
 
 

 

 
 

ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুয। 
 
 
 
 
 
 

উ-স্টযচারক (প্রান ও াধাযণ স্টযচম যা), ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনস্টিটিউট 

এফাং 

ভাস্টযচারক, ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনস্টিটিউট এয ভদে স্বা   ত 

 

 
ফাস্টল যক কভ যম্পাদন চুস্টি 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

১ জুরাই, ২০১৮ -  ৩০ জুন, ২০১৯ 
 



 
সূস্টচত্র 

 
উক্রভস্টণকা.............................................................................................................২  

 

কভ যম্পাদদনয াস্টফ যক স্টচত্র............................................................................................৩ 

 
সকন ১ : রূকল্প, অস্টবরক্ষ্য, সকৌরগত উদেশ্যমূ, কাম যাফস্টর.........................................৪-৫ 

 
সকন ২: কাম যক্রভ, কভ যম্পাদন সূচক এফাং রক্ষ্যভাত্রামূ ............................................. ৬-১১ 

 

াংদমাজনী ১: ব্দ াংদক্ষ্...........................................................................................১২ 

 
াংদমাজনী ২: কভ যম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম যারয়মূ এফাং স্টযভা দ্ধস্টত ...........১৩-১৬ 

  
াংদমাজনী ৩: কভ যম্পাদন রক্ষ্যভাত্রা অজযদনয সক্ষ্দত্র ভাঠ ম যাদয়য অন্যান্য কাম যারদয়য স্টনকট  

 সুস্টনস্টদ যষ্ট চাস্টদা  .....................................................................................১৭ 

 



2 

 

 

উক্রভস্টণকা (Preamble) 
 

 

যকাস্টয দপ্তয/াংস্থা মূদয প্রাস্টতষ্ঠাস্টনক দক্ষ্তা বৃস্টদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফস্টদস্ট সজাযদায কযা, সুান 

াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায স্টনস্টিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয 

রদক্ষ্য - 

 
উ-স্টযচারক (প্রান ও াধাযণ স্টযচম যা), ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনস্টিটিউট 

 

এফাং 
 

ভাস্টযচারক, ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনস্টিটিউট এয ভদে ২০১৮ াদরয জুন ভাদয  
১৯  তাস্টযদে এই ফাস্টল যক কভ যম্পাদন চুস্টি স্বাক্ষ্স্টযত র। 

 

 
এই চুস্টিদত স্বাক্ষ্যকাযী উবয়ক্ষ্ স্টনম্নস্টরস্টেত স্টফলয়মূদ ম্মত দরন: 
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স্টি প্রান স্টফবাদগয কভ যম্পাদদনয াস্টফ যক স্টচত্র 

 (Overview of the Performance of BRRI Administration Division) 
 

াম্প্রস্টতক অজযন, চযাদরঞ্জ এফাং বস্টফষ্যৎ স্টযকল্পনা  
 

 াম্প্রস্টতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজযনমূ:  
 

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

উৎাদন প্রমৄস্টি উদ্ভাফদনয ভােদভ এ স্টবস্টিদক স্টিারী কযা ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনস্টিটিউদটয (স্টি) 

অন্যতভ রক্ষ্য। এ রদক্ষ্য প্রান স্টফবাগ স্টফগত স্টতন ফছদয যাস্টয জনফর স্টনদয়াগ ১০৩জন, দদান্নস্টত 

৬৩জন, স্টদরকন সেড ১৭জন, ফাস্টল যক ফস্টধ যত সফতন ১৩৬৬ জন, অস্টজযত ছুটি ৩১৫, স্টআযএর ৮৩,  

স্টফবাগীয় ভাভরা ২৫টি, পুস্টর সবস্টযস্টপদকন ১৪৬টি, ইনাউজ প্রস্টক্ষ্ণ প্রদান ৩০৯৯জন, কাদজ সমাগদান 

৬২৫টি ও অফমুস্টি ৪১০টি, গ্রু ইনসুদযন্স ১৮২৪টি তন্মদে সুস্টফধাদবাগকাযী ২জন, সডাচ ১২৯৬৯টি, 

স্টযস্টবড ২৬৯০৬টি, ফাা ফযাে ১৭৯জন, স্টনযািা যক্ষ্াদথ য সগট া ইসুয ৩৩৭৮টি, ডযস্টভটযী ব্যফস্থানায় 

৪২০৩জন প্রস্টক্ষ্ণাথী, ৪৪৪৫ স্টফস্টবন্ন ধযদণয অস্টতস্টথ, ৩১৯৮৪জনদক দুপুদযয োফায যফযা প্রাস্টনক 

স্টফস্টবন্ন কভ য ম্পাদন কযা য়।  

 
 ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জমূ: 

ফস্টধ যত জনাংখ্যায োদ্য চাস্টদা সভটাদত স্টি’য সটকই গদফলণা কাম যক্রভ ও আধুস্টনক প্রমৄস্টি উদ্ভাফন 

কাম যক্রভদক গস্টতীর কযদত প্রাস্টনক ব্যফস্থাদক আযও গস্টতীর ও ভদয়াদমাগী কযায ভােদভ আধুস্টনক 

তথ্য প্রমৄস্টি মৃদ্ধ প্রান গদে সতারা একান্ত অস্টযাম য।  

 
 বস্টফষ্যৎ স্টযকল্পনা: 

স্টি’য াস্টফ যক গদফলণা কাম যক্রভদক গস্টতীর যােদত প্রাস্টনক ব্যফস্থানাদক স্মাট য ও স্টডস্টজটারাইজ্ড কযায 

ভােদভ আধুস্টনকায়দনয রদক্ষ্য প্রানদক বস্টফষ্যৎ (স্বল্প, ভে ও দীর্ য সভয়াস্টদ) স্টযকল্পনায় অভত্মর্ভ যি কযা 

দয়দছ।  

২০১৮-১৯ অথ যফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজযনমূ:  

* স্টফস্টবন্ন কযাটাগস্টযয ১ভ, ২য়, ৩য় ও ৪থ য সেস্টণয ২২টি দদ যাস্টয স্টনদয়াগ (ছােত্র প্রাস্টপ্ত াদদক্ষ্) ; 

* স্টফস্টবন্ন কযাটাগস্টযয ১ভ, ২য়, ৩য় ও ৪থ য সেস্টণয ২৫টি দদ দদান্নস্টত ; 

* ৪৬৬টি ফাস্টল যক ফস্টধ যত সফতন ভঞ্জুয; 

* ১১০ জনদক অস্টজযত ছুটি ভঞ্জুয; 

* কভ যকতযা/কভ যচাযীদদয ইন-াউজ প্রস্টক্ষ্ণ সজাযদাযকযণ;           

* াস্টফ যক স্টনযািা ব্যফস্থানা উন্নয়ন; 

* ডযস্টভটযী সফায ভান উন্নয়ন; 

* স্টফস্টবন্ন যাষ্ট্রীয় ও ধভীয় স্টদফ ারন/উদ্যান; 

* অদকদজা ভারাভার কনদডভ ও স্টনরাভ প্রদান; 

* জনফর কাঠাদভা পুন:স্টফন্যা কযা; 

* ই-সটন্ডায কাম যক্রভ সজাযদাযকযণ; 

* ই-পাইস্টরাং কাম যক্রভ সজাযদাকযণ;
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সকন ১  
 
স্টিয প্রান স্টফবাদগয রূকল্প (Vision), অস্টবরক্ষ্য (Mission) , সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic 

Objectives) এফাং কাম যাফস্টর (Functions) 
 

১.১ রূকল্প  
 

স্টি’য গদফলণা কাম যক্রভদক অস্টধকতয সজাযদাযকযদণয রদক্ষ্য প্রাস্টনক কাম যক্রভদক আযও দক্ষ্ এফাং 

গস্টতীর কযায ভােদভ সুষ্ঠ ুগদফলণা ও প্রমৄস্টি উদ্ভাফদন কাজ কযা।  

 

১.২ অস্টবরক্ষ্য   
 

দক্ষ্ প্রান ব্যফস্থায ভােদভ ধান গদফলণা ও প্রমৄস্টি উদ্ভাফদন সটকই োদ্য স্টনযািা অজযদন ায়তা। 

 

১.৩ সকৌরগত উদেশ্যমূ   

 

১.৩.১ স্টি প্রান স্টফবাদগয সকৌরগত উদেশ্যমূ 

 ১. কভ য ব্যফস্থানায় সাদাযীদেয উন্নয়ন 

 ২.  কর্তযদক্ষ্য প্রাস্টনক স্টদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন এফাং গদফলণা কাম যক্রভদক গস্টতীর যােদত াভস্টেক 

ায়তা প্রদান।   

 

১.৩.২ স্টি প্রান স্টফবাদগয আফস্টশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

   ১. ফাস্টল যক কভ যম্পাদন চুস্টি ফাস্তফায়ন সজাযদাযকযণ 

   ২. কাম যদ্ধস্টত, কভ যস্টযদফ ও সফায ভাদনান্নয়ন 

   ৩. আস্টথ যক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

   ৪. জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর ও তথ্য অস্টধকায ফাস্তফায়ন সজাযদাযকযণ 

 

১.৪ কাম যাফস্টর  
 

1. স্টনদয়াগ     

2. দদান্নস্টত     

3. ফাস্টল যক ফস্টধ যত সফতন 

4. ছুটি 

5. স্টফবাগীয় ভাভরা 

6. ফদরী 

7. পুস্টর সবস্টযস্টপদকন 

8. ইন-াউজ প্রস্টক্ষ্ণ 



5 

 

9. অফয উিয সুস্টফধাস্টদ প্রদান 

10. সমাগদান ও অব্যাস্টত 

11. তথ্য অস্টধকায আইদনয আওতায় আদফদনকাযীদক তথ্য যফযা 

12. গ্রু ইনসুদযন্স 

13. সযকড য স্টকস্টাং 

14. ফাা ফযাে 

15. াস্টফ যক স্টনযািা ব্যফস্থানা 

16. স্টফস্টবন্ন প্রকায ভারাভার াংে ও স্টফতযণ 

17. মানফান ব্যফস্থানা 

18. ডযস্টভটস্টয ও সাদির ব্যফস্থানা  

19. কৃস্টল ভন্ত্রণারয় ও স্টফস্টবন্ন প্রস্টতষ্ঠাদনয াদথ সমাগাদমাগ 

20. স্টফস্টবন্ন প্রস্টতদফদন ততস্টয ও প্রদান 

21. এস্টআয/এইআয াংযক্ষ্ণ 

22. স্টযস্কায স্টযচ্ছন্নতা 

23. স্টি কযাম্পাদয াস্টফ যক স্টযদফ উন্নয়ন
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সকন ২ 
 

সকৌরগত উদেশ্য, অোস্টধকায, কাম যক্রভ, কভ যম্পাদন সূচক এফাং রক্ষ্যভাত্রামূ   
 

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

objective) 

 কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

কভ যম্পাদন 

সূচদকয ভান 
(Weight of 

(Performanc

e Indicators) 

প্রকৃত অজযন 

 

রক্ষ্যভাত্রা/স্টনণ যায়ক ২০১৮-১৯   

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষ্ণ 

(Proje

ction) 
২০১৯-

২০ 

প্রদক্ষ্ণ 

(Proje

ction) 
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 

প্রান স্টফবাদগয সকৌরগত উদেদশ্যমূ 

১। কভ য 

ব্যফস্থানায় 

সাদাযীদেয 

উন্নয়ন ১৫ 

১.১ ভানফ 

ম্পদ 

ব্যফস্থানা 

১.১.১  

ছােত্র প্রাস্টপ্ত 

াদদক্ষ্ যাস্টয 

স্টনদয়াগ 

াংখ্যা 

৫ - ৪০ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১৮ ১৫ 

১.১.২  

দদান্নস্টত 
াংখ্যা 

৫ ১ - ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ২০ ২৫ 

১.১.৩ প্রস্টস্টক্ষ্ত 

জনফর 
াংখ্যা 

৫ ২৮ ২৬ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ২০ ৩০ ৩০ 

২। কর্তযদক্ষ্য 

প্রাস্টনক 

স্টদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন এফাং 

গদফলণা 

কাম যক্রভদক 

গস্টতীর 

যােদত 

াভস্টেক 

ায়তা 

প্রদান।   

৬৫ ২.১ ছুটি 

 

২.১.১ অস্টজযত ছুটি াংখ্যা ৩ ১১৬ ৮১ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০ 

২.১.২ অন্যান্য ছুটি াংখ্যা ৩ ২৫৬ ১৬৯ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২০ ১২০ 

২.২ অফয 

উিয সুস্টফধাস্টদ 

প্রদান 

২.২.১ বস্টফষ্য 

তস্টফর 

াংখ্যা 
৪ ৩৬ ৩১ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫ ১২ ১৪ 

২.২.২ েযাচুইটি 
 

াংখ্যা ৪ ৪৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১৪ ১২ 

২.২.৩ ছুটি 

নগদায়ন 
 

াংখ্যা 
৪ ৩৪ ১৭ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫ ১২ ১৪ 

২.৩ ইন-াউজ 

প্রস্টক্ষ্ণ 

 
 

২.৩.১ কভ যকতযা াংখ্যা ২ ৫৮৬ ৬২৭ ৬০০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ৭০০ ১০০০ 

২.৩.২ কভ যচাযী াংখ্যা 
২ ৭২৬ ৬৯৩ ৭০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ১০০০ ১২০০ 

২.৪ সকায়াট যায 

এরটদভন্ট 

 

২.৪.১ কভ যকতযা াংখ্যা ১ ৪৭ ২১ ২৮ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ২০ ২০ 

২.৪.২ কভ যচাযী াংখ্যা 
১ ৩৩ ৩৩ ২৮ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ২০ ২০ 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

objective) 

 কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

কভ যম্পাদন 

সূচদকয ভান 
(Weight of 

(Performanc

e Indicators) 

প্রকৃত অজযন 

 

রক্ষ্যভাত্রা/স্টনণ যায়ক ২০১৮-১৯   

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষ্ণ 

(Proje

ction) 
২০১৯-

২০ 

প্রদক্ষ্ণ 

(Proje

ction) 
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 

প্রান স্টফবাদগয সকৌরগত উদেদশ্যমূ 

২.৫ বা 

আদয়াজন 

 

২.৫.১ সফাড য বা াংখ্যা ৩ ২ ১ ২ ১ - - - ২ ২ 

২.৫.২ স্টডস্টস্ট াংখ্যা ৩ ৬ - ৩ ২ - - - ৩ ৪ 

২.৫.৩ ভন্বয় বা াংখ্যা ২ ১২ ৯ ১২ ১০ ৮ ৭ ৬ ১২ ১২ 

২.৫.৪ টিইস্ট াংখ্যা ২ ২১ ৪৮ ১০ ৮ ৬ ৫ ৪ ১৪ ১৬ 

২.৫.৫ টিওস্ট াংখ্যা ২ ১১ ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৮ ১০ 

২.৫.৬ স্টনরাভ াংখ্যা ২ ৩ ১ ২ ১ - - - ৪ ৪ 

২.৬ স্টফস্টবন্ন 

স্টদফ 

ারন/উদ্যান 

 

২.৬.১ জাতীয় 

সাক স্টদফ 

াংখ্যা 
২ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

২.৬.২ স্টিয প্রস্টতষ্ঠা 

ফাস্টল যকী 

াংখ্যা 
২ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

২.৬.৩ ভান স্টফজয় 

স্টদফ 

াংখ্যা 
২ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

২.৬.৪ আন্তজযাস্টতক 

ভার্তবালা স্টদফ 

াংখ্যা 
২ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

২.৬.৫ জাতীয় স্টশু 

স্টদফ 

াংখ্যা 
২ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

২.৬.৬ স্বাধীনতা 

স্টদফ 

াংখ্যা 
২ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

২.৭ মানফান 

ব্যফস্থানা 

মানফান প্রদান স্টনয়স্টভত 
৩ ৪৩৪৫ ২০১০ ৩২০০ ২৮০০ ২৭০০ ২৬০০ ২৫০০ ৩২০০ ৩৪০০ 

২.৮ ডযস্টভটস্টয 

ব্যফস্থানা 

২.৮.১ আফান চাস্টদা 

অনুমায়ী 
১ ৩১১০ ২২৬৩ ৩৫০০ ৩০০০ ২৮০০ ২৬০০ ২৫০০ ৩৫০০ ৩৮০০ 

২.৮.২ োফায 

স্টযদফন 

চাস্টদা 

অনুমায়ী 
১ ১৭২০০ ১২৩১০ ১৬০০০ ১৪৫০০ ১৪০০০ ১৩৫০০ ১৩০০০ ১৬৫০০ ১৭০০০ 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

objective) 

 কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

কভ যম্পাদন 

সূচদকয ভান 
(Weight of 

(Performanc

e Indicators) 

প্রকৃত অজযন 

 

রক্ষ্যভাত্রা/স্টনণ যায়ক ২০১৮-১৯   

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষ্ণ 

(Proje

ction) 
২০১৯-

২০ 

প্রদক্ষ্ণ 

(Proje

ction) 
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 

প্রান স্টফবাদগয সকৌরগত উদেদশ্যমূ 

২.৯ স্টফস্টবন্ন 

প্রস্টতদফদন সপ্রযণ 

২.৯.১ ভাস্টক 

প্রস্টতদফদন 

 
২ ১২ ৯ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

২.৯.২ ভাস্টক 

ভন্বয় বায 

অেগস্টত প্রস্টতদফদন 

 

২ ১২ ৯ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

২.৯.৩ অস্টবদমাগ 

প্রস্টতকায ব্যফস্থায 

প্রস্টতদফদন 

 

২ ১২ ৯ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

২.৯.৪ ভাভরা 

াংক্রান্ত প্রস্টতদফদন 

 
২ ১৩ ৯ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

২.৯.৫ জাতীয় 

শুদ্ধাচায সকৌর 

ম্পস্টকযত তত্রভাস্টক 

প্রস্টতদফদন 

 

২ ৪ ৩ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

*  াভস্টয়ক
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স্টি প্রান স্টফবাদগয আফস্টশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

(দভাট নম্বয-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 যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight 

of PI) 

রক্ষ্যভাত্রায 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 যক 

কভ যম্পাদন চুস্টি 

ফাস্তফায়ন 

সজাযদাযকযণ 

৩ 

২০১৭-১৮ অথ যফছদযয  ফাস্টল যক  কভ যম্পাদন 

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 যফছদযয  ফাস্টল যক  কভ যম্পাদন 

চুস্টিয অধ যফাস্টল যক 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 যম্পাদনা দ্ধস্টত অন্যান্য 

স্টফলদয় কভ যকতযা/কভ যচাযীদদয জন্য প্রস্টক্ষ্ণ 

আদয়াজন 

আদয়াস্টজত প্রস্টক্ষ্দণয ভয় 
জনর্ন্টা 

* 
১ 

৬০ - - - - 

কাম যদ্ধস্টত, 

কভ যস্টযদফ ও 

সফায ভাদনান্নয়ন 

৯ 

ই-পাইস্টরাং দ্ধস্টত ফাস্তফায়ন 

ফ্রন্ট সডদস্কয 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 যায ফাস্তফায়ন 

           স্টটিদজন্স চাট যায 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 য াংস্টিষ্ট 

কভ যচাযীয 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 উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয  ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight 

of PI) 

রক্ষ্যভাত্রায 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 যক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

৫ 

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

অস্টডট আস্টি স্টনষ্পস্টিকৃত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাফয/অস্থাফয ম্পস্টিয ারনাগাদ তাস্টরকা 

প্রস্ত্িত কযা 

স্থাফয ম্পস্টিয তাস্টরকা ারনাগাদকৃত 

তাস্টযে ১ ০৩ সপব্রুয়াস্টয, 

২০১৯ 

১৭ সপব্রুয়াস্টয, 

২০১৯ 

২৮ 

সপব্রুয়াস্টয, 

২০১৯ 

২৮ ভাচ য, 

২০১৯ 

১৫ এস্টপ্রর, 

২০১৯ 

অস্থাফয ম্পস্টিয তাস্টরকা 

ারনাগাদকৃত 

তাস্টযে ১ ০৩ সপব্রুয়াস্টয, 

২০১৯ 

১৭ সপব্রুয়াস্টয, 

২০১৯ 

২৮ 

সপব্রুয়াস্টয, 

২০১৯ 

২৮ ভাচ য, 

২০১৯ 

১৫ এস্টপ্রর, 

২০১৯ 

ফাস্টল যক উন্নয়ন কভ যসূস্টচ ফাস্তফায়ন ফাস্টল যক উন্নয়ন কভ যসূস্টচ ফাস্তফাস্টয়ত % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

জাতীয় শুদ্ধাচায 

সকৌর ও তথ্য 

অস্টধকায ফাস্তফায়ন 

সজাযদাযকযণ 

৩ 

জাতীয় শুদ্ধাচায কভ যস্টযকল্পনা ও স্টযফীক্ষ্ণ 

কাঠাদভা প্রণয়ন 

জাতীয় শুদ্ধাচায কভ যস্টযকল্পনা ও 

স্টযফীক্ষ্ণ কাঠাদভা প্রণীত 

তাস্টযে ১ ১৫ জুরাই ১৫ জুরাই - - - 

স্টনধ যাস্টযত ভদয়য ভদে তত্রভাস্টক প্রস্টতদফদন 

দাস্টের 

স্টনধ যাস্টযত ভদয়য ভদে তত্রভাস্টক 

প্রস্টতদফদন দাস্টেরকৃত 

াংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

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

 

 



11 

 

আস্টভ, উ-স্টযচারক (প্রান ও াধাযণ স্টযচম যা)                           ফাাংরাদদ 

ধান গদফলণা ইনস্টিটিউদটয ভাস্টযচারদকয স্টনকট অঙ্গীকায কযস্টছ সম, এই চুস্টিদত ফস্টণ যত পরাপর 

অজযদন দচষ্ট থাকফ।  
 
আস্টভ, ভাস্টযচারক, ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনস্টিটিউট, উ-স্টযচারক (প্রান ও াধাযণ 

স্টযচম যা), ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনস্টিটিউট এয স্টনকট অঙ্গীকায কযস্টছ সম, এই চুস্টিদত ফস্টণ যত 

পরাপর অজযদন প্রদয়াজনীয় দমাস্টগতা কযফ।  
 
 

স্বাক্ষ্স্টযত: 
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াংদমাজনী-১ 

ব্দাংদক্ষ্   
 
ক্রস্টভক নম্বয ব্দাংদক্ষ্ স্টফফযণ 

১ সফাড য বা স্টি সফাড য অফ ম্যাদনজদভন্ট বা 

২ স্টডস্টস্ট  স্টিয স্টডাট যদভন্টার প্রদভান কস্টভটি 

৩ টিওস্ট সটন্ডায ওদস্টনাং কস্টভটি 

৪ টিইস্ট সটন্ডায ইবালুদয়ন কস্টভটি 

৫ এস্টআয এযানুয়ার কনস্টপদডস্টন্সয়ার স্টযদাট য 

৬ এইআয এযানুয়ার ইবালুদয়ন স্টযদাট য 
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াংদমাজনী  ২ 

কভ যম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম যারয়মূ এফাং স্টযভা দ্ধস্টত 
 

ক্রস্টভক 

নম্বয 

কাম যক্রভ কভ যম্পাদন সূচক স্টফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউস্টনট স্টযভা দ্ধস্টত এফাং উািসূত্র াধাযণ 

ভন্তব্য 

১ ভানফ 

ম্পদ 

ব্যফস্থানা 

ছােত্র প্রাস্টপ্ত 

াদদক্ষ্ যাস্টয 

স্টনদয়াগ 

স্টিয াস্টফ যক গদফলণা কাম যক্রভদক গস্টতীর যােদত স্টি (কভ যকতযা ও 

কভ যচাযী) চাকুস্টয প্রস্টফধানভারা অনুমায়ী কৃস্টল ভন্ত্রণারদয়য ছােত্র 

প্রাস্টপ্ত াদদক্ষ্ স্টফস্টবন্ন কযাটাগস্টযয শূন্য দদ যাস্টয স্টনদয়াদগয 

ব্যফস্থা েণ কযা য়। 

প্রান স্টফবাগ স্টিয ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন, ভন্ত্রণারদয় সপ্রস্টযত ভাস্টক 

ও ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন এফাং অন্যান্য প্রকাস্টত 

প্রস্টতদফদন 

 

দদান্নস্টত াস্টফ যক গদফলণা কাম যক্রভদক গস্টতীর যােদত স্টি (কভ যকতযা ও 

কভ যচাযী) চাকুস্টয প্রস্টফধানভারা অনুমায়ী স্টফস্টবন্ন কযাটাগস্টযয শূন্য 

দদ দদান্নস্টত প্রদাদনয ব্যফস্থা েণ কযা য়। 

প্রান স্টফবাগ ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন, ভন্ত্রণারদয় সপ্রস্টযত ভাস্টক ও 

ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন এফাং অন্যান্য প্রকাস্টত 

প্রস্টতদফদন 

 

প্রস্টস্টক্ষ্ত জনফর ভানফ ম্পদ উন্নয়দনয রদক্ষ্য স্টফস্টবন্ন প্রস্টতষ্ঠাদন প্রস্টক্ষ্ণ েদণয 

জন্য জনফর সপ্রযণ কযা য়।  

প্রান স্টফবাগ ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন, ভন্ত্রণারদয় সপ্রস্টযত ভাস্টক ও 

ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন এফাং অন্যান্য প্রকাস্টত 

প্রস্টতদফদন 

 

২ ছুটি 

 

অস্টজযত ছুটি কভ যযত কভ যকতযা/কভ যচাযীগণদক যকাস্টয স্টফস্টধ-স্টফধান অনুযদণয 

ভােদভ অস্টজযত ছুটি ভঞ্জুদযয আদদত্র জাস্টয কযা য়।  

প্রান স্টফবাগ ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন এফাং অন্যান্য প্রকাস্টত 

প্রস্টতদফদন 

 

অন্যান্য ছুটি কভ যযত কভ যকতযা/কভ যচাযীগণদক যকাস্টয স্টফস্টধ-স্টফধান অনুযদণয 

ভােদভ অন্যান্য ছুটি ভঞ্জুদযয আদদত্র জাস্টয কযা য়।  

প্রান স্টফবাগ ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন এফাং অন্যান্য প্রকাস্টত 

প্রস্টতদফদন 

 

৩ অফয 

উিয 

সুস্টফধাস্টদ 

প্রদান 

বস্টফষ্য তস্টফর চাকুস্টয দত অফযেণকাযী কভ যকতযা/কভ যচাযীগণদক স্টফস্টধ-স্টফধান 

অনুযদণয ভােদভ বস্টফষ্য তস্টফর প্রদাদনয আদদত্র জাস্টয কযা 

য়। 

প্রান স্টফবাগ এফাং 

স্টাফ স্টফবাগ ও অস্টডট 

সর 

ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন, ভন্ত্রণারদয় সপ্রস্টযত ভাস্টক ও 

ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন এফাং অন্যান্য প্রকাস্টত 

প্রস্টতদফদন 

 

েযাচুইটি 

 

চাকুস্টয দত অফযেণকাযী কভ যকতযা/কভ যচাযীগণদক স্টফস্টধ-স্টফধান 

অনুযদণয ভােদভ েযাচুইটিয প্রদাদনয আদদত্র জাস্টয কযা য়। 

প্রান স্টফবাগ এফাং 

স্টাফ স্টফবাগ ও অস্টডট 

সর 

ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন, ভন্ত্রণারদয় সপ্রস্টযত ভাস্টক ও 

ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন এফাং অন্যান্য প্রকাস্টত 

প্রস্টতদফদন 

 

ছুটি নগদায়ন 

 

চাকুস্টয দত অফযেণকাযী কভ যকতযা/কভ যচাযীগণদক স্টফস্টধ-স্টফধান 

অনুযদণয ভােদভ ছুটি নগদায়দনয আদদত্র জাস্টয কযা য়। 

প্রান স্টফবাগ এফাং 

স্টাফ স্টফবাগ ও অস্টডট 

সর 

ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন, ভন্ত্রণারদয় সপ্রস্টযত ভাস্টক ও 

ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন এফাং অন্যান্য প্রকাস্টত 

প্রস্টতদফদন 
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ক্রস্টভক 

নম্বয 

কাম যক্রভ কভ যম্পাদন সূচক স্টফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউস্টনট স্টযভা দ্ধস্টত এফাং উািসূত্র াধাযণ 

ভন্তব্য 

৪ ইন-াউজ 

প্রস্টক্ষ্ণ 

কভ যকতযা যকাস্টয স্টনদদ যনায সপ্রস্টক্ষ্দত গৃীত ফাৎস্টযক কভ যস্টযকল্পনা 

অনুমায়ী স্টিয কভ যকতযাগণদক ইন-াউজ প্রস্টক্ষ্দণয ব্যফস্থা েণ 

কযা য়। 

প্রান স্টফবাগ ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন, ভন্ত্রণারদয় সপ্রস্টযত ভাস্টক ও 

ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন এফাং অন্যান্য প্রকাস্টত 

প্রস্টতদফদন 

 

কভ যচাযী যকাস্টয স্টনদদ যনায সপ্রস্টক্ষ্দত গৃীত ফাৎস্টযক কভ যস্টযকল্পনা 

অনুমায়ী স্টিয কভ যচাযীগণদক ইন-াউজ প্রস্টক্ষ্দণয ব্যফস্থা েণ 

কযা য়। 

প্রান স্টফবাগ ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন, ভন্ত্রণারদয় সপ্রস্টযত ভাস্টক ও 

ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন এফাং অন্যান্য প্রকাস্টত 

প্রস্টতদফদন 

 

৫ সকায়াট যায 

এরটদভন্ট 

 

কভ যকতযা কভ যযত কভ যকতযাগদণয আদফদদনয সপ্রস্টক্ষ্দত সকায়াট যায োস্টর থাকা 

াদদক্ষ্ স্টফস্টধ সভাতাদফক এরটদভন্ট প্রদান কযা য়।  

প্রান স্টফবাগ ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন ও অন্যান্য প্রকাস্টত প্রস্টতদফদন  

কভ যচাযী কভ যযত কভ যচাযীগদণয আদফদদনয সপ্রস্টক্ষ্দত সকায়াট যায োস্টর থাকা 

াদদক্ষ্ স্টফস্টধ সভাতাদফক এরটদভন্ট প্রদান কযা য়।  

প্রান স্টফবাগ ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন ও অন্যান্য প্রকাস্টত প্রস্টতদফদন  

৬ বা 

আদয়াজন 

 

সফাড য বা স্টিয াস্টফ যক কাম যক্রভ গস্টতীর যােদত শূন্য দদ স্টনদয়াগ ও 

দদান্নস্টত প্রদাদনয রদক্ষ্য সফাড য বায আদয়াজন কযা য়। 

প্রান স্টফবাগ ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন ও অন্যান্য প্রকাস্টত প্রস্টতদফদন  

স্টডস্টস্ট বা াস্টফ যক কাম যক্রভ গস্টতীর যােদত শূন্য দদ স্টনদয়াগ ও দদান্নস্টতয 

প্রদাদনয রদক্ষ্য স্টডস্টস্ট বায আদয়াজন কযা য়। 

প্রান স্টফবাগ ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন ও অন্যান্য প্রকাস্টত প্রস্টতদফদন  

ভন্বয় বা গদফলণা ও প্রাস্টনক কাম যক্রভমূ সুষ্ঠুবাদফ ম্পাদদনয ভােদভ 

অস্টধকতয গস্টতীরতা আনয়দনয রদক্ষ্য স্টফবাগ/আঞ্চস্টরক 

কাম যারয়/াো প্রধানগদণয ভন্বদয় ভাস্টক ভন্বয় বায আদয়াজন 

কযা য়।  

প্রান স্টফবাগ ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন ও অন্যান্য প্রকাস্টত প্রস্টতদফদন  

টিইস্ট ক্রয় ও াংে কাম যক্রভ স্বচ্ছতা ও দক্ষ্তায াদথ ম্পাদদনয স্বাদথ য 

টিইস্ট বা আদয়াজন কযা য়। 

াংে াো ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন ও অন্যান্য প্রকাস্টত প্রস্টতদফদন  

টিওস্ট ক্রয় ও াংে কাম যক্রভ স্বচ্ছতা ও দক্ষ্তায াদথ ম্পাদদনয স্বাদথ য 

টিওস্ট বা আদয়াজন কযা য়। 

 

াংে াো ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন ও অন্যান্য প্রকাস্টত প্রস্টতদফদন  

স্টনরাভ পুযাতন ও অদকদজা ভারাভার স্টফক্রদয়য রদক্ষ্য স্টনরাভ এয ব্যফস্থা 

কযা য়।   

 

সজনাদযর সিায াো ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন ও অন্যান্য প্রকাস্টত প্রস্টতদফদন  
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ক্রস্টভক 

নম্বয 

কাম যক্রভ কভ যম্পাদন সূচক স্টফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউস্টনট স্টযভা দ্ধস্টত এফাং উািসূত্র াধাযণ 

ভন্তব্য 

৭ স্টফস্টবন্ন 

স্টদফ 

ারন/ 

উদমান 

 

জাতীয় সাক স্টদফ যকাস্টয স্টনদদ যনা অনুমায়ী মথাদমাগ্য ভম যাদায় স্টি কর্তযক জাতীয় 

সাক স্টদফ ারন কযা দয় থাদক। 

প্রান স্টফবাগ ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন ও অন্যান্য প্রকাস্টত প্রস্টতদফদন  

স্টিয প্রস্টতষ্ঠা ফাস্টল যকী প্রস্টতফছয কর কভ যকতযা/কভচাযীগদণয উস্টস্থস্টতদত স্টিয প্রস্টতষ্ঠা 

ফাস্টল যকী উদমান কযা দয় থাদক। 

প্রান স্টফবাগ ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন ও অন্যান্য প্রকাস্টত প্রস্টতদফদন  

ভান স্টফজয় স্টদফ যকাস্টয স্টনদদ যনা অনুমায়ী মথাদমাগ্য ভম যাদায় স্টি কর্তযক ভান 

স্টফজয় স্টদফ উদমান কযা দয় থাদক। 

প্রান স্টফবাগ ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন ও অন্যান্য প্রকাস্টত প্রস্টতদফদন  

আভত্মজযাস্টতক 

ভার্তবালা স্টদফ 

যকাস্টয স্টনদদ যনা অনুমায়ী মথাদমাগ্য ভম যাদায় স্টি কর্তযক 

আন্তজযাস্টতক ভার্তবালা স্টদফ ারন কযা দয় থাদক। 

প্রান স্টফবাগ ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন ও অন্যান্য প্রকাস্টত প্রস্টতদফদন  

জাতীয় স্টশু স্টদফ প্রস্টতফছয মথাদমাগ্য ভম যাদায় জাতীয় স্টশু স্টদফ ারন কযা দয় 

থাদক। 

প্রান স্টফবাগ ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন ও অন্যান্য প্রকাস্টত প্রস্টতদফদন  

স্বাধীনতা স্টদফ যকাস্টয স্টনদদ যনা অনুমায়ী মথাদমাগ্য ভম যাদায় স্টি কর্তযক স্বাধীনতা 

স্টদফ উদমান কযা দয় থাদক। 

প্রান স্টফবাগ ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন ও অন্যান্য প্রকাস্টত প্রস্টতদফদন  

৮ মানফান 

ব্যফস্থানা 

মানফান প্রদান স্টিদত কভ যযত কভ যকতযা/ কভ যচাযীগণদক স্টযকুইস্টজদনয স্টবস্টিদত 

যকাস্টয ও ব্যস্টিগত স্টফস্টবন্ন প্রদয়াজদন মানফান প্রদান কযা য়।  

মানফান াো ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন ও অন্যান্য প্রকাস্টত প্রস্টতদফদন  

৯ ডযস্টভটস্টয 

ব্যফস্থানা 

আফান স্টিদত প্রস্টক্ষ্ণ েণ কযদত আা কভ যকতযা/ কভ যচাযীগদণয 

আফাদনয ব্যফস্থা েণ কযা য়।  

ডযস্টভটস্টয াো ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন ও অন্যান্য প্রকাস্টত প্রস্টতদফদন  

োফায স্টযদফন স্টিদত প্রস্টক্ষ্ণ েণ কযদত আা কভ যকতযা/ কভ যচাযীগদণয োফায 

এফাং স্টিদত কভ যযত কভ যকতযা/কভ যচাযীগদণয চাস্টদায স্টবস্টিদত 

দুপুদযয োফাদযয ব্যফস্থা েণ কযা য়। 

 

ডযস্টভটস্টয াো ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন ও অন্যান্য প্রকাস্টত প্রস্টতদফদন  

১০ স্টফস্টবন্ন 

প্রস্টতদফদন 

সপ্রযণ 

ভাস্টক প্রস্টতদফদন ভন্ত্রণারদয়য স্টনদদ যনা অনুমায়ী স্টিয ভাস্টক প্রস্টতদফদন ভন্ত্রণারদয় 

সপ্রযণ কযা দয় থাদক। 

প্রান স্টফবাগ ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন ও অন্যান্য প্রকাস্টত প্রস্টতদফদন  

ভাস্টক ভন্বয় 

বায অেগস্টত 

প্রস্টতদফদন 

 

ভন্ত্রণারদয়য স্টনদদ যনা অনুমায়ী স্টিয ভাস্টক ভন্বয় বায অেগস্টত 

প্রস্টতদফদন ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ কযা দয় থাদক। 

প্রান স্টফবাগ ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন ও অন্যান্য প্রকাস্টত প্রস্টতদফদন  
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ক্রস্টভক 

নম্বয 

কাম যক্রভ কভ যম্পাদন সূচক স্টফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউস্টনট স্টযভা দ্ধস্টত এফাং উািসূত্র াধাযণ 

ভন্তব্য 

অস্টবদমাগ প্রস্টতকায 

ব্যফস্থায প্রস্টতদফদন 

ভন্ত্রণারদয়য স্টনদদ যনা অনুমায়ী স্টিয অস্টবদমাগ প্রস্টতকায ব্যফস্থায 

ভাস্টক প্রস্টতদফদন ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ কযা দয় থাদক। 

প্রান স্টফবাগ ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন ও অন্যান্য প্রকাস্টত প্রস্টতদফদন  

ভাভরা াংক্রাভত্ম 

প্রস্টতদফদন 

ভন্ত্রণারদয়য স্টনদদ যনা অনুমায়ী স্টিয ভাভরা াংক্রাভত্ম ভাস্টক 

প্রস্টতদফদন ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ কযা দয় থাদক। 

প্রান স্টফবাগ ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন ও অন্যান্য প্রকাস্টত প্রস্টতদফদন  

জাতীয় শুদ্ধাচায 

সকৌর ম্পস্টকযত 

তত্রভাস্টক 

প্রস্টতদফদন 

ভন্ত্রণারদয়য স্টনদদ যনা অনুমায়ী স্টিয জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর 

ম্পস্টকযত তত্রভাস্টক প্রস্টতদফদন ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ কযা দয় থাদক। 

প্রান স্টফবাগ ফাস্টল যক প্রস্টতদফদন ও অন্যান্য প্রকাস্টত প্রস্টতদফদন  
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াংদমাজনী  ৩ 

কভ যম্পাদন রক্ষ্যভাত্রা অজযদনয সক্ষ্দত্র ভাঠ ম যাদয়য অন্যান্য কাম যারদয়য স্টনকট সুস্টনস্টদ যষ্ট চাস্টদা  

 

প্রস্টতষ্ঠাদনয নাভ াংস্টিষ্ট কাম যক্রভ কভ যম্পাদন 

সূচক 

উি প্রস্টতষ্ঠাদনয স্টনকট চাস্টদা/প্রতযাা চাস্টদা/প্রতযাায 

সমৌস্টিকতা 

প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

ফাাংরাদদ কৃস্টল গদফলণা 

কাউস্টন্সর 

ভানফম্পদ ব্যফস্থানা 

ও বা আদয়াজন 

স্টডস্টস্ট ও সফাড য 

বা 

আদয়াস্টজত বায় প্রস্টতস্টনস্টধ সপ্রযণ স্টনদয়াগ/দদান্নস্টত 

প্রদান 

স্টনদয়াগ ও দদান্নস্টতয সক্ষ্দত্র সনস্টতফাচক 

প্রবাফ েদফ 

কৃস্টল ম্প্রাযণ অস্টধদপ্তয বা আদয়াজন সফাড য বা আদয়াস্টজত বায় প্রস্টতস্টনস্টধ সপ্রযণ স্টনদয়াগ/দদান্নস্টত 

প্রদান 

স্টনদয়াগ ও দদান্নস্টতয সক্ষ্দত্র সনস্টতফাচক 

প্রবাফ েদফ 

এস্টআই স্টরিঃ  বা আদয়াজন সফাড য বা আদয়াস্টজত বায় প্রস্টতস্টনস্টধ সপ্রযণ স্টনদয়াগ/দদান্নস্টত 

প্রদান 

স্টনদয়াগ ও দদান্নস্টতয সক্ষ্দত্র সনস্টতফাচক 

প্রবাফ েদফ 

স্টাফ স্টফবাগ অফয উিয সুস্টফধাস্টদ 

প্রদান 

েযাচুইটি ও ছুটি 

নগদায়ন 

েযাচুইটি ও ছুটি নগদায়ন প্রদাদনয প্রদয়াজদন 

াংস্টস্দষ্ট কভ যকতযা/কভ যচাযীয মূরদফতন স্টনধ যাযণ 

প্রস্টতষ্ঠাদনয অন্যান্য  সদনা-াওনায স্টাফ প্রদান। 

েযাচুইটি ও ছুটি 

নগদায়ন প্রদান 

েযাচুইটি ও ছুটি নগদায়দন স্থস্টফযতা সৃস্টষ্ট দফ 

অস্টডট সর অফয উিয সুস্টফধাস্টদ 

প্রদান 

েযাচুইটি ও ছুটি 

নগদায়ন 

েযাচুইটি ও ছুটি নগদায়ন প্রদাদনয প্রদয়াজদন 

াংস্টস্দষ্ট কভ যকতযা/কভ যচাযীয মূরদফতন স্টনধ যাযণ 

প্রস্টতষ্ঠাদনয অন্যান্য  সদনা-াওনায স্টাফ 

মাচাইকযণ 

েযাচুইটি ও ছুটি 

নগদায়ন প্রদান 

েযাচুইটি ও ছুটি নগদায়দন স্থস্টফযতা সৃস্টষ্ট দফ 

ওয়াকয সভস্টনাস্টয এন্ড 

সভইনদটন্যান্স স্টফবাগ 

মানফান ব্যফস্থানা 

  

মানফান প্রদান মানফান মূ চর যাো মানফান সভযাভত ও 

যক্ষ্ণাদফক্ষ্দণয 

ভােদভ চর যাো 

কভ যকতযা/কভ যচাযীগণ স্টফস্টবন্ন যকাস্টয 

বা/দস্টভনাদয অাংেণ, গদফলণা উকযণ 

আনা-সনওয়া অন্যান্য াংস্টস্দষ্ট কাজ 

ভয়ভত কযা কষ্টাে দফ। 

 
 


