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উক্রভস্টণকা  (Preamble) 
 

যকাস্টয দপ্তয/াংস্থামূদয প্রাস্টতষ্ঠাস্টনক দক্ষতা বৃস্টদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফস্টদস্ট সজাযদায কযা, সুান 

াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায স্টনস্টিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ 

ফাস্তফায়দনয রদক্ষয- 

 
 
প্রধান, স্টযকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টফবাগ, ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনস্টিটিউট 

  
এফাং 

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

এই ফাস্টল িক কভ িম্পাদন চুস্টি স্বাক্ষস্টযত র।  

 

 
এই চুস্টিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ স্টনম্নস্টরস্টেত স্টফলয়মূদ ম্মত দরন: 
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স্টি’য স্টযকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টফবাগ এয কভ িম্পাদদনয াস্টফ িক স্টচত্র 

 (Overview Performance of BRRI’s Planning and Evaluation Division) 
 

াম্প্রস্টতক অজিন, চযাদরঞ্জ এফাং বস্টফষ্যৎ স্টযকল্পনা  
 

 াম্প্রস্টতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজিনমূ:  
 

ধান ফাাংরাদদদয উন্নয়দনয মূর স্টবস্টি। সটকই োদ্য স্টনযািা স্টনস্টিতকযদণয জন্য উন্নত ধাদনয জাত ও উৎাদন প্রযুস্টি 

উদ্ভাফদনয ভােদভ এ স্টবস্টিদক স্টিারী কযা ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনস্টিটিউদটয (স্টি) অন্যতভ রক্ষয। এ রক্ষযদক াভদন 

সযদে ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনস্টিটিউদটয স্টযকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টফবাগ স্টফগত স্টতন ফছদয ০২টি প্রকল্প প্রণয়ন এফাং ০৭টি 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন, প্রস্টতদফদন ততস্টয ও মূল্যায়দন ায়তা কদযদছ। উন্নয়ন প্রকল্পমূদয অথ ি ফযাে ও ব্যয় াংক্রান্ত ৩৬টি 

প্রস্টতদফদন, আস্টথ িক ও ফাস্তফ অগ্রগস্টতয ভাস্টক ৩৬টি প্রস্টতদফদন, আইএভইস্টড ছদক ভাস্টক ৩৬টি ও তত্রভাস্টক ১২টি 

প্রস্টতদফদন, ক্রদয়য ভাস্টক অগ্রগস্টতয ৩৬টি প্রস্টতদফদন, প্রকল্প ও কভ িসূস্টচমূদয ফাস্তফায়ন অগ্রগস্টত ম িাদরাচনায ৩৬টি বায় 

সমাগদান এফাং প্রকল্প এফাং কভ িসূস্টচমূদয ফাস্তফায়ন অগ্রগস্টত ম িাদরাচনা বায় গৃীত স্টদ্ধান্তমূদয ফাস্তফায়ন অগ্রগস্টতয 

৩৬টি প্রস্টতদফদন ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ কযা দয়দছ। াাাস্ট উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন/যাজস্ব োতভূি ফাস্তফাস্টয়তব্য স্টি’য স্টফস্টবন্ন 

উন্নয়ন প্রকল্প এফাং কভ িসূস্টচমূদয ভাস্টক অগ্রগস্টত ম িাদরাচনায ৩৬টি বা অনুস্টষ্ঠত কযা এফাং তায কাম িস্টফফযণী  প্রণয়ন, 

যাজস্ব ফাদজদটয আওতায় স্টি’সত ফাস্তফায়নাধীন উন্নয়ন কভ িসূস্টচমূদয ভাস্টক ফাস্তফায়ন অগ্রগস্টতয ৩৬টি প্রস্টতদফদন, উন্নয়ন 

কভ িসূস্টচমূদয তত্রভাস্টক অগ্রগস্টতয ১২টি প্রস্টতদফদন ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ কযা দয়দছ। স্টযকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টফবাগ স্টফগত স্টতন 

ফছদয ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনস্টিটিউদটয অধীদন ফাস্তফাস্টয়ত ০৭টি উন্নয়ন প্রকদল্পয ভাপ্ত প্রস্টতদফদন প্রস্তুত এফাং কৃস্টল 

ভন্ত্রণারয় ও আইএভইস্টডদত সপ্রযণ কদযদছ। াাাস্ট একটি কভ িসূস্টচয ভাস্টপ্ত প্রস্টতদফদন কৃস্টল ভন্ত্রণারয় এফাং অথ ি ভন্ত্রণারদয় 

সপ্রযণ কদযদছ। এছাড়া স্টফগত স্টতন ফছদয ভে সভয়াস্টদ ফাদজট কাঠাদভাদত স্টতনটি ফাদজট/াংদাস্টধত ফাদজট প্রণয়ন কযা 

দয়দছ। 
 

 ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জমূ: 

বস্টফষ্যত োদ্য স্টনযািা স্টনস্টিত কযায রদক্ষয স্টযফস্টতিত জরফায়ু সভাকাদফরা কদয নতুন নতুন প্রকল্প প্রণয়ন, অনুদভাদন এফাং 

তা মথামথ ফাস্তফায়দন আদযা কাম িকযী ভূস্টভকা ারন কযা। 
 

 বস্টফষ্যৎ স্টযকল্পনা: 

োদদ্য স্বয়াংম্পূণ িতা এফাং সটকই উন্নয়দনয রদক্ষয আগাভী স্টদদন আদযা যুগদাদমাগী প্রকল্প ও কভ িসূস্টচ প্রণয়ন কযা এফাং তায 

সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন ও স্টযফীক্ষণ কযা। 

২০১৮-১৯ অথ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূ:    

 ০২টি উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুদভাদন কযা এফাং ০১টি চরভান উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন, স্টযফীক্ষণ ও মূল্যায়দন 

ায়তা কযা। 

 ০৪টি কভ িসূস্টচ প্রণয়ন ও অনুদভাদন কযা এফাং ০৪ টি চরভান কভ িসূস্টচ ফাস্তফায়ন, স্টযফীক্ষণ ও মূল্যায়দন ায়তা কযা। 

 উন্নয়ন প্রকল্পমূদয অথ ি ফযাে ও ব্যয় াংক্রান্ত ১২টি প্রস্টতদফদন, আস্টথ িক ও ফাস্তফ অগ্রগস্টতয ভাস্টক ১২টি প্রস্টতদফদন 

সপ্রযণ। 

 উন্নয়ন প্রকল্পমূদয আইএভইস্টড ছদক ভাস্টক ১২টি প্রস্টতদফদন ও তত্রভাস্টক ০৪টি প্রস্টতদফদন সপ্রযণ। 

 উন্নয়ন প্রকল্পমূদয ক্রদয়য ভাস্টক অগ্রগস্টতয ১২টি প্রস্টতদফদন সপ্রযণ। 

 উন্নয়ন প্রকল্পমূদয প্রকল্প ও কভ িসূস্টচমূদয ফাস্তফায়ন অগ্রগস্টত ম িাদরাচনায ২৪টি বায় সমাগদান। 

 প্রকল্প এফাং কভ িসূস্টচমূদয ফাস্তফায়ন অগ্রগস্টত ম িাদরাচনা বায় গৃীত স্টদ্ধান্ত মূদয ফাস্তফায়ন অগ্রগস্টতয ১২টি 

প্রস্টতদফদন ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ। 

 াাাস্ট এস্টডস্টভূি উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন/যাজস্ব োতভূি ফাস্তফাস্টয়তব্য স্টি’য স্টফস্টবন্ন উন্নয়ন প্রকল্প এফাং কভ িসূস্টচমূদয 

ভাস্টক অগ্রগস্টত ম িাদরাচনায ১২টি বা অনুস্টষ্ঠত কযা এফাং তায কাম িস্টফফযনী প্রণয়ন। 

 যাজস্ব ফাদজদটয আওতায় উন্নয়ন কভ িসূস্টচমূদয ভাস্টক অগ্রগস্টতয ১২টি প্রস্টতদফদন এফাং তত্রভাস্টক অগ্রগস্টতয ০৪টি 

প্রস্টতদফদন ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ কযা।  

 ৭ভ ঞ্চফাস্টল িক স্টযকল্পনা প্রণয়দন সপাকার দয়ন্ট স্টাদফ ায়তা প্রদান কযা। 

 ফাস্টল িক কভ িম্পদন চুস্টি প্রণয়দন সপাকার দয়ন্ট স্টাদফ ায়তা প্রদান কযা। 

 সটকই উন্নয়ন রক্ষয (এস্টডস্টজ) প্রণয়দন সপাকার দয়ন্ট স্টাদফ ায়তা প্রদান কযা। 

 ভে সভয়াস্টদ ফাদজট কাঠাদভাদত ফাদজট প্রণয়দন ায়তা কযা। 
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সকন ১ 
 

স্টযকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টফবাদগয  রূকল্প (Vision), অস্টবরক্ষয (Mission) , সকৌরগত উদেশ্যমূ 

(Strategic Objectives) এফাং কাম িাফস্টর (Functions): 
 
 

১.১ রূকল্প: 
 

জরফায়ু স্টযফতিন এফাং ক্রভহ্রাভান ম্পদ-এয চযাদরঞ্জ সভাকাদফরা কদয ফস্টধ িষ্ণু জনাংখ্যায োদ্য 

স্টনস্টিতকযদণ ধাদনয উন্নত জাত এফাং উৎাদন প্রযুস্টি উদ্ভাফদনয রদক্ষয উন্নয়ন প্রকল্প/কভ িসূস্টচ প্রণয়ন ও তা 

মথামথ ফাস্তফায়ন কযা। 

 

১.২ অস্টবরক্ষয: 
 

প্রকল্প/কভ িসূস্টচ প্রণয়ন ও ফাস্তফায়দনয ভােদভ ধাদনয স্টফস্টবন্ন জাত ও প্রযুস্টি উদ্ভাফন কদয সটকই োদ্য 

স্টনযািা অজিদন য়তা কযা।  

 

১.৩ সকৌরগত উদেশ্যমূ: 
 

১.৩.১ স্টযকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টফবাদগয সকৌরগত উদেশ্যমূ 

১. ধাদনয উৎাদন ও উৎাদনীরতা বৃস্টদ্ধ 

২. কভ ি ব্যফস্থানায় সাদাযীদেয উন্নয়ন 

       ১.৩.২ আফস্টশ্যক  সকৌরগত উদেশ্যমূ 

১. ফাস্টল িক কভ িম্পাদন চুস্টি ফাস্তফায়ন সজাযদাযকযণ 

২. কাম িদ্ধস্টত, কভ িস্টযদফ ও সফায ভাদনান্নয়ন 

৩. আস্টথ িক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

৪. জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর ও তথ্য অস্টধকায ফাস্তফায়ন সজাযদাযকযণ 

১.৪ কাম িাফস্টর:  
         ১. প্রকল্প প্রণয়ন ও ফাস্তফায়দনয ায়তা কযা। 

২. প্রকল্প স্টযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন কযা। 

৩. কভ িসূস্টচ প্রণয়ন ও ফাস্তফায়দন ায়তা কযা। 

৪. কভ িসূস্টচ স্টযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন কযা। 

৫. প্রকল্প/কভ িসূস্টচ’য ভাস্টক/ত্রত্রভাস্টক/অধ িফাস্টল িক/ফাস্টল িক অন্যান্য প্রস্টতদফদন প্রস্ত্িত ও সপ্রযণ কযা। 

       ৬.  স্টি,য এস্টডস্ট, াংদাস্টধত এস্টডস্ট, এভস্টফএপ প্রস্ত্িত ও সপ্রযণ কযা।  

৭. স্টি’য যাজস্ব ও অনুন্নয়ন ফাদজট কাম িক্রদভ অাংগ্রণ ও ায়তা কযা। 

৮. প্রদয়াজন ভাস্টপক স্টি,য উন্নয়ন কাম িক্রভ স্টফলয়ক াংস্টিষ্ট ভন্ত্রণারয়/াংস্থায স্টফস্টবন্ন বায় সমাগদান। 

        ৯. ৭ভ ঞ্চফাস্টল িক স্টযকল্পনা প্রণয়দন সপাকার দয়ন্ট স্টাদফ ায়তা প্রদান। 

        ১০. ফাস্টল িক কভ িম্পদন চুস্টি প্রণয়দন সপাকার দয়ন্ট স্টাদফ ায়তা প্রদান। 

        ১১. সটকই উন্নয়ন অস্টবষ্ট রদক্ষয (এস্টডস্টজ) প্রণয়দন সপাকার দয়ন্ট স্টাদফ ায়তা প্রদান । 

   ১২. ভে সভয়াস্টদ ফাদজট কাঠাদভাদত একটি ফাদজট/াংদাস্টধত ফাদজট প্রণয়দন ায়তা প্রদান।



 

 

সকন-২ 
 

সকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাস্টধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ   
 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective)  

 কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Uni

t) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/স্টনণ িায়ক  ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 
২০১৯-২০ 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 
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 স্টযকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টফবাগ এয সকৌরগত উদেদশ্যমূ 

১। ধাদনয 

উৎাদন ও  

উৎাদনীরতা 

বৃস্টদ্ধ 

৭০ 

১.১ উন্নয়ন প্রকল্প 

প্রণয়ন এফাং 

অনুদভাদন  

১.১.১ প্রকল্প গ্রণ ও 

অনুদভাদন প্রস্টক্রয়াকযণ 
াংখ্যা ১৫ ২ ০ ২ - - - - ১ ১ 

১.২ প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন, 

স্টযফীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন 

১.২.১ প্রকল্প ফাস্তফায়ন াংখ্যা ১০ ৬ ২ ২ - - - - ৩ ৪ 

১.২.২ ভাস্টক প্রস্টতদফদন 

ততযী 
াংখ্যা ৪ ১২ ১১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

১.২.৩ এস্টডস্ট’য 

তত্রভাস্টক প্রস্টতদফদন ততযী 
াংখ্যা ৩ ৪ ৩ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

১.২.৪ স্টআইস্ট বায 

আদয়াজন 
াংখ্যা ২ ৪ ৩ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

১.২.৫  প্রকল্প ভাস্টপ্ত  

প্রস্টতদফদন  প্রস্তুত ও মূল্যায়ন 
াংখ্যা ২ ২ ৪ ১ - - - - - - 

১.৩ কভ িসূস্টচ প্রণয়ন,  

স্টযফীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন  

 

 

 

 

১.৩.১ কভ িসূস্টচ প্রস্তাফ প্রণয়ন 

ও অনুদভাদদনয জন্য সপ্রযণ 
াংখ্যা ৫ - ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ১ ১ 

১.৩.২ কভ িসূস্টচ ফাস্তফায়ন াংখ্যা ৩ ১ ৪ ৬ ৫ ৪ - - ৬ ২ 

১.৩.৩ ভাস্টক প্রস্টতদফদন 

প্রস্তুত 
াংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

১.৩.৪ তত্রভাস্টক প্রস্টতদফদন 

প্রস্তুত 
াংখ্যা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

১.৩.৫ কভ িসূস্টচয ভাস্টপ্ত  

প্রস্টতদফদন  প্রস্তুত ও মূল্যায়ন 
াংখ্যা ০ ২ ১ - - - - - - ৪ 

১.৪ ফাস্টল িক 

কভ িম্পাদন চুস্টি  

ফাস্তফায়ন ও 

এস্টডস্টজ 

কভ িস্টযকল্পনা 

প্রণয়ন  

১.৪.১ স্টি’য াদথ কৃস্টল 

ভন্ত্রণারদয়য ফাস্টল িক 

কভ িম্পাদন চুস্টি প্রণয়ন 

াংখ্যা ৪ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

১.৪.২ ভাঠ ম িাদয়য 

কাম িারদয়য াদথ ফাস্টল িক 

কভ িম্পাদন চুস্টি স্বাক্ষয  

ম্পন্ন কযা 

াংখ্যা ৪ ৩৯ ৩৯ ৩৮ ৩৭ - - - ৪০ ৪০ 

১.৪.৩ এস্টএ’য তত্রভাস্টক 

প্রস্টতদফদন ততযী 
াংখ্যা ২ ৪ ৩ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

১.৪.৪ এস্টএ’য অধ িফাস্টল িক 

প্রস্টতদফদন ততযী 
াংখ্যা ২ ২ ১ ২ ১ - - - ২ ২ 



 

 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective)  

 কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Uni

t) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/স্টনণ িায়ক  ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 
২০১৯-২০ 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 
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 স্টযকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টফবাগ এয সকৌরগত উদেদশ্যমূ 

১.৪.৫ এস্টএ’য ফাস্টল িক 

প্রস্টতদফদন ততযী 
াংখ্যা ২ ১ ১ ১  - - - ১ ১ 

১.৪.৬ এস্টডস্টজ 

কভ িস্টযকল্পনা প্রণয়ন ও 

ফাস্তফায়ন 

াংখ্যা ২ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

১.৫ এস্টডস্ট,  

াংদাস্টধত এস্টডস্ট, 

এভস্টফএপ প্রস্তুত 

কযণ 

১.৫.১ এস্টডস্ট প্রণয়ন  ২ ১ ১ ১ ১ - - - ১ ১ 

১.৫.২ াংদাস্টধত এস্টডস্ট 

প্রণয়ন 
াংখ্যা ১ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

১.৫.৩  ভাস্টক এস্টডস্ট 

প্রস্টতদফদন ততস্টয ও ভন্ত্রণারদয় 

সপ্রযণ 

াংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

১.৫.৪ এভস্টফএপ ফাদজট 

কাঠাদভা ও ফাদজট প্রণয়ন 
াংখ্যা ১ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

১.৫.৫ এভস্টফএপ তত্রভাস্টক 

প্রস্টতদফদন ততস্টয 
াংখ্যা ১ ৪ ৩ ৪ ৩ ২ ১  ৪ ৪ 

২। কভ ি 

ব্যফস্থানায 

সাদাযীদেয 

উন্নয়ন 

১০ 

২.১ কাম িক্রভ 

স্টযফীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন 

২.১.১ ফাস্তফাস্টয়ত এস্টডস্ট’য 

অগ্রগস্টত 
% ৩ ৯৯ ৪৭.৪৬ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ৯৯ ৯৯ 

২.১.২ কভ িকতিাদদয ভাঠ 

ম িাদয় স্টযদ িনকৃত উন্নয়ন ও 

অনুন্নয়ন ফাদজটভুি কাম িক্রভ  

াংখ্যা ৩ - ৩৬ ৩৬ ৩৫ ৩৪ ৩৩ ৩২ ৩৬ ৩৬ 

২.১.৩  উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন 

ফাদজটভুি কাম িক্রদভয 

অগ্রগস্টত বা আদয়াজন 

াংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

২.১.৪  উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন 

ফাদজটভুি কাম িক্রদভয 

অগ্রগস্টত বায় সমাগদান 

াংখ্যা ২ ২৪ ২৪ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২৪ ২৪ 

 

*াভস্টয়ক 

 

 

 



 

 

স্টি’য স্টযকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টফবাদগয ফােতামূরক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

(দভাট ভান-২০) 
 

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

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয  ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

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 িক 

কভ িম্পাদন চুস্টি 

ফাস্তফায়ন 

সজাযদাযকযণ 

৩ 

২০১৭-১৮ অথ িফছদযয  ফাস্টল িক  কভ িম্পাদন 

চুস্টিয 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 িফছদযয  ফাস্টল িক  কভ িম্পাদন 

চুস্টিয অধ িফাস্টল িক মূল্যায়ন প্রস্টতদফদন উর্ধ্িতন 

কর্তিদক্ষয স্টনকট দাস্টের 

মূল্যায়ন প্রস্টতদফদন দাস্টেরকৃত তাস্টযে ১ 

১৩ জানুয়াস্টয, 

২০১৯ 

১৬ জানুয়াস্টয, 

২০১৯ 

১৭ 

জানুয়াস্টয, 

২০১৯ 

২০ 

জানুয়াস্টয, 

২০১৯ 

২১ জানুয়াস্টয, 

২০১৯ 

যকাস্টয কভ িম্পাদনা দ্ধস্টত অন্যান্য 

স্টফলদয় কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয জন্য প্রস্টক্ষণ 

আদয়াজন 

আদয়াস্টজত প্রস্টক্ষদণয ভয় 
জনঘন্টা 

* 
১ 

৬০ - - - - 

কাম িদ্ধস্টত, 

কভ িস্টযদফ 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 িায ফাস্তফায়ন 

           স্টটিদজন্স চাট িায 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 ি াংস্টিষ্ট 

কভ িচাযীয স্টআযএর ও ছুটি নগদায়নত্র 

জাস্টয কযা 

স্টআযএর আদদ জাস্টযকৃত %  ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

ছুটি নগদায়নত্র জাস্টযকৃত 

 
%  ১ 

১০০ ৯০ ৮০ - - 

আস্টথ িক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 
৫ অস্টডট আস্টি স্টনষ্পস্টি কাম িক্রদভয উন্নয়ন 

িডীট জফাফ সপ্রস্টযত % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

অস্টডট আস্টি স্টনষ্পস্টিকৃত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 



 

 

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

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয  ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

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 

স্থাফয/অস্থাফয ম্পস্টিয ারনাগাদ তাস্টরকা 

প্রস্ত্িত কযা 

স্থাফয ম্পস্টিয তাস্টরকা ারনাগাদকৃত 

তাস্টযে ১ ০৩ সপব্রুয়াস্টয, 

২০১৯ 

১৭ সপব্রুয়াস্টয, 

২০১৯ 

২৮ 

সপব্রুয়াস্টয, 

২০১৯ 

২৮ ভাচ ি, 

২০১৯ 

১৫ এস্টপ্রর, 

২০১৯ 

অস্থাফয ম্পস্টিয তাস্টরকা 

ারনাগাদকৃত 

তাস্টযে ১ ০৩ সপব্রুয়াস্টয, 

২০১৯ 

১৭ সপব্রুয়াস্টয, 

২০১৯ 

২৮ 

সপব্রুয়াস্টয, 

২০১৯ 

২৮ ভাচ ি, 

২০১৯ 

১৫ এস্টপ্রর, 

২০১৯ 

ফাস্টল িক উন্নয়ন কভ িসূস্টচ ফাস্তফায়ন ফাস্টল িক উন্নয়ন কভ িসূস্টচ ফাস্তফাস্টয়ত % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

জাতীয় শুদ্ধাচায 

সকৌর ও তথ্য 

অস্টধকায ফাস্তফায়ন 

সজাযদাযকযণ 

৩ 

জাতীয় শুদ্ধাচায কভ িস্টযকল্পনা ও স্টযফীক্ষণ 

কাঠাদভা প্রণয়ন 

জাতীয় শুদ্ধাচায কভ িস্টযকল্পনা ও 

স্টযফীক্ষণ কাঠাদভা প্রণীত 

তাস্টযে ১ ১৫ জুরাই ১৫ জুরাই - - - 

স্টনধ িাস্টযত ভদয়য ভদে তত্রভাস্টক প্রস্টতদফদন 

দাস্টের 

স্টনধ িাস্টযত ভদয়য ভদে তত্রভাস্টক 

প্রস্টতদফদন দাস্টেরকৃত 

াংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

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

 
* জনপ্রান প্রস্টক্ষণ ম্যানুয়ার অনুমায়ী উি প্রস্টক্ষণ আদয়াজন কযদত দফ। 

** ভস্টন্ত্রস্টযলদ স্টফবাদগয ই-গবন্যিান্স অস্টধাো দত প্রাপ্ত প্রস্টতদফদন। 

*** ভস্টন্ত্রস্টযলদ স্টফবাদগয ই-গবন্যিান্স অস্টধাো দত প্রাপ্ত প্রস্টতদফদন। 



 

 

 
আস্টভ, প্রধান স্টযকল্পনা কভ িকতিা, স্টযকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টফবাগ, ফাাংরাদদ ধান গদফলণা 

ইনস্টিটিউদটয ভাস্টযচারক এয স্টনকট অঙ্গীকায কযস্টছ সম, এই চুস্টিদত ফস্টণ িত পরাপর অজিদন 

দচষ্ট থাকফ।  

 
আস্টভ, ভাস্টযচারক, ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনস্টিটিউট, প্রধান স্টযকল্পনা কভ িকতিা, স্টযকল্পনা ও 

মূল্যায়ন স্টফবাগ এয স্টনকট অঙ্গীকায কযস্টছ সম, এই চুস্টিদত ফস্টণ িত পরাপর অজিদন প্রদয়াজনীয় 

দমাস্টগতা প্রদান কযফ।  
 
 

স্বাক্ষস্টযত: 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

াংদমাজনী-১ 

 

ব্দাংদক্ষ   
 

ক্রস্টভক 

নম্বয 
ব্দাংদক্ষ স্টফফযণ 

১ এস্টডস্ট অযানুয়ার সডদবারদভন্ট সপ্রাগ্রাভ 

২       অযানুয়ার াযপযদভন্স এস্টগ্রদভন্ট 

৩ স্টফএস্টডস্ট ফাাংরাদদ এস্টগ্রকারচায সডদবরদভন্ট কদ িাদযন 

৪ স্টফএআযস্ট ফাাংরাদদ এস্টগ্রকারচাযার স্টযাচ ি কাউস্টন্সর 

৫ স্টডএই স্টডাট িদভন্ট  অফ এস্টগ্রকারচাযার এক্সদটনন 

৬ স্টডস্টস্ট সডদবারদভন্ট প্রদজক্ট সপ্রাদাজার/দপ্রাপভ িা 

৭ আইএভইস্টড ইভস্টিদভনদটন, ভস্টনটস্টযাং এন্ড ইবালুদয়ন স্টডাট িদভন্ট 

৮ আযএস্টডস্ট স্টযবাইড অযানুয়ার সডদবারদভন্ট সপ্রাগ্রাভ 

৯ এভস্টফএপ স্টভড টাভ ি ফাদজটাস্টয সফ্রভওয়াকি 

১০ স্টস্টএনস্টফ সপ্রাগ্রাভ সপ্রাদাজার পয নন সযস্টবস্টনউ ফাদজট 

১১ স্টস্টআয প্রদজক্ট কভস্টিন স্টযদাট ি 

১২ এস্টডস্টজ াদটইদনফর সডদবারদভন্ট সগার 

১৩ টিস্টস্ট সটকস্টনকযার এস্টট্যান্স প্রদজক্ট সপ্রাদাজার/দপ্রাপভ িা 

 

 
 
 
 



 

 

াংদমাজনী -২ 

কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম িারয়মূ এফাং স্টযভা দ্ধস্টত-এয স্টফফযণ 
 
ক্রস্টভক 

নম্বয 
কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক স্টফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউস্টনট স্টযভা দ্ধস্টত এফাং উািসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

১ 

উন্নয়ন প্রকল্প 

প্রণয়ন এফাং 

অনুদভাদন 

প্রকল্প গ্রণ ও অনুদভাদন 

প্রস্টক্রয়াকযণ 

স্টি’য গদফলণা এফাং গদফলণা ম্পস্টকিত কাদজ ায়তা কযায জন্য স্টফস্টবন্ন 

উন্নয়ন প্রকল্প গ্রণ এফাং অনুদভাদদনয জন্য প্রস্টক্রয়াকযণ কদয থাদক। 

স্টযকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টফবাগ, 

কর গদফলণা স্টফবাগ। 
স্টি’য ফাস্টল িক প্রস্টতদফদন, এস্টডস্ট ফই।  

২ 

 

প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন, 

স্টযফীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন 
াংস্টিষ্ট প্রকল্প স্টযচারক এফাং স্টযকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টফবাগ প্রকল্প ফাস্তফায়দন 

ায়তা কদয থাদক। 

স্টযকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টফবাগ, 

াংস্টিষ্ট প্রকল্প স্টযচারক। 

 

স্টি’য ফাস্টল িক প্রস্টতদফদন, 

স্টডস্টস্ট/টিস্টস্ট, স্টফস্টবন্ন প্রস্টতদফদন। 

 
ভাস্টক প্রস্টতদফদন ততযী 

স্টি’য স্টযকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টফবাগ প্রকল্প ম্পস্টকিত স্টফস্টবন্ন প্রস্টতদফদন 

(ভাস্টক, তত্রভাস্টক প্রভৃস্টত) ততস্টয কদয থাদক। 

স্টি’য ফাস্টল িক প্রস্টতদফদন 

স্টডস্টস্ট/টিস্টস্ট, অস্টপস্টয়ার নস্টথ। 

এস্টডস্ট’য 

তত্রভাস্টক প্রস্টতদফদন ততযী 

স্টি’য ফাস্টল িক প্রস্টতদফদন 

স্টডস্টস্ট/টিস্টস্ট, অস্টপস্টয়ার নস্টথ, 

স্টস্ট আয। 

স্টআইস্ট বায আদয়াজন 
স্টি’য স্টযকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টফবাগ উন্নয়ন প্রকদল্পয াস্টফ িক অগ্রগস্টত স্টফলয়ক  

স্টআইস্ট বায আদয়াজন কদয। 
স্টযকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টফবাগ। অস্টপস্টয়ার নস্টথ।  

প্রকল্প ভাস্টপ্ত  প্রস্টতদফদন  

প্রস্তুত ও মূল্যায়ন 

স্টি’য স্টযকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টফবাগ প্রকল্প ভাস্টপ্ত প্রস্টতদফদন প্রস্তুত কযদত 

মূল্যায়ন ায়তা প্রদান কদয থাদক। 

স্টযকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টফবাগ 

এফাং াংস্টিষ্ট প্রকল্প 

স্টযচারক। 

স্ট স্ট আয, অস্টপস্টয়ার নস্টথ।  

৩ 

 

কভ িসূস্টচ 

প্রণয়ন 

ফাস্তফায়ন, 

স্টযফীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন 

কভ িসূস্টচ প্রস্তাফ অনুদভাদদনয 

জন্য সপ্রযণ 

প্রস্টত ফছয স্টি সথদক প্রস্তাস্টফত স্টফস্টবন্ন কভ িসূস্টচ মাচাই ফাছাই কদয ভন্ত্রণারদয় 

অনুদভাদদনয জন্য সপ্রযণ কদয থাদক। 

স্টযকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টফবাগ, 

াংস্টিষ্ট কভ িসূস্টচ স্টযচারক। 

স্টি’য ফাস্টল িক প্রস্টতদফদন, অন্যান্য 

প্রস্টতদফদন, স্টস্টএনস্টফ, ফাস্টল িক 

ফাদজট। 

 
কভ িসূস্টচ প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন 

াংস্টিষ্ট স্টযচারদকয াদথ স্টযকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টফবাগ কভ িসূস্টচ ফাস্তফায়দন 

ায়তা কদয থাদক। 

স্টি’য ফাস্টল িক প্রস্টতদফদন, স্টস্টএনস্টফ, 

অস্টপস্টয়ার নস্টথ। 

ভাস্টক প্রস্টতদফদন ততযী কভ িসূস্টচ স্টফলয়ক ভাস্টক প্রস্টতদফদন ততস্টয কদয ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ কদয থাদক । 
স্টি’য ফাস্টল িক প্রস্টতদফদন স্টস্টএনস্টফ 

অস্টপস্টয়ার নস্টথ, স্টস্ট আয। 

তত্রভাস্টক প্রস্টতদফদন ততযী 
স্টি’য স্টযকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টফবাগ উন্নয়ন কভ িসূস্টচয াস্টফ িক অগ্রগস্টত স্টফলয়ক 

তত্রভাস্টক প্রস্টতদফদন ততস্টয কদয থাদক। 
অস্টপস্টয়ার নস্টথ 

 
 

কভ িসূস্টচ ভাস্টপ্ত  প্রস্টতদফদন  

প্রস্তুত ও মূল্যায়ন 

স্টি’য স্টযকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টফবাগ কভ িসূস্টচ ম্পস্টকিত স্টফস্টবন্ন প্রস্টতদফদন 

(ভাস্টক, তত্রভাস্টক, অধ িফাস্টল িক, ফাস্টল িক প্রভৃস্টত) ততস্টয কদয কভ িসূস্টচ ভাস্টপ্ত 

মূল্যায়দন ায়তা কদয। 

 

৪ 

ফাস্টল িক 

কভ িম্পাদন 

চুস্টি ও 

স্টি’য াদথ ভন্ত্রণারদয়য 

ফাস্টল িক কভ িম্পাদন চুস্টি 

প্রণয়ন 

স্টচফ, কৃস্টলভন্ত্রণারদয়য াদথ ভাস্টযচারক স্টি’য ফাস্টল িক কভ িম্পাদন চুস্টি 

প্রণয়দনয মাফতীয় কাম িক্রভ স্টযচারনা কদয থাদক। 
স্টযকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টফবাগ। 

ফাস্টল িক প্রস্টতদফদন, অস্টপস্টয়ার নস্টথ। 

 
 



 

 

ক্রস্টভক 

নম্বয 
কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক স্টফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউস্টনট স্টযভা দ্ধস্টত এফাং উািসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

এস্টডস্টজ 

কভ িস্টযকল্পনা 

প্রণয়ন 

ভাঠ ম িাদয়য কাম িারদয়য 

াদথ ফাস্টল িক কভ িম্পাদন 

চুস্টি স্বাক্ষয কযা। 

ভাস্টযচারক, স্টি’য াদথ ভাঠ ম িাদয়য কাম িারদয়য প্রধাদনয চুস্টি স্বাক্ষদযয 

মাফতীয় কাম িক্রভ স্টযচারনা কদয থাদক। 

এস্টএ’য তত্রভাস্টক 

প্রস্টতদফদন ততযী 

স্টি’য স্টযকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টফবাগ এস্টএ ম্পস্টকিত স্টফস্টবন্ন প্রস্টতদফদন 

(ত্রত্রভাস্টক, অধ িফাস্টল িক, ফাস্টল িক  প্রভৃস্টত) ততস্টয কদয থাদক। 
ফাস্টল িক প্রস্টতদফদন, অস্টপস্টয়ার নস্টথ।  

এস্টএ’য অধ িফাস্টল িক 

প্রস্টতদফদন ততযী 

এস্টএ’য ফাস্টল িক প্রস্টতদফদন 

ততযী 

এস্টডস্টজ কভ িস্টযকল্পনা 

প্রণয়ন 

এস্টডস্টজ কভ িস্টযকল্পনা প্রণয়দন স্টযকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টফবাগ ায়তা কদয 

থাদক। 
ফাস্টল িক প্রস্টতদফদন, অস্টপস্টয়ার নস্টথ।  

৫ 

 

এস্টডস্ট, 

াংদাস্টধত 

এস্টডস্ট, 

এভস্টফএপ 

প্রস্ত্িত কযণ 

এস্টডস্ট প্রণয়ন এস্টডস্ট/াংদাস্টধত এস্টডস্ট প্রণয়দন স্টযকল্পনা মূল্যায়ন স্টফবাগ ায়তা কদয 

থাদক। 

স্টযকল্পনা মূল্যায়ন স্টফবাগ 

 

এস্টডস্ট ফই  
াংদাস্টধত এস্টডস্ট প্রণয়ন 

এভস্টফএপ ফাদজট কাঠাদভা 

ও ফাদজট প্রণয়ন 

এভস্টফএপ ফাদজট কাঠাদভা ও ফাদজট প্রনয়দণ স্টযকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টফবাগ 

ায়তা কদয থাদক। 

অস্টপস্টয়ার নস্টথ  

এভস্টফএপ তত্রভাস্টক 

প্রস্টতদফদন ততস্টয 

এভস্টফএপ তত্রভাস্টক প্রস্টতদফদন ততস্টযদত স্টযকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টফবাগ 

ায়তা কদয থাদক। 

৬ 

কাম িক্রভ 

স্টযফীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন 

ফাস্তফাস্টয়ত এস্টডস্ট’য অগ্রগস্টত 
প্রকল্প স্টযচারদকয স্টনকট দত ভাস্টক অগ্রগস্টতয তথ্য াংগ্র কদয এস্টডস্ট’য 

অগ্রগস্টত প্রস্টতদফদন ততযী কদয ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ কদয। 

কভ িকতিাদদয ভাঠ ম িাদয় 

স্টযদ িনকৃত উন্নয়ন ও 

অনুন্নয়ন ফাদজটভুি কাম িক্রভ 

প্রকল্প ফাস্তফায়দনয াদথ ম্পস্টকিত কভ িকতিাদদয ভােদভ ভাঠ ম িাদয় উন্নয়ন ও 

অনুন্নয়ন ফাদজটভুি কাম িক্রভ স্টযদ িদন ায়তা কদয থাদক। 

উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ফাদজটভুি 

কাম িক্রদভয অগ্রগস্টত বা 

আদয়াজন 

প্রস্টত ভাদ উন্নয়ন প্রকল্প এফাং কভ িসুস্টচয অগ্রগস্টত স্টফলয়ক একটি বায আদয়াজন 

কদয থাদক। 

২.১.৪  উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন 

ফাদজটভুি কাম িক্রদভয 

অগ্রগস্টত 

বায় সমাগদান 

প্রস্টত ভাদ উন্নয়ন প্রকল্প এফাং কভ িসুস্টচয অগ্রগস্টত স্টফলয়ক ভন্ত্রণারয় কর্তিক 

আদয়াস্টজত বায় সমাগদান কদয থাদক। 

 
  



 

 

াংদমাজনী  ৩ 

কভ িম্পাদন র                                                           চাস্টদা 
 

প্রস্টতষ্ঠাদনয নাভ াংস্টিষ্ট কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক উি প্রস্টতষ্ঠাদনয স্টনকট 

চাস্টদা/প্রতযাা 

চাস্টদা/প্রতযাায সমৌস্টিকতা প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

কৃস্টল ভন্ত্রণারয় ও 

স্টযকল্পনা কস্টভন 

উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, 

অনুদভাদন ও ফাস্তফায়ন 

প্রকল্প গ্রণ, অনুদভাদন ও 

ফাস্তফায়ন 

প্রকল্প গ্রণ, অনুদভাদন ও 

ফাস্তফায়দন প্রদয়াজনীয় 

দমাস্টগতা  

গদফলণা কাদজ ায়ক দফ ধাদনয উৎাদন ও উৎাদনীরতা 

ব্যাত দফ 

কৃস্টল ভন্ত্রণারয় ও অথ ি 

ভন্ত্রণারয়, স্টযকল্পনা 

কস্টভন 

কভ িসূস্টচ ফাস্তফায়ন, 

স্টযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

কভ িসূস্টচ প্রস্তাফ 

অনুদভাদদনয জন্য সপ্রযণ 

ও ফাস্তফায়ন 

কভ িসূস্টচ প্রস্তাফ অনুদভাদন ও 

ফাস্তফায়দন প্রদয়াজনীয় 

দমাস্টগতা 

গদফলণা কাদজ ায়ক দফ ধাদনয উৎাদন ও উৎাদনীরতা 

ব্যাত দফ 

 
 


