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উপ*রমস্টিণকা  (Preamble)

সরকাস্টির  �প্তরসমূদেহ  প্রাস্টিতষ্ঠাস্টিনক  �ক্ষতা বসৃ্টিদ্ধ,  স্বচ্ছতা  ও  জবাবস্টি�স্টিহ  সেজার�ার  করা,  সুশাসন
সংহতকরণ  এবং  সম্পদে�র  যথাযথ  ব্যবহার  স্টিনস্টিIতকরদেণর  মা"যদেম  রূপকল্প  ২০২১  এর  যথাযথ
বাস্তবায়দেনর লদেক্ষ্য-

প্রধান, পস্টিরকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টিবভাগ, বাংলাদে�শ ধান গদেবষণা ইনস্টি�স্টি�উ�
 

এবং

মহাপস্টিরচালক, বাংলাদে�শ ধান গদেবষণা ইনস্টি�স্টি�উ�-এর মদে"য ২০২০ সাদেলর জুন মাদেসর        তাস্টিরদেJ
এই বাস্টিষ&ক কম&সম্পা�ন চুস্টি*ত স্বাক্ষস্টিরত হল। 

এই চুস্টি*তদেত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ স্টিনম্নস্টিলস্টিJত স্টিবষয়সমূদেহ সম্মত হদেলন:
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স্টিব্র’র পস্টিরকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টিবভাগ এর কম&সম্পা�দেনর সাস্টিব&ক স্টিচত্র
 (Overview Performance of BRRI’s Planning and Evaluation

Division)

সাম্প্রস্টিতক অজ&ন, চ্যাদেলঞ্জ এবং ভস্টিবষ্যৎ পস্টিরকল্পনা 

 সাম্প্রস্টিতক বছরসমূদেহর (৩ বছর) প্রধান অজ&নসমূহ: 

ধান বাংলাদে�দেশর উন্নয়দেনর মূল স্টিভস্টিত্ত। সে�কসই Jাদ্য স্টিনরাপত্তা স্টিনস্টিIতকরদেণর জন্য উন্নত ধাদেনর জাত ও উৎপা�ন
প্রযুস্টি*ত উদ্ভাবদেনর মা"যদেম এ স্টিভস্টিত্তদেক শস্টি*তশালী করা বাংলাদে�শ ধান গদেবষণা ইনস্টি�স্টি�উদে�র (স্টিব্র) অন্যতম লক্ষ্য।
এ লক্ষ্যদেক সামদেন সেরদেJ বাংলাদে�শ ধান গদেবষণা ইনস্টি�স্টি�উদে�র পস্টিরকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টিবভাগ স্টিবগত স্টিতন বছদের ৩স্টি� প্রকল্প
প্রণয়ন এবং ৬স্টি� প্রকল্প বাস্তবায়ন, প্রস্টিতদেব�ন তৈতস্টির ও মূল্যায়দেন সহায়তা কদেরদেছ। উন্নয়ন প্রকল্পসমূদেহর অথ& বরা7 ও
ব্যয় সং*রান্ত ৩৬স্টি� প্রস্টিতদেব�ন, আস্টিথ&ক ও বাস্তব অগ্রগস্টিতর মাস্টিসক ৩৬স্টি� প্রস্টিতদেব�ন, আইএমইস্টিW ছদেক মাস্টিসক ৩৬স্টি�
ও  তৈত্রমাস্টিসক  ১২স্টি�  প্রস্টিতদেব�ন,  *রদেয়র  মাস্টিসক  অগ্রগস্টিতর  ৩৬স্টি�  প্রস্টিতদেব�ন,  প্রকল্প  ও  কম&সূস্টিচসমূদেহর  বাস্তবায়ন
অগ্রগস্টিত পয&াদেলাচনার ৩৬স্টি� সভায় সেযাগ�ান এবং প্রকল্প এবং কম&সূস্টিচসমূদেহর বাস্তবায়ন অগ্রগস্টিত পয&াদেলাচনা সভায় গহৃীত
স্টিসদ্ধান্তমূদেহর  বাস্তবায়ন অগ্রগস্টিতর  ৩৬স্টি�  প্রস্টিতদেব�ন  মন্ত্রণালদেয়  সেপ্ররণ  করা  হদেয়দেছ।  পাশাপাস্টিশ  উন্নয়ন  ও
অনুন্নয়ন/রাজস্ব  Jাতভূ*ত  বাস্তবাস্টিয়তব্য স্টিব্র’র  স্টিবস্টিভন্ন  উন্নয়ন  প্রকল্প  এবং  কম&সূস্টিচসমূদেহর  মাস্টিসক  অগ্রগস্টিত
পয&াদেলাচনার ৩৬স্টি� সভা অনুস্টিষ্ঠত করা এবং তার কায&স্টিববরণী  প্রণয়ন,  রাজস্ব বাদেজদে�র আওতায় স্টিব্র’সেত  বাস্তবায়নাধীন
উন্নয়ন কম&সূস্টিচসমূদেহর মাস্টিসক  বাস্তবায়ন অগ্রগস্টিতর ৩৬স্টি� প্রস্টিতদেব�ন,  উন্নয়ন কম&সূস্টিচসমূদেহর তৈত্রমাস্টিসক অগ্রগস্টিতর
১২স্টি� প্রস্টিতদেব�ন মন্ত্রণালদেয় সেপ্ররণ করা হদেয়দেছ। পস্টিরকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টিবভাগ স্টিবগত স্টিতন বছদের বাংলাদে�শ ধান গদেবষণা
ইনস্টি�স্টি�উদে�র  অধীদেন  বাস্তবাস্টিয়ত ৫স্টি�  উন্নয়ন প্রকদেল্পর  সমাপ্ত  প্রস্টিতদেব�ন  প্রস্তুত এবং  কৃস্টিষ  মন্ত্রণালয়  ও
আইএমইস্টিWদেত সেপ্ররণ কদেরদেছ। পাশাপাস্টিশ ৩স্টি� কম&সূস্টিচর সমাস্টিপ্ত প্রস্টিতদেব�ন কৃস্টিষ মন্ত্রণালয় এবং অথ& মন্ত্রণালদেয় সেপ্ররণ
কদেরদেছ। এছাড়া স্টিবগত স্টিতন বছদের ম"য সেময়াস্টি� বাদেজ� কাঠাদেমাদেত স্টিতনস্টি� বাদেজ�/সংদেশাস্টিধত বাদেজ� প্রণয়ন করা হদেয়দেছ।
বাস্টিষ&ক  কম&সম্পা�ন  চুস্টি*তর  ১২স্টি�  তৈত্রমাস্টিসক  প্রস্টিতদেব�ন,  ৬স্টি�  অধ&বাস্টিষ&ক  মূল্যায়ন  প্রস্টিতদেব�ন,  ৩স্টি�  বাস্টিষ&ক  মূল্যায়ন
প্রস্টিতদেব�ন এবং ৬স্টি� সমস্টিন্বত মূল্যায়ন প্রস্টিতদেব�ন সেপ্ররণ করা হদেয়দেছ।

 সমস্যা এবং চ্যাদেলঞ্জসমূহ:
ভস্টিবষ্যত Jাদ্য স্টিনরাপত্তা স্টিনস্টিIত করার লদেক্ষ্য পস্টিরবস্টিত&ত জলবায়ু সেমাকাদেবলা কদের নতুন নতুন প্রকল্প প্রণয়ন, অনুদেমা�ন
এবং তা যথাযথ বাস্তবায়দেন আদেরা কায&করী ভূস্টিমকা পালন করা।

 ভস্টিবষ্যৎ পস্টিরকল্পনা:
Jাদেদ্য স্বয়ংসমূ্পণ&তা এবং সে�কসই উন্নয়দেনর লদেক্ষ্য আগামী স্টি�দেন আদেরা যুগদেপাদেযাগী প্রকল্প ও কম&সূস্টিচ প্রণয়ন করা এবং
তার সুষু্ঠ বাস্তবায়ন ও পস্টিরবীক্ষণ করা।

২০২০-২১ অথ&বছদেরর সম্ভাব্য প্রধান অজ&নসমূহ:   

 ০৩স্টি� উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুদেমা�ন করা এবং ০২স্টি� চলমান উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, পস্টিরবীক্ষণ ও মূল্যায়দেন
সহায়তা করা।

 ০২স্টি� কম&সূস্টিচ প্রণয়ন ও অনুদেমা�ন করা এবং ০৪স্টি� চলমান কম&সূস্টিচ বাস্তবায়ন, পস্টিরবীক্ষণ ও মূল্যায়দেন সহায়তা করা।
 উন্নয়ন প্রকল্পসমূদেহর অথ& বরা7 ও ব্যয়  সং*রান্ত ১২স্টি� প্রস্টিতদেব�ন,  আস্টিথ&ক ও বাস্তব অগ্রগস্টিতর মাস্টিসক ১২স্টি�

প্রস্টিতদেব�ন সেপ্ররণ।
 উন্নয়ন প্রকল্পসমূদেহর আইএমইস্টিW ছদেক মাস্টিসক ১২স্টি� প্রস্টিতদেব�ন ও তৈত্রমাস্টিসক ০৪স্টি� প্রস্টিতদেব�ন সেপ্ররণ।
 উন্নয়ন প্রকল্পসমূদেহর *রদেয়র মাস্টিসক অগ্রগস্টিতর ১২স্টি� প্রস্টিতদেব�ন সেপ্ররণ।
 উন্নয়ন প্রকল্পসমূদেহর প্রকল্প ও কম&সূস্টিচসমূদেহর বাস্তবায়ন অগ্রগস্টিত পয&াদেলাচনার ২৪স্টি� সভায় সেযাগ�ান।
 প্রকল্প এবং কম&সূস্টিচসমূদেহর  বাস্তবায়ন অগ্রগস্টিত পয&াদেলাচনা সভায় গহৃীত  স্টিসদ্ধান্ত  সমূদেহর  বাস্তবায়ন অগ্রগস্টিতর

১২স্টি� প্রস্টিতদেব�ন মন্ত্রণালদেয় সেপ্ররণ।
 পাশাপাস্টিশ এস্টিWস্টিপভূ*ত উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন/রাজস্ব Jাতভূ*ত  বাস্তবাস্টিয়তব্য স্টিব্র’র স্টিবস্টিভন্ন উন্নয়ন প্রকল্প এবং

কম&সূস্টিচসমূদেহর মাস্টিসক অগ্রগস্টিত পয&াদেলাচনার ১২স্টি� সভা অনুস্টিষ্ঠত করা এবং তার কায&স্টিববরনী প্রণয়ন।
 রাজস্ব বাদেজদে�র আওতায় উন্নয়ন কম&সূস্টিচসমূদেহর মাস্টিসক অগ্রগস্টিতর ১২স্টি� প্রস্টিতদেব�ন এবং তৈত্রমাস্টিসক অগ্রগস্টিতর

০৪স্টি� প্রস্টিতদেব�ন মন্ত্রণালদেয় সেপ্ররণ করা। 
 এস্টিপএর তৈত্রমাস্টিসক অগ্রগস্টিতর ৪স্টি�,  অধ&বাস্টিষ&ক মূল্যায়ন ২স্টি�,  বাস্টিষ&ক মূল্যায়দেনর ১স্টি� প্রস্টিতদেব�ন তৈতরী এবং সেপ্ররণ

করা।
 এসস্টিWস্টিজর মাস্টিসক ১২স্টি� প্রস্টিতদেব�ন তৈতরী এবং সেপ্ররণ করা।
 ৮ম পঞ্চবাস্টিষ&ক পস্টিরকল্পনা প্রণয়দেন সেফাকাল পদেয়ন্� স্টিহসাদেব সহায়তা প্র�ান করা। 
 বাস্টিষ&ক কম&সম্প�ন চুস্টি*ত প্রণয়দেন সেফাকাল পদেয়ন্� স্টিহসাদেব সহায়তা প্র�ান করা।
 সে�কসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসস্টিWস্টিজ) প্রণয়দেন সেফাকাল পদেয়ন্� স্টিহসাদেব সহায়তা প্র�ান করা।
 ম"য সেময়াস্টি� বাদেজ� কাঠাদেমাদেত বাদেজ� প্রণয়দেন সহায়তা করা।
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সেসকশন ১

পস্টিরকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টিবভাদেগর  রূপকল্প (Vision), অস্টিভলক্ষ্য (Mission),সেকৌশলগত উদে7শ্যসমূহ
(Strategic Objectives) এবং কায&াবস্টিল (Functions):

১.১ রূপকল্প:

       সে�কসই, স্টিনরাপ� ও লাভজনক ধান প্রযুস্টি*ত উদ্ভাবদেন প্রকল্প/কম&সূস্টিচ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

১.২ অস্টিভলক্ষ্য: 
       ধান প্রযুস্টি*ত উদ্ভাবদেনর লদেক্ষ্য প্রকল্প/কম&সূস্টিচ প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা।

১.৩ সেকৌশলগত উদে7শ্যসমূহ:

১.৩.১ পস্টিরকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টিবভাদেগর সেকৌশলগত উদে7শ্যসমূহ

১. ধাদেনর উৎপা�ন ও উৎপা�নশীলতা বসৃ্টিদ্ধ

২. কম& ব্যবস্থাপনায় সেপশা�ারীদেত্বর উন্নয়ন

        ১.৩.২ আবস্টিশ্যক  সেকৌশলগত উদে7শ্যসমূহ

১. �াপ্তস্টিরক কম&কাদেন্W স্বচ্ছতা বসৃ্টিদ্ধ ও জবাবস্টি�স্টিহতা স্টিনস্টিIতকরণ

২. কম&সম্পা�দেন গস্টিতশীলতা আনয়ন ও সেসবার মান বসৃ্টিদ্ধ

৩. আস্টিথ&ক ও সম্প� ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১.৪ কায&াবস্টিল:
        ১. প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়দেনর সহায়তা করা।

২. প্রকল্প পস্টিরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা।
৩. কম&সূস্টিচ প্রণয়ন ও বাস্তবায়দেন সহায়তা করা।
৪. কম&সূস্টিচ পস্টিরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা।
৫.  প্রকল্প/কম&সূস্টিচ’র  মাস্টিসক/তৈত্রমাস্টিসক/অধ&বাস্টিষ&ক/বাস্টিষ&কসহ  অন্যান্য  প্রস্টিতদেব�ন  তৈতরী  এবং
মন্ত্রণালদেয় সেপ্ররণ করা।

        ৬.  স্টিব্র,র এস্টিWস্টিপ, সংদেশাস্টিধত এস্টিWস্টিপ, এমস্টিবএফ প্রস্তুত এবং মন্ত্রণালদেয় সেপ্ররণ করা। 
৭. স্টিব্র’র রাজস্ব ও অনুন্নয়ন বাদেজ� কায&*রদেম অংশগ্রহণ ও সহায়তা করা। 
৮.  প্রদেয়াজন মাস্টিফক স্টিব্র,র উন্নয়ন কায&*রম স্টিবষয়ক  সংস্টিশ্লষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থার স্টিবস্টিভন্ন সভায়
সেযাগ�ান। 

        ৯. ৮ম পঞ্চবাস্টিষ&ক পস্টিরকল্পনা প্রণয়দেন সেফাকাল পদেয়ন্� স্টিহসাদেব সহায়তা প্র�ান।
        ১০. বাস্টিষ&ক কম&সম্প�ন চুস্টি*ত প্রণয়দেন সেফাকাল পদেয়ন্� স্টিহসাদেব সহায়তা প্র�ান।
        ১১. সে�কসই উন্নয়ন অস্টিভষ্ট লদেক্ষ্য (এসস্টিWস্টিজ) প্রণয়দেন সেফাকাল পদেয়ন্� স্টিহসাদেব সহায়তা প্র�ান ।

   ১২. ম"য সেময়াস্টি� বাদেজ� কাঠাদেমাদেত একস্টি� বাদেজ�/সংদেশাস্টিধত বাদেজ� প্রণয়দেন সহায়তা প্র�ান।
  ১৩.  বাস্টিষ&ক  কম&স্পা�ন  চুস্টি*তর  তৈত্রমাস্টিসক/অধ&বাস্টিষ&ক/বাস্টিষ&ক  মূল্যায়দেনর  প্রস্টিতদেব�ন  তৈতরী   এবং
মন্ত্রণালদেয় সেপ্ররণ করা।
  ১৪. এসস্টিWস্টিজর মাস্টিসক প্রস্টিতদেব�ন তৈতরী এবং মন্ত্রণালদেয় সেপ্ররণ করা।
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সেসকশন-২
   স্টিবস্টিভন্ন কায&*রদেমর চূড়ান্ত ফলাফল/  প্রভাব (Outcome/Impact)

চূড়ান্ত
ফলাফল/প্রভাব

(Outcome/I
mpact)

 কম&সম্পা�ন সূচকসমূহ
(Performanc
e Indicators)

একক
(Unit

)

প্রকৃত লক্ষ্যমাত্রা
২০২০-২১

প্রদেক্ষপণ   স্টিনধ&াস্টিরত লক্ষ্যমাত্রা
  অজ&দেনর সেক্ষদেত্র সেযৌথভাদেব

�াস্টিয়ত্বপ্রাপ্ত
মন্ত্রণালয়/স্টিবভাগ/

 সংস্হাসমূদেহর নাম

উপাত্তসূত্র
(Source
of Data)

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ ২০২২-২৩

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

ধাদেনর উৎপা�ন ও 
উৎপা�নশীলতা বদৃ্স্টিধ 
পাদেব

১. স্টিব্র’র গদেবষণার জন্য
প্রকল্প/কম&সূস্টিচ প্রণয়ন

সংখ্যা ১ ৩ ৩ ৩ ৩

 প্রকল্প অস্টিফসসমূহ, ইমারত
  ও স্টিনম&াণ স্টিবভাগ, পস্টিরকল্পনা

  ও মূল্যায়ন স্টিবভাগ, 
 কৃস্টিষ মন্ত্রণালয়, পস্টিরকল্পনা

কস্টিমশন

স্টিব্র’র বাস্টিষ&ক
প্রস্টিতদেব�ন,

স্টিWস্টিপস্টিপ/স্টি�স্টিপস্টিপসহ
, অন্যান্য
প্রস্টিতদেব�ন

২. এস্টিWস্টিপ/আরএস্টিWস্টিপ 
প্রণয়ন 

সংখ্যা ২ ২ ২ ২ ২

 প্রকল্প অস্টিফসসমূহ, ইমারত
  ও স্টিনম&াণ স্টিবভাগ, পস্টিরকল্পনা
  ও মূল্যায়ন স্টিবভাগ, কৃস্টিষ

মন্ত্রণালয়,  পস্টিরকল্পনা কস্টিমশন

এস্টিWস্টিপ/আরএস্টিWস্টিপ
  ও বাদেজ� বই

৩. প্রকল্প/কম&সূস্টিচ 
সং*রান্ত প্রস্টিতদেব�ন 
প্রণয়ন

সংখ্যা ২৪ ২৪ ২৪ ২৪ ২৪

 প্রকল্প অস্টিফসসমূহ, ইমারত
  ও স্টিনম&াণ স্টিবভাগ, পস্টিরকল্পনা

  ও মূল্যায়ন স্টিবভাগ, 
 কৃস্টিষ মন্ত্রণালয়, পস্টিরকল্পনা

 কস্টিমশন

 মাস্টিসক
প্রস্টিতদেব�ন, 
প্রকল্প/  কম&সূস্টিচ
অস্টিফস

৪. স্টিবস্টিভন্ন নীস্টিত স্টিনধ&ারণ
সং*রান্ত Wকুদেমন্� 
সেযমন পঞ্চবাস্টিষ&ক 
পস্টিরকল্পনা, জাতীয় 
কৃস্টিষনীস্টিত, এসস্টিWস্টিজ, 
এস্টিপএসহ স্টিবস্টিবধ 
প্রস্টিতদেব�ন প্রণয়ন

সংখ্যা ১৮ ১৮ ১৮ ১৮ ১৮

’    স্টিব্র র সকল স্টিবভাগ ও
 আঞ্চস্টিলক কয&ালয়, কৃস্টিষ

মন্ত্রণালয়,  পস্টিরকল্পনা কস্টিমশন

মাস্টিসক, 
তৈত্রমাস্টিসক, বাস্টিষ&ক
প্রস্টিতদেব�ন, ’স্টিব্র র

   সকল স্টিবভাগ ও
 আঞ্চস্টিলক কয&ালয়,
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সেসকশন-৩
সেকৌশলগত উদে7শ্য, অগ্রাস্টিধকার, কায&*রম, কম&সম্পা�ন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ 

(সেমা� মান - ৭৫) 
সেকৌশলগত উদে7শ্য

(Strategic
Objectives)

সেকৌশলগত
উদে7দেশ্যর মান
(Weight

of
Strategic
Objective

) 

 কায&*রম
(Activities)

কম&সম্পা�ন সূচক
(Performance

Indicators)

একক
(Unit)

গণনা
পদ্ধস্টিত

কম&সম্পা�ন
সূচদেকর মান

(Weight of
Performanc

e
Indicators)

প্রকৃত অজ&ন লক্ষ্যমাত্রা/স্টিনণ&ায়ক  ২০২০-২১
(Target/Criteria Value for FY 2020-21)

প্রদেক্ষপণ
(Projection

)
২০২১-২২

প্রদেক্ষপণ
(Projection

)
২০২২-২৩

২০১৮-১৯ ২০১৯-
২০*

অসাধার
ণ

অস্টিত
উত্তম

উত্তম চস্টিলত
মান

চস্টিলত
মাদেনর
স্টিনদেম্ন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬
স্টিব্র’র পস্টিরকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টিবভাগ এর সেকৌশলগত উদে7দেশ্যসমূহ
১। ধাদেনর
উৎপা�ন ও 
উৎপা�নশীলতা 
বসৃ্টিদ্ধ

৬৭ ১.১ উন্নয়ন 
প্রকল্প প্রণয়ন 
এবং অনুদেমা�ন 

১.১.১ প্রকল্প গ্রহণ ও 
অনুদেমা�ন প্রস্টি*রয়াকরণ

সংখ্যা সমস্টিষ্ট ১২ ১ ৩ ৩ ২ ১ - - ১ ১

১.২ প্রকল্প 
বাস্তবায়ন, 
পস্টিরবীক্ষণ ও 
মূল্যায়ন

১.২.১ প্রকল্প বাস্তবায়ন সংখ্যা গড় ৮ ১ ২ ২ ১ - - - ৩ ৪
১.২.২ প্রকদেল্পর মাস্টিসক 
প্রস্টিতদেব�ন তৈতরী

সংখ্যা সমস্টিষ্ট ৪ ৯ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

১.২.৩ এস্টিWস্টিপ’র
তৈত্রমাস্টিসক প্রস্টিতদেব�ন তৈতরী

সংখ্যা সমস্টিষ্ট ৩ ৩ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪

১.২.৪ স্টিপআইস্টিস সভার 
আদেয়াজন

সংখ্যা সমস্টিষ্ট ২ ২ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪

১.২.৫ প্রকল্প সমাস্টিপ্ত  
প্রস্টিতদেব�ন  প্রস্তুত ও মূল্যায়ন

সংখ্যা সমস্টিষ্ট - - - - - - - - ১ -

১.৩ কম&সূস্টিচ 
প্রণয়ন,  
পস্টিরবীক্ষণ ও 
মূল্যায়ন 

১.৩.১ কম&সূস্টিচ প্রস্তাব প্রণয়ন
ও অনুদেমা�দেনর জন্য সেপ্ররণ

সংখ্যা সমস্টিষ্ট ৭ ৪ ২ ২ ১ - - - ১ ১

১.৩.২ কম&সূস্টিচ বাস্তবায়ন সংখ্যা গড় ৩ ৪ ৬ ৪ ৩ ২ ১ - ৬ ২
১.৩.৩ কম&সূস্টিচর মাস্টিসক 
প্রস্টিতদেব�ন প্রস্তুত

সংখ্যা সমস্টিষ্ট ২ ৯ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

১.৩.৪ কম&সূস্টিচর তৈত্রমাস্টিসক 
প্রস্টিতদেব�ন প্রস্তুত

সংখ্যা সমস্টিষ্ট ২ ৩ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ২

১.৩.৫ কম&সূস্টিচর সমাস্টিপ্ত  
প্রস্টিতদেব�ন  প্রস্তুত ও মূল্যায়ন

সংখ্যা সমস্টিষ্ট ২ - - ৪ ৩ ২ - - - ৪

১.৪ বাস্টিষ&ক 
কম&সম্পা�ন 
চুস্টি*ত  
বাস্তবায়ন ও 
এসস্টিWস্টিজ 
কম&পস্টিরকল্পনা 
বাস্তবায়ন 

১.৪.১ স্টিব্র’র সাদেথ কৃস্টিষ 
মন্ত্রণালদেয়র বাস্টিষ&ক কম&সম্পা�ন 
চুস্টি*ত প্রণয়ন

সংখ্যা সমস্টিষ্ট ৪ ১ ১ ১ - - - - ১ ১

১.৪.২ মাঠ পয&াদেয়র কায&ালদেয়র 
সাদেথ বাস্টিষ&ক কম&সম্পা�ন চুস্টি*ত 
স্বাক্ষর  সম্পন্ন করা

সংখ্যা সমস্টিষ্ট ৪ ৩৮ ৩৮ ৪৬ ৪৫ ৪৪ - - ৪০ ৪১

১.৪.৩ এস্টিপএ’র তৈত্রমাস্টিসক 
প্রস্টিতদেব�ন তৈতরী

সংখ্যা সমস্টিষ্ট ২ ৩ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪

১.৪.৪ এস্টিপএ’র অধ&বাস্টিষ&ক সংখ্যা সমস্টিষ্ট ২ ১ ২ ২ ১ - - - ২ ২
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সেকৌশলগত উদে7শ্য
(Strategic

Objectives)

সেকৌশলগত
উদে7দেশ্যর মান
(Weight

of
Strategic
Objective

) 

 কায&*রম
(Activities)

কম&সম্পা�ন সূচক
(Performance

Indicators)

একক
(Unit)

গণনা
পদ্ধস্টিত

কম&সম্পা�ন
সূচদেকর মান

(Weight of
Performanc

e
Indicators)

প্রকৃত অজ&ন লক্ষ্যমাত্রা/স্টিনণ&ায়ক  ২০২০-২১
(Target/Criteria Value for FY 2020-21)

প্রদেক্ষপণ
(Projection

)
২০২১-২২

প্রদেক্ষপণ
(Projection

)
২০২২-২৩

২০১৮-১৯ ২০১৯-
২০*

অসাধার
ণ

অস্টিত
উত্তম

উত্তম চস্টিলত
মান

চস্টিলত
মাদেনর
স্টিনদেম্ন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

স্টিব্র’র পস্টিরকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টিবভাগ এর সেকৌশলগত উদে7দেশ্যসমূহ
প্রস্টিতদেব�ন তৈতরী
১.৪.৫ এস্টিপএ’র বাস্টিষ&ক 
প্রস্টিতদেব�ন তৈতরী

সংখ্যা সমস্টিষ্ট ২ ১ ১ ১ - - - ১ ১

১.৪.৬ এসস্টিWস্টিজ কম&পস্টিরকল্পনার 
অগ্রগস্টিতর প্রস্টিতদেব�ন তৈতরী

সংখ্যা সমস্টিষ্ট ২ - ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

১.৫ এস্টিWস্টিপ, 
সংদেশাস্টিধত 
এস্টিWস্টিপ, 
এমস্টিবএফ 
প্রস্তুত করণ

১.৫.১ এস্টিWস্টিপ প্রণয়ন সমস্টিষ্ট ২ ১ ১ ১ - - - - ১ ১

১.৫.২ সংদেশাস্টিধত এস্টিWস্টিপ 
প্রণয়ন

সংখ্যা সমস্টিষ্ট ১ ১ ১ ১ - - - - ১ ১

১.৫.৩  মাস্টিসক এস্টিWস্টিপ 
প্রস্টিতদেব�ন তৈতস্টির ও মন্ত্রণালদেয় 
সেপ্ররণ

সংখ্যা সমস্টিষ্ট ১ ৯ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

১.৫.৪ এমস্টিবএফ বাদেজ� 
কাঠাদেমা ও বাদেজ� প্রণয়ন

সংখ্যা সমস্টিষ্ট ১ ১ ১ ১ - - - - ১ ১

১.৫.৫ এমস্টিবএফ তৈত্রমাস্টিসক 
প্রস্টিতদেব�ন তৈতস্টির

সংখ্যা সমস্টিষ্ট ১ ৩ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪

২। কম& 
ব্যবস্থাপনার 
সেপশা�ারীদেত্বর 
উন্নয়ন

৮

২.১ কায&*রম 
পস্টিরবীক্ষণ ও 
মূল্যায়ন

২.১.১ কম&কত&াদে�র মাঠ পয&াদেয় 
পস্টির�শ&নকৃত উন্নয়ন ও 
অনুন্নয়ন বাদেজ�ভু*ত কায&*রম

সংখ্যা সমস্টিষ্ট ৫ ২৮ ৩৬ ৩৬ ৩৫ ৩৪ ৩৩ ৩২ ৩৬ ৩৬

২.১.২  উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন 
বাদেজ�ভু*ত কায&*রদেমর 
অগ্রগস্টিত সভা আদেয়াজন

সংখ্যা সমস্টিষ্ট ২ ৯ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

২.১.৩  উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন 
বাদেজ�ভু*ত কায&*রদেমর 
অগ্রগস্টিত সভায় সেযাগ�ান

সংখ্যা সমস্টিষ্ট ১ ১৮ ২৪ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২৪ ২৪

*২০১৯-    ২০২০ অথ& বছদেরর লক্ষ্যমাত্রা
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স্টিব্র’র পস্টিরকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টিবভাদেগর আবস্টিশ্যক সেকৌশলগত উদে7শ্যসমূহ, ২০২০-২১
(সেমা� মান-২৫)

কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬

সেকৌশলগত
উদে7দেশ্যর মান
(Weight

of
Strategic
Objective

s)

কায&*রম
(Activities)

কম&সম্পা�ন সুচক
(Performance

Indicator)
একক

(Unit)

কম&সম্পা�ন সূচদেকর
মান

(Weight of
Performanc

e
Indicator)

লক্্ষযমাত্রার মান  ২০২০-২১

অসাধারণ
(Excellen

t)

অস্টিত
উত্তম

(Very
Good)

উত্তম
(Goo

d)

চলস্টিত মান
(Fair)

চলস্টিতমাদেনর
স্টিনদেম্ন

(Poor)

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১১

[১.১]   বাস্টিষ&ক কম&সম্পা�ন চুস্টি*ত
(এস্টিপএ) বাস্তবায়ন।

[১.১.১] এস্টিপএ’র সকল তৈত্রমাস্টিসক
  প্রস্টিতদেব�ন ওদেয়বসাইদে� প্রকাস্টিশত

সংখ্যা ২ ৪ - - - -

[১.১.২] এস্টিপএ স্টি�দেমর মাস্টিসক সভা
অনুস্টিষ্ঠত

সংখ্যা ১ ১২ ১১ - - -

[১.২] শুদ্ধাচার/   উত্তম চচ&ার স্টিবষদেয়
  অংশীজনদে�র সদেa মতস্টিবস্টিনময়

[১.২.১] মতস্টিবস্টিনময় সভা অনুস্টিষ্ঠত সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - -

[১.৩]   অস্টিভদেযাগ প্রস্টিতকার ব্যবস্থা
   স্টিবষদেয় সেসবাগ্রহীতা /অংশীজনদে�র

অবস্টিহতকরণ
[১.৩.১]অবস্টিহতকরণ সভা আদেয়াস্টিজত সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - -

[১.৪]   সেসবা প্র�ান প্রস্টিতশ্রুস্টিত
   স্টিবষদেয় সেসবাগ্রহীতাদে�র অবস্টিহতকরণ

[১.৪.১]অবস্টিহতকরণ সভা আদেয়াস্টিজত          সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ -

[১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগা�
সং*রান্ত তৈত্রমাস্টিসক প্রস্টিতদেব�ন
উ"ব&তন কত ৃ&পদেক্ষর স্টিনক� সেপ্ররণ

[১.৫.১]  তৈত্রমাস্টিসক প্রস্টিতদেব�ন
সেপ্রস্টিরত

         সংখ্যা ২ ৪ ৩

৮

[২.১]ই-নস্টিথ বাস্তবায়ন [২.১.১] ই-নস্টিথদেত সেনা� স্টিনষ্পস্টিত্তকৃত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -

[২.২] উদ্ভাবনী /কু্ষদ্র উন্নয়ন
উদেদ্যাগ বাস্তবায়ন

[২.২.১] নূনতম একস্টি� উদ্ভাবনী /কু্ষদ্র
উন্নয়ন উদেদ্যাগ চালুকৃত

তাস্টিরJ ২ ১৫-২-২১
১৫-৩-
২১-

১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ -

[২.৩] কম&চারীদে�র প্রস্টিশক্ষণ প্র�ান
[২.৩.১]    প্রদেত্যক কম&চাস্টিরর জন্য

 প্রস্টিশক্ষণ আদেয়াস্টিজত
জনঘন্�া ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ -
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কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬
[২.৩.২]    ১০ম সেগ্রW ও তদু"ব&

   প্রদেত্যক কম&চারীদেক এস্টিপএ স্টিবষদেয়
 প্র�ত্ত প্রস্টিশক্ষণ

জনঘন্�া ১ ৫ ৪ - - -

[২.৪] এস্টিপএ বাস্তবায়দেন প্রদেনা�না
প্র�ান

[২.৪.১] ন্ুযনতম একস্টি� আওতাধীন
�প্তর/ একজন কম&চারীদেক এস্টিপএ

বাস্তবায়দেনর জন্য প্রদেনা�না প্র�ানকৃত
সংখ্যা ১ ১ - - - -

৬

[৩.১] বাস্টিষ&ক *রয় পস্টিরকল্পনা
বাস্তবায়ন

[৩.১.১] *রয় পস্টিরকল্পনা অনুযায়ী *রয়
সম্পাস্টি�ত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[৩.২] বাস্টিষ&ক উন্নয়ন কম&সূস্টিচ
(এস্টিWস্টিপ)/বাদেজ� বাস্তবায়ন

[৩.২.১] বাস্টিষ&ক উন্নয়ন কম&সূস্টিচ
(এস্টিWস্টিপ) /বাদেজ� বাস্তবাস্টিয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[৩.৩] অস্টিW� আপস্টিত্ত স্টিনষ্পস্টিত্ত
কায&*রদেমর উন্নয়ন

[৩.৩.১] অস্টিW� আপস্টিত্ত স্টিনষ্পস্টিত্তকৃত % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ -

[৩.৪] হালনাগা�কৃত স্থাবর ও
অস্থাবর সম্পস্টিত্তর তাস্টিলকা উধ&তন

অস্টিফদেস সেপ্ররণ

[৩.৪.১] হালনাগা�কৃত স্থাবর ও
অস্থাবর সম্পস্টিত্তর তাস্টিলকা উধ&তন

অস্টিফদেস সেপ্রস্টিরত
তাস্টিরJ ১ ১৫-১২-২০ ১৪-০১-

২১
১৫-২-২১ - -

10



আস্টিম, প্রধান  পস্টিরকল্পনা  কম&কত&া,  পস্টিরকল্পনা  ও  মূল্যায়ন  স্টিবভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী  বাংলাদে�শ
সরকাদেরর বাংলাদে�শ ধান গদেবষণা ইনস্টি�স্টি�উদে�র মহাপস্টিরচালক এর স্টিনক� অaীকার করস্টিছ সেয এই
চুস্টি*তদেত বস্টিণ&ত ফলাফল অজ&দেন সদেচষ্ট থাকব। 

আস্টিম, মহাপস্টিরচালক, বাংলাদে�শ ধান গদেবষণা ইনস্টি�স্টি�উ�, প্রধান পস্টিরকল্পনা কম&কত&া, পস্টিরকল্পনা ও
মূল্যায়ন স্টিবভাগ এর স্টিনক� অaীকার করস্টিছ সেয এই চুস্টি*তদেত বস্টিণ&ত ফলাফল অজ&দেন প্রদেয়াজনীয়
সহদেযাস্টিগতা প্র�ান করব। 

স্বাক্ষস্টিরত:
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সংদেযাজনী-১

শব্�সংদেক্ষপ  

*রস্টিমক
নম্বর

শব্�সংদেক্ষপ স্টিববরণ

১ এস্টিWস্টিপ অয্ানুয়াল সেWদেভালপদেমন্� সেপ্রাগ্রাম
২ এস্টিপএ অয্ানুয়াল পারফরদেমন্স এস্টিগ্রদেমন্�
৩ স্টিবএস্টিWস্টিস বাংলাদে�শ এস্টিগ্রকালচার সেWদেভলপদেমন্� কদেপ&াদেরশন
৪ স্টিবএআরস্টিস বাংলাদে�শ এস্টিগ্রকালচারাল স্টিরসাচ& কাউস্টিন্সল
৫ স্টিWএই স্টিWপা�&দেমন্�  অব এস্টিগ্রকালচারাল এক্সদে�নশন
৬ স্টিWস্টিপস্টিপ সেWদেভালপদেমন্� প্রদেজক্� সেপ্রাদেপাজাল/সেপ্রাফম&া
৭ আইএমইস্টিW ইমস্টিপ্লদেমনদে�শন, মস্টিন�স্টিরং এন্W ইভালুদেয়শন স্টিWপা�&দেমন্�
৮ আরএস্টিWস্টিপ স্টিরভাইসW অ্যানুয়াল সেWদেভালপদেমন্� সেপ্রাগ্রাম
৯ এমস্টিবএফ স্টিমW �াম& বাদেজ�াস্টির সেhরমওয়াক&
১০ স্টিপস্টিপএনস্টিব সেপ্রাগ্রাম সেপ্রাদেপাজাল ফর নন-সেWদেভলপদেমন্� বাদেজ�
১১ স্টিপস্টিসআর প্রদেজক্� কমস্টিপ্লশন স্টিরদেপা�&
১২ এসস্টিWস্টিজ সাসদে�ইদেনবল সেWদেভলপদেমন্� সেগাল
১৩ স্টি�স্টিপস্টিপ সে�কস্টিন*যাল এস্টিসসট্যান্স প্রদেজক্� সেপ্রাদেপাজাল/সেপ্রাফম&া
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সংদেযাজনী -২
কম&সম্পা�ন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কায&ালয়সমূহ এবং পস্টিরমাপ পদ্ধস্টিত-এর স্টিববরণ

*রস্টিমক
নম্বর কায&*রম কম&সম্পা�ন সূচক কায&*রদেমর স্টিববরণ

বাস্তবায়নকারী
অণূস্টিবভাগ, অস্টিধশাJা,

শাJা

প্র�ত্ত প্রমাণক
প্রমাণদেকর উপাত্তসূত্র

১

১.১ উন্নয়ন
প্রকল্প

প্রণয়ন এবং
অনুদেমা�ন

১.১.১ প্রকল্প গ্রহণ ও অনুদেমা�ন 
প্রস্টি*রয়াকরণ

স্টিব্র’র গদেবষণা এবং গদেবষণা সম্পস্টিক&ত কাদেজ
সহায়তা করার জন্য স্টিবস্টিভন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ
এবং অনুদেমা�দেনর জন্য প্রস্টি*রয়াকরণ কদের থাদেক।

পস্টিরকল্পনা ও মূল্যায়ন
স্টিবভাগ, সকল গদেবষণা

স্টিবভাগ।

DPP, মন্ত্রণালদেয় পাঠাদেনা
স্টিচস্টিঠ

পস্টিরকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টিবভাগ,
স্টিব্র’র বাস্টিষ&ক প্রস্টিতদেব�ন, এস্টিWস্টিপ বই।

২
১.২ প্রকল্প
বাস্তবায়ন,
পস্টিরবীক্ষণ ও

মূল্যায়ন

১.২.১ প্রকল্প বাস্তবায়ন
সংস্টিশ্লষ্ট প্রকল্প পস্টিরচালক এবং পস্টিরকল্পনা ও

মূল্যায়ন স্টিবভাগ প্রকল্প বাস্তবায়দেন সহায়তা কদের
থাদেক। পস্টিরকল্পনা ও মূল্যায়ন

স্টিবভাগ, সংস্টিশ্লষ্ট প্রকল্প
পস্টিরচালক।

প্রকল্প অনুদেমা�দেনর স্টিচস্টিঠ

প্রকল্প অস্টিফসসমূহ, পস্টিরকল্পনা ও
মূল্যায়ন স্টিবভাগ,

স্টিব্র’র বাস্টিষ&ক প্রস্টিতদেব�ন, স্টিWস্টিপস্টিপ/স্টি�স্টিপস্টিপ,
স্টিবস্টিভন্ন প্রস্টিতদেব�ন।

১.২.২ প্রকদেল্পর মাস্টিসক প্রস্টিতদেব�ন তৈতরী
স্টিব্র’র পস্টিরকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টিবভাগ প্রকল্প সম্পস্টিক&ত
স্টিবস্টিভন্ন প্রস্টিতদেব�ন (মাস্টিসক, তৈত্রমাস্টিসক প্রভসৃ্টিত)

তৈতস্টির কদের থাদেক।

প্রকদেল্পর মাস্টিসক প্রস্টিতদেব�ন প্রকল্প অস্টিফসসমূহ, পস্টিরকল্পনা ও
মূল্যায়ন স্টিবভাগ

১.২.৩ এস্টিWস্টিপ’র
তৈত্রমাস্টিসক প্রস্টিতদেব�ন তৈতরী

তৈত্রমাস্টিসক প্রস্টিতদেব�ন প্রকল্প অস্টিফসসমূহ, পস্টিরকল্পনা ও
মূল্যায়ন স্টিবভাগ

১.২.৪ স্টিপআইস্টিস সভার আদেয়াজন
স্টিব্র’র পস্টিরকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টিবভাগ উন্নয়ন

প্রকদেল্পর সাস্টিব&ক অগ্রগস্টিত স্টিবষয়ক  স্টিপআইস্টিস সভার
আদেয়াজন কদের।

পস্টিরকল্পনা ও মূল্যায়ন
স্টিবভাগ।

সভা আদেয়াজদেনর স্টিচস্টিঠ,
হাস্টিজরা

প্রকল্প অস্টিফসসমূহ, পস্টিরকল্পনা ও
মূল্যায়ন স্টিবভাগ,
অস্টিফস্টিসয়াল নস্টিথ।

১.২.৫ প্রকল্প সমাস্টিপ্ত  প্রস্টিতদেব�ন  
প্রস্তুত ও মূল্যায়ন

স্টিব্র’র পস্টিরকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টিবভাগ প্রকল্প সমাস্টিপ্ত
প্রস্টিতদেব�ন প্রস্তুত করদেত মূল্যায়ন সহায়তা প্র�ান

কদের থাদেক।

পস্টিরকল্পনা ও মূল্যায়ন
স্টিবভাগ এবং সংস্টিশ্লষ্ট
প্রকল্প পস্টিরচালক।

প্রকল্প সমাপ্ত প্রস্টিতদেব�ন
প্রকল্প অস্টিফসসমূহ, পস্টিরকল্পনা ও

মূল্যায়ন স্টিবভাগ,
স্টিপ স্টিস আর, অস্টিফস্টিসয়াল নস্টিথ। 

৩ ১.৩ কম&সূস্টিচ
প্রণয়ন

বাস্তবায়ন,
পস্টিরবীক্ষণ ও

মূল্যায়ন

১.৩.১ কম&সূস্টিচ প্রস্তাব প্রণয়ন ও 
অনুদেমা�দেনর জন্য সেপ্ররণ

প্রস্টিত বছর স্টিব্র সেথদেক প্রস্তাস্টিবত স্টিবস্টিভন্ন কম&সূস্টিচ
যাচাই বাছাই কদের মন্ত্রণালদেয় অনুদেমা�দেনর জন্য

সেপ্ররণ কদের থাদেক।

পস্টিরকল্পনা ও মূল্যায়ন
স্টিবভাগ, সংস্টিশ্লষ্ট কম&সূস্টিচ

পস্টিরচালক।

PPNB, মন্ত্রণালদেয় পাঠাদেনা
স্টিচস্টিঠ

পস্টিরকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টিবভাগ,
স্টিব্র’র বাস্টিষ&ক প্রস্টিতদেব�ন, অন্যান্য

প্রস্টিতদেব�ন, স্টিপস্টিপএনস্টিব, বাস্টিষ&ক বাদেজ�।

১.৩.২ কম&সূস্টিচ বাস্তবায়ন সংস্টিশ্লষ্ট পস্টিরচালদেকর সাদেথ পস্টিরকল্পনা ও মূল্যায়ন
স্টিবভাগ কম&সূস্টিচ বাস্তবায়দেন সহায়তা কদের থাদেক। কম&সূস্টিচ অনুদেমা�দেনর স্টিচস্টিঠ

পস্টিরকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টিবভাগ,
স্টিব্র’র বাস্টিষ&ক প্রস্টিতদেব�ন, স্টিপস্টিপএনস্টিব,

অস্টিফস্টিসয়াল নস্টিথ।

১.৩.৩ কম&সূস্টিচর মাস্টিসক প্রস্টিতদেব�ন 
প্রস্তুত

কম&সূস্টিচ স্টিবষয়ক মাস্টিসক প্রস্টিতদেব�ন তৈতস্টির কদের
মন্ত্রণালদেয় সেপ্ররণ কদের থাদেক । মাস্টিসক প্রস্টিতদেব�ন

পস্টিরকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টিবভাগ,
স্টিব্র’র বাস্টিষ&ক প্রস্টিতদেব�ন স্টিপস্টিপএনস্টিব

অস্টিফস্টিসয়াল নস্টিথ।

১.৩.৪ কম&সূস্টিচর তৈত্রমাস্টিসক প্রস্টিতদেব�ন 
প্রস্তুত

স্টিব্র’র পস্টিরকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টিবভাগ উন্নয়ন কম&সূস্টিচর
সাস্টিব&ক অগ্রগস্টিত স্টিবষয়ক তৈত্রমাস্টিসক প্রস্টিতদেব�ন তৈতস্টির

কদের থাদেক। 

তৈত্রমাস্টিসক প্রস্টিতদেব�ন পস্টিরকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টিবভাগ,
অস্টিফস্টিসয়াল নস্টিথ
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*রস্টিমক
নম্বর কায&*রম কম&সম্পা�ন সূচক কায&*রদেমর স্টিববরণ

বাস্তবায়নকারী
অণূস্টিবভাগ, অস্টিধশাJা,

শাJা

প্র�ত্ত প্রমাণক
প্রমাণদেকর উপাত্তসূত্র

১.৩.৫ কম&সূস্টিচর সমাস্টিপ্ত  প্রস্টিতদেব�ন  
প্রস্তুত ও মূল্যায়ন

স্টিব্র’র পস্টিরকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টিবভাগ কম&সূস্টিচ সম্পস্টিক&ত
স্টিবস্টিভন্ন প্রস্টিতদেব�ন (মাস্টিসক, তৈত্রমাস্টিসক,

অধ&বাস্টিষ&ক, বাস্টিষ&ক প্রভসৃ্টিত) তৈতস্টির কদের কম&সূস্টিচ
সমাস্টিপ্ত মূল্যায়দেন সহায়তা কদের।

কম&সূস্টিচর সমাস্টিপ্ত
প্রস্টিতদেব�ন

পস্টিরকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টিবভাগ,
স্টিব্র’র বাস্টিষ&ক প্রস্টিতদেব�ন স্টিপস্টিসআর

অস্টিফস্টিসয়াল নস্টিথ।

৪

১.৪ বাস্টিষ&ক
কম&সম্পা�ন

চুস্টি*ত
বাস্তবায়ন ও

এসস্টিWস্টিজ
কম&পস্টিরকল্পনা
বাস্তবায়ন

১.৪.১ স্টিব্র’র সাদেথ মন্ত্রণালদেয়র বাস্টিষ&ক 
কম&সম্পা�ন চুস্টি*ত প্রণয়ন

সস্টিচব, কৃস্টিষমন্ত্রণালদেয়র সাদেথ মহাপস্টিরচালক স্টিব্র’র
বাস্টিষ&ক কম&সম্পা�ন চুস্টি*ত প্রণয়দেনর যাবতীয়

কায&*রম পস্টিরচালনা কদের থাদেক।

পস্টিরকল্পনা ও মূল্যায়ন
স্টিবভাগ।

চুস্টি*ত স্বাক্ষদেরর ছস্টিব পস্টিরকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টিবভাগ,
বাস্টিষ&ক প্রস্টিতদেব�ন, অস্টিফস্টিসয়াল নস্টিথ।

১.৪.২ মাঠ পয&াদেয়র কায&ালদেয়র সাদেথ 
বাস্টিষ&ক কম&সম্পা�ন চুস্টি*ত স্বাক্ষর 
সম্পন্ন করা।

মহাপস্টিরচালক, স্টিব্র’র সাদেথ মাঠ পয&াদেয়র কায&ালদেয়র
প্রধাদেনর চুস্টি*ত স্বাক্ষদেরর যাবতীয় কায&*রম

পস্টিরচালনা কদের থাদেক।
চুস্টি*ত স্বাক্ষদেরর স্টিচস্টিঠ, ছস্টিব

১.৪.৩ এস্টিপএ’র তৈত্রমাস্টিসক প্রস্টিতদেব�ন 
তৈতরী স্টিব্র’র পস্টিরকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টিবভাগ এস্টিপএ সম্পস্টিক&ত

স্টিবস্টিভন্ন প্রস্টিতদেব�ন (তৈত্রমাস্টিসক, অধ&বাস্টিষ&ক, বাস্টিষ&ক
প্রভসৃ্টিত) তৈতস্টির কদের থাদেক।

তৈত্রমাস্টিসক প্রস্টিতদেব�ন
পস্টিরকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টিবভাগ,

বাস্টিষ&ক প্রস্টিতদেব�ন, অস্টিফস্টিসয়াল নস্টিথ।
১.৪.৪ এস্টিপএ’র অধ&বাস্টিষ&ক প্রস্টিতদেব�ন 
তৈতরী

অধ&বাস্টিষ&ক প্রস্টিতদেব�ন

১.৪.৫ এস্টিপএ’র বাস্টিষ&ক প্রস্টিতদেব�ন তৈতরী বাস্টিষ&ক প্রস্টিতদেব�ন
১.৪.৬ এসস্টিWস্টিজ কম&পস্টিরকল্পনার 
অগ্রগস্টিতর প্রস্টিতদেব�ন তৈতরী

পস্টিরকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টিবভাগ এসস্টিWস্টিজ’র মাস্টিসক
প্রস্টিতদেব�ন তৈতরী কদের থাদেক। মাস্টিসক প্রস্টিতদেব�ন

সকল স্টিবভাগ ও  আঞ্চস্টিলক কায&ালয়,
বাস্টিষ&ক প্রস্টিতদেব�ন, অস্টিফস্টিসয়াল নস্টিথ।

৫

এস্টিWস্টিপ,
সংদেশাস্টিধত
এস্টিWস্টিপ,
এমস্টিবএফ

প্রস্তুতকরণ

১.৫.১ এস্টিWস্টিপ প্রণয়ন
এস্টিWস্টিপ/সংদেশাস্টিধত এস্টিWস্টিপ প্রণয়দেন পস্টিরকল্পনা

মূল্যায়ন স্টিবভাগ সহায়তা কদের থাদেক।

পস্টিরকল্পনা ও মূল্যায়ন
স্টিবভাগ

এস্টিWস্টিপ প্রণয়ন সভায়
অংশগ্রহদেণর স্টিচস্টিঠ

পস্টিরকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টিবভাগ,
এস্টিWস্টিপ, আরএস্টিWস্টিপ ও বাদেজ� বই,

অস্টিফস্টিসয়াল নস্টিথ

১.৫.২ সংদেশাস্টিধত এস্টিWস্টিপ প্রণয়ন সংদেশাস্টিধত এস্টিWস্টিপ প্রণয়ন
সভায় অংশগ্রহদেণর স্টিচস্টিঠ

১.৫.৩  মাস্টিসক এস্টিWস্টিপ প্রস্টিতদেব�ন তৈতস্টির 
ও মন্ত্রণালদেয় সেপ্ররণ

পস্টিরকল্পনা মূল্যায়ন স্টিবভাগ মাস্টিসক এস্টিWস্টিপ প্রস্টিতদেব�ন
তৈতস্টির কদের মন্ত্রণালদেয় সেপ্ররণ কদের থাদেক। মাস্টিসক  এস্টিWস্টিপ প্রস্টিতদেব�ন

১.৫.৪ এমস্টিবএফ বাদেজ� কাঠাদেমা ও 
বাদেজ� প্রণয়ন

এমস্টিবএফ বাদেজ� কাঠাদেমা ও বাদেজ� প্রনয়দেণ
পস্টিরকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টিবভাগ সহায়তা কদের থাদেক।

এমস্টিবএফ বাদেজ� কাঠাদেমা ও
বাদেজ� প্রনয়ণ সভায়
অংশগ্রহদেণর স্টিচস্টিঠ

১.৫.৫ এমস্টিবএফ তৈত্রমাস্টিসক প্রস্টিতদেব�ন 
তৈতস্টির

এমস্টিবএফ তৈত্রমাস্টিসক প্রস্টিতদেব�ন তৈতস্টিরদেত পস্টিরকল্পনা
ও মূল্যায়ন স্টিবভাগ সহায়তা কদের থাদেক। তৈত্রমাস্টিসক প্রস্টিতদেব�ন পস্টিরকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টিবভাগ, স্টিহসাব

স্টিবভাগ
৬ কায&*রম

পস্টিরবীক্ষণ ও
মূল্যায়ন

২.১.১ কম&কত&াদে�র মাঠ পয&াদেয় 
পস্টির�শ&নকৃত উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন 
বাদেজ�ভু*ত কায&*রম

প্রকল্প বাস্তবায়দেনর সাদেথ সম্পস্টিক&ত কম&কত&াদে�র
মা"যদেম মাঠ পয&াদেয় উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন

বাদেজ�ভু*ত কায&*রম পস্টির�শ&দেন সহায়তা কদের
থাদেক।

 ভ্রমণ প্রস্টিতদেব�ন
   মহাপস্টিরচালক ও পস্টিরচালকদ্বয় এর

�প্তর, পস্টিরকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টিবভাগ

২.১.২ উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন 
বাদেজ�ভু*ত কায&*রদেমর অগ্রগস্টিত সভা 
আদেয়াজন

প্রস্টিত মাদেস উন্নয়ন প্রকল্প এবং কম&সুস্টিচর অগ্রগস্টিত
স্টিবষয়ক একস্টি� সভার আদেয়াজন কদের থাদেক।

সভা আদেয়াজদেনর স্টিচস্টিঠ পস্টিরকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টিবভাগ
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*রস্টিমক
নম্বর কায&*রম কম&সম্পা�ন সূচক কায&*রদেমর স্টিববরণ

বাস্তবায়নকারী
অণূস্টিবভাগ, অস্টিধশাJা,

শাJা

প্র�ত্ত প্রমাণক
প্রমাণদেকর উপাত্তসূত্র

২.১.৩  উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাদেজ�ভু*ত 
কায&*রদেমর অগ্রগস্টিত
সভায় সেযাগ�ান

প্রস্টিত মাদেস উন্নয়ন প্রকল্প এবং কম&সুস্টিচর অগ্রগস্টিত
স্টিবষয়ক মন্ত্রণালয় কত ৃ&ক আদেয়াস্টিজত সভায় সেযাগ�ান কদের

থাদেক।
সভাযk সেযাগ�াদেনর স্টিচস্টিঠ

   মহাপস্টিরচালদেকর �প্তর এবং পস্টিরকল্পনা ও
মূল্যায়ন স্টিবভাগ

সংদেযাজনী  ৩
কম&সম্পা�ন লক্ষ্যমাত্রা অজ&দেনর সেক্ষদেত্র মাঠ পয&াদেয়র অন্যান্য কায&ালদেয়র স্টিনক� সুস্টিনস্টি�&ষ্ট চাস্টিহ�া

প্রস্টিতষ্ঠাদেনর নাম সংস্টিশ্লষ্ট কায&*রম কম&সম্পা�ন সূচক উ*ত প্রস্টিতষ্ঠাদেনর স্টিনক�
চাস্টিহ�া/প্রত্যাশা

চাস্টিহ�া/প্রত্যাশার
সেযৌস্টি*তকতা

প্রত্যাশা পূরণ না হদেল সম্ভাব্য
প্রভাব

কৃস্টিষ মন্ত্রণালয় ও
পস্টিরকল্পনা কস্টিমশন

উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন,
অনুদেমা�ন ও বাস্তবায়ন

প্রকল্প গ্রহণ, অনুদেমা�ন
ও বাস্তবায়ন

প্রকল্প গ্রহণ, অনুদেমা�ন ও
বাস্তবায়দেন প্রদেয়াজনীয়

সহদেযাস্টিগতা 

গদেবষণা কাদেজ সহায়ক হদেব ধাদেনর উৎপা�ন ও উৎপা�নশীলতা
ব্যাহত হদেব

কৃস্টিষ মন্ত্রণালয় ও অথ&
মন্ত্রণালয়, পস্টিরকল্পনা

কস্টিমশন

কম&সূস্টিচ বাস্তবায়ন,
পস্টিরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

কম&সূস্টিচ প্রস্তাব
অনুদেমা�দেনর জন্য সেপ্ররণ

ও বাস্তবায়ন

কম&সূস্টিচ প্রস্তাব অনুদেমা�ন
ও বাস্তবায়দেন প্রদেয়াজনীয়

সহদেযাস্টিগতা

গদেবষণা কাদেজ সহায়ক হদেব ধাদেনর উৎপা�ন ও উৎপা�নশীলতা
ব্যাহত হদেব
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