
 দ�র/সং�ার জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না, ২০১৯-২০২০ পিরিশ� ক 
দ�র/সং�ার নাম: বাংলােদশ বন গেবষণা ইনি��উট, চ��াম। 

কায ��েমর নাম কম �স�াদন �চক 
 

�চেকর মান একক 
 

বা�বায়েনর 
দািয়��া� �ি�/পদ 

২০১৯-২০২০ 
অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০১৯-২০২০  ম�� 

ল��মা�া/ 
অজ�ন 

১ম �কায়াট �ার ২য় �কায়াট �ার ৩য় �কায়াট �ার ৪থ � �কায়াট �ার �মাট 
অজ�ন 

অিজ�ত মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. �ািত�ািনক �ব�া………………………………৮ 
১.১ �নিতকতা কিম�র সভা   অ�ি�ত সভা ৪ সং�া িবভাগীয় কম �কত�া 

(�শাসন) 
৪ ল��মা�া ১ ১ ১ ১    

অজ�ন      
১.২ �নিতকতা কিম�র সভার িস�া� বা�বায়ন  বা�বািয়ত িস�া� ৪ % িবভাগীয় কম �কত�া 

(�শাসন) 
১০০ ল��মা�া ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজ�ন      
২. দ�তা ও �নিতকতার উ�য়ন……………………..…. ১০ 
২.১ �শাসন �িত�ার িনিম� অংশীজেনর 
(stakeholders) অংশ�হেণ  সভা 

অ�ি�ত সভা ২ সং�া �িশ�ণ ও ��ি� 
হ�া�র ইউিনট 

৪ ল��মা�া ১ ১ ১ ১    
অজ�ন      

২.২ অংশীজেনর অংশ�হেণ  সভার িস�া� 
বা�বায়ন 

বা�বািয়ত িস�া� ২ % িবভাগীয় কম �কত�া 
(�শাসন) 

১০০ ল��মা�া ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    
অজ�ন      

২.৩ কম �কত�া-কম �চারী�দর অংশ�হেণ চাকির 
সং�া� িবিভ� �িশ�ণ আেয়াজন 

�িশ�ণাথ� ৩ সং�া িবভাগীয় কম �কত�া 
(�শাসন) 

২০০ ল��মা�া - ৫০ ৭৫ ৭৫    
অজ�ন      

২.৪ কম �কত�া-কম �চারী�দর অংশ�হেণ �শাসন 
সং�া� �িশ�ণ আেয়াজন 

�িশ�ণাথ� ৩ সং�া িবভাগীয় কম �কত�া 
(�শাসন) 

২০০ ল��মা�া - ৫০ ৭৫ ৭৫    
অজ�ন      

৩. ��াচার �িত�ায় সহায়ক আইন/িবিধ/নীিতমালা/�া�েয়ল ও ��াপন/পিরপ�-এর বা�বায়ন এবং �েযাজ� ��ে� খসড়া �ণয়ন………….১০ 
৩.১  
 

িনেয়াগিবিধ �েনায়ন ৭ তািরখ িবভাগীয় কম �কত�া 
(�শাসন) 

৩১/০৮/২০১৯ ল��মা�া ৩১/০৮/১৯ - - -    
অজ�ন      

৩.২ 
 

     ল��মা�া        
অজ�ন      

৪. ওেয়বসাইেট �সবাব� হালনাগাদকরণ..................................৮ 
৪.১ �সবা সং�া� �টাল ি� ন�রস�হ � � ত� 
বাতায়েন ��মানকরণ   

ত� বাতায়েন 
��মান�ত 

১ তািরখ �ফাকাল পেয়� 
আইিস� 

৩০/০৯/১৯ ল��মা�া ৩০/০৯/১৯ - - -    
অজ�ন      

৪.২ � � ওেয়বসাইেট ��াচার �সবাব� 
হালনাগাদকরণ  

�সবাব� হালনাগাদ�ত ২ তািরখ �ফাকাল পেয়� 
আইিস� 

৩০/০৯/১৯ ল��মা�া ৩০/০৯/১৯ - - -    
অজ�ন      

৪.৩ ��েণািদত ত� �কাশ িনেদ �িশকা 
হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট �কাশ 

হালনাগাদ�ত 
িনেদ �িশকা ওেয়বসাইেট 

�কািশত 

১ তািরখ �ফাকাল পেয়� 
আইিস� 

৩১/১২/১৯ ল��মা�া - ৩১/১২/১৯ - -    
অজ�ন      

৪.৪ � � ওেয়বসাইেট ত� অিধকার   �সবাব� 
হালনাগাদকরণ  

�সবাব� হালনাগাদ�ত ২ তািরখ �ফাকাল পেয়� 
আইিস� 

৩০/০৯/১৯ ল��মা�া ৩০/০৯/১৯ - - -    
অজ�ন      

৪.৫ � � ওেয়বসাইেটর অিভেযাগ �িতকার 
�ব�া (GRS) �সবাব� হালনাগাদকরণ 

ওেয়বসাইেট 
হালনাগাদ�ত 

২ তািরখ �ফাকাল পেয়� 
আইিস� 

৩০/০৯/১৯ ল��মা�া ৩০/০৯/১৯ - - -    
অজ�ন      



কায ��েমর নাম কম �স�াদন �চক 
 

�চেকর মান একক 
 

বা�বায়েনর 
দািয়��া� �ি�/পদ 

২০১৯-২০২০ 
অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০১৯-২০২০  ম�� 

ল��মা�া/ 
অজ�ন 

১ম �কায়াট �ার ২য় �কায়াট �ার ৩য় �কায়াট �ার ৪থ � �কায়াট �ার �মাট 
অজ�ন 

অিজ�ত মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৫. �শাসন �িত�া……………………………..৬ 
৫.১ উ�ম চচ �ার তািলকা �ণয়ন কের � � 
ম�ণালয়/িবভােগ ��রণ 

উ�ম চচ �ার তািলকা 
��িরত 

৩ তািরখ িবভাগীয় কম �কত�া 
(�শাসন) 

৩১/১০/১৯ ল��মা�া - ৩১/১০/১৯  - -    
অজ�ন      

৫.২ বাংলােদশ জাতীয় িডিজটাল আিক�েটকচার-
এর �ফাকাল পেয়� ও িবক� �ফাকাল পেয়� 
কম �কত�া িনেয়াগ ও ওেয়বসাইেট �কাশ 

�ফাকাল পেয়� ও 
িবক� �ফাকাল পেয়� 

িনেয়াগ�ত ও 
ওেয়বসাইেট �কািশত 

২ তািরখ িবভাগীয় কম �কত�া 
(�শাসন) 

৩১/১২/১৯ ল��মা�া 
 

- ৩১/১২/১৯  - -    

অজ�ন      

৫.৩ জন�াথ � সংি�� ত� �কাশ (�র�া �দান) 
িবিধমালা, ২০১৭-এর িবিধ ৪ অ�সাের 
“�ডিজগেনেটড অিফসার” িনেয়াগ ও 
ওেয়বসাইেট �কাশ 

“�ডিজগেনেটড 
অিফসার” িনেয়াগ�ত 

ও ওেয়বসাইেট 
�কািশত 

১ তািরখ িবভাগীয় কম �কত�া 
(�শাসন) 

৩১/১২/১৯ ল��মা�া 
 

- ৩১/১২/১৯ - -    

অজ�ন      

৬. �কে�র ��ে� ��াচার...........................৯ 
৬.১ �কে�র বািষ �ক �য় পিরক�না অ�েমাদন অ�েমািদত �য় 

পিরক�না 
২ তািরখ �ক� পিরচালক ৩০/০৯/১৯ ল��মা�া ৩০/০৯/১৯ - - -    

অজ�ন      
৬.২ এিডিপ বা�বায়ন অ�গিত অ�গিতর হার ১ % �ক� পিরচালক ১০০ ল��মা�া ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজ�ন      

৬.৩ �কে�র বা�বায়ন অ�গিত পিরদশ �ন/ 
পিরবী�ণ 

দািখল�ত �িতেবদন ৩ সং�া �ক� পিরচালক ০৪ ল��মা�া ১ ১ ১ ১    
অজ�ন      

৬.৪ �ক� পিরদশ �ন/পিরবী�ণ �িতেবদেনর 
�পািরশ বা�বায়ন 

বা�বায়েনর হার ৩ % �ক� পিরচালক ১০০ ল��মা�া ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    
অজ�ন      

৭. �য়ে�ে� ��াচার...................৭ 
৭.১ িপিপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও িপিপআর 
২০০৮-এর িবিধ ১৬(৬) অ�যায়ী ২০১৯-২০ অথ � 
বছেরর �য়-পিরক�না  ওেয়বসাইেট �কাশ 

�য়-পিরক�না 
ওেয়বসাইেট �কািশত 

৩ তািরখ িবভাগীয় কম �কত�া 
(�শাসন) 

৩০/০৯/১৯ ল��মা�া ৩০/০৯/১৯ - - -    
অজ�ন      

৭.২ ই-�ট�ােরর মা�েম �য় কায � স�াদন ই-�ট�া�র �য় স�� ৪ % িবভাগীয় কম �কত�া 
(�শাসন) 

ও �ক� পিরচালক 

৫০ ল��মা�া - ১০ ১৫ ২৫    
অজ�ন      

৮. ��তা ও জবাবিদিহ শি�শালীকরণ…………………….১২ 
৮.১ � � �সবা �দান �িত�িত (িস�েজন� 
চাট �ার) �ণয়ন ও বা�বায়ন  

�সবা �দান �িত�িত 
�ণীত ও বা�বািয়ত 

২ % �� গেবষণা কম �কত�া ১০০ ল��মা�া ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজ�ন      
৮.২ শাখা/অিধশাখা এবং অধীন� অিফস 
পিরদশ �ন  

পিরদশ �ন 
স�� 

২ সং�া সংি�� সকল 
কম �কত�া 

১২ ল��মা�া ৩ ৩ ৩ ৩    
অজ�ন      

৮.৩ শাখা/অিধশাখা এবং অধীন� অিফেসর 
পিরদশ �ন �িতেবদেনর �পািরশ বা�বায়ন 

পিরদশ �ন �িতেবদেনর 
�পািরশ বা�বািয়ত 

২ % সংি�� সকল ১০০ ল��মা�া ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজ�ন      



কায ��েমর নাম কম �স�াদন �চক 
 

�চেকর মান একক 
 

বা�বায়েনর 
দািয়��া� �ি�/পদ 

২০১৯-২০২০ 
অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০১৯-২০২০  ম�� 

ল��মা�া/ 
অজ�ন 

১ম �কায়াট �ার ২য় �কায়াট �ার ৩য় �কায়াট �ার ৪থ � �কায়াট �ার �মাট 
অজ�ন 

অিজ�ত মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

কম �কত�া 

৮.৪ সিচবালয় িনেদ �শমালা ২০১৪ অ�যায়ী নিথর 
��িণ িব�াসকরণ  

নিথ ��িণ িব�াস�ত ২ %  িবভাগীয় কম �কত�া 
(�শাসন) 

ও �ক� পিরচালক 

৫০ ল��মা�া - - ৫০ -    
অজ�ন      

৮.৫ ��িণ িব�াস�ত নিথ িবন�করণ নিথ িবনি��ত ২ % িবভাগীয় কম �কত�া 
(�শাসন) 

ও �ক� পিরচালক 

৫০ ল��মা�া - - - ৫০    
অজ�ন      

৮.৬ �ািত�ািনক গণ�নানী আেয়াজন  �ািত�ািনক গণ�নানী 
আেয়ািজত 

২ সং�া সংি�� কম �কত�া ২ ল��মা�া - - ১ ১    

অজ�ন      
৯. ��াচার সংি�� এবং �ন�িত �িতেরােধ সহায়ক অ�া� কায ��ম……………..১৫ (অ�ািধকার িভি�েত ��নতম প�চ� কায ��ম) 
৯.১ ��াচার ও �ণ�িত �িতেরাধ স�িক�ত 
�িশ�ণ �দান 

�িশ�ণ ৩ সং�া িবভাগীয় কম �কত�া 
(�শাসন) 

১০০ ল��মা�া - ৫০ ৫০ -    
অজ�ন      

৯.২ ��াচার ও �ণ�িত �িতেরাধ স�িক�ত 
িলফেলট িবিলকরণ 

িলফেলট িবিলকরন ৩ সং�া িবভাগীয় কম �কত�া 
(�শাসন) 

২০০০ ল��মা�া ৫০০ ৫০০ ৫০০ ৫০০    
অজ�ন      

৯.৩ ��াচার ও �ণ�িত �িতেরাধ স�িক�ত 
র �ালীকরণ 

র �ালী ৩ সং�া িবভাগীয় কম �কত�া 
(�শাসন) 

১ ল��মা�া   ১     
অজ�ন      

৯.৪ ��াচার ও �ণ�িত �িতেরাধ স�িক�ত 
আেলাচনা সভার আেয়াজন 

আেলাচনা সভা ৩ সং�া িবভাগীয় কম �কত�া 
(�শাসন) 

২ ল��মা�া - ১ - ১    
অজ�ন      

৯.৫ ��াচার ও �ণ�িত �িতেরাধ স�িক�ত 
িডিজটাল িবল �বাড � �াপন 

িডিজটাল িবল �বাড � ৩ সং�া িবভাগীয় কম �কত�া 
(�শাসন) 

৪ ল��মা�া - ৪ - -    
অজ�ন      

১০. ��াচার চচ �ার জ� �র�ার/�েণাদনা �দান..............................৫ 
১০.১ ��াচার �র�ার �দান �দ� �র�ার ৩ তািরখ আ�ায়ক 

��াচার �কৗশল 
বা�বায়ন কিম� 

৩১/০৫/২০ ল��মা�া - - - ৩১/০৫/২০    
অজ�ন      

১০.২ ২০১৮-১৯ অথ �বছের ��াচার 
�র�ার�া�েদর তািলকা ওেয়বসাইেট �কাশ 

�র�ার �া�েদর 
তািলকা ওেয়বসাইেট 

�কািশত 

২ তািরখ আ�ায়ক 
��াচার �কৗশল 
বা�বায়ন কিম� 

১০/০৫/২০ ল��মা�া    ১০/০৫/২০    
অজ�ন      

১১. অথ � বরা�....................................................................২ 
১১.১ ��াচার কম �-পিরক�নায় অ���� িবিভ� 
কায ��ম বা�বায়েনর জ� বরা��ত  অেথ �র 
আ�মািনক পিরমাণ 

বরা��ত অথ � ২ ল� টাকা িবভাগীয় কম �কত�া 

(�শাসন) 

০৫ ল��মা�া ১ ১ ১ ২    

অজ�ন      

১২. পিরবী�ণ ও ��ায়ন…………………………….৮ 
১২.১ দ�র/সং�হা ক��ক �ণীত                                          
জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না, ২০১৯-

�ণীত কম �-পিরক�না 
আপেলাড�ত 

২ তািরখ �ফাকাল পেয়� 
আইিস� 

০৩/০৭/১৯ ল��মা�া ০৩/০৭/১৯       
অজ�ন      



কায ��েমর নাম কম �স�াদন �চক 
 

�চেকর মান একক 
 

বা�বায়েনর 
দািয়��া� �ি�/পদ 

২০১৯-২০২০ 
অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০১৯-২০২০  ম�� 

ল��মা�া/ 
অজ�ন 

১ম �কায়াট �ার ২য় �কায়াট �ার ৩য় �কায়াট �ার ৪থ � �কায়াট �ার �মাট 
অজ�ন 

অিজ�ত মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২০ � � ম�ণালয় এবং ওেয়বসাইেট 
আপেলাডকরণ 
১২.২ িনধ �ািরত সমেয় ��মািসক পিরবী�ণ 
�িতেবদন সংি�� ম�ণালয়/িবভােগ দািখল ও 
� � ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ 

��মািসক �িতেবদন 
দািখল�ত ও 
আপেলাড�ত 

২ সং�া �� গেবষণা 

কম �কত�া/ �ফাকাল 

পেয়� আইিস� 

০৩/১০/১৯ 
০৩/০১/২০ 
০৩/০৪/২০ 
০৩/০৭/২০ 

ল��মা�া ০৩/১০/১৯ ০৩/০১/২০ ০৩/০৪/২০ ০৩/০৭/২০    

অজ�ন      

১২.৩ আওতাধীন আ�িলক/মাঠ পয �ােয়র কায �ালয় 
ক��ক দািখল�ত জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-
পিরক�না ও পিরবী�ণ  �িতেবদেনর ওপর 
িফড�াক �দান 

িফড�াক 
সভা/কম �শালা অ�ি�ত 

৪ তািরখ আ�ায়ক, �নিতকতা 

কিম� 

২০/০৭/১৯ ল��মা�া ২০/০৭/১৯ - - -    

অজ�ন      

 

 

(ড.�রশীদ আকতার) 

পিরচালক (দািয়��া�) 

�ফান: ০৩১-৬৮১৫৭৭ 

E-mail : director_bfri@ctpath.net 
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