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সাম্প্রর্িক অর্ম েঃ 

নেী গদবষণা ইনরিটিউট সেদশর পারন সম্পে সাংক্রান্ত সমসো সমাযাদন সমৌরলক এবাং প্রাদোরগক গদবষণাসহ পারন সম্পে রবষদে সরকার এবাং 

সরকাদরর রবরিন্ন প্রকল্প বাস্তবােদন সাংস্থাসমূহদক গুরুত্বপূণি পরামশি প্রোন কদর থাদক। এই লদক্ষে নগই রবগত বছরগুদলাদত সেদশর উন্নেন কমিকাদে 

গুরুত্বপূণি িূরমকা সরদেদছ। রবগত ৩(রতন) বছদর সেদশর গুরুত্বপূণি গঙ্গা বোদরদজর সাইট রসদলকশন, নকশা প্রণেন, বোদরদজর মাযেদম গড়াই নেীদত 

পারন প্রবাহ রনরিতকরণ, হাইদরা-পাওোর, রফশ-পাস সহকাদর বোদরদজর সারবিক কার্িকাররতার রবষদে বাস্তবােনকারী সাংস্থাদক মদেল িারের মাযেদম 

সমীক্ষা পররচালনা কদর প্রদোজনীে পরামশি প্রোন করা হদেদছ। তাছাড়া  এই সমদে নগই সড়ক ও জনপথ রবিাদগর কদেকটি সসতু প্রকল্প বাস্তবােদন 

গারণরতক মদেদলর মাযেদম সমীক্ষা পররচালনা কদর গুরুত্বপূণি পরামশি প্রোন কদরদছ। এর মদযে উদেেদর্াগে হদলা,  গারণরতক মদেল, ইআইএ 

(EIA) এবাং ইএমরপ (EMP) এর মাযেদম হাইদরালরজকোল ও মরদফালরজকোল সমীক্ষা কদর হরবগঞ্জ সড়ক রবিাগদক সুনামগঞ্জ-মেনপুর-সেরাই-

সুোহ-আজরমররগঞ্জ-হরবগঞ্জ আঞ্চরলক মহাসড়দকর সুোহ-ঝালসুো অাংদশ কালরন নেীর উপর ব্রীজ রনমিাণ এবাং এোদপ্রাচ সরাদের রবষদে পরামশি 

প্রোন,  সলাহারলো নেীর উপর প্রস্তারবত বগা ব্রীদজর রবষদে গারণরতক মদেদলর মাযেদম হাইদরালরজকোল এবাং মরদফালরজকোল সমীক্ষা পররচালনা 

কদর পটুোোরল সড়ক রবিাগদক প্রদোজনীে পরামশি প্রোন, পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকারি সড়দকর জনে গারণরতক মদেদলর মাযেদম 

হাইদরালরজকোল এবাং মরদফালরজকোল সমীক্ষা পররচালনা কদর সুনামগঞ্জ সড়ক রবিাগদক প্রদোজনীে পরামশি প্রোন, পােব-পােরা নেীর উপর 

রেনাররপুল-লক্ষীপুর- দুমরক সড়দক নালুো-বারহরচর ব্রীদজর জনে গারণরতক মদেদলর মাযেদম হাইদরালরজকোল এবাং মরদফালরজকোল িারের মাযেদম 

সমীক্ষা পররচালনা কদর পটুোোলী সড়ক রবিাগদক প্রদোজনীে পরামশি প্রোন। এছাড়া মনু নেীর উপর কালুোরা- রপ্ররথমপাশা- হাজীপুর- শরীফপুর 

সরাদড়র ১৪তম রকরম এ রাজাপুর ব্রীজ রনমিাদণর জনে সমৌলিীবাজার সরাড় রেরিশনদক প্রদোজনীে পরামশি প্রোদনর উদেদশে গারণরতক মদেদলর 

মাযেদম হাইদরালরজকোল ও মরফলরজকোল িারে সম্পােন করা হে।  তাছাড়া নগই কততি ক রবরিন্ন প্রকল্প রবদশষ কদর পারন সম্পে সাংরিষ্ট 

প্রকল্পসমূদহর মাটি, পারন, পলল এবাং রবরিন্ন রনমিাণ সামগ্রীর গুণাগুণ এবাং মান পরীক্ষা কদর প্রকদল্পর সঠিক বাস্তবােন রনরিত করা হে। এতদুদেদশে 

রবগত সমদে গদড় প্ররত বছর বাপাউদবাসহ রবরিন্ন সরকারর এবাং সবসরকারর সাংস্থার প্রাে পাাঁ চ সহস্রারযক নমুনা পরীক্ষা করা হদেদছ। অপররেদক নেী 

িাঙ্গন সরাদয রবরিন্ন প্রকার মোটাররদেদলর লারঞ্চাং চররত্র সিৌত মদেদলর মাযেদম পরীক্ষা রনরীক্ষা কদর কম েরদচ কার্িকরী এবাং সটকসই প্ররু্রি 

রনযিারদণ প্রাদোরগক গদবষণা এবাং ঢাকা এবাং আদশপাদশর নেীগুদলার রবরিন্ন পদেদে দূষণ মাত্রা রনযিারণ এবাং এর প্ররতকাদরর উপাে রবষদে প্রাদোরগক 

গদবষণার কাজও সম্পােন করা হদেদছ। তাছাড়া কণিফুলী নেীর হাইদরা- মরফলরজকোল এবাং পররদবশগত রবষদেও একটি গদবষণার কাজ মাননীে 

প্রযানমন্ত্রীর কার্িালদের মহাপররচালক (প্রশাসন) এর সাদথ সর্ৌথিাদব এরগদে চলদছ এবাং নগই হদত প্ররশক্ষণ কার্িক্রমও  পররচালনা করা হদেদছ।  

সর্সযা ও িযানেঞ্জঃ  

সাম্প্ররতক সমদে রবরিন্ন সাংস্থা কততি ক সিৌত মদেল বেরতদরদক পারন সম্পে এবাং নে-নেী সাংরিষ্ট রবরিন্ন প্রকল্প বাস্তবােদনর প্রবণতা লক্ষে করা র্াদে 

এবাং প্রকল্প বাস্তবােনকারী সাংস্থাসমূহ প্রকল্প সাংরিষ্ট মতরিকা, পারন, পলল এবাং রনমিাণ সামগ্রীর গুনাগুণ পরীক্ষার রবষদে অনাগ্রহী হদে পদড়দছ র্া সুষু্ঠ 

প্রকল্প বাস্তবােদনর জনে হুমরক স্বরূপ এবাং নগই এর জনে চোদলঞ্জ স্বরূপ।  

ভর্বষ্যি পর্রকল্পোঃ 

নেী, সসকত, হাওড় রকাংবা রবরিন্ন জলাযার সাংরিষ্ট গুরুত্বপূণি কাঠাদমা রনমিাদণ সিৌত ও গারণরতক মদেদলর গুরুত্ব এবাং অপররহার্িতার রবষদে সাংরিষ্ট 

রবরিন্ন সাংস্থাদক অবরহত করার জনে সর্াগাদর্াদগর পররকল্পনা হাদত সনো  হদেদছ। রবদশষ কদর সিৌত মদেল িােীর গুরুত্ব  এবাং এই রবষদে নগই 

এর একক েক্ষতার রবষদে সাংরিষ্ট সাংস্থা সমূহদক অবরহতকরদণর রবষদে কার্িক্রম হাদত সনো হদেদছ। তাছাড়া প্রকদল্পর সঠিক বাস্তবােদনর জনে  

নগইদত পারন সম্পে সাংরিষ্ট প্রকল্পসমূদহর মাটি, পারন, পলল এবাং রবরিন্ন রনমিাণ সামগ্রীর গুণাগুণ এবাং মান পরীক্ষার  গুরুত্ব এবাং অপররহার্িতার রবষদে 

সাংরিষ্ট রবরিন্ন সাংস্থাদক অবরহত করদণর কার্িক্রমও হাদত সনো হদেদছ। রনেরমতিাদব প্রাদোরগক গদবষণার কার্িক্রম পররচালনা এবাং রবরিন্ন সাংস্থাদক 

পারন সম্পে রবষদে প্ররশক্ষণ প্রোদনর রবষদেও পররকল্পনা গ্রহণ করা হদেদছ। 

২০১৬-১৭ অর্ম বছনরর সম্ভাবয প্রধাে অর্ম েসরূ্হঃ 

 সিৌত এবাং গারণরতক মদেরলাং এর মাযেদম ৭ টি প্ররতদবেন োরেল 

মতরিকা, পলল,পারন ও রনমিাণ সামগ্রীর (এম এস রে,করিক ও করিট উপকরণ) ৬০০০ টি নমুনা পরীক্ষার কার্িক্রম  
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৩ টি প্ররশক্ষণ কার্িক্রম  

 ৩ টি প্রােরগক গদবষণার কাজ।  

 

 

 

 

 প্রস্তাবো/উপক্রর্র্েকা 

 

নেী  গদবষণা ইনরিটিউদটর প্ররতরনরয রহদসদব মহাপররচালক,নেী গদবষণা ইনরিটিউট 

এবাং 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর পারন সম্পে মন্ত্রণালদের োরেদত্ব রনদোরজত মাননীে মন্ত্রীর প্ররতরনরয রহদসদব  রসরনের সরচব, 

পারন সম্পে মন্ত্রণালে এর মদযে ২০১৬ সাদলর জুন মাদসর  ২৮ তাররদে এই চুরি স্বাক্ষররত হল। 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিেপক্ষ রনম্নরলরেত রবষেসমূদহ সম্মত হল। 
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সসকশে-১ 

নেী গদবষণা ইনরিটিউদটর রূপকল্প(Vision), অরিলক্ষে(Mission), সকৌশলগত  উদেশেসমূহ এবাং কার্িাবরল 

1.1 রূপকল্প (Vision)  সেদশর পারন সম্পদের রনরাপিা, প্রাপেতা এবাং সদবিাচ্চ বেবহার রনরিত করার লদক্ষে প্রদোজনীে 

পরীক্ষা-রনরীক্ষা ও গদবষণা পররচালনা এবাং ফলাফল প্রদোগ রনরিত করা।  

1.2 অরিলক্ষে (Mission) – সমীক্ষা ও পরীক্ষা-রনরীক্ষা এবাং গদবষণার মাযেদম পারন সম্পে সাংরিষ্ট কাদজ রনদোরজত 

সরকারর এবাং সবসরকারর সাংস্থাসমুহদক র্থার্থ পরামশি প্রোদনর মাযেদম সেদশর পারন সম্পদের উন্নেন, রনরাপিা এবাং সঠিক 

ও সদবিাচ্চ বেবহার রনরিত করা। 

1.3  সকৌশলগত  উদেশেসমূহ (Strategic Objectives)- 

ক) নেী বেবস্থাপনার জনে পরীক্ষা- রনরীক্ষা এবাং মদেল পররচালনার মাযেদম সমীক্ষা পররচালনা 

ে)  পারন সম্পদের সাশ্রেী ও সটকসই বেবস্থাপনার জনে সহদর্ারগতা 

 

১.৪ কার্িাবরল (Functions) 

ক) নেী শাসন, নেীর িাাংগন সরায, বনো রনেন্ত্রণ এবাং সসচ ও পারন রনষ্কাশদনর প্রদোজদন নকশা প্রণেদনর   জনে এবাং নেী 

সকৌশল, নেীর পলল রনেন্ত্রণ, নেীর সমাহনা এবাং সজাোর িাটা সম্পরকি ত গদবষণা কাদজ সিৌত মদেদলর মাযেদম সমীক্ষা 

পররচালনা করা; 

ে) পারন সম্পে উন্নেদনর জনে নেীর পারন প্রবাহ এবাং পারন রবিাজন এলাকা, পারন রবজ্ঞান, িূ-পররস্থ এবাং িূ-গিি স্থ পারন 

বেবহার এবাং পররদবশগত রবষোরে রবদশষতঃ লবনিার অনুপ্রদবশ এবাং পারনর গুণাগুণ সম্পদকি  গারণরতক মদেদলর মাযেদম 

সমীক্ষা পররচালনা করা ; 

গ) নেী শাসন, নেীর িাাংগন সরায, বনো রনেন্ত্রণ এবাং সসচ ও পারন রনষ্কাশদনর জনে মাটি, পারন, পলল এবাং রনমিাণ কাদজ 

বেবহ্রত উপকরণ পরীক্ষা এবাং রনমিাণ কাদজর মাদনর তোররক ও মূলোেন করা; 

ঘ) উপদর উদেরেত রবষেসমূদহ প্ররশক্ষণ কার্িক্রম পররচালনা  এবাং তৎসাংরিষ্ট কাররগরী রবষদে সামরেকী এবাং প্ররতদবেন 

প্রকাশ করা; 

ঙ) উপদরাদেরেত সকান রবষে সম্পদকি  সরকার, স্থানীে কতি পক্ষ বা অনে সকান প্ররতষ্ঠানদক পরামশি প্রোন করা; 
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চ) উহার কার্িাবলীর মত একই প্রকার কাদর্ি রনদোরজত অনে সকান সেশী বা রবদেশী সাংস্থার সরহত সর্ৌথ কার্িক্রম পররচালনা 

করা। 
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সসকশে ২ 

দপ্তর/সংস্থার র্বর্ভন্ন কার্মক্রনর্র িূড়ান্ত ফোফে/ প্রভাব (Outcome/Impact) 

িূড়ান্ত ফোফে/প্রভাব 

(Outcome/Impact) 

কর্মসম্পাদে 

সূিকসরূ্হ 

(Perform

ance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

 

প্রকৃি 

েক্ষ্যর্াত্রা 

২০১৬-১৭ 

প্রনক্ষ্পণ র্ন্ত্রণােয়/র্বভাগ/ 

সংস্থার  র্েধমার্রি 

প্রভাব অর্ম নের 

েনক্ষ্য সর্ৌর্ভানব 

দায়ী 

র্ন্ত্রণােয়/র্বভাগ/ 

সংস্থাসরূ্নহর োর্ 

ঊপাত্তসূত্র 

(Source 

of Data) 
২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

মতরিকা, পারন, পলল এবাং রনমিাণ সামগ্রীর 

কারিত গুণাগুণ রনরিতকরণ  

নমুনা পরীক্ষা  সাংেো ৫২২৫ ৫৮০০ ৬০০০ ৬২৫০ ৬৫০০ বাপাউদবা, সওজ 

এবাং অনোনে সরকারর 

এবাং সবসরকারর 

সাংস্থাসমূহ 

নগই বারষিক 

প্ররতদবেন  

সবিাদপক্ষা কার্িকরী বেবস্থা রচরিতকরণ এবাং 

ব্রীজ ও হাইররলক স্ট্রাকচাদরর জনে 

সবিাদপক্ষা কার্িকরর, সটকসই এবাং কম 

েরদচর স্থান রনযিারণ এবাং সটকসই 

স্ট্রাকচাদরর জনে প্রদোজনীে পেদক্ষপ 

গ্রহদণর রনদেি শনা। 

গারণরতক এবাং 

সিৌত মদেরলাং 

এর মাযেদম 

োরেলকত ত 

প্ররতদবেন। 

 সাংেো ৩ ৬ ৭ ৮ ৯ বাপাউদবা, সওজ 

এলরজইরে, রবআর, 

রবরবএ  

নগই বারষিক 

প্ররতদবেন  
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সসকশন ৩, সকৌশলগত উদেশে, অগ্রারযকার, কার্িক্রম, কমিসম্পােন সূচক এবাং লক্ষেমাত্রাসমূহ 

সকৌশেগি 

উনেশয 

Strategic 

Objectives 

সকৌশেগি 

উনেনশযর 

র্াে 

Weight of 

Strategic 

Objective

s 

কার্মক্রর্ 

(Activities) 

কর্মসম্পাদে সূিক 

Performance 

Indicator 

একক 

Unit 

কর্মসম্পাদে 

সূিনকর র্াে 

Weight 

of 

Perform

ance 

Indicato

r 

প্রকৃি অর্ম ে েক্ষ্যর্াত্রা/ক্রাইনের্রয়া র্াে ২০১৬-১৭ 

(Target/Criteria Value for FY 2016-17) 

প্রনক্ষ্পণ 

২০১৭-

১৮ 

প্রনক্ষ্পণ 

২০১৮-

১৯ 

২০১৪-

১৫ 

২০১৫-১৬ অসাধারণ

  

অর্ি 

উত্তর্ 

উত্তর্ িের্ি 

র্াে 

িের্ি 

র্ানের 

র্েনর্ণ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

নেী বেবস্থাপনার 

জনে পরীক্ষা- 

রনরীক্ষা এবাং 

মদেল 

পররচালনার 

মাযেদম সমীক্ষা 

পররচালনা 

৪০ 1.1) সিৌত মদেদলর মাযেদম সমীক্ষা 

পররচালনা 

১.১.১ সিৌত মদেরলাং এর 

মাযেদম োরেলকত ত প্ররতদবেন 

সাংেো ১০ ১ ২ ৩ ২ - - - ৩ ৪ 

১.২)গারণরতক মদেদলর মাযেদম 

সমীক্ষা পররচালনা 

১.২.১ গারণরতক  মদেরলাং 

এর মাযেদম োরেকত ত 

প্ররতদবেন 

সাংেো ১৫ ২ ৪ ৪ ৩ - - - ৫ ৫ 

১.৩)নমুনা পরীক্ষা কার্ি সম্পােন ১.৩.১) নমুনা পরীক্ষা সাংেো ১৫ ৫২২৫ ৫৮০০ ৬০০০ ৫৭৫০ ৫৫৫০ ৫৪৫০ ৫৩২৫ ৬২৫০ ৬৫০০ 

পারন সম্পদে 

সটকসই 

বেবস্থাপনার জনে 

সহদর্াগীতা 

৪০ ২.১)ররদপাটি , জানিাল এবাং সামরেকী 

প্রকাশ 

২.১.১) ররদপাটি , জানিাল এবাং 

সামরেকী প্রকারশত 

সাংেো ১৫ ৭০ ৮০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০ 

২.২) সরকার, স্থানীে কততি পক্ষএবাং 

অনোনেদের উপদেশ প্রোন 

২.২.১) উপদেশ প্রোন সাংেো ১০ ৬ ৭ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৯ ১০ 
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২.৩) গদবষণা কার্িক্রম পররচালনা  ২.৩.১গদবষণা  পররচারলত সাংেো ১০ ২ ৩ ৩ ২ ১ - - ৩ ৪ 

২.৪)প্ররশক্ষণ কার্িক্রম পররচালনা ২.৪.১প্ররশক্ষণ পররচারলত সাংেো ৫ ১ ২ ৩ ২ ১ - - ৩ ৩ 

 

দপ্তর/সংস্থার আবর্শযক সকৌশেগি উনেশযসমূহ 

কোর্-১ কোর্-২ কোর্-৩ কোর্-৪ কোর্-৫ কোর্-৬ 

সকৌশেগি উনেশয 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশেগি 

উনেনশযর 

র্াে 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কার্মক্রর্ 

(Activities) 

কর্মসম্পাদে সুিক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কর্মসম্পাদ

ে সূিনকর 

র্াে 

(Weight 

of 

PI) 

েক্ষ্যর্াত্রার র্াে -২০১৬-১৭ 

(Target Value -2016-17) 

অসাযারণ 
(Excellent) 

অরত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলরত মান 

(Fair) 

চলরতমাদনর রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

েক্ষতার সদঙ্গ বারষিক 

কমিসম্পােন চুরি 

বাস্তবােন 

৬ 

২ ০ ১ ৬ -১ ৭  অঅঅঅ 

অঅঅঅঅ অঅঅঅ বারষিক 

কমিসম্পােন চুরি োরেল 

রনযিাররত সমেসীমার মদযে েসড়া 

চুরি 

অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅ 

তাররে ২ ১৯ সম 

২২ সম ২৪ সম ২৫ সম ২৬ সম 

২০১৫-১৬ অঅঅঅ 

অঅঅঅঅ বারষিক কমি 

সম্পােন চুরির 

অঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅল  

রনযিাররত তাররদে মূলোর্ন 

প্ররতদবেন োরেলকত ত 
অঅঅঅঅ ১ ১৪ জুলাই 

১৭ জুলাই ১৮ জুলাই ১৯ জুলাই ২০ জুলাই 

২০১৬-১৭ অঅঅথ  

অঅঅঅঅ বারষিক কমি 

সম্পােন চুরি 

অঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅ

অঅ 
১ ৪  

৩ ২ - - 
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কোর্-১ কোর্-২ কোর্-৩ কোর্-৪ কোর্-৫ কোর্-৬ 

সকৌশেগি উনেশয 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশেগি 

উনেনশযর 

র্াে 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কার্মক্রর্ 

(Activities) 

কর্মসম্পাদে সুিক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কর্মসম্পাদ

ে সূিনকর 

র্াে 

(Weight 

of 

PI) 

েক্ষ্যর্াত্রার র্াে -২০১৬-১৭ 

(Target Value -2016-17) 

অসাযারণ 
(Excellent) 

অরত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলরত মান 

(Fair) 

চলরতমাদনর রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

অঅঅঅঅঅঅঅঅ 

২০১৬-১৭ অঅঅঅ 

অঅঅঅঅ বারষিক কমি 

সম্পােন চুরির 

অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ

ক  অঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅ ১ 
২ ২  

অঅঅঅঅঅ

অঅ 

২ ৩     

অঅঅঅঅঅ

অঅ 

২ ৪  

অঅঅঅঅঅঅঅ 

২ ৫  

অঅঅঅঅঅ

অঅ 

২ ৬  

অঅঅঅঅঅ

অঅ 

বারষিক কমি সম্পােন চুরির 

অঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅ

অঅ 
১ ৩  

২ ১   

েক্ষতা ও সনরতকতার 

উন্নেন 
৩ 

কমিকতি া/কমিচারীদের প্ররশক্ষণ 

আদোজন 
প্ররশক্ষদণর সমে1 জনঘণ্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীে শুদ্ধাচার সকৌশল বাস্তবােন 

২০১৬-১৭ অথিবছদরর শুদ্ধাচার 

বাস্তবােন পররকল্পনা এবাং 

বাস্তবােন পররবীক্ষণ কাঠাদমা 

প্রণীত ও োরেলকত ত 

 

তাররে 
১ 

 

১ ৫  

অঅঅঅঅ 
অঅঅঅঅঅঅ - - - 

অঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅ

অঅ 
১  ৪  ৩  ২    
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কোর্-১ কোর্-২ কোর্-৩ কোর্-৪ কোর্-৫ কোর্-৬ 

সকৌশেগি উনেশয 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশেগি 

উনেনশযর 

র্াে 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কার্মক্রর্ 

(Activities) 

কর্মসম্পাদে সুিক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কর্মসম্পাদ

ে সূিনকর 

র্াে 

(Weight 

of 

PI) 

েক্ষ্যর্াত্রার র্াে -২০১৬-১৭ 

(Target Value -2016-17) 

অসাযারণ 
(Excellent) 

অরত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলরত মান 

(Fair) 

চলরতমাদনর রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

অঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅেন  

অঅঅঅঅঅঅঅ 

তথে অরযকার ও 

স্বপ্রদণারেত তথে প্রকাশ 

বাস্তবােন 

২ 

অঅঅঅ অঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ 
তথে বাতােন হালনাগােকত ত % ১ 

প্ররত মাদসর ১ম 

সপ্তাহ 

প্ররত মাদসর ২ে 

সপ্তাহ 

প্ররত মাদসর ৩ে সপ্তাহ - - 

 অঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅ ও  

অঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅন  
ওদেবসাইদট প্রকারশত 

তাররে ১ ১৫ অদটাবর ২৯ অদটাব ১৫ নদিম্বর ৩০ নদিম্বর ১৫ রেদসম্বর 

         

অঅঅঅঅঅঅঅ

অঅ ও  সসবার 

মাদনান্নেন 

৫ 

ই  অঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅ 

েপ্তর সাংস্থাে ই  অঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅঅ 

তাররে ১ ২৮ সফব্রুোরর ৩০ মাচি  ৩০ এরপ্রল ৩১ সম ২৯ জুন 

অঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅ 

২  অঅঅ অঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅ, অঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅ ও  

অঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅ অঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅ অঅঅঅঅ 

২  অঅঅ অঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅ, অঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅ ও  

অঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅ 

% ১ ১ ০ ০  ৯ ০  ৮ ০  - - 
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কোর্-১ কোর্-২ কোর্-৩ কোর্-৪ কোর্-৫ কোর্-৬ 

সকৌশেগি উনেশয 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশেগি 

উনেনশযর 

র্াে 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কার্মক্রর্ 

(Activities) 

কর্মসম্পাদে সুিক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কর্মসম্পাদ

ে সূিনকর 

র্াে 

(Weight 

of 

PI) 

েক্ষ্যর্াত্রার র্াে -২০১৬-১৭ 

(Target Value -2016-17) 

অসাযারণ 
(Excellent) 

অরত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলরত মান 

(Fair) 

চলরতমাদনর রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

অঅঅঅঅঅঅঅঅঅ 

সসবা প্ররক্রোে উদ্ভাবন কার্িক্রম 

বাস্তবােন 

েপ্তর/সাংস্থার কমপদক্ষ একটি 

কদর অনলাইন সসবা চালুকত ত 
তাররে ১ ৩১ রেদসম্বর ৩১ জানুোরর ২৮ সফবুোরর - - 

েপ্তর/সাংস্থার কমপদক্ষ ৩টি 

সসবাপ্ররক্রো সহজীকত ত 
তাররে ১ ৩১ রেদসম্বর ৩১ জানুোরর ২৮ সফবুোরর - - 

অরিদর্াগ প্ররতকার বেবস্থা 

বাস্তবােন 
অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅ 
% ১  ৯ ০  ৮ ০  ৭ ০  ৬ ০  - 

অঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅ 

৩ 

অঅঅঅ িবন  ও  

অঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅ অঅঅঅ 

িবন  ও  অঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅ ১  
৩ ০  

অঅঅঅঅঅঅ 

৩ ১  

অঅঅঅঅঅঅ

র  

অঅঅঅঅঅঅঅ

অঅ 
- - 

অঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ

র  অঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅ অঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ

র  অঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅ ১  
৩ ০  

অঅঅঅঅঅঅ 

৩ ১  

অঅঅঅঅঅঅ

র  

অঅঅঅঅঅঅঅ

অঅ 
- - 

অঅঅঅঅ অঅঅ 
অঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅ অঅঅ 
অঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅ ১  
৩ ০  

অঅঅঅঅঅঅ 
৩ ১  

অঅঅঅঅঅঅ
অঅঅঅঅঅঅঅ
অঅ 

- - 
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কোর্-১ কোর্-২ কোর্-৩ কোর্-৪ কোর্-৫ কোর্-৬ 

সকৌশেগি উনেশয 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশেগি 

উনেনশযর 

র্াে 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কার্মক্রর্ 

(Activities) 

কর্মসম্পাদে সুিক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কর্মসম্পাদ

ে সূিনকর 

র্াে 

(Weight 

of 

PI) 

েক্ষ্যর্াত্রার র্াে -২০১৬-১৭ 

(Target Value -2016-17) 

অসাযারণ 
(Excellent) 

অরত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলরত মান 

(Fair) 

চলরতমাদনর রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ

অঅঅ অঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅ অঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ

অঅঅ অঅঅঅঅ 

প অঅঅঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅঅ 

অঅঅঅঅঅঅ 

র  

আরথিক বেবস্থাপনার 

উন্নেন ১  
অরেট আপরি রনষ্পরি কার্িক্রদমর 

উন্নেন 
বছদর অরেট আপরি রনষ্পরিকত ত % 

১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
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আরম মহাপররচালক, নেী গদবষণা ইনরিটিউট, ফররেপুর নেী  গদবষণার ইনরিটিউট এর প্ররতরনরয রহসাদব পারন 

সম্পে মন্ত্রণালদের  রসরনের সরচদবর রনকট অঙ্গীকার কররছ সর্, এই চুরিদত বরণিত ফলাফল অজি দন সদচষ্ট থাকব। 

 

আরম  রসরনের সরচব, পারন সম্পে মন্ত্রণালে, পারন সম্পে মন্ত্রণালদের োরেদত্ব রনদোরজত মাননীে মন্ত্রীর প্ররতরনরয 

রহসাদব নেী গদবষণা ইনরিটিউট, ফররেপুদরর মহাপররচালদকর রনকট অঙ্গীকার কররছ সর্, এই চুরিদক বরণিত 

ফলাফল অজি দন নেী গদবষণা ইনরিটিউটদক সবিাত্মক সহদর্ারগতা প্রোন করব। 

 

স্বাক্ষররতঃ  

 

 

 

----------------------------------------------                       

মহাপররচালক                     তাররে 

নেী গদবষণা ইনরিটিউট, ফররেপুর 

 

 

 

 

----------------------------------------------- 

 রসরনের সরচব          তাররে  

  

পারন সম্পে মন্ত্রণালে 
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সাংদর্াজনী- ১ 

আেেক্ষরা 

(Acronyms) 

ক্ররমক নাং আেেক্ষরা বণিনা 

১। নগই নেী গদবষণা ইনরিটিউট 

২। বাপাউদবা বাাংলাদেশ পারন উন্নেন সবােি  

৩। এমরবএফ রমরনরস্ট্রোল বাদজট সেমওোকি  

৪। সওজ সড়ক ও জনপথ রবিাগ 

৫। রসরস রসটিদজন্স চাটি ার 

৬। রবএমরস বাদজট ইমরিদমদেশন  করমটি 

৭। রবআইরপ বাদজট ইমরিদমদেশন  িোন 

৮। রকউআইএমআর সকাোটি াররল বাদজট ইমরিদমদেশন  ররদপাটি  

৯। এফরে রফনোন্স রেরিশন 

১০। এলরজইরে সলাকাল গিণিদমে ইরঞ্জরনোররাং রেপাটি দমে 

১১। রবআর বাাংলাদেশ সরলওদে 

১২। রবরবএ বাাংলাদেশ ব্রীজ অথররটি 
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সাংদর্াজনী- ২ কমিসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবােনকারী মন্ত্রণালে/রবিাগ/সাংস্থা এবাং পররমাপন পদ্ধরত এর রববরণ 

ক্ররমক 

নম্বর 

কমিসম্পােন সূচকসমূহ রববরণ বাস্তবােনকারী 

েপ্তর/সাংস্থা 

পররমাপন পদ্ধরত 

এবাং উপািসূত্র 

সাযারণ 

মন্তবে 

১। ১.১ সিৌত মদেদলর মাযেদম 

সম্পারেত সমীক্ষা  

নেী প্ররশক্ষণ, নেীর িাাংগন সরায, বনো রনেন্ত্রণ এবাং সসচ ও পারন রনষ্কাশদনর প্রদোজদন নকশা প্রণেদনর জনে এবাং নেী 

সকৌশল, নেীর পলল রনেন্ত্রণ, নেীর সমাহনা এবাং সজাোর িাটা সম্পরকি ত গদবষণা কাদজ সিৌত মদেদলর মাযেদম সমীক্ষা 

পররচালনা করা; বাাংলাদেশ পারন উন্নেন সবােি , সড়ক ও জনপে রবিাগসহ রবরিন্ন সাংস্থার পারন সম্পে সাংরিষ্ট রবরিন্ন প্রকল্প 

বাস্তবােদনর পূদবি  সিৌত মদেদলর মাযেদম সমীক্ষা পররচালনা কদর রনরমিতবে স্ট্রাকচাদরর  কার্িকাররতা ও স্থারেত্ব সম্পদকি  

পরামশি প্রোন এবাং প্রদোজদন রনরমিতবে স্ট্রাকচাদরর রেজাইন পররবতি দনর পরামশি প্রোন করা হে। এছাড়া নতুন প্ররু্রি 

উদ্ভাবদন সিৌত মদেদলর মাযেদম সমীক্ষা পররচালনা কদর গদবষণা কার্িক্রম পররচালনা করা। 

নগই নগই বারষিক 

প্ররতদবেন  
 

২। ১.২ গারণরতক মদেদলর মাযেদম 

সম্পারেত সমীক্ষা 

পারন সম্পে উন্নেদনর জনে নেীর পারন প্রবাহ এবাং পারন রবিাজন এলাকা, পারন রবজ্ঞান, িূ-পররস্থ এবাং িূ-গিি স্থ পারন 

বেবহার এবাং পররদবশগত রবষোরে রবদশষতঃ লবনিার অনুপ্রদবশ এবাং পারনর গুণাগুণ সম্পদকি  গারণরতক মদেদলর মাযেদম 

সমীক্ষা পররচালনা করা; বাাংলাদেশ পারন উন্নেন সবােি , সড়ক ও জনপে রবিাগসহ রবরিন্ন সাংস্থার পারন সম্পে সাংরিষ্ট রবরিন্ন 

প্রকল্প বাস্তবােদনর পূদবি গারণরতক মদেদলর মাযেদম সমীক্ষা পররচালনা কদর রনরমিতবে স্ট্রাকচাদরর  কার্িকাররতা ও স্থারেত্ব 

সম্পদকি  পরামশি প্রোন এবাং প্রদোজদন রনরমিতবে স্ট্রাকচাদরর রেজাইন পররবতি দনর পরামশি প্রোন করা হে। এছাড়া নতুন 

প্ররু্রি উদ্ভাবদন গারণরতক মদেদলর মাযেদম সমীক্ষা পররচালনা কদর গদবষণা কার্িক্রম পররচালনা করা। 

নগই নগই বারষিক 

প্ররতদবেন  
 

৩। ১.৩ নমুনার সম্পারেত পরীক্ষা নেী প্ররশক্ষণ, নেীর িাাংগন সরায, বনো রনেন্ত্রণ এবাং সসচ ও পারন রনষ্কাশদনর জনে মাটি, পারন, পলল এবাং রনমিাণ কাদজ 

বেবহ্রত উপকরণ পরীক্ষা এবাং রনমিাণ কাদজর মাদনর তেন্ত ও মূলোেন করা 

নগই নগই বারষিক 

প্ররতদবেন  
 

৪। ২.১ প্রোনকত ত পরামশি উপদরাদেরেত (ক্ররমক ১,২ ও ৩) সকান রবষে সম্পদকি  সরকার, স্থানীে কততি পক্ষ বা অনে সকান প্ররতষ্ঠানদক পরামশি প্রোন 

করা; 

নগই নগই বারষিক 

প্ররতদবেন  
 

৫। ২.২ সম্পারেত প্ররশক্ষণ উপদরাদেরেত (ক্ররমক ১,২ ও ৩) রবষেসমূদহর উপর প্ররশক্ষণ কার্িক্রম পররচালনা নগই নগই বারষিক  



18 

 

প্ররতদবেন  

ক্ররমক 

নম্বর 

কমিসম্পােন সূচকসমূহ রববরণ বাস্তবােনকারী 

েপ্তর/সাংস্থা 

পররমাপন পদ্ধরত 

এবাং উপািসূত্র 

সাযারণ 

মন্তবে 

৬। ২.৩ প্রকারশত ররদপাটি  নগই সাংরিষ্ট কাররগরর রবষদে ররদপাটি , জানিাল এবাং সামরেকী প্রকাশ নগই নগই বারষিক 

প্ররতদবেন  
 

৭। ২.৪ সম্পারেত গদবষণা 

কমিকাে 

নগই সাংরিষ্ট রবষে সমূদহর উপর সমৌরলক এবাং প্রাদোরগক গদবষণা এবাং উহার কার্িাবলীর মত একই প্রকার কাদর্ি রনদোরজত 

অনে সকান সেশী বা রবদেশী সাংস্থার সরহত সর্ৌথ গদবষণা কার্িক্রম পররচালনা করা উহার কার্িাবলীর মত একই প্রকার কাদর্ি 

রনদোরজত অনে সকান সেশী বা রবদেশী সাংস্থার সরহত সর্ৌথ কার্িক্রম পররচালনা করা 

নগই নগই বারষিক 

প্ররতদবেন  
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 সাংদর্াজনী ৩  কমিসম্পােদনর লদক্ষে অনে মন্ত্রণালে/রবিাদগর রনকট সুরনরেি ষ্ট কমিসম্পােন চারহোসমূহ 

সাংস্থার যরণ সাংস্থার নাম সাংরিষ্ট কমিসম্পােন সূচক উি সাংস্থার রনকট সাংরিষ্ট মন্ত্রণালে/ রবিাদগর 

চারহো 

চারহো/প্রতোশার সর্ৌরিকতা উি সাংস্থার রনকট 

চারহোর মাত্রা 

উদেে করুণ 

প্রতোশা পূরণ না হদল সম্ভাবে 

প্রিাব 

সরকারর স্বােি 

শারসত সাংস্থা 

বাাংলাদেশ 

পারন উন্নেন 

সবােি  

1.1 সিৌত মদেদলর মাযেদম 

সমীক্ষা পররচালনা 

১.৩ নমুনা পরীক্ষা সম্পােন  

বাপাউদবার সকল প্রকদল্পর নমুনা পরীক্ষার জনে 

নগইদত সপ্ররণ এবাং গুরুত্বপূণি প্রকদল্পর সিৌত 

মদেল পরীক্ষা বাযেতামূলক করা। 

নমুনা পরীক্ষার এবাং প্রদোজনীে সক্ষদত্র সিৌত মদেল 

বেরতদরদক প্রকল্প বাস্তবােদন প্রকদল্পর উদেশে বেথি হদে 

রবশাল আরথিক ক্ষরতর সম্ভাবনা থাদক। অপররেদক নগই 

একটি সপশাোর সরকারর সাংস্থা এবাং সেদশ সিৌত মদেল 

সম্পােদনর একমাত্র প্ররতষ্ঠান। 

১০০% প্রকদল্পর উদেশে বেথি হদে 

রবশাল আরথিক ক্ষরতর 

সম্ভাবনা থাদক এবাং নগইও 

আরথিকিাদব ক্ষরতগ্রস্থ হদব। 

রবিাগ বাাংলাদেশ 

সড়ক ও 

জনপথ 

রবিাগ 

১.১সিৌত মদেদলর মাযেদম 

সমীক্ষা পররচালনা 

১.৩ নমুনা পরীক্ষা সম্পােন 

সওদজর সকল প্রকদল্পর নমুনা পরীক্ষার জনে 

নগইদত সপ্ররণ এবাং গুরুত্বপূণি প্রকদল্পর সিৌত 

মদেল পরীক্ষা বাযেতামূলক করা। 

নমুনা পরীক্ষা এবাং প্রদোজনীে সক্ষদত্র সিৌত মদেল 

বেরতদরদক প্রকল্প  বাস্তবােদন  প্রকদল্পর উদেশে বেথি হদে 

রবশাল আরথিক ক্ষরতর সম্ভাবনা থাদক। অপররেদক নগই 

একটি সপশাোর সরকারর সাংস্থা এবাং সেদশ সিৌত মদেল 

সম্পােদনর একমাত্র প্ররতষ্ঠান। 

১০০% প্রকদল্পর উদেশে বেথি হদে 

রবশাল আরথিক ক্ষরতর 

সম্ভাবনা থাদক এবাং নগইও 

আরথিকিাদব ক্ষরতগ্রস্থ হদব। 

স্বােিশারসত 

সাংস্থা 

বাাংলাদেশ 

সসতু কততি পক্ষ 

১.১সিৌত মদেদলর মাযেদম 

সমীক্ষা পররচালনা 

১.৩ নমুনা পরীক্ষা সম্পােন 

 সকল প্রকদল্পর নমুনা পরীক্ষার জনে নগইদত 

সপ্ররণ এবাং গুরুত্বপূণি প্রকদল্পর সিৌত মদেল 

পরীক্ষা বাযেতামূলক করা। 

নমুনা পরীক্ষা এবাং প্রদোজনীে সক্ষদত্র সিৌত মদেল 

বেরতদরদক প্রকল্প বাস্তবােদন প্রকদল্পর উদেশে বেথি হদে 

রবশাল আরথিক ক্ষরতর সম্ভাবনা থাদক। অপররেদক নগই 

একটি সপশাোর সরকারর সাংস্থা এবাং সেদশ সিৌত মদেল 

সম্পােদনর একমাত্র প্ররতষ্ঠান। 

১০০% প্রকদল্পর উদেশে বেথি হদে 

রবশাল আরথিক ক্ষরতর 

সম্ভাবনা থাদক এবাং নগইও 

আরথিকিাদব ক্ষরতগ্রস্থ হদব। 

সরকারর সাংস্থা বাাংলাদেশ ১.১সিৌত মদেদলর মাযেদম  সকল গুরম্নত্বপূণি নেী সাংরশস্নষ্ট প্রকদল্পর নমুনা 

পরীক্ষা নগই এ সম্পােন করা 

নমুনা পরীক্ষা এবাং প্রদোজনীে সক্ষদত্র সিৌত মদেল 

বেরতদরদক প্রকল্প  বাস্তবােদন  প্রকদল্পর উদেশে বেথি হদে 

১০০% প্রকদল্পর উদেশে বেথি হদে 

রবশাল আরথিক ক্ষরতর 
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সরলওদে সমীক্ষা পররচালনা 

১.৩ নমুনা পরীক্ষা সম্পােন 

প্রদোজন।গুরুত্বপূণি নেী সাংরিষ্ট প্রকদল্পর সিৌত 

মদেল পরীক্ষা বাযেতামূলক কদর তা নগইদত 

সম্পােন করা প্রদোজন। 

রবশাল আরথিক ক্ষরতর সম্ভাবনা থাদক। অপররেদক নগই 

একটি সপশাোর সরকারর সাংস্থা এবাং সেদশ সিৌত মদেল 

সম্পােদনর একমাত্র প্ররতষ্ঠান। 

সম্ভাবনা থাদক এবাং নগইও 

আরথিকিাদব ক্ষরতগ্রস্থ হদব। 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


