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এয ভদে স্বা নযত 

 

 

 

ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি  
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কভ বম্পা২২২২২২২২৫জদদনয ানফ বক নচত্র 

 



(Overview Performance)                                                                             

                           কভ বম্পাদদনয ানফ বক নচত্র 

( Overview of the performance of BIRTAN Regional Station, Jhenaidah ) 

াম্প্রনতক াজবন, চযাদরঞ্জ এফাং বনফষ্যৎ নযকল্পনাাঃ 

 াম্প্রনতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান াজবনমূ 

 

জনগদণয পুনি ননযাত্তা নননিতকযদণয র    ফাযটান দীঘ বনদন মাফৎ খাদ্য নবনত্তক পুনি নফল ক প্রন ণ, এডদবাদকী নভটিাং, 

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

ধাযাফানকতা  নফগত ২ ফছদয (২০১৮-১৯ সথদক ২০১৯-২০)  খাদ্য নবনত্তক পুনি নফলদ  ১৮০০, জন যকানয ও সফযকানয 

াংস্থায সজরা/উদজরা ম বাদ য কভ বকতবা, উ-কাযী কৃনল কভ বকতবা, ভনরা ও নশু নফল ক ভন্ত্রণারদ য ভাঠকভী, স্কুর 

ন ক, ভাজকভী, াআউন দস্য, াআভাভ/পুদযানত, এননজও কভী এফাং নকলাণ-নকলাণীদদয প্রন ণ প্রদান কযা দ দছ। পুনি 

নফলদ  জনদচতনতা বৃনদ্ধয র    গত ২ ফছদয ফাাংরাদদ সফতাদয ২ টি  কনথকা ম্প্রচায কযা দ দছ। ৪টি সভরা, নফশ্ব খাদ্য 

নদফ ও পুনি প্তাদ াাংগ্রণ কযা দ দছ। ভানফদদদ যাং ও যাা ননক নভনিত খাদদ্যয ম্ভাব্য প্রবাফ ীল বক ১১ টি কভ বারা/ 

স্কুর কযাদম্পাআন ফা ফা ন কযা দ দছ। উি ১১ টি কভ বারা/ স্কুর কযাদম্পাআদন সভাট ৬৪৫ জন উদজরা কৃনল কভ বকতবা, কৃনল 

ম্প্রাযণ কভ বকতবা, কদরজ/ স্কুর ন ক, উ-কাযী কৃনল কভ বকতবা, াআভাভ এফাং এননজও প্রনতনননধ এফাং নফনবন্ন  স্কুদরয ৯ভ 

ও ১০ভ সিনণয ছাত্র-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 জাতী  খাদ্য গ্রদণয নযভাণ 

াদনকাাংদ হ্রা াদফ।     জন   য সুলভ খাদ্য গ্রদণয াবযা গদড় সতারা একটি নফযাট চযাদরঞ্জ।  

 

 বনফষ্যৎ নযকল্পনা  

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

নযকল্পনা  ান্তর্ভ বি কযা দ দছ। এ উদেদশ্য ফাযটান াঅঞ্চনরক সকদেয াফকাঠাদভা ননভ বাদণয কাজ চরভান াঅদছ।  

 

 ২০২০-২১ াথ ব ফছদযয ম্ভাব্য প্রধান াজবনমূ 

                                   সদদয নফনবন্ন সজরা/উদজরা  খাদ্য নবনত্তক পুনি নফলদ  ৩০ ব্যাদচ (প্রনত 

ব্যাদচ ৩০ জন) সভাট ১৮০০ জন উ-কাযী কৃনল কভ বকতবা, স্কুর/ভাদ্রাা ন ক, ভনরা নফল ক              

                / ভাঠকভী, াআভাভ/পুদযানত, এননজও কভী ও নকলাণ-নকলাণীদদয প্রন ণ প্রদান        । 

        /              /         ও             ৩০০                        । 

       ভানফদদদ যাং ও যাা ননক দ্রব্য নভনিত খাদদ্যয প্রবাফ/              ও         ও                   

                ৫          /                      । 

 পুনি নফলদ  দচতনতামূরক ৫ টি স্কুর কযাদম্পাআন    ফা ন        । 

 ৩           /        /                              । 

                 ,                                                        । 

                                 ০১      /                                       । 

 

 

 

 

 

  

৩ 

 



উক্রভনণকা (Preamble) 

 
 

যকানয দপ্তয/ াংস্থামূদয প্রানতিাননক দক্ষতা বৃনদ্ধ, স্বেতা ও জফাফনদন 

সজাযদায কযা, সুান াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায নননিতকযদণয ভােদভ 

রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফা দনয রদক্ষয- 

 

          /                      ,                          

 

                                               এফাং  

 

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

 

এয ভদে ২০১৯ াদরয জুন ভাদয...............তানযদখ এাআ ফানল বক কভ বম্পাদন                     

  চুনি স্বা নযত ’র।  

 

 

এাআ চুনিয স্বা যকাযী উব      নরনখত নফল মূদ ম্মত দরনাঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪ 

 



                          সকন ১                                                              

 

 

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

 

1.1 রূকল্প (Vision):  

জনগদণয উন্নত পুনি য।    

1.2 ানবর   (Mission): 

খাদ্য ও পুনি              , প্রন ণ ও কভ বারা ফা ফা ন                     

             জনগদণয পুনি   উন্ন দন াফদান যাখা।  

১.৩   সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives):  

১.৩.১   ফাযটাদনয সকৌরগত উদেশ্যমূ  

১.  খাদ্যভান ও পুনি নফলদ  প্রচাযণা,  প্রকানা, বা ও কভ বারায ভােদভ 

গণদচতনতা বৃনদ্ধ 

২.   কভ ব ব্যফস্থানা  সাদানযদেয উন্ন ন। 

 

১.৩.২   াঅফনশ্যক  সকৌরগত উদেশ্যমূ  

১.                                        

২.         ,           ও                

৩.       ও                    

৪.                    ও                              

 

১.৪       Kvh©vejx (    - ২০১২) (Functions) 

                                                    - 

 

1. RbM‡bi cywói Í̄i Dbœq‡bi j‡¶¨ Lv`¨wfwËK cywó (dwjZ cywó) msµvšÍ M‡elYv I Dbœqb Kvh©µg MÖnY I ev Í̄evqb;  

2. miKvwi I †emiKvix ms ’̄vi Kg©KZ©v, wewfbœ wk¶v cÖwZôv‡bi wk¶K, ’̄vbxq miKvi cÖwZwbwa, K„lK I Ab¨vb¨‡`i‡K 

Lv`¨wfwËK cywó wel‡q cÖwk¶Y cÖ`vb I cywó msµvšÍ bxwZgvjv m¤ú‡K© m‡PZbKiY;  

3. Lv`¨k‡m¨i msMÖnc~e© I msMÖn‡Ëvi ¶q ¶wZ n«vm I Lv`¨ cÖw©µqvRvZKiY Ges  msi¶Y wel‡q cÖhyw³ D™¢veb I M‡elYv ;  

4. ¯̂v ’̄¨m¤§Z Lv`¨ (Functional Food) I Jlwa MvQ (Medicinal Plant) wel‡q M‡elYv cwiPvjbv, Drcv`b 

e„w×, ˆ`wbK Lv`¨ ZvwjKvq AšÍf©yw³KiY I m‡PZbZv e„w×KiY;   

5. Lv`¨k‡m¨i cywógvb we‡kølY, wbiƒcb ev nvjbvMv`KiY I cÖ‡qvRbxq ˆ`wbK Lv`¨ ZvwjKv cÖYqb ev cÖYq‡b mnvqZv cÖ`vb;   

6.  Lv`¨ I cywó wbivcËv wbwðZKi‡Y †Rjv ev Dc‡Rjv wfwËK ev G‡MÖv-B‡KvjwRKvj †RvbwfwËK AcywóRwbZ ¯̂v ’̄¨ mgm¨v 

wbiƒcY I mswkøó gš¿Yvjq ev ms ’̄vi mv‡_ cÖvß Z_¨ wewbgq; 

7. Lv`¨P‡µ  (Food Chain) e¨eüZ ivmvqwbK I Av‡m©wb‡Ki ¶wZKi cÖfve wel‡q M‡elYv Ges †fv³v‡`i m‡PZbZv 

e…w×KiY; 

8.  wewfbœ MYgva¨g I B‡j±ªwbK wgwWqvq cÖPvimn K…wl †gjv, wek¦Lv`¨ w`em, cywó mßvn, cªvwYm¤ú` †gjv, grm¨ †gjv, 

cwi‡ek w`em BZ¨vw` Abyôv‡b AskMÖn‡Yi gva¨‡g mKj Í̄‡ii Rb‡Mvôxi cywó I ¯̂v ’̄¨ wel‡q m‡PZbZv e„w×KiY;   

9. AwaK cywógvb m¤úbœ Lv`¨mvgMÖx, RvZ I cÖhyw³ D™¢ve‡b ¯̂Zš¿fv‡e Ges mswkøó  M‡elYv cÖwZôv‡bi mv‡_ †hŠ_fv‡e M‡elYv 

I Dbœqbg~jK Kvh©µg MÖnY;  

10. cÖvK…wZK wKsev Ab¨ †h ‡Kvb Kvi‡Y AcywóRwbZ mgm¨v †`Lv w`‡j Avc`Kvjxb e¨e ’̄v wel‡q mycvwikgvjv cÖ`vb;  

11. cywó Ae ’̄vi Dci Rjevqy cwieZ©‡bi cÖfve wbiƒcb, M‡elYv Ges G msµvšÍ Kvh©µg ev Í̄evq‡b mnvqZv cÖ`vb; 

12.  Bbw÷wUDU Gi Kvh©µg m¤úwK©Z wel‡q bxwZgvjv cÖYqb, ev Í̄evqb I mycvwik cÖ`vb; Ges 

13.  mg‡q mg‡q miKvi cÖ`Ë wb‡ ©̀k Abyhvqx Awc©Z `vwqZ¡ cvjb; 

 

 

৫



 

সকন ২ 

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

চূড়ান্ত পরাপর/ 

প্রবাফ 

(outcome 

/Inpact) 

         

       

(Performance) 

একক 

(Unit) 

 

প্রকৃত 
র  ভাত্রা 

২০২০-২১ 

প্র  ণ ননধ বানযত র  ভাত্রা াজবদনয    সত্র 

সমৌথবাদফ দান েপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণার /নফবাগ/াংস্থামূদয নাভ 

উাত্তমূ 

(Source of Data) ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

 

১.১ খাদ্যভান ও পুনি 

নফলদ  প্রচাযণা, 

প্রকানা, বা ও 

কভ বারায ভােদভ 

দচতনতা বৃনদ্ধ 

১.১.১ প্রননক্ষত কৃলাণ-

কৃলাণী 

াংখ্যা ৬০০       ৩৩০ 
৯০০ ১২০০ ১৫০০ নডএাআ, নডএপও, নডএরএ 

ফাযটান এয ভানক, বত্রভানক ও ফানল বক 

প্রনতদফদন এফাং ওদ ফাাআট 

১.১.২ প্রননক্ষত 

এএএও, াআভাভ, স্কুর 

নক্ষক, এননজও কভী, 

পুদযানত াআতযানদ। 

াংখ্যা 

৬০০ ৩৩০ ৯০০ ১২০০ ১৫০০ নডএাআ, নডএপও, নডএরএ 
ফাযটান এয ভানক, বত্রভানক ও ফানল বক 

প্রনতদফদন এফাং ওদ ফাাআট 

১.১.৩ প্রনক্ষত 

নফজ্ঞানী/ কভ বকতবা 

াংখ্যা 
- ৯০ ১২০ ১৫০ ১৮০ 

         (          ),             

      , নডএপও, নডএরএ 

ফাযটান এয ভানক, বত্রভানক ও ফানল বক 

প্রনতদফদন এফাং ওদ ফাাআট 

১.১.৪        / 

             / 

        

াংখ্যা 

- ১৮০ ৩০০ ৪৫০ ৬০০ 
   ও         ,              ,       , 

               ,     ও 

ফাযটান এয ভানক, বত্রভানক ও ফানল বক 

প্রনতদফদন এফাং ওদ ফাাআট 

১.১.৫ াঅদ ানজত স্কুর 

কযাদম্পাআন 

 

াংখ্যা 
৩ ১ ৫ ৭ ৯        ও                

ফাযটান এয ভানক, বত্রভানক ও ফানল বক 

প্রনতদফদন এফাং ওদ ফাাআট 

১.১.৬ স্কুর কযাদম্পাআদন 

াাংগ্রণকাযী  ছাত্র-

ছাত্রী 

াংখ্যা 

৩০০ ৮৮ ৫০০ ৭০০ ৯০০        ও                
ফাযটান এয ভানক, বত্রভানক ও ফানল বক 

প্রনতদফদন এফাং ওদ ফাাআট 

১.১.৭ প্রস্তুতকৃত 

প্রনক্ষণ ম্যানু ার 

নফতযণ 

াংখ্যা 

- - - - -        ও                
ফাযটান এয ভানক, বত্রভানক ও ফানল বক 

প্রনতদফদন এফাং ওদ ফাাআট 

১.১.৮ প্রস্তুতকৃত পুনি 

সেট নফতযণ 

াংখ্যা 
- ১৭৮ ২৭২০ ৩৭০০ ৪৬৮০          (          ),    ও 

ফাযটান এয ভানক, বত্রভানক ও ফানল বক 

প্রনতদফদন এফাং ওদ ফাাআট 

১.১.৯ াঅদ ানজত 

বা/ও াকব 

াংখ্যা 
৪ ৪ ৫ ৭ ৯ নডএাআ, নডএপও, নডএরএ, াঅসু 

ফাযটান এয ভানক, বত্রভানক ও ফানল বক 

প্রনতদফদন এফাং ওদ ফাাআট 

১.১.১০ 

নরপদরট/সািায 

নফতযণ 

াংখ্যা 

৫০০০ ১০৩০০ ১৫০০০ ১৭০০০ ১৯০০০ - 
ফাযটান এয ভানক, বত্রভানক ও ফানল বক 

প্রনতদফদন এফাং ওদ ফাাআট 

১.১.১১ ম্প্রচানযত সফতায 

কনথকা  

াংখ্যা 
১ ১ ২ ৩ ৪ ফাাংরাদদ সফতায 

ফাযটান এয ভানক, বত্রভানক ও ফানল বক 

প্রনতদফদন এফাং ওদ ফাাআট 

১.১.১২ সভরা  াাংগ্রণ াংখ্যা 
২ ২ ৩ ৩ ৩ নডএাআ, সজরা প্রাক 

ফাযটান এয ভানক, বত্রভানক ও ফানল বক 

প্রনতদফদন এফাং ওদ ফাাআট 

  
       

১.১.১৩ ম্পৃি পুনি ক্লাফ 
াংখ্যা 

- ১ ৩ ৫ ৫        ও                
ফাযটান এয ভানক, বত্রভানক ও ফানল বক 

প্রনতদফদন এফাং ওদ ফাাআট 

৬ 



 

 

চূড়ান্ত পরাপর/ 

প্রবাফ 

(outcome 

/Inpact) 

         

       

(Performance) 

একক 

(Unit) 

 

প্রকৃত র  ভাত্রা 

২০২০-২১ 

প্র  ণ ননধ বানযত র  ভাত্রা াজবদনয    সত্র 

সমৌথবাদফ দান েপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণার /নফবাগ/াংস্থামূদয নাভ 

উাত্তমূ 

(Source of Data) ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 
২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

 

১.১.১৪ ম্পৃি পুনি ক্লাদফ 

উকাযদবাগী (কৃলক-

কৃলাণী/ ছাত্র-ছাত্রী)  

াংখ্যা 
- ১০০ ৩০০  ৫০০ ৫০০        ও                

ফাযটান এয ভানক, বত্রভানক ও ফানল বক 

প্রনতদফদন এফাং ওদ ফাাআট 

১.১.১৫ ফানল বক নযদাট ব / 

ান্যান্য প্রনতদফদন 

াংখ্যা 
- ২ ২ ২ ২ - 

ফাযটান এয ভানক, বত্রভানক ও ফানল বক 

প্রনতদফদন এফাং ওদ ফাাআট 

১.১.১৬             

      

াংখ্যা 
- - ১ ১ ১ - 

ফাযটান এয ভানক, বত্রভানক ও ফানল বক 

প্রনতদফদন এফাং ওদ ফাাআট 

১.১.১৭                

              

          

াংখ্যা 

- - ১ ২ ২ - 
ফাযটান এয ভানক, বত্রভানক ও ফানল বক 

প্রনতদফদন এফাং ওদ ফাাআট 

১.২ খাদদ্য ক্ষনতকাযক 

যাা ননক দ্রব্য ব্যফায 

হ্রাদয জন্য প্রচাযণা 

১.২.১ মুনদ্রত 

সািায/নরপদরট/ 

নফজ্ঞনপ্ত প্রকা  

াংখ্যা - ১০০০ ২০০০ ৪০০০ ৬০০০ - 
ফাযটান এয ভানক, বত্রভানক ও ফানল বক 

প্রনতদফদন এফাং ওদ ফাাআট 

২.১ কাম বক্রভ নযফীক্ষণ 

ও মূল্যা ন 

২.১.১ উন্ন ন ও ানুন্ন ন 

ফাদজটর্ভি কাম বক্রদভয 

াগ্রগনত ম বাদরাচনায 

াঅদ ানজত বা 

াংখ্যা - - ১ ১ ১ - 
ফাযটান এয ভানক, বত্রভানক ও ফানল বক 

প্রনতদফদন এফাং ওদ ফাাআট 

২.২ ভানফম্পদ 

ব্যফস্ানা 

২.২.১ প্রননক্ষত জনফর াংখ্যা - - - - - - 
ফাযটান এয ভানক, বত্রভানক ও ফানল বক 

প্রনতদফদন এফাং ওদ ফাাআট 

২.২.২ 

প্রদানকৃত/ননস্পনত্তকৃত উচ্চ 

নক্ষায ভদনান ন 

াংখ্যা - - - - - - 
ফাযটান এয ভানক, বত্রভানক ও ফানল বক 

প্রনতদফদন এফাং ওদ ফাাআট 

২.২.৩       /        াংখ্যা - - - - - - 
ফাযটান এয ভানক, বত্রভানক ও ফানল বক 

প্রনতদফদন এফাং ওদ ফাাআট 

2.3 M‡elYv I eviUvb Gi 

Kvh©µg kw³kvjx Ki‡Yi 

j‡ÿ¨ AeKvVv‡gv wbg©vY 

% - - - - - - 
ফাযটান এয ভানক, বত্রভানক ও ফানল বক 

প্রনতদফদন এফাং ওদ ফাাআট 

 

 

 

 

 

 

৭ 



 

সকন-৩ 

সকৌরগত উদেশ্য, াগ্রানধকায, কাম বক্রভ, কভ বম্পাদন সূচক এফাং র  ভাত্রামূ 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Uni

t) 

কভ বম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator

s) 

প্রকৃত াজবন 

রক্ষযভাত্রা/ননণ বা ক ২০১৯-২০ 

(Target/ Criteria Value for FY 2019-2020) 
প্রদক্ষণ 

(Projectio

n) 

২০২১-২২ 

প্রসক্ষণ 

(Projection) 

২০২২-

২৩ 

াাধাযণ 
ানত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চরনত 

ভান 

চরনত ভাদনয 

ননদে 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ফাযটাদনয সকৌরগত উদেশ্য 

১. পদরয উৎাদন 

ও উৎাদনীরতা 

বৃনদ্ধ 

৬০ 

১.১ খাদ্যভান ও 

পুনি নফলদ  

প্রচাযণা, প্রকানা, 

বা ও কভ বারায 

ভােদভ দচতনতা 

বৃনদ্ধ 

১.১.১ প্রননক্ষত 

কৃলাণ-কৃলাণী 
াংখ্যা ০৬ ৬০০ ৩৩০ ৭৫০ ৬৫০ ৫৫০ ৪৫০ ৩৫০ ১২০০ ১৫০০ 

১.১.২ প্রননক্ষত 

এএএও, াআভাভ, স্কুর 

নক্ষক, এননজও 

কভী, পুদযানত 

াআতযানদ। 

াংখ্যা ০৬ ৬০০ ৩৩০ ৭৫০ ৬৫০ ৫৫০ ৪৫০ ৩৫০ ১২০০ ১৫০০ 

১.১.৩ প্রননক্ষত 

নফজ্ঞানী/ কভ বকতবা 
াংখ্যা ০৬ - ৯০ ৩০০ - - - - ১৫০ ১৮০ 

১.১.৪        / 

             / 

        ও      

াংখ্যা ০৬ - ১৮০ ১৮০ ১৫০ ১২০ ৯০ ৬০ ৪৫০ ৬০০ 

১.১.৫ াঅদ ানজত 

স্কুর কযাদম্পাআন 
াংখ্যা ০৪ ৩ ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৭ ৯ 

১.১.৬ স্কুর 

কযাদম্পাআদন 

াাংগ্রণকাযী  ছাত্র-

ছাত্রী 

াংখ্যা ০৩ ৩০০ ৮৮ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৭০০ ৯০০ 

১.১.৭ প্রস্তুতকৃত 

প্রনক্ষণ ম্যানু ার 

নফতযণ 

াংখ্যা ০২ - - - - - - - - - 

১.১.৮ প্রস্তুতকৃত পুনি 

সেট নফতযণ 
াংখ্যা ০২  ১৭৮ ২৬৮ ২৫০ ২০০ ১৫০ ১০০ ৩৭০০ ৪৬৮০ 

১.১.৯ াঅদ ানজত 

বা/ও াকব 
াংখ্যা ০৫ ৪ ৪ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৭ ৯ 

১.১.১০ 

নরপদরট/সািায 

নফতযণ 

াংখ্যা ০২ ১০৩০০ ১৫০০০ ৬৫০০০ ৬৩০০০ ৬১০০০ ৬০০০০ ৫৮০০০ ১৭০০০ ১৯০০০ 

১.১.১১ ম্প্রচানযত 

সফতায কনথকা 
াংখ্যা ০৬ ১ ১ ১ - - - - ৩ ৪ 

 



 

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 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃত াজবন 

রক্ষযভাত্রা/ননণ বা ক ২০১৯-২০২০ 

(Target/ Criteria Value for FY 

2019-20) 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০২০-২১ 

প্রসক্ষণ 

(Projection) 

২০২১-

২২ 

াাধাযণ ানত 

উত্তভ 

উত্তভ চরনত 

ভান 

চরনত 

ভাদনয 

ননদভণ 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০ 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

  

 

১.১.১২ সভরা  াাংগ্রণ াংখ্যা ০৪ ২ ২ ১ - - - - ২৪ ২৪ 

১.১.১৩ ম্পৃি পুনি ক্লাফ াংখ্যা ০১ - ১ ১ - - - - ৫ ৫ 

১.১.১৪ ম্পৃি পুনি ক্লাদফ উকাযদবাগী 

(কৃলক-কৃলাণী/ ছাত্র-ছাত্রী) 
াংখ্যা ০১ - ১০০ ১০০ - - - - ৫০০ ৫০০ 

১.১.১৫ ফানল বক /              াংখ্যা ০২ ১ ১ ১ - - - - ২ ২ 

১.১.১৬                   াংখ্যা ০২ - - - - - - - ২ ২ 

১.১.১৭                     

                   
াংখ্যা ০১ - - - - - - - ৩ ৩ 

১.২ খাদদ্য 

ক্ষনতকাযক 

যাা ননক দ্রব্য 

ব্যফায হ্রাদয 

জন্য প্রচাযণা 

১.২.১ মুনদ্রত সািায/নরপদরট/ 

নফজ্ঞনপ্ত প্রকা  
াংখ্যা ০১ - - - - - - - ৪০০০ ৬০০০ 

২. কভ ব ব্যফস্থানা  

সাদানযদেয উন্ন ন 
১৫ 

২.১ কাম বক্রভ 

নযফীক্ষণ ও 

মূল্যা ন 

২.১.১ উন্ন ন ও ানুন্ন ন ফাদজটর্ভি 

কাম বক্রদভয াগ্রগনত ম বাদরাচনায 

াঅদ ানজত বা 

াংখ্যা ০৫ - - - - - - - - - 

২.২ ভানফম্পদ 

ব্যফস্ানা 

২.২.১ প্রননক্ষত জনফর াংখ্যা ০৭ - - - - - - - - - 

২.২.২ প্রদানকৃত/ননস্পনত্তকৃত উচ্চ 

নক্ষায ভদনান ন 
াংখ্যা ০.৫ - - - - - - - - - 

২.২.৩       /         াংখ্যা ০.৫ - - - - - - - - - 

2.3 M‡elYv I 

eviUvb Gi 

Kvh©µg kw³kvjx 

Ki‡Yi j‡ÿ¨ 

AeKvVv‡gv wbg©vY 

 

2.3.1 wbwg©Z AeKvVv‡gv % ২ - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

৮ 

 



 

    াঅনভ,           /                      ,                         ; ননফ বাী নযচারক, 

ফাাংরাদদ পনরত পুনি গদফলণা ও প্রন ণ াআননিটিউট (ফাযটান) এয ননকট াঙ্গীকায কযনছ সম, এাআ চুনিদত 

ফনণ বত পরাপর াজবদন দচি থাকফ।  

 

াঅনভ, ননফ বাী নযচারক, ফাাংরাদদ পনরত পুনি গদফলণা ও প্রন ণ াআননিটিউট (ফাযটান),       

    /                      ,                          এয ননকট াঙ্গীকায কযনছ সম, এাআ 

চুনিদত ফনণ বত পরাপর াজবদন প্রদ াজনী  দমানগতা প্রদান কযফ। 

 

 

 

স্বা নযতাঃ 

 

                          

 …............................................  …............................... 

           /                      , 

                         

 

 তানযখ 

 

 …..............................  …......................... 

 ননফ বাী নযচারক 

ফাাংরাদদ পনরত পুনি গদফলণা ও প্রন ণ 

াআননিটিউট  

 তানযখ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৯ 

 

 



 

াংদমাজনী-১ 

 

 

 

 

 

 

ব্দাং   (Acronyms) 

 

 

 

ক্রনভক 

নাং 

ব্দাং   

(Acronyms) 

নফফযণ 

1.  ফাযটান (BIRTAN) ফাাংরাদদ াআননিটিউট াফ নযাচ ব এন্ড সেননাং ান এোাআড 

ননউনেন 

2.  নডএাআ 

(DAE) 

নডাট বদভন্ট াফ এনগ্রকারচাযার এক্সদটনন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০ 
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াংদমাজনী-২ 

কভ বম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফা নকাযী ভন্ত্রণার /নফবাগ/াংস্থা এফাং নযভা দ্ধনত এয নফফযণ 

 

ক্রনভক 

নম্বয 

       কভ বম্পাদন সূচকমূ নফফযণ ফা ফা নকাযী 

াআউননট 

নযভা দ্ধনত এফাং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ 

ভ ব্য 

01 

খাদ্যভান ও পুনি 

নফলদ  প্রচাযণা, 

প্রকানা, বা ও 

কভ বারায ভােদভ 

দচতনতা বৃনদ্ধ 

 

প্রন  ত ব্যনি 

 

 

খাদ্যভান ও পুনিগুণ ম্পদকব 

জনদচতনতা বৃনদ্ধয জন্য 

প্রন সণয াঅদ াজন কযা  । 

ফাযটান 

ফাযটাদনয ভানক, বত্রভানক ও 

ফানল বক প্রনতদফদন 

 

 

াঅদ ানজত 

বা/ও াকব/স্কুর 

কযাদম্পাআন 

খাদ্যভান ও পুনিগুণ ম্পদকব 

জনদচতনতা বৃনদ্ধ ও দক্ষতা  

উন্ন দনয জন্য বা/ও াকবদয 

াঅদ াজন কযা  । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           ১১
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াংদমাজনী-৩  

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

 

 

প্রনতিাদনয ধযণ প্রনতিাদনয নাভ              উি প্রনতিাদনয ননকট 

ফাযটাদনয  াংনিি প্রতযানত 

া তা 

প্রতযাায সমৌনিকতা প্রতযাা পূযণ না 

দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

            

প্রন  ত ব্যনি প্রন ণ ফা ফা দন 

ফাযটাদনয কর সজরা এফাং উদজরা ম বাদ  

ানপ না থাকা  প্রন ণ ফা ফা দন নডএাআ’য 

দমানগতা ানযাম ব 

প্রন ণ কাম বক্রভ 

ব্যাত দফ 

াঅদ ানজত 

বা/কভ বারা 
বা/ কভ বারা াঅদ াজন 

ফাযটাদনয কর সজরা এফাং উদজরা ম বাদ  

ানপ না থাকা  বা/কভ বারা াঅদ াজদন 

নডএাআ’য দমানগতা ানযাম ব 

বা/ কভ বারা 

ফা ফা ন ব্যাত দফ 

াঅদ ানজত স্কুর 

কযাদম্পাআন 
স্কুর কযাদম্পাআন াঅদ াজদন 

ফাযটাদনয কর সজরা এফাং উদজরা ম বাদ  

ানপ না থাকা  স্কুর কযাদম্পাআন াঅদ াজদন 

নডএাআ’য দমানগতা ানযাম ব 

কযাদম্পাআন        

ব্যাত দফ 

াাংগ্রণকাযী ন  থী ন  থী ভদনান ন দাদন 

ফাযটাদনয কর সজরা এফাং উদজরা ম বাদ  

ানপ না থাকা  নক্ষাথী ভদনান ন দাদন 

নডএাআ’য দমানগতা ানযাম ব  

ন  থী ভদনান ন দান 

ব্যাত দফ 

াঅদ ানজত সভরা সভরা  াাংগ্রদণ 

ফাযটাদনয কর সজরা এফাং উদজরা ম বাদ  

ানপ না থাকা  সভরা  াাংগ্রদণ নডএাআ’য 

দমানগতা ানযাম ব 

সভরা  াাংগ্রণ 

ব্যাত দফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১২ 
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‡KŠkjMZ D‡Ïk¨ 

 

Kvh©µg 

 

Kg©m¤úv`b myPK 

 

GKK 

 

jÿ¨gvÎv 2018-19 

AMÖMwZ (RyjvB-

wW‡m¤^i/2018) 

AMÖMwZi kZKiv 

nvi 

 

gšÍe¨ 

eviUv‡bi †KŠkjMZ D‡Ïk¨ 

 

dm‡ji Drcv`b I 

Drcv`bkxjZv e„w×| 

 

1.1 Lv`¨gvb I cywó 

wel‡q cÖPvibv, 

cÖKvkbv,mfv,Kg©kvjvi 

gva¨‡g m‡PZbZv e„w× 

1.1.1 cªwkwÿZ e¨w³ 
msL¨v 1500 720 48%  

1.1.2 Av‡qvwRZ 

mfv/IqvK©kc 

msL¨v 2 1 50%  

1.1.3 Av‡qvwRZ ¯‹yj 

K¨v‡¤úBb 

msL¨v 2 1 50%  

1.1.4 m¤úªPvwiZ 

†eZvi Kw_Kv 

msL¨v --- 1 100%  

1.1..5 Av‡qvwRZ †gjv 
msL¨v 1 2 200%  
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