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ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনস্টিটিউট এয প্রাস্টতষ্ঠাস্টনক দক্ষতা বৃস্টদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফস্টদস্ট সজাযদায কযা, 

সুান াংতকযণ এফাং পাদদদয মথামথ ব্যফায স্টনস্টিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ 

ফাস্তফায়দনয রদক্ষয-  

 
উ-স্টযচারক (অথ থ ও স্টাফ), ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনস্টিটিউট 

  
এফাং 

 
ভাস্টযচারক, ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনস্টিটিউট এয ভদে ২০১৮ াদরয জুন  ভাদয ১৫ তাস্টযদে এই 

ফাস্টল থক কভ থপাদাদন ক্স্টি স্বাক্ষস্টযত র। 

 

 
এই ক্স্টিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ স্টনম্নস্টরস্টেত স্টফলয়মূদ ম্মত দরন: 
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স্টি’য স্টাফ স্টফবাগ ও অস্টডট সর এয কভ থপাদাদদনয াস্টফ থক স্টচত্র 

 (Overview Performance of BRRI Accounts Division and Audit Cell) 
 

াম্প্রস্টতক অজথন, চযাদরঞ্জ এফাং বস্টফষ্যৎ স্টযকল্পনা  
 

 াম্প্রস্টতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজথনমূ:  

স্টি’য গদফলণা কাম থক্রভ সুষ্ঠবাদফ স্টযচারনায মূর চাস্টরকা স্টি দরা অদথ থয াংস্থান কযা। আস্টথ থক ফাদজট প্রনয়ণ, 

তস্টফর ছাড়কযণ, করপ্রকায আস্টথ থক সরনদদন পাদাদন ঠিক বাদফ ফাদজট ব্যফস্থানা ও স্টযচারনায 

কাজটিও স্টি’য স্টাফ স্টফবাগ কর্তথক পাদাস্টদত দয় থাদক। স্টফগত ০৩ (স্টতন) ফছদয স্টি’য ফযাদ্দকৃত ফাদজদটয 

অনুকূদর যাজস্ব (অনুন্নয়ণ) োদত =২৯২২৮.৩৮ রক্ষ টাক, কভ থসূচী= ৬২২.০০ রক্ষ এফাং উন্নয়ন প্রকদল্পয 

=১৬৯২৯২.০০ রক্ষ  টাকায ফাদজট ফাস্তফায়ন কযা দয়দছ। সুষ্ঠবাদফ ফাদজট ফাস্তফায়ন ও ফন্টদনয রদক্ষ 

সকাডস্টবস্টিক ব্যায় কাম থক্রভ স্টযচাযণা স্টনস্টিত কযা দমদছ। স্টি দয দপ্তয কর আঞ্চস্টরক কাম থারদয়য 

অবযন্তযীণ ও ফস্টিঃ স্টনযীক্ষা কাম থ ারনাগাদ পাদন্ন দয়দছ।  

 

 ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জমূ: 

সদদয জনাংখ্যা বৃস্টদ্ধয াদথ াদথ স্টি’য গদফলণা কাম থক্রভ স্টিারী কযদণয ভােদভ জরফায়ু চযাদরঞ্জ 

সভাকাদফরা এফাং অব্যাতবাদফ ধাদনয নতুন নতুন জাত উদ্ভাফন ও উনণয়দনয জন্য প্রদয়াজনীয় অদথ থয 

াংস্থান একান্ত প্রদয়াজন। স্টকন্তু চাস্টদা ভাস্টপক ফাদজট ফযাদ্দ  না াওয়া সগদর ঘাটস্টত ফাদজট স্টদদয় গদফলণা 

কাম থক্রভ  স্টযচারনা কযা কষ্টাে ব্যাায। এইদক্ষদত্র প্রদয়াজনীয় গদফলণা ফাদজদটয াংস্থান কযা একান্ত 

প্রদয়াজন। 
 

 বস্টফষ্যৎ স্টযকল্পনা: 

স্টিয প্রধান কাম থারয় ৯ (নয়)টি আঞ্চস্টরক কাম থারদয়য গদফলণা কাম থক্রভ অব্যাতবাদফ স্টযচারনায স্বাদথ থ 

MTBF ফাদজদটয আওতায় ও ০৩ (স্টতন) ফছদযয জন্য তথা ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০, ২০২০-২০২১  অথ থফছদযয 

ফাদজট প্রাক্করণ পূফ থক ফাদজট প্রস্তাফ ভন্ত্রণারদয় স কযা দয়দছ। 

২০১৮-১৯ অথ থফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজথনমূ:  

* যাজস্ব ফাদজদটয আওতায় ইদতাভদে =১০৮২৪.৯১ রক্ষ টাকা ফাদজট অনুদভাস্টদত দয়দছ। যাজস্ব 

ফাদজদটয অনকূদর আগাভী জুরাই/১৮ ভাদ ফাদজট স্টফবাজন ১ভ স্টকস্টস্তয অথ থ ছাদড়য প্রস্তাফ স কযা 

দফ। 

 * ১ টি উন্নয়ণ প্রকদল্পয আওতায় ৭০০.০০ রক্ষ টাকায ফাদজট অনুদভাস্টধত দয়দছ। আগাভী জুরাই/১৭ 

সথদক সদেম্বয/১৮ প্রাস্টন্তদক ফাদজট স্টফবাজন অনুদভাদন ১ভ স্টকস্টস্তয অথ থ ছাদড়য প্রস্তাফ ভন্ত্রণারদয় 

স কযা দফ।  

* গদফলণা কাম থক্রভ আওতা বৃস্টদ্ধ এফাং জাতীয় সফতন সের/২০১৫ এয আদরাদক ২০১৮-১৯ অথ থ ফছদযয 

১০৮২৪.৯১ রক্ষ টাকায ফাদজট প্রস্তাফ ভন্ত্রণারদয় স কযা দয়দছ। 
 

 ২০১৭-১৮ অথ থ ফছদযয স্টি দয দপ্তয নয়টি আঞ্চস্টরক কাম থারদয়য ২৮ (আটা) টি অস্টডট আস্টিয 

ভদে ১৪ (দচৌদ্দ) টি াধাযণ ও ১৪ (দচৌদ্দ) টি অগ্রীভ ফ থদভাট ১২ (ফায) টি অস্টডট আস্টি স্টনষ্পস্টি 

দয়দছ অথ থাৎ প্রায় ৩৩.৬০% অস্টডট আস্টি স্টনষ্পস্টি দয়দছ মা কভ থপাদাদন ক্স্টি অনুমামী অাধাযণ।    
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সকন ১  
 

স্টি’য স্টাফ স্টফবাদগয রূকল্প (Vision), অস্টবরক্ষয (Mission) , সকৌরগত উদদ্দশ্যমূ (Strategic 

Objectives) এফাং কাম থাফস্টর (Functions) 
 

১.১ রূকল্প  
 

জরফায়ু স্টযফতথদনয কাযদণ ফস্টধ থত জনাংখ্যায োদ্য স্টনস্টিতকযদণয রদক্ষয উন্নত জাত ও প্রযুস্টি উদ্ভাফদন 

স্টযচাস্টরত গদফলণা কাম থক্রদভয াস্টফ থক ফাদজট ব্যফস্থানা স্টনস্টিত ও অদথ থয সমাগান অব্যাত যাো।  

 

১.২ অস্টবরক্ষয  
 

গদফলণা কাম থক্রভ অব্যাত যাোয স্বাদথ থ সুলভ ফাদজট প্রণয়ন, তস্টফর ছাড়কযণ এফাং অদথ থয সজাগান স্টদদয় 

ায়তা কযা। 
 

১.৩ সকৌরগত উদদ্দশ্যমূ   
 

১.৩.১ স্টি’য স্টাফ স্টফবাগ ও অস্টডট সদরয সকৌরগত উদদ্দশ্যমূ 

 গদফলণা প্রযুস্টি উদ্ভাফন ও স্তান্তদযয প্রদয়াজনীয় অদথ থয সমাগান ও ঘাটস্টত ফাদজট পুযণ।  

 কভ থসূস্টচ ও উন্নয়ন প্রকল্প গ্রদণয ভােদভ প্রধান কাম থারয় আঞ্চস্টরক কাম থারয় মূদয উন্নয়ন মূরক 

কাদজয ফাদজদট অদথ থয াংস্থান। 

 অফয প্রাপ্ত কভ থকতথা/কভ থচাযীদদয মাফতীয় চূড়ান্ত সদনা াওনা স্টযদাধ। 

 মাফতীয় স্টফর বাউচায স্টনযীক্ষা,  অথ থ ফছয সদল যকাস্টয স্টনযীক্ষা কাম থ পাদাদন এফাং অস্টডট আস্টি 

স্টনষ্পস্টি কযা। 

 

 

১.৩.২ আফস্টশ্যক  সকৌরগত উদদ্দশ্যমূ 

১. ফাস্টল থক কভ থপাদাদন ক্স্টি ফাস্তফায়ন সজাযদাযকযণ। 

২. কাম থদ্ধস্টত, কভ থস্টযদফ ও সফায ভাদনান্নয়ন। 

৩. আস্টথ থক ও পাদদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 

৪. জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর ও তথ্য অস্টধকায ফাস্তফায়ন সজাযদাযকযণ। 
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১.৪ কাম থাফস্টর  
 

1. পৃথক ব্যাাংক স্টাফ সোরা।  

2. সম সকান াফস্টরক ব্যাাংদক অনুদভাস্টদত ব্যাাংক স্টাদফয সচক ফইদয়য ভােদভ অথ থ উদিারণ কযা।  

3. ব্যদয়য প্রকৃস্টত অনুমায়ী পৃথক পৃথক স্টফর ততযী কযা। 

4. প্রকল্প অনুমায়ী পৃথক নস্টথ সোরা। 

5. স্টফর ও বাউচায ব্যয় সকাড অনুমায়ী অফশ্যই স্টরস্টফদ্ধ কযা। 

6. ডাফর করাভ ব্যাাংক/কযা ফই াংযক্ষণ কযা। 

7. জান থার ও েস্টতয়ান ফই াংযক্ষণ। 

8. যকাস্টয স্টফস্টধ আদরাদক প্রদয়াজনীয় স্টাফত্র াংযক্ষণ কযা। 

৯.  অথ থ ফৎয সদল ব্যাাংক ভন্বয় স্টফফযণী (Bank Reconciliation Statement) ততযী কযা। 

১০. মাফতীয় স্টফর বাউচায, বযাট, আয়কয সযস্টজষ্টায াংযক্ষণ কযা। 

     ১১.  কর প্রকায ব্যয় ফাদজটভূি কযা। 

     ১২.  যকাস্টয স্টনয়দভ উৎস্থদর প্রদমাজয াদয আয়কয ও বযাট কতথন এফাং যকাস্টয সকালাগাদয 

জভাদান।  

     ১৩.  প্রদতযক আস্টথ থক ফছয সদল আয়-ব্যদয়য চূড়ান্ত স্টাফ স্টফফযণী প্রস্তুত কযা।  

     ১৪.  আঞ্চস্টরক কাম থারয় মূদয ভাস্টক ব্যয় স্টফফযণী  স্টাফভূি কদয কর্তথদক্ষয অনুদভাদন গ্রণ কযা। 

     ১৫.  তত্রভাস্টক স্টকস্টস্তদত ছাড়কৃত অদথ থয উদমাজন স্টাফ এস্টজ অস্টপ ও ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ।  

     ১৬.  প্রদতযক আস্টথ থক ফছয সদল যকাস্টয স্টনযীক্ষা পাদাদন কযা।  

     ১৭.  অস্টডট সদরয ভােদভ কর স্টফর/বাউচাদযয অবযন্তযীণ স্টনযীক্ষা কযা। 

     ১৮.  অস্টডট আস্টি স্টনষ্পস্টিয জন্য স্টফএ জফাফ ততযী এফাং স্টি-ক্ষীয়/স্টত্র-ক্ষীয় অস্টডট কস্টভটিয বায 

            আদয়াজন কযা। 

     ১৯.   স্টফস্টবন্ন আস্টথ থক স্টফলদয়য উয স্টফস্টধ-স্টফধাদনয আদরাদক ভতাভত প্রদান।  

     ২০.   কর কভ থকতথা/কভ থচাযীয ভদয় ভদয় সফতন স্টনধ থাযণ এফাং অস্টডট সদরয ভােদভ মাচাই। 

     ২১.   অস্টডট আস্টি াংক্রান্ত তথ্যাস্টদ াংযক্ষণ এফাং এতদাংক্রান্ত তথ্যাস্টদ ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ। 
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সকন ২ 
 

সকৌরগত উদদ্দশ্য, অগ্রাস্টধকায, কাম থক্রভ, কভ থপাদাদন সূচক এফাং রক্ষভাত্রামূ   
 

সকৌরগত 

উদদ্দশ্য 

 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদদ্দদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম থক্রভ 

(Activities) 

কভ থপাদাদ

ন সূচক 

(Perfor

mance 

Indicato

rs) 

একক 

(Unit) 

কভ থপাদাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator

s) 

প্রকৃত 

অজথন 

 

রক্ষযভাত্রা/স্টনণ থায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 
২০১৯-২০ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮
 

  

 

 

 

 

অাধাযণ অস্টত 

উিভ 

উিভ চস্টরত ভান চস্টরত ভাদনয স্টনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

স্টি’য স্টাফ স্টফবাগ এয সকৌরগত উদদ্দদশ্যমূ 

 
১। গদফলণা 

প্রযুস্টি উদ্ভাফন ও 

স্তান্তদযয 

প্রদয়াজনীয় অদথ থয 

সমাগান ও ঘাটস্টত 

ফাদজট পুযণ 

৩০   

১.১ যাজস্ব 

ফাদজট বৃস্টদ্ধ 

কযা 

১.১.১ 

ঘাটস্টত 

ফাদজট 

পুযণ 

াংখ্যা 

(রক্ষ) 
৬ ৭৩০.৯৭ ৭৫০.০০ ৭৬০.০০ ৬৮৪.০০ ৬০৮.০০ ৫৩২.০০ ৪৫৬.০০ ৭৮০.০০ ৮২০.০০ 

১.২ তস্টফর 

ছাড় স্টনস্টিত 

কযা 

১.২.১ অথ থ 

প্রাস্টপ্ত 

স্টনস্টিত 

কযা 

াংখ্যা 

(রক্ষ) 
৫ ৯৩৩৪.৪৪ ১০৪২৮.৩০ ১০৮২৪.৯১ ৯৭৪২.৪২ ৮৬৫৯.৯৩ ৭৫৭৭.৪৪ ৬৪৯৪.৯৫ ১১৯৪৫.০ ১২৬৪৮.৫৩ 

১.৩ নতুন 

কভ থসূস্টচ/নতুন 

প্রকল্প গ্রণ কযা 

১.৩.১ 

ফাদজট 

ঘাটস্টত হ্রা 

ও উন্নয়ন 

মূরক কাজ 

পাদাদন   

াংখ্যা 

(রক্ষ) 

৫ ৪৬০.০০ ৫৬০.০০ ৫৮০.০০ ৫২২.০০ ৪৬৪.০০ ৪০৬.০০ ৩৪৮.০০ ৬২৫.০০ ৬৯৫.০০ 

১.৪ ৯ টি 

আঞ্চস্টরক 

কাম থারয় ফাদজট 

তস্টফর 

ছাড়কযণ  

১.৪.১ 

ফাদজট 

ফযাদ্দ 

প্রদান 

াংখ্যা 

(রক্ষ) 

৬ ১২০০.০ ১৮৬৭.৫৫ ২০৫৫.২০ ১৮৪৯.৬৮ ১৬৪৪.১৬ ১৪৩৮.৬৪ ১২৩৩.১২ ২০৬৫.৩০ ২১৪৫.২৫ 

১.৫ জনফদরয 

সফতন-বাতাস্টদ 

স্টযদাধ 

স্টনস্টিত কযা 

১.৫.১ 

কভ থকতথা/ 

কভ থচাযীদদ

য স্টনয়স্টভত 

সফতন-

াংখ্যা 

(রক্ষ) 

৫ ৫৭২৩.১৫ ৬২৩৮.৩০ ৬০৫৭.৮২ ৫৪৫২.০৪ ৪৮৪৬.২৬ ৪২৪০.৪৭ ৩৬৩৪.৬৯ ৬০৭২.৮২ ৬৩৭১.০৬ 
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সকৌরগত 

উদদ্দশ্য 

 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদদ্দদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম থক্রভ 

(Activities) 

কভ থপাদাদ

ন সূচক 

(Perfor

mance 

Indicato

rs) 

একক 

(Unit) 

কভ থপাদাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator

s) 

প্রকৃত 

অজথন 

 

রক্ষযভাত্রা/স্টনণ থায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 
২০১৯-২০ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮
 

  

 

 

 

 

অাধাযণ অস্টত 

উিভ 

উিভ চস্টরত ভান চস্টরত ভাদনয স্টনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

স্টি’য স্টাফ স্টফবাগ এয সকৌরগত উদদ্দদশ্যমূ 

বাতাস্টদ 

স্টযদাধ  

গদফলণা ফাদজট 

বৃস্টদ্ধ  

গদফলণা 

কাদজ 

অদথ থয 

সমাগান  

 

 

৩  ৫০০.০০ ৬০০.০০ ৬১৭.৫০ ৫৫৫.৭৫ ৪৯৪.০০ ৪৩২.২৫ ৩৭০.৫০ ৬৫৯.৬৫ ৭৫০.০৭ 

 
২।  কভ থসূস্টচ ও 

উন্নয়ন প্রকল্প 

গ্রদণয  

ভােদভ প্রধান 

কাম থারয় 

আঞ্চস্টরক 

কাম থারয় মূদয 

উন্নয়ন মূরক 

কাদজয ফাদজদট 

অদথ থয াংস্থান  

 

 

 
২৫ 

২.১ স্টি প্রধান 

কাম থারয় ও আিঃ 

কািঃ মূদয 

উন্নয়ন মূরক 

কাদজয স্টফর 

স্টযদাধ  

২.১.১ 

উন্নয়নমূর

ক কাদজয 

স্টফর 

স্টযদাধ 

াংখ্যা 

(রক্ষ) 

১০ ৩২৫.০০ ৩৫০.০০ ৮৪.৫০ ৭৬.০৫ ৬৭.৬০ ৫৯.১৫ ৫০.৭০ ৭৯.৮৫ ৫৮.১৫ 

২.২ যকাদযয 

আয়দমাগ্য 

গ্যা, স্টফদ্যযৎ, 

সটস্টরদপান, 

সৌযকয, 

ভূস্টভকয ইতযাস্টদ 

স্টনয়স্টভত 

স্টযদাধ কযা  

২.২.১ 

গ্যা, 

স্টফদ্যযৎ, 

সটস্টরদপান, 

সৌযকয, 

ভূস্টভকয 

ইতযাস্টদ 

স্টনয়স্টভত 

স্টযদাধ 

কযা  

াংখ্যা 

(রক্ষ) 

৭ ৪৭৫.০০ ৪৮৫.০০ ৪৯০.০০ ৪৪১.০০ ৩৯২.০০ ৩৪৩.০০ ২৯৪.০০ ৪৯৫.৩৫ ৫১০.৮০ 

             

           

২.৩ প্রদমাজয 

মাফতীয় স্টফর 

বাউচায দত 

আয়কয ও বযাট 

কতথন পূফ থক 

২.৩.১ 

যকাদযয 

যাজস্ব 

আয়বৃস্টদ্ধদত 

ায়তাদা

াংখ্যা 

(রক্ষ) 

৮ ৯০.০০ ৯২.৫০ ৯৫.০০ ৮৫.৫০ ৭৬.০০ ৬৬.৫০ ৫৭.০০ ৯৭.০০ ৯৮.০০ 
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সকৌরগত 

উদদ্দশ্য 

 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদদ্দদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম থক্রভ 

(Activities) 

কভ থপাদাদ

ন সূচক 

(Perfor

mance 

Indicato

rs) 

একক 

(Unit) 

কভ থপাদাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator

s) 

প্রকৃত 

অজথন 

 

রক্ষযভাত্রা/স্টনণ থায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 
২০১৯-২০ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮
 

  

 

 

 

 

অাধাযণ অস্টত 

উিভ 

উিভ চস্টরত ভান চস্টরত ভাদনয স্টনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

স্টি’য স্টাফ স্টফবাগ এয সকৌরগত উদদ্দদশ্যমূ 

যাজস্ব আয়বৃস্টদ্ধ 

কযা  

ন  

৩। অফয প্রাপ্ত 

কভ থকতথা/কভ থচাযী

সদয মাফতীয় 

চূড়ান্ত সদনা 

াওনা স্টযদাধ  

 

 
৫ 

৩.১ ছুটি 

নগদায়ন, অিঃ 

বিঃ তস্টফর 

গ্রযাক্ইটি ও 

কল্যাণ 

তস্টফদরয 

াওনা 

স্টযদাধ  

৩.১ অফয 

আস্টথ থক 

সুস্টফধায 

মাফতীয় 

াওনায 

স্টযদাধ 

স্টনস্টিত 

কযা  

াংখ্যা 

(রক্ষ) 

৫ ১২৯০.৫০ ১৬২২.৯০ ১৬৬৪.২৪ ১৪৯৭.৮২ ১৩৩১.৩ ১১৬৪.৯৭ ৯৯৮.৫৪ ১৮৫০.০০ ১৮৮০.০০ 

৪। মাফতীয় স্টফর 

বাউচায স্টনযীক্ষা,  

অথ থ ফছয সদল 

যকাস্টয স্টনযীক্ষা 

কাম থ পাদাদন 

এফাং অস্টডট 

আস্টি স্টনষ্পস্টি 

কযা   

  

 

 

 

 

 
২০  

 

 

 

 

 

৪.১ স্টি’য ১৯টি 

স্টফবাদগয 

স্টফর/বাউচায 

মাচাই কযা 

 াংখ্যা 

(রক্ষ)  
৮ ৬৫৫০.০০ ৭৫২০.০০ ৮০২৫.০০ ৭২২২.৫০ ৬৪২০.০০ ৫৬১৭.৫০ ৪৮১৫.০০ ৭৯০০.০০ ৮৫৫০.০০ 

৪.২ প্রধান 

কাম থারয়  ও 

৯টি আিঃ কািঃ 

এয স্টনযীক্ষা 

কাম থ পাদাদন    

 াংখ্যা 

(রক্ষ) 

৫ ৮৬০৩.৪০ ১০৪৩৩.০০ ১০৫৪০.০০ ৯৪৮৬.০০ ৮৪৩২.০০ ৭৩৭৮.০০ ৬৩২৪.০০ ১০৩৩৭.০০ ১১০৫০.০০ 

৪.৩স্টি-ক্ষীয় 

ও স্টত্র-ক্ষীয় 

বা আফান 

 াংখ্যা 

  ৭  ৪ ৪ ৪ ৩.৬০ ৩.২০ ২.৮০ ২.৪০ ২ ২ 

৪.৪ অস্টডট 

আস্টি স্টনষ্পস্টি  
 াংখ্যা 

(রক্ষ)  
 ৩২ ১২      - -  

*  চরভান অজথন।
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স্টি’য       স্টফবাদগয ফােতামূরক সকৌরগত উদদ্দশ্যমূ, ২০১৮-১৯ 

(দভাট ভান-২০) 
 

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

সকৌরগত উদদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদদ্দদশ্যয  ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম থক্রভ 

(Activities) 

কভ থপাদাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ থপাদাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight 

of PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান-২০১৮-১৯ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অস্টত 

উিভ 

(Very Good) 

উিভ 

(Good) 

চস্টরত ভান 

(Fair) 

চস্টরত ভাদনয 

স্টনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

ফাস্টল থক 

কভ থপাদাদন ক্স্টি 

ফাস্তফায়ন 

সজাযদাযকযণ 
৩ 

২০১৭-১৮ অথ থফছদযয  ফাস্টল থক  কভ থপাদাদন 

ক্স্টিয মূল্যায়ন প্রস্টতদফদন দাস্টের 
মূল্যায়ন প্রস্টতদফদন দাস্টেরকৃত তাস্টযে ১ 

২৪ জুরাই, 

২০১৮ 

২৯ জুরাই, 

২০১৮ 

৩০ জুরাই, 

২০১৮ 

৩১ জুরাই, 

২০১৮ 

০১ আগি, 

২০১৮ 

২০১৮-১৯ অথ থফছদযয  ফাস্টল থক  কভ থপাদাদন 

ক্স্টিয অধ থফাস্টল থক মূল্যায়ন প্রস্টতদফদন দস্টের 
মূল্যায়ন প্রস্টতদফদন দাস্টেরকৃত তাস্টযে ১ 

১৩ জানুয়াস্টয, 

২০১৯ 

১৬ জানুয়াস্টয, 

২০১৯ 

১৭ 

জানুয়াস্টয, 

২০১৯ 

২০ 

জানুয়াস্টয, 

২০১৯ 

২১ জানুয়াস্টয, 

২০১৯ 

যকাস্টয কভ থপাদাদনা দ্ধস্টত অন্যান্য 

স্টফলদয় কভ থকতথা/কভ থচাযীদদয জন্য প্রস্টক্ষণ 

আদয়াজন 

আদয়াস্টজত প্রস্টক্ষদণয ভয় 
জনঘন্টা 

* 
১ 

৬০ - - - - 

কাম থদ্ধস্টত, 

কভ থস্টযদফ ও 

সফায ভাদনান্নয়ন 

৯ 

ই-পাইস্টরাং দ্ধস্টত ফাস্তফায়ন 

ফ্রন্ট সডদেয ভােদভ গৃীত ডাক ই-

পাইস্টরাং স্টদিদভ আদরাডকৃত 
% ১ 

৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

ই-পাইদর নস্টথ স্টনস্পস্টিকৃত** % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

ই-পাইদর ত্র জাযীকৃত*** % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

উদ্ভাফনী উদদ্যাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) 

ফাস্তফায়ন 

ন্যযনতভ একটি উদ্ভাফনী উদদ্যাগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফাস্টয়ত 

তাস্টযে ১ ৩১ স্টডদম্বয, 

২০১৮ 

০৭ জানুয়াস্টয, 

২০১৯ 

১৪ 

জানুয়াস্টয, 

২০১৯ 

২১ 

জানুয়াস্টয, 

২০১৯ 

২৮ জানুয়াস্টয, 

২০১৯ 

স্টটিদজন্স চাট থায ফাস্তফায়ন 

           স্টটিদজন্স চাট থায অনুমায়ী 

প্রদি সফা 

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

                           

           

তাস্টযে ১ ৩১ স্টডদম্বয, 

২০১৮ 

১৫ জানুয়াস্টয, 

২০১৯ 

০৭ 

জানুয়াস্টয, 

২০১৯ 

১৭ 

জানুয়াস্টয, 

২০১৯ 

২৮ জানুয়াস্টয, 

২০১৯ 

অস্টবদমাগ প্রস্টতকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন 

                         

        

 

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

স্টআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ থ াংস্টিষ্ট 

কভ থচাযীয স্টআযএর ও ছুটি নগদায়নত্র 

জাস্টয কযা 

স্টআযএর আদদ জাস্টযকৃত %  ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

ছুটি নগদায়নত্র জাস্টযকৃত 

 
%  ১ 

১০০ ৯০ ৮০ - - 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

সকৌরগত উদদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদদ্দদশ্যয  ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম থক্রভ 

(Activities) 

কভ থপাদাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ থপাদাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight 

of PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান-২০১৮-১৯ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অস্টত 

উিভ 

(Very Good) 

উিভ 

(Good) 

চস্টরত ভান 

(Fair) 

চস্টরত ভাদনয 

স্টনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

 

আস্টথ থক ও পাদদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

৫ 

অস্টডট আস্টি স্টনষ্পস্টি কাম থক্রদভয উন্নয়ন 
িডীট জফাফ সপ্রস্টযত % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

অস্টডট আস্টি স্টনষ্পস্টিকৃত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাফয/অস্থাফয পাদস্টিয ারনাগাদ তাস্টরকা 

প্রস্ত্িত কযা 

স্থাফয পাদস্টিয তাস্টরকা ারনাগাদকৃত 

তাস্টযে ১ ০৩ সপব্রুয়াস্টয, 

২০১৯ 

১৭ সপব্রুয়াস্টয, 

২০১৯ 

২৮ 

সপব্রুয়াস্টয, 

২০১৯ 

২৮ ভাচ থ, 

২০১৯ 

১৫ এস্টপ্রর, 

২০১৯ 

অস্থাফয পাদস্টিয তাস্টরকা 

ারনাগাদকৃত 

তাস্টযে ১ ০৩ সপব্রুয়াস্টয, 

২০১৯ 

১৭ সপব্রুয়াস্টয, 

২০১৯ 

২৮ 

সপব্রুয়াস্টয, 

২০১৯ 

২৮ ভাচ থ, 

২০১৯ 

১৫ এস্টপ্রর, 

২০১৯ 

ফাস্টল থক উন্নয়ন কভ থসূস্টচ ফাস্তফায়ন ফাস্টল থক উন্নয়ন কভ থসূস্টচ ফাস্তফাস্টয়ত % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

জাতীয় শুদ্ধাচায 

সকৌর ও তথ্য 

অস্টধকায ফাস্তফায়ন 

সজাযদাযকযণ 

৩ 

জাতীয় শুদ্ধাচায কভ থস্টযকল্পনা ও স্টযফীক্ষণ 

কাঠাদভা প্রণয়ন 

জাতীয় শুদ্ধাচায কভ থস্টযকল্পনা ও 

স্টযফীক্ষণ কাঠাদভা প্রণীত 

তাস্টযে ১ ১৫ জুরাই ১৫ জুরাই - - - 

স্টনধ থাস্টযত ভদয়য ভদে তত্রভাস্টক প্রস্টতদফদন 

দাস্টের 

স্টনধ থাস্টযত ভদয়য ভদে তত্রভাস্টক 

প্রস্টতদফদন দাস্টেরকৃত 

াংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

 

 
*                                                        ।  
* *                    ই-                                 ।  
* * *                    ই-                                 ।  
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আস্টভ উ-স্টযচারক (অথ থ ও স্টাফ), গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ফাাংরাদদ ধান গদফলণা 

ইনস্টিটিউদটয ভাস্টযচারক ভদাদদয়য  স্টনকট অঙ্গীকায কযস্টছ সম, এই ক্স্টিদত ফস্টণ থত পরাপর 

অজথদন দচষ্ট থাকফ।  
 
 
আস্টভ, ভাস্টযচারক, ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনস্টিটিউট, উ-স্টযচারক (অথ থ ও স্টাফ), 

ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনস্টিটিউট এয স্টনকট অঙ্গীকায কযস্টছ সম, এই ক্স্টিদত ফস্টণ থত পরাপর 

অজথদন প্রদয়াজনীয় দমাস্টগতা কযফ। 
 
 

স্বাক্ষস্টযত: 
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াংদমাজনী-১ 

ব্দাংদক্ষ 
 
ক্রস্টভক নম্বয ব্দাংদক্ষ স্টফফযণ 

১ MTBF  Mid Term Budgetery Framwork  

২ ADP Annual Development Programme  

৩ RADP Revised Annual Development Programme  

৪ GFR General Financial Rules  

৫ BSR Bangladesh Service Rules 

৬ PPR Public Procurement Rules  

৭ CPF Contribution of Provident Fund  

৮ IT Income Tax  

৯ VAT Value Added Tax  

১০ AGB Auditor General of Bangladesh (Civil)   

১১ BSR Broad Sheet Reply  

১২ CAG Comptroler and Auditor General  

১৩ LPC  Last Pay Certificate  

১৪ DDO  Drawing and Disbersing Officer  

১৫ OTM Open Tender Method   
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াংদমাজনী-২ 

কভ থপাদাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম থারয়মূ এফাং স্টযভা দ্ধস্টত-এয স্টফফযণ 
 

ক্রস্টভক 

নম্বয 

কাম থক্রভ কভ থপাদাদন 

সূচক 

স্টফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউস্টনট স্টযভা দ্ধস্টত এফাং উািসূত্র াধাযণ ভভত্মব্য 

১ যাজস্ব ফাদজট 

বৃস্টদ্ধ কযা 

 ঘাটস্টত ফাদজট 

পূযণ 

গদফলণা কাম থক্রভ ও জনফদরয 

সফতন-বাতাস্টদ, পাদদ াংগ্র, 

স্টনভ থাণপূতথ ব্যদয়য ফাদজট প্রণয়ন। 

স্টি’য স্টাফ স্টফবাগ, কৃস্টল ভন্ত্রণারয়, 

অথ থ ভন্ত্রণারয়। 

কৃস্টল ও অথ থ ভন্ত্রণারয় কর্তথক 

জাযীকৃত স্টযত্র এফাং ফাদজট 

ফযাদ্দ ফই।  

 

২ তস্টফর ছাড় 

স্টনস্টিত কযা 

অথ থ প্রাস্টপ্ত 

স্টনস্টিত কযা 

তত্রভাস্টক স্টকস্টস্তদত অথ থ ছাদড়য 

প্রস্তাফ স ও তস্টফর ছাড়। 

স্টি’য স্টাফ স্টফবাগ, কৃস্টল ভন্ত্রণারয়, 

অথ থ ভন্ত্রণারয় ও এস্টজ অস্টপ। 

ভন্ত্রণারয় কর্তথক অথ থ অফমুস্টিয 

স্টজও ও স্টযত্র। 
 

৩ নতুন 

কভ থসূস্টচ/নতুন 

প্রকল্প গ্রণ 

কযা 

ফাদজট ঘাটস্টত 

হ্রা ও উন্নয়ন 

মূরক কাজ 

পাদাদন   

ঘাটস্টত ফাদজট পূযদণয দদক্ষ 

গ্রণ এফাং মথা ভদয় উন্নয়ণ 

মূরক কাম থ পাদাদন। 

কৃস্টল ভন্ত্রণারয়, অথ থ ভন্ত্রণারয়, স্টি’য 

স্টযকল্পনা ও মূল্যায়ন াো ও স্টি’য 

স্টাফ স্টফবাগ 

স্টফস্টবন্ন আস্টথ থক নস্টথত্র  এফাং 

ভন্ত্রণারয় কর্তথক জাস্টযকৃত স্টযত্র। 
 

৪ ৯ টি 

আঞ্চস্টরক 

কাম থারয় 

ফাদজট 

তস্টফর 

ছাড়কযণ  

ফাদজট ফযাদ্দ 

প্রদান 

৯টি আিঃ কািঃ প্রত্মাস্টফত 

ফাদজদটয আদরাদক ফযাদ্দ ও 

তস্টফর ছাড়। 

স্টি প্রধান কাম থারদয়য স্টাফ স্টফবাগ ও 

৯টি আঞ্চস্টরক কাম থারয়। 

আিঃ কািঃ মূদয প্রত্মাস্টফত ফাদজট 

এফাং ফযাদ্দকৃত ফাদজট প্রস্টতদফদন।  
 

৫ জনফদরয 

সফতন-বাতাস্টদ 

স্টযদাধ 

স্টনস্টিত কযা 

 কভ থকতথা/ 

কভ থচাযীদদয 

স্টনয়স্টভত সফতন-

বাতাস্টদ 

স্টযদাধ  

স্টি’য প্রধান কাম থারয় ও ৯ টি 

আঞ্চস্টরক কাম থারদয় কভ থযত 

জনফদরয ভাস্টক সফতন বাতাস্টদ 

স্টযদাধ স্টনস্টিত কযা। 

স্টি’য স্টাফ স্টফবাগ, প্রান স্টফবাগ ও 

০৯ টি আঞ্চস্টরক কাম থারদয়য স্টাফ 

াো। 

সফতন বাতাস্টদয স্টফর এফাং াংস্টিষ্ট 

সযস্টজষ্টায ও নস্টথত্র। 
 

৬ গদফলণা 

ফাদজট বৃস্টদ্ধ  

গদফলণা কাদজ 

অদথ থয সমাগান  

 

স্টি’য প্রধান কাম থারদয়য ১৮ টি 

গদফলণা স্টফবাগ এফাং ০৯ টি 

আঞ্চস্টরক কাম থারদয়য গদফলণা 

কাম থক্রদভয অদথ থয সমাগান 

কৃস্টল ভন্ত্রণারয়, অথ থ ভন্ত্রণারয়, স্টি’য 

স্টযকল্পনা ও মূল্যায়ন াো ও স্টি’য 

স্টাফ স্টফবাগ 

স্টি প্রধান কাম থারয় ও ৯টি আিঃ 

কাম থারদয়য আস্টথ থক স্টাফ াংক্রান্ত 

নস্টথ, স্টফস্টবন্ন প্রস্টতদফদন এফাং ফাদজট 

ফই। 
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ক্রস্টভক 

নম্বয 

কাম থক্রভ কভ থপাদাদন 

সূচক 

স্টফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউস্টনট স্টযভা দ্ধস্টত এফাং উািসূত্র াধাযণ ভভত্মব্য 

স্টনস্টিত কযা।  

৭ স্টি প্রধান 

কাম থারয় ও 

আিঃ কািঃ 

মূদয উন্নয়ন 

মূরক কাদজয 

স্টফর স্টযদাধ  

 

 উন্নয়নমূরক 

কাদজয স্টফর 

স্টযদাধ 

স্টি’য ১৮টি স্টফবাদগয 

স্টফর/বাউচায মাচাই এফাং ৯টি 

আিঃ কািঃ অবযন্তযীণ স্টনযীক্ষা কাম থ 

পাদাদন।  

স্টি’য স্টাফ স্টফবাগ ও অস্টডট সর। স্টি’য অস্টডট সর ও স্টি’য ৯টি আিঃ 

কাম থারদয়য  স্টফর/বাউচায ও 

নস্টথত্র এফাং অবযন্তযীণ স্টনযীক্ষা 

প্রস্টতদফদন। 

 

৮ যকাদযয 

আয়দমাগ্য 

গ্যা, স্টফদ্যযৎ, 

সটস্টরদপান, 

সৌযকয, 

ভূস্টভকয 

ইতযাস্টদ 

স্টনয়স্টভত 

স্টযদাধ কযা  

গ্যা, স্টফদ্যযৎ, 

সটস্টরদপান, 

সৌযকয, 

ভূস্টভকয ইতযাস্টদ 

স্টনয়স্টভত 

স্টযদাধ কযা  

স্টি’য প্রধান কাম থারয় ও ৯ টি 

আঞ্চস্টরক কাম থারদয়য আয়দমাগ্য 

গ্যা, স্টফদ্যযৎ, সটস্টরদপান, 

সৌযকয, ভূস্টভকয ইতযাস্টদ 

অগ্রাস্টধকায স্টবস্টিদত স্টযদাধ।  

স্টি প্রধান কাম থারদয়য ইভাযত ও স্টনভ থাণ 

স্টফবাগ, োভায ব্যফস্থানা স্টফবাগ, 

স্টাফ স্টফবাগ ও ৯টি আঞ্চস্টরক 

কাম থারয়। 

াংস্টিষ্ট স্টফর বাউচায ও নস্টথত্র।  

৯ প্রদমাজয 

মাফতীয় স্টফর 

বাউচায দত 

আয়কয ও 

বযাট কতথন 

পূফ থক যাজস্ব 

আয়বৃস্টদ্ধ কযা  

 যকাদযয 

যাজস্ব 

আয়বৃস্টদ্ধদত 

ায়তাদান  

দযত্র স্টফস্টক্র, স্টনরাভ, ফীজ ধান 

স্টফস্টক্র এফাং স্টফস্টবন্ন োদত অস্টজথত 

অথ থ স্টনজস্ব আয় োদত জভাদাদনয 

ভােদভ আয় বৃস্টদ্ধ কযা। 

স্টি প্রধান কাম থারদয়য , োভায 

ব্যফস্থানা স্টফবাগ, সিায াো, স্টাফ 

স্টফবাগ ও ৯টি আঞ্চস্টরক কাম থারয়। 

অফযপ্রাপ্ত কভ থকর্তা ও কভ থচাযীদদয 

ব্যস্টিগত নস্টথ, স্টফর/বউচায, সচক 

সযস্টজষ্টায, চূড়ান্ত াওনা স্টযদাদধয 

সযস্টজষ্টায ইতযাস্টদ। 
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ক্রস্টভক 

নম্বয 

কাম থক্রভ কভ থপাদাদন 

সূচক 

স্টফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউস্টনট স্টযভা দ্ধস্টত এফাং উািসূত্র াধাযণ ভভত্মব্য 

১০ ছুটি নগদায়ন, 

অিঃ বিঃ 

তস্টফর 

গ্রযাক্ইটি ও 

কল্যাণ 

তস্টফদরয 

াওনা 

স্টযদাধ  

অফয আস্টথ থক 

সুস্টফধায মাফতীয় 

াওনায 

স্টযদাধ 

স্টনস্টিত কযা  

স্টি’য অফযপ্রাপ্ত কভ থকতথা 

কভ থচাযীয মাফতীয় অফয জস্টনত 

আস্টথ থয সুস্টফধায টাকা মথা ভদয় 

স্টযদাধ কযা। 

স্টি প্রধান কাম থারদয়য প্রান স্টফবাগ, 

স্টাফ স্টফবাগ ও অস্টডট সর। 
  

১১ স্টি’য ১৯টি 

স্টফবাদগয 

স্টফর/বাউচায 

মাচাই কযা 

অবযন্তযীণ 

স্টনযীক্ষা কাম থ 

পাদাদন 

স্টি দয দপ্তদযয কর 

স্টফবাগ/াো এফাং ০৯ টি 

আঞ্চস্টরক কাম থারদয়য আয়-ব্যয় 

এফাং সিাদযয মাফতীয় ভজুদদয 

অবযন্তযীণ স্টনযীক্ষা কাম থ পাদাদন 

এফাং প্রস্টতদফদন স কযা। 

স্টি প্রধান কাম থারদয়য াংস্টিষ্ট স্টফবাগ ও 

াো 

াংস্টিষ্ট স্টফর বাউচায, নস্টথত্র ও 

সযস্টজষ্টায। 
 

১২ প্রধান 

কাম থারয়  ও 

৯টি আিঃ কািঃ 

এয যকাস্টয 

স্টনযীক্ষা কাম থ 

পাদাদন    

ফাস্টল থক যকাস্টয 

স্টনযীক্ষা 

কাম থক্রভ 

পাদাদদনয 

উদদ্যাগ গ্রণ 

কযা। 

স্টি প্রধান কাম থারয় ০৯ টি 

আঞ্চস্টরক কাম থারদয়য ফাস্টল থক 

যকাস্টয স্টনযীক্ষা কাম থক্রভ স্টস্টবর 

অস্টডট অস্টধদপ্তয কর্তথক পাদাদন 

কযা, যকাস্টয স্টনযীক্ষা 

চরাকারীন ভদয় কর আয়-

ব্যদয়য স্টাফ প্রদান এফাং স্থানীয় 

বাদফ অস্টডট আস্টিয জফাফ ও 

স্টনষ্পস্টিয ব্যফস্থা কযা। 

স্টি’য স্টাফ স্টফবাগ, ৯টি আঞ্চস্টরক 

কাম থারয় এফাং অস্টডট সর।  

স্টি প্রধান কাম থারয় ও ৯টি আিঃ 

কাম থারদয়য আস্টথ থক স্টাফ াংক্রান্ত 

স্টফস্টবন্ন নস্টথ, ফইত্র ও প্রস্টতদফদন।  

 

১৩ স্টি-ক্ষীয় ও 

স্টত্র-ক্ষীয় 

বাআফান 

অস্টডট আস্টি 

স্টনষ্পস্টিয 

উদদ্যাগ গ্রণ। 

ভন্ত্রণারয় ও অস্টডট অস্টধদপ্তদযয 

াদথ সমাগাদমাগ যক্ষা কদয স্টি-

ক্ষীয় ও স্টত্র-ক্ষীয় বাআফান, 

বায কাম থত্র ততযী এফাং 

স্টি’য স্টাফ স্টফবাগ, ৯টি আঞ্চস্টরক 

কাম থারয় ও অস্টডট সর।  

স্টি প্রধান কাম থারয় ও ৯টি আিঃ 

কাম থারদয়য আস্টথ থক স্টাফ াংক্রান্ত 

স্টফস্টবন্ন নস্টথ, ফইত্র ও প্রস্টতদফদন।  
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ক্রস্টভক 

নম্বয 

কাম থক্রভ কভ থপাদাদন 

সূচক 

স্টফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউস্টনট স্টযভা দ্ধস্টত এফাং উািসূত্র াধাযণ ভভত্মব্য 

ভন্ত্রণারদয় ও অস্টধদপ্তদয সপ্রযণ 

কযা। 

১৪ অস্টডট আস্টি 

স্টনষ্পস্টি  

অস্টডট আস্টি 

স্টনষ্পস্টিয জন্য 

স্টফএ জাফাফ 

ততযী।  

আস্টি স্টনষ্পস্টিয রদক্ষ যকাস্টয 

স্টনযীক্ষা দদরয যাভ থ 

সভাতাদফক াধাযণ অনুদচ্ছদ, 

অস্টগ্রভ অনুদচ্ছদ, াংকরনভুি 

অস্টডট আস্টিয জফাফ ততযী এফাং 

অস্টধদপ্তয ও ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ 

কযা। 

স্টি’য স্টাফ স্টফবাগ, ৯টি আঞ্চস্টরক 

কাম থারয় ও অস্টডট সর।  

স্টি প্রধান কাম থারয় ও ৯টি আিঃ 

কাম থারদয়য আস্টথ থক স্টাফ াংক্রান্ত 

স্টফস্টবন্ন নস্টথ, ফইত্র ও প্রস্টতদফদন।  
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াংদমাজনী -৩ 

কভ থপাদাদন রক্ষযভাত্রা অজথদনয সক্ষদত্র ভাঠ ম থাদয়য অন্যান্য কাম থারদয়য স্টনকট সুস্টনস্টদ থষ্ট চাস্টদা 

 

প্রস্টতষ্ঠাদনয নাভ াংস্টষ্ট  কাম থক্রভ কভ থপাদাদন সূচক উি প্রস্টতষ্ঠাদনয স্টনকট 

চাস্টদা/প্রতযাা 

চাস্টদা/প্রতযাায 

সমৌস্টিকতা 

প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য 

প্রবাফ 

প্রদমাজয নয় প্রদমাজয নয় প্রদমাজয নয় প্রদমাজয নয় প্রদমাজয নয় প্রদমাজয নয় 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


