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উপ&�মস্টিণকা  (Preamble)

বাংলাদে�শ ধান গদেবষণা ইনস্টি�স্টি�উ� এ� প্�াস্টিতষ্ঠাস্টিনক �ক্ষতা বসৃ্টিদ্ধ,  স্বচ্ছতা ও জবাবস্টি�স্টি� সেজা��া� ক�া,
সুশাসন  সং�তক�ণ  এবং  সম্পদে��   র্থা র্থ  ব্ ব�া�  স্টিনস্টিIতক�দেণ�  মা� দেম  রূপকল্প  ২০২১  এ�   র্থা র্থ
বাস্তবায়দেন� লদেক্ষ্ - 

উপ-পস্টি�চালক (অর্থ� ও স্টি�সাব), বাংলাদে�শ ধান গদেবষণা ইনস্টি�স্টি�উ�

এবং

ম�াপস্টি�চালক, বাংলাদে�শ ধান গদেবষণা ইনস্টি�স্টি�উ� এ� মদে�  ২০২০ সাদেল� জুন  মাদেস�         তাস্টি�দেJ এই
বাস্টিষ�ক কম�সম্পা�ন চুস্টি&ত স্বাক্ষস্টি�ত �ল।
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এই চুস্টি&তদেত স্বাক্ষ�কা�ী উ2য়পক্ষ স্টিনম্নস্টিলস্টিJত স্টিবষয়সমূদে� সম্মত �দেলন:
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স্টিব্�’� স্টি�সাব স্টিব2াগ ও অস্টিO� সেসল এ� কম�সম্পা�দেন� সাস্টিব�ক স্টিচত্�
 (Overview Performance of BRRI Accounts Division and Audit

Cell)

সাম্প্�স্টিতক অজ�ন, চ্ াদেলঞ্জ এবং 2স্টিবষ্ ৎ পস্টি�কল্পনা 

 সাম্প্�স্টিতক বছ�সমূদে�� (৩ বছ�) প্�ধান অজ�নসমূ�: 

স্টিব্�’� গদেবষণা কা �&�ম সুষ্ঠ2াদেব পস্টি�চালনা� মূল চাস্টিলকা শস্টি&ত �দেলা  অদের্থ��  সংস্র্থান ক�া। আস্টির্থ�ক বাদেজ�
প্�নয়ণ,  ত�স্টিবল  ছাড়ক�ণ,  সকলপ্�কা�  আস্টির্থ�ক  সেলনদে�ন  সম্পা�নস�  সস্টিঠক  2াদেব  বাদেজ�  ব্ বস্র্থাপনা  ও
পস্টি�চালনা� কাজস্টি�ও স্টিব্�’� স্টি�সাব স্টিব2াগ কত ৃ�ক সম্পাস্টি�ত �দেয় র্থাদেক। স্টিবগত ০৩ (স্টিতন) বছদে� স্টিব্�’� ব�া5কৃত
বাদেজ�  বাস্তবায়ন  ক�া  �দেয়দেছ। সুষ্ঠ2াদেব  বাদেজ�  বাস্তবায়ন  ও  বন্�দেন�  লদেক্ষ সেকাOস্টি2স্টিত্তক ব্ ায়  কা �&�ম
পস্টি�চালনা স্টিনস্টিIত ক�া �দে দেছ। স্টিব্� স�� �প্ত�স� সকল আঞ্চস্টিলক কা �ালদেয়� অভ্ ন্ত�ীণ ও বস্টি�ঃ স্টিন�ীক্ষা কা �
�ালনাগা� সম্পন্ন �দেয়দেছ। 

 সমস্ া এবং চ্ াদেলঞ্জসমূ�:

সে�দেশ� জনসংখ্ া বসৃ্টিদ্ধ� সাদের্থ সাদের্থ স্টিব্�’� গদেবষণা কা �&�ম শস্টি&তশালী ক�দেণ� মা� দেম জলবায়ু চ্ াদেলঞ্জ
সেমাকাদেবলা এবং অব্ া�ত2াদেব ধাদেন� নতুন নতুন জাত উদ্2াবন ও উন্নয়দেন� জন্  প্�দেয়াজনীয় অদের্থ��
সংস্র্থান একান্ত প্�দেয়াজন। স্টিকন্তু চাস্টি��া মাস্টিফক বাদেজ� ব�া5  না পাওয়া সেগদেল ঘা�স্টিত বাদেজ� স্টি�দেয়
গদেবষণা কা �&�ম  পস্টি�চালনা ক�া কষ্টসা�  ব্ াপা�। এইদেক্ষদেত্� প্�দেয়াজনীয় গদেবষণা বাদেজদে�� সংস্র্থান
ক�া একান্ত প্�দেয়াজন।

 2স্টিবষ্ ৎ পস্টি�কল্পনা:

স্টিব্�� প্�ধান কা �ালয়স� ১১ (এগা�) স্টি� আঞ্চস্টিলক কা �ালদেয়� গদেবষণা কা �&�ম অব্ া�ত2াদেব পস্টি�চালনা� স্বাদের্থ�
MTBF  বাদেজদে��  আওতায়   ০৩  (স্টিতন)  বছদে��  জন্  তর্থা  ২০২০-২০২১, 2021-22 ও ২০২২-২৩
অর্থ�বছদে�� বাদেজ� প্�া&কলণপূব�ক বাদেজ� প্�স্তাব মন্ত্�ণালদেয় সেপশ ক�া �দেয়দেছ।

২০২০-২১ অর্থ�বছদে�� সম্2াব্  প্�ধান অজ�নসমূ�: 

* �াজস্ব বাদেজদে�� আওতায় ইদেতামদে�  =১০৯২৮.০০ লক্ষ �াকা বাদেজ� অনুদেমা�দেন� জন্  প্�স্তাব ক�া
�দেয়দেছ। �াজস্ব বাদেজদে��  অনকূদেল আগামী  জুলাই/২০ মাদেস বাদেজ� স্টিব2াজনস� ১ম স্টিকস্টিস্ত� অর্থ�
ছাদেড়� প্�স্তাব সেপশ ক�া �দেব।

* উ&ত প্�স্তাস্টিবত =১০৯২৮.০০ লক্ষ �াকা স্টিব্� স�� �প্ত�স� ১১ স্টি� আঞ্চস্টিলক কা �লদেয় বাদেজ� বা�5
স2া� মা� দেম স্টিবত�ণ ক�া �দেব।

* কম�চা�ীদে�� সেবতন 2াতাস্টি� স্টিনয়স্টিমত পস্টি�দেশাধ ক�া �দেব।

* অবস�জস্টিনত  াবতীয় আস্টির্থ�ক সুস্টিবধাস্টি� পস্টি�দেশাধ স্টিনস্টিIত ক�া �দেব।

 স্টিনধ�াস্টি�ত সমদেয়� মদে�  স�কাদে�� আয়দে াগ্  গ্ াস, স্টিবদ্যু্ ৎ, সে�স্টিলদেফান, সেপৌ�ক�, 2ূস্টিমক� ইত্ াস্টি� স্টিনয়স্টিমত
পস্টি�দেশাধ ক�া �দেব।

 বাদেজ� প্�নয়ণস� সকল প্�কা� আস্টির্থ�ক সেলনদে�দেন� স্টি�সাব সম্পা�ন ও সং�ক্ষণ, বাদেজ� ব্ বস্র্থাপনা ও পস্টি�চালনা সং&�ান্ত
 াবতীয় কাজ স্টি�সাব স্টিব2াগ কত ৃ�ক সম্পা�ন ক�া �দেব।

সেসকশন ১ 
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স্টিব্�� স্টি�সাব স্টিব2াদেগ� রূপকল্প (Vision), অস্টি2লক্ষ্  (Mission), সেকৌশলগত উদে5শ্ সমূ� 
(Strategic Objectives) এবং কা �াবস্টিল (Functions)

১.১ রূপকল্প 

জলবায়ু পস্টি�বত�দেন� কা�দেণ বস্টিধ�ত জনসংখ্ া� Jাদ্  স্টিনস্টিIতক�দেণ� লদেক্ষ্  উন্নত জাত ও প্� ুস্টি&ত উদ্2াবদেন

পস্টি�চাস্টিলত গদেবষণা কা �&�দেম� সাস্টিব�ক বাদেজ� ব্ বস্র্থাপনা স্টিনস্টিIত ও অদের্থ�� সে াগান অব্ া�ত �াJা। 

১.২ অস্টি2লক্ষ্  

গদেবষণা কা �&�ম অব্ া�ত �াJা� স্বাদের্থ� সুষম বাদেজ� প্�ণয়ন, ত�স্টিবল ছাড়ক�ণ এবং অদের্থ�� সেজাগান স্টি�দেয়
স�ায়তা ক�া।

১.৩ সেকৌশলগত উদে5শ্ সমূ�  

১.৩.১ স্টিব্�’� স্টি�সাব স্টিব2াগ ও অস্টিO� সেসদেল� সেকৌশলগত উদে5শ্ সমূ�

 গদেবষণা প্� ুস্টি&ত উদ্2াবন ও �স্তান্তদে�� প্�দেয়াজনীয় অদের্থ�� সে াগান ও ঘা�স্টিত বাদেজ� পু�ণ। 

 কম�সূস্টিচ ও উন্নয়ন প্�কল্প গ্��দেণ� মা� দেম প্�ধান কা �ালয়স� আঞ্চস্টিলক কা �ালয় সমূদে�� উন্নয়ন 

মূলক কাদেজ� বাদেজদে� অদের্থ�� সংস্র্থান।

 অবস� প্�াপ্ত কম�কত�া/কম�চা�ীদে��  াবতীয় চূড়ান্ত সে�না পাওনা পস্টি�দেশাধ।

  াবতীয় স্টিবল 2াউচাদে� অভ্ ন্ত�ীণ স্টিন�ীক্ষা,  অর্থ� বছ� সেশদেষ স�কাস্টি� স্টিন�ীক্ষা কা � সম্পা�ন এবং 

অস্টিO� আপস্টিত্ত স্টিনষ্পস্টিত্ত ক�া।

১.৩.২ আবস্টিশ্ ক  সেকৌশলগত উদে5শ্ সমূ�

১. �াপ্তস্টি�ক কম�কাদেন্O স্বচ্ছতা বসৃ্টিদ্ধ ও জবাবস্টি�স্টি� স্টিনস্টিIতক�ণ।

২. কম�সম্পা�দেন গস্টিতশীলতা আনয়ন ও সেসবা� মান বসৃ্টিদ্ধ।
৩. আস্টির্থ�ক ও সম্প� ব্ বস্র্থাপনা� উন্নয়ন।

১.৪ কা �াবস্টিল 

1. পরৃ্থক ব্ াংক স্টি�সাব সেJালা এবং সে  সেকান পাবস্টিলক ব্ াংদেক অনুদেমাস্টি�ত ব্ াংক স্টি�সাদেব� সেচক বইদেয়� 

মা� দেম অর্থ� উদেত্তালণ ক�া। 

2. ব্ দেয়� প্�কৃস্টিত অনু ায়ী পরৃ্থক পরৃ্থক স্টিবল তৈত�ী ক�া এবং Jাত অনু ায়ী পরৃ্থক নস্টির্থ সেJালা।
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3. স্টিবল ও 2াউচা� ব্ য় সেকাO অনু ায়ী অবশ্ ই স্টিলস্টিপবদ্ধ ক�া।

4. Oাবল কলাম ব্ াংক/& াশ বই সং�ক্ষণ ক�া এবং জান�াল ও Jস্টিতয়ান বস্টি� সং�ক্ষণ।

5. স�কাস্টি� স্টিবস্টিধ আদেলাদেক প্�দেয়াজনীয় স্টি�সাবপত্� সং�ক্ষণ ক�া।

৯.  অর্থ� বৎস� সেশদেষ সকল ব্ াংক স্টি�সাদেব� পরৃ্থক পরৃ্থক ব্ াংক সমন্বয় স্টিবব�ণী (Bank 

Reconciliation Statement) তৈত�ী ক�া। 

১০.  াবতীয় স্টিবল 2াউচা�, ভ্ া�, আয়ক� সে�স্টিজষ্টা� সং�ক্ষণ ক�া।

     ১১.  সকল প্�কা� ব্ য় বাদেজ�2ূ&ত ক�া।

     ১২.  স�কাস্টি� স্টিনয়দেম উৎসস্র্থদেল প্�দে াজ্  �াদে� আয়ক� ও ভ্ া� কত�ন এবং স�কাস্টি� সেকাষাগাদে� 

জমা�ানপূব�ক স�কাদে�� �াজস্ব আয় বসৃ্টিদ্ধ ক�া। 

     ১৩.  প্�দেত্ ক আস্টির্থ�ক বছ� সেশদেষ আয়-ব্ য় এ�  চূড়ান্ত স্টি�সাব স্টিবব�ণী প্�স্তুত ক�া। 

     ১৪.  আঞ্চস্টিলক কা �ালয় সমূদে�� মাস্টিসক ব্ য় স্টিবব�ণী  স্টি�সাব2ূ&ত কদে� কত ৃ�পদেক্ষ� অনুদেমা�ন গ্��ণ 

ক�া।

     ১৫.  তৈত্�মাস্টিসক স্টিকস্টিস্তদেত ছাড়কৃত অদের্থ�� উপদে াজন স্টি�সাব এস্টিজ অস্টিফস ও মন্ত্�ণালদেয় সেপ্��ণ। 

     ১৬.  প্�দেত্ ক আস্টির্থ�ক বছ� সেশদেষ স�কাস্টি� স্টিন�ীক্ষা সম্পা�ন ক�া। 

     ১৭.  অস্টিO� সেসদেল� মা� দেম সকল স্টিবল/2াউচাদে�� অভ্ ন্ত�ীণ স্টিন�ীক্ষা ক�া।

     ১৮.  অস্টিO� আপস্টিত্ত স্টিনষ্পস্টিত্ত� জন্  স্টিবএস জবাব তৈত�ী এবং স্টিদ্ব-পক্ষীয়/স্টিত্�-পক্ষীয় অস্টিO� কস্টিমস্টি�� 

স2া�

            আদেয়াজন ক�া।

     ১৯.   স্টিবস্টি2ন্ন আস্টির্থ�ক স্টিবষদেয়� উপ� স্টিবস্টিধ-স্টিবধাদেন� আদেলাদেক মতামত প্��ান। 

     ২০.   সকল কম�কত�া/কম�চা�ী� সমদেয় সমদেয় সেবতন স্টিনধ�া�ণ এবং অস্টিO� সেসদেল� মা� দেম  াচাই।

     ২১.   অস্টিO� আপস্টিত্ত সং&�ান্ত তথ্ াস্টি� সং�ক্ষণ এবং এত�সং&�ান্ত তথ্ াস্টি� স্টিনয়স্টিমত মন্ত্�ণালদেয় 

সেপ্��ণ।
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সেসকশন-২
স্টিবস্টি2ন্ন কা �&�দেম�  চূড়ান্ত ফলাফল/প্�2াব (Outcome/Impact)

চূড়ান্ত ফলাফল/প্�2াব
(Outcome/Impact

কম�সম্পা�ন সূচক
(Performan

ce
Indicators)

একক
(Unit)

প্�কৃত লক্্ষ মাত্�া
২০২০-২১

প্�দেক্ষপণ স্টিনধ�াস্টি�ত লক্্ষ মাত্�া অজ�দেন� সেক্ষদেত্�
সে ৌর্থ2াদেব �াস্টিয়ত্বপ্�াপ্ত

মন্ত্�ণালয়/স্টিব2াগ/সংস্স্র্থাসমূদে�� নাম

উপাত্তসূত্�
(Source of

Data)
২০১৮-১৯ ২০১৯-২০* ২০২১-২২ ২০২২-২৩

বাদেজ� প্�নয়ণ    বাদেজ� প্�া&কলন ও
প্�দেক্ষপণ

 লক্ষ �াকা ১০৫৭৬.৬৬ ১০৪৬৫.৭৬ ১০৯২৮.০০ ১২৯৩৮.৩৯ ১৩৫৯৪.৮০
স্টিব্� স্টি�সাব স্টিব2াগ, পস্টি�কল্পনা  মূল্ ায়ণ 
স্টিব2াগ, কৃস্টিষ মন্ত্�ণালয় ও অর্থ� স্টিব2াগ

বাদেজ� পস্টি�পত্�-১ 
ও ২ ও বাদেজ� বই

ত�স্টিবল ছাড় তৈত্�মাস্টিসক অর্থ� 
প্�াস্টিপ্ত স্টিনস্টিIত ক�া % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

স্টিব্�, কৃস্টিষ মন্ত্�ণালয় ও অর্থ� স্টিব2াগ ত�স্টিবল ছাদেড়� 
প্�স্তাব, স�কাস্টি� 
আদে�শ

বাদেজ� ব�া5 প্��ান স্টিনস্টিIত ক�া  তৈত্�মাস্টিসক বাদেজ� 
ব�া5 প্��ান স্টিনস্টিIত 
ক�া 

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
স্টিব্� স্টি�সাব স্টিব2াগ, কৃস্টিষ মন্ত্�ণালয় ও অর্থ� 
স্টিব2াগ

সেবতন স্টিবল, সেবতন 
বই

জনবদেল� স্টিনয়স্টিমত সেবতন-2াতাস্টি� 
পস্টি�দেশাধ ক�া 

সেবতন- 2াতাস্টি� প্��ান % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ স্টিব্�, কৃস্টিষ মন্ত্�ণালয় ও অর্থ� স্টিব2াগ স্টিব্� স্টি�সাব স্টিব2াগ

গদেবষণা কা �&�দেম অর্থ� ব�া5 স্টিনস্টিIত 
ক�া

গদেবষণা বাদেজ� প্��ান 
% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

স্টিব্�, কৃস্টিষ মন্ত্�ণালয় ও অর্থ� স্টিব2াগ গদেবষণা স্টিব2াগ ও 
আঃ কাঃ এ� 
গদেবষনা চাস্টি��াপত্�

শ্�স্টিমক ও আনসা�দে�� সেবতন স্টিবল 
পস্টি�দেশাধ স্টিনস্টিIত ক�া

শ্�স্টিমক মজু�ী ও 
আনসা�দে�� সেবতন স্টিবল
প্��ান

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
স্টিব্� স্টি�সাব স্টিব2াগ, Jামা� ব্ বস্র্থাপনা 
স্টিব2াগ, প্�শাসন স্টিব2াগ, কৃস্টিষ মন্ত্�ণালয় ও
অর্থ� স্টিব2াগ

শ্�স্টিমক ও আনসা� 
সেবতন স্টিবল, নস্টির্থ

অবস� জস্টিনত  াবতীয় আস্টির্থ�ক পাওনাস্টি� 
পস্টি�দেশাধ ক�া

নগ�ায়ন ও কল্ ান 
ত�স্টিবদেল� চূড়ান্ত 
পাওনা পস্টি�দেশাধ 
স্টিনস্টিIত ক�া

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

স্টিব্� স্টি�সাব স্টিব2াগ, প্�শাসন স্টিব2াগ, কৃস্টিষ 
মন্ত্�ণালয় ও অর্থ� স্টিব2াগ

স্টিব্�� প্�শাসস্টিনক 
আদে�শপত্�

অবস� জস্টিনত  াবতীয় আস্টির্থ�ক পাওনাস্টি� 
পস্টি�দেশাধ ক�া

অঃ 2ঃ ত�স্টিবদেল� 
চূড়ান্ত পা�না 
পস্টি�দেশাধ স্টিনস্টিIত ক�া

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
স্টিব্� স্টি�সাব স্টিব2াগ, প্�শাসন স্টিব2াগ, কৃস্টিষ 
মন্ত্�ণালয় ও অর্থ� স্টিব2াগ

স্টিব্�� প্�শাসস্টিনক 
আদে�শপত্�

অবস� জস্টিনত  াবতীয় আস্টির্থ�ক পাওনাস্টি� 
পস্টি�দেশাধ ক�া

গ্র্ াচুইস্টি� চূড়ান্ত 
পাওনা পস্টি�দেশাধ 
স্টিনস্টিIত ক�া

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
স্টিব্� স্টি�সাব স্টিব2াগ, প্�শাসন স্টিব2াগ, কৃস্টিষ 
মন্ত্�ণালয় ও অর্থ� স্টিব2াগ

স্টিব্�� প্�শাসস্টিনক 
আদে�শপত্�

স্টিন�ীক্ষা কা � কা� ্  সম্পা�ন ক�া অভ্ ন্ত�ীণ স্টিন�ীক্ষা 
কাজ সম্পা�ন স্টিনস্টিIত 
ক�া

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
স্টিব্� স্টি�সাব স্টিব2াগ, অস্টিO� সেসল কৃস্টিষ 
মন্ত্�ণালয় ও স�কাস্টি� স্টিন�ীক্ষা �ল

আঞ্চস্টিলক কা �ালয় 
সমূদে�� স্টিন�ীক্ষা 
প্�স্টিতদেব�ন

* ২০১৯-২০ অর্থ� বছদে�� লক্ষ্ মাত্�া
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সেসকশন ৩

সেকৌশলগত উদে5শ্ , অগ্�াস্টিধকা�, কা �&�ম, কম�সম্পা�ন সূচক এবং লক্ষমাত্�াসমূ�  

সেকৌশলগত
উদে5শ্ 

(Strategi
c

Objective
s)

সেকৌশলগত
উদে5দেশ্ � মান
(Weight

of
Strategi

c
Objectiv

e)

কা �&�ম
(Activities)

কম�সম্পা�ন
সূচক

(Perfor
mance

Indicato
rs)

গণনা
পদ্ধস্টিত

(Calcul
ative

matho
d)

একক
(Unit)

কম�সম্পা�ন
সূচদেক� মান
(Weig
ht of

Perfor
mance
Indica
tors)

প্�কৃত অজ�ন লক্্ষ মাত্�া/স্টিনণ�ায়ক ২০২০-২১
(Target/Criteria Value for FY

2020-21)

প্�দেক্ষপণ
(Proje
ction)
২০২১-২২

প্�দেক্ষপণ
(Proje
ction)
২০২২-২৩

২০১৮-১৯ ২০১৯-
২০*

অসাধা�ণ অস্টিত
উত্ত

ম

উত্ত
ম

চস্টিলত
মান

চস্টিলত
মাদেন�
স্টিনদেম্ন

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

 প্� ুস্টি&ত উদ্2াবন
  ও �স্তান্তদে�

 প্�দেয়াজনীয়
   অদের্থ�� সে াগান ও
 বাদেজ�

বাস্তবায়ন।

৩৫

১.  ১ MTBF  এ�
  আওতায় বাদেজ� প্�া&কলন

 ও প্�দেক্ষপন

১.১.   ১ বাদেজ�
  প্�া&কলন ও

প্�দেক্ষপণ
সমস্টিষ্ট  লক্ষ �াকা ৫ ১০৫৭৬.৬৬ ১০৪৬৫.৭

৬
১০৯২৮.

০০
৯৮৩০ ৮৭৪২ ৭৬৫০ ৬৭৭৫ ১২৯৩৮.৩৯ ১৩৫৯৪.৮

০

১.২ তৈত্�মাস্টিসক স্টিকস্টিস্তদেত 
ত�স্টিবল ছাড় স্টিনস্টিIত ক�ণ

১.২.১ 
তৈত্�মাস্টিসক অর্থ� 
প্�াস্টিপ্ত স্টিনস্টিIত
ক�া

গড় % ৮ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

১.৩ তৈত্�মাস্টিসক স্টিকস্টিস্তদেত 
স�� �প্ত� ও ১১ স্টি� আঃ 
কাঃ বাদেজ� ব�া5 প্��ান 
স্টিনস্টিIত ক�া

১.৩.১ 
তৈত্�মাস্টিসক 
বাদেজ� ব�া5 
প্��ান স্টিনস্টিIত 
ক�া 

গড় % ৯ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

১.৪ সকল কম�চা�ী� সেবতন-
2াতাস্টি� পস্টি�দেশাধ

১.৪.১ সেবতন- 
2াতাস্টি� প্��ান

গড় % ৬ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

১.৫ গদেবষণা বাদেজ� স্টিনস্টিIত
ক�া

১.৫.১ গদেবষণা
বাদেজ� প্��ান 

গড় % ৭ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

২। পন্  ও 
সেসবা� ব্ ব�া� ও 
মূলধন Jাদেত 
প্�াপ্ত ত�স্টিবল 
স্টিবত�ণ

১৫ ২.১ স্টি�সাব স্টিব2াদেগ 
�াস্টিJলকৃত শ্�স্টিমক মজু�ী ও 
আনসা�দে�� সেবতন স্টিবল 
পস্টি�দেশাধ স্টিনস্টিIত ক�া

২.১.১ শ্�স্টিমক 
মজু�ী ও 
আনসা�দে�� 
সেবতন স্টিবল 
প্��ান

গড় % ৭ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

২.২ স্টি�সাব স্টিব2াদেগ 
�াস্টিJলকৃত স�কাদে�� 

২.২.১ সকল 
স্টিবল পস্টি�দেশাধ

গড় % ৪ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০
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সেকৌশলগত
উদে5শ্ 

(Strategi
c

Objective
s)

সেকৌশলগত
উদে5দেশ্ � মান
(Weight

of
Strategi

c
Objectiv

e)

কা �&�ম
(Activities)

কম�সম্পা�ন
সূচক

(Perfor
mance

Indicato
rs)

গণনা
পদ্ধস্টিত

(Calcul
ative

matho
d)

একক
(Unit)

কম�সম্পা�ন
সূচদেক� মান
(Weig
ht of

Perfor
mance
Indica
tors)

প্�কৃত অজ�ন লক্্ষ মাত্�া/স্টিনণ�ায়ক ২০২০-২১
(Target/Criteria Value for FY

2020-21)

প্�দেক্ষপণ
(Proje
ction)
২০২১-২২

প্�দেক্ষপণ
(Proje
ction)
২০২২-২৩

২০১৮-১৯ ২০১৯-
২০*

অসাধা�ণ অস্টিত
উত্ত

ম

উত্ত
ম

চস্টিলত
মান

চস্টিলত
মাদেন�
স্টিনদেম্ন

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

আয়দে াগ্  সকল গ্ াস, 
স্টিবদ্যু্ ৎ, সে�স্টিলদেফান, 
সেপৌ�ক�, 2ুস্টিমক� ইত্ াস্টি� 
স্টিবল  র্থা সমদেয় পস্টি�দেশাধ
২.৩ প্��ানকৃত  াবতীয় 
স্টিবল 2াউচা� সের্থদেক আয়ক� 
ও ভ্ া� কত�ণ কদে� 
স�কাদে�� �াজস্ব আয় বসৃ্টিদ্ধ
ক�া

২.৩.১ 
স�কাদে�� 
�াজস্ব আয় 
বসৃ্টিদ্ধ ক�া

গড় % ৪ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

৩। 
অবস�প্�াপ্ত 
কম�চা�ীদে�� অবস�
জস্টিনত  সুস্টিবধাস্টি� 
সং&�ান্ত সকল 
পাওনাস্টি� পস্টি�দেশাধ 
ক�া।

২০

৩.১ অস্টিফস আদে�দেশ� 
সেপ্�স্টিক্ষদেত ছুস্টি� নগ�ায়ন ও 
কল্ াণ ত�স্টিবদেল� চূড়ান্ত 
পাওনা পস্টি�দেশাধ ক�া

৩.১.১ নগ�ায়ন
ও কল্ ান 
ত�স্টিবদেল� 
চূড়ান্ত পাওনা 
পস্টি�দেশাধ 
স্টিনস্টিIত ক�া

গড় % ৬ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

৩.২ অস্টিফস আদে�দেশ� 
সেপ্�স্টিক্ষদেত অঃ 2ঃ ত�স্টিবদেল�
চূড়ান্ত পা�না পস্টি�দেশাধ ক�া

৩.২.১ অঃ 2ঃ 
ত�স্টিবদেল� 
চূড়ান্ত পা�না 
পস্টি�দেশাধ 
স্টিনস্টিIত ক�া

গড় % ৭ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

৩.৩ অস্টিফস আদে�দেশ� 
সেপ্�স্টিক্ষদেত গ্র্ াচুইস্টি� চূড়ান্ত 
পাওনা পস্টি�দেশাধ ক�া

৩.৩.১ 
গ্র্ াচুইস্টি� 
চূড়ান্ত পাওনা 
পস্টি�দেশাধ 
স্টিনস্টিIত ক�া

গড় % ৭ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

৪। স্টিন�ীক্ষা কাজ 
সম্পা�ন ও অস্টিO� 
আপস্টিত্ত স্টিনষ্পস্টিত 
ক�া।

৫ ৪.১ স্টিব্� স�� �প্ত� ও ১১ 
স্টি� আঃ কাঃ এ� অভ্ ন্ত�ীণ
স্টিন�ীক্ষা কাজ সম্পা�ন

৪.১.১ 
অভ্ ন্ত�ীণ 
স্টিন�ীক্ষা কাজ 
সম্পা�ন স্টিনস্টিIত
ক�া

গড় % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০
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সেকৌশলগত
উদে5শ্ 

(Strategi
c

Objective
s)

সেকৌশলগত
উদে5দেশ্ � মান
(Weight

of
Strategi

c
Objectiv

e)

কা �&�ম
(Activities)

কম�সম্পা�ন
সূচক

(Perfor
mance

Indicato
rs)

গণনা
পদ্ধস্টিত

(Calcul
ative

matho
d)

একক
(Unit)

কম�সম্পা�ন
সূচদেক� মান
(Weig
ht of

Perfor
mance
Indica
tors)

প্�কৃত অজ�ন লক্্ষ মাত্�া/স্টিনণ�ায়ক ২০২০-২১
(Target/Criteria Value for FY

2020-21)

প্�দেক্ষপণ
(Proje
ction)
২০২১-২২

প্�দেক্ষপণ
(Proje
ction)
২০২২-২৩

২০১৮-১৯ ২০১৯-
২০*

অসাধা�ণ অস্টিত
উত্ত

ম

উত্ত
ম

চস্টিলত
মান

চস্টিলত
মাদেন�
স্টিনদেম্ন

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

৪.২ স্টিব্� স�� �প্ত� ও ১১ 
স্টি� আঃ কাঃ এ� স�কাস্টি� 
স্টিন�ীক্ষা কাজ সম্পা�দেন 
স�ায়তা ক�া

৪.২.১ স�কাস্টি�
স্টিন�ীক্ষা কাজ 
সম্পা�দেন 
স�ায়তা স্টিনস্টিIত
ক�া

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

* ২০১৯-২০ অর্থ� বছদে�� লক্ষ্ মাত্�া
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স্টিব্�’� স্টি�সাব স্টিব2াদেগ� আবস্টিশ্ ক সেকৌশলগত উদে5শ্ সমূ�, ২০২০-২১
(সেমা� মান-২৫)

কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬

সেকৌশলগত
উদে5দেশ্ � মান

(Weight of
Strategic

Objectives)

কা �&�ম
(Activities)

কম�সম্পা�ন সুচক
(Performance Indicator) একক

(Unit)

কম�সম্পা�ন
সূচদেক� মান

(Weight of
Performanc

e
Indicator)

লক্ষ্ মাত্�া� মান  ২০২০-২১

অসাধা�ণ
(Excellent

)

অস্টিত উত্তম
(Very
Good)

উত্তম
(Good)

চলস্টিত মান
(Fair)

চলস্টিতমাদেন�
স্টিনদেম্ন

(Poor)

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১১

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

[১.১.১] এস্টিপএ’� সকল তৈত্�মাস্টিসক প্�স্টিতদেব�ন
 ওদেয়বসাইদে� প্�কাস্টিশত

সংখ্ া ২ ৪ - - - -

[১.১.২] এস্টিপএ স্টি�দেম� মাস্টিসক স2া অনুস্টিষ্ঠত সংখ্ া ১ ১২ ১১ - - -

[১.২] শুদ্ধাচা�/   উত্তম চচ�া� স্টিবষদেয়
  অংশীজনদে�� সদেh মতস্টিবস্টিনময়

[১.২.১] মতস্টিবস্টিনময় স2া অনুস্টিষ্ঠত সংখ্ া ২ ৪ ৩ ২ - -

[১.৩]    অস্টি2দে াগ প্�স্টিতকা� ব্ বস্র্থা স্টিবষদেয়
 সেসবাগ্��ীতা /  অংশীজনদে�� অবস্টি�তক�ণ

[১.৩.১]অবস্টি�তক�ণ স2া আদেয়াস্টিজত সংখ্ া ২ ৪ ৩ ২ - -

[১.৪]    সেসবা প্��ান প্�স্টিতশ্রুস্টিত স্টিবষদেয়
 সেসবাগ্��ীতাদে�� অবস্টি�তক�ণ

[১.৪.১]অবস্টি�তক�ণ স2া আদেয়াস্টিজত          সংখ্ া ২ ৪ ৩ ২ -

[১.৫] তথ্  বাতায়ন �ালনাগা� সং&�ান্ত
তৈত্�মাস্টিসক প্�স্টিতদেব�ন উ�ব�তন কত ৃ�পদেক্ষ�

স্টিনক� সেপ্��ণ
[১.৫.১]  তৈত্�মাস্টিসক প্�স্টিতদেব�ন সেপ্�স্টি�ত          সংখ্ া ২ ৪ ৩

৮

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

[২.২] উদ্2াবনী /কু্ষদ্� উন্নয়ন উদেদ্ াগ
বাস্তবায়ন

[২.২.১] নূনতম একস্টি� উদ্2াবনী /কু্ষদ্� উন্নয়ন
উদেদ্ াগ চালুকৃত

সংখ্ া ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ -

[২.৩] কম�চা�ীদে�� প্�স্টিশক্ষণ প্��ান
[২.৩.১]     প্�দেত্ ক কম�চাস্টি�� জন্ প্�স্টিশক্ষণ

আদেয়াস্টিজত
জনঘন্�া ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ -
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কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬

[২.৩.২]     ১০ম সেগ্�O ও তদ্যু�ব� প্�দেত্ ক
     কম�চা�ীদেক এস্টিপএ স্টিবষদেয় প্��ত্ত প্�স্টিশক্ষণ

জনঘন্�া ১ ৫ ৪ - - -

[২.৪] এস্টিপএ বাস্তবায়দেন প্�দেনা�না প্��ান
[২.৪.১] নু্ নতম একস্টি� আওতাধীন �প্ত�/
একজন কম�চা�ীদেক এস্টিপএ বাস্তবায়দেন� জন্ 

প্�দেনা�না প্��ানকৃত
সংখ্ া ১ ১ - - - -

৬

[৩.১] বাস্টিষ�ক &�য় পস্টি�কল্পনা বাস্তবায়ন [৩.১.১] &�য় পস্টি�কল্পনা অনু ায়ী &�য় সম্পাস্টি�ত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - -

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

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[৩.৩] অস্টিO� আপস্টিত্ত স্টিনষ্পস্টিত্ত কা �&�দেম�
উন্নয়ন

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

[৩.৪] �ালনাগা�কৃত স্র্থাব� ও অস্র্থাব�
সম্পস্টিত্ত� তাস্টিলকা উধ�তন অস্টিফদেস সেপ্��ণ

[৩.৪.১] �ালনাগা�কৃত স্র্থাব� ও অস্র্থাব�
সম্পস্টিত্ত� তাস্টিলকা উধ�তন অস্টিফদেস সেপ্�স্টি�ত

তাস্টি�J ১ ১৫-১২-২০ ১৪-০১-২১ ১৫-২-২১ - -
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আস্টিম উপ-পস্টি�চালক (অর্থ� ও স্টি�সাব), গণপ্�জাতন্ত্�ী বাংলাদে�শ স�কাদে�� বাংলাদে�শ ধান গদেবষণা
ইনস্টি�স্টি�উদে�� ম�াপস্টি�চালক মদে�া�দেয়�  স্টিনক� অhীকা� ক�স্টিছ সে ,  এই চুস্টি&তদেত বস্টিণ�ত ফলাফল
অজ�দেন সদেচষ্ট র্থাকব। 

আস্টিম,  ম�াপস্টি�চালক,  বাংলাদে�শ  ধান  গদেবষণা  ইনস্টি�স্টি�উ�,  উপ-পস্টি�চালক  (অর্থ�  ও  স্টি�সাব),
বাংলাদে�শ ধান গদেবষণা ইনস্টি�স্টি�উ� এ� স্টিনক� অhীকা� ক�স্টিছ সে ,  এই চুস্টি&তদেত বস্টিণ�ত ফলাফল
অজ�দেন প্�দেয়াজনীয় স�দে াস্টিগতা প্��ান ক�ব।

স্বাক্ষস্টি�ত:
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সংদে াজনী-১
শব্�সংদেক্ষপ

&�স্টিমক

নম্ব�
শব্�সংদেক্ষপ স্টিবব�ণ

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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সংদে াজনী-২
কম�সম্পা�ন সূচকসমূ�, বাস্তবায়নকা�ী কা �ালয়সমূ� এবং পস্টি�মাপ পদ্ধস্টিত-এ� স্টিবব�ণ

&�স্টিম
ক

নম্ব�

কা �&�ম কম�সম্পা�ন
সূচক

কা �&�সেম� স্টিবব�ণ বাস্তবায়নকা�ী অনুস্টিব2াগ, অস্টিধশাJা,
শাJা

প্��ত্ত প্�মাণক প্�মাণদেক� উপাত্তসূত্�

1। ১.  ১ MTBF
  এ� আওতায়

 বাদেজ�
 প্�া&কলন ও

প্�দেক্ষপন

১.১.   ১ বাদেজ�
  প্�া&কলন ও

প্�দেক্ষপণ

গদেবষণা কা �&�ম ও জনবদেল� 
সেবতন-2াতাস্টি�, সম্প� সংগ্��, 
স্টিনম�াণপূত� ব্ দেয়� বাদেজ� 
প্�ণয়ন।

স্টিব্�’� স্টি�সাব স্টিব2াগ, কৃস্টিষ মন্ত্�ণালয়, 
অর্থ� মন্ত্�ণালয়।

বাদেজ� ব�া5 বই, পস্টি�পত্�, 
প্�স্তাব স্টিবব�ণী

কৃস্টিষ ও অর্থ� মন্ত্�ণালয় কত ৃ�ক 
জা�ীকৃত পস্টি�পত্� এবং বাদেজ� ব�া5
বই। 

2। ১.২ 
তৈত্�মাস্টিসক 
স্টিকস্টিস্তদেত 
ত�স্টিবল ছাড় 
স্টিনস্টিIত ক�ণ

১.২.১ 
তৈত্�মাস্টিসক অর্থ� 
প্�াস্টিপ্ত স্টিনস্টিIত 
ক�া

তৈত্�মাস্টিসক স্টিকস্টিস্তদেত অর্থ� ছাদেড়�
প্�স্তাব সেপশ ও ত�স্টিবল ছাড়।

স্টিব্�’� স্টি�সাব স্টিব2াগ, কৃস্টিষ মন্ত্�ণালয়, 
অর্থ� মন্ত্�ণালয় ও এস্টিজ অস্টিফস।

অর্থ� ছাদেড়� প্�স্তাব, স্টিজও ও স্টিবল মন্ত্�ণালয় কত ৃ�ক অর্থ� অবমুস্টি&ত� 
স্টিজও ও পস্টি�পত্�।

3। ১.৩ 
তৈত্�মাস্টিসক 
স্টিকস্টিস্তদেত 
স�� �প্ত� ও
১১ স্টি� আঃ 
কাঃ বাদেজ� 
ব�া5 প্��ান 
স্টিনস্টিIত ক�া

১.৩.১ 
তৈত্�মাস্টিসক 
বাদেজ� ব�া5 
প্��ান স্টিনস্টিIত 
ক�া 

স্টিব্� স�� �প্ত� ও ১১স্টি� আঃ কাঃ
প্�স্তাস্টিবত বাদেজদে�� আদেলাদেক 
ব�া5 ও ত�স্টিবল ছাড়।

স্টিব্� প্�ধান কা �ালদেয়� স্টি�সাব স্টিব2াগ ও
১১স্টি� আঞ্চস্টিলক কা �ালয়।

আঞ্চস্টিলক কাঃ এ� বাদেজ� ব�া5 
স্টিবব�ণী

স্টিব্� স্টি�সাব স্টিব2াগ ওআঃ কাঃ সমূদে�� 
প্�স্তাস্টিবত বাদেজ� এবং ব�া5কৃত 
বাদেজ� প্�স্টিতদেব�ন। 

4। ১.৪ সকল 
কম�চা�ী� 
সেবতন-2াতাস্টি�
পস্টি�দেশাধ

১.৪.১ সেবতন- 
2াতাস্টি� প্��ান

স্টিব্�’� প্�ধান কা �ালয় ও ১১ স্টি� 
আঞ্চস্টিলক কা �ালদেয় কম��ত 
জনবদেল� মাস্টিসক সেবতন 2াতাস্টি� 
পস্টি�দেশাধ স্টিনস্টিIত ক�া।

স্টিব্�’� স্টি�সাব স্টিব2াগ, প্�শাসন স্টিব2াগ 
ও ১১ স্টি� আঞ্চস্টিলক কা �ালদেয়� স্টি�সাব 
শাJা।

স্টিব্� প্�ধান ও আঃ কাঃ মাস্টিসক সেবতন
স্টিবল

সেবতন 2াতাস্টি�� স্টিবল এবং সংস্টিশ্লষ্ট 
সে�স্টিজষ্টা� ও নস্টির্থপত্�।

5। ১.৫ গদেবষণা 
বাদেজ� স্টিনস্টিIত

১.৫.১ সেগদেবষণা
বাদেজ� প্��ান 

স্টিব্�’� প্�ধান কা �ালদেয়� ১৯ স্টি� 
গদেবষণা স্টিব2াগ এবং ১১ স্টি� 

কৃস্টিষ মন্ত্�ণালয়, অর্থ� মন্ত্�ণালয়, 
স্টিব্�’� পস্টি�কল্পনা ও মূল্ ায়ন স্টিব2াগ ও 

বাদেজ� বস্টি�, গদেবষণা চাস্টি��াপত্�, 
ব�াদে5� কস্টিপ ও সংস্টিশ্লষ্ট নস্টির্থপত্�।

স্টিব্� প্�ধান কা �ালয় ও ১১স্টি� আঃ 
কা �ালদেয়� আস্টির্থ�ক স্টি�সাব সং&�ান্ত 
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&�স্টিম
ক

নম্ব�

কা �&�ম কম�সম্পা�ন
সূচক

কা �&�সেম� স্টিবব�ণ বাস্তবায়নকা�ী অনুস্টিব2াগ, অস্টিধশাJা,
শাJা

প্��ত্ত প্�মাণক প্�মাণদেক� উপাত্তসূত্�

ক�া আঞ্চস্টিলক কা �ালদেয়� গদেবষণা 
কা �&�দেম� অদের্থ�� সে াগান স্টিনস্টিIত
ক�া।

স্টিব্�’� স্টি�সাব স্টিব2াগ নস্টির্থ, স্টিবস্টি2ন্ন প্�স্টিতদেব�ন এবং 
বাদেজ� বই।

6। ২.১ স্টি�সাব 
স্টিব2াদেগ 
�াস্টিJলকৃত 
শ্�স্টিমক মজু�ী 
ও 
আনসা�দে�� 
সেবতন স্টিবল 
পস্টি�দেশাধ 
স্টিনস্টিIত ক�া

২.১.১ শ্�স্টিমক 
মজু�ী ও 
আনসা�দে�� 
সেবতন স্টিবল 
প্��ান

কম��ত সকল শ্�স্টিমক আনসা�দে��
মুজস্টি� স্টিবল প�স্টি�দেশা ক�া।

স্টিব্� স্টি�সাব স্টিব2াগ, Jামা� ব্ বস্র্থাপনা 
স্টিব2াগ, স্টিন�াপত্তা শাJা

শ্�স্টিমক �াস্টিজ�া শী�, আনসা� 
�াস্টিজ�া শী�, স্টিবল ও সংস্টিশ্লষ্ট 
নস্টির্থপত্�

শ্�স্টিমক ও আনসা� স্টিবল এবং 
সংস্টিশ্লষ্ট নস্টির্থপত্�

7। ২.২ স্টি�সাব 
স্টিব2াদেগ 
�াস্টিJলকৃত 
স�কাদে�� 
আয়দে াগ্  
সকল গ্ াস, 
স্টিবদ্্যু ৎ, 
সে�স্টিলদেফান, 
সেপৌ�ক�, 
2ুস্টিমক� 
ইত্ াস্টি� স্টিবল 
 র্থা সমদেয় 
পস্টি�দেশাধ

২.২.১ সকল 
স্টিবল পস্টি�দেশাধ

স্টিব্�’� প্�ধান কা �ালয় ও ১১ স্টি�
আঞ্চস্টিলক  কা �ালদেয়�  আয়দে াগ্ 
গ্ াস,  স্টিবদ্্যু ৎ,  সে�স্টিলদেফান,
সেপৌ�ক�,  2ূস্টিমক�  ইত্ াস্টি�
অগ্�াস্টিধকা�  স্টি2স্টিত্তদেত
পস্টি�দেশাধ। 

স্টিব্�  প্�ধান  কা �ালদেয়�  ইমা�ত  ও
স্টিনম�াণ  স্টিব2াগ,  Jামা�  ব্ বস্র্থাপনা
স্টিব2াগ,  স্টি�াসব  স্টিব2াগ  ও  ১১স্টি�
আঞ্চস্টিলক কা �ালয়।

সংস্টিশ্লষ্ট স্টিবল 2াউচা� ও নস্টির্থপত্�। সংস্টিশ্লষ্ট স্টিব2াগ ও শাJা� এবং স্টি�সাব
স্টিব2াদেগ� স্টিবল 2াউচা� ও নস্টির্থপত্�।

8। ২.৩ 
প্��ানকৃত 

২.৩.১ 
স�কাদে�� 

��পত্� স্টিবস্টি&�, স্টিনলাম, বীজ ধান
স্টিবস্টি&� এবং স্টিবস্টি2ন্ন Jাদেত অস্টিজ�ত

স্টিব্�  প্�ধান  কা �ালদেয়�  ,  Jামা�
ব্ বস্র্থাপনা  স্টিব2াগ,  সে�া�  শাJা,

স�কা�ী সেকাষাগাদে� আয়ক� ও ভ্ া�
জমা� তাস্টিলকা ও চালাদেন� কস্টিপ।

অবস�প্�াপ্ত  কম�কত�া ও
কম�চা�ীদে��  ব্ স্টি&তগত  নস্টির্থ,
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&�স্টিম
ক

নম্ব�

কা �&�ম কম�সম্পা�ন
সূচক

কা �&�সেম� স্টিবব�ণ বাস্তবায়নকা�ী অনুস্টিব2াগ, অস্টিধশাJা,
শাJা

প্��ত্ত প্�মাণক প্�মাণদেক� উপাত্তসূত্�

 াবতীয় স্টিবল 
2াউচা� সের্থদেক
আ jক� ও 
ভ্ া� কত�ণ 
কদে� 
স�কাদে�� 
�াজস্ব আয় 
বসৃ্টিদ্ধ ক�া

�াজস্ব আয় 
বসৃ্টিদ্ধ ক�া

অর্থ�  স্টিনজস্ব  আয়  Jাদেত
জমা�াদেন�  মা� দেম  আয়  বসৃ্টিদ্ধ
ক�া।

স্টি�সাব  স্টিব2াগ  ও  ৯স্টি�  আঞ্চস্টিলক
কা �ালয়।

স্টিবল/2উচা�,  সেচক  সে�স্টিজষ্টা�,
চূড়ান্ত পাওনা পস্টি�দেশাদেধ� সে�স্টিজষ্টা�
ইত্ াস্টি�।

9। ৩.১ অস্টিফস 
আদে�দেশ� 
সেপ্�স্টিক্ষদেত ছুস্টি�
নগ�ায়ন ও 
কল্ ান 
ত�স্টিবদেল� 
চূড়ান্ত পাওনা
পস্টি�দেশাধ ক�া

৩.১.১ নগ�ায়ন
ও কল্ ান 
ত�স্টিবদেল� 
চূড়ান্ত পাওনা 
পস্টি�দেশাধ স্টিনস্টিIত
ক�া

স্টিব্�’�  অবস�প্�াপ্ত  কম�কত�া
কম�চা�ী� ছুস্টি� নগ�ায়ন ও কল্ ান
ত�স্টিবদেল�  আস্টির্থ��  সুস্টিবধা�  �াকা
 র্থা সমদেয় পস্টি�দেশাধ ক�া।

স্টিব্�  প্�ধান  কা �ালদেয়�  প্�শাসন
স্টিব2াগ, স্টি�সাব স্টিব2াগ ও অস্টিO� সেসল।

অস্টিফস আদে�শ ও স্টিবল 2াউচা� অবস�প্�াপ্ত  কম�কত�া ও
কম�চা�ীদে��  ব্ স্টি&তগত  নস্টির্থ,
স্টিবল/2উচা�,  সেচক  সে�স্টিজষ্টা�,
চূড়ান্ত পাওনা পস্টি�দেশাদেধ� সে�স্টিজষ্টা�
ইত্ াস্টি�।

10। ৩.২ অস্টিফস 
আদে�দেশ� 
সেপ্�স্টিক্ষদেত অঃ
2ঃ ত�স্টিবদেল� 
চূড়ান্ত পাওনা
পস্টি�দেশাধ ক�া

৩.২.১ অঃ 2ঃ 
ত�স্টিবদেল� 
চূড়ান্ত পাওনা 
পস্টি�দেশাধ স্টিনস্টিIত
ক�া

স্টিব্�’�  অবস�প্�াপ্ত  কম�কত�া
কম�চা�ী�  অঃ  2ঃ  ত�স্টিবদেল�
চূড়ান্ত  পাওনা�  আস্টির্থ��  সুস্টিবধা�
�াকা  র্থা সমদেয় পস্টি�দেশাধ ক�া।

স্টিব্�  প্�ধান  কা �ালদেয়�  প্�শাসন
স্টিব2াগ, স্টি�সাব স্টিব2াগ ও অস্টিO� সেসল।

অস্টিফস আদে�শ ও স্টিবল 2াউচা� অবস�প্�াপ্ত  কম�কত�া ও
কম�চা�ীদে��  ব্ স্টি&তগত  নস্টির্থ,
স্টিবল/2উচা�,  সেচক  সে�স্টিজষ্টা�,
চূড়ান্ত পাওনা পস্টি�দেশাদেধ� সে�স্টিজষ্টা�
ইত্ াস্টি�।

11। ৩.৩ অস্টিফস 
আদে�দেশ� 
সেপ্�স্টিক্ষদেত 
গ্র্ াচুইস্টি� 
চূড়ান্ত পাওনা
পস্টি�দেশাধ ক�া

৩.৩.১ 
গ্র্ াচুইস্টি� 
চূড়ান্ত পাওনা 
পস্টি�দেশাধ স্টিনস্টিIত
ক�া

স্টিব্�’�  অবস�প্�াপ্ত  কম�কত�া
কম�চা�ী�  গ্র্ াচুইস্টি�  চূড়ান্ত
পাওনা� আস্টির্থ�� সুস্টিবধা� �াকা  র্থা
সমদেয় পস্টি�দেশাধ ক�া।

স্টিব্�  প্�ধান  কা �ালদেয়�  প্�শাসন
স্টিব2াগ, স্টি�সাব স্টিব2াগ ও অস্টিO� সেসল।

অস্টিফস আদে�শ ও স্টিবল 2াউচা� অবস�প্�াপ্ত  কম�কত�া ও
কম�চা�ীদে��  ব্ স্টি&তগত  নস্টির্থ,
স্টিবল/2উচা�,  সেচক  সে�স্টিজষ্টা�,
চূড়ান্ত পাওনা পস্টি�দেশাদেধ� সে�স্টিজষ্টা�
ইত্ াস্টি�।
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&�স্টিম
ক

নম্ব�

কা �&�ম কম�সম্পা�ন
সূচক

কা �&�সেম� স্টিবব�ণ বাস্তবায়নকা�ী অনুস্টিব2াগ, অস্টিধশাJা,
শাJা

প্��ত্ত প্�মাণক প্�মাণদেক� উপাত্তসূত্�

12। ৪.১ স্টিব্� স��
�প্ত� ও ১১ 
স্টি� আঃ কাঃ 
এ� 
অভ্ ন্ত�ীণ 
স্টিন�ীক্ষা কাজ 
সম্পা�ন

৪.১.১ 
অভ্ ন্ত�ীণ 
স্টিন�ীক্ষা কাজ 
সম্পা�ন স্টিনস্টিIত
ক�া

স্টিব্�  প্�ধান  কা �ালয়স�  ১১  স্টি�
আঞ্চস্টিলক  কা �ালদেয়� বাস্টিষ�ক
অভ্ ন্ত�ীণ  স্টিন�ীক্ষা  কাজ  স্টিব্�
স্টি�সাব  স্টিব2াগ  ও  অস্টিO�  সেসদেল�
মা� দেম  সম্পা�ন  ক�া  ও
ম�াপস্টি�চালক  ব�াবদে�  স্টি�দেপা��
সেপশ ক�া।

স্টিব্�’� স্টি�সাব স্টিব2াগ, 11 স্টি� আঞ্চস্টিলক
কা �ালয় এবং অস্টিO� সেসল। 

স্টিব্�  প্�ধান  কা �ালয়  ও  ১১স্টি�  আঃ
কা �ালদেয়� আস্টির্থ�ক স্টি�সাব সং&�ান্ত
স্টিবস্টি2ন্ন  নস্টির্থ,  বইপত্�  ও
প্�স্টিতদেব�ন। 

অবস�প্�াপ্ত  কম�কত�া ও
কম�চা�ীদে��  ব্ স্টি&তগত নস্টির্থ,  সকল
স্টিবল/2উচা�,  সেচক  সে�স্টিজষ্টা�,
চূড়ান্ত পাওনা পস্টি�দেশাদেধ� সে�স্টিজষ্টা�
ইত্ াস্টি�।

13। ৪.২ স্টিব্� স��
�প্ত� ও ১১ 
স্টি� আঃ কাঃ 
এ� স�কাস্টি� 
স্টিন�ীক্ষা কাজ 
সম্পা�দেন 
স�ায়তা ক�া

৪.২.১ স�কাস্টি� 
স্টিন�ীক্ষা কাজ 
সম্পা�দেন 
স�ায়তা স্টিনস্টিIত 
ক�া

স্টিব্�  প্�ধান  কা �ালয়স�  ১১  স্টি�
আঞ্চস্টিলক  কা �ালদেয়�  বাস্টিষ�ক
স�কাস্টি�  স্টিন�ীক্ষা কা �&�ম অস্টিO�
অস্টিধ�প্ত� কত ৃ�ক সম্পা�ন ক�া,
স�কাস্টি� স্টিন�ীক্ষা চলাকালীন সমদেয়
সকল আ j-ব্ দেয়� স্টি�সাব প্��ান
এবং  স্র্থানীয়  2াদেব  অস্টিO�
আপস্টিত্ত�  জবাব  ও  স্টিনষ্পস্টিত্ত�
ব্ বস্র্থা ক�া।

স্টিব্�’� স্টি�সাব স্টিব2াগ, 11 স্টি� আঞ্চস্টিলক
কা �ালয় এবং অস্টিO� সেসল। 

স্টিব্�  প্�ধান  কা �ালয়  ও  ১১স্টি�  আঃ
কা �ালদেয়� আস্টির্থ�ক স্টি�সাব সং&�ান্ত
স্টিবস্টি2ন্ন  নস্টির্থ,  বইপত্�  ও
প্�স্টিতদেব�ন। 

অবস�প্�াপ্ত  কম�কত�া ও
কম�চা�ীদে��  ব্ স্টি&তগত নস্টির্থ,  সকল
স্টিবল/2উচা�,  সেচক  সে�স্টিজষ্টা�,
চূড়ান্ত পাওনা পস্টি�দেশাদেধ� সে�স্টিজষ্টা�
ইত্ াস্টি�।
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সংদে াজনী -৩
কম�সম্পা�ন লক্ষ্ মাত্�া অজ�দেন� সেক্ষদেত্� মাঠ প �াদেয়� অন্ ান্  কা �ালদেয়� স্টিনক� সুস্টিনস্টি��ষ্ট চাস্টি��া

প্�স্টিতষ্ঠাদেন� নাম সংস্টিশষ্ট  কা �&�ম কম�সম্পা�ন সূচক উ&ত প্�স্টিতষ্ঠাদেন� স্টিনক�
চাস্টি��া/প্�ত্ াশা

চাস্টি��া/প্�ত্ াশা�
সে ৌস্টি&তকতা

প্�ত্ াশা পূ�ণ না �দেল
সম্2াব্  প্�2াব

প্�দে াজ্  নয়
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