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ম�ণালয়/িবভাগ স�েহর বািষ �ক �িতেবদন ছক 
 

ম�ণালয়/িবভােগর নামঃ- ব� ও পাট ম�ণালয়/বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �।     আওতাধীন অিধদ�র/সং�ার সং�াঃ-১� 
�িতেবদনাধীন বছরঃ- ২০১৫-২০১৬                                                     �িতেবদন ��িতর তািরখঃ- ৩০/০৬/২০১৬ ইং। 
  

(১)  �শাসিনক  
1.1 কম �কত�া/কম �চারীেদর সং�া (রাজ� বােজেট)  

সং�ার �র অ�েমািদত পদ �রণ�ত পদ �� পদ বছরিভি�ক সংরি�ত 
(িরেটনশন�ত) অ�ায়ী পদ 

ব� ও পাট ম�ণালয় - - -  
অিধদ�র/সং�াস�হ/সং�� 
অিফস (�মাট পদ সং�া) ১� 

    
 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � ৫৩১ ২৮০ ২৫১ (২৬+৬+২) = ৩৪  
সব �েমাট = ৫৩১ ২৮০ ২৫১ ৩৪ 

 
* অ�েমািদত পেদর �াস/�ি�র কারণ ম�� কলােম উে�খ করেত হেব।  
 

    ১.২. �� পেদর িব�াসঃ- 
অিতির� 

সিচব/ত�ধ � 
পদ 

�জলা  
কম �কত�ার 

পদ 

অ�া� ১ম 
��ণীর পদ 

২য় 
��ণীর 
পদ 

৩য় 
��ণীর পদ 

৪থ � 
��ণীর 
পদ 

�মাট 

- - ৩০ ১৮ ১৪২ ৬১ ২৫১ 
 

   ১.৩. অতীব ����ণ � (Strategic) পদ (অিতির� সিচব/সমপদময �াদা স��/সং�া �ধান/ত�ধ �) �� থাকেল তার তািলকাঃ-                                                              
�েযাজ� নয়।  

 
    ১.৪ �� পদ �রেণ বড় রকেমর �কান সম�া থাকেল তার বণ �নাঃ-  

    ম�ণালেয় �ি�য়াধীন বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র �িবধানমালা ও সাংগঠিনক কাঠােমা �ড়া� হওয়ার পর িনেয়াগ 

�ি�য়াকরণ পদে�প �িহত হেব। আপাততঃ উ� কাঠােমা �ড়া� না হওয়া পয �� ৩� সং�ার কম �কত�া/কম �চারীগণ �ব �বৎ �-� 

পেদ বহাল �থেক দািয়� পালন করেবন মেম � ম�ণালয় �থেক িনেদ �শ পাওয়া �গেছ। বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র সাংগঠিনক 

কাঠােমা ও �িবধানমালা অ�েমাদন না হওয়ায় নবগ�ত �রশম উ�য়ন �বাড � �থেক �িতিনয়ত অবসর�া� কম �কত�া/কম �চারীগেণর 

�� পদ �রণ করা স�ব হে� না।  ফেল বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড � জনবল সংকট  চরম আকার ধারণ কেরেছ। 
    ১.৫ অ�া� পেদর ত�ঃ-  

�িতেবদনাধীন  বছের উ�য়ন বােজট �থেক রাজ� 
বােজেট �ানা�িরত পেদর সং�া 

�িতেবদনাধীন  বছের উ�য়ন বােজট �থেক রাজ� বােজেট 
�ানা�েরর জ� �ি�য়াধীন পেদর সং�া 

-- (২৬+৬+২) = ৩৪ 
   

    ১.৬ িনেয়াগ/পেদা�িত �দানঃ- 
�িতেবদনাধীন বছের পেদা�িত ন�ন িনেয়াগ �দান ম�� 

কম �কত�া কম �চারী �মাট কম �কত�া কম �চারী �মাট 
- - - - - - - 

    

 

 

 

 



 

pad Yearly Report-61(15-16).doc 

2
১.৭ �মন/পিরদশ �ন (�দেশ)   

�মণ/পিরদশ �ণ 
(�মাট িদেনর সং�া) 

ম�ী/উপেদ�া �িতম�ী/উপম�ী/��শাল 
G¨vwmm‡U›U 

সিচব ম�� 

উ�য়ন �ক� পিরদশ �ণ - - - �েযাজ� নেহ 
পাব �ত� চ��ােম �মণ - - - 

 
     ১.৮ �মন/পিরদশ �ন (িবেদেশ)   

�মণ/পিরদশ �ণ 
(�মাট িদেনর সং�া 

ম�ী/উপেদ�া �িতম�ী/উপম�ী/��শাল  
G¨vwmm‡U›U 

সিচব ম�� 

- - - - �েযাজ� নেহ 

  
 কতিদন িবেদেশ �মণ কেরেছন �িনিদ�ভােব উে�খ করেত হেবঃ �েযাজ� নেহ। 
 
      ১.৯ উপেরা� �মেনর পর �মন ��া�/পিরদশ �ণ �িতেবদন দািখেলর সং�া -    �েযাজ� নেহ।  

 
(২) অিডট আপি�  

    ২.১ অিডট আপি� সং�া� ত�(০১ �লাই ২০১৫ �থেক ৩০ �ন ২০১৬ পয ��)   
                                                                                  (টাকার অংক �কা� টাকায় �দান করেত হেব) 

ম�ণালয়/ 
িবভাগস�েহর 

নাম 

অিডট আপি� �ডশীেট 
জবােবর 
সং�া 

িন�ি��ত অিডট 
আপি� 

অিন�� অিডট আপি� 

সং�া টাকার 
পিরমান 
(�কা� 
টাকায়) 

সং�া টাকার 
পিরমান 
(�কা� 
টাকায়) 

সং�া টাকার 
পিরমান 
(�কা� 
টাকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
ব� ম�ণালয়, 
বাংলােদশ 
�রশম উ�য়ন 
�বাড �, রাজশাহী। 

 
৩৩ � 

 
৪.১০৬৪ 

 
৬৩ � 

 
৩ 

 
-- 

 
৩০ � 

 
৪.১০৬৪ 

    
২.২ অিডট িরেপ �ােট ��তর/বড় রকেমর �কান জািলয়ািত/অথ � আ�সাৎ,  অিনয়ম ধরা পেড় থাকেল �স সব �কসস�েহর 

তািলকাঃ-(�েযাজ� নয়)।  
(৩)   �ংখলা/িবভাগীয় মামলা (ম�ণালয়/িবভাগ এবং অিধদ�র/সং�ার সি�িলত সং�া)◌ঃ- বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �।   

 
�িতেবদনাধীন অথ � বছের (২০১৫-১৬) 
ম�ণালয়/ অিধদ�র/  সং�া স�েহ 
�ি��ত �মাট িবভাগীয় মামলার 
সং�া 

�িতেবদনাধীন  বছের িন�ি��ত  মামলার 
সং�া 

�মাট অিন�� 
িবভাগীয় 
মামলার সং�া চা�রী��িত/ 

বরখা� 
অ�াহিত অ�া� 

দ� 
২২ - ২ ৪ ৬ ১৬ 

    

 (৪) সরকার ক��ক/সরকােরর িব�ে� দােয়র�ত মামলা(০১ �লাই ২০১৫ �থেক ৩০ �ন ২০১৬ পয ��)    

সরকাির স�ি�/�াথ � র�ােথ � 
ম�ণালয়/িবভাগ/আওতাধীন 
সং�াস�হ ক��ক দােয়র�ত 
মামলার সং�া। 

ম�ণালয়/িবভােগর 
িব�ে� দােয়র�ত 

রীট মামলার সং�া 

উ�য়ন �ক� বা�বায়েনর 
��ে� সরকােরর িব�ে� 
দােয়র�ত মামলার সং�া 

দােয়র�ত 
�মাট 

মামলার 
সং�া 

িন�ি��ত 
�মাট মামলার 

সং�া 

০৯ ০১ ০১ ১১ ০১ 
 



 

pad Yearly Report-61(15-16).doc 

3
 

(৫) মানব স�দ উ�য়নঃ- 
5.1 �দেশর অভ��ের �িশ�ণ (০১ �লাই ২০১৫ �থেক ৩০ �ন ২০১৬ পয ��)   

�িশ�ণ কম ��চীর �মাট সং�া- ৪ � ম�ণালয় এবং আওতাধীন সং�াস�হ �থেক অংশ �হণকারীর 
সং�া- ১১৫৫ জন 

 
    ৫.২ ম�ণালয়/অিধদ�র ক��ক �ব �বত� অথ � বছের(২০১৫-১৬)  �কান ইন-হাউজ �িশ�েণর আেয়াজন করা হেয় থাকেল তার বণ �নাঃ- 

১০� �ােচ িবিভ� িবষেয় �মাট ৩৩৬ জনেক �িশ�ণ �দান। 
                                                                                                                                 

     ৫.৩   �িশ�ণ কম ��চীেত কম �কত�া/কম �চারীেদর অংশ �হণ বা মেনানয়েনর ��ে� 
বড় রকেমর �কান সম�া থাকেল তার বণ �নাঃ-                                                     সম�া �নই।  

 

   ৫.৪   ম�ণালেয় অ�  � জব ��িনং (OJT) এর �ব�া আেছ িকনা? না থাকেল অ�  � জব  
           ��িনং আেয়াজন করেত বড় রকেমর �কান অ�িবধা আেছ িকনাঃ-                               --  

     ৫.৫  �িতেবদনাধীন অথ �-বছের(০১ �লাই ২০১৫ �থেক ৩০ �ন ২০১৬ পয ��) �িশ�েণর জ� িবেদশ গমনকারী কম �কত�ার  
          সং�াঃ-  ৩ জন।  
 
(৬) �সিমনার/ওয়াক�সপ সং�া� ত� (০১ �লাই ২০১৫ �থেক ৩০ �ন ২০১৬ পয ��)   
  

�দেশর অভ��ের �সিমনার/ওয়াক�শেপর সং�া �সিমনার/ওয়াক�সেপ অংশ �হণকারীেদর সং�া 
ওয়াক�শপ -  ৩� ৪০০ জন 

   
 (৭) ত� ��ি� ও কি�উটার �াপন(০১ �লাই ২০১৫ �থেক ৩০ �ন ২০১৬ পয ��)  
  

ম�ণালয়/িবভাগ/ 
সং�া স�েহ 

কি�উটােরর �মাট 
সং�া 

ম�ণালয়/িবভাগ/ 
সং�াস�েহ 

ই�ারেনট �িবধা 
আেছ িকনা 

ম�ণালয়/িবভাগ/ 
সং�াস�েহ 

(LAN) �িবধা 
আেছ িকনা 

ম�ণালয়/িবভাগ/ 
সং�াস�েহ ওেয়ন 
(WAN)  �িবধা 

আেছ িকনা 

ম�ণালয়/িবভাগ/সং�া 
স�েহ কি�উটার 
�িশি�ত জনবেলর 

সং�া 
৭০ আেছ নাই নাই কম �কত�া কম �চারী 

৩১ জন ৬৩ জন 
 
 
(৮)  �িত�ানস�েহর আেয়র আদায়�ত রাজ�/উ��ৃ/লভ�াংশ �থেক সরকাির �কাষাগাের জমার পিরমাণ (�কা� টাকায়)  
                                                                             (টাকার অংক �কা� টাকায় �দান করেত হেব) 

 ২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ �াস (-)/�ি�র (+) হার 
ল��মা�া ��ত 

অজ�ন 
ল��মা�া ��ত 

অজ�ন 
ল�� 
মা�া 

��ত অজ�ন 

রাজ� 
আয় 

�া� 
�রিভ�� 

- - - - - - 

 নন-�া� 
�রিভ�� 

৩০.১১ ৩৪.৫২ ১৫.৬৫ ৩৯.০৭ ৪৫.৭৬ ৭৩.৫৯ 

উ�ৃ� (�বসািয়ক আয় �থেক) - - - - - - 
লভ�াংশ িহসােব - - - - - - 

 
(৯)  �িতেবদনাধীন অথ � বছের স�ািদত উে�খেযা� কায �াবিল/আইন, িবিধ ও নীিত �ণয়ন/সম�া-স�টঃ- নাই।  
 
   ৯.১ �িতেবদনাধীন অথ � বছের ন�ন আইন, িবিধ ও নীিত �ণয়ন হেয় থাকেল তার তািলকাঃ-  নাই। 
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৯.২ �িতেবদনাধীন (২০১৫-১৬ )অথ � বছের স�ািদত ����ণ �/উে�খেযা� কায �াবিলঃ- 
      ১। সম� �দেশর স�সারণ এলাকায়  ৫.০০ল�� �তঁচারা উৎপাদন করা হেয়েছ। 
      ২। �রশম বীজাগারস�েহ ৭,১৪২ �কিজ  বীজ�� উৎপাদন করা হেয়েছ। 
     ৩। �রশম উ�য়ন �বাড �র িনয়�নাধীন �রশম বীজাগার ও িপ-৩ �কে� �মাট ৩.৮০ ল�� �রাগ�� �রশম িডম উৎপাদন করা হেয়েছ। 
      ৪। স�সারণ এলাকায় ১.৩৯ ল� �কিজ �রশম �� উৎপাদন করা হেয়েছ।  
      ৫।   �রশম উ�য়ন �বােড �র িনয়�নাধীন িমিনিফেলচার �কে� ১,১৫৩ �কিজ �রশম �তা উপাদন করা হেয়েছ।   
      ৬। ১১৫৫ জন �রশম চাষী ও িরলারেক �িশ�ণ িদেয় দ� কের গেড় �তালা হেয়েছ। 
      ৭। চাকী িরয়ািরং �ক��িলেত ২.২৫ ল�� িডেমর চাকী প� পালন কের �রশম চাষীেদর িনকট িবতরণ করা হেয়েছ। 
     ৮।    ৩০০ িবঘা �তঁ জিম চাষাবাদ ও র�নােব�ন করা হেয়েছ । 
      ৯।   মাননীয় �ধানম�ীর িনেদ �শনা �মাতােবক ৩২ � �জলার ৭৪ � উপেজলায় এক� বাড়ী এক� খামার �কে�র ৪৮২ � সিমিতর  ১২,৫১৩  জন  

সদ�েদর জিরপ কের ২৫১১ জন �িবধােভাগীেক �তঁ চােষর সােথ স�ৃ�করেণর জ� িনব �াচন করা হেয়েছ । িনব �ািচত সদ�েদর মে� 
�সে��র-অে�াবর,২০১৫ �রাপন �মৗ�েম ৪১২ জনেক ৬৫,১৯০ � �তঁচারা সরবরাহ �দান  ও �রাপন স�� হেয়েছ। িনব �ািচত সদ�েদর মে� 
৩৫৯ জনেক �তঁচারা �রাপন ও পিরচয �া িবষেয় �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। 

     ১০।   ২০০� �ক ও ১০� আইিডয়াল �রশম প�ীেত �তঁচারা �রাপন কায ��ম  বা�বায়ন করা হেয়েছ।  
     ১১।    িপ-৩ �কে� ১০� মা�জাত সংর�ণ করা হেয়েছ।   
    ১২।   আইিডয়াল �রশম  প�ী  ও স�সারণ  এলাকার চাষীেদর ৬,০০০� ডালা, ৬,০০০� চ�কী এবং ১০০� ঘড়াকা� সহায়তা 

�দান করা হেয়েছ।  
    
 ৯.৩   ২০১৫-২০১৬ অথ � বছের ম�ণালেয়র কায �াবিল স�াদেন বড় রকেমর �কান সম�া/সংকেটর আশ�া করা হেল তার িববরণ 

(সাধারণ/��ন ��িতর সম�া/স�ট উে�েখর �েয়াজন �নই;উদাহরণঃ পদ �ি�, �� পদ �রণ ইত�ািদঃ-  
    বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র সাংগঠিনক কাঠােমা ও �িবধানমালা অ�েমাদন না হওয়ায় নবগ�ত বাংলােদশ �রশম 

উ�য়ন �বাড � �থেক অবসর�া� কম �কত�া/কম �চারীগেণর �� পদ �রণ করা স�ব হে� না। ফেল বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড � 

জনবেলর সংকট  িবরাজ করেছ। 
 

�িমক ১০ হেত �িমক ১৪.১ পয �� - �েযাজ� নেহ। 
 

(১৫)    উ�য়ন  �ক� সং�া�  
     ১৫.১ উ�য়ন �কে�র অথ � বরা� ও �য় সং�া� ত� (০১ �লাই ২০১৫ �থেক ৩০ �ন ২০১৬ পয ��)  

�িতেবদনাধীন বছের �মাট �কে�র সং�া ও 
ন�ন �কে�র সং�া 

�িতেবদনাধীন  বছের 
এিডিপেত �মাট বরা� 

( �কা� টাকায়) 

�িতেবদনাধীন বছের 
বরাে�র িবপরীেত �েয়র 

পিরমান ও বরাে�র 
িবপরীেত �েয়র শতকরা হার 

�িতেবদনাধীন 
বছের ম�ণালেয় 
এিডিপ িরিভউ 
সভার সং�া 

(১) ''বাংলােদেশ �রশম িশে�র স�সারণ ও 
উ�য়েনর জ� সমি�ত পিরক�না'' 
(�লাই, ২০১৩-�ন, ২০১৭) পয ��। 
�া�িলত �য় ৩০৮০.০০ ল� টাকা। 

৯.০০ �কা� 
 

৮৮৪.৫৬ ল� টাকা 
(৯৮.২৮%) 

    ১২ � 
(২) 'পাব �ত� চ��াম �জলাস�েহ �রশম চাষ 

স�সারণ'(৩য় পয �ােয়) (২০১৩-২০১৬) 
�া�িলত �য় ৩০০.০০ ল� টাকা।  

০.৩০ �কা� 
  

২৯.৯১ ল� টাকা 
 (৯৯.৭%)  
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  ১৫.২ �কে�র অব�া (০১ �লাই ২০১৫ �থেক ৩০ �ন ২০১৬ পয ��) 

�িতেবদনাধীন 
বছের সমা� 

�কে�র 
তািলকা 

�িতেবদনাধীন 
বছের উে�াধন�ত 

সমা� �কে�র 
তািলকা 

�িতেবদনাধীন বছের চলমান �কে�র কে�ােন� িহসােব সমা�  ����ণ � অবকাঠােমা 

১ ২ ৩ 
 
 

-- 

 
 

-- 

(১) 'বাংলােদেশ �রশম িশে�র স�সারণ ও উ�য়েনর জ� সমি�ত পিরক�না' (�লাই, 
২০১৩-�ন, ২০১৭) পয ��। 

 
ক)  রং�র �রশম বীজাগােরর ি�তল প�ঘর  ও ৫নং প�ঘর িরমেডিলং �মরামত,সং�ার ও 

স�সারণ কাজ  
খ) িদনাজ�র �রশম বীজাগাের ি�তল �াফ �কায়াটার ও �ােনজার �কায়াটার �মরামত ও 

সং�ার কাজ  
গ)  চাটেমাহর িমিনিফেলচার �কে� মা� ভরাট ও অভ��রীন রা�া িনম �াণ কাজ  । 
ঘ)  �দৗলত�র, �ি�য়া, িমিনিফেলচার �ক� �মরামত ও সং�ার কাজ ।   
ঙ)  �দৗলত�র, �ি�য়া, চািক �স�ার সীমানা �াচীর ও মা� ভরাট কাজ ।   
চ)  আেলাকিদয়া,�মেহর�র চািক �স�ার, সীমানা �াচীর িনম �াণ ও মা� ভরাট কাজ ।   
ছ)  ঠা�রগ�ও চািক �স�ার িনম �াণ ও অভ��রীন রা�া িনম �াণ কাজ। 
জ) সাদামহল(িদনাজ�র) ও �া�ণিভটা(ঠা�রগ�ও) চাকী �স�ার সীমানা �াচীর িনম �াণ   

কাজ  
ঝ)  চাপাইনবাবগ� �রশম বীজাগাের ি�তল প�ঘর িনম �াণ কাজ । 
 

   
    �িমক ১৫.৩  �েযাজ� নেহ। 
 
(১৬)   ঋন ও অ�দান সং�া� ত� (অথ �ৈনিতক স�ক� িবভােগর জ�) 
 

বছর �ি�র ধরন �ি�র সং�া কিমটেম� 
(�কা� টাকায়) 

িডসবাস �েম� 
(�কা� টাকায়) 

িরেপেম� 
(�কা� টাকায়) 

ম�� 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
২০১৫-১৬ ঋণ�ি� - - - আসল - ২০১৫-১৬ অথ � 

বছের �কান ঋণ 
�হণ করা হয়িন। 

�দ - 
অ�দান �ি� - - - - 
�মাট - - - - 

২০১৪-১৫ ঋণ�ি� - - - আসল -  
�দ - 

অ�দান �ি� - - - - 
�মাট - - - - 
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(১৭) অবকাঠােমা উ�য়ন (অবকাঠােমা উ�য়ন কম ��িচ ও বা�বায়ন অ�গিতর িববরণ, সংি�� অথ �-বছের(২০১৫-১৬) বরা��ত অথ �, 

�িয়ত অথ �, সংি�� অথ �-বছের(২০১৫-১৬) ল��মা�া এবং ল��মা�ার িবপরীেত অিজ�ত অ�গিতঃ-    
�ঃ
নং 

অবকাঠােমার নাম বরা��ত 
অথ � 

�িয়ত অথ � ল��মা�া অিজ�ত 

ক)   রং�র �রশম বীজাগােরর ি�তল প�ঘর  ও ৫নং প�ঘর 
িরমেডিলং �মরামত,সং�ার ও স�সারণ কাজ  

28.747 
ল� 

28.747 
ল� 

৭৯০.00 বঃিমঃ ১০০%   

খ)   িদনাজ�র �রশম বীজাগাের ি�তল �াফ �কায়াটার ও �ােনজার 
�কায়াটার �মরামত ও সং�ার কাজ  

৩১৭.৬২ বঃিমঃ ১০০%   

গ)   চাটেমাহর িমিনিফেলচার �কে� মা� ভরাট ও অভ��রীন রা�া 
িনম �াণ কাজ  

৩২.০৫ 
ল� 

 

৩২.০৫ 
ল� 

 

মা� ভরাট ১০৬৮ ঘন�ট  
রা�া ১২৬.০০ বঃিমঃ 

১০০%   

ঘ)   �দৗলত�র, �ি�য়া, িমিনিফেলচার �ক� �মরামত ও সং�ার কাজ  ৮২.৮১ বঃিমঃ ১০০%   
ছ)   ঠা�রগ�ও চািক �স�ার িনম �াণ ও অভ��রীন রা�া িনম �াণ কাজ চািক �স�ার ৭১.৮০ বঃিমঃ  

রা�া ৩৬০ বঃিমঃ  
১০০%   

ঙ)   �দৗলত�র, �ি�য়া, চািক �স�ার সীমানা �াচীর ও মা� ভরাট 
কাজ  

৪৫.০০  
ল� 

৪৫.০০  
ল� 

 

চািক �স�ার ৮২.৯২ বঃিমঃ 
সীমানা �াচীর ২৬৭.৫৫ বঃিমঃ 

১০০%   

চ)   আেলাকিদয়া,�মেহর�র চািক �স�ার, সীমানা �াচীর িনম �াণ,  ও 
মা� ভরাট কাজ  

চািক �স�ার ৮২.৯২ বঃিমঃ 
সীমানা �াচীর ৬২.৪৩ বঃিমঃ 

১০০%   

জ) সাদামহল(িদনাজ�র) ও �া�ণিভটা (ঠা�রগ�ও) চাকী �স�ার 
সীমানা �াচীর িনম �াণ   কাজ  

১৬.০০ 
ল� 

১৬.০০ 
ল� 

৫৩০ বঃিম ১০০%   

ঝ)   চাপাইনবাবগ� �রশম বীজাগাের ি�তল প�ঘর িনম �াণ কাজ  ৬০.০০ 
ল� 

৬০.০০ 
ল� 

৪৪০ বঃিম ১০০%   

 
 
 
    �িমক ১৮ �থেক �িমক ২৪.২ পয ��  �েযাজ� নেহ। 
  
 
 
               মহাপিরচালক                                                                   সিচব/ভার�া� সিচেবর �া�র 

              বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �                                                            নামঃ 
              রাজশাহী     
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আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হ    
কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

�কৗশলগত উে�� 
(Strategic 

Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন �চক 
(Performance 

Indicator) 
  

একক 
(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 
(Weight 

of 
PI) 

ল��মা�ার মান -২০১৫-১৬ 

অসাধারণ 
(Excellent) 

অিত 
উ�ম 

(Very 
Good) 

উ�ম 
(Good) 

চলিত 
মান 

(Fair) 

চলিতমােনর 
িনে� 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দ�তার সে� বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি� 

বা�বায়ন 
৬ 

২০১৬-১৭ অথ �বছেরর খসড়া 
বািষ �ক কম �স�াদন �ি� দািখল 

িনধ �ািরত সময়সীমার মে� খসড়া 
�ি� ম�ণালয়/িবভােগ দািখল�ত  

তািরখ ১ ১৯ �ম ২২ �ম ২৪ �ম ২৫ �ম ২৬ �ম 

মাঠপয �ােয়র কায �ালয়স�েহর 
সে� ২০১৬-১৭ অথ �বছেরর 

বািষ �ক কম �স�াদন  �ি� �া�র 

িনধ �ািরত সময়সীমার মে� �ি� 
�া�িরত 

তািরখ ১ ২৬-৩০ �ন - - - - 

২০১৫-১৬ অথ �বছেরর বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি�র ��ায়ন 

�িতেবদন দািখল 

িনধ �ািরত তািরেখ ��ায়ন 
�িতেবদন দািখল�ত  

সং�া ১ ১৪ �লাই ১৭ �লাই ১৮ �লাই 
১৯ 

�লাই 
২০ �লাই 

২০১৬-১৭ অথ �বছেরর বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি� বা�বায়ন 

পিরবী�ণ 
��মািসক �িতেবদন দািখল�ত  সং�া ১ ৪ ৩ ২ - - 

২০১৬-১৭ অথ �বছেরর বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি�র অধ �বািষ �ক 

��ায়ন �িতেবদন দািখল 

িনধ �ািরত তািরেখ অধ �বািষ �ক 
��ায়ন �িতেবদন দািখল�ত 

তািরখ ১ ২২ জা�য়াির 
২৩ 

জা�য়াির 
২৪ 

জা�য়াির 
২৫ 

জা�য়াির 
২৬ 

জা�য়াির 

বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র সে� 
সংি�� কম �কত�ােদর �েণাদনা 

�দান 
�বেদিশক �িশ�েণ ��িরত কম �কত�া সং�া ১ ৩ ২ ১ - - 

দ�তা ও �নিতকতার 
উ�য়ন 

৩ 

সরকাির কম �স�াদন �ব�াপনা 
সং�া� �িশ�ণসহ িবিভ� 

িবষেয় কম �কত�া/কম �চারীেদর 
জ� �িশ�ণ আেয়াজন 

�িশ�েণর সময়1 জনঘ�া ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় ��াচার �কৗশল 
বা�বায়ন 

২০১৬-১৭ অথ �বছেরর ��াচার 
বা�বায়ন কম �পিরক�না এবং 

বা�বায়ন পিরবী�ণ কাঠােমা �ণীত 
ও দািখল�ত 

তািরখ ১  ১৫ �লাই 
৩১ 

�লাই 
- - - 

িনধ �ািরত সময়সীমার মে� 
��মািসক  পিরবী�ণ �িতেবদন 

দািখল�ত 
সং�া ১ ৪ ৩ ২ - - 

                                              
1 ৬০ ঘ�া �িশ�েণর মে� অ��ন ২০ঘ�া সরকাির কম �স�াদন �ব�াপনা সং�া� �িশ�ণ অ�� �� থাকেব ।  
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

�কৗশলগত উে�� 
(Strategic 

Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন �চক 
(Performance 

Indicator) 
  

একক 
(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 
(Weight 

of 
PI) 

ল��মা�ার মান -২০১৫-১৬ 

অসাধারণ 
(Excellent) 

অিত 
উ�ম 

(Very 
Good) 

উ�ম 
(Good) 

চলিত 
মান 

(Fair) 

চলিতমােনর 
িনে� 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ত� অিধকার ও 
��েণািদত ত� �কাশ 

বা�বায়ন 
২ 

ত� বাতায়ন হালনাগাদকরণ ত� বাতায়ন হালনাগাদ�ত % ১ 
�িত মােসর ১ম 

স�াহ 

�িত 
মােসর 

২য় স�াহ 

�িত 
মােসর 

৩য় স�াহ 
- - 

বািষ �ক �িতেবদন �ণয়ন ও 
�কাশ 

বািষ �ক �িতেবদন ওেয়বসাইেট 
�কািশত 

তািরখ ১ ১৫ অে�াবর 
২৯ 

অে�াবর 
১৫ 

নেভ�র 
৩০ 

নেভ�র 
১৫ িডেস�র 

কায �প�িত ও �সবার 
মােনা�য়ন 

৫ 

ই-ফাইিলং প�িত �বত�ন 
দ�র/সং�ায় ই-ফাইিলং প�িত 

�বিত�ত 
তািরখ ১ ২৮ �ফ�য়াির ৩০ মাচ � ৩০ এি�ল ৩১ �ম ২৯ �ন 

িপআরএল ��র ২ মাস �েব � 
সংি�� কম �চারীর িপআরএল, 

�� নগদায়ন ও �পনশন 
ম�িরপ� �গপৎ জাির 

িনি�তকরণ  

িপআরএল ��র ২ মাস �েব � সংি�� 
কম �চারীর িপআরএল, �� নগদায়ন 

ও �পনশন ম�িরপ� �গপৎ 
জাির�ত  

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

�সবা �ি�য়ায় উ�াবন কায ��ম 
বা�বায়ন 

দ�র/সং�ার কমপে� এক� 
অনলাইন �সবা চা��ত 

তািরখ ১ ৩১ িডেস�র 
৩১ 

জা�য়াির 
২৮ 

�ফ�য়াির 
- - 

দ�র/সং�ার কমপে� ৩ � 
�সবা�ি�য়া সহজী�ত 

তািরখ ১ ৩১ িডেস�র 
৩১ 

জা�য়াির 
২৮ 

�ফ�য়াির 
- - 

অিভেযাগ �িতকার �ব�া 
বা�বায়ন 

িন�ি��ত অিভেযাগ  % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

কম � পিরেবশ উ�য়ন ৩ 

অিফস ভবন ও আি�না পির�� 
রাখা 

িনধ �ািরত সময়সীমার মে� অিফস 
ভবন ও আি�না পির�� 

তািরখ ১ ৩০ নেভ�র 
৩১ 

িডেস�র 
৩১ 

জা�য়াির 
- - 

�সবা �ত�াশী এবং দশ �নাথ�েদর 
জ� টয়েলটসহ অেপ�াগার 
(waiting room)  এর 

�ব�া করা  

িনধ �ািরত সময়সীমার মে� �সবা 
�ত�াশী এবং দশ �নাথ�েদর জ� 
টয়েলটসহ অেপ�াগার  চা��ত 

তািরখ ১ ৩০ নেভ�র 
৩১ 

িডেস�র 
৩১ 

জা�য়াির 
- - 

�সবার মান স�েক� 
�সবা�হীতােদর মতামত 

পিরবী�েণর �ব�া চা� করা 

�সবার মান স�েক� �সবা�হীতােদর 
মতামত পিরবী�েণর �ব�া 

চা��ত 
তািরখ ১ ৩০ নেভ�র 

৩১ 
িডেস�র 

৩১ 
জা�য়াির 

- - 

আিথ �ক �ব�াপনার 
উ�য়ন 

১ 
অিডট আপি� িন�ি� 

কায ��েমর উ�য়ন 

 
বছের অিডট আপি� িন�ি��ত 

 
% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
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