              ও                                    

     ।  

                                  ও   ‘         ’            ,        

        ‘                 ’           ,                   ‘Bangladesh 

Towards Sustainable Development’ ও ‘               ’                 

            ১০             , ‘The Historic 7
th

 March of the Father of the 

Nation Bangagandhu Sheikh Mujibur Rahman’  ‘     ও        ১০ 

   ’,              ২০১৮-২০১৯                        , ৯                     

                   ২  ও                    ১১           , Meet 

Bangladesh,            ,                            ,                   

     , Sheikh Hasina Initiatives,                ,                  , 

                      :            ;                       :            ; 

                      :           ;                       :             , 

                    :                                  ও                 

           ।   

           চররিত্র ‘  ’ ২০১৮                                      ২৮   

    ১১                   । ‘        ’ Moscow Film Festival Award, 

Canada Film Festival Award         । ‘               ও    রভ’  

                  ‘            ’ও                           ।  
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                                   ও                           ।    

                                                                         

                          ।  

 

               

          ও                         

                                        ; 

                            

           

                                              ;  

                                                          

                                                   ও              । 

 

 

২০২০-২০২১                             

 

 ১৪               ৫          ১৫         ২৪            ১০        

                ৬৮                     

                      ৬৮                                         

                   ও    ৩৪        ও                         

                 ও    ১ রক্ষ ২০ াজায                    ১ রক্ষ ৩৫ াজায 

           ১২ াজায                               ও            

                 ও    ১৫ াজায          ২৫ রক্ষ                ও 

         । এছাড়া মুরজফফল ি উরদক্ষয ২০ াজায কর পুস্তক মুদ্রণ  রফতযণ; 

        ও                    ৫০০                           

             ও                ১ াজায ৩০০                    
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     -১ 

১ ১      (Vision):  

 

             ও                                              । 

 

১ ২        (Mission):  

 

                                                                -               

                                                            ও                

     । 

 

১ ৩                 (Strategic Objectives):  

 

                                                                     ও             

   -                                         ও                                 

                        ও                      ।                                 

                                            ও                ।  

 

১ ৪          (Functions):  

                                                                   

                                                                       

                     -          -      -                                   

                            ও                                ও      

                                           

                                     ও                            

‘                  -২০২’                                             

                                                         

                                           ও                                

                              ও                                            

                                                 

                                                 ও                  

                                                                লান্মা    ও 

                                             

                             

                                          

                                           

   -             ও               

 ও                                       

                                         ও                          

       ও                  -                             । 
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জকন-২ 
 

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

 

    

 

চূড়ান্ত পরাপর/ প্রবাফ 

(Outcome/  

Impact) 

কভ িম্পাদন সূচকমূ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

 

প্রকৃত 

রক্ষযভাত্রা 

২০২০-২০২১ 

প্রদক্ষণ  রনধ িারযত রক্ষযভাত্রা 

অজিদনয জক্ষদত্র জমৌথবাদফ 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ভন্ত্রণারয়/ 

রফবাগ/ াংস্থায নাভ 

উাত্তসূত্র 

(Source of 

Data) 

 

২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০* ২০২১-

২০২২ 

২০২২-

২০২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

 

 

চররিত্র রনভ িাণ  

প্রকানায ভােদভ 

ইরতফাচক 

জনদচতনতা সৃরি 

 

 

১। চররিত্র রনভ িাণ  াংখ্যা ৫০ ৬০ ৬৮ ৭৫ ৭৫  

 

 

 

 

চররিত্র  প্রকানা 

অরধদপ্তয 

চররিত্র াো 

২। রনয়রভত প্রকানা: রক্ষ ১.০ ১.২০ ১.২০ ১.২০ ১.২০  

 

 

প্রকানা াো 

ক) রচত্র ফাাংরাদদ  

ে) নফারুণ  রক্ষ ১.২০ ১.৩৫ ১.৩৫ ১.৩৮ ১.৪৪ 

গ) ফাাংরাদদ জকায়াে িাযরর  াজায ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 

৩। অযাডক প্রকানা: াজায ১২ ২৫ ১৫ ১৫ ১৫ 

ক) পুস্তক 

ে) মুরজফফল ি াংখ্যা াজায - ২.৫ ২০ - - 

গ) জাস্টায রক্ষ ১৫.৫০ ২৫ ২৫ ২৫ ২৫ 

 

রপ্রন্ট রভরডয়া াংক্রান্ত 

কাম িক্রভ  

 

৪। াংফাদত্র রনযীক্ষা াংখ্যা ৪৬০ ৪৮০ ৫০০ ৫০০ ৫০০  

রফজ্ঞান  

রনযীক্ষা      
৫। জক্রাড়ত্র াংখ্যা ১৩০০ ১৩০০ ১৩০০ ১৩০০ ১৩০০ 

৬। াংফাদত্র রযদ িন াংখ্যা ১৫০ ২০০ ২০০ ২০০ ২০০ 
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জকন-৩ 

 

জকৌরগত উদেশ্য, অগ্রারধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

 

জকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

Weight of 

Performa

nce 

Indicators 

প্রকৃত অজিন 

 

রক্ষযভাত্রা/রনণ িায়ক ২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria value for FY 2020-2021) 

প্রদক্ষণ 

Projection 

২০২১-

২০২২ 

প্রদক্ষণ 

Projection 

২০২২-

২০২৩ 
রবরত্তফছয 

(Base year) 

২০১৮- 

২০১৯ 

অজিন 

(Achieve

ment)  

২০১৯-

২০২০* 

অাধাযণ অরত 

উত্তভ 

উত্তভ চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 

 

প্রকানায ভােদভ 

ইরতফাচক 

জনদচতনতা সৃরি 

 

 

 

 

 

২৫ 

 

 

 

 

 

 

 

১.  রনয়রভত  

প্রকানা 

 

 

ক) রচত্র 

ফাাংরাদদ 

রক্ষ ৫.০০ ১.০০ ১.২০ ১.২০ ১.১৫ ১.১০ ১.০৫ ০.০০ ১.২০ ১.২০ 

ে) নফারুণ রক্ষ  ৫.০০ ১.২০ ১.৩৫ ১.৩৫ ১.৩০ ১.২৫ ১.২০ ০.০০ ১.৩৮ ১.৪৪ 

গ) ফাাংরাদদ 

জকায়াে িাযরর 

াজায ২.০০ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ১২ 

 

২. অযাডক 

প্রকানা 

ক) পুস্তক 

 

াজায ৩.০০ ১২ 

 

২৫ 

 

১৫ ১২ ১০ ৮ ৬ ১৫ ১৫ 

ে) জাস্টায রক্ষ  ৫.০০ ১৫.৫০ ১৫.৫০ ২৫.০০ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২০.০০ ২০.০০ 

গ) মুরজফ ফল ি 

াংখ্যা 

াজায  ৫.০০ - ২.৫০ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১৪ - - 

 

রপ্রন্ট রভরডয়া 

াংক্রান্ত কাম িক্রভ 

 

১৫ 

৩. জক্রাড়ত্র 

প্রকা, 

াংফাদত্র 

রনযীক্ষা   

রযদ িন 

ক) জক্রাড়ত্র  াংখ্যা ৫.০০ ১৩০০ ১৩০০ ১৩০০ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ১৩০০ ১৩০০ 

ে) াংফাদত্র 

রনযীক্ষা 

াংখ্যা ৫.০০ ৪৬০ ৪৮০ ৫০০ ৪৮০ ৪৬০ ৪৪০ ৪২০ ৫০০ ৫০০ 

গ) াংফাদত্র 

রযদ িন 

াংখ্যা ৫.০০ ১৫০ ২০০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২০০ ২০০ 
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জকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

Weight of 

Performa

nce 

Indicators 

প্রকৃত অজিন 

 

রক্ষযভাত্রা/রনণ িায়ক ২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria value for FY 2020-2021) 

প্রদক্ষণ 

Projection 

২০২১-

২০২২ 

প্রদক্ষণ 

Projection 

২০২২-

২০২৩ 
রবরত্তফছয 

(Base year) 

২০১৮- 

২০১৯ 

অজিন 

(Achieve

ment)  

২০১৯-

২০২০* 

অাধাযণ অরত 

উত্তভ 

উত্তভ চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 

চররিদত্রয ভােদভ 

ইরতফাচক 

জনদচতনতা সৃরি 

 

 

 

 

 

 

৩৫ 

 

 

 

 

 

 

 

৪. চররিত্র 

রনভ িাণ 

ক) প্রাভাণ্যরচত্র  াংখ্যা ১২.০০ ১০ ১২ ১৪ ১২ ১০ ৮ ৭ ১৫ ১৫ 

ে) ডকুড্রাভা াংখ্যা ৪.০০ ৩ ৪ ৫ ৪ ৩ ৩ ০ ৫ ৫ 

গ) রপরায াংখ্যা ৫.০০ ১৫ ১০ ১৫ ১২ ১০ ৮ ৬ ১৫ ১৫ 

ঘ) াংফাদরচত্র াংখ্যা ৫.০০ ১৪ ২৪ ২৪ ২২ ১৯ ১৭ ১৪ ২৪ ২৪ 

ঙ) রফদল 

াংফাদরচত্র 

াংখ্যা ৫.০০ ৮ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১২ 

প্রাভাণ্যরচত্র, 

ডকুড্রাভা, রপরায, 

াংফাদরচত্র  

রফদল াংফাদরচত্র 

রনভ িাণ, াংগ্র  

াংযক্ষণ 

 

৫. াংগ্র  

াংযক্ষণ 

 

াংযক্ষদণয জন্য 

ফাাংরাদদ রপল্ম 

আকিাইদব 

স্তান্তরযত  

 

 

াংখ্যা 

 

 

২.০০ 

 

 

৬০ 

 

 

৬০ 

 

 

৬৮ 

 

 

৬০ 

 

 

৫৫ 

 

 

৫০ 

 

 

৪৫ 

 

 

৬৮ 

 

 

৬৮ 

রদনভাদোগ্রাপ 

এযাক্ট  

জন্সযর রফলয়ক 

কাম িক্রভ ম্পাদন 

 

৬. জন্সযর 

কাম িক্রভ 

তথ্যরচত্র, 

প্রাভাণ্যরচত্র রপ্ররবউ 

ম্পাদন 

 

াংখ্যা 

 

২.০০ 

 

৬০ 

 

৬০ 

 

৩৪ 

 

৩০ 

 

২৫ 

 

২২ 

 

২০ 

 

৩৫ 

 

৩৫ 
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চররিত্র  প্রকানা অরধদপ্তদযয আফরশ্যক জকৌরগত উদেশ্যমূ, ২০২০-২০২১  

 

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

জকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ ি 

ম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight 

of PI) 

রক্ষযভাত্রা ২০২০-২০২১ 

অাধাযণ 

(Excell

ent) 

অরত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররত 

ভাদনয 

রনদে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

 

[১] দাপ্তরযক 

কভ িকাদে স্বচ্ছতা 

বৃরি  জফাফরদর 

রনরিতকযণ 

 

 

 

১০ 

[১.১] ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি (এরএ) 

ফাস্তফায়ন 

[১.১.১.] এরএ’য কর ত্রত্রভারক 

প্ররতদফদন দয়ফাইদে প্রকারত 

াংখ্যা ১ ৪ - - - - 

[১.১.২] এরএ টিদভয ভারক বায 

রিান্ত ফাস্তফারয়ত 

াংখ্যা ২ ১২ ১১ - - - 

[১.২] শুিাচায/উত্তভ চচ িায রফলদয় 

অাংীজনদদয দে ভতরফরনভয় 

[১.২.১] ভতরফরনভয় বা অনুরষ্ঠত াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অরবদমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা রফলদয় 

জফাগ্রীতা/অাংীজনদদয অফরতকযণ 

[১.৩.১] অফরতকযণ বা আদয়ারজত াংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪] জফা প্রদান প্ররতশ্রুরত রফলদয় 

জফাগ্রীতাদদয অফরতকযণ 

[১.৪.১] অফরতকযণ বা আদয়ারজত াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৫] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদ াংক্রান্ত 

ত্রত্রভারক প্ররতদফদন ঊর্ধ্িতন কর্তিদক্ষয 

রনকে জপ্রযণ 

[১.৫.১] ত্রত্রভারক প্ররতদফদন জপ্ররযত াংখ্যা ২ ৪ ৩ - - - 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

জকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ ি 

ম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight 

of PI) 

রক্ষযভাত্রা ২০২০-২০২১ 

অাধাযণ 

(Excell

ent) 

অরত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররত 

ভাদনয 

রনদে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

 

 

[২] কভ িম্পাদদন 

গরতীরতা আনয়ন 

 জফায ভান বৃরি 

 

 

 

 

৯ 

 

[২.১] ই-নরথ ফাস্তফায়ন [২.১.১] ই-নরথদত জনাে রনষ্পরত্তকৃত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

[২.২] রডরজোর জফা চালুকযণ [২.২.১] একটি নতুন রডরজোর জফা 

চালুকৃত 

াংখ্যা ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১ ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১  

[২.৩] জফা রজকযণ [২.৩.১] একটি নতুন রজকৃত জফা 

অরধদক্ষদত্র ফাস্তফারয়ত  

াংখ্যা ১ ২৫-২-২১ ২৫-৩-২১ ২৫-৪-২১ ২৫-৫-২১  

[২.৪] কভ িচাযীদদয প্ররক্ষণ প্রদান [২.৪.১] প্রদতযক কভ িচাযীয জন্য 

প্ররক্ষণ আদয়ারজত 

জনঘণ্টা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ - 

[২.৪.২] ১০ভ জগ্রড  তদূর্ধ্ি প্রদতযক 

কভ িচাযীদক এরএ রফলদয় প্রদত্ত 

প্ররক্ষণ 

জনঘণ্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৫] এরএ ফাস্তফায়দন প্রদণাদনা প্রদান [২.৫.১] ন্যযনতভ একটি আতাধীন 

দপ্তয/াংস্থা/একজন কভ িচাযীদক এরএ 

ফাস্তফায়দনয জন্য প্রদণাদনা প্রদানকৃত 

াংখ্যা ১ ১ - - - - 

 

 

[৩] আরথ িক  

ম্পদ ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

 

 

৬ 

[৩.১] ফারল িক ক্রয় রযকল্পনা ফাস্তফায়ন [৩.১.১] ক্রয় রযকল্পনা অনুমায়ী ক্রয় 

ম্পারদত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] ফারল িক উন্নয়ন কভ িসূরচ (এরডর) 

ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফারল িক উন্নয়ন কভ িসূরচ 

(এরডর) ফাস্তফারয়ত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২.২] প্রকল্প ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত 

আইএভইরড’য সুারয ফাস্তফারয়ত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অরডে আরত্ত রনষ্পরত্ত কাম িক্রদভয 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] রিক্ষীয় এফাং রত্রক্ষীয় 

বায় উস্থারত অরডে আরত্ত 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[৩.৩.২] অরডে আরত্ত রনষ্পরত্তকৃত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 
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াংদমাজনী: ১ 

 

ব্দ াংদক্ষ (Acronyms) 

 

রডএপর (DFP) 
চররিত্র  প্রকানা অরধদপ্তয 

(Department of Films and Publications) 

এরডরজ (SDG) 
জেকই উন্নয়ন রক্ষযভাত্রা  

(Sustainable Development Goals) 
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াংদমাজনী-২ 

 
 

কভ িম্পাদন সূচদকয িরত 

 
 

ক্ররভক 

নাং 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক কাম িক্রদভয রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

অনুরফবাগ, 

অরধাো, 

াো 

প্রদত্ত প্রভানক প্রভানদকয 

উাত্ত সূত্র 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 

 

 

১ 

 

 

 

জনদচতনতা 

সৃরি 

রনয়রভত প্রকানা: 

 রচত্র ফাাংরাদদ 

যকাদযয রফরবন্ন উন্নয়নমূরক কাম িক্রদভয রবরত্তদত রচত্র ফাাংরাদদ 

রত্রকা প্রকারত য়। 

 

 

প্রকানা 

াো 

 

রনয়রভত প্রকানা  অযাডক 

প্রকানা মূদয কাম িাদদ  

প্রকানা কর। 

 

উাত্ত সূত্র: প্রকারত 

াভরয়কী/পুস্তক-পুরস্তকা 

 

 

ভারক নফারুণ নফারুণ রত্রকা রশু-রকদাযদদয উদমাগী একটি ম্যাগারজন। 

ফাাংরাদদ জকায়াে িাযরর ফাাংরাদদ জকায়াে িাযরর রত্রকায় যকাদযয রফরবন্ন উন্নয়নমূরক 

কভ িসূরচ ইাংদযরজদত প্রকা কযা য়। 

অযাডক প্রকানা: 

ক) পুস্তক 

এ অরধদপ্তয জথদক অযাডক প্রকানায অধীদন প্রকারত পুস্তক এফাং 

জারতয রতা ফেফ্ধু  জে মুরজুরয যভাদনয জন্মতফারল িকী 

উরদক্ষয প্রকারত পুস্তকমূ।  

ে) জাস্টায রফরবন্ন জাতীয় রদফ  রফদল রদফদ জাস্টায প্রকা কযা য়। 

 

 

 

 

 

২ 

রপ্রন্ট রভরডয়া 

াংক্রান্ত 

কাম িক্রভ 

জক্রাড়ত্র জাতীয়  রফদল রদফদ (দমভন- স্বাধীনতা রদফ, রফজয় রদফ, 

আন্তজিারতক ভার্তবালা রদফ  জাতীয় জাক রদফ) রত্রকায় 

জক্রাড়ত্র প্রকা কযা য়।  

 

রফজ্ঞান  

াো 

প্রকারত জক্রাড়দত্রয অরপ 

আদদ। 

উাত্ত সূত্র: ভারক/ফারল িক 

প্ররতদফদন।  

াংফাদত্র রনযীক্ষা রত্রকায প্রচায াংখ্যা রনধ িাযদণয জন্য রনয়রভত াংফাদত্র রনযীক্ষা 

কযা দয় থাদক। 

 

 

 

রনযীক্ষা  

াো 

 

রনযীক্ষাকৃত এফাং রযদ িনকৃত 

াংফাদদত্রয াংখ্যা িাযা 

রযভা কযা য়। প্রভানক 

রদদফ অরপ আদদ প্রদান 

কযা য়।  

 

উাত্ত সূত্র : ফারল িক প্ররতদফদন।  

াংফাদত্র রযদ িন ত্র-রত্রকা রভরডয়া তাররকাভূরি এফাং প্রচায াংখ্যা হ্রা-বৃরি 

রনধ িাযদণয জন্য   রত্রকা অরপ রযদ িন কযা য়। এছাড়া 

দয়জদফাড ি ভরনেরযাং টিভ াাংফারদক  ত্র-রত্রকায কভ িচাযীদদয 

কল্যাদণ রনধ িারযত জেদর রনয়রভত জফতন-বাতা প্রারপ্ত  অন্যান্য 

সুদমাগ সুরফধা রনরিত কযায জন্য রত্রকা অরপ রযদ িন কদয 

থাদক। 
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ক্ররভক 

নাং 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক কাম িক্রদভয রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

অনুরফবাগ, 

অরধাো, াো 

প্রদত্ত প্রভাণক প্রভাণদকয 

উাত্ত সূত্র 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 

 

 

৩ 

 

 

 

চররিত্র ম্পরকিত 

কাম িক্রভ 

  চররিত্র রনভ িাণ:                            , জারতয রতা ফেফ্ধু  জে 

মুরজুরয যভাদনয জন্মতফারল িকী উদমান,   যকাদযয 

রনফ িাচনী ইদতায, জেকই উন্নয়ন রক্ষযভাত্রা (SDG), প্তভ 

ঞ্চফারল িকী রযকল্পনা, অগ্রারধকায কভ িসূরচ, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

১০টি রফদল উদযাগ (ব্রারডাং), যকাদযয উন্নয়ন কভ িসূরচ, রশু 

ফাদজে,  রক্ষা, স্বাস্থয, পুরি, নাযী  রশু অরধকায দারযদ্রয 

রফদভাচন, রযদফ াংযক্ষণ ইতযারদয য চররিত্র, তথ্যরচত্র, 

রপরায, ডকুড্রাভা, াংফাদরচত্র, রফদল াংফাদরচত্র, টিরবর রনভ িাণ 

 প্রচায। 

 

 

 

 

 

 

 

চররিত্র াো 

 

 

রনরভ িত প্রাভাণ্যরচত্র, ডকুড্রাভা, 

রপরায  াংফাদরচত্র, রফদল 

াংফাদরচত্র  টিরবরয কর 

(রডরবরড/ররড) এফাং অরপ 

আদদ। 

 

 

উাত্ত সূত্র : ফারল িক 

প্ররতদফদন। 

 

 

ক) প্রাভাণ্যরচত্র  

ে) ডকুড্রাভা 

গ) রপরায 

ঘ) াংফাদরচত্র 

ঘ) রফদল াংফাদরচত্র 

ঙ) টিরবর 

৪ চররিত্র াভগ্রী াংগ্র  

 াংযক্ষণ 

াংযক্ষদণয জদন্য 

ফাাংরাদদ রপল্ম আকিাইদব 

স্তান্তরযত। 

ঐরতারক-তথ্যফহুর চররিত্র, াংফাদত্র, াংফাদরচত্র, তথ্যরচত্র 

প্রাভাণ্যরচত্র  চররিত্র াভগ্রী রনভ িাণ, াংগ্র  াংযক্ষণ। 

 

৫ রদনভাদোগ্রাপ এযাক্ট 

 জন্সযী রফলয়ক 

কাম িক্রভ ম্পাদন 

তথ্যরচত্র, 

প্রভাণ্যরচত্র, 

রপরায, ডকুড্রাভা, টিরবর 

রপ্ররবউ ম্পাদন। 

তথ্যরচত্র, প্রাভাণ্যরচত্র, রপরায, ডকুড্রাভা. টিরবর রপ্ররবউ ম্পাদন 

কযা য়। 
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াংদমাজনী- ৩ 

অন্য রফবাগ/দপ্তয/াংস্থায রনকে সুরনরদ িি কভ িম্পাদন চারদামূ: 

 

প্ররতষ্ঠাদনয  নাভ াংরিি কাম িক্রভ  কভ িম্পাদন সূচক উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকে চররিত্র  প্রকানা 

অরধদপ্তদযয চারদা/প্রতযাা 

চারদা/প্রতযাায জমৌরিকতা প্রতযাা পূযণ না 

দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

গণদমাগাদমাগ 

অরধদপ্তয 

প্রকানা, পুস্তক, 

জাস্টায  রফতযণ  

চররিত্র প্রদ িন 

রচত্র ফাাংরাদদ, নফারুণ, 

পুস্তক, জাস্টায  রনরভ িত 

প্রাভাণ্যরচত্র/ ডকুড্রাভা /রপরায/ 

টিরবর ইতযারদ ভাঠ ম িাদয় 

রফতযণ  প্রদ িন 

এ অরধদপ্তয কর্তিক প্রকারত রচত্র ফাাংরাদদ, 

নফারুণ, পুস্তক, জাস্টায এফাং রনরভ িত প্রাভাণ্যরচত্র/ 

ডকুড্রাভা/রপরায/ টিরবর ইতযারদ গণদমাগাদমাগ 

অরধদপ্তয ৬৮টি তথ্য অরপদয ভােদভ ভাঠ ম িাদয় 

রফতযণ  প্রদ িদনয ব্যফস্থা কযদফ।  

গণদমাগাদমাগ অরধদপ্তদযয ভাঠ 

ম িাদয় প্রচাযণায উযুি অরপ 

যদয়দছ। 

 

 

 

 তথ্য কারিত 

ম িাদয় জনগদণয 

রনকে জৌৌঁছাদফ 

না। 

 

 

 

 

দক্ষ  দচতন 

জনদগাষ্ঠীয অবাফ 

সৃরি দফ। 

ফাাংরাদদ 

জেরররবন 

প্রাভাণ্যরচত্র/ডকুড্রাভা/ 

রপরায/ টিরবর প্রচায 

প্রাভাণ্যরচত্র/ডকুড্রাভা/রপরায/ 

টিরবর প্রচায 

এ অরধদপ্তয কর্তিক রনরভ িত প্রাভাণ্যরচত্র/ডকুড্রাভা/ 

টিরবর/ রপরায প্রচাদযয ব্যফস্থা রনদফ। 

ফাাংরাদদ জেরররবদনয ম্প্রচায 

কাম িক্রভ ফাস্তফায়দনয জন্য 

উযুি অরপ যদয়দছ। 

 জফযকারয টিরব 

চযাদনর 

প্রাভাণ্যরচত্র/ডকুড্রাভা/ 

রপরায/ টিরবর প্রচায 

প্রাভাণ্যরচত্র/ডকুড্রাভা/রপরায/ 

টিরবর প্রচায 

এ অরধদপ্তয কর্তিক রনরভ িত প্রাভাণ্যরচত্র/ ডকুড্রাভা/ 

টিরব/ টিরবর রপরায প্রচাদযয ব্যফস্থা রনদফ। 

জফযকারয টিরব চযাদনদরয 

ম্প্রচায কাম িক্রভ ফাস্তফায়দনয 

জন্য উযুি অরপ যদয়দছ। 

ফরিঃপ্রচায  

অনুরফবাগ 

ফাাংরাদদ জকায়াে িাযরর, 

জাস্টায  প্রাভাণ্যরচত্র/ 

ডকুড্রাভা/ টিরবর 

রফদদদ প্রচায 

ফাাংরাদদ জকায়াে িাযরর, 

জাস্টায  প্রাভাণ্যরচত্র/ 

ডকুড্রাভা/ টিরবর রফদদদ 

অফরস্থত ফাাংরাদদ 

দূতাফামূদ প্রচায 

এ অরধদপ্তয কর্তিক প্রকারত ফাাংরাদদ 

জকায়াে িাযরর, জাস্টায এফাং রনরভ িত প্রাভাণ্যরচত্র/ 

ডকুড্রাভা/টিরবর রফদদদ অফরস্থত ফাাংরাদদ 

দূতাফামূদ প্রচাদযয ব্যফস্থা গ্রণ কযদফ। 

জদদয জগৌযফভয় ইরতা-

ঐরতয, রল্প-ারতয-াংস্কৃরতয 

রচত্র এফাং যকাদযয অনুসৃত নীরত 

 উন্নয়ন কাম িক্রভ ফররফ িদে তুদর 

ধযা। 

 

 

 

 


