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 সুস্টনস্টে যষ্ট চাস্টহো  .....................................................................................১৭ 

 



2 

 

 

উপক্রমস্টণকা (Preamble) 
 

 

সিকাস্টি েপ্তি/সাংস্থা সমূদহি প্রাস্টতষ্ঠাস্টনক েক্ষ্তা বৃস্টদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবস্টেস্টহ সজািোি কিা, সুশাসন 

সাংহতকিণ এবাং সম্পদেি র্াার্া ্যববহাি স্টনস্টচিততকিদণি মােদম রূপকল্প ২০২১ এি র্াার্া বাস্তবায়দনি 

লদক্ষ্য - 

 
উপ-পস্টিচালক (প্রশাসন ও সাধািণ পস্টিচর্ যা), বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট 

 

এবাং 
 

মহাপস্টিচালক, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট এি মদে ২০১৯ সাদলি জুন মাদসি  
  তাস্টিদে এই বাস্টষ যক কম যসম্পােন চুস্টি স্বাক্ষ্স্টিত হল। 

 

 
এই চুস্টিদত স্বাক্ষ্িকািী উিয়পক্ষ্ স্টনম্নস্টলস্টেত স্টবষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 
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স্টি প্রশাসন স্টবিাদগি কম যসম্পােদনি সাস্টব যক স্টচত্র 
 (Overview of the Performance of BRRI Administration Division) 

 

সাম্প্রস্টতক অজযন, চযাদলঞ্জ এবাং িস্টবষ্যৎ পস্টিকল্পনা  
 

 সাম্প্রস্টতক বছিসমূদহি (৩ বছি) প্রধান অজযনসমূহ:  
 

ধান বাাংলাদেদশি উন্নয়দনি মূল স্টিস্টি। সটকসই োদ্য স্টনিাপিা স্টনস্টচিততকিদণি জন্য উন্নত ধাদনি জাত ও 

উৎপােন প্রযুস্টি উদ্ভাবদনি মােদম এ স্টিস্টিদক শস্টিশালী কিা বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউদটি (স্টি) 

অন্যতম লক্ষ্য। এ লদক্ষ্য প্রশাসন স্টবিাগ স্টবগত স্টতন বছদি সিাসস্টি জনবল স্টনদয়াগ ১০০জন, পদোন্নস্টত 

৭০জন, স্টসদলকশন সেড ১২জন, বাস্টষ যক বস্টধ যত সবতন ১৩৫০ জন, অস্টজযত ছুটি ৩০৮, স্টপআিএল ৬৮,  

স্টবিাগীয় মামলা ১৫টি, পুস্টলশ সিস্টিস্টিদকশন ১৫৮টি, ইনহাউজ প্রস্টশক্ষ্ণ প্রোন ৩২১০জন, কাদজ সর্াগোন 

৬৫০টি ও অবমুস্টি ৪৫০টি, গ্রুপ ইনসুদিন্স ১৮৩৮টি তন্মদে সুস্টবধাদিাগকািী ২জন, সডসপাচ ১২৯৭৭টি, 

স্টিস্টসিড ২৬৫৬৭টি, বাসা বিাে ১৬০জন, স্টনিাপিা িক্ষ্াদা য সগট পাস ইসুয ৩৩৯৪টি, ডিস্টমটিী ্যববস্থাপনায় 

৪২৮৫জন প্রস্টশক্ষ্ণাাী, ৪৫৬৯ স্টবস্টিন্ন ধিদণি অস্টতস্টা, ৩২৬৪২৪জনদক দুপুদিি োবাি সিবিাহসহ প্রশাসস্টনক 

স্টবস্টিন্ন কম য সম্পােন কিা হয়।  

 
 সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ: 

বস্টধ যত জনসাংখ্যাি োদ্য চাস্টহো সমটাদত স্টি’ি সটকসই গদবষণা কার্ যক্রম ও আধুস্টনক প্রযুস্টি উদ্ভাবন 

কার্ যক্রমদক গস্টতশীল কিদত প্রশাসস্টনক ্যববস্থাদক আিও গস্টতশীল ও সমদয়াপদর্াগী কিাি মােদম আধুস্টনক 

তথ্য প্রযুস্টি সমৃদ্ধ প্রশাসন গদে সতালা একান্ত অপস্টিহার্ য।  

 
 িস্টবষ্যৎ পস্টিকল্পনা: 

স্টি’ি সাস্টব যক গদবষণা কার্ যক্রমদক গস্টতশীল িােদত প্রশাসস্টনক ্যববস্থাপনাদক স্মাট য ও স্টডস্টজটালাইজ্ড কিাি 

মােদম আধুস্টনকায়দনি লদক্ষ্য প্রশাসনদক িস্টবষ্যৎ (স্বল্প, মে ও েীর্ য সময়াস্টে) পস্টিকল্পনায় অমত্মর্ভ যি কিা 

হদয়দছ।  

২০১৯-২০ অা যবছদিি সম্ভা্যব প্রধান অজযনসমূহ:  

* স্টবস্টিন্ন কযাটাগস্টিি ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪া য সেস্টণি শূন্য পদেি ৬০% পদে সিাসস্টি স্টনদয়াগ (ছােপত্র প্রাস্টপ্ত 

সাদপদক্ষ্) ; 

* স্টবস্টিন্ন কযাটাগস্টিি ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪া য সেস্টণি শূন্য পদেি  ৬০% পদে পদে পদোন্নস্টত ; 

* ৪৫০টি বাস্টষ যক বস্টধ যত সবতন মঞ্জুি; 

* ১০০ জনদক অস্টজযত ছুটি মঞ্জুি; 

* কম যকতযা/কম যচািীদেি ইন-হাউজ প্রস্টশক্ষ্ণ সজািোিকিণ;           

* সাস্টব যক স্টনিাপিা ্যববস্থাপনা উন্নয়ন; 

* ডিস্টমটস্টি সসবাি মান উন্নয়ন; 

* স্টবস্টিন্ন িাষ্ট্রীয় ও ধমীয় স্টেবস পালন/উের্াপন; 

* অদকদজা মালামাল কনদডম ও স্টনলাম প্রোন; 

* জনবল কাঠাদমা পুন:স্টবন্যাস কিা; 

* ই-সটন্ডাি কার্ যক্রম সজািোিকিণ; 

* ই-িাইস্টলাং কার্ যক্রম সজািোকিণ;
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সসকশন ১  
 

স্টিি প্রশাসন স্টবিাদগি রূপকল্প (Vision), অস্টিলক্ষ্য (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic 

Objectives) এবাং কার্ যাবস্টল (Functions) 
 

১.১ রূপকল্প  
 

েক্ষ্ এবাং গস্টতশীল প্রশাসস্টনক কার্ যক্রদমি মােদম গদবষণা ও প্রযুস্টি উদ্ভাবদন কাজ কিা।  

 

১.২ অস্টিলক্ষ্য   
 

েক্ষ্ প্রশাসন ্যববস্থাি মােদম ধান গদবষণা ও প্রযুস্টি উদ্ভাবদন সটকসই োদ্য স্টনিাপিা অজযদন সহায়তা। 

 

১.৩ সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ   

 

১.৩.১ স্টি প্রশাসন স্টবিাদগি সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

 ১. কম য ্যববস্থাপনায় সপশাোিীদেি উন্নয়ন 

 ২.  কর্তযপদক্ষ্ি প্রশাসস্টনক স্টসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবাং গদবষণা কার্ যক্রমদক গস্টতশীল িােদত সামস্টেক 

সহায়তা প্রোন।   

 

১.৩.২ স্টি প্রশাসন স্টবিাদগি আবস্টশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১.  োপ্তস্টিক কম যকাদন্ড স্বচ্ছতা বৃস্টদ্ধ ও জবাবস্টেস্টহ স্টনস্টচিততকিণ 

২.  কম যসম্পােদন গস্টতশীলতা আনয়ন ও সসবাি মান বৃস্টদ্ধ 

৩.  আস্টা যক ও সম্পে ্যববস্থাপনাি উন্নয়ন 

 

১.৪ কার্ যাবস্টল  
 

১.  স্টনদয়াগ  ও পদোন্নস্টত   ১০. তথ্য অস্টধকাি আইদনি আওতায় তথ্য সিবিাহ 

২.  বাস্টষ যক বস্টধ যত সবতন ১১.  গ্রুপ ইনসুদিন্স 

৩.  ছুটি ১২.  বাসা বিাে 

৪.  স্টবিাগীয় মামলা ১৩.  র্ানবাহন ্যববস্থাপনা 

৫.  পুস্টলশ সিস্টিস্টিদকশন ১৪.  ডিস্টমটস্টি ও সহাদিল ্যববস্থাপনা  

৬.  জাতীয় শুদ্ধাচাি সকৌশল বাস্তবায়ন ১৫. কৃস্টষ মন্ত্রণালয় ও স্টবস্টিন্ন প্রস্টতষ্ঠাদনি সাদা সর্াগাদর্াগ 

৭.  ইন-হাউজ প্রস্টশক্ষ্ণ ১৬.  স্টবস্টিন্ন প্রস্টতদবেন ততস্টি ও প্রোন 

৮.  অবসি উিি সুস্টবধাস্টে প্রোন ১৭.  এস্টসআি/এইআি সাংিক্ষ্ণ 

৯.  সর্াগোন ও অ্যবাহস্টত ১৮. পস্টিস্কাি পস্টিচ্ছন্নতা ও স্টি কযাম্পাদসি সাস্টব যক 

পস্টিদবশ উন্নয়ন 
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সসকশন ২ 
 

সকৌশলগত উদেশ্য, অোস্টধকাি, কার্ যক্রম, কম যসম্পােন সূচক এবাং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ   
 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যি 

মান 

(Weight 

of 

Strategic 

objective) 

 কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

কম যসম্পােন 

সূচদকি মান 
(Weight of 

(Performanc

e Indicators) 

প্রকৃত অজযন 

 

লক্ষ্যমাত্রা/স্টনণ যায়ক ২০১৯-২০   

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষ্পণ 

(Proje

ction) 
২০২০-

২১ 

প্রদক্ষ্পণ 

(Proje

ction) 
২০২১-

২২ 

 
২০১৭-১৮  ২০১৮-১৯* 

অসাধািণ অস্টত 

উিম 

উিম চস্টলত 

মান 

চস্টলত 

মাদনি 

স্টনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

প্রশাসন স্টবিাদগি সকৌশলগত উদেদশ্যসমূহ 

১। কম য 

্যববস্থাপনায় 

সপশাোিীদেি 

উন্নয়ন ১৫ 

১.১ মানব 

সম্পে 

্যববস্থাপনা 

১.১.১  

ছােপত্র প্রাস্টপ্ত 

সাদপদক্ষ্ সিাসস্টি 

স্টনদয়াগ 

% 

৫ ৪০ - ৬০ ৫৫ ৫০ ৪০ ৩০ ৪২ ৪৫ 

১.১.২  

পদোন্নস্টত 
% 

৫ ২৩ ৩৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪০ ৩০ ৪২ ৪৫ 

১.১.৩ প্রস্টশস্টক্ষ্ত 

জনবল 
সাংখ্যা 

৫ ৩৩ ৩৩ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ২০ ৩০ ৩০ 

২। কর্তযপদক্ষ্ি 

প্রশাসস্টনক 

স্টসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন এবাং 

গদবষণা 

কার্ যক্রমদক 

গস্টতশীল 

িােদত 

সামস্টেক 

সহায়তা 

প্রোন।   

৬৫ ২.১ ছুটি 

 

২.১.১ অস্টজযত ছুটি সাংখ্যা ৩ ১৩৫ ৮৯ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০ 

২.১.২ অন্যান্য ছুটি সাংখ্যা ৩ ১৬২ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২০ ১২০ 

২.২ অবসি 

উিি সুস্টবধাস্টে 

প্রোন 

২.২.১ িস্টবষ্য 

তহস্টবল 

সাংখ্যা 
৪ ৩৬ ২২ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ১৪ ১০ 

২.২.২ েযাচুইটি 
 

সাংখ্যা ৪ ৩১ ২২ ১৪ ১২ ১০ ৮ ৬ ১২ ১০ 

২.২.৩ ছুটি 

নগোয়ন 
 

সাংখ্যা 
৪ ১৯ ১৩ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ১৪ ১০ 

২.৩ ইন-হাউজ 

প্রস্টশক্ষ্ণ 

 
 

২.৩.১ কম যকতযা সাংখ্যা ২ ৬৮৬ ৪১৭ ৬০০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ৭০০ ১০০০ 

২.৩.২ কম যচািী সাংখ্যা 
২ ৮১১ ৬৫১ ৭০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ১০০০ ১২০০ 

২.৪ সকায়াট যাি 

এলটদমন্ট 

 

২.৪.১ কম যকতযা সাংখ্যা ১ ২৮ ২০ ২৮ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ২০ ২০ 

২.৪.২ কম যচািী সাংখ্যা 
১ ৩৫ ৪২ ২৮ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ২০ ২০ 
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যি 

মান 

(Weight 

of 

Strategic 

objective) 

 কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

কম যসম্পােন 

সূচদকি মান 
(Weight of 

(Performanc

e Indicators) 

প্রকৃত অজযন 

 

লক্ষ্যমাত্রা/স্টনণ যায়ক ২০১৯-২০   

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষ্পণ 

(Proje

ction) 
২০২০-

২১ 

প্রদক্ষ্পণ 

(Proje

ction) 
২০২১-

২২ 

 
২০১৭-১৮  ২০১৮-১৯* 

অসাধািণ অস্টত 

উিম 

উিম চস্টলত 

মান 

চস্টলত 

মাদনি 

স্টনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

প্রশাসন স্টবিাদগি সকৌশলগত উদেদশ্যসমূহ 

২.৫ সিা 

আদয়াজন 

 

২.৫.১ সবাড য সিা সাংখ্যা ৩ ২ ২ ৩ ২ ১ - - ২ ২ 

২.৫.২ স্টডস্টপস্টস সাংখ্যা ৩ ২ ৬ ৩ ২ ১ - - ৩ ৪ 

২.৫.৩ সমন্বয় সিা সাংখ্যা ২ ১২ ৯ ১২ ১০ ৮ ৭ ৬ ১২ ১২ 

২.৫.৪ টিইস্টস সাংখ্যা ২ ১২৬ ৭৯ ২০ ১৬ ১২ ১০ ৮ ২০ ২২ 

২.৫.৫ টিওস্টস সাংখ্যা ২ ৯ ১০ ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ১০ ১২ 

২.৫.৬ স্টনলাম সাংখ্যা ২ ২ ৩ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

২.৬ স্টবস্টিন্ন 

স্টেবস 

পালন/উদ্যাপন 

 

২.৬.১ জাতীয় 

সশাক স্টেবস 

সাংখ্যা 
২ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

২.৬.২ স্টিি প্রস্টতষ্ঠা 

বাস্টষ যকী 

সাংখ্যা 
২ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

২.৬.৩ মহান স্টবজয় 

স্টেবস 

সাংখ্যা 
২ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

২.৬.৪ আন্তজযাস্টতক 

মার্তিাষা স্টেবস 

সাংখ্যা 
২ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

২.৬.৫ জাতীয় স্টশশু 

স্টেবস 

সাংখ্যা 
২ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

২.৬.৬ স্বাধীনতা 

স্টেবস 

সাংখ্যা 
২ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

২.৭ র্ানবাহন 

্যববস্থাপনা 

র্ানবাহন প্রোন স্টনয়স্টমত 
৩ ৩০০৫ ২৪৪৬ ৩০০০ ২৫০০ ২২০০ ২১০০ ২০০০ ৩২০০ ৩৪০০ 

২.৮ ডিস্টমটস্টি 

্যববস্থাপনা 

২.৮.১ আবাসন চাস্টহো 

অনুর্ায়ী 
১ ৩২১৫ ৬০৪৬ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ২৮০০ ২৫০০ ৪৫০০ ৪৫০০ 

২.৮.২ োবাি 

পস্টিদবশন 

চাস্টহো 

অনুর্ায়ী 
১ ১৫৪৮৫ ১৬০২৫ ১৬৫০০ ১৫০০০ ১৪৫০০ ১৪০০০ ১৩০০০ ১৭০০০ ১৮০০০ 
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যি 

মান 

(Weight 

of 

Strategic 

objective) 

 কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

কম যসম্পােন 

সূচদকি মান 
(Weight of 

(Performanc

e Indicators) 

প্রকৃত অজযন 

 

লক্ষ্যমাত্রা/স্টনণ যায়ক ২০১৯-২০   

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষ্পণ 

(Proje

ction) 
২০২০-

২১ 

প্রদক্ষ্পণ 

(Proje

ction) 
২০২১-

২২ 

 
২০১৭-১৮  ২০১৮-১৯* 

অসাধািণ অস্টত 

উিম 

উিম চস্টলত 

মান 

চস্টলত 

মাদনি 

স্টনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

প্রশাসন স্টবিাদগি সকৌশলগত উদেদশ্যসমূহ 

২.৯ স্টবস্টিন্ন 

প্রস্টতদবেন সপ্রিণ 

২.৯.১ মাস্টসক 

প্রস্টতদবেন 

 
২ ১২ ৯ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

২.৯.২ মাস্টসক 

সমন্বয় সিাি 

অেগস্টত প্রস্টতদবেন 

 

২ ১২ ৯ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

২.৯.৩ অস্টিদর্াগ 

প্রস্টতকাি ্যববস্থাি 

প্রস্টতদবেন 

 

২ ১২ ৯ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

২.৯.৪ মামলা 

সাংক্রান্ত প্রস্টতদবেন 

 
২ ১২ ৯ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

২.৯.৫ জাতীয় 

শুদ্ধাচাি সকৌশল 

সম্পস্টকযত তত্রমাস্টসক 

প্রস্টতদবেন 

 

২ ৪ ৩ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

* সামস্টয়ক
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স্টি প্রশাসন স্টবিাদগি আবস্টশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ, ২০১৯-২০ 

(সমাট মান-২০) 
 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যি  মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পােন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পােন 

সূচদকি মান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicator) 

লক্ষ্মাত্রাি মান-২০১৯-২০ 

অসাধািণ 

(Excellent) 

অস্টত 

উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চস্টলত মান 

(Fair) 

চস্টলত মাদনি 

স্টনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] োপ্তস্টিক 

কম যকাদন্ড স্বচ্ছতা 

বৃস্টদ্ধ ও জবাবস্টেস্টহ 

স্টনস্টচিততকিণ 

 

৬ 

[১.১] বাস্টষ যক কম য      চুস্টি 

     য়  

[১.১.১] সিকাস্টি কম যসম্পােন ্যববস্থাপনা 

সাংক্রান্ত প্রস্টশক্ষ্ণসহ অন্যান্য স্টবষদয় প্রস্টশক্ষ্ণ 

আদয়াস্টজত 

জনর্ন্টা ০.৫ ৬০ - - - - 

[১.১.২] এস্টপএ টিদমি মাস্টসক      স্টসদ্ধান্ত 

বাস্তবাস্টয়ত 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০   

[১.১.৩] ২০১৮-১৯ অা যবছদিি বাস্টষ যক 

কম যসম্পােন চুস্টিি মূল্যায়ন প্রস্টতদবেন 

ঊর্ধ্যতন কর্তযপদক্ষ্ি স্টনকট োস্টেল 

তাস্টিে ০.৫ 
২৪ জুলাই, 

২০১৯ 

২৯ জুলাই, 

২০১৯ 
৩০ জুলাই, 

২০১৯ 
৩১ জুলাই, 

২০১৯ 
০১ আগি, 

২০১৯ 

[১.১.৪] ২০১৯-২০ অা যবছদিি বাস্টষ যক 

কম যসম্পােন চুস্টিি অধ য-বাস্টষ যক মূল্যায়ন 

প্রস্টতদবেন ঊর্ধ্যতন কর্তযপদক্ষ্ি স্টনকট োস্টেল 

তাস্টিে ০.৫ 
১৩ জানুয়াস্টি 

২০২০ 

১৬ জানুয়াস্টি 

২০২০ 

১৭ 

জানুয়াস্টি 

২০২০ 

২০ 

জানুয়াস্টি 

২০২০ 

২১ জানুয়াস্টি 

২০২০ 

[১.২]     য় শুদ্ধাচাি  ক    ও    

অস্টধকাি      য়  

[১.২.১]     য় শুদ্ধাচাি কম যপস্টিকল্পনা 

বাস্তবাস্টয়ত 
% ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - 

[১.৩] অস্টিদর্াগ প্রস্টতকাি ্যববস্থা 

বাস্তবায়ন 

 

[১.৩.১] স্টনস্টে যষ্ট সমদয়ি মদে অস্টিদর্াগ 

স্টনষ্পস্টিকৃত 
% ০.৫ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.৩.২] অস্টিদর্াগ স্টনষ্পস্টিসাংক্রান্ত মাস্টসক 

প্রস্টতদবেন ঊর্ধ্যতন অস্টিদস োস্টেলকৃত 
সাংখ্যা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ - 

[১.৪] সস        প্রস্টতশ্রুস্টত 

হালনাগােকিণ ও বাস্তবায়ন 

 

[১.৪.১] সস        প্রস্টতশ্রুস্টত হালনাগােকৃত % ১ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[১.৪.২] স্টনধ যাস্টিত সমদয় তত্রমাস্টসক বাস্তবায়ন 

প্রস্টতদবেন ঊর্ধ্যতন অস্টিদস োস্টেলকৃত 
সাংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪.৩] সসবােহীতাদেি মতামত পস্টিবীক্ষ্ণ 

           

 

তাস্টিে ০.৫ 
৩১ স্টডদসম্বি, 

২০১৯ 

১৫ জানুয়াস্টি, 

২০২০ 

০৭ 

সিব্রুয়াস্টি, 

২০২০ 

১৭ 

সিব্রুয়াস্টি, 

২০২০ 

২৮ সিব্রুয়াস্টি, 

২০২০ 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যি  মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পােন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পােন 

সূচদকি মান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicator) 

লক্ষ্মাত্রাি মান-২০১৯-২০ 

অসাধািণ 

(Excellent) 

অস্টত 

উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চস্টলত মান 

(Fair) 

চস্টলত মাদনি 

স্টনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

[২] কম যসম্পােদন 

গস্টতশীলতা আনয়ন 

ও সসবাি মান বৃস্টদ্ধ 

 

৮ 

[২.১]  ই-িাইস্টলাং পদ্ধস্টত বাস্তবায়ন 

[২.১.১]  ক  শাোয় ই-নস্টা ্যববহাি % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[২.১.২] ই-িাইদল নস্টা স্টনস্পস্টিকৃত % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

[২.১.৩] ই-িাইদল পত্র জািীকৃত % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[২.২]  উদ্ভাবনী উদদ্যাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

বাস্তবায়ন 

[২.২.১] ন্যযনতম একটি উদ্ভাবনী উদদ্যাগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত 
তাস্টিে ১ ১১ মাচ য, ২০২০ ১৮ মাচ য, ২০২০ 

২৫ মাচ য, 

২০২০ 
১ এস্টপ্রল, 

২০২০ 
৮ এস্টপ্রল, 

২০২০ 

[২.৩]  স্টপআিএল শুরুি ২ মাস পূদব য 

সাংস্টিষ্ট কম যচািীি স্টপআিএল ও ছুটি 

নগোয়নপত্র জাস্টি কিা 

[২.৩.১] স্টপআিএল আদেশ জাস্টিকৃত % ১.০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৩.২] ছুটি নগোয়নপত্র জাস্টিকৃত % ১.০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৪]  তথ্য বাতায়ন হালনাগােকিণ [২.৪.১]  অস্টিদসি সকল তথ্য হালনাগােকৃত % ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩] আস্টা যক ও 

সম্পে ্যববস্থাপনাি 

উন্নয়ন 

৬ 

[৩.১]  বাদজট বাস্তবায়দন উন্নয়ন 

[৩.১.১]  বাদজট বাস্তবায়ন পস্টিকল্পনা প্রণীত তাস্টিে ১ 
১৬ আগি, 

২০১৯ 

২০ আগি, 

২০১৯ 

২৪ আগি, 

২০১৯ 

২৮ আগি, 

২০১৯ 

৩০ আগি, 

২০১৯ 

[৩.১.২] তত্রমাস্টসক বাদজট বাস্তবায়ন 

প্রস্টতদবেন োস্টেলকৃত 
সাংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

[৩.২]  স্থাবি/অস্থাবি সম্পস্টিি 

হালনাগাে তাস্টলকা প্রস্ত্তুত কিা 

[৩.২.১]  স্থাবি সম্পস্টিি তাস্টলকা 

হালনাগােকৃত 
তাস্টিে ০.৫ 

৩ সিব্রুয়াস্টি, 

২০২০ 

১১ সিব্রুয়াস্টি, 

২০২০ 

১৮ 

সিব্রুয়াস্টি, 

২০২০ 

২৫ 

সিব্রুয়াস্টি, 

২০২০ 

৪ মাচ য, ২০২০ 

[৩.২.২]  অস্থাবি সম্পস্টিি তাস্টলকা 

হালনাগােকৃত 
তাস্টিে ০.৫ 

৩ সিব্রুয়াস্টি, 

২০২০ 

১১ সিব্রুয়াস্টি, 

২০২০ 

১৮ 

সিব্রুয়াস্টি, 

২০২০ 

২৫ 

সিব্রুয়াস্টি, 

২০২০ 

৪ মাচ য, ২০২০ 

[৩.৩] অস্টডট আপস্টি স্টনষ্পস্টি কার্ যক্রদমি 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] িডসীট জবাব সপ্রস্টিত % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[৩.৩.২] অস্টডট আপস্টি স্টনষ্পস্টিকৃত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

[৩.৪] ইন্টািদনট স্টবলসহ ইউটিস্টলটি স্টবল 

পস্টিদশাধ 

[৩.৪.১] স্টবস্টসস্টস/স্টবটিস্টসএল-এি ইন্টািদনট 

স্টবল পস্টিদশাস্টধত 
% ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যি  মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পােন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পােন 

সূচদকি মান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicator) 

লক্ষ্মাত্রাি মান-২০১৯-২০ 

অসাধািণ 

(Excellent) 

অস্টত 

উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চস্টলত মান 

(Fair) 

চস্টলত মাদনি 

স্টনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩.৪.২] সটস্টলদিান স্টবল পস্টিদশাস্টধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৪.৩] স্টবদুযৎ স্টবল পস্টিদশাস্টধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 
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আস্টম, উপ-পস্টিচালক (প্রশাসন ও সাধািণ পস্টিচর্ যা)                     ক     বাাংলাদেশ 

ধান গদবষণা ইনস্টিটিউদটি মহাপস্টিচালদকি স্টনকট অঙ্গীকাি কিস্টছ সর্, এই চুস্টিদত বস্টণ যত িলািল 

অজযদন সদচষ্ট াাকব।  

 

আস্টম, মহাপস্টিচালক, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট, উপ-পস্টিচালক (প্রশাসন ও সাধািণ 

পস্টিচর্ যা), বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট এি স্টনকট অঙ্গীকাি কিস্টছ সর্, এই চুস্টিদত বস্টণ যত 

িলািল অজযদন প্রদয়াজনীয় সহদর্াস্টগতা প্রোন কিব।  

 
 

স্বাক্ষ্স্টিত: 
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সাংদর্াজনী-১ 

শব্দসাংদক্ষ্প   
 
ক্রস্টমক নম্বি শব্দসাংদক্ষ্প স্টববিণ 

১ সবাড য সিা স্টি সবাড য অব ম্যাদনজদমন্ট সিা 

২ স্টডস্টপস্টস  স্টিি স্টডপাট যদমন্টাল প্রদমাশন কস্টমটি 

৩ টিওস্টস সটন্ডাি ওদপস্টনাং কস্টমটি 

৪ টিইস্টস সটন্ডাি ইিালুদয়শন কস্টমটি 

৫ এস্টসআি এযানুয়াল কনস্টিদডস্টন্সয়াল স্টিদপাট য 

৬ এইআি এযানুয়াল ইিালুদয়শন স্টিদপাট য 
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সাংদর্াজনী  ২ 

কম যসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকািী কার্ যালয়সমূহ এবাং পস্টিমাপ পদ্ধস্টত 
 

ক্রস্টমক 

নম্বি 

কার্ যক্রম কম যসম্পােন সূচক স্টববিণ বাস্তবায়নকািী ইউস্টনট পস্টিমাপ পদ্ধস্টত এবাং উপািসূত্র সাধািণ 

মন্ত্যব 

১ ১.১ মানব 

সম্পে 

্যববস্থাপনা 

১.১.১ ছােপত্র প্রাস্টপ্ত 

সাদপদক্ষ্ সিাসস্টি 

স্টনদয়াগ 

স্টিি সাস্টব যক গদবষণা কার্ যক্রমদক গস্টতশীল িােদত স্টি (কম যকতযা ও 

কম যচািী) চাকুস্টি প্রস্টবধানমালা অনুর্ায়ী কৃস্টষ মন্ত্রণালদয়ি ছােপত্র 

প্রাস্টপ্ত সাদপদক্ষ্ স্টবস্টিন্ন কযাটাগস্টিি শূন্য পদে সিাসস্টি স্টনদয়াদগি 

্যববস্থা েহণ কিা হয়। 

প্রশাসন স্টবিাগ স্টিি বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন, মন্ত্রণালদয় সপ্রস্টিত মাস্টসক 

ও বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন এবাং অন্যান্য প্রকাস্টশত 

প্রস্টতদবেন 

 

১.১.২ পদোন্নস্টত সাস্টব যক গদবষণা কার্ যক্রমদক গস্টতশীল িােদত স্টি (কম যকতযা ও 

কম যচািী) চাকুস্টি প্রস্টবধানমালা অনুর্ায়ী স্টবস্টিন্ন কযাটাগস্টিি শূন্য 

পদে পদোন্নস্টত প্রোদনি ্যববস্থা েহণ কিা হয়। 

প্রশাসন স্টবিাগ বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন, মন্ত্রণালদয় সপ্রস্টিত মাস্টসক ও 

বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন এবাং অন্যান্য প্রকাস্টশত 

প্রস্টতদবেন 

 

১.১.৩ প্রস্টশস্টক্ষ্ত 

জনবল 

মানব সম্পে উন্নয়দনি লদক্ষ্য স্টবস্টিন্ন প্রস্টতষ্ঠাদন প্রস্টশক্ষ্ণ েহদণি 

জন্য জনবল সপ্রিণ কিা হয়।  

প্রশাসন স্টবিাগ বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন, মন্ত্রণালদয় সপ্রস্টিত মাস্টসক ও 

বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন এবাং অন্যান্য প্রকাস্টশত 

প্রস্টতদবেন 

 

২ ২.১ ছুটি 

 

২.১.১ অস্টজযত ছুটি কম যিত কম যকতযা/কম যচািীগণদক সিকাস্টি স্টবস্টধ-স্টবধান অনুসিদণি 

মােদম অস্টজযত ছুটি মঞ্জুদিি আদেশপত্র জাস্টি কিা হয়।  

প্রশাসন স্টবিাগ বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন এবাং অন্যান্য প্রকাস্টশত 

প্রস্টতদবেন 

 

২.১.২ অন্যান্য ছুটি কম যিত কম যকতযা/কম যচািীগণদক সিকাস্টি স্টবস্টধ-স্টবধান অনুসিদণি 

মােদম অন্যান্য ছুটি মঞ্জুদিি আদেশপত্র জাস্টি কিা হয়।  

প্রশাসন স্টবিাগ বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন এবাং অন্যান্য প্রকাস্টশত 

প্রস্টতদবেন 

 

৩ ২.২ অবসি 

উিি 

সুস্টবধাস্টে 

প্রোন 

২.২.১ িস্টবষ্য 

তহস্টবল 

চাকুস্টি হদত অবসিেহণকািী কম যকতযা/কম যচািীগণদক স্টবস্টধ-স্টবধান 

অনুসিদণি মােদম িস্টবষ্য তহস্টবল প্রোদনি আদেশপত্র জাস্টি কিা 

হয়। 

প্রশাসন স্টবিাগ এবাং 

স্টহসাব স্টবিাগ ও অস্টডট 

সসল 

বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন, মন্ত্রণালদয় সপ্রস্টিত মাস্টসক ও 

বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন এবাং অন্যান্য প্রকাস্টশত 

প্রস্টতদবেন 

 

২.২.২ েযাচুইটি 

 

চাকুস্টি হদত অবসিেহণকািী কম যকতযা/কম যচািীগণদক স্টবস্টধ-স্টবধান 

অনুসিদণি মােদম েযাচুইটিি প্রোদনি আদেশপত্র জাস্টি কিা হয়। 

প্রশাসন স্টবিাগ এবাং 

স্টহসাব স্টবিাগ ও অস্টডট 

সসল 

বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন, মন্ত্রণালদয় সপ্রস্টিত মাস্টসক ও 

বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন এবাং অন্যান্য প্রকাস্টশত 

প্রস্টতদবেন 

 

২.২.৩ ছুটি নগোয়ন 

 

চাকুস্টি হদত অবসিেহণকািী কম যকতযা/কম যচািীগণদক স্টবস্টধ-স্টবধান 

অনুসিদণি মােদম ছুটি নগোয়দনি আদেশপত্র জাস্টি কিা হয়। 

প্রশাসন স্টবিাগ এবাং 

স্টহসাব স্টবিাগ ও অস্টডট 

সসল 

বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন, মন্ত্রণালদয় সপ্রস্টিত মাস্টসক ও 

বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন এবাং অন্যান্য প্রকাস্টশত 

প্রস্টতদবেন 
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ক্রস্টমক 

নম্বি 

কার্ যক্রম কম যসম্পােন সূচক স্টববিণ বাস্তবায়নকািী ইউস্টনট পস্টিমাপ পদ্ধস্টত এবাং উপািসূত্র সাধািণ 

মন্ত্যব 

৪ ২.৩ ইন-

হাউজ 

প্রস্টশক্ষ্ণ 

২.৩.১ কম যকতযা সিকাস্টি স্টনদে যশনাি সপ্রস্টক্ষ্দত গৃহীত বাৎসস্টিক কম যপস্টিকল্পনা 

অনুর্ায়ী স্টিি কম যকতযাগণদক ইন-হাউজ প্রস্টশক্ষ্দণি ্যববস্থা েহণ 

কিা হয়। 

প্রশাসন স্টবিাগ বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন, মন্ত্রণালদয় সপ্রস্টিত মাস্টসক ও 

বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন এবাং অন্যান্য প্রকাস্টশত 

প্রস্টতদবেন 

 

২.৩.২ কম যচািী সিকাস্টি স্টনদে যশনাি সপ্রস্টক্ষ্দত গৃহীত বাৎসস্টিক কম যপস্টিকল্পনা 

অনুর্ায়ী স্টিি কম যচািীগণদক ইন-হাউজ প্রস্টশক্ষ্দণি ্যববস্থা েহণ 

কিা হয়। 

প্রশাসন স্টবিাগ বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন, মন্ত্রণালদয় সপ্রস্টিত মাস্টসক ও 

বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন এবাং অন্যান্য প্রকাস্টশত 

প্রস্টতদবেন 

 

৫ ২.৪ 

সকায়াট যাি 

এলটদমন্ট 

 

২.৪.১ কম যকতযা কম যিত কম যকতযাগদণি আদবেদনি সপ্রস্টক্ষ্দত সকায়াট যাি োস্টল াাকা 

সাদপদক্ষ্ স্টবস্টধ সমাতাদবক এলটদমন্ট প্রোন কিা হয়।  

প্রশাসন স্টবিাগ বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন ও অন্যান্য প্রকাস্টশত প্রস্টতদবেন  

২.৪.২ কম যচািী কম যিত কম যচািীগদণি আদবেদনি সপ্রস্টক্ষ্দত সকায়াট যাি োস্টল াাকা 

সাদপদক্ষ্ স্টবস্টধ সমাতাদবক এলটদমন্ট প্রোন কিা হয়।  

প্রশাসন স্টবিাগ বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন ও অন্যান্য প্রকাস্টশত প্রস্টতদবেন  

৬ ২.৫ সিা 

আদয়াজন 

 

২.৫.১ সবাড য সিা স্টিি সাস্টব যক কার্ যক্রম গস্টতশীল িােদত শূন্য পদে স্টনদয়াগ ও 

পদোন্নস্টত প্রোদনি লদক্ষ্য সবাড য সিাি আদয়াজন কিা হয়। 

প্রশাসন স্টবিাগ বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন ও অন্যান্য প্রকাস্টশত প্রস্টতদবেন  

২.৫.২ স্টডস্টপস্টস সিা সাস্টব যক কার্ যক্রম গস্টতশীল িােদত শূন্য পদে স্টনদয়াগ ও পদোন্নস্টতি 

প্রোদনি লদক্ষ্য স্টডস্টপস্টস সিাি আদয়াজন কিা হয়। 

প্রশাসন স্টবিাগ বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন ও অন্যান্য প্রকাস্টশত প্রস্টতদবেন  

২.৫.৩ সমন্বয় সিা গদবষণা ও প্রশাসস্টনক কার্ যক্রমসমূহ সুষ্ঠুিাদব সম্পােদনি মােদম 

অস্টধকতি গস্টতশীলতা আনয়দনি লদক্ষ্য স্টবিাগ/আঞ্চস্টলক 

কার্ যালয়/শাো প্রধানগদণি সমন্বদয় মাস্টসক সমন্বয় সিাি আদয়াজন 

কিা হয়।  

প্রশাসন স্টবিাগ বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন ও অন্যান্য প্রকাস্টশত প্রস্টতদবেন  

২.৫.৪ টিইস্টস ক্রয় ও সাংেহ কার্ যক্রম স্বচ্ছতা ও েক্ষ্তাি সাদা সম্পােদনি স্বাদা য 

টিইস্টস সিা আদয়াজন কিা হয়। 

সাংেহ শাো বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন ও অন্যান্য প্রকাস্টশত প্রস্টতদবেন  

২.৫.৫ টিওস্টস ক্রয় ও সাংেহ কার্ যক্রম স্বচ্ছতা ও েক্ষ্তাি সাদা সম্পােদনি স্বাদা য 

টিওস্টস সিা আদয়াজন কিা হয়। 

 

সাংেহ শাো বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন ও অন্যান্য প্রকাস্টশত প্রস্টতদবেন  

২.৫.৬ স্টনলাম পুিাতন ও অদকদজা মালামাল স্টবক্রদয়ি লদক্ষ্য স্টনলাম এি ্যববস্থা 

কিা হয়।   

 

সজনাদিল সিাি শাো বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন ও অন্যান্য প্রকাস্টশত প্রস্টতদবেন  
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ক্রস্টমক 

নম্বি 

কার্ যক্রম কম যসম্পােন সূচক স্টববিণ বাস্তবায়নকািী ইউস্টনট পস্টিমাপ পদ্ধস্টত এবাং উপািসূত্র সাধািণ 

মন্ত্যব 

৭ ২.৬ স্টবস্টিন্ন 

স্টেবস 

পালন/ 

উের্াপন 

 

২.৬.১ জাতীয় 

সশাক স্টেবস 

সিকাস্টি স্টনদে যশনা অনুর্ায়ী র্াাদর্াগ্য মর্ যাোয় স্টি কর্তযক জাতীয় 

সশাক স্টেবস পালন কিা হদয় াাদক। 

প্রশাসন স্টবিাগ বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন ও অন্যান্য প্রকাস্টশত প্রস্টতদবেন  

২.৬.২ স্টিি প্রস্টতষ্ঠা 

বাস্টষ যকী 

প্রস্টতবছি সকল কম যকতযা/কমচািীগদণি উপস্টস্থস্টতদত স্টিি প্রস্টতষ্ঠা 

বাস্টষ যকী উের্াপন কিা হদয় াাদক। 

প্রশাসন স্টবিাগ বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন ও অন্যান্য প্রকাস্টশত প্রস্টতদবেন  

২.৬.৩ মহান স্টবজয় 

স্টেবস 

সিকাস্টি স্টনদে যশনা অনুর্ায়ী র্াাদর্াগ্য মর্ যাোয় স্টি কর্তযক মহান 

স্টবজয় স্টেবস উের্াপন কিা হদয় াাদক। 

প্রশাসন স্টবিাগ বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন ও অন্যান্য প্রকাস্টশত প্রস্টতদবেন  

২.৬.৪ আন্তজযাস্টতক 

মার্তিাষা স্টেবস 

সিকাস্টি স্টনদে যশনা অনুর্ায়ী র্াাদর্াগ্য মর্ যাোয় স্টি কর্তযক 

আন্তজযাস্টতক মার্তিাষা স্টেবস পালন কিা হদয় াাদক। 

প্রশাসন স্টবিাগ বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন ও অন্যান্য প্রকাস্টশত প্রস্টতদবেন  

২.৬.৫ জাতীয় স্টশশু 

স্টেবস 

প্রস্টতবছি র্াাদর্াগ্য মর্ যাোয় জাতীয় স্টশশু স্টেবস পালন কিা হদয় 

াাদক। 

প্রশাসন স্টবিাগ বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন ও অন্যান্য প্রকাস্টশত প্রস্টতদবেন  

২.৬.৬ স্বাধীনতা 

স্টেবস 

সিকাস্টি স্টনদে যশনা অনুর্ায়ী র্াাদর্াগ্য মর্ যাোয় স্টি কর্তযক স্বাধীনতা 

স্টেবস উের্াপন কিা হদয় াাদক। 

প্রশাসন স্টবিাগ বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন ও অন্যান্য প্রকাস্টশত প্রস্টতদবেন  

৮ ২.৭ র্ানবাহন 

্যববস্থাপনা 

র্ানবাহন প্রোন স্টিদত কম যিত কম যকতযা/ কম যচািীগণদক স্টিকুইস্টজশদনি স্টিস্টিদত 

সিকাস্টি ও ্যবস্টিগত স্টবস্টিন্ন প্রদয়াজদন র্ানবাহন প্রোন কিা হয়।  

র্ানবাহন শাো বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন ও অন্যান্য প্রকাস্টশত প্রস্টতদবেন  

৯ ২.৮ 

ডিস্টমটস্টি 

্যববস্থাপনা 

২.৮.১ আবাসন স্টিদত প্রস্টশক্ষ্ণ েহণ কিদত আসা কম যকতযা/ কম যচািীগদণি 

আবাসদনি ্যববস্থা েহণ কিা হয়।  

ডিস্টমটস্টি শাো বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন ও অন্যান্য প্রকাস্টশত প্রস্টতদবেন  

২.৮.২ োবাি 

পস্টিদবশন 

স্টিদত প্রস্টশক্ষ্ণ েহণ কিদত আসা কম যকতযা/ কম যচািীগদণি োবাি 

এবাং স্টিদত কম যিত কম যকতযা/কম যচািীগদণি চাস্টহোি স্টিস্টিদত 

দুপুদিি োবাদিি ্যববস্থা েহণ কিা হয়। 

 

ডিস্টমটস্টি শাো বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন ও অন্যান্য প্রকাস্টশত প্রস্টতদবেন  

১০ ২.৯ স্টবস্টিন্ন 

প্রস্টতদবেন 

সপ্রিণ 

২.৯.১ মাস্টসক 

প্রস্টতদবেন 

মন্ত্রণালদয়ি স্টনদে যশনা অনুর্ায়ী স্টিি মাস্টসক প্রস্টতদবেন মন্ত্রণালদয় 

সপ্রিণ কিা হদয় াাদক। 

প্রশাসন স্টবিাগ বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন ও অন্যান্য প্রকাস্টশত প্রস্টতদবেন  

২.৯.২ মাস্টসক 

সমন্বয় সিাি 

অেগস্টত প্রস্টতদবেন 

 

মন্ত্রণালদয়ি স্টনদে যশনা অনুর্ায়ী স্টিি মাস্টসক সমন্বয় সিাি অেগস্টত 

প্রস্টতদবেন মন্ত্রণালদয় সপ্রিণ কিা হদয় াাদক। 

প্রশাসন স্টবিাগ বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন ও অন্যান্য প্রকাস্টশত প্রস্টতদবেন  
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ক্রস্টমক 

নম্বি 

কার্ যক্রম কম যসম্পােন সূচক স্টববিণ বাস্তবায়নকািী ইউস্টনট পস্টিমাপ পদ্ধস্টত এবাং উপািসূত্র সাধািণ 

মন্ত্যব 

২.৯.৩ অস্টিদর্াগ 

প্রস্টতকাি ্যববস্থাি 

প্রস্টতদবেন 

মন্ত্রণালদয়ি স্টনদে যশনা অনুর্ায়ী স্টিি অস্টিদর্াগ প্রস্টতকাি ্যববস্থাি 

মাস্টসক প্রস্টতদবেন মন্ত্রণালদয় সপ্রিণ কিা হদয় াাদক। 

প্রশাসন স্টবিাগ বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন ও অন্যান্য প্রকাস্টশত প্রস্টতদবেন  

২.৯.৪ মামলা 

সাংক্রামত্ম 

প্রস্টতদবেন 

মন্ত্রণালদয়ি স্টনদে যশনা অনুর্ায়ী স্টিি মামলা সাংক্রামত্ম মাস্টসক 

প্রস্টতদবেন মন্ত্রণালদয় সপ্রিণ কিা হদয় াাদক। 

প্রশাসন স্টবিাগ বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন ও অন্যান্য প্রকাস্টশত প্রস্টতদবেন  

২.৯.৫ জাতীয় 

শুদ্ধাচাি সকৌশল 

সম্পস্টকযত তত্রমাস্টসক 

প্রস্টতদবেন 

মন্ত্রণালদয়ি স্টনদে যশনা অনুর্ায়ী স্টিি জাতীয় শুদ্ধাচাি সকৌশল 

সম্পস্টকযত তত্রমাস্টসক প্রস্টতদবেন মন্ত্রণালদয় সপ্রিণ কিা হদয় াাদক। 

প্রশাসন স্টবিাগ বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন ও অন্যান্য প্রকাস্টশত প্রস্টতদবেন  
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সাংদর্াজনী  ৩ 

কম যসম্পােন লক্ষ্যমাত্রা অজযদনি সক্ষ্দত্র মাঠ পর্ যাদয়ি অন্যান্য কার্ যালদয়ি স্টনকট সুস্টনস্টে যষ্ট চাস্টহো  

 

প্রস্টতষ্ঠাদনি নাম সাংস্টিষ্ট কার্ যক্রম কম যসম্পােন 

সূচক 

উি প্রস্টতষ্ঠাদনি স্টনকট চাস্টহো/প্রতযাশা চাস্টহো/প্রতযাশাি 

সর্ৌস্টিকতা 

প্রতযাশা পূিণ না হদল সম্ভা্যব প্রিাব 

বাাংলাদেশ কৃস্টষ গদবষণা 

কাউস্টন্সল 

মানবসম্পে ্যববস্থাপনা 

ও সিা আদয়াজন 

স্টডস্টপস্টস ও সবাড য 

সিা 

আদয়াস্টজত সিায় প্রস্টতস্টনস্টধ সপ্রিণ স্টনদয়াগ/পদোন্নস্টত 

প্রোন 

স্টনদয়াগ ও পদোন্নস্টতি সক্ষ্দত্র সনস্টতবাচক 

প্রিাব পেদব 

কৃস্টষ সম্প্রসািণ অস্টধেপ্তি সিা আদয়াজন সবাড য সিা আদয়াস্টজত সিায় প্রস্টতস্টনস্টধ সপ্রিণ স্টনদয়াগ/পদোন্নস্টত 

প্রোন 

স্টনদয়াগ ও পদোন্নস্টতি সক্ষ্দত্র সনস্টতবাচক 

প্রিাব পেদব 

এস্টসআই স্টলিঃ  সিা আদয়াজন সবাড য সিা আদয়াস্টজত সিায় প্রস্টতস্টনস্টধ সপ্রিণ স্টনদয়াগ/পদোন্নস্টত 

প্রোন 

স্টনদয়াগ ও পদোন্নস্টতি সক্ষ্দত্র সনস্টতবাচক 

প্রিাব পেদব 

স্টহসাব স্টবিাগ অবসি উিি সুস্টবধাস্টে 

প্রোন 

েযাচুইটি ও ছুটি 

নগোয়ন 

েযাচুইটি ও ছুটি নগোয়ন প্রোদনি প্রদয়াজদন 

সাংস্টশস্নষ্ট কম যকতযা/কম যচািীি মূলদবতন স্টনধ যািণসহ 

প্রস্টতষ্ঠাদনি অন্যান্য  সেনা-পাওনাি স্টহসাব প্রোন। 

েযাচুইটি ও ছুটি 

নগোয়ন প্রোন 

েযাচুইটি ও ছুটি নগোয়দন স্থস্টবিতা সৃস্টষ্ট হদব 

অস্টডট সসল অবসি উিি সুস্টবধাস্টে 

প্রোন 

েযাচুইটি ও ছুটি 

নগোয়ন 

েযাচুইটি ও ছুটি নগোয়ন প্রোদনি প্রদয়াজদন 

সাংস্টশস্নষ্ট কম যকতযা/কম যচািীি মূলদবতন স্টনধ যািণসহ 

প্রস্টতষ্ঠাদনি অন্যান্য  সেনা-পাওনাি স্টহসাব 

র্াচাইকিণ 

েযাচুইটি ও ছুটি 

নগোয়ন প্রোন 

েযাচুইটি ও ছুটি নগোয়দন স্থস্টবিতা সৃস্টষ্ট হদব 

ওয়াকযশপ সমস্টশনাস্টি এন্ড 

সমইনদটন্যান্স স্টবিাগ 

র্ানবাহন ্যববস্থাপনা 

  

র্ানবাহন প্রোন র্ানবাহন সমূহ সচল িাো র্ানবাহন সমিামত ও 

িক্ষ্ণাদবক্ষ্দণি 

মােদম সচল িাো 

কম যকতযা/কম যচািীগণ স্টবস্টিন্ন সিকাস্টি 

সিা/সসস্টমনাদি অাংশেহণ, গদবষণা উপকিণ 

আনা-সনওয়াসহ অন্যান্য সাংস্টশস্নষ্ট কাজ 

সময়মত কিা কষ্টসাে হদব। 

 

 


