
খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

গণজাতী বাংলােদশ সরকার

মহাপিরচালক, স ইনিউট বাংলােদশ (িপআইিব)

এবং

সিচব, ত মণালয়-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২০ - ন ৩০, ২০২১



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

িচপ

দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ ৩ ................................................................................................................... 

াবনা ৪ ............................................................................................................................................................. 

সকশন ১: দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল ৫ .......................... 

সকশন ২: দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact) ৭ ................................................. 

সকশন ৩: কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ ৮ .............................................. 

সংেযাজনী ১: শসংেপ (Acronyms) ১৫ .............................................................................................................. 

সংেযাজনী ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী দর/সংাসহ এবং পিরমাপ পিত ১৬ .............................................. 

সংেযাজনী ৩: কম সাদন লমাা অজেনর ে অা মণালয়/িবভােগর উপর িনভরশীলতা ১৮ ................................... 



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

গত ৩ বছর স ইনিউট বাংলােদশ (িপআইিব) সাংবািদক/গণমামকমেদর জ ঢাকা ও ঢাকার বাইের ৩০৮ িশণ/ কম শালা/
সিমনােরর  আেয়াজন  কেরেছ।  এেত  মাট  ১০৭৩৭  জন  সাংবািদক/গণমামকম  অংশহণ  কেরেছন।  ১৯  গেবষণা  সািদত  হেয়েছ।
১৬৩ িবষেয় িিপংস সংরণসহ ৬০৪৪ পাঠকেক লাইেির সবা দান করা হেয়েছ। গণমাম সামিয়কী িনরীার ১৭ সংা, ৩৬
বই, ১০ হাক/ায়াল, ৪ কেলট, ১৫৭ িফচার ও ৩ বািষ ক িতেবদন এ সমেয় কািশত হেয়েছ। াগােরর সকল বইেয়র
তািলকা ওেয়বসাইেট কাশ করা হেয়েছ। কম কতা/কম চারীেদর জ দতািলক িবিভ িবষেয় িশেণর আেয়াজন করা হেয়েছ।
িসেজন চাট ার এবং িপআইিবর সকল ত ওেয়বসাইেট কাশসহ িভএস াপন ও একাউস সফটওয়ার সংেযাজন করা হেয়েছ। জািতর
িপতা বব শখ িজর রহমােনর জশতবািষ কী উপলে িপআইিবেত বব কন ার াপন করা হেয়েছ। বতমান জের
সাংবািদকেদরেক িে শহীদ সাংবািদকেদর সেক অবিহত করার জ শহীদ সাংবািদক করনার কন ার াপন করা হেয়েছ।
িপআইিব'র ই ভবেন ৩২ িসিসিভ াপন করা হেয়েছ। ইিজিপ এবং ই-নিথ চা করা হেয়েছ। সাংবািদকেদর অনলাইন সা িফেকট
কাস  চা করা হেয়েছ। এছাড়া জায়াির ২০১৯ থেক সাংবািদকতায় মাাস  কাস  চা হেয়েছ। গত ২৯ লাই ২০১৮ তািরেখ স
ইনিউট বাংলােদশ (িপআইিব) আইন-২০১৮ জাতীয় সংসেদ পাস হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

১. স ইনিউট বাংলােদশ (িপআইিব)-ত বতমােন ৪ সটআেপর জনবল িনেয়ািজত আেছ। এনাম কিমর অেমািদত ৬৩ পদ, 
২৭  পদ,  অিতির ৪১  পদ  এবং  নব  ১১  পদ।  ৪  ভােগ  িবভ পদিলর  নাম,  িনেয়াগ  তফিসল,  চািরগত  িবধা,  পেদািতর  ে
িভতা ও বষ পিরলিত হয়। সজ ৪ ভােগর জনবেলর সমেয় এক সমিত জনবল কাঠােমা (অগ ােনাাম) িবভাজন র করা
েয়াজন। সই সােথ িবিধ িবধান ণয়নসহ অেমাদন অিত জরী।

ভিবৎ পিরকনা:

১।  িতান চাভােব  পিরচালনার  জ সময় উপেযাগী  আইিস পদিসহ  ৪  ভােগ  িবভ জনবেলর সমেয়  এক সমিত জনবল
কাঠােমা ণয়ন (ওএই) করা হেব।
২।  জাতীয়  সংসেদ  পাসত  আইন  আযায়ী  স  ইনিউট  বাংলােদশ  (িপআইিব)  -এর  জ চাির  িবধানমালা  ণয়ন  করা  হেয়েছ,
িনেয়াগিবিধমালা, পনশন িবিধমালা ও কায িবিধমালা ইতািদ ণয়ন করা হেব।
৩। স ইনিউট বাংলােদশ (িপআইিব)-এর িশণেক েগাপেযাগী করা হেব।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

• িনয়ািদ ও িবিভ ইিভিক ১০২ িশণ, সিমনার ও ওয়াকশেপর মােম মাট ৩৫০০জন িশণাথেক িশণ দান;
• ৯ গণমাম রার দান;
• ৫ গণমাম সামিয়কী িনরীা ও ১০ গণমাম িবষয়ক  কাশ;
• িবিভ িবষেয় ৩০ িফচার কাশ;
• গণমাম িবষেয় ৬ গেবষণা;
• ৯০০০ িিপংস সংহ ও ২৫০০ পাঠকেক লাইেির সবা দান।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

মহাপিরচালক, স ইনিউট বাংলােদশ (িপআইিব)

এবং

সিচব, ত মণালয়-এর মে ২০২০ সােলর ............ মােসর ........ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন
ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

সময় উপেযাগী কম িচর মােম সাংবািদকতা পশার মােনায়ন এবং  সাংবািদকতা চচ ার  গেড় তালা।

১.২ অিভল (Mission)
সাংবািদকতায় িনয়ািদ ও িবষয়িভিক এবং সমেয়র েয়াজেন ইিভিক িবিভ িশণ কাস /কম শালা/সিমনার, একােডিমক
কাস  ও গেবষণার মােম কম রত সাংবািদক/গণমামকমেদর পশাগত মান ও দতা ি এবং বিন সংবাদ ও বাবিভিক
ত পিরেবশেনর মােম সরকাির ও বসরকাির গণমামেক শিশালী করা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. কম রত সাংবািদক/গণমামকমেদর এবং সাংবািদকতােক পশা িহেসেব িনেত আহীেদর িশণ ও সাংবািদকতায়
একােডিমক িশা দান
২. গণমাম িবষেয় কাশনা ও িফচার কাশ
৩. গণমাম িবষেয় গেবষণা ও ত সংরণ

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িবিভ মণালয় বা িবভােগ কম রত জনসংেযাগ কম কতা বা কােনা সংিবিধব সংা বা ানীয় কপের অধীেন
কম রত সাংবািদক, ত ও গণমামকম বা উয়ন ও যাগােযাগকম এবং গণমাম সংি িবেগ র কম কালীন
িশণ ও আষিক িবধা দান;
২. সাংবািদকেদর িশণ ও িশণা িগণেক সা িফেকট দান;
৩. সাংবািদকতা িবষেয় সা িফেকট, িডোমা ও অ কােনা িডি কাস  পিরচালনা এবং সনদ দান;
৪. িশণ, সা িফেকট, িডোমা ও িডি কাস  পিরচালনার জ েয়াজনীয় কাস  িডজাইন, কািরলাম ও িসেলবাস
ণয়ন করা;
৫. িশণ বা কাস  পিরচালনা, গেবষণা ও কাশনা এবং সাংবািদকতা পশার উয়ন ও সির জ িগত েযাগ-
িবধা গিড়য়া তালাসহ েয়াজনীয় কম িচ হণ ও বাবায়ন;
৬. সাংবািদকতায় িবেশষ অবদােনর জ কােনা িেক িবেশষ সাননা দান;
৭.  আিনক  ত  ির  সাহাে  গত  তায়ন  িভিক  ইউিনটসহ  ইার্যাকভ  ওেয়বসাইট,  িডিজটাল  িমউিজয়াম,
িডিজটাল আকাইভ, লাইেির, ও পাঠাগার াপন এবং গণমাম রফাের ও তেক গিড়য়া তালা;
৮. সংবাদপ, বাতা সংা, রিডও, টিলিভশন, তেক এবং গণমাম িতােনর উপেদশক ও পরামশ ক সবা দান;
৯. গণমাম সিকত সাংবািদকতা িবষেয় নীিতমালা ণয়ন সংা িবষেয় সরকার িকংবা অ কােনা কপের
অেল মতামত বা পরামশ  দান করা;
১০. জাতীয় ও আজািতক পয ােয় সাংবািদকতা, গণেযাগােযাগ ও গণমাম সিকত গেবষণা কায ম পিরচালনা এবং
তসিকত ত, উপা এবং িতেবদন তির ও কাশ;
১১. ইনিউট কক দ সািভ স ও পিরচািলত যাবতীয় কম কাের জ বাড  কক ধায ত ও অেমািদত হাের “িফ”
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হণ করা;
১২. ইনিউেটর কায পিরিধ িবষেয় জাতীয় ও আজািতক সংাসেহর সে যাগােযাগ িতা;
১৩. ইনিউেটর কায পিরিধ িবষয় সেক জাতীয় ও আজািতক ওয়াকশপ, সিমনার, িসোিজয়াম ও সেলেনর
আেয়াজন ও পিরচালনা করা; এবং
১৪. সরকার কক, সময় সময়, ইনিউেটর উপর অিপ ত অ য কােনা দািয় ও কায াবিল সাদন।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

িশণ ও কম শালায় অংশহেণর মােম
সাংবািদকেদর পশাগত দতা ি পাে।
অনলাইন িশেণ অংশহণ কের
সাংবািদকতােক পশা িহেসেব হেণ
ইকরা উপত হেন। একােডিমক
কােস  অংশহেণর মােম আহীগণ
সাংবািদকতা পশায়  হেন। এছাড়া
গণমাম রার বতেনর ফেল
সাংবািদকরা িনিদ  িবষেয় িরেপাং এ
উৎসািহত হেন।

সংবাদপ, টিলিভশন, অনলাইন ও
কিমউিন বতাের কম রত সাংবািদকেদর
িনয়ািদ, িবষয়িভিক ও ইিভিক
িশেণর মােম সবা দান।

সংা ৮৮ ৯১ ৯০ ৯২ ৯৫ স ইনিউট বাংলােদশ (িপআইিব) বািষ ক িতেবদন

কম শালা সংা ১২ ১২ ১২ ১৫ ১৭ স ইনিউট বাংলােদশ (িপআইিব) বািষ ক িতেবদন

অনলাইন কাস  সংা ৮ ৮ ১২ ১৬ ২০ স ইনিউট বাংলােদশ (িপআইিব) বািষ ক িতেবদন

িশণ ও কম শালায় অংশহণকারী সংা ৩৪৩০ ৩৩৯৪ ৩৫০০ ৩৭০০ ৩৮০০ স ইনিউট বাংলােদশ (িপআইিব) বািষ ক িতেবদন

িডিজটাল বাংলােদশ িবষয়ক গণমাম
রার

সংা ০ ০ ৮ ৮ ১০ স ইনিউট বাংলােদশ (িপআইিব) বািষ ক িতেবদন

সাংবািদকতায় মাাস  কাস  সংা ০ ১ ১ ১ ১ স ইনিউট বাংলােদশ (িপআইিব) বািষ ক িতেবদন

সাংবািদকতায় াতেকার িডোমা কাস  সংা ১ ১ ১ ১ ১ স ইনিউট বাংলােদশ (িপআইিব) বািষ ক িতেবদন

গণমাম িবষেয় গেবষণা ও ত
সংরেণর মােম সাংবািদকতার
মােনায়ন হে

গেবষণা ও ত সংরণ সংা ৬ ৭ ৬ ৬ ৬ স ইনিউট বাংলােদশ (িপআইিব) বািষ ক িতেবদন

লাইেির সবা পাঠক সবা সংা ২৫০০ ২৪০০ ২৫০০ ২৫০০ ২৫০০ স ইনিউট বাংলােদশ (িপআইিব) বািষ ক িতেবদন

িিপং সবা সংা ৮০১৪ ৯০০০ ৯০০০ ১০০০০ ১০০০০ স ইনিউট বাংলােদশ (িপআইিব) বািষ ক িতেবদন

গণমাম িবষেয় কাশনার মােম
সাংবািদকতার মােনায়ন হে

িনরীা সংা ৫ ৭ ৫ ৫ ৫ স ইনিউট বাংলােদশ (িপআইিব) বািষ ক িতেবদন

 ণ সংা ২০ ৭ ১০ ১০ ১০ স ইনিউট বাংলােদশ (িপআইিব) বািষ ক িতেবদন

গণমাম রার দান সংা ৩ ০ ১ ১ ১ স ইনিউট বাংলােদশ (িপআইিব) বািষ ক িতেবদন

িফচার ও িনব কাশ সংা ৪৬ ৩৩ ৩০ ৩০ ৩৫ স ইনিউট বাংলােদশ (িপআইিব) বািষ ক িতেবদন

বািষ ক িতেবদন সংা ১ ১ ১ ১ ১ স ইনিউট বাংলােদশ (িপআইিব) বািষ ক িতেবদন

ায়াল/হাক সংা ১০ ০ ১ ১ ২ স ইনিউট বাংলােদশ (িপআইিব) বািষ ক িতেবদন

কেলট সংা ২ ১ ১ ১ ১ স ইনিউট বাংলােদশ (িপআইিব) বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] কম রত
সাংবািদক/গণমামকমেদর
এবং সাংবািদকতােক পশা
িহেসেব িনেত আহীেদর
িশণ ও সাংবািদকতায়
একােডিমক িশা দান

৪০

[১.১] সাংবািদকতায়
িনয়াদীসহ িবিভ
ইিভিক িশণ,
সিমনার, কম শালার
মােম সংবাদকম ও
গণমামকমেদর
দতা িকরণসহ
বসরকারী এফএম
বতার সাংবািদকেদর
িশণ এবং
সাংবািদকতায়
একােডিমক িশা
দান।

[১.১.১] সংবাদপ,
টিলিভশন, অনলাইন
ও কিমউিন বতার
সাংবািদকেদর
িনয়াদী ও
িবষয়িভিক ও
ইিভিক িশেণর
মােম সবা দান

সমি ১০ ১০ ৮৮ ৯১ ৯০ ৮৫ ৮০ ০ ০ ৯২ ৯৫

[১.১.২] িশণ ও
কম শালায়
অংশহণকারী

সমি ১০ ১০ ৩৪৩০ ৩৩৯৪ ৩৫০০ ৩৪০০ ৩৩০০ ৩২০০ ৩১০০ ৩৭০০ ৩৮০০

[১.১.৩] কম শালা সমি ৫ ৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১৫ ১৭

[১.১.৪] অনলাইন
কাস 

সমি ৫ ৫ ৮ ৮ ১২ ১১ ১০ ০৯ ৮ ১৬ ২০

[১.১.৫]
সাংবািদকতায় মাাস 
কাস 

সমি ৪ ৪ ০ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১

[১.১.৬] িডিজটাল
বাংলােদশ িবষেয়
গণমাম রার
দান

সমি ৩ ৩ ৭ ০ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ১০

[১.১.৭] সাংবািদকতায়
াতেকার িডোমা
কাস 

সমি ৩ ৩ ১ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২] গণমাম িবষেয় কাশনা
ও িফচার কাশ

২৩
[২.১] বই, িফচার,
িনব ও গেবষণা
িতেবদন কাশ

[২.১.১]  ণ সমি ৬ ৬ ২০ ৭ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫ ১০ ১০

[২.১.২] গণমাম
সামিয়কী িনরীা
কাশ

সমি ৫ ৫ ৫ ৭ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫

[২.১.৩] িফচার ও
িনব কাশ

সমি ৫ ৫ ৪৬ ৩৩ ৩০ ২৫ ২০ ১৮ ১৫ ৩০ ৩৫

[২.১.৪] বািষ ক
িতেবদন

সমি ৩ ৩ ১ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১

[২.১.৫] গণমাম
রার দান

সমি ২ ২ ৩ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১

[২.১.৬]
ায়াল/হাক

সমি ১ ১ ১০ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ২

[২.১.৭] কেলট সমি ১ ১ ২ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১

[৩] গণমাম িবষেয় গেবষণা
ও ত সংরণ

১২

[৩.১] ি ও
ইেলকিনক গণমাম
িবষয়ক গেবষণা ও
ত সংরণ এবং
লাইেির সবা দান

[৩.১.১] গেবষণা ও
ত সংরণ

সমি ১০ ১০ ৬ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬

[৩.১.২] লাইেির
সবা পাঠক সবা

সমি ১ ১ ২৫০০ ২৪০০ ২৫০০ ২৩০০ ২২০০ ২১০০ ২০০০ ২৫০০ ২৬০০

[৩.১.৩] িিপং সবা সমি ১ ১ ৮০১৪ ৯০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ৫০০০ ১০০০০ ১১০০০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক
কম সাদন ি
(এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

[১.২] াচার/উম
চচ ার িবষেয়
অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয়
সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট
রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক
নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[২.৪.২] ১০ম ড
ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ
িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৫.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৪-১০-২০১৯ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১ ১৫-১২-২০২১ ১৫-১২-২০২২

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িপআইিব স ইনিউট বাংলােদশ (িপআইিব)
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.১] সাংবািদকতায়
িনয়াদীসহ িবিভ ইিভিক
িশণ, সিমনার, কম শালার
মােম সংবাদকম ও
গণমামকমেদর দতা
িকরণসহ বসরকারী
এফএম বতার সাংবািদকেদর
িশণ এবং সাংবািদকতায়
একােডিমক িশা দান।

[১.১.১] সংবাদপ, টিলিভশন,
অনলাইন ও কিমউিন বতার
সাংবািদকেদর িনয়াদী ও
িবষয়িভিক ও ইিভিক
িশেণর মােম সবা দান

জাতীয় ও আিলক পয ােয় কম রত সাংবািদকেদর চািহদার িভিেত
সাংবািদকতায় িনয়ািদ, িবষয়িভিক ও ইিভিক িশণ আেয়াজন
করা হয়। ঢাকায় আবািসক ও অনাবািসক ই ধরেণর িশণ আেয়াজন
করা হয়।

অয়ন ও িশণ িবভাগ
িশেণর িবষয়, তািরখ ও ভসহ
অংশহণকারীেদর সংা।

বািষ ক িতেবদন

[১.১.২] িশণ ও কম শালায়
অংশহণকারী

িশেণ অংশহণকারীেদর তািলকা সংরণ করা হয়। নারীেদর
সাংবািদেকর সংা আলাদা কলােম উেখ করা হয়।

অয়ন ও িশণ িবভাগ
অংশহণকারীেদর নাম, মাবাইল
নাার, িতান ও ই-মইলসহ ণ 
তািলকা।

বািষ ক িতেবদন

[১.১.৩] কম শালা
জাতীয় ও আিলক পয ােয় কম রত সাংবািদকেদর জ িবিভ িবষেয়
কম শালা আেয়াজন করা হেয় থােক।

অয়ন ও িশণ িবভাগ
িশেণর িবষয়, তািরখ ও ভসহ
অংশহণকারীেদর সংা।

বািষ ক িতেবদন

[১.১.৪] অনলাইন কাস 
এআই াােমর অনলাইন াটফরম ‘পাঠ’ এর মােম ৪ 
িবষেয় অনলাইন কাস  চলমান আেছ। আগ ২০২০ থেক আেরা ৪
কাস  চা করা হেব।

অয়ন ও িশণ িবভাগ অনলাইন কাস  কেের ীন শট। বািষ ক িতেবদন

[১.১.৫] সাংবািদকতায় মাাস  কাস 
জাতীয় িবিবালেয়র অধীেন গণমাম কমেদর এবং সাংবািদকতা
পশায় আহীেদর জ ই বছর ময়াদী সাংবািদকতায় মাাস  কাস 

অয়ন ও িশণ িবভাগ
িশাবষ  অযায়ী িশাথেদর
তািলকা এবং জাতীয় িবিবালেয়র
কাগজপ

বািষ ক িতেবদন

[১.১.৬] িডিজটাল বাংলােদশ িবষেয়
গণমাম রার দান

িতেযািগতার িভিেত ৭ িবষেয় সাংবািদকেদর এ রার দয়া হয়।
চলিত বছর ৮  িবষেয় এ রার দয়া হেব।

অয়ন ও িশণ িবভাগ রারােদর িবািরত তািলকা। বািষ ক িতেবদন

[১.১.৭] সাংবািদকতায় াতেকার
িডোমা কাস 

জাতীয় িবিবালেয়র অধীেন গণমাম কমেদর এবং সাংবািদকতা
পশায় আহীেদর জ এক বছর ময়াদী সাংবািদকতায় াতেকার
িডোমা কাস 

অয়ন ও িশণ িবভাগ
িশাবষ  অযায়ী িশাথেদর
তািলকা এবং জাতীয় িবিবালেয়র
কাগজপ

বািষ ক িতেবদন

[২.১] বই, িফচার, িনব ও
গেবষণা িতেবদন কাশ

[২.১.১]  ণ গণমােমর িবিভ িবষেয়র উপর  কাশ করা হয়। কাশনা ও িফচার িবভাগ ের দ ও খব বািষ ক িতেবদন

[২.১.২] গণমাম সামিয়কী িনরীা
কাশ

গণমােমর িবিভ িবষেয় গেবষণালক, সাধারণ ব িনব কাশ
করা হয়।

কাশনা ও িফচার িবভাগ িত কিপ বািষ ক িতেবদন

[২.১.৩] িফচার ও িনব কাশ িশ ও নারী উয়ন ও এসিডিজ িবষেয় িফচার রচনা ও কাশ করা হয়। কাশনা ও িফচার িবভাগ সািদত িফচােরর হাড কিপ বািষ ক িতেবদন

[২.১.৪] বািষ ক িতেবদন িতােনর কায ম ও িবিধিবধান কাশ করা হয়। কাশনা ও িফচার িবভাগ িত কিপ বািষ ক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[২.১] বই, িফচার, িনব ও
গেবষণা িতেবদন কাশ

[২.১.৫] গণমাম রার দান
সাংবািদকতার িবিভ িবষেয়র উপর িতেবদন আহবান করা হয় এবং
ির বােড র িবচাের িবজয়ীেক মেনানীত করা হয়।

কাশনা ও িফচার িবভাগ রার দােনর ির িচ বািষ ক িতেবদন

[২.১.৬] ায়াল/হাক সাংবািদকতার িবিভ িবষেয়  িকা আকাের কাশ করা হয় কাশনা ও িফচার িবভাগ িত কিপ বািষ ক িতেবদন

[২.১.৭] কেলট িতান থেক কািশত ের তািলকা িকংবা িশয়ার কাশ করা হয় কাশনা ও িফচার িবভাগ িত কিপ বািষ ক িতেবদন

[৩.১] ি ও ইেলকিনক
গণমাম িবষয়ক গেবষণা ও
ত সংরণ এবং লাইেির
সবা দান

[৩.১.১] গেবষণা ও ত সংরণ
গণমােমর িবিভ িবষেয় গেবষণা কায ম পিরচালনা ও ত সংরণ
করা হয়।

গেবষণা ও ত সংরণ
িবভাগ

কািশত গেবষণাকম  বািষ ক িতেবদন

[৩.১.২] লাইেির সবা পাঠক সবা
িপআইিব'র লাইেিরেত ছা, গেবষক ও গণমামকমেদরেক পিকা ও
বই পড়ার জ পাঠক সবা দয়া হয়।

লাইেির, গেবষণা ও ত
সংরণ িবভাগ

পাঠক িনবন বইেয়র ফেটাকিপ বািষ ক িতেবদন

[৩.১.৩] িিপং সবা
গণমামকম, ছা ও গেবষকেদর ১৬৩ িবষয়িভিক িিপং সবা
দয়া হয়।

লাইেির, গেবষণা ও ত
সংরণ িবভাগ

িিপং-এর ননা কিপ বািষ ক িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব


