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ফাাংরাদদ ফন গদফলণা ইনস্টিটিউদেয ২০১৮-১৯                            ১          প্রস্টতদফদন (জুরাই-       , ২০১৮) 

 

 

ককৌরগত 

উদেশ্য 

(St r at egi c Obj ect i ves) 

ককৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Wei ght  of  

St r at egi c 

Obj ect i ve) 

কাম যক্রভ 

(Act i vi t i es) 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

(Per f or mance 

I ndi cat or s) 

 

একক 

(Uni t ) 

কভ যম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Wei ght  of  

Per f or mance 

I ndi cat or s) 

    অর্যন রক্ষ্যভাত্রা ২০১৮-১৯  অর্যন 

জুরাই- 

      , 

২০১৮ 

অাধাযণ 

অস্টত 

উত্তভ 

উত্তভ চরস্টত 

ভান 

চরস্টত 

ভাদনয 

স্টনদে 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ভন্ত্রণারয়/ স্টফবাদগয ককৌরগত উদেশ্যমূ          

[১] কাঠ ও অন্যান্য ফনর্ 

ম্পদদয গুণাগুণ উন্নয়ন, 

সুষ্ঠু ব্যফায ও ফাস্টণস্টর্যক 

ণ্য উদ্ভাফন স্টফলয়ক 

গদফলণা। 

১২.০০ ১.১] যাায়স্টনক ভন্ড ততস্টযদত 

আকাভস্টন ও গাভায গাদেয 

ফয়দয স্টবন্নতায প্রবাফ স্টনণ যয় 

১.১.১] স্টনস্টদ যষ্ট প্রর্াস্টতয ফয়দয 

স্টবন্নতায াংখ্যা 

াংখ্যা ২.০০ - ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ০১ 

১.২] গদফলণায ভাধ্যদভ কাঠ ও 

ফাাঁদয প্রর্াস্টতয আয়ুষ্কার বৃস্টি 

১.২.১]আয়ুষ্কার বৃস্টিপ্রাপ্ত কাঠ 

ও ফাাঁদয প্রর্াস্টত 

াংখ্যা ২.০০ ৫ ৪ ৫ ৪ ৩ ৩ ২ ০০ 

১.৩] আগয গাদেয ম্পূণ য কাদন্ড 

স্বল্প ভদয় উন্নতভাদনয কযস্টর্ন 

ঞ্চয়ণ াংক্রান্ত গদফলণা। 

১.৩.১] আগয গাদেয ম্পূণ য 

কাদন্ড স্বল্প ভদয় উন্নতভাদনয 

কযস্টর্ন ঞ্চয়ণ াংক্রান্ত 

গদফলণা। 

যীক্ষ্ণ 

াংখ্যা 

২.০০ 

 

 

৩০ ৩৫ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ০০ 

১.৪] গদফলণায ভাধ্যদভ ফাাঁদয 

কদম্পাস্টর্ে দত আফাফত্র 

ততস্টয, কস্টঞ্চ করভ িস্টতদত ফাাঁ 

চাল, ফাাঁদয শুস্টষ্ককযণ ও  

যাায়স্টনক াংযক্ষ্স্টণ প্রদয়াদগ 

ফাাঁদয আয়ুষ্কার বৃস্টি প্রমৄস্টি 

স্টফলয়ক প্রস্টক্ষ্ণ প্রদান । 

১.৪.১] প্রস্টস্টক্ষ্ত উকায 

কবাগী। 

াংখ্যা 

 

২.০০ ২৫০ ২৮০ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ২২ 

১.৫] গদফলণায ভাধ্যদভ স্টফস্টবন্ন 

প্রর্াস্টতয কাঠ দত নতুন কফার্ য 

ততস্টয কযা। 

১.৫.১] স্টফস্টবন্ন প্রর্াস্টতয কাঠ 

দত ততস্টযকৃত নতুনদফার্ য। 

াংখ্যা ২.০০ ১০ ১১ ১২ ১১ 

 

১০ ০৯ ০৮ ০৪ 

১.৬] কাদঠয  কবৌত  ও মাস্টন্ত্রক 

গুণাগুণ স্টনন যয় । 

১.৬.১] কাদঠয  কবৌত  ও 

মাস্টন্ত্রক গুণাগুণ স্টনণ যদয়য 

যীক্ষ্ায াংখ্যা। 

াংখ্যা ১.০০ - ০৮ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ০০ 

১.৭]                      

      স্টনণ যয়, আফাফত্র ও 

স্টনভাণ য াভগ্রী স্টাদফ ব্যফায। 

১.৭]              

              যীক্ষ্ণ। 

াংখ্যা ১.০০ - - ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ০০ 

[২] ফীদর্য  

গুণগত ভান বৃস্টি এফাং 

ফন ও ফনর্  

১৮.০০ ২.১] গদফলণায ভাধ্যদভ উদত্তাস্টরত 

৬ টি বৃক্ষ্ প্রর্াস্টতয উন্নত ও অস্টধক 

পরনীর চাযা স্টফতযণ। 

২.১.১] স্টফতযণকৃত চাযা । াংখ্যা ৩.০০ ৪৩০০০ ৪৬০০০ ৪৮০০০ ৪৩২০০ ৩৮৪০০ ২১,০০০ ৩৩৬০০ ৪,০০০ 
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ককৌরগত 

উদেশ্য 

(St r at egi c Obj ect i ves) 

ককৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Wei ght  of  

St r at egi c 

Obj ect i ve) 

কাম যক্রভ 

(Act i vi t i es) 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

(Per f or mance 

I ndi cat or s) 

 

একক 

(Uni t ) 

কভ যম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Wei ght  of  

Per f or mance 

I ndi cat or s) 

    অর্যন রক্ষ্যভাত্রা ২০১৮-১৯  অর্যন 

জুরাই- 

      , 

২০১৮ 

অাধাযণ 

অস্টত 

উত্তভ 

উত্তভ চরস্টত 

ভান 

চরস্টত 

ভাদনয 

স্টনদে 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ভন্ত্রণারয়/ স্টফবাদগয ককৌরগত উদেশ্যমূ          

ম্পদদয উৎাদন বৃস্টি  

স্টফলয়ক গদফলণা। 

 

২.২] ফীর্ ফাগান সৃর্ন এফাং 

ব্যফস্থানা 

২.২.১] উন্নতভাদনয ফীর্ 

উৎাদন  

ককস্টর্ ১.০০ ২৫০ ২৭৩ ৩০০ 

 

২৭০ 

 

২৪০ 

 

২১০ 

 

১৮০ 

 

৩০ 

২.২.২] ফাগান সৃর্দনয র্ন্য 

চাযা উদত্তারন 

াংখ্যা 

 

১.০০ ৭৫০০ ২২,০০০ ২৫,০০০ ২২৫০০ ২০০০০ ১৭৫০০ ১৫০০০ ৩০০০ 

২.২.৩] ফীর্ ফাগান সৃর্ন ও 

ব্যফস্থানা 

কক্টয ১.০০ ২.৫ ১০ 

 

১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ০২ 

২.৩] গদফলণায ভাধ্যদভ গুণগত 

ভানম্মত কগুন, গর্যন, ঢাস্টকর্াভ 

এফাং আগয গাদেয করভ 

ফীর্ফাগান সৃর্দনয রদক্ষ্য য যাদভে 

ততস্টয 

২.৩.১]       সৃস্টর্ত          াংখ্যা ৩.০০ ১২৫০ ৩০০০ ৪০০০ ৩৬০০ ৩২০০ ২৮০০ ২৪০০ ০০ 

২.৪] াল্প উৎাদদনয র্ন্য 

স্টর্গস্টন/নাস্টরতায ফনায়ন ককৌর 

উন্নয়ন 

২.৪.১] াল্প উৎাদদনয র্ন্য 

স্টর্গস্টন/নাস্টরতায না যাস্টযয 

ককৌর স্টনরুদনয র্ন্য চাযা 

উদত্তারন 

াংখ্যা ১.০০ - ৬০০০ ৬,০০০ ৫,৪০০ ৪,৮০০ ৪,২০০ ৩,৬০০ ০০ 

২.৪.২] ফাগান সৃর্ন কক্টয ১.০০ - ২ ২ ১.৮ ১.৬ ১.৪ ১.২ ০০ 

২.৫] ফাাঁদয  ব্যাক ফাং স্টফস্তায 

ও স্টফলুপ্তপ্রায় গাদেয াংযক্ষ্ণ 

২.৫.১] কস্টঞ্চ করদভয ভাধ্যদভ 

উদত্তাস্টরত ফাাঁদয  চাযা দ্বাযা 

ব্যাক ফাং স্টফস্তায 

াংখ্যা 

 

২.০০ ৯০০০ ১০০০০ ১২,০০০ 

 

১০৮০০ 

 

 

 

৯৬০০ 

 

৮৪০০ 

 

৬০০০ 

 

১৪৬০ 

২.৫.২] স্টফলুপ্তপ্রায় গাদেয 

াংযক্ষ্ণ 

াংখ্যা ১.০০ ৬ ০৭ ০৮ ৭.২ ৬.৪ ৫.৬ ৪.৮ ০২ 

২.৬] ফাাঁদয চাযা  ততস্টযয র্ন্য 

টিসুয কারচায ককৌর উদ্ভাফন  

২.৬.১] ফাাঁদয টিসুয 

কারচাযর্াত চাযা।  

াংখ্যা 

 

২.০০ ১২০০ ১৩০০ ১,৫০০ ১৩৫০ ১২০০ ১০৫০ ৯০০ ৫০০ 

২.৭] গুণগত ভান ম্পন্ন চাযা 

উদত্তারন 

২.৭.১] গুণগত ভান ম্পন্ন 

চাযা উদত্তারন। 

াংখ্যা 

 

২.০০ ২০,০০০ ৩০,০০০  ৩০,০০০ 

 

২৭,০০০ 

 

২৪,০০০ 

 

২১,০০০ 

 

১৮,০০০ 

 

১২০০ 

৩. র্রফায়ু স্টযফত যদনয 

কাযদণ ফন ও 

ফনর্ ম্পদ স্টফম যয়  

কযাধকদল্প গদফলণা। 

১৫.০০ ৩.১] উকূরীয় অঞ্চদরয ফাাঁ ও 

কফদতয যীক্ষ্ামূরক ফাগান।  

৩.১.১] উকূরীয় অঞ্চদরয 

উঁচুভূস্টভদত ফাাঁ ও কফত 

যীক্ষ্ামূরক ফাগাদনয র্ন্য 

চাযা উদত্তারন।  

াংখ্যা 

 

 

২.০০ ৩৭০০ ২০০০ ২,২০০ 

 

 

১৯৮০ ১৭৬০ ১৫৪০ ১৩২০ ২২০০ 
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ককৌরগত 

উদেশ্য 

(St r at egi c Obj ect i ves) 

ককৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Wei ght  of  

St r at egi c 

Obj ect i ve) 

কাম যক্রভ 

(Act i vi t i es) 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

(Per f or mance 

I ndi cat or s) 

 

একক 

(Uni t ) 

কভ যম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Wei ght  of  

Per f or mance 

I ndi cat or s) 

    অর্যন রক্ষ্যভাত্রা ২০১৮-১৯  অর্যন 

জুরাই- 

      , 

২০১৮ 

অাধাযণ 

অস্টত 

উত্তভ 

উত্তভ চরস্টত 

ভান 

চরস্টত 

ভাদনয 

স্টনদে 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ভন্ত্রণারয়/ স্টফবাদগয ককৌরগত উদেশ্যমূ          

৩.১.২] উকূরীয় অঞ্চদরয 

উঁচুভূস্টভদত ফাাঁ ও কফদতয 

যীক্ষ্ামূরক ফাগান।  

     ২.০০ - ২.১৪ ২.১৪ ১.৯ ১.৭ ১.৫ ১.৩ ০০ 

৩.২] উকূরীয় অঞ্চদরয  

ফাগাদনয ব্যফস্থানা ও তদাযস্টক । 

৩.২.১] উকূরীয় অঞ্চদর 

ককওড়া ফদনয অবযন্তদয 

ম্যানদগ্রাব এফাং নন-ম্যানদগ্রাব 

প্রর্াস্টতয ফনায়ন সৃর্দনয র্ন্য 

চাযা উদত্তারন 

াংখ্যা ২.০০ ১০.০০০ ১০,০০০ ১০.০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ------- 

৩.২.২] উকূরীয় অঞ্চদর 

ককওড়া ফদনয অবযন্তদয 

ম্যানদগ্রাব এফাং নন-

ম্যানদগ্রাব প্রর্াস্টতয সৃস্টর্ত 

ফন। 

কক্টয ২.০০ ৩০ ৩০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১    ১৮ -------- 

 

৩.৩] সুন্দযফদনয কবস্টর্দেন এফাং 

স্টযদর্নাদযদনয অফস্থা ম যদফক্ষ্ণ। 

৩.৩.১] সুন্দযফদনয কবস্টর্দেন 

এফাং স্টযদর্নাদযদনয অফস্থা 

ম যদফক্ষ্দণয রদক্ষ্য স্টএস্ট 

স্থান। 

াংখ্যা ২.০০ ৩০ ৩০ ৩৩ ৩০ ২৬ ২৩ ২০ ১০ 

৩.৪] সুন্দযফদন স্থাস্টত ম্যানদগ্রাব 

আযদফাদযোভ ব্যফস্থানা। 

৩.৪.১] সুন্দযফদন স্থাস্টত 

ম্যানদগ্রাব আযদফাদযোভ 

ব্যফস্থানা। 

কক্টয ২.০০ ৬০ ৬০ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ১৫ 

৩.৫] ফাাংরাদদদয উকূরীয় 

অঞ্চদর ককওড়া ফদনয অবযন্তদয 

কগৌণ  ম্যানদগ্রাব প্রর্াস্টতয ফনায়ন 

ককৌর। 

৩.৫.১] ফাাংরাদদদয উকূরীয় 

অঞ্চদর ককওড়া ফদনয 

অবযন্তদয কগৌণ  ম্যানদগ্রাব 

প্রর্াস্টতয চাযা উদত্তারন। 

াংখ্যা ২.০০ - ১৫,০০০ ১৭,০০০ ১৫৩০০ ১৩৬০০ ১১৯০০ ১০২০০ ১০,০০০ 

৩.৫.২]                । 

 

কক্টয ১.০০ - ০৪ ০৪ ৩.৬ ৩.২ ২.৮ ২.৪ ০০ 

৪. মৃস্টত্তকায গুণাগুণ 

উন্নয়ন, না যাস্টয ও ফন 

ফাগাদন কাকাভাকড় ও 

কযাগ-ফারাই দভন এফাং 

৭.০০ ৪.১] মৃস্টত্তকায গুণাগুদণয উয 

আকাভস্টন ও ইউকযাস্টরো বৃক্ষ্ 

প্রর্াস্টতয প্রবাফ। 

৪.১.১] ০৩ টি এদগ্রা 

ইদকারস্টর্কযার কর্ান দত  

মৃস্টত্তকায নমুনা াংগ্র পূফ যক 

মৃস্টত্তকায কবৌত গুণাগুণ স্টনণ যয় 

াংখ্যা ১.০০ - - ১৮০ ১৬২ ১৪৪ ১২৬ ১০৮ ০০ 
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ককৌরগত 

উদেশ্য 

(St r at egi c Obj ect i ves) 

ককৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Wei ght  of  

St r at egi c 

Obj ect i ve) 

কাম যক্রভ 

(Act i vi t i es) 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

(Per f or mance 

I ndi cat or s) 

 

একক 

(Uni t ) 

কভ যম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Wei ght  of  

Per f or mance 

I ndi cat or s) 

    অর্যন রক্ষ্যভাত্রা ২০১৮-১৯  অর্যন 

জুরাই- 

      , 

২০১৮ 

অাধাযণ 

অস্টত 

উত্তভ 

উত্তভ চরস্টত 

ভান 

চরস্টত 

ভাদনয 

স্টনদে 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ভন্ত্রণারয়/ স্টফবাদগয ককৌরগত উদেশ্যমূ          

ফন্যপ্রাণী  র্ীফ-

তফস্টচত্রয াংযক্ষ্ণ,  

উন্নয়ন ও ব্যফস্থানা  

স্টফলয়ক গদফলণা 

৪.২.২] ০৩ টি এদগ্রা 

ইদকারস্টর্কযার কর্ান দত  

মৃস্টত্তকা নমুনা াংগ্র পূফ যক 

মৃস্টত্তকায যাায়স্টনক গুণাগুণ 

স্টনণ যয়। 

াংখ্যা ১.০০ - - ১৮০ ১৬২ ১৪৪ ১২৬ ১০৮ ০০ 

৪.৩] ফাাংরাদদদয যাতাযগুর 

র্রাফদনয  কাকা-ভাকড় 

নািকযন  ও ব্যফস্থানা। 

৪.৩.১]                  

            স্টনরুণ। 

াংখ্যা  ১.০ - - ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ০০ 

৪.৩.২]            

                   

স্টনরুণ। 

াংখ্যা ১.০ - - ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ০০ 

 ৪.৩.৩]                াংখ্যা ১.০ - - ২ ১.৮ ১.৬ ১.৪ ১.২ ০০ 

৪.৫] স্টফএপআযআই কযাম্পাদয 

াস্টখ ও স্টনাচায স্তন্যায়ী 

ফন্যপ্রাণীয উয গদফলণা। 

৪.৫.১] স্টফএপআযআই 

কযাম্পাদয াস্টখয ফত যভান 

প্রর্াস্টতয াংখ্যা স্টনরুণ। 

াংখ্যা 

 

 

১.০০ - ১৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ০০ 

৪.৫.২] স্টফএপআযআই 

কযাম্পাদয স্টনাচয স্তন্যায়ী 

ফন্যপ্রাণীয ফত যভান প্রর্াস্টতয 

াংখ্যা স্টনরুণ। 

াংখ্যা 

 

১.০০ - ০৫ ০৭ ৬.৩ ৫.৬ ৪.৮ ৪.২ ০০ 

[৫] ফাাঁ, কফত ও কবলর্ 

উস্টদ্ভদ অন্যান্য অকাষ্ঠর 

ফনর্ ম্পদদয উন্নয়ন ও 

ব্যফস্থানা স্টফলয়ক 

গদফলণা। 

 

৭.০০ ৫.১] কবলর্ উস্টদ্ভদ ও ৩ প্রর্াস্টতয 

কফদতয চাযা উদত্তারন এফাং ফাগান 

সৃর্ন। 

৫.১.১] কবলর্ উস্টদ্ভদ ও ৩ 

প্রর্াস্টতয কফদতয চাযা 

উদত্তারন। 

াংখ্যা 

 

১.০০ ১২০০০ ১৪৫০০ ১৪,৫০০ ১৩,০৫০ ১১,৬০০ ১০,১৫০ ৮,৭০০ ২,০০০ 

৫.১.২] কবলর্ উস্টদ্ভদ ও ৩ 

প্রর্াস্টতয কফদতয ফাগান সৃর্ন 

ও স্টযচম যা। 

কক্টয ১.০০ ২.৫০ ২.৫০ ২.৬০ ২.৩৪ ২.০৮ ১.৮২ ১.৫৬ ০০ 

৫.২] ঔলস্টধ গাদেয র্াভ যপ্লার্ভ 

াংযক্ষ্ণ এফাং ব্যফস্থানায উয 

গদফলণা  

৫.২.১] ঔলস্টধ গাদেয 

র্াভ যপ্লার্দভয াংযক্ষ্ণাগাদযয 

র্ন্য উস্টদ্ভদ প্রর্াস্টত াংগ্র। 

াংখ্যা ২.০০ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ০২ 

৫.৩] কাপ্তাই ন্যানার াক য 

এরাকায উস্টদ্ভদদয াংখ্যা ও এদদয 

পুন যর্দন্য ায স্টনণ যদয়য উয 

গদফলণা  

৫.৩.১] কাপ্তাই ন্যানার াক য 

এরাকায উস্টদ্ভদদয াংখ্যা ও 

এদদয        ায স্টনণ যয়। 

াংখ্যা ২.০০ - ১০০ ১২০ ১০৮ ৯৬ ৭০ ৮৪ ৩০ 
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ককৌরগত 

উদেশ্য 

(St r at egi c Obj ect i ves) 

ককৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Wei ght  of  

St r at egi c 

Obj ect i ve) 

কাম যক্রভ 

(Act i vi t i es) 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

(Per f or mance 

I ndi cat or s) 

 

একক 

(Uni t ) 

কভ যম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Wei ght  of  

Per f or mance 

I ndi cat or s) 

    অর্যন রক্ষ্যভাত্রা ২০১৮-১৯  অর্যন 

জুরাই- 

      , 

২০১৮ 

অাধাযণ 

অস্টত 

উত্তভ 

উত্তভ চরস্টত 

ভান 

চরস্টত 

ভাদনয 

স্টনদে 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ভন্ত্রণারয়/ স্টফবাদগয ককৌরগত উদেশ্যমূ          

 ৫.৪]           ফ যতয কর্রায 

াড়া স্টযর্যাদব ANRএ গদফলণা 

প্লে ততস্টযয ভাধ্যদভ র্ীফবফস্টচত্রয 

াংযক্ষ্ণ।  

৫.৪.১]               

                  ও 

            স্টনণ যয়। 

      

     

১.০০ - - ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ২৭ 

[৬]               

    ও              

                   

                  

          । 

 

২.০০ ৬.১]               ,     , 

  চ                   

                        । 

৬.১.১]                    

     

 

১.০০ - - ২ ১ ১ ১ - ০০ 

৬.২]                    

                           

                         

     স্টনণ যয়। 

৬.২.১]                  

                 ও 

     । 

     

    

১.০০ ৭০ ১১৫ ২৫০ ২৪০ ২২০ ২০০ ১৯০ ০০ 

[৭] ফন  স্টফলয়ক  উদ্ভাস্টফত 

প্রমৄস্টিমূ কদেন্টকযণ 

ও ভাঠ-ম যাদয়  

কবািাদগাস্টষ্ঠদক এফাং 

কদদয ফনস্টফদ্যা  স্টফলদয় 

গদফলক,  স্টক্ষ্াথী  ও 

াংস্টিষ্টদদয স্টযজ্ঞাতকযণ 

১৪.০০ ৭.১] ফন  স্টফলয়ক  উদ্ভাস্টফত  

প্রমৄস্টিমূ কদেন্টকযণ 

৬.১.১]কদেন্টকৃত প্রমৄস্টিমূ  াংখ্যা 

 

১.০০ ২ ২ ৩ ২ ২ ১ ১ ০০ 

৭.২] ইনস্টিটিউে এয কভ যকত যা / 

কভ যচাযীদদয এফাং কবািা 

াধাযদণয  র্ন্য প্রস্টক্ষ্ণ । 

৭.২.১] ইনস্টিটিউে এয 

কভ যকত যা/কভ যচাযীদদয র্ন্য 

প্রস্টক্ষ্ণ। 

াংখ্যা 

 

 

২.০০ ১৫ ১৬ ১৭ ১৫ ১৩ ১১ ৯ ০০ 

৭.২.২] ইনস্টিটিউে এয কবািা 

াধাযদণয  র্ন্য প্রস্টক্ষ্ণ। 

াংখ্যা 

 

২.০০ ২০ ২১ ২২ ১৯ ১৭ ১৫ ১৩ ০১ 

৭.৩] কস্টভনায/ কভরায় অাংগ্রণ/ 

ওয়াক য আদয়ার্ন। 

৭.৩.১] কস্টভনায/ ওয়াক য, 

কভরায় অাংগ্রণ। 

 

াংখ্যা 

 

 

৩.০ ৯ ৯ ৯ ৭ ৬ ৫ ৪ ১২ 

৭.৪] স্টপ্রন্ট/ ইদরক্ট্রস্টনক স্টভস্টর্য়াদত 

স্টফজ্ঞান। 

৭.৪.১] স্টপ্রন্ট/ ইদরক্ট্রস্টনক 

স্টভস্টর্য়াদত স্টফজ্ঞান। 

াংখ্যা ৩.০ ৩০ ৩০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ০০ 

৬.৫] গদফলণা প্রফন্ধ প্রকানা ৭.৫.১] প্রকানা াংখ্যা ৩.০ ১২ ১৫ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ০২ 

 

 

আফস্টশ্যক ককৌরগত উদেশ্যমূ 

 

 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬      -৭ 

ককৌরগতউদেশ্য ককৌরগতউদেদশ্যযভান কাম যক্রভ কভ যম্পাদনসুচক একক কভ যম্পাদনসূচদকযভান রক্ষ্যভাত্রাযভান-২০১৭-১৮ অর্যন 
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(St r at egi c 

Obj ect i ves) 

(Wei ght  of  

St r at egi c 

Obj ect i ves) 

(Act i vi t i es) (Per f or mance 

I ndi cat or ) 

 

(Uni t ) (Wei ght  of  

PI ) 

অাধাযণ 

(Excel l ent ) 

অস্টত উত্তভ 

(Ver y 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরস্টত ভান 

(Fai r ) 

চরস্টতভাদনয স্টনদে 

(Poor ) 

জুরাই-       , ২০১৮ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

       

             

        

           

৪ 

           

              

২০১৮-১৯          

                

         ও 

ও         

       

        

             

       

      ০.৫ ২০   , ২০১৮ ২১   , ২০১৮ ২৪   , 

২০১৮ 

- - ২০   , ২০১৮ 

২০১৮-১৯          

                

        -       

              

              

             

      

        

         

      ০.৫ ১৭        , ২০১৯ ২০       , 

২০১৯ 

২১       , 

২০১৯ 

২২        , 

২০১৯ 

২৩       , ২০১৯  

            

          ২০১৮-১৯ 

                

              

                

        

       চ     

        

           

              

        

           

    

      ১ ২৪       , ২০১৯ ৩১        , 

২০১৯ 

০৪ 

       , 

২০১৯ 

০৪       , 

২০১৯ 

১১        , ২০১৯  

                

               

           

           চ       

         

      

        

            

      ১   ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ - ২ 

        , 

          ও 

               

১০ 

 -            

         

         

           

     -       

       

         

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৬০ 

 -          

           

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২০ 

 -         

          

% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ 

              

            চ   

          

     -       

      ১ ১০       , ২০১৯ ২৪        , 

২০১৯ 

২৮        , 

২০১৯ 

৩১   চ  , ২০১৯ ৩০       ২০১৯  
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬      -৭ 

ককৌরগতউদেশ্য 

(St r at egi c 

Obj ect i ves) 

ককৌরগতউদেদশ্যযভান 

(Wei ght  of  

St r at egi c 

Obj ect i ves) 

কাম যক্রভ 

(Act i vi t i es) 

কভ যম্পাদনসুচক 

(Per f or mance 

I ndi cat or ) 

 

একক 

(Uni t ) 

কভ যম্পাদনসূচদকযভান 

(Wei ght  of  

PI ) 

রক্ষ্যভাত্রাযভান-২০১৭-১৮ অর্যন 

জুরাই-       , ২০১৮ 

অাধাযণ 

(Excel l ent ) 

অস্টত উত্তভ 

(Ver y 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরস্টত ভান 

(Fai r ) 

চরস্টতভাদনয স্টনদে 

(Poor ) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

    চ     

         ও       

              

             ও 

            

                

             

ও         

           

      

         

         

ও         

       

      ১ ০৩        , ২০১৯ ১১        , 

২০১৯ 

২৮ 

       , 

২০১৯ 

২৫        , 

২০১৯ 

০৪   চ  , ২০১৯  

         

             

       

       

         

         

চ     

      ১ ০৮      ২০১৯ ২২       

২০১৯ 

০২   , 

২০১৯ 

১৬   , ২০১৯ ৩০   , ২০১৯  

       চ      

        

           

       চ      

           

     

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ২০ 

             

      

             

চ     

      ০.৫ ৩১        , ২০১৯ ১৫       , 

২০১৯ 

০৭ 

       , 

২০১৯ 

১৭        , 

২০১৯ 

২৮ 

       , ২০১৯ 

 

               

             

             

            

        

% ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ ৩০ 

  

           ২ 

               

   চ            

ও             

         

       

            

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ৬০ 

             

       

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ৬০ 

 

 

 

 

 

 

          

               

     

            

          

        

% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩০ 
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      ও 

    

         

     

 

 

 

 

 

৯ 

           

        

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২০ 

     ও       

                

        

           

       

           

      ১ ০৩         , 

২০১৯ 

১১ 

       , 

২০১৯ 

১৮     

  , ২০১৯ 

২৫       , 

২০১৯ 

০৪   চ  , ২০১৯  

      

      

       

           

      ১ ০৩,        , 

২০১৯ 

১১ 

       , 

২০১৯ 

১৮ 

       , 

২০১৯ 

২৫        , 

২০১৯ 

০৪   চ  , ২০১৯  

            

     চ         

            

     চ 

         

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২০ 

             

               

                

         

               ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ০০ 

                

            

          

          

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২৫ 

        

               

     

       

       

     ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ০০ 

         চ   

           ও 

                

            

        

        

        

     ১ ৪ ৩ - - - ৩ 

 

 

 

 

         চ   

      ও    

       

        

           

 

 

 

 

৩ 

          

            

         চ   

           ও 

        

         

      

       

          

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৬০ 

          

           

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ৮০ 

          

২০১৭-১৮ 

               

             

ও ও         

     

       

        

ও         

       

      ০.৫ ১৮       , 

২০১৯ 

৩১ 

      , 

২০১৯ 

১৫ 

     , 

২০১৯ 

২৯      , 

২০১৯ 

০৬       , 

২০১৯ 

 

 


