
 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায  

 

 

 

 

 

 

ননফ বাী নযচারক, ফাাংরাদদ পনরত পুনি গদফলণা ও প্রনক্ষণ াআননিটিউট (ফাযটান)  

 

এফাং  

 

নননয়য নচফ, কৃনল ভন্ত্রণারয় এয ভদে স্বাক্ষনযত 

 

 

 

ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি  
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কভ বম্পাদদনয ানফ বক নচত্র 

(Overview Performance) 

াম্প্রনতক াজবন, চযাদরঞ্জ এফাং বনফষ্যৎ নযকল্পনাাঃ 

 াম্প্রনতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান াজবনমূ 

 

জনগদণয পুনি ননযাত্তা নননিতকযদণয র ক্ষক্ষয ফাযটান দীঘ বনদন মাফৎ খাদ্য নবনত্তক পুনি নফলয়ক প্রন ক্ষণ, এডদবাদকী নভটিাং, 

কভ বারা ফা স্তফায়ন, নফশ্ব খাদ্য নদফ ও  কৃনল সভরায় াাংগ্রণ এফাং সফতায কনথকা ম্প্রচায কদয াঅদছ। এযাআ 

ধাযাফানকতায় নফগত ৩ ফছদয (2014-15 সথদক 2016-17)  খাদ্য নবনত্তক পুনি নফলদয় 17,029 জন যকানয ও সফযকানয 

াংস্থায সজরা/উদজরা ম বাদয়য কভ বকতবা, উ-কাযী কৃনল কভ বকতবা, ভনরা ও নশু নফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য ভাঠকভী, স্কুর 

নক্ষক, ভাজকভী, াআউন দস্য, াআভাভ/পুদযানত, এননজও কভী এফাং নকলাণ-নকলাণীদদয প্রন ক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। পুনি 

নফলদয় জনদচতনতা বৃনদ্ধয র ক্ষক্ষয গত ৩ ফছদয ফাাংরাদদ সফতাদয 72টি  কনথকা ম্প্রচায কযা দয়দছ। ২6টি সভরা, নফশ্ব 

খাদ্য নদফ ও পুনি প্তাদ াাংগ্রণ কযা দয়দছ। ভানফদদদ যাং ও যাায়ননক নভনিত খাদদ্যয ম্ভাব্য প্রবাফ ীল বক ২৬টি 

কভ বারা/ স্কুর কযাদম্পাআন ফা স্তফায়ন কযা দয়দছ। উি ২৬টি কভ বারা/ স্কুর কযাদম্পাআদন সভাট 1400 জন উদজরা কৃনল 

কভ বকতবা, কৃনল ম্প্রাযণ কভ বকতবা, কদরজ/ স্কুর ন ক্ষক, উ-কাযী কৃনল কভ বকতবা, াআভাভ এফাং এননজও প্রনতনননধ এফাং 

নফনবন্ন  স্কুদরয ৯ভ ও ১০ভ সিনণয ছাত্রী াাং গ্রণ  কদযন।  

 

 ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জমূ  

সদদ ক্রভফধ বভান জনাংখ্যায নফার খাদ্য চানদায নফযীদত াঅফাদদমাগ্য কৃনল জনভ হ্রা াদে। একাআ াংদগ বফনশ্বক জরফায়ু 

নযফতবদনয নফরূ প্রবাফ ও প্রাকৃনতক দুদম বাদগয কাযদণ নফপুর জনদগানিয খাদ্য সমাগাদনয চযাদরঞ্জ ক্রভ নতুন ভাত্রা াদে। 

জনগদণয খাদ্যাবযা নযফতবদনয ভােদভ াথ বাৎ সুলভ খাদ্য গ্রদণয ভােদভ ভাথানছু কবযা জাতীয় খাদ্য গ্রদণয নযভাণ 

াদনকাাংদ হ্রা াদফ। পলর জনগলেয সুলভ খাদ্য গ্রদণয াবযা গদড় সতারা একটি নফযাট চযাদরঞ্জ।  

 

 বনফষ্যৎ নযকল্পনা  

পুনি ননযাত্তা নননিতকযণদক সটকাআ রূ প্রদান এফাং জনগদনয সুলভ খাদ্য গ্রদণয াবযা গদড় সতারায ব্যফস্থা গ্রণ বনফষ্যৎ 

নযকল্পনায় ান্তর্ভ বি কযা দয়দছ। এ উদেদশ্য ফাযটাদনয একটি প্রধান কাম বারয় ৭টি াঅঞ্চনরক কাম বারয় ননভ বাদণয কাজ 

চরভান াঅদছ।  

 

 ২০১8-১9 াথ ব ফছদযয ম্ভাব্য প্রধান াজবনমূ 

 ম্বন্বিত কৃন্বল উন্নয়লনয ভাধ্যলভ পুন্বি ও খাদ্য ন্বনযাত্তা ন্বনন্বিতকযে প্রকল্প (ফাযটান অংগ) এয আওতায় ন্বফন্ববন্ন ভন্ত্রোরলয়য 

আওতাধীন ন্বফন্ববন্ন দপ্তয/ংস্থায 300 জন 9ভ ও তদুর্দ্ধ ক্ষেলডয কভ ধকতধালক পুন্বি ন্বফললয় প্তাব্যাী প্রন্বক্ষে ফাযটান প্রধান 

কাম ধারলয় প্রদান কযা লফ।  

 ফাাংরাদদ পনরত পুনি গদফলণা ও প্রন ক্ষণ াআননিটিউট (ফাযটান)  এফং গৃীত  প্রকল্পমূদয াঅওতায়  সদদয নফনবন্ন 

সজরা/উদজরায় খাদ্য নবনত্তক পুনি নফলদয় 490 ব্যাদচ (প্রনত ব্যাদচ ৩০ জন) সভাট 14700 জন উ-কাযী কৃনল 

কভ বকতবা, স্কুর/ভাদ্রাা ন ক্ষক, ভনরা নফলয়ক অন্বধদপ্তলযয ভাঠ h©v‡qi Kg©KZ©v / ভাঠকভী, াআভাভ/পুদযানত, এননজও 

কভী ও নকলাণ-নকলাণীদদয প্রনক্ষণ প্রদান কযা দফ।  

 AwaKš‘ ভানফদদদ যাং ও যাায়ননক দ্রব্য নভনিত খাদদ্যয প্রবাফ/  Lv`¨ `ªe¨ `~wlZ nIqvi KviY I cÖwZ‡iva wel‡q 

m‡PZbvg~jK 40wU Kg©kvjv  

 পুনি নফলদয় দচতনতামূরক 40টি স্কুর কযাদম্পাআন ফা Í̄ফায়ন কযা দফ।  

 নাযায়েগঞ্জ সজরায াঅড়াাআাজায উদজরায় ফাযটান প্রধান কাম বারদয়য ১০ তরা নফনি একটি ানপ বফদনয ননভ বাণ কাজ 

ম্পন্ন দফ এফাং  ৬ তরা নফনি ৩টি বফদনয  ভদে ২ তরা নফনি ১টি বফদনয  (সেননাং নফনডাং) ২য় তরা ম ব ন্ত ননভ বাে 

কাজ, ১টি বফদনয (ডযনভটযী নফনডাং) 5ভ তরা ম বন্ত ননভ বাে কাজ এফাং ান্য ১টি বফদনয (স্কুর ও কদরজ নফনডাং) ৪থ ব তরা 

ম বন্ত ননভ বাে কাজ ম্পন্ন দফ।  

 নযাজগঞ্জ, যাংপুয, ফনযার, সুনাভগঞ্জ, নঝনাাআদ এফাং সনত্রদকানা াঅঞ্চনরক সকদেয কাজ ম্পন্ন লয়ক্ষে তাোড়া 

ক্ষনায়াখারী আঞ্চন্বরক ক্ষকলেয ৬ তরা নফনি ানপ বফদনয ২য় তরা ম বন্ত ননভ বাে কাজ ম্পন্ন দফ। 

 উক্ষেনখত প্রদতযকটি াঅঞ্চনরক সকদেয ৬ তরা নফনি সেননাং ও ডযনভটযী বফদনয ৩য় তরা ম বন্ত ননভ বাে কাজ ম্পন্ন দফ। 

 ফন্বযার াঅঞ্চনরক সকদেয ভূনভ ানধগ্রণ কাম বক্রভ ম্পন্ন লফ। 

 প্রধান কাম ধরয়, নাযায়েগঞ্জ ভন্বজদ ন্বনভ ধাে কাজ ম্পন্ন লফ। 

 প্রধান কাম ধরয়, নাযায়েগলঞ্জ একটি ৬ তরা ন্বফন্বি আফান্বক বফন ম্পন্ন লফ। 

-3- 



 

 

 

 

 

 

উক্রভনণকা (Preamble) 

 
 

যকানয দপ্তয/ াংস্থামূদয প্রানতিাননক দক্ষতা বৃনদ্ধ, স্বেতা ও জফাফনদন 

সজাযদায কযা, সুান াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায নননিতকযদণয ভােদভ 

রূকল্প 2021 এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয- 

 

ননফ বাী নযচারক, ফাাংরাদদ পনরত পুনি গদফলণা ও প্রনক্ষণ াআননিটিউট (ফাযটান)   

এফাং 

 

 নননয়য নচফ, কৃনল ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায এয ভদে ২০১8 

াদরয .............. ভাদয...............তানযদখ এাআ ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি স্বা ক্ষনযত 

র।  

 

 

এাআ চুনিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ ন্বনম্ননরনখত নফলয়মূদ ম্মত দরনাঃ 
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সকন ১ 

 

 

 

ফাযটান এয রূকল্প (Vision), ানবরক্ষয (Mission), সকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম বাফনর 

 

1.1 রূকল্প (Vision):  

জনগদণয উন্নত পুনিস্তয।    

1.2 ানবরক্ষয (Mission): 

খাদ্য ও পুনি ম্পন্বকধত গলফলো, প্রনক্ষণ ও কভ বারা ফা স্তফায়ন এফং গেভাধ্যলভ ম্প্রচালযয 

ভাধ্যলভ ক্ষদলয  জনগদণয পুনিস্তয উন্নয়দন াফদান যাখা।  

১.৩   সকৌরগত উদেশ্যমূ ( Strategic Objectives):  

১.৩.১   ফাযটাদনয সকৌরগত উদেশ্যমূ  

1. খাদ্যভান ও পুনি নফলদয় প্রচাযণা,  প্রকানা, বা ও কভ বারায ভােদভ 

গণদচতনতা বৃনদ্ধ 

2. কভ ব ব্যফস্থানায় সাদানযদেয উন্নয়ন। 

 

১.৩.২   াঅফনশ্যক  সকৌরগত উদেশ্যমূ  

 ফান্বল ধক কভ ধম্পাদন চুন্বি ফাস্তফায়ন ক্ষজাযদাযকযে 

 কাh©c×wZ, Kg©cwi‡ek I †mevi gv‡bvbœqb 

 আন্বথ ধক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন  

 জাতীয় শুর্দ্াচায ক্ষকৌর ও তথ্য অন্বধকায ফাস্তফায়ন ক্ষজাযদাযকযে 

১.৪ কাম বাফনর  (Functions) 

1.4.1  খাদ্য ও পুন্বি ম্পন্বকধত গলফলো, প্রন্বক্ষে ও কভ ধারা ফাস্তফায়ন; 

1.4.2  গেভাধ্যভ কৃন্বল ক্ষভরা, ন্বফশ্ব খাদ্য ন্বদফ, পুন্বি প্তা ইতযান্বদ উদমালনয ভাধ্যলভ জনগলেয 

 লচতনতা বৃন্বর্দ্কযে; 

1.4.3  ন্বযফায ম ধালয় কৃন্বলজাত ণ্য ও খাদ্য প্রন্বিয়াজাতকযে এফং ংযক্ষে ন্বফললয় প্রযুন্বি উদ্ভাফন 

 ও ারনাগাদকযলে দলক্ষ েে; 

1.4.4  ন্বফন্ববন্ন ন্বক্ষাস্তলযয কান্বযকুরালভ পন্বরত পুন্বি ন্বফলয়ক াঠ্মু মথামথ 

 অন্তর্ভ ধি/ারনাগাদকযে, াঠ প্রেয়ন এফং প্রেয়লন ায়তা প্রদান; 
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সকন ২ 

নফনবন্ন কাম বক্রদভয  চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ ( Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত পরাপর/ 

প্রবাফ 

(outcome 

/Inpact) 

কভ ধম্পাদন 

সূচকমু 

(Performance) 

একক 

(Unit) 

 

প্রকৃত রক্ষযভাত্রা 

২০১8-১9 

প্রক্ষক্ষণ ননধ বানযত রক্ষযভাত্রা াজবদনয  ক্ষক্ষসত্র 

সমৌথবাদফ দানয়েপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/নফবাগ/াংস্থামূদয নাভ 

উাত্তমূ 

(Source of Data) 
২০১9-20 ২০20-21 

২০১6-১৭ ২০১7-১8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1.1 খাদ্যভান ও পুনি 

নফলদয় প্রচাযণা,  

প্রকানা, বা ও 

কভ বারায ভােদভ 

গণদচতনতা বৃনদ্ধ 

1.1.1 প্রনন্বক্ষত 

ব্যনি 

াংখ্যা 

(জন) 

৬১৮০ 

 
৬৩০০ 

15000 
26760 32100 নডএাআ 

ফাযটান এয ভানক, বত্রভানক ও 

ফানল বক প্রনতদফদন এফাং ওদয়ফাাআট 

1.1.2 প্রন্বক্ষে 

ম্যানুয়ার 
াংখ্যা - - 

1200 
1200 1200 AvBGGbGdwc, (eviUvb AsM) 

ফাযটান এয ভানক, বত্রভানক ও 

ফানল বক প্রনতদফদন এফাং ওদয়ফাাআট 

1.1.3 াঅদয়ানজত 

বা/কভ বারা 
াংখ্যা ১০ ১০ 

40 
50 60 নডএাআ 

ফাযটান এয ভানক, বত্রভানক ও 

ফানল বক প্রনতদফদন এফাং ওদয়ফাাআট 

1.1.4 

নরপদরট/সািায  
াংখ্যা - - 

62000 
40000 60000 AvBGGbGdwc, (eviUvb AsM) 

ফাযটান এয ভানক, বত্রভানক ও 

ফানল বক প্রনতদফদন এফাং ওদয়ফাাআট 

1.1.5 াঅদয়ানজত স্কুর 

কযাদম্পাআন 
াংখ্যা ৪০ ৪৫ 

40 
40 40 ন্বক্ষা অন্বধদপ্তয 

ফাযটান এয ভানক, বত্রভানক ও 

ফানল বক প্রনতদফদন এফাং ওদয়ফাাআট 

1.1.6 াাংগ্রণকাযী াংখ্যা ৪০০০ ৪৫০০ 
4000 

4000 4000 ন্বক্ষা অন্বধদপ্তয 
ফাযটান এয ভানক, বত্রভানক ও 

ফানল বক প্রনতদফদন এফাং ওদয়ফাাআট 

1.1.7 পুনি সেট াংখ্যা - - 
3100 

1900 - AvBGGbGdwc, (eviUvb AsM) 

ফাযটান এয ভানক, বত্রভানক ও 

ফানল বক প্রনতদফদন এফাং ওদয়ফাাআট 

1.1.8 ম্প্রচানযত 

সফতায কনথকা 
াংখ্যা ২৪ ৩৫ 

50 
৭৫ 75 ফাাংরাদদ সফতায 

ফাযটান এয ভানক, বত্রভানক ও 

ফানল বক প্রনতদফদন এফাং ওদয়ফাাআট 

1.1.9 াঅদয়ানজত 

সভরা 
াংখ্যা ১০ ১২ ১৫ ২০ 20 নডএাআ 

ফাযটান এয ভানক, বত্রভানক ও 

ফানল বক প্রনতদফদন এফাং ওদয়ফাাআট 

1.1.10 ম্পৃি পুনি 

ক্লাফ 

াংখ্যা - - 05 08 10 নফাঅাআাঅাআনড  
ফাযটান এয ভানক, বত্রভানক ও 

ফানল বক প্রনতদফদন এফাং ওদয়ফাাআট 

1.1.11 উকাযদবাগী াংখ্যা - - 500 800 1000 নফাঅাআাঅাআনড 
ফাযটান এয ভানক, বত্রভানক ও 

ফানল বক প্রনতদফদন এফাং ওদয়ফাাআট 

2.1 গদফলণা ও 

ফাযটান এয কাম বক্রভ 

নিারীকযদণয 

রক্ষক্ষয াফকাঠাদভা 

ননভ বাণ 

2.1.1 নননভ বত 

াফকাঠাদভা 
াংখ্যা ১০ ১৭ 

১7 

(HQ ১টি 

(HQ ৪টি 

নযাজগঞ্জ-২, 

যাংপুয-২, 

ফনযার-২, 

সুনাভগঞ্জ-২, 

নঝনাাআদ-২ 

সনত্রদকানা-২ 

-  GjwRBwW 

ফাযটান এয ভানক, বত্রভানক ও 

ফানল বক প্রনতদফদন এফাং ওদয়ফাাআট 
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সকন-৩ 

সকৌরগত উদেশ্য, াগ্রানধকায, কাম বক্রভ, কভ বম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত াজবন রক্ষযভাত্রা/ননণ বায়ক ২০18-১9 

(Target/ Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রক্ষক্ষণ 

(Projection) 

২০১9-20 

প্রক্ষক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০20-

২1 

াাধাযণ ানত 

উত্তভ 

উত্তভ চরনত 

ভান 

চরনত ভাদনয 

ননদভণ 

২০১6-১7 ২০১7-

১8 

২০১7-১8 

(জুরাাআ/১৭ -

22সভ/18) 

ম বন্ত 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ফাযটাদনয সকৌরগত উদেশ্য  

 পদরয উৎাদন ও 

উৎাদনীরতা বৃনদ্ধ 

৬০ খাদ্যভান ও পুনি 

নফলদয় প্রচাযণা, 

প্রকানা, বা ও 

কভ বারায ভােদভ 

দচতনতা বৃনদ্ধ 

1.1.1 প্রনন্বক্ষত 

ব্যনি 

াংখ্যা 32 6180 6300 5670 15000 14500 1400০ 13500 13000 26760 32100 

1.1.2 প্রন্বক্ষে 

ম্যানুয়ার 

াংখ্যা 02 - - - 1200 1150 1100 1050 1000 400 - 

1.1.3 াঅদয়ানজত 

বা/ওয়াকব 

াংখ্যা 03 ১০ ১০ 8 40 35 30 25 20 50 60 

1.1.4 

ন্বরপলরট/ক্ষাস্টায 

াংখ্যা 02 - - - 62000 60000 58000 56000 54000 40000 60000 

1.1.5 াঅদয়ানজত স্কুর 

কযাদম্পাআন 

াংখ্যা ০৪ - 45 41 40 26 25 24 23 40 40 

1.1.6 াাংগ্রণকাযী  

ছাত্র-ছাত্রী  

াংখ্যা ০৩ - ৪5০০ 4100 4000 2600 2500 2400 2300 4000 4000 

1.1.7পুনি সেট ংখ্যা 02 - - - 3100 3000 2900 2800 2700 1900 - 

1.1.8 ম্প্রচানযত 

সফতায কনথকা  

াংখ্যা ০4 ২৪ 35 28 ৫০ 45 40 35 30 75 75 

1.1.9 াঅদয়ানজত সভরা াংখ্যা ০৪ ১২ ১2 11 ১৫ 14 13 12 11 20 20 

1.1.10 মৃ্পি পুনি ক্লাফ াংখ্যা 02 - - - 5 4 3 2 1 8 10 

1.1.11 উকাযদবাগী 
াংখ্যা 02 - - - 500 400 300 200 100 800 1000 

কভ ব ব্যফস্থানায় 

সাদানযদেয উন্নয়ন 

15 গদফলণা ও 

ফাযটান এয 

কাম বক্রভ 

নিারী 

কযদণয রক্ষক্ষয 

াফকাঠাদভা 

ননভ বাণ 

নননভ বত াফকাঠাদভা াংখ্যা 15 10     ১7  

(**HQ 5টি 

**নযাজগঞ্জ-২, 

*যাংপুয-2, 

**ফনযার-2, 

*সুনাভগঞ্জ-২, 

*নঝনাাআদ-২) 

১৭ 

 (HQ 5টি 

 নযাজগঞ্জ-২, 

 যাংপুয-২, 

 ফনযার-২, 

 সুনাভগঞ্জ-২, 

 নঝনাাআদ-২ 

 সনত্রদকানা-২ 

16 15 14 13 - - 
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ফাযটাদনয াঅফন্বিক সকৌরগত উদেশ্যমূ, 2018-19 

(ক্ষভাট নম্বয-২5)  

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

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight 

of PI) 

রক্ষযভাত্রা/ননণ বায়ক ২০১8-১9 

(Target/ Criteria Value for FY 2018-19) 

াাধাযণ 

(Excellent) 

ানত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরনত ভান 

(Fair) 

চরনত ভাদন ন্বনলম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ফান্বল ধক কভ ধম্পাদন 

চুন্বি ফাস্তফায়ন 

ক্ষজাযদাযকযে 

3 

ভাঠ ম ধালয়য কাম ধারলয়য লে 

2018-19 অথ ধফেলযয ফান্বল ধক 

কভ ধম্পাদন চুন্বি স্বাক্ষয ও 

ওলয়ফাইলট আলরাড 

ফান্বল ধক কভ ধম্পাদন চুন্বি 

স্বাক্ষন্বযত 
তান্বযখ 0.5 20 জুন, 2018 

21 জুন, 

2018 
24 জুন, 2018 - - 

2018-19 অথ ধফেলযয ফান্বল ধক 

কভ ধম্পাদন চুন্বিয অধ ধ-ফান্বল ধক 

মূল্যায়ন প্রন্বতলফদন ংন্বিি 

ভন্ত্রোরয়/ন্বফবালগ দান্বখর 

মূল্যায়ন প্রন্বতলফদন দান্বখরকৃত তান্বযখ 0.5 
17 জানুয়ান্বয, 

2019 

20 জানুয়ান্বয, 

2019 

21 জানুয়ান্বয, 

2019 

22 

জানুয়ান্বয, 

2019 

23 জানুয়ান্বয, 2019 

ভাঠ  ম ধালয়য কাম ধারলয়য 2018-19 

অথ ধফেলযয ফান্বল ধক কভ ধম্পাদন চুন্বিয 

অধ ধফান্বল ধক মূল্যায়ন প্রন্বতলফদন 

ম ধালরাচনালন্ত পরাফতধক 

(Feedback) ভন্ত্রোরয়/ন্বফবালগ 

পরাফতধক(Feedback) প্রদত্ত তান্বযখ 
1 

24 জানুয়ান্বয, 

2019 

31 জানুয়ান্বয, 

2019 

04 ক্ষপব্রুয়ান্বয, 

2019 

08 

ক্ষপব্রুয়ান্বয, 

2019 

11 ক্ষপব্রুয়ান্বয, 2019 

যকান্বয কভ ধম্পাদন ব্যফস্থানা 

র্দ্ন্বত অন্যান্য ন্বফললয় 

কভ ধকতধা/কভ ধচাযীলদয জন্য 

প্রন্বক্ষে আলয়াজন 

আলয়ান্বজত প্রন্বক্ষক্ষেয ভয় 
জনঘন্টা 

* 

1 60 - - - - 

কাh©c×wZ, 

Kg©cwi‡ek I 

†mevi gv‡bvbœqb 

10 

ই-পাইন্বরং র্দ্ন্বত ফাস্তফায়ন 

ফ্রন্ট ক্ষডলেয ভাধ্যলভ গৃীত ডাক 

ই-পাইন্বরং ন্বলস্টলভ 

আলরাডকৃত  

% 1 80 70 60 55 50 

ই-পাইলর নন্বথ ন্বনষ্পন্বত্তকৃত** % 1 50 45 40 35 30 

ই-পাইলর ত্র জাযীকৃত*** % 1 40 35 30 25 20 

দপ্তয/ংস্থা কর্তধক অনরাইন ক্ষফা 

চালু কযা 

ন্যযনতভ একটি নতুন ই-ান্বব ধ 

চালুকৃত 
তান্বযখ 

1 10 জানুয়ান্বয, 

2019 

24 জানুয়ান্বয, 

2019 

28 জানুয়ান্বয, 

2019 

31 ভাচ ধ, 

2019 
30 এন্বপ্রর, 2019 

দপ্তয/ংস্থা ও অধীনস্থ 

কাh©jqmg~‡ni D™¢vebx D‡`¨vM 

I ÿz`ª Dbœqb cÖKí (SIP) 

ফাস্তফায়ন 

উদ্ভাফনী উলদ্যাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প (SIP) মূলয 

ারনাগাদকৃত ডাটালফইজ 

ওলয়ফাইলট প্রকান্বত 

তান্বযখ 

1 
03  ক্ষপব্রুয়ান্বয, 

2019 

11 ক্ষপব্রুয়ান্বয, 

2019 

18 ক্ষপব্রুয়ান্বয, 

2019 

25 

ক্ষপব্রুয়ান্বয, 

2019 

04 ভাচ ধ, 2019 

ডাটালফজ অনুমায়ী ন্যযনতভ দুটি 

নতুন উদ্ভাফনী উলদ্যাগ /ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প চালুকৃত 

তান্বযখ 

1 
08 এন্বপ্রর, 

2019 

22 এন্বপ্রর, 

2019 
02 ক্ষভ, 2019 

16 ক্ষভ, 

2019 
30 ক্ষভ, 2019 

ন্বটিলজন্স চাট ধায ফাস্তফায়ন 
ারনাগদাকৃত ন্বটিলজন্স চাট ধায 

অনুমায়ী প্রদত্ত ক্ষফা 

% 1 
80 75 70 60 50 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of Strategic 

Objective) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of PI) 

রক্ষযভাত্রা/ননণ বায়ক ২০১8-১9 

(Target/ Criteria Value for FY 2018-19) 

াাধাযণ 

(Excellent) 

ানত উত্তভ 

(Very Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরনত ভান 

(Fair) 

চরনত ভাদন ন্বনলম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 
ক্ষফােীতালদয ভতাভত 

ন্বযফীক্ষে ব্যফস্থা চালুকৃত 
তান্বযখ 0.5 

31 ন্বডলম্বয, 

2018 

15 জানুয়ান্বয, 

2019 

07 ক্ষপব্রুয়ান্বয, 

2019 

17 ক্ষপব্রুয়ান্বয, 

2019 
28 ক্ষপব্রুয়ান্বয, 2019 

অন্ববলমাগ প্রন্বতকায ব্যফস্থা 

ফাস্তফায়ন 

ন্বনন্বদ ধি ভলয়য ভলধ্য 

অন্ববলমাগ ন্বনষ্পন্বত্তকৃত 
% 0.5 75 70 65 60 50 

ন্বআযএর শুরুয 2 ভা পূলফ ধ ংন্বিি 

কভ ধচাযীয ন্বআযএর ও ছুটি 

নগদায়নত্র জান্বয কযা 

ন্বআযএর আলদ জান্বযকৃত % 1 100 90 80 - - 

ছুটি নগদায়নত্র জান্বযকৃত % 1 100 90 80 - - 

আন্বথ ধক ও 

ম্পদ 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

 

 

অন্বডট আন্বত্ত ন্বনষ্পন্বত্ত কযায 

Kvh©µ‡gi Dbœqb 

ন্বত্রক্ষীয় বায় অন্বডট আন্বত্ত 

ন্বনষ্পন্বত্তয জন্য সুান্বযকৃত 
% 1 60 55 50 45 40 

অন্বডট আন্বত্ত ন্বনষ্পন্বত্তকৃত % 1 50 45 40 35 30 

স্থাফয ও অস্থাফয ম্পন্বত্তয 

ারনাগাদ তান্বরকা প্রস্তুত কযা 

স্থাফয ম্পন্বত্তয তান্বরকা 

ারনাগাদকৃত 
তান্বযখ 1 

03 ক্ষপব্রুয়ান্বয, 

2019 

11 ক্ষপব্রুয়ান্বয, 

2019 

18 ক্ষপব্রুয়ান্বয, 

2019 

25 ক্ষপব্রুয়ান্বয, 

2019 
04 ভাচ ধ, 2019 

অস্থাফয ম্পন্বত্তয তান্বরকা 

ারনাগাদকৃত 
তান্বযখ 1 

03 ক্ষপব্রুয়ান্বয, 

2019 

11 ক্ষপব্রুয়ান্বয, 

2019 

18 ক্ষপব্রুয়ান্বয, 

2019 

25 ক্ষপব্রুয়ান্বয, 

2019 
04 ভাচ ধ, 2019 

ফান্বল ধক উন্নয়ন কভ ধসূন্বচ 

ফাস্তফায়ন 

ফান্বল ধক উন্নয়ন কভ ধসুন্বচ 

ফাস্তফান্বয়ত 
% 2 100 95 90 85 80 

অব্যফহৃত/অলকলজা মানফান 

ন্বফদ্যভান নীন্বতভারা অনুমায়ী 

ন্বনষ্পন্বত্তকযে 

ন্বনষ্পন্বত্তকৃত 

% 
1 80 75 70 60 50 

ফলকয়া ন্বফদুযৎ ন্বফর ন্বযলাধ কযা ন্বফদুযৎ ন্বফর ন্বযলান্বধত % 1 100 95 90 85 80 

শূন্য লদয ন্বফযীলত ন্বনলয়াগ 

প্রদান 
ন্বনলয়াগ প্রদানকৃত 

% 
1 80 70 60 50 40 

জাতীয় শুর্দ্াচায 

ক্ষকৌর ও তথ্য 

অন্বধকায ফাস্তফায়ন 

ক্ষজাযদাযকযে  

 

জাতীয় শুর্দ্াচায 

কভ ধন্বযকল্পনা ও ন্বযফীক্ষে 

কাঠালভা ফাস্তফায়ন**** 

ত্রত্রভান্বক প্রন্বতলফদন দান্বখরকৃত ংখ্যা 1 4 3 - - - 

জাতীয় শুর্দ্াচায কভ ধন্বযকল্পনা 

ও ন্বযফীক্ষে কাঠালভায অন্তধভুি 

রক্ষযভাত্রা ফাস্তফান্বয়ত 

% 0.5 100 95 90 85 80 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযে 

কর অনরাইন ক্ষফা তথ্য 

ফাতায়লন ংলমান্বজত 
% 0.5 100 90 80 - - 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % 0.5 100 90 90 - - 

দপ্তয/ংস্থায 2017-18 

অথ ধফেলযয ফান্বল ধক প্রন্বতলফদন 

প্রেয়ন ও ওলয়ফাইলট প্রকা 

ফান্বল ধক প্রন্বতলফদন ওলয়ফাইলট 

প্রকান্বত 
তান্বযখ 0.5 

18 অলটাফয, 

2018 

31 অলটাফয, 

2018 

15 নলবম্বয, 

2018 

29 নলবম্বয, 

2018 
06 ন্বডলম্বয, 2018 

 * জনপ্রান প্রনক্ষণ ম্যানুয়ার ানুমায়ী উি প্রনক্ষণ াঅদয়াজন কযদত দফ। 

** ভনন্ত্রনযলদ নফবাদগয াআ-গবন্যবান্স ানধাখা দত প্রাপ্ত প্রনতদফদন। 

*** ভনন্ত্রনযলদ নফবাদগয াআ-গবন্যবান্স ানধাখা দত প্রাপ্ত প্রনতদফদন। 

**** ভনন্ত্রনযলদ নফবাদগয শুদ্ধাচায ানধাখা দত প্রাপ্ত প্রনতদফদন। 

-9- 

 

 

-9- 

 

 



 

 

 

াঅনভ, ননফ বাী নযচারক, ফাাংরাদদ পনরত পুনি গদফলণা ও প্রন ক্ষণ 

াআননিটিউট (ফাযটান)  গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয কৃনল ভন্ত্রণারদয়য 

নননয়য নচদফয ননকট াঙ্গীকায কযনছ সম, এাআ চুনিদত ফনণ বত পরাপর 

াজবদন দচি থাকফ।  

 

াঅনভ, নননয়য নচফ, কৃনল ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয 

ভাননীয় ভন্ত্রীয প্রনতনননধ নদদফ ননফ বাী নযচারক,  ফাাংরাদদ পনরত পুনি 

গদফলণা ও প্রনক্ষণ াআননিটিউট (ফাযটান) এয ননকট াঙ্গীকায কযনছ সম, এাআ 

চুনিদত  ফনণ বত পরাপর াজবদন প্রদয়াজনীয় দমানগতা প্রদান কযফ।  

 

 

 

স্বাক্ষনযতাঃ 

 

 

 

 ...............................................  .................................. 

 ননফ বাী নযচারক 

ফাাংরাদদ পনরত পুনি গদফলণা ও প্রনক্ষণ াআননিটিউট 

(ফাযটান) 

 

 

 তানযখ 

 

 .................................  ............................ 

 নননয়য নচফ 

কৃনল ভন্ত্রণারয় 

 

 তানযখ 
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াংদমাজনী-১ 

 

 

ব্দাংক্ষক্ষ (Acronyms) 

 

 

 

ক্রনভক 

নাং 

ব্দাংক্ষক্ষ 

(Acronyms) 

নফফযণ 

1.  ফাযটান 

(BIRTAN) 

ফাাংরাদদ াআননিটিউট াফ নযাচ ব এন্ড সেননাং ান 

এোাআড ননউনেন 

2.  নফএাঅযন 

(BARC) 
ফাাংরাদদ এনগ্রকারচাযার নযাচ ব কাউনন্সর 

3.  নফাঅাআাঅাআনড 

(BIID) 

ফাাংরাদদ াআননিটিউট াফ াঅাআনটি াআন 

সডদবদরাদভন্ট 

4.  নডএাআ 

(DAE) 

নডাট বদভন্ট াফ এনগ্রকারচাযার এক্সদটনন 

5.  AvBGGbGdwc 

(IANFP) 

Bw›U‡MÖ‡UW G‡cÖv‡Pm di wbDwÆkb GÛ dzW 

wmwKDwiwU cÖ‡R± 
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াংদমাজনী-২ 

কভ বম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/নফবাগ/াংস্থা এফাং নযভা দ্ধনত এয নফফযণ 

 

ক্রনভক 

নম্বয 

কাম ধিভ কভ বম্পাদন সূচকমূ নফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

াআউননট 

নযভা দ্ধনত এফাং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

01 

খাদ্যভান ও পুনি 

নফলদয় প্রচাযণা, 

প্রকানা, বা ও 

কভ বারায ভােদভ 

দচতনতা বৃনদ্ধ 

 

প্রনন্বক্ষত ব্যনি 

 

 

খাদ্যভান ও পুনিগুণ ম্পদকব 

জনদচতনতা বৃনদ্ধয জন্য 

প্রনক্ষসণয াঅদয়াজন কযা য়। 

ফাযটান 

ফাযটাদনয ভানক, বত্রভানক ও 

ফানল বক প্রনতদফদন 

 

 

াঅদয়ানজত 

বা/ওয়াকব/স্কুর 

কযাদম্পাআন 

খাদ্যভান ও পুনিগুণ ম্পদকব 

জনদচতনতা বৃনদ্ধ ও দক্ষতা  

উন্নয়দনয জন্য বা/ওয়াকবদয 

াঅদয়াজন কযা য়। 

 

ফাযটাদনয ভানক, বত্রভানক ও 

ফানল বক প্রনতদফদন 
 

02 

গদফলণা ও ফাযটান 

এয কাম বক্রভ 

নিারী কযদণয 

রক্ষক্ষয াফকাঠাদভা 

ননভ বাণ 

wbwg©Z AeKvVv‡gv 

অফকাঠালভা ন্বনন্বভ ধত লর দাপ্তন্বযক 

ন্বফন্ববন্ন কাh©µg, প্রন্বক্ষে সুন্বফধা 

ও ল্যাফ গলফলোয সুলমাগ সৃন্বি 

লফ। 

ফাযটান 
ফাযটাদনয ভানক, বত্রভানক ও 

ফানল বক প্রনতদফদন 
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াংদমাজনী-৩  

ান্যান্য প্রনতিাদনয/নডএাআ এয ননকট প্রতযানত সুনননদ বি কভ বম্পাদন ায়তামূ 

 

 

প্রনতিাদনয নাভ াংনিি কাম বক্রভ কভ ধম্পাদন সূচক উি প্রনতিাদনয ননকট 

ফাযটাদনয  াংনিি প্রতযানত 

ায়তা 

প্রতযাায সমৌনিকতা প্রতযাা পূযণ না 

দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

ন্বডএই 

খাদ্যভান ও পুনি নফলদয় প্রচাযণা, 

প্রকানা, বা ও কভ বারায 

ভােদভ দচতনতা বৃনদ্ধ 

প্রনন্বক্ষত ব্যনি প্রনক্ষণ ফাস্তফায়দন 

ফাযটাদনয কর সজরা এফাং উদজরা 

ম বাদয় ানপ না থাকায় প্রনক্ষণ 

ফাস্তফায়দন নডএাআ’য দমানগতা ানযাম ব 

প্রনক্ষণ কাম বক্রভ 

ব্যাত দফ 

াঅদয়ানজত 

বা/কভ বারা 

কভ বারা /স্কুর কযাদম্পাআন 

ফাত্মফায়দন 

ফাযটাদনয কর সজরা এফাং উদজরা 

ম বাদয় ানপ না থাকায় প্রনক্ষণ 

ফাস্তফায়দন নডএাআ’য দমানগতা ানযাম ব 

কভ বারা ফাস্তফায়ন 

ব্যাত দফ 

াঅদয়ানজত স্কুর 

কযাদম্পাআন 
স্কুর কযাদম্পাআন াঅদয়াজদন 

ফাযটাদনয কর সজরা এফাং উদজরা 

ম বাদয় ানপ না থাকায় প্রনক্ষণ 

ফাস্তফায়দন নডএাআ’য দমানগতা ানযাম ব 

কযাদম্পাআন ফাস্তফায়ন 

ব্যাত দফ 

াাংগ্রণকাযী নক্ষাথী নক্ষাথী ভদনানয়ন দাদন 

ফাযটাদনয কর সজরা এফাং উদজরা 

ম বাদয় ানপ না থাকায় প্রনক্ষণ 

ফাস্তফায়দন নডএাআ’য দমানগতা ানযাম ব 

নক্ষাথী ভদনানয়ন 

দান ব্যাত দফ 

াঅদয়ানজত সভরা সভরায় াাংগ্রদণ 

ফাযটাদনয কর সজরা এফাং উদজরা 

ম বাদয় ানপ না থাকায় প্রনক্ষণ 

ফাস্তফায়দন নডএাআ’য দমানগতা ানযাম ব 

সভরায় াাংগ্রণ 

ব্যাত দফ। 

এরন্বজইন্বড 

গদফলণা ও ফাযটান এয কাম বক্রভ 

নিারী 

কযদণয রক্ষক্ষয াফকাঠাদভা ননভ বাণ 

নননভ বত াফকাঠাদভা াফকাঠাদভা ননভ বাদণ এরনজাআনড এয দমানগতা ানযাম ব 
াফকাঠাদভা ননভ বাণ 

ব্যাত দফ। 
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