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DcµgwYKv (Preamble) 

 

যকাস্য দপ্তয/াংস্থামূদয প্রাস্তষ্ঠাস্নক দক্ষতা বৃস্ি, স্বচ্ছতা ও জফাফস্দস্ টজাযদায কযা, সুান 

াংতকযি এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায স্নস্িতকযদিয ভােদভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয- 

 

উ-স্যচারক (টভে) ও অস্প প্রধান, স্ফএটিআই স্ফবাগীয় কাম যারয়, যাংপুয 

এফাং 

 

ভাস্যচারক, ফাাংরাদদ স্ট্যান্ডাি ম এন্ড সেচস্ট্াং ইন্সটিটিউন (চফএটিআই) এয ভদে ২০২০ াদরয  

৩০ জুরাই তাস্যদে এই ফাচল মক কভ মম্পাদন চুচি স্বাক্ষ্চযত দরা। 

 

 

এই চুচিদত স্বাক্ষ্যকাযী উবয়ক্ষ্ চনম্নচরচিত চফলয়মূদ ম্মত দরন :  
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weGmwUAvB স্ফবাগীয় কাম যারয়, যাংপুয এয Kg©m¤úv`‡bi mvwe©K স্চত্র 

(Overview of the Performance of BSTI Divisional Office, Rangpur) 

 

 

   াম্প্রস্তক AR©b, চযাদরঞ্জ এফাং বস্ফষ্যৎ স্যকল্পনা :  

   াম্প্রস্তক ফছযমূদয (২ ফছয )  প্রধান AR©bমূ : 

  

  ২৬৫.৮৭ রক্ষ োকা যাজস্ব আয়।  

  ৭৭৫ টি গুনগত ভাদনয স্এভ নদ প্রদান।  

    ২৮০ টি াস্ব ©ল্যান্স/টভাফাইর টকাে © স্যচারনা।   

  ১৫৭ টি ভাভরা দাদয়য।  

  টভাফাইর টকাে © এয ভােদভ ৪.৯৫ রক্ষ োকা জস্যভানা আদায়।  

        ১৪১ টি দেয সভাড়কজাতকযণ চনফন্ধন নদ প্রদান। 
        ৫৫৫ টি (ফাাংরাদদ ভান) স্ফস্ডএ স্ফক্রয়। 

 

   ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জমূ : 

 

   জনফদরয স্বল্পতা 

   ল্যাফদযেযীদত প্রদয়াজনীয় মন্তাস্ত ও টকস্ভকযাদরয স্বল্পতা ।  
        কভ ©কতা ©/কভ©চাযীদদয প্রদয়াজনীয় প্রস্ক্ষদিয স্বল্পতা । 

     ভ্রাম্যভাি আদারত স্যচারনায় স্নজস্ব ম্যাস্জদেে না থাকা । 

         টবাক্তা াধাযদিয স্বাথ © াংযক্ষদি তবাগ ভান  ম্পন্ন ণ্য াভগ্রী প্রাস্প্ত স্নস্িতকযি । 

        

     

   fwel¨r cwiKíbv : 

 

        গুরুত্বপূি য ও ফােতামূরক  দণ্যয উৎাদক/টভাড়কজাতকাযদকয তথ্য ম্বস্রত ডাোদফজ প্রস্তুতকযি। 

        স্নফস্িত টভাড়কজাত ণ্য াভগ্রীয ডাোদফজ প্রস্তুতকযি । 

   প্রদয়াজনীয় মন্ত্রাস্ত ভাইদক্রাফাদয়ারস্জকযার টেস্স্ট্াং ল্যাফদযেযী স্থান।  

   টস্ট্কদাল্ডাযদদয াদথ প্রদয়াজনীয় াংখ্যক ভতস্ফস্নভয় বা আফান কদয মথামথ টফা প্রদান।  

   অনরাইদন আদফদন গ্রি, স্ফর প্রিয়ন ও স্ফর গ্রি এফাং স্এভ রাইদন্স প্রদান। 

   অবফধ কাযোনা স্চস্িত কদয ভান নদদয আওতায় আনয়ন। 

        

   ২০২০-২১ অথ মফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজমনমূ: 

 

        ই-পাইস্রাং এয ভােদভ নস্থ স্নষ্পস্িকযি।   

        যাজস্ব আয় উদেেদমাগ্য বৃস্ি কযা।  

         যাংপুয অস্পদয কনপাদযন্স রুভদক আযও উন্নত কযায রদক্ষয প্রদজক্টয ও  আফাফত্র দ্বাযা সুস্িত কযা।  

        অস্পদয স্নযািায স্বাদথ © স্স্ কযাদভযা ও ব্রডব্যান্ড ইন্টাযদনে াংদমাগ স্থান । 

        যাংপুয অস্পদয কর রুদভয াংদগ টমাগাদমাদগয জন্য ইন্টাযকভ াংদমাগ।  

         সভাফাইর সকাে © ও াস্ব যল্যান্স টিদভয অস্বমান স্যচারনা বৃচদ্ধ। 
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টকন-১ : 

 

 

রূকল্প (Vision), অস্বরক্ষয (Mission), টকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives)  

Ges Kvh©vejx (Functions)|  

1.1   রূকল্প (Vision) 

টদদয একভাত্র জাতীয় ভান াংস্থা স্ফএটিআইÕ‡K একটি স্ক্তারী ও Kvh©Ki ভান স্নয়ন্ত্রিকাযী প্রস্তষ্ঠান wn‡m‡e  

গদড় টতারা। 

 

1.2   অস্বরক্ষয (Mission) 

ে ও সফায ভান প্রণয়ন, গুণগতভান ও দেয ঠিক ওজন ও চযভা চনচিতকযদণয চনচভত্ত সফামূদক 

আন্তজমাচতক/আঞ্চচরক ভানদদন্ড উন্নীতকযণ এফাং সফাগ্রীতাদদয স্বাথ ম যক্ষ্াক্রদভ জাতীয় ও আন্তজমাচতক ফাচণদজয 

ায়তা । 

 

1.3.1  টকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) 

 

          ১. ভানম্মত ে প্রাচপ্ত চনচিতকযণ। 
          ২. ঠিক ওজন ও চযভা প্রাচপ্তয চনিয়তা চফধান। 

    ৩.  প্রাচতষ্ঠাচনক ক্ষ্ভতা বৃচদ্ধ। 

 

 

১.৩.২ আফস্শ্যক টকৌরগত উদেশ্যমূ : 
 

         ১. দাপ্তচযক কভ মকাদন্ড স্বচ্ছতা বৃচদ্ধ ও জফাফচদচ চনচিতকযণ। 

         ২. কভ মম্পাদদন গচতীরতা আনয়ন ও সফায ভান বৃচদ্ধ। 

         ৩. আচথ মক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 

 

1.4   প্রধান Kvh©vejx (Main Functions) 

 

 ণ্ম ফা টফায স্নধা ©স্যত ভান অনুমায়ী যীক্ষি ল্যাফমূদ দাথ ©, যায়ন ও টভদরারজী াংক্রান্ত কাম ©ক্রভ 

স্যচারনা/ম্পাদন এফাং যীক্ষি প্রস্তদফদন প্রদান কযা।  

 স্ল্প ও কৃস্লজাত ণ্য উৎাদন এফাং টফা প্রদাদনয টক্ষদত্র ফাাংরাদদ ভান (স্ফস্ডএ) মথামথবাদফ অনুযি 

কযা দয়দছ স্ক না, তা মাচাইকদল্প এফাং যীক্ষি কাম ©ক্রভ স্যচারনায রদক্ষয দযজস্ভদন কাযোনা 

স্যদ ©ন এফাং নমুনা াংগ্র কযা।   

 স্নধা ©স্যত িস্ত অনুযিপূফ ©ক াটি যস্পদকন ভাক ©  (স্এভ) রাইদন্স অনুদভাদন, প্রদান, নফায়ন, প্রতযাখ্যান 

ফা স্থস্গত কযা ও ফাস্তদরয প্রস্তাফ টদওয়া। 

 টবাক্তাস্বাথ © াংযক্ষদি স্নম্নভাদনয স্ল্প ও োদ্যদণ্যয ফাজাযজাতকযি স্নরুৎাস্ত কযা এফাং ফাাংরাদদ 

ভান (স্ফস্ডএ) অনুমায়ী ণ্য উৎাদন, আভদানী, ফাজাযজাতকযি এফাং ঠিক ওজন ও স্যভা প্রাস্প্ত  

স্নস্িতকযদিয রদক্ষয টভাফাইর টকাে © ও াস্ব ©ল্যান্স টিদভয কাম ©ক্রভ স্যচারনা কযা।  
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সকন ২ 

 

 

দপ্তয/াংস্থায চফচবন্ন কাম মক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 
 

 
চূড়ান্ত পরাপর/ প্রবাফ 

(Outcome/ Impact) 

কভ মম্পাদন সূিকমূ 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত অজমন রক্ষ্যভাত্রা 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষ্ণ চনধ মাচযত রক্ষ্যভাত্রা অজমদনয সক্ষ্দত্র 

সমৌথবাদফ দাচয়ত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/চফবাগ/ াংস্থামূদয নাভ 

উাত্তসূত্র 

[source(s) 

of data] 
২০১৮-১৯ ২০১৯-২০  ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

স্বাস্থয ম্মত গুরুত্বপূণ ম ২ টি 

দেয ব্যফায চনচিত 

কযণ  

ক) জায/ সফাতরজাতকৃত 

াচন 

ি) স্বোস্ভন এ মৃি 

টবাজযদতর 

 

 

চএভ নদ প্রদান ও াচব মল্যান্স 

 

 

% 

 

 

-- 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

৮৫ 

 

 

 

 

৯০ 

 

 

 

 

১০০ 

 

 

চল্প ভন্ত্রণারয়, ফাচণজয ভন্ত্রণারয়, 

িাদ্য ভন্ত্রণারয়, স্থানীয় যকায 

ভন্ত্রণারয় ও সজরা প্রাদকয কামা©রয় 

চফএটিআই  

 

ফাধ্যতামূরক দেয গুণগত 

ভান নদ (চএভ) প্রদান 

চএভ নদ প্রদান াংখ্যা ১৭৩ ২৩২ 

 

২৫০ ২৬০ ২৮০ স্ল্প ভন্ত্রিারয়, ফাস্িজয ভন্ত্রিারয়, 

িাদ্য ভন্ত্রণারয় ও চফচএআইআয 

চফএটিআই  

 

ে ও সফায জাতীয় ভান 

ম্পদক© ধাযিা অজ©ন 

ফাাংরাদদ ভান (স্ফস্ডএ) স্ফক্রয় াংখ্যা ২৫০ 

 

৩০৫ ৩১০ ৩১৫ ৩২০ স্ল্প ভন্ত্রিারয় চফএটিআই 
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সকৌরগ

ত উদেশ্য 

(Strateg

ic 

Objecti

ves) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

strategic 

Objective

s)  

কাম মক্রভ 

(Activitie

s) 

কভ মম্পাদন সূিক 

(Performance Indicators) 
গিনা 

িস্ত 

(Calcul

ation 

metho

d) 

একক 
(Unit) 

কভ মম্পাদন 

সূিদকয ভান  

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators)  

প্রকৃত অজমন 

 

রক্ষ্যভাত্রা চনণ মায়ক ২০২০-২১ 

Target/Criteria Value for FY 2020-21 

  

২০১৮-

২০১৯ 

২০১৯-২০ 

 

অাধাযণ অচত উত্তভ উত্তভ িরচত ভান  িরচত ভাদনয 

চনদম্ন 

প্রদক্ষ্ণ 

(Project

ion)  

২০২১-২২ 

প্রদক্ষ্ণ 

(Projecti

on) 

২০২২-২৩ 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

 ভাঠ ম যাদয়য অচপমূদয সকৌরগত উদেশ্যমূ 

[১] 

ভানম্ম

ত ণ্য 

প্রাস্প্ত  

স্নস্িত 

কযি। 

 

 

৪৭ 

[১.১] 

স্বাস্থম্মত 

িাদ্য দেয 

ব্যফায 

বৃচদ্ধ। 

[১.১.১] জায/ টফাতরজাতকৃত 

স্নযাদ াস্নয নদ প্রদান  

গড় % 

 

১ 

 

-- 

 

-- 

 

৭৫ 

 

৭২ 

 

৭০ 

 

৬৮ 

 

৬৫ 

 

৮০ 

 

৮৫ 

 

[১.১.২] রাইদরন্স প্রাপ্ত জায/ 

টফাতরজাতকৃত স্নযাদ াস্নয 

াচব মল্যান্স 

গড় % ১ -- -- ৭৫ ৭২ 

 

৭০ 

 

৬৮ 

 

৬৫ 

 

৮০ 

 

৮৫ 

 

[১.১.৩] জায/ টফাতরজাতকৃত 

স্নযাদ াস্নয ডাোদফ ততযী 

তাস্যে তাস্যে ১   ১৫ 

জানু’২০ 

১৫ 

টপব্রু’২০ 

১৫ 

ভাচ ©’২০ 

১৫ 

এস্প্রর’২০ 

১৫ জুন’২০ 
- - 

[১.১.৪] স্বোস্ভন এ মৃি 

টবাজযদতদরয নদ প্রদান 

গড় % 

 

১   ১০০ 

 

৯০ 

 

৮৫ 

 

৮০ 

 

৭৫ 

 

১০০ 

 

১০০ 

 

[১.১.৫] রাইদরন্স প্রাপ্ত স্বোস্ভন এ 

মৃি টবাজযদতদরয াচব মল্যান্স 

গড় % 

 

১   ১০০ ৯০ 

 

৮৫ 

 

৮০ 

 

৭৫ 

 

১০০ 

 

১০০ 

 

[১.১.৬] স্বোস্ভন এ মৃি 

টবাজযটতদরয ডাোদফ ততযী 

তাস্যে তাস্যে ১   ১৫ 

জানু’২০ 

১৫ 

টপব্রু’২০ 

১৫ 

ভাচ ©’২০ 

১৫ 

এস্প্রর’২০ 

১৫ জুন’২০ 
- - 

[১.২] 

দেয 

গুণগত ভান 

নদ 

(চএভ) 

প্রদান 

[১.২.১] প্রদত্ত চএভ রাইদন্স  ক্রভপু

স্ঞ্জভূত 

াংখ্যা ১২ ১৭৩ ২৩২ 

 

২৫০ ২৪৫ ২৪০ ২৩৫ ২৩০ ২৬০ ২৮০ 

[১.২.২] নফাচয়ত চএভ রাইদন্স ক্রভপু

স্ঞ্জভূত 

াংখ্যা ১২ ১৪২ ২২৮ ২৫০ ২৪০ ২৩৫ ২৩০ ২৩০ ২৬০ ২৭০ 

[১.৩] 

সভাফাইর 

সকাে ম ও 

াচব মল্যান্স 

টিদভয 

কাম মক্রভ 

[১.৩.১]  চযিাচরত সভাফাইর সকাে ম 

ও াচব মল্যান্স টিভ  

ক্রভপু

স্ঞ্জভূত 

াংখ্যা ০৫ ৮৫ ৮১ 

 

১৯০ ১৮৫ ১৮০ ১৭৫ ১৭০ ২০০ ২২০ 

সকন ৩:  

সকৌরগত উদেশ্যস্বস্িক কাম মক্রভ, কভ মম্পাদন সূিক এফাং রক্ষ্যভাত্রামূ  

 
 



C:\Users\USER\Downloads\APA Rangpur 2020-21 Revised.doc        c„ôv 8 / 16 

চযিারনা  

[১.৪] 

ফাাংরাদদ 

ভান 

(চফচিএ) 

চফক্রয় 

কাম মক্রভ  

[১.৪.১] ভান চফক্রয় 

 

 

 

 

 

ক্রভপু

স্ঞ্জভূত 

াংখ্যা 

 

০২ 

 

২৫০ 

 

৩০৫ ৩১০ 

 

৩০৮ 

 

৩০৭ 

 

৩০৫ 

 

৩০০ 

 

৩১৫ 

 

৩২০ 

 

[১.৫]  

দাথ ম 

যীক্ষ্ণ 

কাম মক্রভ 

[১.৫.১] পুযঃ ও প্রদকৌর ে ক্রভপু

স্ঞ্জভূত 

াংখ্যা ০৫ -- -- ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১৮০ ২০০ 

[১.৬]  

যায়ন 

যীক্ষ্ণ 

কাম মক্রভ 

[১.৬.১] যীচক্ষ্ত িাদ্য ে। ক্রভপু

স্ঞ্জভূত 

াংখ্যা 

 

০৫ -- -- ২৫০ ২৩০ ২২০ ২১০ ২০০ ৩০০ ৩৫০ 

[২]  

ঠিক 

ওজন ও 

চযভা 

প্রাচপ্ত 

চনচিত

কযণ। 

২৫ [২.১] ওজন 

ও চযভা 

াংক্রান্ত 

কাম মক্রভ 

চযিারনা 

 

[২.১.১]  

স্ট্যাচম্পাং ও সবচযচপদকনকৃত ওজন ও  

চযভা মন্ত্রাচত  

[২.১.১.১]  

ফােিাযা 

ক্রভপু

স্ঞ্জভূত 

াংখ্যা  

 

 

০১ 

 

 

 

৪০ 

 

 

 

 

৪০২ 

 

 

 

 

৪২০ 

 

 

 

৪১৫ 

 

 

 

 

৪১০ 

 

 

 

 

৪০৫ 

 

 

 

 

৪০০ 

 

 

 

 

৪৩০ 

 

 

 

 

৪৫০ 

 

[২.১.১.২]  

চরোয সভজায 

ক্রভপু

স্ঞ্জভূত 

াংখ্যা ০৪ 

 

৩৯১৫ 

 

৫৮৮৩  ৬০০০ 

 

৫৯৫০ 

 

৫৯০০ 

 

৫৮৫০ 

 

৫৮০০ 

 

৬৫০০ 

 

৭০০০ 

 

[২.১.১.৩]  

ওজন মন্ত্র  

ক্রভপু

স্ঞ্জভূত 

াংখ্যা ১০ 

 

৮৮১০ ৯৫৯১ ৯৬৩০ ৯৬২০ ৯৬১০ ৯৬০০ ৯৫৫০ ৯৬৫০ ৯৭০০ 

[২.১.১.৪]  

চিদচন্সাং ইউচনে সবচযচপদকন 

ক্রভপু

স্ঞ্জভূত 

াংখ্যা ০৮ ৫৬১ ১৫৫২ ১৫৭৫ ১৫৭০ ১৫৬০ ১৫৫৫ ১৫৫০ ১৬০০ ১৭০০ 

[২.১.২] ণ্য টভাড়কজাত নদ প্রদান ক্রভপু

স্ঞ্জভূত 

াংখ্যা ০২ ৬৬ ৭৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১২০ ১৩০ 

[৩] 

প্রাচতষ্ঠাচন

ক 

ক্ষ্ভতা 

০৩ [৩.১] জন 

ফদরয 

দক্ষতা 

উন্নয়ন  

[৩.১.১] টদদ প্রস্ক্ষদি অাংগ্রি ক্রভপু

স্ঞ্জভূত 

াংখ্যা ০১ -- -- ১০ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ১২ ১৫ 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

সকৌরগতউদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগতউদেদশ্যযভান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কাম মক্রভ 

(Activities) 

কভ মম্পাদনসুিক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কভ মম্পাদনসূিদকযভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষ্য ভাত্রায ভান ২০২০-২১ 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অচত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

িরচত ভান 

(Fair) 

িরচতভাদনয 

চনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তচযক কভ মকাদন্ড 

স্বচ্ছতা বৃচদ্ধ ও 

জফাফচদচ চনচিতকযণ 

১১ 

[১.১] ফাস্ল যক কভ যম্পাদন চুস্ক্ত 

(এস্এ) ফাস্তফায়ন। 

[১.১.১] এচএ’য কর ত্রত্রভাচক 

প্রস্তদফদন ওদয়ফাইদে প্রকাস্ত 
াংখ্যা ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এচএ টিদভয ভাচক বা 

অনুচষ্ঠত 
াংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

[১.২] শুিাচায/উিভ চচ যায স্ফলদয় 

অাংীজনদদয দে ভতস্ফস্নভয় 
[১.২.১] ভতচফচনভয় বা অনুচষ্ঠত াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অস্বদমাগ প্রস্তকায ব্যফস্থা 

স্ফলদয়  টফাগ্রীতা /অাংীজনদদয 

অফস্তকযি 

[১.৩.১]অফচতকযণ বা আদয়াচজত াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪] টফা প্রদান প্রস্তশ্রুস্ত স্ফলদয়  

টফাগ্রীতাদদয অফস্তকযি  
[১.৪.১]অফচতকযণ বা আদয়াচজত            াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

 
- 

[১.৫] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদ 

াংক্রান্ত তত্রভাস্ক প্রস্তদফদন 

উর্ধ্যতন কর্তযদক্ষয স্নকে টপ্রযি 

[১.৫.১]  তত্রভাস্ক প্রস্তদফদন 

টপ্রস্যত 
        াংখ্যা  ২ ৪ ৩    

[২] কভ মম্পাদদন 

গচতীরতা আনয়ন ও 
৮ [২.১]ই-নচথ ফাস্তফায়ন [২.১.১] ই-নচথদত সনাে চনষ্পচত্তকৃত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

বৃচদ্ধ [৩.২] 

দাপ্তচযক 

কাদজ 

গচতীরতা 

আনয়ন। 

[৩.২.১] ওয়ান ষ্ট াচব ম সন্টায 

দত চটিদজন িাে মায অনুমায়ী সফা 

প্রদান 

গড় % ০২   ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০   

ভাঠ ম যাদয়য আফচশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ ২০২০-২১ 
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সফায ভান বৃচদ্ধ [২.২] উদ্ভাফনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদদ্যাগ 

ফাস্তফায়ন 

[২.২.১] নূনতভ একটি উদ্ভাফনী /ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন উদদ্যাগ িালুকৃত 
াংখ্যা ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] কভ মিাযীদদয প্রচক্ষ্ণ প্রদান 

[২.৩.১] প্রদতযক  কভ যচাস্যয জন্য 

প্রস্ক্ষি আদয়াস্জত 
জনঘন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

[২.৩.২] ১০ভ টগ্রড ও 

তদুর্ধ্যপ্রদতযককভ যচাযীদক এস্এ 

স্ফলদয়  প্রদি প্রস্ক্ষি 

জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এচএ ফাস্তফায়দন প্রদনাদনা 

প্রদান 

[২.৪.১] নুযনতভ একটি আওতাধীন দপ্তয/ 

একজন কভ মিাযীদক এচএ ফাস্তফায়দনয 

জন্য প্রদনাদনা প্রদানকৃত 

াংখ্যা ১ ১ - - - - 

[৩] আচথ মক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 
৬ 

 

[৩.১] ফাচল মক ক্রয় চযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় চযকল্পনা অনুমায়ী ক্রয় 

ম্পাচদত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] ফাচল মক উন্নয়ন কভ মসূচি 

(এচিচ)/ফাদজে ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফাচল মক উন্নয়ন কভ মসূচি (এচিচ) 

/ফাদজে ফাস্তফাচয়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অস্ডে আস্ি স্নষ্পস্ি 

কাম যক্রদভয উন্নয়ন 
[৩.৩.১] অস্ডে আস্ি স্নষ্পস্িকৃত % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] ারনাগাদকৃতস্থাফয ও অস্থাফয 

ম্পস্িয তাস্রকা উধ যতন অস্পদ 

টপ্রযি 

[৩.৪.১] ারনাগাদকৃত স্থাফয ও অস্থাফয 

ম্পস্িয তাস্রকা উধ যতন অস্পদ টপ্রস্যত 
তাস্যে ১ ১৫-১২-২০ ১৪-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 
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আস্ভ, উ-স্যচারক (টভে) ও অস্প প্রধান , স্ফএটিআই স্ফবাগীয় কামা ©রয়, যাংপুয  ভাস্যচারক, স্ফএটিআই এয স্নকে অেীকায 

কযস্ছ টম, এই চুস্ক্তদত ফস্ি ©ত পরাপর অজ©টন ফ ©দাই দচষ্ট থাকফ।   

 

 

আস্ভ, ভাস্যচারক, স্ফএটিআই উ-স্যচারক (টভে) ও অস্প প্রধান , স্ফএটিআই স্ফবাগীয় কামা ©রয়, যাংপুয  এয স্নকে অেীকায 

কযস্ছ টম, এই চুস্ক্তদত ফস্ি ©ত পরাপর অজ©টন প্রদয়াজনীয় দমাস্গতা প্রদান কযফ।  

 

 

          স্বাক্ষস্যত :  

 

 

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

উ-চযিারক (টভে) ও অচপ প্রধান          তাচযি 

চফএটিআই চফবাগীয় কামা ©রয়, যাংপুয।  

 

 

 

 

 

 

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

ভাচযিারক            তাচযি 

চফএটিআই, ঢাকা। 
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াংদমাজনী-১ 

 

 

 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

 

স্ফএটিআই         ফাাংরাদদ স্ট্যান্ডাি ম এন্ড সেচস্ট্াং ইন্সটিটিউন। 

 

স্ফস্ডএ  ফাাংরাদদ স্ট্যান্ডাড ©।  

 

স্ফস্এআইআয   ফাাংরাদদ weÁvb ও স্ল্প গদফলিা স্যলদ।    

 

চফএচফ  ফাাংরাদদ অযাচক্রচিদেন সফাি ম।  

 

স্ফস্স্              ফাাংরাদদ টদরাস্রয়াভ কদা ©টযন । 

 

স্এভ  াটি ©স্পদকন ভাক ©।  

 

এনএভএর ন্যানার টভদরারস্জ ল্যাফদযেযী।  
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াংদমাজনী-২:  

কভ মম্পাদকভ মম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম মারয়মূ এফাং চযভা দ্ধচত-এয চফফযণ 

 

ক্র

চভ

ক 

নম্ব

য 

কাম যক্রভ কভ মম্পাদন সূিক কাম মক্রদভয চফফযণ ফাস্তফায়নকাযী অনুচফবাগ, 

অচধািা, ািা 

প্রদত্ত প্রভাণক প্রভািদকয 

উাি সূত্র 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০১  [১.১] স্বাস্থম্মত িাদ্য দেয ব্যফায 

বৃচদ্ধ। 

[১.১.১] জায/ টফাতরজাতকৃত স্নযাদ াস্নয নদ 

প্রদান  

জাতীয় ভাদনয স্বীকৃচত স্বরূ জায/ টফাতরজাতকৃত াস্নয  
অনুকূদর াটি মচপদকন ভাকম জাযী কযা য়। 

চএভ উইাং, চফএটিআই, ঢাকা 

ও চএভ ািা, চফএটিআই, 

যাংপুয 

 

রাইদদন্সয প্রভাণত্র চফএটিআই 

 

[১.১.২] রাইদরন্স প্রাপ্ত জায/ টফাতরজাতকৃত স্নযাদ 

াস্নয াচব মল্যান্স 

জাতীয় ভাদনয স্বীকৃচত স্বরূ জায/ টফাতরজাতকৃত াচনয 
অনুকূদর াটি মচপদকন ভাকম জাযীকৃত প্রচতষ্ঠাদন াচব মল্যান্স। 

চএভ ািা, চফএটিআই, 

যাংপুয 

াচব মল্যান্স টিদভয 

প্রভাণত্র 

চফএটিআই 

 

[১.১.৩] জায/ টফাতরজাতকৃত স্নযাদ াস্নয 

ডাোদফ ততযী 

অত্র স্ফবাদগয কর জায/টফাতরজাতকৃত স্নযাদ াস্নয 

প্রস্তষ্ঠাদনয ডাোদফজ ততস্য 

চএভ ািা, চফএটিআই, 

যাংপুয 

ডাোদফদজয কস্ চফএটিআই 

[১.১.৪] স্বোস্ভন এ মৃি টবাজযদতদরয নদ প্রদান জাতীয় ভাদনয স্বীকৃচত স্বরূ স্বোস্ভন এ মৃি টবাজযদতদরয 

অনুকূদর াটি মচপদকন ভাকম জাযী কযা য়। 

চএভ উইাং, চফএটিআই, ঢাকা 

ও চএভ ািা, চফএটিআই, 

যাংপুয 

 চফএটিআই 

[১.১.৫] রাইদরন্স প্রাপ্ত স্বোস্ভন এ মৃি 

টবাজযদতদরয াচব মল্যান্স 

জাতীয় ভাদনয স্বীকৃচত স্বরূ স্বোস্ভন এ মৃি টবাজযদতটরয 

অনুকূদর াটি মচপদকন ভাকম জাযীকৃত প্রচতষ্ঠাদন াচবল্যান্স 

চএভ ািা, চফএটিআই, 

যাংপুয 

াচব মল্যান্স টিদভয 

প্রভাণত্র 

চফএটিআই 

[১.১.৬] স্বোস্ভন এ মৃি টবাজযদতদরয ডাোদফ 

ততযী 

অত্র স্ফবাদগয কর স্বোস্ভন এ মৃি টবাজযদতদরয 

প্রস্তষ্ঠাদনয ডাোদফজ ততস্য 

চএভ ািা, চফএটিআই, 

যাংপুয 

ডাোদফদজয কস্ চফএটিআই 

০২ [১.২] দেয গুণগত ভান নদ (চএভ) 

প্রদান 

[১.২.১] প্রদত্ত চএভ রাইদন্স  জাতীয় ভাদনয স্বীকৃচত স্বরূ বিবিন্ন পণ্যের  অনুকূদর 

াটি মচপদকন ভাকম রাইদন্স প্রদান কযা য়। 

চএভ ািা, চফএটিআই, 

যাংপুয 

রাইদদন্সয প্রভাণত্র চফএটিআই 

[১.২.২] নফাচয়ত চএভ রাইদন্স জাতীয় ভাদনয স্বীকৃচত স্বরূ বিবিন্ন পণ্যের  অনুকূদর 

াটি মচপদকন ভাকম রাইদন্স নফায়ন কযা য়। 

চএভ ািা, চফএটিআই, 

যাংপুয 

রাইদদন্সয প্রভাণত্র চফএটিআই 

০৩ [১.৩] সভাফাইর সকাে ম ও াচব মল্যান্স 

টিদভয কাম মক্রভ চযিারনা 

[১.৩.১]  চযিাচরত সভাফাইর সকাে ম ও াচব মল্যান্স 

টিভ 

ফাাংরাদদ ভান (চফচিএ) অনুমায়ী ে উৎাদন, আভদাচন, 

ফাজাযজাতকযদণয রদক্ষ্য সভাফাইর সকাে ম ও াচব মল্যান্স 

টিদভয কাম মক্রভ চযিারনা। 

চএভ  ািা, চফএটিআই, 

যাংপুয, সজরা প্রান ও আইন 

শৃঙ্খরা ফাচনী 

ভাভরা দাদয়য কযা, 

াচব মল্যান্স টিদভয 

প্রভাণত্র 

চফএটিআই 

০৪ [১.৪] ফাাংরাদদ ভান (চফচিএ) চফক্রয় 

কাম মক্রভ 

 

 

[১.৪.১] ভান চফক্রয় টস্ট্কদাল্ডাযদদয ণ্য ফা টফা ম্পদক ধাযিা অজদনয জন্য 

স্ফস্ডএ স্ফক্রয় কামক্রভ। 

চএভ ািা, চফএটিআই, 

যাংপুয 

ভাস্বস্িক ভান 

স্ফক্রদয়য তাস্রকা ও 

ভাস্ন যস্দ। 

চফএটিআই 
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০৫ [১.৫] দাথ ম যীক্ষ্ণ কাম মক্রভ 

 

[১.৫.১] পুযঃ ও প্রদকৌর ে পুযঃ ও প্রদকৌর দেয সবৌত যীক্ষ্ণ। দাথ ম যীক্ষ্ণ ািা, 

চফএটিআই, যাংপুয 

সেস্ট্ াটি মচপদকে চফএটিআই 

০৬ [১.৬] যায়ন যীক্ষ্ণ কাম মক্রভ [১.৬.১] যীচক্ষ্ত িাদ্য ে। চএভ রাইদদন্সয আওতাভুি িাদ্য দেয যায়ন যীক্ষ্ণ। যায়ন যীক্ষ্ণ ািা, 

চফএটিআই, যাংপুয 

সেস্ট্ াটি মচপদকে চফএটিআই 

০৭  [২.১] ওজন ও চযভা াংক্রান্ত 

কাম মক্রভ 

 

[২.১.১]  

স্ট্যাচম্পাং ও সবচযচপদকনকৃত ওজন ও  চযভা 

মন্ত্রাচত  

[২.১.১.১] ফােিাযা 

 

 

ঠিক ওজন ও চযভা প্রাচপ্ত চনচিত কযদণয রদক্ষ্য 

ফােিাযায স্ট্যাচম্পাং ও সবচযচপদকন কযা। 

 

 

সভদরারচজ ািা, চফএটিআই, 

যাংপুয 

 

 

সবচযচপদকন 

াটি মচপদকে 

 

 

চফএটিআই 

[২.১.১.২] চরোয সভজায ঠিক চযভা প্রাচপ্ত চনচিত কযদণয রদক্ষ্য চরোয সভজায 

এয স্ট্যাচম্পাং ও সবচযচপদকন কযা। 

সভদরারচজ ািা, চফএটিআই, 

যাংপুয 

সবচযচপদকন 

াটি মচপদকে 

চফএটিআই 

[২.১.১.৩] ওজন মন্ত্র  ঠিক ওজন ও চযভা প্রাচপ্ত চনচিত কযদণয রদক্ষ্য ওজন 

মদন্ত্রয স্ট্যাচম্পাং ও সবচযচপদকন কযা। 

সভদরারচজ ািা, চফএটিআই, 

যাংপুয 

সবচযচপদকন 

াটি মচপদকে 

চফএটিআই 

[২.১.১.৪] চিদচন্সাং ইউচনে সবচযচপদকন ঠিক চযভা প্রাচপ্ত চনচিত কযদণয রদক্ষ্য সদরার াদম্পয 

চিদনচাং ইউচনে স্ট্যাচম্পাং ও সবচযচপদকন কযা। 

সভদরারচজ ািা, চফএটিআই, 

যাংপুয 

সবচযচপদকন 

াটি মচপদকে 

চফএটিআই 

[২.১.২] ণ্য টভাড়কজাত নদ ওজন ও চযভা প্রাচপ্ত চনচিতকযদণয রদক্ষ্য ে 

সভাড়কজাত নদ প্রদান। 

সভদরারচজ ািা, চফএটিআই, 

যাংপুয 

নসদয প্রভাণত্র চফএটিআই 

[২.১.৩]  চযিাচরত সভাফাইর সকাে ম ও াচব মল্যান্স 

টিভ 

ঠিক ওজন ও চযভা চনচিদত সভাফাইর সকাে ম ও 

াচব মল্যান্স টিদভয কাম মক্রভ চযিারনা। 

সভদরারচজ ািা, চফএটিআই, 

যাংপুয, সজরা প্রান ও আইন 

শৃঙ্খরা ফাচনী 

ভাভরা দাদয়য কযা চফএটিআই 

 

০৮ জন ফদরয দক্ষতা উন্নয়ন [৩.১.১] টদদ প্রস্ক্ষদি অাংগ্রি অত্রাচপদয কভ মকতমাবৃদেয সদদয অবযন্তযীন প্রচক্ষ্দণ 

অাংগ্রণ। 

প্রান াো, স্ফএটিআই, 

যাংপুয 

প্রস্ক্ষদি 

অাংগ্রদিয াংখ্যা। 

চফএটিআই 

০৯ দাপ্তচযক কাদজ গচতীরতা আনয়ন। [৩.২.১] ওয়ান ষ্ট াচব ম সন্টায দত চটিদজন 

িাে মায অনুমায়ী সফা প্রদান। 

ওয়ান ষ্ট াচব ম সন্টায দত চটিদজন িাে মায এয চনধ মাচযত 

ভয়ীভা অনুমায়ী সফা প্রদান। 

ওয়ান ষ্ট াচব ম সন্টায  টফায টযস্জষ্টায স্ফএটিআই 

১০ ফাস্ল যক কভ যম্পাদন চুস্ক্ত (এস্এ) 

ফাস্তফায়ন। 

এচএ’য কর ত্রত্রভাচক প্রস্তদফদন ওদয়ফাইদে 

প্রকাস্ত 

এচএ’য কর ত্রত্রভাচক প্রস্তদফদন স্ফএটিআই’য স্ফবাগীয় 

অস্প এয ওদয়ফ টাোদর প্রকাস্ত 

ডাো এস্ি অাদযেয ও এস্এ 

টিভ, স্ফএটিআই, যাংপুয 

প্রস্তদফদদনয কস্ চফএটিআই 

এচএ টিদভয ভাচক বা অনুচষ্ঠত এস্এ টিদভয ভাস্ক বায কাম যস্ফফযিী এস্এ টিভ, স্ফএটিআই, যাংপুয কাম যস্ফফযিীয কস্ চফএটিআই 
১১ শুিাচায/উিভ চচ যায স্ফলদয় 

অাংীজনদদয দে ভতস্ফস্নভয় 

ভতচফচনভয় বা অনুচষ্ঠত স্নয়স্ভতবাদফ ভতচফচনভয় বা অনুচষ্ঠত এনআইএ কস্ভটি, স্ফএটিআই, 

যাংপুয 

বায কাম যস্ফফযিী চফএটিআই 

১২ অস্বদমাগ প্রস্তকায ব্যফস্থা স্ফলদয়  

টফাগ্রীতা /অাংীজনদদয 

অফস্তকযি 

অফচতকযণ বা আদয়াচজত স্নয়স্ভতবাদফ অফচতকযণ বা আদয়াচজত অস্প প্রধান , স্ফএটিআই, 

যাংপুয 

বায কাম যস্ফফযিী চফএটিআই 

১৩ টফা প্রদান প্রস্তশ্রুস্ত স্ফলদয়  

টফাগ্রীতাদদয অফস্তকযি 

অফচতকযণ বা আদয়াচজত   ফছদয অন্তত দুটি অফচতকযণ বা আদয়াচজত   অস্প প্রধান , স্ফএটিআই, 

যাংপুয 

বায কাম যস্ফফযিী চফএটিআই 

১৪ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদ াংক্রান্ত 

তত্রভাস্ক প্রস্তদফদন উর্ধ্যতন 

কর্তযদক্ষয স্নকে টপ্রযি 

তত্রভাস্ক প্রস্তদফদন টপ্রস্যত ফছদয চাযটি তত্রভাস্ক প্রস্তদফদন টপ্রস্যত ডাো এস্ি অাদযেয ও এস্এ 

টিভ, স্ফএটিআই, যাংপুয 

প্রস্তদফদদনয কস্ চফএটিআই 

১৫ ই-নচথ ফাস্তফায়ন ই-নচথদত সনাে চনষ্পচত্তকৃত ই-নচথদত অচধকাাং সনাে চনষ্পচত্তকৃত কর াো , স্ফএটিআই, প্রস্তদফদদনয কস্ চফএটিআই 
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যাংপুয 

১৬ উদ্ভাফনী উদদ্যগ/চিচজোর সফা  

িালুকযণ 

একটি নতুন উদ্ভাফনী উদদ্যগ/চিচজোর সফা িালুকৃত একটি নতুন উদ্ভাফনী উদদ্যগ/চিচজোর সফা িালুকৃত কর াো ও এস্এ টিভ,  

স্ফএটিআই, যাংপুয 

টফায প্রভািক চফএটিআই 

১৭ কভ মিাযীদদয প্রচক্ষ্ণ প্রদান প্রদতযক  কভ যচাস্যয জন্য প্রস্ক্ষি আদয়াস্জত স্ফএটিআই’য প্রদতযক  কভ যচাস্যয জন্য  ৫০ ঘন্টায 

প্রস্ক্ষি আদয়াস্জত 

অস্প প্রধান , স্ফএটিআই, 

যাংপুয 

প্রস্ক্ষদিয অস্প 

আদদ ও াস্জযা 

চফএটিআই 

১০ভ টগ্রড ও তদুর্ধ্যপ্রদতযককভ যচাযীদক এস্এ 

স্ফলদয়  প্রদি প্রস্ক্ষি 

স্ফএটিআই’য ১০ভ টগ্রড ও তদুর্ধ্যপ্রদতযককভ যচাযীদক 

এস্এ স্ফলদয়  প্রদি প্রস্ক্ষি 

অস্প প্রধান ও এস্এ টিভ, 

স্ফএটিআই, যাংপুয 

প্রস্ক্ষদিয অস্প 

আদদ ও াস্জযা 

চফএটিআই 

অচিে আচত্ত চনষ্পচত্তকৃত অচিে আচত্ত চনষ্পচত্তকৃত প্রান াো, স্ফএটিআই অস্ডে স্যদাে য চফএটিআই 
১৮ ারনাগাদকৃত স্থাফয ও অস্থাফয 

ম্পস্িয তাস্রকা প্রধান কামারদয়  

টপ্রযি 

ারনাগাদকৃত স্থাফয ও অস্থাফয ম্পস্িয তাস্রকা 

প্রধান কামারদয়  টপ্রস্যত 

স্ফএটিআই স্ফবাগীয় অস্প , যাংপুয’য কর ারনাগাদকৃত 

স্থাফয ও অস্থাফয ম্পস্িয তাস্রকা প্রধান কামারদয় টপ্রস্যত 

অস্প প্রধান , স্ফএটিআই, 

যাংপুয 

তাস্রকা চফএটিআই 

 

 

 

 

াংদমাজনী-৩:  অন্যান্য ভন্ত্রণারয়/ চফবাগ/অচধদপ্তয/াংস্থা এয চনকে প্রতযাচত সুচনচদ মষ্ট কভ মম্পাদন ায়তামূ  

 

 

প্রচতষ্ঠাদনয নাভ াংচিষ্ট কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূিক উি প্রচতষ্ঠাদনয চনকে 

িাচদা/প্রতযাা 

িাচদা/প্রতযাায সমৌচিকতা  প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য 

প্রবাফ 

স্ফএটিআই  

প্রধান কামা ©রয় 

দেয গুনগত ভান ও 

চযভা চনচিতকযণ,ই-

নচথ ফাস্তফায়ন,চিচজোর 

সফা  িালুকযণ 

স্এভ রাইদন্স 

প্রদান,আফস্শ্যক 

টকৌরগত উদেশ্য 

মূ পূযি 

াংচিষ্ট কাম মক্রভ 

চযিারনায় ায়তা 

কযা। 

এ কর টফা পূি যবাদফ আঞ্চস্রক 

অস্পদ টনই। 

াংচিষ্ট কাম মক্রভ ব্যত দত 

াদয। 

চল্প ভন্ত্রণারয় 

 

দেয ভান প্রণয়ন, দেয 

গুণগত ভান নদ (চএভ 

রাইদন্স) প্রদান।  

ভাদনয াংখ্যা ও 

চএভ রাইদদন্সয 

াংখ্যা। 

প্রাচনক চফলদয়  

যাভ ম প্রদান। 

প্রাচনক ভন্ত্রণারয় এয যাভ ম 

ও তত্ত্বাফধান াংচিষ্ট কাম মক্রভ 

চযিারনায় ায়ক দফ। 

 

াংচিষ্ট কাম মক্রভ ব্যত দত 

াদয। 

জাতীয় টবাক্তা অস্ধকায 

াংযক্ষি অস্ধদপ্তয 

দেয গুনগত ভান ও 

চযভা চনচিতকযণ 

ফাজায তদাযচক ও 

াচব মল্যান্স টিদভয 

কাম মক্রভ 

ফাজায তদাযচক/ 

াচব মল্যান্স কযায জন্য 

কভ ©কতা© স্নদয়াগ। 

ফভয় এস্িস্কউটিব ম্যাস্জদেে 

াওয়া মায় না। 

াংচিষ্ট কাম মক্রভ ব্যত দত 

াদয। 

চফএপএএ দেয গুনগত ভান ও 

চযভা চনচিতকযণ 

িাদ্যে, ত্রজফ ে 

এফাং অজজফ দেয 

যায়ন যীক্ষ্ণ 

প্রাস্নক স্ফলদয় 

যাভ ম প্রদান 

প্রাচনক ভন্ত্রণারয় এয যাভ ম 

গ্রণ 

াংচিষ্ট কাম মক্রভ ব্যত দত 

াদয। 
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চফচএআইআয দেয গুনগত ভান ও 

চযভা চনচিতকযণ 

িাদ্যে, ত্রজফ ে 

এফাং অজজফ দেয 

যায়ন যীক্ষ্ণ 

যীক্ষি কাম ©ক্রভ স্ফলদয় 

ায়তা প্রদান 

চকছু সেচস্ট্াং প্যাযাচভোয 

অত্রাচপদয যীক্ষ্াগাদয সনই। 

াংচিষ্ট কাম মক্রভ ব্যত দত 

াদয। 

সজরা প্রাদকয 

কামারয় 

দেয গুনগত ভান ও 

চযভা চনচিতকযণ 

সভাফাইর সকাে ম ও 

াচব মল্যান্স টিদভয 

কাম মক্রভ 

টভাফাইর টকাে 

স্যচারনায জন্য 

এস্িস্কউটিব 

ম্যাস্জদেে স্নদয়াগ। 

অত্রাচপদয চনজস্ব এস্িস্কউটিব 

ম্যাস্জদেে টনই। 

াংচিষ্ট কাম মক্রভ ব্যত দত 

াদয। 

ফাাংরাদদ টদরাস্রয়াভ 

কদা ©টযন (স্ফস্স্) 

ওজন ও স্যভা াংক্রান্ত সদরার াদম্পয 

চিদচন্সাং ইউচনে 

সবচযচপদকন 

তদাযস্ক কাম ©ক্রভ 

স্ফলদয় ায়তা প্রদান 

াংচিষ্ট কাম মক্রভ চযিারনায় 

ায়ক দফ। 

 

াংচিষ্ট কাম মক্রভ ব্যত দত 

াদয। 

 

 

 

াংদমাজনী-৪: এচএ (২০২০-২০২১) এয কাম মক্রদভয াদথ চনফ মািনী ইদতায ২০১৮/এচিচজ/জাতীয় চল্পনীচতয াংচিষ্টতায চফফযণ 

 

 

কাম মক্রভ স্নফ যাচনী ইদতায ২০১৮ এস্ডস্জ জাতীয় স্ল্পনীস্ত ২০১৬ 

(১) (২) (৩) (৪) 

[১.২] দেয গুণগত ভান নদ (চএভ) প্রদান ৩.১৬ ২.১,৬.১,১১ (গ) ৪.২ 

৮.৭ 

[১.৩] চযিাচরত সভাফাইর সকাে ম ও াচব মল্যান্স টিভ   ২.১,১১(গ)  

[১.৫] দাথ ম যীক্ষ্ণ কাম মক্রভ  ৭.১,৯.১  

[১.৬] যায়ন যীক্ষ্ণ কাম মক্রভ ৩.১৪ ২.১,২.৪,৬.১ ৩.১৬ 

[২.১] ওজন ও চযভা াংক্রান্ত কাম মক্রভ 

 

৩.১৬,৩.১০ ৯.৫ ৯.৫ 

 

 


