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উপক্রমস্টণকা  (Preamble) 
 

সিকাস্টি েপ্তি/সাংস্থাসমূদহি প্রাস্টতষ্ঠাস্টনক েক্ষতা বৃস্টদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবস্টেস্টহ সজািোি কিা, সুশাসন 

সাংহতকিণ এবাং সম্পদেি র্থার্থ ব্যবহাি স্টনস্টিতকিদণি মােদম রূপকল্প ২০২১ এি র্থার্থ 

বাস্তবায়দনি লদক্ষয- 

 
 
প্রধান, পস্টিকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টবভাগ, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট 

  
এবাং 

 
মহাপস্টিচালক, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট-এি মদে ২০১৯ সাদলি জুন মাদসি ১৭ তাস্টিদে 

এই বাস্টষ িক কম িসম্পােন চুস্টি স্বাক্ষস্টিত হল।  

 

 
এই চুস্টিদত স্বাক্ষিকািী উভয়পক্ষ স্টনম্নস্টলস্টেত স্টবষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 
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স্টি’ি পস্টিকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টবভাগ এি কম িসম্পােদনি সাস্টব িক স্টচত্র 

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

সাম্প্রস্টতক অজিন, চযাদলঞ্জ এবাং ভস্টবষ্যৎ পস্টিকল্পনা  
 

 সাম্প্রস্টতক বছিসমূদহি (৩ বছি) প্রধান অজিনসমূহ:  
 

ধান বাাংলাদেদশি উন্নয়দনি মূল স্টভস্টি। সটকসই োদ্য স্টনিাপিা স্টনস্টিতকিদণি জন্য উন্নত ধাদনি জাত ও উৎপােন প্রযুস্টি 

উদ্ভাবদনি মােদম এ স্টভস্টিদক শস্টিশালী কিা বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউদটি (স্টি) অন্যতম লক্ষয। এ লক্ষযদক সামদন 

সিদে বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউদটি পস্টিকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টবভাগ স্টবগত স্টতন বছদি ২টি প্রকল্প প্রণয়ন এবাং ৬টি 

প্রকল্প বাস্তবায়ন, প্রস্টতদবেন ততস্টি ও মূল্যায়দন সহায়তা কদিদছ। উন্নয়ন প্রকল্পসমূদহি অথ ি বিাে ও ব্যয় সাংক্রান্ত ৩৬টি 

প্রস্টতদবেন, আস্টথ িক ও বাস্তব অগ্রগস্টতি মাস্টসক ৩৬টি প্রস্টতদবেন, আইএমইস্টি ছদক মাস্টসক ৩৬টি ও তত্রমাস্টসক ১২টি 

প্রস্টতদবেন, ক্রদয়ি মাস্টসক অগ্রগস্টতি ৩৬টি প্রস্টতদবেন, প্রকল্প ও কম িসূস্টচসমূদহি বাস্তবায়ন অগ্রগস্টত পর্ িাদলাচনাি ৩৬টি সভায় 

সর্াগোন এবাং প্রকল্প এবাং কম িসূস্টচসমূদহি বাস্তবায়ন অগ্রগস্টত পর্ িাদলাচনা সভায় গৃহীত স্টসদ্ধান্তমূদহি বাস্তবায়ন অগ্রগস্টতি 

৩৬টি প্রস্টতদবেন মন্ত্রণালদয় সপ্রিণ কিা হদয়দছ। পাশাপাস্টশ উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন/িাজস্ব োতভূি বাস্তবাস্টয়তব্য স্টি’ি স্টবস্টভন্ন 

উন্নয়ন প্রকল্প এবাং কম িসূস্টচসমূদহি মাস্টসক অগ্রগস্টত পর্ িাদলাচনাি ৩৬টি সভা অনুস্টষ্ঠত কিা এবাং তাি কার্ িস্টববিণী  প্রণয়ন, 

িাজস্ব বাদজদটি আওতায় স্টি’সত বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কম িসূস্টচসমূদহি মাস্টসক বাস্তবায়ন অগ্রগস্টতি ৩৬টি প্রস্টতদবেন, উন্নয়ন 

কম িসূস্টচসমূদহি তত্রমাস্টসক অগ্রগস্টতি ১২টি প্রস্টতদবেন মন্ত্রণালদয় সপ্রিণ কিা হদয়দছ। পস্টিকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টবভাগ স্টবগত স্টতন 

বছদি বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউদটি অধীদন বাস্তবাস্টয়ত ৫টি উন্নয়ন প্রকদল্পি সমাপ্ত প্রস্টতদবেন প্রস্তুত এবাং কৃস্টষ 

মন্ত্রণালয় ও আইএমইস্টিদত সপ্রিণ কদিদছ। পাশাপাস্টশ ৩টি কম িসূস্টচি সমাস্টপ্ত প্রস্টতদবেন কৃস্টষ মন্ত্রণালয় এবাং অথ ি মন্ত্রণালদয় 

সপ্রিণ কদিদছ। এছাড়া স্টবগত স্টতন বছদি মে সময়াস্টে বাদজট কাঠাদমাদত স্টতনটি বাদজট/সাংদশাস্টধত বাদজট প্রণয়ন কিা 

হদয়দছ। বাস্টষ িক কম িসম্পােন চুস্টিি ১২টি তত্রমাস্টসক প্রস্টতদবেন, ৬টি অধ িবাস্টষ িক মূল্যায়ন প্রস্টতদবেন, ৩টি বাস্টষ িক মূল্যায়ন 

প্রস্টতদবেন এবাং ৬টি সমস্টিত মূল্যায়ন প্রস্টতদবেন সপ্রিণ কিা হদয়দছ। 
 

 সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ: 
ভস্টবষ্যত োদ্য স্টনিাপিা স্টনস্টিত কিাি লদক্ষয পস্টিবস্টতিত জলবায়ু সমাকাদবলা কদি নতুন নতুন প্রকল্প প্রণয়ন, অনুদমােন এবাং 

তা র্থার্থ বাস্তবায়দন আদিা কার্ িকিী ভূস্টমকা পালন কিা। 
 

 ভস্টবষ্যৎ পস্টিকল্পনা: 
োদদ্য স্বয়াংসম্পূণ িতা এবাং সটকসই উন্নয়দনি লদক্ষয আগামী স্টেদন আদিা যুগদপাদর্াগী প্রকল্প ও কম িসূস্টচ প্রণয়ন কিা এবাং তাি 

সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও পস্টিবীক্ষণ কিা। 

২০১৯-২০ অথ িবছদিি সম্ভাব্য প্রধান অজিনসমূহ:    

 ০৩টি উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুদমােন কিা এবাং ০২টি চলমান উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, পস্টিবীক্ষণ ও মূল্যায়দন 
সহায়তা কিা। 

 ০২টি কম িসূস্টচ প্রণয়ন ও অনুদমােন কিা এবাং ০৬টি চলমান কম িসূস্টচ বাস্তবায়ন, পস্টিবীক্ষণ ও মূল্যায়দন সহায়তা কিা। 

 উন্নয়ন প্রকল্পসমূদহি অথ ি বিাে ও ব্যয় সাংক্রান্ত ১২টি প্রস্টতদবেন, আস্টথ িক ও বাস্তব অগ্রগস্টতি মাস্টসক ১২টি প্রস্টতদবেন 
সপ্রিণ। 

 উন্নয়ন প্রকল্পসমূদহি আইএমইস্টি ছদক মাস্টসক ১২টি প্রস্টতদবেন ও তত্রমাস্টসক ০৪টি প্রস্টতদবেন সপ্রিণ। 

 উন্নয়ন প্রকল্পসমূদহি ক্রদয়ি মাস্টসক অগ্রগস্টতি ১২টি প্রস্টতদবেন সপ্রিণ। 

 উন্নয়ন প্রকল্পসমূদহি প্রকল্প ও কম িসূস্টচসমূদহি বাস্তবায়ন অগ্রগস্টত পর্ িাদলাচনাি ২৪টি সভায় সর্াগোন। 

 প্রকল্প এবাং কম িসূস্টচসমূদহি বাস্তবায়ন অগ্রগস্টত পর্ িাদলাচনা সভায় গৃহীত স্টসদ্ধান্ত সমূদহি বাস্তবায়ন অগ্রগস্টতি ১২টি 
প্রস্টতদবেন মন্ত্রণালদয় সপ্রিণ। 

 পাশাপাস্টশ এস্টিস্টপভূি উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন/িাজস্ব োতভূি বাস্তবাস্টয়তব্য স্টি’ি স্টবস্টভন্ন উন্নয়ন প্রকল্প এবাং কম িসূস্টচসমূদহি 
মাস্টসক অগ্রগস্টত পর্ িাদলাচনাি ১২টি সভা অনুস্টষ্ঠত কিা এবাং তাি কার্ িস্টববিনী প্রণয়ন। 

 িাজস্ব বাদজদটি আওতায় উন্নয়ন কম িসূস্টচসমূদহি মাস্টসক অগ্রগস্টতি ১২টি প্রস্টতদবেন এবাং তত্রমাস্টসক অগ্রগস্টতি ০৪টি 
প্রস্টতদবেন মন্ত্রণালদয় সপ্রিণ কিা।  

                        ,                   ,                ১                           । 

               ১                            । 

 ৭ম পঞ্চবাস্টষ িক পস্টিকল্পনা প্রণয়দন স াকাল পদয়ন্ট স্টহসাদব সহায়তা প্রোন কিা।  

 বাস্টষ িক কম িসম্পেন চুস্টি প্রণয়দন স াকাল পদয়ন্ট স্টহসাদব সহায়তা প্রোন কিা। 

 সটকসই উন্নয়ন লক্ষয (এসস্টিস্টজ) প্রণয়দন স াকাল পদয়ন্ট স্টহসাদব সহায়তা প্রোন কিা। 

 মে সময়াস্টে বাদজট কাঠাদমাদত বাদজট প্রণয়দন সহায়তা কিা। 
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সসকশন ১ 
 

পস্টিকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টবভাদগি  রূপকল্প (Vision), অস্টভলক্ষয (Mission),সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

(Strategic Objectives) এবাং কার্ িাবস্টল (Functions): 
 
 

১.১ রূপকল্প: 
 

       সটকসই, স্টনিাপে ও লাভজনক ধান প্রযুস্টি উদ্ভাবদন প্রকল্প/কম িসূস্টচ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। 
 

১.২ অস্টভলক্ষয:  

       ধান প্রযুস্টি উদ্ভাবদনি লদক্ষয প্রকল্প/কম িসূস্টচ প্রণয়ন এবাং বাস্তবায়ন কিা। 
 

১.৩ সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ: 
 

১.৩.১ পস্টিকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টবভাদগি সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১. ধাদনি উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধ 

২. কম ি ব্যবস্থাপনায় সপশাোিীদেি উন্নয়ন 

        ১.৩.২ আবস্টশ্যক  সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১. োপ্তস্টিক কম িকাদে স্বচ্ছতা বৃস্টদ্ধ ও জবাবস্টেস্টহতা স্টনস্টিতকিণ 

২. কম িসম্পােদন গস্টতশীলতা আনয়ন ও সসবাি মান বৃস্টদ্ধ 

৩. আস্টথ িক ও সম্পে ব্যবস্থাপনাি উন্নয়ন 

১.৪ কার্ িাবস্টল: 

        ১. প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়দনি সহায়তা কিা। 

২. প্রকল্প পস্টিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কিা। 

৩. কম িসূস্টচ প্রণয়ন ও বাস্তবায়দন সহায়তা কিা। 

৪. কম িসূস্টচ পস্টিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কিা। 

৫. প্রকল্প/কম িসূস্টচ’ি মাস্টসক/তত্রমাস্টসক/অধ িবাস্টষ িক/বাস্টষ িকসহ অন্যান্য প্রস্টতদবেন          মন্ত্রণালদয় 

সপ্রিণ কিা। 

        ৬.  স্টি,ি এস্টিস্টপ, সাংদশাস্টধত এস্টিস্টপ, এমস্টবএ  প্রস্তুত     মন্ত্রণালদয় সপ্রিণ কিা।  

৭. স্টি’ি িাজস্ব ও অনুন্নয়ন বাদজট কার্ িক্রদম অাংশগ্রহণ ও সহায়তা কিা।  

৮. প্রদয়াজন মাস্ট ক স্টি,ি উন্নয়ন কার্ িক্রম স্টবষয়ক সাংস্টিষ্ট মন্ত্রণালয়/সাংস্থাি স্টবস্টভন্ন সভায় সর্াগোন।  

        ৯. ৭ম পঞ্চবাস্টষ িক পস্টিকল্পনা প্রণয়দন স াকাল পদয়ন্ট স্টহসাদব সহায়তা প্রোন। 

        ১০. বাস্টষ িক কম িসম্পেন চুস্টি প্রণয়দন স াকাল পদয়ন্ট স্টহসাদব সহায়তা প্রোন। 

        ১১. সটকসই উন্নয়ন অস্টভষ্ট লদক্ষয (এসস্টিস্টজ) প্রণয়দন স াকাল পদয়ন্ট স্টহসাদব সহায়তা প্রোন । 

   ১২. মে সময়াস্টে বাদজট কাঠাদমাদত একটি বাদজট/সাংদশাস্টধত বাদজট প্রণয়দন সহায়তা প্রোন। 

  ১৩.              /         /                                 মন্ত্রণালদয়         । 

  ১ .                                মন্ত্রণালদয়         । 
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সসকশন-২ 
 

সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রাস্টধকাি, কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূচক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ  

(সমাট     - ৮০)  
 

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যি মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective)  

 কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Uni

t) 

কম িসম্পােন 

সূচদকি মান 

(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/স্টনণ িায়ক  ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষপণ 

(Projecti

on) 
২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ 

(Projecti

on) 
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 

স্টি’ি পস্টিকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টবভাগ এি সকৌশলগত উদেদশ্যসমূহ 

১। ধাদনি 

উৎপােন ও  

উৎপােনশীলতা 

বৃস্টদ্ধ 

৭০ 

১.১ উন্নয়ন প্রকল্প 

প্রণয়ন এবাং 

অনুদমােন  

১.১.১ প্রকল্প গ্রহণ ও 

অনুদমােন প্রস্টক্রয়াকিণ 
সাংখ্যা ১৫ ১ ১ ৩ ২ ১ - - ১ ১ 

১.২ প্রকল্প 

বাস্তবায়ন, 

পস্টিবীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন 

১.২.১ প্রকল্প বাস্তবায়ন সাংখ্যা ১০ ২ ১ ২ ১ - - - ৩ ৪ 

১.২.২ প্রকদল্পি মাস্টসক 

প্রস্টতদবেন ততিী 
সাংখ্যা ৪ ১২ ৯ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

১.২.৩ এস্টিস্টপ’ি 

তত্রমাস্টসক প্রস্টতদবেন ততিী 
সাংখ্যা ৩ ৪ ৩ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

১.২.৪ স্টপআইস্টস সভাি 

আদয়াজন 
সাংখ্যা ২ ৪ ২ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

১.২.৫  প্রকল্প সমাস্টপ্ত  

প্রস্টতদবেন  প্রস্তুত ও মূল্যায়ন 
সাংখ্যা - ২ - - - - - - ১ - 

১.৩ কম িসূস্টচ প্রণয়ন,  

পস্টিবীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন  

 

 

 

 

১.৩.১ কম িসূস্টচ প্রস্তাব প্রণয়ন 

ও অনুদমােদনি জন্য সপ্রিণ 
সাংখ্যা ৭ ৫ ৪ ২ ১ - - - ১ ১ 

১.৩.২ কম িসূস্টচ বাস্তবায়ন সাংখ্যা ৩ ৪ ৪ ৬ ৫ ৪ - - ৬ ২ 

১.৩.৩ কম িসূস্টচি মাস্টসক 

প্রস্টতদবেন প্রস্তুত 
সাংখ্যা ২ ১২ ৯ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

১.৩.৪ কম িসূস্টচি তত্রমাস্টসক 

প্রস্টতদবেন প্রস্তুত 
সাংখ্যা  ২ ৪ ৩ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ২ 

১.৩.৫ কম িসূস্টচি সমাস্টপ্ত  

প্রস্টতদবেন  প্রস্তুত ও মূল্যায়ন 
সাংখ্যা - ১ - - - - - - - ৪ 

১.৪ বাস্টষ িক 

কম িসম্পােন চুস্টি  

বাস্তবায়ন ও 

এসস্টিস্টজ 

কম িপস্টিকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

১.৪.১ স্টি’ি সাদথ কৃস্টষ 

মন্ত্রণালদয়ি বাস্টষ িক 

কম িসম্পােন চুস্টি প্রণয়ন 

সাংখ্যা ৪ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

১.৪.২ মাঠ পর্ িাদয়ি 

কার্ িালদয়ি সাদথ বাস্টষ িক 

কম িসম্পােন চুস্টি স্বাক্ষি  

সম্পন্ন কিা 

সাংখ্যা ৪ ৩৯ ৩৮ ৩৮ ৩৭ ৩৬ - - ৪০ ৪১ 

১.৪.৩ এস্টপএ’ি তত্রমাস্টসক 

প্রস্টতদবেন ততিী 

 

সাংখ্যা ২ ৪ ৩ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 
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সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যি মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective)  

 কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Uni

t) 

কম িসম্পােন 

সূচদকি মান 

(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/স্টনণ িায়ক  ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষপণ 

(Projecti

on) 
২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ 

(Projecti

on) 
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 

স্টি’ি পস্টিকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টবভাগ এি সকৌশলগত উদেদশ্যসমূহ 

১.৪.৪ এস্টপএ’ি অধ িবাস্টষ িক 

প্রস্টতদবেন ততিী 
সাংখ্যা ২ ২ ১ ২ ১ - - -   ২ 

১.৪.৫ এস্টপএ’ি বাস্টষ িক 

প্রস্টতদবেন ততিী 
সাংখ্যা ২ - ১ ১  - - - ১ ১ 

১.৪.৬ এসস্টিস্টজ 

কম িপস্টিকল্পনাি অগ্রগস্টতি 

প্রস্টতদবেন ততিী 

সাংখ্যা ২ - - ১  ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

১.৫ এস্টিস্টপ,  

সাংদশাস্টধত এস্টিস্টপ, 

এমস্টবএ  প্রস্তুত 

কিণ 

১.৫.১ এস্টিস্টপ প্রণয়ন  ২ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

১.৫.২ সাংদশাস্টধত এস্টিস্টপ 

প্রণয়ন 
সাংখ্যা ১ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

১.৫.৩  মাস্টসক এস্টিস্টপ 

প্রস্টতদবেন ততস্টি ও মন্ত্রণালদয় 

সপ্রিণ 

সাংখ্যা ১ ১২ ৯ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

১.৫.৪ এমস্টবএ  বাদজট 

কাঠাদমা ও বাদজট প্রণয়ন 
সাংখ্যা ১ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

১.৫.৫ এমস্টবএ  তত্রমাস্টসক 

প্রস্টতদবেন ততস্টি 
সাংখ্যা ১ ৪ ৩ ৪ ৩ ২ ১  ৪ ৪ 

২। কম ি 

ব্যবস্থাপনাি 

সপশাোিীদেি 

উন্নয়ন 

১০ 

২.১ কার্ িক্রম 

পস্টিবীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন 

২.১.১ বাস্তবাস্টয়ত এস্টিস্টপ’ি 

অগ্রগস্টত 
% ৩ ৯৯.৯৯ ৭৩.৯২ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ৯৯ ৯৯ 

২.১.২ কম িকতিাদেি মাঠ 

পর্ িাদয় পস্টিেশ িনকৃত উন্নয়ন ও 

অনুন্নয়ন বাদজটভুি কার্ িক্রম  

সাংখ্যা ৩ ৬০ ২৮ ৩৬ ৩৫ ৩৪ ৩৩ ৩২ ৩৬ ৩৬ 

২.১.৩  উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন 

বাদজটভুি কার্ িক্রদমি 

অগ্রগস্টত সভা আদয়াজন 

সাংখ্যা ২ ১২ ৯ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

২.১.৪  উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন 

বাদজটভুি কার্ িক্রদমি 

অগ্রগস্টত সভায় সর্াগোন 

সাংখ্যা ২ ২৪ ১৮ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২৪ ২৪ 

 

*সামস্টয়ক 
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স্টি’ি পস্টিকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টবভাদগি 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 িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকি মান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicator) 

লক্ষমাত্রাি 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 িকাদে স্বচ্ছতা 

বৃস্টদ্ধ ও জবাবস্টেস্টহ 

স্টনস্টিতকিণ 

 

৬ 

[১.১] বাস্টষ িক  ম ি      চুস্টি 

     য়  

[১.১.১] সিকাস্টি কম িসম্পােন ব্যবস্থাপনা 

সাংক্রান্ত প্রস্টশক্ষণসহ অন্যান্য স্টবষদয় প্রস্টশক্ষণ 

আদয়াস্টজত 

জনঘন্টা ০.৫ ৬০ - - - - 

[১.১. ]  স্টপ  টিদমি মাস্টসক      স্টসদ্ধান্ত 

বাস্তবাস্টয়ত 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০   

[১.১.৩]  ০১৮-১৯ অথ িবছদিি বাস্টষ িক 

কম িসম্পােন চুস্টিি মূল্যায়ন প্রস্টতদবেন 

ঊর্ধ্িতন কর্তিপদক্ষি স্টনকট োস্টেল 

তাস্টিে ০.৫ 
২৪ জুলাই, 

২০১৯ 

২৯ জুলাই, 

২০১৯ 
৩০ জুলাই, 

২০১৯ 
৩১ জুলাই, 

২০১৯ 
০১ আগি, 

২০১৯ 

[১.১. ]  ০১৯- ০ অথ িবছদিি বাস্টষ িক 

কম িসম্পােন চুস্টিি অধ ি-বাস্টষ িক মূল্যায়ন 

প্রস্টতদবেন ঊর্ধ্িতন কর্তিপদক্ষি স্টনকট োস্টেল 

তাস্টিে ০.৫ 
১৩ জানুয়াস্টি 

২০২০ 

১৬ জানুয়াস্টি 

২০২০ 

১৭ 

জানুয়াস্টি 

২০২০ 

২০ 

জানুয়াস্টি 

২০২০ 

২১ জানুয়াস্টি 

২০২০ 

[১. ]     য় শুদ্ধাচাি       ও    

অস্টধকাি      য়  

[১. .১]     য় শুদ্ধাচাি কম িপস্টিকল্পনা 

বাস্তবাস্টয়ত 
% ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - 

[১.৩] অস্টভদর্াগ প্রস্টতকাি ব্যবস্থা 

বাস্তবায়ন 

 

[১.৩.১] স্টনস্টে িষ্ট সমদয়ি মদে অস্টভদর্াগ 

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

[১.৩. ] অস্টভদর্াগ স্টনষ্পস্টিসাংক্রান্ত মাস্টসক 

প্রস্টতদবেন ঊর্ধ্িতন অস্ট দস োস্টেলকৃত 
সাংখ্যা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ - 

[১. ] সস        প্রস্টতশ্রুস্টত 

হালনাগােকিণ ও বাস্তবায়ন 

 

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

[১. . ] স্টনধ িাস্টিত সমদয় তত্রমাস্টসক বাস্তবায়ন 

প্রস্টতদবেন ঊর্ধ্িতন অস্ট দস োস্টেলকৃত 
সাংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ ২ - - 

[১. .৩] সসবাগ্রহীতাদেি মতামত পস্টিবীক্ষণ 

           
তাস্টিে ০.৫ 

৩১ স্টিদসম্বি, 

২০১৯ 

১৫ জানুয়াস্টি, 

২০২০ 

০৭ 

স ব্রুয়াস্টি, 

২০২০ 

১৭ 

স ব্রুয়াস্টি, 

২০২০ 

২৮ স ব্রুয়াস্টি, 

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 িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকি মান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicator) 

লক্ষমাত্রাি মান-২০১৯-২০ 

অসাধািণ 

(Excellent) 

অস্টত 

উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চস্টলত মান 

(Fair) 

চস্টলত মাদনি 

স্টনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[ ] কম িসম্পােদন 

গস্টতশীলতা আনয়ন 

ও সসবাি মান বৃস্টদ্ধ 

 
৮ 

[ .১]  ই- াইস্টলাং পদ্ধস্টত বাস্তবায়ন 

[ .১.১]     শাোয় ই-নস্টথ ব্যবহাি % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[ .১. ] ই- াইদল নস্টথ স্টনস্পস্টিকৃত % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

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

[ . ]  উদ্ভাবনী উদদ্যাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

বাস্তবায়ন 

[ .২.১] ন্যযনতম একটি উদ্ভাবনী উদদ্যাগ/ক্ষুদ্র 

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

২৫ মাচ ি, 

২০২০ 
১ এস্টপ্রল, 

২০২০ 
৮ এস্টপ্রল, 

২০২০ 

[ .৩]  স্টপআিএল শুরুি ২ মাস পূদব ি 

সাংস্টিষ্ট কম িচািীি স্টপআিএল ও ছুটি 

নগোয়নপত্র জাস্টি কিা 

[ .৩.১] স্টপআিএল আদেশ জাস্টিকৃত % ১.০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[ .৩.২] ছুটি নগোয়নপত্র জাস্টিকৃত % ১.০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[ .৪]  তথ্য বাতায়ন হালনাগােকিণ [ .৪.১]  অস্ট দসি সকল তথ্য হালনাগােকৃত % ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩] আস্টথ িক ও 

সম্পে ব্যবস্থাপনাি 

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 স ব্রুয়াস্টি, 

২০২০ 

১১ স ব্রুয়াস্টি, 

২০২০ 

১৮ 

স ব্রুয়াস্টি, 

২০২০ 

২৫ 

স ব্রুয়াস্টি, 

২০২০ 

৪ মাচ ি, ২০২০ 

[৩.২.২]  অস্থাবি সম্পস্টিি তাস্টলকা 

হালনাগােকৃত 
তাস্টিে ০.৫ 

৩ স ব্রুয়াস্টি, 

২০২০ 

১১ স ব্রুয়াস্টি, 

২০২০ 

১৮ 

স ব্রুয়াস্টি, 

২০২০ 

২৫ 

স ব্রুয়াস্টি, 

২০২০ 

৪ মাচ ি, ২০২০ 

[৩.৩] অস্টিট আপস্টি স্টনষ্পস্টি কার্ িক্রদমি 

উন্নয়ন 

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

[৩.৩.২] অস্টিট 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 

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

[৩.৪.৩] স্টবদ্যযৎ স্টবল পস্টিদশাস্টধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

 

 



10 

 

 
আস্টম, প্রধান পস্টিকল্পনা কম িকতিা, পস্টিকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টবভাগ, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা 

ইনস্টিটিউদটি মহাপস্টিচালক এি স্টনকট অঙ্গীকাি কিস্টছ সর্, এই চুস্টিদত বস্টণ িত  লা ল অজিদন 

সদচষ্ট থাকব।  

 

আস্টম, মহাপস্টিচালক, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট, প্রধান পস্টিকল্পনা কম িকতিা, পস্টিকল্পনা ও 

মূল্যায়ন স্টবভাগ এি স্টনকট অঙ্গীকাি কিস্টছ সর্, এই চুস্টিদত বস্টণ িত  লা ল অজিদন প্রদয়াজনীয় 

সহদর্াস্টগতা প্রোন কিব।  

 
 

স্বাক্ষস্টিত: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



11 

 

সাংদর্াজনী-১ 

 

শব্দসাংদক্ষপ   
 
ক্রস্টমক 

নম্বি 
শব্দসাংদক্ষপ স্টববিণ 

১ এস্টিস্টপ অযানুয়াল সিদভালপদমন্ট সপ্রাগ্রাম 

২       অযানুয়াল পাি িদমন্স এস্টগ্রদমন্ট 

৩ স্টবএস্টিস্টস বাাংলাদেশ এস্টগ্রকালচাি সিদভলপদমন্ট কদপ িাদিশন 

৪ স্টবএআিস্টস বাাংলাদেশ এস্টগ্রকালচািাল স্টিসাচ ি কাউস্টন্সল 

৫ স্টিএই স্টিপাট িদমন্ট  অব এস্টগ্রকালচািাল এক্সদটনশন 

৬ স্টিস্টপস্টপ সিদভালপদমন্ট প্রদজক্ট সপ্রাদপাজাল/সপ্রা ম িা 

৭ আইএমইস্টি ইমস্টিদমনদটশন, মস্টনটস্টিাং এে ইভালুদয়শন স্টিপাট িদমন্ট 

৮ আিএস্টিস্টপ স্টিভাইসি অযানুয়াল সিদভালপদমন্ট সপ্রাগ্রাম 

৯ এমস্টবএ  স্টমি টাম ি বাদজটাস্টি সেমওয়াকি 

১০ স্টপস্টপএনস্টব সপ্রাগ্রাম সপ্রাদপাজাল  ি নন-সিদভলপদমন্ট বাদজট 

১১ স্টপস্টসআি প্রদজক্ট কমস্টিশন স্টিদপাট ি 

১২ এসস্টিস্টজ সাসদটইদনবল সিদভলপদমন্ট সগাল 

১৩ টিস্টপস্টপ সটকস্টনকযাল এস্টসসট্যান্স প্রদজক্ট সপ্রাদপাজাল/সপ্রা ম িা 
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সাংদর্াজনী -২ 

কম িসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকািী কার্ িালয়সমূহ এবাং পস্টিমাপ পদ্ধস্টত-এি স্টববিণ 
 
ক্রস্টমক 

নম্বি 
কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক স্টববিণ বাস্তবায়নকািী ইউস্টনট পস্টিমাপ পদ্ধস্টত এবাং উপািসূত্র 

সাধািণ 

মন্তব্য 

১ 

১.১ উন্নয়ন 

প্রকল্প প্রণয়ন 

এবাং 

অনুদমােন 

১.১.১ প্রকল্প গ্রহণ ও 

অনুদমােন প্রস্টক্রয়াকিণ 

স্টি’ি গদবষণা এবাং গদবষণা সম্পস্টকিত কাদজ সহায়তা কিাি জন্য স্টবস্টভন্ন উন্নয়ন 

প্রকল্প গ্রহণ এবাং অনুদমােদনি জন্য প্রস্টক্রয়াকিণ কদি থাদক। 

পস্টিকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টবভাগ, 

সকল গদবষণা স্টবভাগ। 
স্টি’ি বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন, এস্টিস্টপ বই।  

২ 

 

১.২ প্রকল্প 

বাস্তবায়ন, 

পস্টিবীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন 

১.২.১ প্রকল্প বাস্তবায়ন 
সাংস্টিষ্ট প্রকল্প পস্টিচালক এবাং পস্টিকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টবভাগ প্রকল্প বাস্তবায়দন 

সহায়তা কদি থাদক। 

পস্টিকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টবভাগ, 

সাংস্টিষ্ট প্রকল্প পস্টিচালক। 

 

স্টি’ি বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন, 

স্টিস্টপস্টপ/টিস্টপস্টপ, স্টবস্টভন্ন প্রস্টতদবেন। 

 

১.২.২ প্রকদল্পি মাস্টসক 

প্রস্টতদবেন ততিী 
স্টি’ি পস্টিকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টবভাগ প্রকল্প সম্পস্টকিত স্টবস্টভন্ন প্রস্টতদবেন (মাস্টসক, 

তত্রমাস্টসক প্রভৃস্টত) ততস্টি কদি থাদক। 

স্টি’ি বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন স্টিস্টপস্টপ/টিস্টপস্টপ, 

অস্ট স্টসয়াল নস্টথ। 

১.২.৩ এস্টিস্টপ’ি 

তত্রমাস্টসক প্রস্টতদবেন ততিী 

স্টি’ি বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন স্টিস্টপস্টপ/টিস্টপস্টপ, 

অস্ট স্টসয়াল নস্টথ, স্টপস্টস আি। 

১.২.৪ স্টপআইস্টস সভাি 

আদয়াজন 

স্টি’ি পস্টিকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টবভাগ উন্নয়ন প্রকদল্পি সাস্টব িক অগ্রগস্টত স্টবষয়ক  

স্টপআইস্টস সভাি আদয়াজন কদি। 
পস্টিকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টবভাগ। অস্ট স্টসয়াল নস্টথ।  

১.২.৫ প্রকল্প সমাস্টপ্ত  

প্রস্টতদবেন  প্রস্তুত ও মূল্যায়ন 

স্টি’ি পস্টিকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টবভাগ প্রকল্প সমাস্টপ্ত প্রস্টতদবেন প্রস্তুত কিদত মূল্যায়ন 

সহায়তা প্রোন কদি থাদক। 

পস্টিকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টবভাগ 

এবাং সাংস্টিষ্ট প্রকল্প পস্টিচালক। 
স্টপ স্টস আি, অস্ট স্টসয়াল নস্টথ।  

৩ 

 

১.৩ কম িসূস্টচ 

প্রণয়ন 

বাস্তবায়ন, 

পস্টিবীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন 

১.৩.১ কম িসূস্টচ প্রস্তাব প্রণয়ন 

ও অনুদমােদনি জন্য সপ্রিণ 

প্রস্টত বছি স্টি সথদক প্রস্তাস্টবত স্টবস্টভন্ন কম িসূস্টচ র্াচাই বাছাই কদি মন্ত্রণালদয় 

অনুদমােদনি জন্য সপ্রিণ কদি থাদক। 

পস্টিকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টবভাগ, 

সাংস্টিষ্ট কম িসূস্টচ পস্টিচালক। 

স্টি’ি বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন, অন্যান্য 

প্রস্টতদবেন, স্টপস্টপএনস্টব, বাস্টষ িক বাদজট। 

 ১.৩.২ কম িসূস্টচ বাস্তবায়ন 
সাংস্টিষ্ট পস্টিচালদকি সাদথ পস্টিকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টবভাগ কম িসূস্টচ বাস্তবায়দন 

সহায়তা কদি থাদক। 

স্টি’ি বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন, স্টপস্টপএনস্টব, 

অস্ট স্টসয়াল নস্টথ। 

১.৩.৩ কম িসূস্টচি মাস্টসক 

প্রস্টতদবেন প্রস্তুত 
কম িসূস্টচ স্টবষয়ক মাস্টসক প্রস্টতদবেন ততস্টি কদি মন্ত্রণালদয় সপ্রিণ কদি থাদক । 

স্টি’ি বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন স্টপস্টপএনস্টব 

অস্ট স্টসয়াল নস্টথ, স্টপস্টস আি। 

১.৩.৪ কম িসূস্টচি তত্রমাস্টসক 

প্রস্টতদবেন প্রস্তুত 

স্টি’ি পস্টিকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টবভাগ উন্নয়ন কম িসূস্টচি সাস্টব িক অগ্রগস্টত স্টবষয়ক 

তত্রমাস্টসক প্রস্টতদবেন ততস্টি কদি থাদক।  
অস্ট স্টসয়াল নস্টথ 

 
 ১.৩.৫ কম িসূস্টচি সমাস্টপ্ত  

প্রস্টতদবেন  প্রস্তুত ও মূল্যায়ন 

 

স্টি’ি পস্টিকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টবভাগ কম িসূস্টচ সম্পস্টকিত স্টবস্টভন্ন প্রস্টতদবেন (মাস্টসক, 

তত্রমাস্টসক, অধ িবাস্টষ িক, বাস্টষ িক প্রভৃস্টত) ততস্টি কদি কম িসূস্টচ সমাস্টপ্ত মূল্যায়দন 

সহায়তা কদি। 

 

৪ 

১.৪ বাস্টষ িক 

কম িসম্পােন 

চুস্টি 

বাস্তবায়ন ও 

এসস্টিস্টজ 

১.৪.১ স্টি’ি সাদথ মন্ত্রণালদয়ি 

বাস্টষ িক কম িসম্পােন চুস্টি 

প্রণয়ন 

সস্টচব, কৃস্টষমন্ত্রণালদয়ি সাদথ মহাপস্টিচালক স্টি’ি বাস্টষ িক কম িসম্পােন চুস্টি 

প্রণয়দনি র্াবতীয় কার্ িক্রম পস্টিচালনা কদি থাদক। 
পস্টিকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টবভাগ। 

বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন, অস্ট স্টসয়াল নস্টথ। 

 
 

১.৪.২ মাঠ পর্ িাদয়ি 

কার্ িালদয়ি সাদথ বাস্টষ িক 

মহাপস্টিচালক, স্টি’ি সাদথ মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালদয়ি প্রধাদনি চুস্টি স্বাক্ষদিি 

র্াবতীয় কার্ িক্রম পস্টিচালনা কদি থাদক। 
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ক্রস্টমক 

নম্বি 
কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক স্টববিণ বাস্তবায়নকািী ইউস্টনট পস্টিমাপ পদ্ধস্টত এবাং উপািসূত্র 

সাধািণ 

মন্তব্য 

কম িপস্টিকল্পনা  

বাস্তবায়ন 

কম িসম্পােন চুস্টি স্বাক্ষি 

সম্পন্ন কিা। 

১.৪.৩ এস্টপএ’ি তত্রমাস্টসক 

প্রস্টতদবেন ততিী 

স্টি’ি পস্টিকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টবভাগ এস্টপএ সম্পস্টকিত স্টবস্টভন্ন প্রস্টতদবেন (তত্রমাস্টসক, 

অধ িবাস্টষ িক, বাস্টষ িক  প্রভৃস্টত) ততস্টি কদি থাদক। 
বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন, অস্ট স্টসয়াল নস্টথ।  

১.৪.৪ এস্টপএ’ি অধ িবাস্টষ িক 

প্রস্টতদবেন ততিী 

১.৪.৫ এস্টপএ’ি বাস্টষ িক 

প্রস্টতদবেন ততিী 

১.৪.৬ এসস্টিস্টজ 

কম িপস্টিকল্পনাি অগ্রগস্টতি 

প্রস্টতদবেন ততিী 

পস্টিকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টবভাগ এসস্টিস্টজ’ি মাস্টসক প্রস্টতদবেন ততিী কদি থাদক। বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন, অস্ট স্টসয়াল নস্টথ।  

৫ 

 

এস্টিস্টপ, 

সাংদশাস্টধত 

এস্টিস্টপ, 

এমস্টবএ  

প্রস্তুতকিণ 

১.৫.১ এস্টিস্টপ প্রণয়ন 
এস্টিস্টপ/সাংদশাস্টধত এস্টিস্টপ প্রণয়দন পস্টিকল্পনা মূল্যায়ন স্টবভাগ সহায়তা কদি 

থাদক। 

পস্টিকল্পনা মূল্যায়ন স্টবভাগ 

 

এস্টিস্টপ বই  ১.৫.২ সাংদশাস্টধত এস্টিস্টপ 

প্রণয়ন 

১.৫.৩  মাস্টসক এস্টিস্টপ 

প্রস্টতদবেন ততস্টি ও মন্ত্রণালদয় 

সপ্রিণ 

পস্টিকল্পনা মূল্যায়ন স্টবভাগ মাস্টসক এস্টিস্টপ প্রস্টতদবেন ততস্টি কদি মন্ত্রণালদয় সপ্রিণ 

কদি থাদক। 

অস্ট স্টসয়াল নস্টথ  

১.৫.৪ এমস্টবএ  বাদজট 

কাঠাদমা ও বাদজট প্রণয়ন 

এমস্টবএ  বাদজট কাঠাদমা ও বাদজট প্রনয়দণ পস্টিকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টবভাগ 

সহায়তা কদি থাদক। 

১.৫.৫ এমস্টবএ  তত্রমাস্টসক 

প্রস্টতদবেন ততস্টি 

এমস্টবএ  তত্রমাস্টসক প্রস্টতদবেন ততস্টিদত পস্টিকল্পনা ও মূল্যায়ন স্টবভাগ সহায়তা 

কদি থাদক। 

৬ 

কার্ িক্রম 

পস্টিবীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন 

২.১.১ বাস্তবাস্টয়ত এস্টিস্টপ’ি 

অগ্রগস্টত 

প্রকল্প পস্টিচালদকি স্টনকট হদত মাস্টসক অগ্রগস্টতি তথ্য সাংগ্রহ কদি এস্টিস্টপ’ি 

অগ্রগস্টত প্রস্টতদবেন ততিী কদি মন্ত্রণালদয় সপ্রিণ কদি। 

২.১.২ কম িকতিাদেি মাঠ 

পর্ িাদয় পস্টিেশ িনকৃত উন্নয়ন 

ও অনুন্নয়ন বাদজটভুি 

কার্ িক্রম 

প্রকল্প বাস্তবায়দনি সাদথ সম্পস্টকিত কম িকতিাদেি মােদম মাঠ পর্ িাদয় উন্নয়ন ও 

অনুন্নয়ন বাদজটভুি কার্ িক্রম পস্টিেশ িদন সহায়তা কদি থাদক। 

২.১.৩ উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন 

বাদজটভুি কার্ িক্রদমি 

অগ্রগস্টত সভা আদয়াজন 

প্রস্টত মাদস উন্নয়ন প্রকল্প এবাং কম িসুস্টচি অগ্রগস্টত স্টবষয়ক একটি সভাি আদয়াজন 

কদি থাদক। 

২.১.৪  উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন 

বাদজটভুি কার্ িক্রদমি 

অগ্রগস্টত 

সভায় সর্াগোন 

প্রস্টত মাদস উন্নয়ন প্রকল্প এবাং কম িসুস্টচি অগ্রগস্টত স্টবষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তিক 

আদয়াস্টজত সভায় সর্াগোন কদি থাদক। 

 



14 

 

সাংদর্াজনী  ৩ 

কম িসম্পােন ল                                                           চাস্টহো 
 

প্রস্টতষ্ঠাদনি নাম সাংস্টিষ্ট কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক উি প্রস্টতষ্ঠাদনি স্টনকট 

চাস্টহো/প্রতযাশা 

চাস্টহো/প্রতযাশাি সর্ৌস্টিকতা প্রতযাশা পূিণ না হদল সম্ভাব্য প্রভাব 

কৃস্টষ মন্ত্রণালয় ও 

পস্টিকল্পনা কস্টমশন 

উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, 

অনুদমােন ও বাস্তবায়ন 

প্রকল্প গ্রহণ, অনুদমােন ও 

বাস্তবায়ন 

প্রকল্প গ্রহণ, অনুদমােন ও 

বাস্তবায়দন প্রদয়াজনীয় 

সহদর্াস্টগতা  

গদবষণা কাদজ সহায়ক হদব ধাদনি উৎপােন ও উৎপােনশীলতা 

ব্যাহত হদব 

কৃস্টষ মন্ত্রণালয় ও অথ ি 

মন্ত্রণালয়, পস্টিকল্পনা 

কস্টমশন 

কম িসূস্টচ বাস্তবায়ন, 

পস্টিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

কম িসূস্টচ প্রস্তাব 

অনুদমােদনি জন্য সপ্রিণ 

ও বাস্তবায়ন 

কম িসূস্টচ প্রস্তাব অনুদমােন ও 

বাস্তবায়দন প্রদয়াজনীয় 

সহদর্াস্টগতা 

গদবষণা কাদজ সহায়ক হদব ধাদনি উৎপােন ও উৎপােনশীলতা 

ব্যাহত হদব 

 

 


