
ংযমোজনী-‘ক’ 
 

দপ্তয/ংস্থোয ২০১৮-১৯ র্ থফছযযয ফোর্ল থক কভ থম্পোদন চুর্িয মূল্যোয়ন প্রর্িযফদন ছক 

ংস্থোয নোভঃ ফোংরোযদ যভোণু কৃর্ল গযফলণো আনর্িটিউট, ভয়ভনর্ং। 
 

করোভ-১ করোভ-২ করোভ-৩ করোভ-৪ করোভ-৫ করোভ-৬ 

ককৌরগি উযেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কোম থক্রভ 

(Activities) 

কভ থম্পোদন সূচক  

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ থম্পোদন সূচযকয 

ভোন  

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রক্ষ্যভোত্রো র্নণ থোয়ক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

জথন 

(achievem

ent) 

খড়ো ককোয 

(raw 

Score) 

% 

ওযয়যটড খড়ো 

ককোয 

(weighted 

raw score) 

োধোযণ র্ি 

উত্তভ 

উত্তভ চরর্ি 

ভোন 

চরর্ি 

ভোযনয র্নযে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১.৩.১ বফনা’য ক ৌরগত উদ্দেশ্যমূ 

১। পদ্দরয 
উৎাদন ও 

উৎাদনীরতা 

বৃবি 

১.১ বফযী বযদ্দফদ্দ (রফণাক্ততা, 

খযা এফং জরভগ্নতাবষ্ণু, তা 

বষ্ণু ইতযাবদ) অববদ্দমাজন ক্ষভ 

জাত ও প্রমৄবক্ত বফববন্ন পদ্দরয 

উচ্চপরনীর জাত ও প্রমৄবক্ত 

উদ্ভাফন 

১.১.১ অফমুক্তকৃত উদ্ভাবফত জাত ংখ্যা ১০ ২ ১ - - - ২ ১০০ ১০ 

১.১.২ বনফবিত জাত ংখ্যা ১৮ ৩ ২ - - - ৩ ১০০ ১৮ 

১.১.৩ উদ্ভাবফত প্রমৄবক্ত ংখ্যা 

৫ ৫ ৩ ২ - - ৫ ১০০ ৫ 

১.২ কৃলদ্দ য বন ট উদ্ভাবফত জাত 

এফং প্রমৄবক্তয ম্প্রাযণ 

১.২.১ প্রববক্ষত কৃল  ংখ্যা  

(জন) 
৪ ৩০০০ ২৭০০ ২৪০০ ২১০০ ১৮০০ ৩০৪৮ ১০০ ৪ 

১.২.২ স্থাবত প্রদ শনী ংখ্যা   ৪ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ১০০০ ১৯০০ ১০০ ৪ 

১.২.৩ ভোঠ র্দফ/চোলী ম থোৃ রী ংখ্যা   ৪ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬৩ ১০০ ৪ 

১.২.৪  আদ্দ াবজত কবভনায/ 

ও া শ  

ংখ্যা 
৪ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩১ ১০০ ৪ 

১.২.৫ কৃবল ম্প্রাযণ অবধদপ্তদ্দযয বন ট 

স্তান্তবযত জাত  

ংখ্যা 
২ ৫ ৩ ২ - - ১২ ১০০ ২ 

১.২.৬ কৃবল ম্প্রাযণ অবধদপ্তদ্দযয 

বন ট স্তান্তবযত  প্রমৄবক্ত 

ংখ্যা 
২ ২ - - - - ২ ১০০ ২ 

১.২.৭ ভাঠ ম শাদ্দ  স্তান্তবযত জাত  ংখ্যা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১৭ ১০০ ২ 

১.২.৮ ভাঠ ম শাদ্দ  স্তান্তবযত প্রমৄবক্ত ংখ্যা ২ ২ - - - - ৪ ১০০ ২ 

১.৩ র্নযোদ পর ব্যফস্থোনো ১.৩.১ অআর্এভ ও অআর্এভ প্রর্ক্ষ্ণ ংখ্যা   ১ ৮ ৬ ৪ ৩ - ৮ ১০০ ১ 

১.৪ ক্ষ্র্িকোযক যোোয়র্নক 

দ্রব্য ব্যফোয হ্রোযয জন্য 

প্রচোযণো 

১.৪.১ অযয়োর্জি বো ংখ্যা  
১ ১৫ ১৩ ১১ ৯ ৭ ১৬ ১০০ ১ 

১.৪.২ মুর্দ্রি কোিোয/র্রপযরট ংখ্যা   

১ ৫০০০ ৪০০০ ৩০০০ ২০০০ - ৫০০০ ১০০ ১ 

২। উদ্ভাবফত 
ফীদ্দজয 

জরবযতা ও 

যফযা বৃবি 

২.১ বিডায, বববি, প্রতযাব ত ও 

ভানদ্দঘাবলত ফীজ উৎাদন, 

প্রতয ন, ংযক্ষণ এফং বফতযণ 

২.১.১ উৎাবদত বিডায ফীজ কভবি  টন ৩ ৩২.০০ ২৭.০০ ২৪.০০ ২১.০০ ১৮.০০ ৩৫.১৯ ১০০ ৩ 

২.১.২ উৎাবদত ভানদ্দঘাবলত ফীজ কভবি  টন ২ ৩২.০০ ২৭.০০ ২৪.০০ ২১.০০ ১৮.০০ ৫৫.০০ ১০০ ২ 

২.১.৩ বফতযণকৃত বিডায ফীজ কভবি  টন 
১ ৩১.০০ ২৭.০০ ২৪.০০ ২১.০০ ১৮.০০ ৩৪.৪১ ১০০ ১ 

২.১.৪ বফতযণকৃত ভানদ্দঘাবলত ফীজ  কভবি  টন ১ ৩১.০০ ২৭.০০ ২৪.০০ ২১.০০ ১৮.০০ ৫৩.৫০ ১০০ ১ 



করোভ-১ করোভ-২ করোভ-৩ করোভ-৪ করোভ-৫ করোভ-৬ 

ককৌরগি উযেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কোম থক্রভ 

(Activities) 

কভ থম্পোদন সূচক  

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ থম্পোদন সূচযকয 

ভোন  

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রক্ষ্যভোত্রো র্নণ থোয়ক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

জথন 

(achievem

ent) 

খড়ো ককোয 

(raw 

Score) 

% 

ওযয়যটড খড়ো 

ককোয 

(weighted 

raw score) 

োধোযণ র্ি 

উত্তভ 

উত্তভ চরর্ি 

ভোন 

চরর্ি 

ভোযনয র্নযে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১.৩.১ বফনা’য ক ৌরগত উদ্দেশ্যমূ 

২.২ রফণাক্ততা, খযা এফং 

জরভগ্নতা বষ্ণু জাদ্দতয 

বিডায, বববি, ও ভানদ্দঘাবলত 

ফীজ উৎাদন, প্রতয ন ও 

বফতযণ 

২.২.১ প্রবতকূরতা নীর জাদ্দতয 

উৎাবদত ফীজ 
কভবি  টন ১ ২৫.০০ ২২.০০ ২০.০০ ১৮.০০ ১৬.০০ ৩৬.৮১ ১০০ ১ 

২.২.২ প্রবতকূরতা নীর জাদ্দতয 

বফতযণকৃত ফীজ কভবি  টন ১ ২৪.০০ ২২.০০ ২০.০০ ১৮.০০ ১৬.০০ ৪০.২০ ১০০ ১ 

২.৩ অর্ থ-োভোর্জক গযফলণো  ২.৩.১ র্নরূর্ি প্রযুর্িমূযয 

র্ থননর্িক র্ফযেলণ  
ংখ্যা ১ ৩ ২ ১ - - ৩ ১০০ ১ 

৩। কৃবল ভূম্পদ 

ব্যফস্থানায  

উন্ন ন ও 

ংযক্ষণ 

৩.১ উদ্দজরা এফং ইউবন ন 

ম শাদ্দ  ভাটি যীক্ষায সুবফধাবদ 

ম্প্রাযণ/পদ্দরয 

critical limit বনণ শ  

৩.১.১ বফদ্দেবলত মৃবি া ও ায 

নমুনা  
ংখ্যা ১.৫ ৫০০ ৪০০ ৩০০ ২০০ - ৬০৯ ১০০ ১.৫ 

৩.২  বজফ ায, বুজ ায ও 

জীফাণু াদ্দযয ব্যফায 

কৃল দ্দদয বন ট জনবপ্র  যণ 

৩.২.১ প্রববক্ষত কৃল  ংখ্যা 

(জন) 
০.৫ ১৫০ ১২০ ১০০ ৮০ ৭০ ১৫০ ১০০ ০.৫ 

৩.২.২ জীফাণুায উৎাদন ও 

বফতযণ 
ককর্জ ০.৫ ৫০০ ৪০০ ৩০০ ২০০ - ৭১০ ১০০ ০.৫ 

৪। কভ থ 

ব্যফস্থোনোয় 

কোদোযীযেয 

উন্নয়ন 

৪.১ কোম থক্রভ র্যফীক্ষ্ণ ও 

মূল্যোয়ন 

৪.১.১ নুর্িি এর্ডর্’য ম থোযরোচনো 

বো 
ংখ্যো ০.৫ ১২ ১০ ৮ - - ১২ ১০০ ০.৫ 

৪.১.২ নুর্িি র্যচোরন 

কোম থক্রভভূি কভ থসূর্চয ম থোযরোচনো 

বো 

ংখ্যো ০.৫ ১২ ১০ ৮ - - ১২ ১০০ ০.৫ 

৪.১.৩ কভ থকিথোযদয ভোঠ ম থোযয় 

র্যদ থনকৃি উন্নয়ন ও নুন্নয়ন 

ফোযজটভুি কোম থক্রভ  

ংখ্যা ০.৫ ১২ ১০ ৮ ৭ ৬ ১৪ ১০০ ০.৫ 

৪.২ ভোনফ ম্পদ ব্যফস্থোনো ৪.২.১ প্রর্র্ক্ষ্ি জনফর 
ংখ্যা ০.৫ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২০০ ১০০ ০.৫ 

৪.২.৪ প্রদোনকৃি উচ্চর্ক্ষ্োয 

ভযনোনয়ন 
% ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০ ০.৫ 

উযভোট জথন= ৭৫ 

 

  



 

করোভ-১ করোভ-২ করোভ-৩ করোভ-৪ করোভ-৫ করোভ-৬ 

ককৌরগি 

উযেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কোম থক্রভ 

(Activities) 

কভ থম্পোদন সূচক  

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ থম্পোদন  

সূচযকয ভোন  

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রক্ষ্যভোত্রো র্নণ থোয়ক ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 

2018-19) 

জথন 

(achieve

ment) 

খড়ো ককোয 

(raw 

Score) 

% 

ওযয়যটড খড়ো 

ককোয 

(weighted 

raw score) োধোযণ র্ি 

উত্তভ 

উত্তভ চরর্ি 

ভোন 

চরর্ি 

ভোযনয র্নযে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

র্ফনো’য অফর্শ্যক ককৌরগি উযেশ্য 

ফাবল শ  

 ভ শম্পাদন 

চুবক্ত 

ফাস্তফা ন 

কজাযদায যণ 

ভোঠ ম থোযয়য কোম থোরয়মূযয যে ২০১৮-১৯ 

র্ থফছযযয ফোর্ল থক কভ থম্পোদন চুর্ি স্বোক্ষ্য ও 

ওযয়ফোআযট অযরোড 

ফোর্ল থক কভ থম্পোদন চুর্ি 

স্বোক্ষ্র্যি িোর্যখ ০.৫ 
২০ জুন 

২০১৮ 

২১ জুন 

২০১৮ 

২৪ জুন 

২০১৮ 
- - 

২০ জুন 

২০১৮ 
১০০ ০.৫ 

২০১৮-১৯ র্ থফছযযয ফোর্ল থক কভ থম্পোদন 

চুর্িয ধ©-ফোর্ল থক মূল্যোয়ন প্রর্িযফদন 

ংর্েষ্ট ভন্ত্রণোরয়/র্ফবোযগ দোর্খর 

মূল্যোয়ন প্রর্িযফদন দোর্খরকৃি 

িোর্যখ ০.৫ 

১৭ 

জোনুয়োর্য 

২০১৯ 

২০ 

জোনুয়োর্য 

২০১৯ 

২১ 

জোনুয়োর্য 

২০১৯ 

২২ 

জোনুয়োর্য 

২০১৯ 

২৩ 

জোনুয়োর্য 

২০১৯ 

০৩ 

জোনুয়োর্য 

২০১৯ 

১০০ ০.৫ 

ভোঠ ম থোযয়য কোম থোরযয়য ২০১৮-১৯ র্ থফছযযয 

ফোর্ল থক কভ থম্পোদন চুর্িয ধ©-ফোর্ল থক 

মূল্যোয়ন প্রর্িযফদন ম থোযরোচনোযে পরোফি©ক 

(feedback) ভন্ত্রণোরয়/র্ফবোযগ 

পরোফি©ক 

(feedback) প্রদত্ত 
িোর্যখ ১ 

২৪ 

জোনুয়োর্য 

২০১৯ 

৩১ 

জোনুয়োর্য 

২০১৯ 

০৪ 

কপব্রুয়োর্য 

২০১৯ 

০৮ 

কপব্রুয়োর্য 

২০১৯ 

১১ 

কপব্রুয়োর্য 

২০১৯ 

২৪ 

জোনুয়োর্য 

২০১৯ 

১০০ ১ 

যকোর্য কভ থম্পোদন ব্যফস্থোনো দ্ধর্ি 

ন্যোন্য র্ফলযয় কভ থকিথো/কভ থচোযীযদয জন্য 

প্রর্ক্ষ্ণ অযয়োজন 

অযয়োর্জি প্রর্ক্ষ্যণয ভয় 
জনঘন্টো 

* 
১ ৬০ - - - - ৬০ ১০০ ১ 

কোম থদ্ধর্ি, 

 ভ শর্যযফ 

ও কফায 

ভাদ্দনান্ন ন 
আ-পোআর্রং দ্ধর্ি ফোস্তফোয়ন 

ফ্রন্ট কডযকয ভোধ্যযভ গৃীি 

ডোক আ-পোআর্রং র্যিযভ 

অযরোডকৃি 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৮০ ১০০ ১ 

আ-পোআযর নর্র্ র্নষ্পর্ত্তকৃি ** % 
১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৭০ ১০০ ১ 

আ-পোআযর ত্র জোযীকৃি *** % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৫০ ১০০ ১ 

দপ্তয/ংস্থো কর্তথক নরোআন কফো চোলু কযো 

ন্যযনিভ একটি নতুন আ-োর্ব থ 

চোলুকৃি 

 

িোর্যখ ১ 

১০ 

জোনুয়োর্য 

২০১৯ 

২৪ 

জোনুয়োর্য 

২০১৯ 

২৮ 

জোনুয়োর্য 

২০১৯ 

৩১ 

ভোচ থ 

২০১৯ 

৩০ 

এর্প্রর 

২০১৯ 

১০ 

জোনুয়োর্য 

২০১৯ 

১০০ ১ 

দপ্তয/ংস্থো ও ধীনস্থ কোম থোরয়মূযয উদ্ভোফনী 

উযযোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) ফোস্তফোয়ন 

উদ্ভোফনী উযযোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প (SIP) মূযয 

োরনোগোদকৃি ডোটোযফআজ 

ওযয়ফোআযট প্রকোর্ি 

িোর্যখ ১ 

০৩ 

কপব্রুয়োর্য 

২০১৯ 

১১ 

কপব্রুয়োর্য 

২০১৯ 

১৮ 

কপব্রুয়োর্য 

২০১৯ 

২৫ 

কপব্রুয়োর্য 

২০১৯ 

০৪ 

ভোচ থ 

২০১৯ 

০৩ 

কপব্রুয়োর্য 

২০১৯ 

১০০ ১ 

ডোটোযফজ নুমোয়ী ন্যযনিভ দুটি 

নতুন উদ্ভোফনী উযযোগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প চোলুকৃি 

িোর্যখ ১ 

০৮ 

এর্প্রর 

২০১৯ 

২২ 

এর্প্রর 

২০১৯ 

০২ 

কভ 

২০১৯ 

১৬ 

কভ 

২০১৯ 

৩০ 

কভ 

২০১৯ 

০৮ 

এর্প্রর 

২০১৯ 

১০০ ১ 



করোভ-১ করোভ-২ করোভ-৩ করোভ-৪ করোভ-৫ করোভ-৬ 

ককৌরগি 

উযেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কোম থক্রভ 

(Activities) 

কভ থম্পোদন সূচক  

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ থম্পোদন  

সূচযকয ভোন  

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রক্ষ্যভোত্রো র্নণ থোয়ক ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 

2018-19) 

জথন 

(achieve

ment) 

খড়ো ককোয 

(raw 

Score) 

% 

ওযয়যটড খড়ো 

ককোয 

(weighted 

raw score) োধোযণ র্ি 

উত্তভ 

উত্তভ চরর্ি 

ভোন 

চরর্ি 

ভোযনয র্নযে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

র্ফনো’য অফর্শ্যক ককৌরগি উযেশ্য 

র্টিযজন্স চোট থোয ফোস্তফোয়ন 

োরনোগোদকৃি র্টিযজন্স চোট থোয 

নুমোয়ী প্রদত্ত কফো 

% 
১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০ ১ 

কফো গ্রীিোযদয ভিোভি 

র্যফীক্ষ্ণ ব্যফস্থো চোলুকৃি 

িোর্যখ 

০.৫ 

৩১ 

র্ডযম্বয 

২০১৯ 

১৫ 

জোনুয়োর্য 

২০১৯ 

০৭ 

কপব্রুয়োর্য 

২০১৯ 

১৭ 

কপব্রুয়োর্য 

২০১৯ 

২৮ 

কপব্রুয়োর্য 

২০১৯ 

১৫  

নযবম্বয 

২০১৯ 
১০০ ০.৫ 

র্বযমোগ প্রর্িকোয ব্যফস্থো ফোস্তফোয়ন 

র্নর্দ থষ্ট ভযয়য ভযধ্য র্বযমোগ 

র্নস্পর্ত্তকৃি 

% 

০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০ ০.৫ 

র্অযএর শুরুয ২ ভো পূযফ থ ংর্েষ্ট কভ থচোযীয 

র্অযএর ও ছুটি নগদোয়নত্র জোর্য কযো 

র্অযএর অযদ জোর্যকৃি % 
১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ ১ 

ছুটি নগদোয়নত্র জোর্যকৃি % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ ১ 

আবথ শ  ও 

ম্পদ 

ব্যফস্থানায 

উন্ন ন  

র্ডট অর্ত্ত র্নষ্পর্ত্ত কোম থক্রযভয উন্নয়ন 

র্ত্রক্ষ্ীয় বোয় র্ডট অর্ত্ত 

র্নষ্পর্ত্তয জন্য সুোর্যকৃি 

% 

১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬০ ১০০ ১ 

র্ডট অর্ত্ত র্নষ্পর্ত্তকৃি 
% 

১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৩০ ৬০ ০.৬ 

স্থোফয/স্থোফয ম্পর্ত্তয োরনোগোদ িোর্রকো 

প্রস্তুি কযো 

স্থোফয ম্পর্ত্তয োরনোগোদ 

িোর্রকো োরনোগোদকৃি 

িোর্যখ 

১ 

০৩ 

কপব্রুয়োর্য 

২০১৯ 

১১ 

কপব্রুয়োর্য 

২০১৯ 

১৮ 

কপব্রুয়োর্য 

২০১৯ 

২৫ 

কপব্রুয়োর্য 

২০১৯ 

০৪ 

ভোচ থ 

২০১৯ 

০৩ 

কপব্রুয়োর্য 

২০১৯ 
১০০ ১ 

স্থোফয ম্পর্ত্তয োরনোগোদ 

িোর্রকো োরনোগোদকৃি 

িোর্যখ 

১ 

০৩ 

কপব্রুয়োর্য 

২০১৯ 

১১ 

কপব্রুয়োর্য 

২০১৯ 

১৮ 

কপব্রুয়োর্য 

২০১৯ 

২৫ 

কপব্রুয়োর্য 

২০১৯ 

০৪ 

ভোচ থ 

২০১৯ 

০৩ 

কপব্রুয়োর্য 

২০১৯ 
১০০ ১ 

ফোর্ল থক উন্নয়ন কভ©সূর্চ ফোস্তফোয়ন 
ফোর্ল থক উন্নয়ন কভ থসূর্চ 

ফোস্তফোর্য়ি 

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯৬.৪০ ৯৬.৪০ ১.৯ 

ব্যফহৃি/যকযজো মোনফোন র্ফযভোন 

নীর্িভোরো নুমোয়ী র্নষ্পর্ত্তকযণ 
র্নষ্পর্ত্তকৃি % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০ ১ 

ফযকয়ো র্ফদুযৎ র্ফর র্যযোধ কযো  র্ফদুযৎ র্ফর র্যযোর্ধি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ ১ 

শূন্য যদয র্ফযীযি র্নযয়োগ প্রদোন  র্নযয়োগ প্রদোনকৃি % 
১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৫০ ৭০ ০.৭ 



করোভ-১ করোভ-২ করোভ-৩ করোভ-৪ করোভ-৫ করোভ-৬ 

ককৌরগি 

উযেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কোম থক্রভ 

(Activities) 

কভ থম্পোদন সূচক  

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ থম্পোদন  

সূচযকয ভোন  

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রক্ষ্যভোত্রো র্নণ থোয়ক ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 

2018-19) 

জথন 

(achieve

ment) 

খড়ো ককোয 

(raw 

Score) 

% 

ওযয়যটড খড়ো 

ককোয 

(weighted 

raw score) োধোযণ র্ি 

উত্তভ 

উত্তভ চরর্ি 

ভোন 

চরর্ি 

ভোযনয র্নযে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

র্ফনো’য অফর্শ্যক ককৌরগি উযেশ্য 

জোিীয় 

শুদ্ধোচোয 

ককৌর ও িথ্য 

র্ধকোয 

ফোস্তফোয়ন 

কজোযদোযকযণ 

জোিীয় শুদ্ধোচোয কভ থর্যকল্পনো ও 

র্যফীক্ষ্ণ কোঠোযভো ফোস্তফোয়ন **** 
ত্রত্রভোর্ক প্রর্িযফদন 

দোর্খরকৃি 

ংখ্যো 
১ ৪ ৩ - - - ৪ ১০০ ১ 

জোিীয় শুদ্ধোচোয 

কভ থর্যকল্পনো ও র্যফীক্ষ্ণ 

কোঠোযভোয়  েভু থি 

রক্ষ্যভোত্রো ফোস্তফোর্য়ি 

% 

০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ ০.৫ 

িথ্য ফোিোয়ন োরনোগোদকযণ কর নরোআন কফো িথ্য 

ফোিোয়যন ংযমোর্জি 

% 
০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ ০.৫ 

িথ্য ফোিোয়ন োরনোগোদকৃি 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ ০.৫ 

দপ্তয/ংস্থোয ২০১৭-১৮ র্ থফছযযয ফোর্ল থক 

প্রর্িযফদন প্রণয়ন ও ওযয়ফোআযট প্রকো 

ফোর্ল থক প্রর্িযফদন 

ওযয়ফোআযট প্রকোর্ি 

িোর্যখ 

০.৫ 

১৮ 

যটোফয 

২০১৮ 

৩১ 

যটোফয 

২০১৮ 

১৫ 

নযবম্বয 

২০১৮ 

২৯ 

নযবম্বয 

২০১৮ 

০৬ 

র্ডযম্বয 

২০১৮ 

১৪ 

যটোফয 

২০১৮ 

১০০ ০.৫ 

উযভোট জথন = ২৪.২০ 

কভোট জথন (composite score)= ৯৯.২০ 

 


