
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, আগ ২৬, ২০১৯

বাংলােদশ বন গেবষণা ইউট (িব এফ আর আই)

বািষ ক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০১৮-১৯



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, আগ ২৬, ২০১৯

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

বীেজর ণগত মান
ি এবং বন ও
বনজ সেদর
উৎপাদন ি
িবষয়ক গেবষণা।

১৮

[১.১] গেবষণার মােম উোিলত
৬   জািতর উত ও অিধক
ফলনশীল চারা িবতরণ।

[১.১.১] িবতরণত চারা। সংা ৩ ৪৮০০০ ৪৩২০০ ৩৮৪০০ ৩৩৬০০ ২১০০০ ৪৮০০০ ০

[১.২] বীজ বাগান জন এবং
বাপনা।

[১.২.১] উত মােনর বীজ উৎপাদন। কিজ ১ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৩০০ ০

[১.২.২] বাগান জেনর জ চারা
উোলন।

সংা ১ ২৫০০০ ২২৫০০ ২০০০০ ১৭৫০০ ১৫০০০ ২৫০০০ ০

[১.২.৩] বীজ বাগান জন ও
বাপনা।

হর ১ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ১০ ০

[১.৩] গেবষণার মােম ণগত
মানসত সন, গজন, ঢািকজাম
এবং আগর গােছর কলম
বীজবাগান জেনর লে র্যােমট
তির।

[১.৩.১] গােছর িজত র্যােমট । সংা ৩ ৪০০০ ৩৬০০ ৩২০০ ২৮০০ ২৪০০ ৪০০০ ০

[১.৪] পা উৎপাদেনর জ
িজগিন/নািলতার বনায়ন কৗশল
উয়ন।

[১.৪.১] পা উৎপাদেনর জ
িজগিন/নািলতার নাস ািরর কৗশল
িনপেনর জ চারা উোলন।

সংা ১ ৬০০০ ৫৪০০ ৪৮০০ ৪২০০ ৩৬০০ ৬০০০ ০

[১.৪.২] বাগান জন। হর ১ ০২ ১.৮ ১.৬ ১.৪ ১.২ ২ ০

[১.৫] বেশর াপক বংশ িবার
ও িবায় গােছর সংরণ।

[১.৫.১] কি কলেমর মােম
উোিলত বেশর চারা ারা াপক
বংশ িবার।

সংা ২ ১২০০০ ১০৮০০ ৯৬০০ ৮৪০০ ৬০০০ ১২০০০ ০

[১.৫.২] িব ায় গােছর সংরণ। সংা ১ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ০৪ ৮ ০

[১.৬] বেশর চারা তিরর জ
 কালচার কৗশল উাবন।

[১.৬.১] বেশর  কালচারজাত
চারা।

সংা ২ ১৫০০ ১৩৫০ ১২০০ ১০৫০ ৯০০ ১৫০০ ০

[১.৭] ণগত মান স চারা
উোলন।

[১.৭.১] ণগত মান স চারা
উোলন।

সংা ২ ৩০০০০ ২৭০০০ ২৪০০০ ২১০০০ ১৮০০০ ৩০০০০ ০



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, আগ ২৬, ২০১৯

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

জলবা
পিরবতেনর কারেণ
বন ও বনজ সদ
িবপয য় মাকািবলা
িবষয়ক গেবষণা।

১৫

[২.১] উপলীয় অেল বশ ও
বেতর পরীালক বাগান।

[২.১.১] উপলীয় অেলর
িমেত বশ ও বতর
পরীালক বাগােনর জ চারা
উোলন।

সংা ২ ২২০০ ১৯৮০ ১৭৬০ ১৫৪০ ১৩২০ ২২০০ ০

[২.১.২] উপলীয় অেলর
িমেত বশ ও বেতর
পরীালক বাগান।

হর ২ ২.১৪ ১.৯ ১.৭ ১.৫ ১.৩ ২.১৪ ০

[২.২] উপলীয় অেলর
বাগােনর বাপনা ও তদারিক ।

[২.২.১] উপলীয় অেল কওড়া
বেনর অভের ানোভ এবং
িমেত নন-ানোভ জািতর
বাগান জেনর জ চারা উোলন।

সংা ২ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ১০০০০ ০

[২.২.২] উপলীয় অেল কওড়া
বেনর অভের ানোভ এবং
িমেত নন-ানোভ জািতর
িজত বন বাগান।

হর ২ ৩৩ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ৩০ ০

[২.৩] রবেনর ভিজেটশন
এবং িরেজনােরশেনর অবা
পয েবণ।

[২.৩.১] রবেনর ভিজেটশন
এবং িরেজনােরশেনর অবা
পয েবেণর লে িপএসিপ াপন।

সংা ২ ৩৩ ৩০ ২৬ ২৩ ২০ ৩৩ ০

[২.৪] রবেন ািপত ানোভ
আরেবােরটাম বাপনা।

[২.৪.১] রবেন ািপত ানোভ
আরেবােরটাম বাপনা।

হর ২ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৬০ ০

[২.৫] বাংলােদেশর উপলীয়
অেল কওড়া বেনর অভের
গৗণ ানোভ জািতর বনায়ন
কৗশল।

[২.৫.১] বাংলােদেশর উপলীয়
অেল কওড়া বেনর অভের গৗণ
ানোভ জািতর চারা উোলন।

সংা ২ ১৭০০০ ১৫৩০০ ১৩৬০০ ১১৯০০ ১০২০০ ১৭০০০ ০

[২.৫.২] বাগােনর পিরমাণ । হর ১ ০৪ ৩.৬ ৩.২ ২.৮ ২.৪ ৪ ০



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, আগ ২৬, ২০১৯

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

বন িবষয়ক
উািবত
িসহ
পেটকরণ ও
মাঠ-পয ােয়
সরকাির ও
বসরকাির
ভাােগাি এবং
বনিবা গেবষক,
িশাথ ও
সংিেদর
পিরাতকরণ।

১৪

[৩.১] বন িবষয়ক উািবত
িসহ পেটকরণ।

[৩.১.১] পেটত িসহ । সংা ১ ০৩ ০২ ০২ ০১ ০১ ০

[৩.২] ইনিউট এর কম কতা /
কম চারীেদর এবং ভাা
সাধারেণর জ িশণ ।

[৩.২.১] ইনিউট এর
কম কতা/কম চারীেদর জ িশণ।

সংা ২ ১৭ ১৫ ১৩ ১১ ৯ ১৭ ০

[৩.২.২] ইনিউট এর ভাা
সাধারেণর জ িশণ।

সংা ২ ২২ ১৯ ১৭ ১৫ ১৩ ২২ ০

[৩.৩] সিমনার/ মলায়
অংশহণ/ওয়াকশপ আেয়াজন।

[৩.৩.১] সিমনার/ ওয়াকশপ,
মলায় অংশহণ।

সংা ৩ ৯ ৭ ৬ ৫ ৪ ১৩ ০

[৩.৪] ি/ ইেলিনক
িমিডয়ােত িবাপন।

[৩.৪.১] ি/ ইেলিনক িমিডয়ােত
িবাপন।

সংা ৩ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩০ ০

[৩.৫] গেবষণা ব কাশনা। [৩.৫.১] কাশনা। সংা ৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ০



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, আগ ২৬, ২০১৯

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪

কাঠ ও অা
বনজ সেদর
ণগত মান উয়ন,
ু বহার ও
বািণিজক প
উাবন িবষয়ক
গেবষণা।

১২

[৪.১] রাসায়িনক ম তিরেত
আকাশমিন ও গামার গােছর
বয়েসর িভতার ভাব িনণ য়।

[৪.১.১] িনিদ  জািতর বয়েসর
িভতার সংা।

সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ০

[৪.২] গেবষণার মােম কাঠ ও
বেশর জািতর আাল ি।

[৪.২.১] আাল িা কাঠ ও
বেশর জািত।

সংা ২ ৫ ৪ ৩ ৩ ২ ৫ ০

[৪.৩] আগর গােছর সণ  কাে
 সমেয় উতমােনর রিজন
সয়ণ সংা গেবষণা।

[৪.৩.১] আগর গােছর সণ  কাে
 সমেয় উতমােনর রিজন
সয়ণ সংা গেবষণা।

পরীণ
সংা

২ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৪০ ০

[৪.৪] গেবষণার মােম বেশর
কোিজট হেত আসবাবপ
তির, কি কলম পিতেত বশ
চাষ, বেশর িকরণ ও
রাসায়িনক সংরিণ েয়ােগ
বেশর আাল ি ি
িবষয়ক িশণ দান।

[৪.৪.১] িশিত উপকার ভাগী। সংা ২ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৩০০ ০

[৪.৫] গেবষণার মােম িবিভ
জািতর কাঠ হেত নন বাড 
তির করা।

[৪.৫.১] িবিভ জািতর কাঠ হেত
তিরত নন বাড ।

সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ০

[৪.৬] কােঠর ভৗত ও যািক
ণাণ িনন য়।

[৪.৬.১] কােঠর ভৗত ও যািক
ণাণ িনণ েয়র পরীার সংা।

সংা ১ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৯ ০

[৪.৭] ণ  কােঠর বহািরক
ণাণ িনণ য়,আসবাবপ ও
িনমাণ  সামী িহেসেব বহার।

[৪.৭.১] ণ  কােঠর বহািরক
ণাণ পরীণ।

সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৯ ০



া: ৬ ণ তািরখ: সামবার, আগ ২৬, ২০১৯

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৫

িকার ণাণ
উয়ন, নাস াির ও
বন বাগােন
পাকামাকড় ও
রাগ-বালাই দমন
এবং বাণীসহ
জীব-বিচ
সংরণ, উয়ন ও
বাপনা িবষয়ক
গেবষণা।

৭

[৫.১] িকার ণােণর উপর
আকাশমিন ও ইউকািলপটাস 
জািতর ভাব।

[৫.১.১] ০৩  এো ইেকালিজকাল
জান হেত িকার ননা সংহ
ব ক িকার ভৗত ণাণ িনণ য়।

সংা ১ ১৮০ ১৬২ ১৪৪ ১২৬ ১০৮ ১৮০ ০

[৫.১.২] ০৩  এো ইেকালিজকাল
জান হেত িকা ননা সংহ
ব ক িকার রাসায়িনক ণাণ
িনণ য়।

সংা ১ ১৮০ ১৬২ ১৪৪ ১২৬ ১০৮ ১৮০ ০

[৫.২] বাংলােদেশর রাতারল
জলাবেনর পাকা-মাকড়
শনাকরন ও বাপনা।

[৫.২.১] পাকা আা উিদ
জািতর সংা িনপণ।

সংা ১ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ৮ ০

[৫.২.২] আা পাকা মাকেড়র
জািতর সংা িনপণ।

সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ০

[৫.২.৩] াবাপনার সংা। সংা ১ ২ ১.৮ ১.৬ ১.৪ ১.২ ২ ০

[৫.৩] িবএফআরআই কাােসর
পািখ ও িনশাচার পায়ী
বাণীর উপর গেবষণা।

[৫.৩.১] িবএফআরআই কাােসর
পািখর বতমান জািতর সংা
িনপণ।

সংা ১ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২০ ০

[৫.৩.২] িবএফআরআই কাােসর
িনশাচর পায়ী বাণীর বতমান
জািতর সংা িনপণ।

সংা ১ ০৭ ৬.৩ ৫.৬ ৪.৮ ৪.২ ৭ ০



া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, আগ ২৬, ২০১৯

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৬

বশ, বত ও
ভষজ উিদসহ
অকাল ও
অথ করী বনজ
সেদর উয়ন ও
বাপনা িবষয়ক
গেবষণা।

৭

[৬.১] ভষজ উিদ ও ৩ জািতর
বেতর চারা উোলন এবং বাগান
জন।

[৬.১.১] ভষজ উিদ ও ৩ জািতর
বেতর চারা উোলন।

সংা ১ ১৪৫০০ ১৩০৫০ ১১৬০০ ১০১৫০ ৮৭০০ ১৪৫০০ ০

[৬.১.২] ভষজ উিদ ও ৩ জািতর
বেতর বাগান জন ও পিরচয া।

হর ১ ২.৬০ ২.৩৪ ২.০৮ ১.৮২ ১.৫৬ ২.৬ ০

[৬.২] ঔষিধ গােছর জাম াজম
সংরণ এবং বাপনার উপর
গেবষণা।

[৬.২.১] ঔষিধ গােছর জাম াজেমর
সংরণাগােরর জ উিদ জািত
সংহ।

সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ১২ ০

[৬.৩] কাাই াশনাল পাক
এলাকার উিেদর সংা ও এেদর
ন জের হার িনণ েয়র উপর
গেবষণা।

[৬.৩.১] কাাই াশনাল পাক
এলাকার উিেদর সংা ও এেদর
নজের হার িনণ য়।

সংা ২ ১২০ ১০৮ ৯৬ ৮৪ ৭০ ১২০ ০

[৬.৪] বারবান পাব ত জলার
পাড়া িরজােভ ANRএ গেবষণা
ট তিরর মােম জীবৈবিচ
সংরণ।

[৬.৪.১] গেবষণা ট হেত উিেদর
ন জের হার ও ির পিরমাপ
িনণ য়।

গােছর
সংা

১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৪০ ০

৭

বনজ ের ির
হার ও পিরমাণ
িনপণ এবং
ামীণ জনেগাীর
আথ  সামািজক
অবার উপর
গেবষণা ।

২

[৭.১] হাইিড একািশয়া, িহজল,
করচ এবং জাল এর ভিলউম
টিবল িনণ েয়র উপর গেবষণা।

[৭.১.১] ভিলউম টিবল।
জািতর
সংা

১ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ০

[৭.২] বাংলােদেশর উরােল
িজত সামািজক বাগােনর আিথ ক
এবং ানীয় জনগেণর জীিবকার
ভাব িনণ য়।

[৭.২.১] হর িত বাগােনর বনজ
সেদর পিরমাণ ও ায়ন।

ননা ট ১ ২৫০ ২৪০ ২২০ ২০০ ১৯০ ২৫০ ০



া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, আগ ২৬, ২০১৯

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
বািষ ক অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

কায পিত,
কম পিরেবশ ও
সবার
মােনায়ন

১০

[এম.১.১] ই-ফাইিলং পিত বাবায়ন

[এম.১.১.১]  ডের মােম
হীত ডাক ই-ফাইিলং িসেেম
আপেলাডত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৮০ ০

[এম.১.১.২] ই-ফাইেল নিথ
িনিত **

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ০

[এম.১.১.৩] ই-ফাইেল প
জারীত ***

% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৩৫ ০

[এম.১.২] দর/সংা কক অনলাইন
সবা চা করা

[এম.১.২.১] নতম এক নন
ই-সািভ স চাত

তািরখ ১ ১০-০১-২০১৯ ২৪-০১-২০১৯ ২৮-০১-২০১৯ ৩১-০৩-২০১৯ ৩০-০৪-২০১৯ ০৭-০১-২০১৯ ০

[এম.১.৩] দর/সংা ও অধীন
কায ালয়সেহর উাবনী উোগ ও
 উয়ন ক (SIP) বাবায়ন

[এম.১.৩.১] উাবনী উোগ ও 
উয়ন ক (SIP) সেহর
হালনাগাদত ডাটােবইজ
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ০৩-০২-২০১৯ ১১-০২-২০১৯ ১৮-০২-২০১৯ ২৫-০২-২০১৯ ০৪-০৩-২০১৯ ০৩-০২-২০১৯ ০

[এম.১.৩.২] ডাটােবজ অযায়ী
নতম  নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ ১ ০৮-০৪-২০১৯ ২২-০৪-২০১৯ ২০-০৫-২০১৯ ১৬-০৫-২০১৯ ৩০-০৫-২০১৯ ০৮-০৪-২০১৯ ০

[এম.১.৪] িসেজস চাট ার বাবায়ন

[এম.১.৪.১] হালনাগাদত
িসেজস চাট ার অযায়ী দ
সবা

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০ ০

[এম.১.৪.২] সবাহীতােদর
মতামত পিরবীণ বা চাত

তািরখ ০.৫ ৩১-১২-২০১৮ ১৫-০১-২০১৯ ০৭-০২-২০১৯ ১৭-০২-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯ ৩১-১২-২০১৮ ০

[এম.১.৫] অিভেযাগ িতকার বা
বাবায়ন

[এম.১.৫.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ ৭৫ ০

[এম.১.৬] িপআরএল র ২ মাস েব 
সংি কম চারীর িপআরএল ও 
নগদায়নপ জাির করা

[এম.১.৬.১] িপআরএল আেদশ
জািরত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ০

[এম.১.৬.২]  নগদায়নপ
জািরত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ০

এম.২

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৯

[এম.২.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.২.১.১] িপীয় সভায় অিডট
আপি িনির জ পািরশত

% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ০

[এম.২.১.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ০

[এম.২.২] াবর ও অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা ত করা

[এম.২.২.১] াবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ১ ০৩-০২-২০১৯ ১১-০২-২০১৯ ১৮-০২-২০১৯ ২৫-০২-২০১৯ ০৪-০৩-২০১৯ ০৩-০২-২০১৯ ০

[এম.২.২.২] অাবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ১ ০৩-০২-২০১৯ ১১-০২-২০১৯ ১৮-০২-২০১৯ ২৫-০২-২০১৯ ০৪-০৩-২০১৯ ০৩-০২-২০১৯ ০

[এম.২.৩] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবায়ন

[এম.২.৩.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯৮ ০

[এম.২.৪] অবত/অেকেজা
যানবাহন িবমান নীিতমালা অযায়ী
িনিকরণ

[এম.২.৪.১] িনিত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ০

[এম.২.৫] বেকয়া িবৎ িবল
পিরেশাধ করা

[এম.২.৫.১] িবৎ িবল
পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২০০ ০

[এম.২.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[এম.২.৬.১] িনেয়াগ দানত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ২০ ০



া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, আগ ২৬, ২০১৯

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
বািষ ক অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[এম.৩.১] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
সে ২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ি ার ও
ওেয়বসাইেট আপেলাড

[এম.৩.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি ািরত

তািরখ ০.৫ ২০-০৬-২০১৮ ২১-০৬-২০১৮ ২৪-০৬-২০১৮ ২০-০৬-২০১৮ ০

[এম.৩.২] ২০১৮-১৯ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির অধ -বািষ ক
ায়ন িতেবদন সংি
মণালয়/িবভােগ দািখল

[এম.৩.২.১] ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ০.৫ ১৭-০১-২০১৯ ২০-০১-২০১৯ ২১-০১-২০১৯ ২২-০১-২০১৯ ২৩-০১-২০১৯ ১৭-০১-২০১৯ ০

[এম.৩.৩] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক ায়ন
িতেবদন পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) মণালয়/িবভােগ

[এম.৩.৩.১] ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ১ ২৪-০১-২০১৯ ৩১-০১-২০১৯ ০৪-০২-২০১৯ ০৮-০২-২০১৯ ১১-০২-২০১৯ ২৪-০১-২০১৯ ০

[এম.৩.৪] সরকাির কম সাদন
বাপনা পিতসহ অা িবষেয়
কম কতা/কম চারীেদর জ িশণ
আেয়াজন

[এম.৩.৪.১] আেয়ািজত িশেণর
সময়

জনঘা
*

১ ৬০ ৬০ ০

এম.৪

জাতীয় াচার
কৗশল ও ত
অিধকার
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[এম.৪.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ কাঠােমা
বাবায়ন ****

[এম.৪.১.১] মািসক িতেবদন
দািখলত

সংা ১ ৪ ৩ ৪ ০

[এম.৪.১.২] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমায় অ  লমাা
বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ০

[এম.৪.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.৪.২.১] সকল অনলাইন সবা
ত বাতায়েন সংেযািজত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ০

[এম.৪.২.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ০

[এম.৪.৩] দর/সংার ২০১৭-১৮
অথ বছেরর বািষ ক িতেবদন ণয়ন ও
ওেয়বসাইেট কাশ

[এম.৪.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ০.৫ ১৮-১০-২০১৮ ৩১-১০-২০১৮ ১৫-১১-২০১৮ ২৯-১১-২০১৮ ০৬-১২-২০১৮ ১৮-১০-২০১৮ ০

মাট সং ার:



া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, আগ ২৬, ২০১৯

*সামিয়ক (provisional) ত


