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ফাাংরাদে ওাদনাগ্রাফপক ফযার্ চ ইনফিটিউট এয ২০২০-২১ অর্ চফছদযয ফাফল চক কভ চম্পােন চুফিয (এফএ) 

জুরাই/২০ থর্দক ফিদম্বয/২০ ম চন্ত ফাস্তফায়ন অগ্রগফি প্রফিদফেন  

থকৌরগি 

উদেশ্য 
(Strategic 

Objectives) 

থকৌরগি 

উদেদশ্যয 

ভান 
(Weight 

of 
Strategic 

Objective) 

কাম চক্রভ 

(Activities) 

কভ চম্পােন 

সূর্ক 
(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ চম্পােন 

সূর্দকয ভান 

(Weight of 

PI) 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অর্চন 

রক্ষ্যভাত্রা/ফনর্ চায়ক ২০২০-২১ 

 

 

অাধাযর্ অফিউত্তভ উত্তভ র্রফি 

ভান 

র্রফি 

ভাদনয 

ফনদে 

দন্তালর্নক 

নয় 

অফর্চি 

ভান 

ভন্তব্য 

 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 ফফওআযআই এয থকৌরগি উদেশ্যমূ  

১। মুদ্র বফজ্ঞান 

বফলয়ক গবফলণা 

কাম যক্রভ গ্রণ 

 

৩০ ১.১ ২০২০-২১ অথ যফছবয  

মুদেয ফপফর্কযার, 

থকফভকযার, 

ফর্ওরফর্কযার, 

ফায়রফর্কযার, 

এনবায়যনদভন্টার ফফলদয়  

ফযার্ চ ও থিদবরদভন্ট 

প্রকল্প  

গ্রর্ ও গদফলর্া কযা   

১.১.১ মুদেয 

ফপফর্কযার, 

থকফভকযার, 

ফর্ওরফর্কযার, 

ফায়রফর্কযার, 

এনবায়যনদভন্টার 

ফফলদয়  গৃীি ফযার্ চ ও 

থিদবরদভন্ট  প্রকদল্পয 

াংখ্যা 

াংখ্যা ১৫ রক্ষ্যভাত্রা ৫ ৪ ৩ ২ ১   গদফলর্া প্রকল্প গ্রর্ কযা 

দয়দছ এফাং ফাস্তফায়দনয 

র্ন্য কাম চক্রভ র্রভান 

আদছ। 

অর্চন ৫      

১.২ ২০১৯-২০ অথ যফছবয 

গৃীত প্রকল্পমূবয 

গবফলণারব্দ পরাপর 

স্টেক স্টাল্ডাযবদয 

অফবতকযণ 

 

 

 

১.২.১ ২০১৯-২০ 

অথ যফছবয গৃীত 

প্রকল্পমূবয 

গবফলণারব্দ পরাপর 

ওবয়ফাইবে প্রকা   

াংখ্যা ১০ রক্ষ্যভাত্রা ৩ ২ ১ ০ ০ ০ 

 
প্রকল্পমূদয গদফলর্ারব্দ 

পরাপর ওদয়ফাইদট 

প্রকা  কযা দয়দছ এফাং 

অাংীর্নদেযদক পরাপর 

থফভনাদযয ভাধ্যদভ 

অফফি কযায উদযাগ  

গ্রর্ কযা দয়দছ। 

অর্চন ৩      

 

 

 

 

 

 

 

১.৩ মুদ্র ম্পবকযত 

(বফদ্যভান বটিবজন 

চাে যায অনুমায়ী) নমুনা 

বফবেলণ স্টফা (স্টমভন, 

water parameter, 

sediment parameter, 

physical parameter, 

marine species                                                                         
identification) প্রদান  

১.৩.১  মুদ্র ম্পবকযত 

নমুনা বফবেলণ স্টফা 

(স্টমভন, water 

parameter, 

sediment 

parameter, 

physical 

parameter, marine 

species 

identification)  

প্রদান  

াংখ্যা ২ রক্ষ্যভাত্রা 

 

৩ ২ ১ ০ ০ ০  পরাপর ফফদেলর্ কযায 

র্ন্য ০2 টি আদফেন 

াওয়া মায় এফাং িা 

মর্াভদয় 

আদফেনকাযীদক প্রোন 

কযা দয়দছ। 

অর্চন  2      
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থকৌরগি 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

থকৌরগি 

উদেদশ্যয 

ভান 
(Weight 

of 
Strategic 

Objective) 

কাম চক্রভ 

(Activities) 

কভ চম্পােন 

সূর্ক 

(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

কভ চম্পােন 

সূর্দকয ভান 

(Weight of 

PI) 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অর্চন 

রক্ষ্যভাত্রা/ফনর্ চায়ক ২০২০-২১ 

 

 

অাধাযর্ অফিউত্তভ উত্তভ র্রফি 

ভান 

র্রফি 

ভাদনয 

ফনদে 

দন্তালর্নক 

নয় 

অফর্চি 

ভান 

ভন্তব্য 

 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

২। মুদ্র বফজ্ঞান 

বফলয়ক গবফলণায 

ায়তা প্রদান  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৫ ২.১ বফজ্ঞানী ও এ 

ংবেষ্ট কভ যকতযাবদয 

প্রবক্ষণ প্রদান    

২.১.১ প্রবক্ষণ প্রাপ্ত 

জনফর 

াংখ্যা ১৫ রক্ষ্যভাত্রা ১২ ৮ ৭ ৬ ৫   ৩/১২/২০২০ খ্ীীঃ িাফযদে 

“Safe Use of Laboratory 

Ventilation Equipment 
(Biosafety, Fume Hood, 

and Laminar Air Flow 

Cabinets”  ীল চক 

প্রফক্ষ্র্ আদয়ার্ন কযা 

দয়দছ। 

অর্চন ১৫      

২.২ প্রবক্ষণ কাম যক্রবভয 

পবরাআ স্টপ্রাগ্রাভ 

আবয়াজন।  

২.২.১ আবয়াবজত 

পবরাআ স্টপ্রাগ্রাবভয 

ংখ্যা  

াংখ্যা ১০ 

 

রক্ষ্যভাত্রা ১ ০ ০ ০ ০   থপব্রুয়াযী/২১ ভাদ  ১ টি 

পদরাআ প্রফক্ষ্র্ 

আদয়ার্ন কযা দফ। 
অর্চন  

 

     

 ৩। মুদ্র বফজ্ঞান 

বফলয়ক কাম যক্রভ 

জনবপ্রয়কযণ    

 

 

১০ ৩.১ মুদ্র বফজ্ঞান 

বফলয়ক স্টবভনায ও 

কভ যারা আবয়াজন  

৩.১.১ আবয়াবজত 

স্টবভনায/কভ যারা    

াংখ্যা ৫ রক্ষ্যভাত্রা ১ ০ ০ ০ ০   ভার্ চ/২১ ভাদ  একটি ী 

উইি ম্পফকচি কভ চারা 

আদয়ার্দনয উদযাগ 

র্রভান  আদছ। 

অর্চন       

৩.২ মুদ্র বফলয়ক বফববন্ন 

সুবফধাবদ প্রচায ও  

উদূ্ভদ্ধকযণ    

৩.৩.১ বরপবরে  

বফতযণ এফং  

প্রবতষ্ঠাবনয ওবয়ফাইে 

ও স্টপবুক স্টইজ 

ারনাগাদকযণ    

াংখ্যা ৫ রক্ষ্যভাত্রা ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০   ওদয়ফাইট ও থপবুক 

থইর্ ফনয়ফভি  

ারনাগাে কযা য়।    
অর্চন ৫০০ 

 

     

৪। আথ য-

াভাবজক উন্নয়বন 

স্টেকইবাবফ 

মুদ্র ম্পদ 

ব্যফাবযয 

প্রদবক্ষ গ্রণ  

 

 

10  ৪.১ আথ য-াভাবজক  

উন্নয়বন গবফলণারব্ধ 

পরাপর স্টেক  

স্টাল্ডাযবদয বনকে  

প্রকাবয ব্যফস্থা গ্রন।  

৪.১.১ গবফলণায  

পরাপর স্টেক 

স্টাল্ডাযবদয ও 

ব্যফাযকাযীবদয  

াভবন উস্থাবনয  

জন্য আবয়াবজত 

স্টবভনায  

াংখ্যা ১০ রক্ষ্যভাত্রা ১ ০  ০ ০   থপব্রুয়াযী/২১ ভাদ একটি 

অনরাইন থফভনায 

আদয়ার্দনয উদযাগ 

থনওয়া দয়দছ এফাং 

ফফওআযআই এয  

কভ চকিচাদেয োফয়ত্ব প্রোন 

কযা দয়দছ। 

 

 

অর্চন       

 আফফশ্যক থকৌরগি উদেশ্য 

 

 

 [১] োপ্তফযক 

কভ চকাদে স্বচ্ছিা 

বৃফি ও র্ফাফফেফ 

ফনফিিকযর্ 

১০ [১.১] ই-পাইফরাং িফি 

ফাস্তফায়ন 
[১.১.১] এফএ’য 

কর ত্রত্রভাফক 

প্রফিদফেন 

ওদয়ফাইদট প্রকাফি 

াংখ্যা 

২ রক্ষ্যভাত্রা ৪ - - - -   ৩১/১২/২০২০ খ্ীীঃ ২য় 

ত্রত্রভাফক প্রফিদফেন 

প্রকা কযা দয়দছ। 

 

অর্চন 

 

 

 

২      
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থকৌরগি 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

থকৌরগি 

উদেদশ্যয 

ভান 
(Weight 

of 
Strategic 

Objective) 

কাম চক্রভ 

(Activities) 

কভ চম্পােন 

সূর্ক 

(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

কভ চম্পােন 

সূর্দকয ভান 

(Weight of 

PI) 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অর্চন 

রক্ষ্যভাত্রা/ফনর্ চায়ক ২০২০-২১ 

 

 

অাধাযর্ অফিউত্তভ উত্তভ র্রফি 

ভান 

র্রফি 

ভাদনয 

ফনদে 

দন্তালর্নক 

নয় 

অফর্চি 

ভান 

ভন্তব্য 

 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[১.১.২] এফএ টিদভয 

ভাফক বা অনুফিি 
াংখ্যা 

১ রক্ষ্যভাত্রা ১২ ১১ - - - - ২৭/১২/২০২০ খ্ীীঃ 

িাফযদে ফিদম্বয ভাদয 

এফএ টিদভয বা 

অনুফিি য়। 

অর্চন ৬      

[১.২] শুিার্ায/উত্তভ 

র্র্ চায ফফলদয় 

অাংীর্নদেয দে 

ভিফফফনভয় 

[১.২.১] ভিফফফনভয় 

বা অনুফিি 
াংখ্যা 

২ রক্ষ্যভাত্রা ২ ১ - - - -  আগাভী থপব্রুয়াযী/২১ 

ভাদ যফিী 

ভিফফফনভয় বা 

অনুফিি দফ। 
অর্চন ১      

[১.৩] অফবদমাগ প্রফিকায 

ব্যফস্থা ফফলদয়  

থফাগ্রীিা 

/অাংীর্নদেয 

অফফিকযর্ 

[১.৩.১] অফফিকযর্ 

বা আদয়াফর্ি 
াংখ্যা 

১ রক্ষ্যভাত্রা ২ ১ - - - -  আগাভী ভার্ চ/২১ ভাদ 

যফিী অফফিকযর্ 

বা অনুফিি দফ। 

 অর্চন ১      

[১.৪] থফা প্রোন 

প্রফিশ্রুফি ফফলদয়  

থফাগ্রীিাদেয 

অফফিকযর্  

[১.৪.১] অফফিকযর্ 

বা আদয়াফর্ি 

         

াংখ্যা 

২ রক্ষ্যভাত্রা ২ ১ - - - -  আগাভী ভার্ চ/২১ ভাদ 

যফিী অফফিকযর্ 

বা অনুফিি দফ। 

 

 

অর্চন ১       

[১.৫] িথ্য ফািায়ন 

ারনাগাে াংক্রান্ত 

ত্রত্রভাফক প্রফিদফেন 

উর্ধ্চিন কর্তচদক্ষ্য 

ফনকট থপ্রযর্ 

[১.৫.১]  ত্রত্রভাফক 

প্রফিদফেন থপ্রফযি 
 াংখ্যা  

২ রক্ষ্যভাত্রা ৪ ৩       

অর্চন ২       

[২] কভ চম্পােদন 

গফিীরিা 

আনয়ন ও থফায 

ভান বৃফি 

 

৯ 

[২.১]ই-নফর্ ফাস্তফায়ন 
[২.১.১] ই-নফর্দি 

থনাট ফনষ্পফত্তকৃি 
% 

২ রক্ষ্যভাত্রা ৭০ ৬০ ৫০ - - -  ৪র্ চ থকায়াট চাদয 

প্রফিদফেন থপ্রযর্ কযা 

দফ। 

অর্চন       

 [২.২] ফিফর্টার থফা  

র্ালুকযর্ 

 [২.২.১] একটি নতুন 

ফিফর্টার থফা র্ালুকৃি 

িাফযে ২ রক্ষ্যভাত্রা 
১৫-২-২১ ১৫-৩-২১ ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - - 

 মর্াভদয় ফাস্তফায়ন 

কযা দফ। 

অর্চন       

[২.৩] থফা ফর্কযর্ [২.৩.১] একটি  

ফর্কৃি থফা 

অফধদক্ষ্দত্র ফাস্তফাফয়ি 

িাফযে 

২ রক্ষ্যভাত্রা ২৫-২-২১ ২৫-৩-২১- ২৫-৪-২১ ২৫-৫-২১ - -  মর্াভদয় ফাস্তফায়ন 

কযা দফ। 
অর্চন       
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থকৌরগি 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

থকৌরগি 

উদেদশ্যয 

ভান 
(Weight 

of 
Strategic 

Objective) 

কাম চক্রভ 

(Activities) 

কভ চম্পােন 

সূর্ক 

(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

কভ চম্পােন 

সূর্দকয ভান 

(Weight of 

PI) 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অর্চন 

রক্ষ্যভাত্রা/ফনর্ চায়ক ২০২০-২১ 

 

 

অাধাযর্ অফিউত্তভ উত্তভ র্রফি 

ভান 

র্রফি 

ভাদনয 

ফনদে 

দন্তালর্নক 

নয় 

অফর্চি 

ভান 

ভন্তব্য 

 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[২.৪] কভ চর্াযীদেয 

প্রফক্ষ্র্ প্রোন 

[২.৪.১] প্রদিযক  

কভ চর্াফযয র্ন্য 

প্রফক্ষ্র্ আদয়াফর্ি 

র্নঘন্টা 

১ রক্ষ্যভাত্রা ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৫০ -  ২১-২৪ থদেম্বয ২০২০ 

ম চন্ত প্রফক্ষ্দর্য 

আদয়ার্ন কযা দয়দছ। অর্চন ৮০      

[২.৪.২] ১০ভ থগ্রি ও 

িদুর্ধ্চ প্রদিযক 

কভ চর্াযীদক এফএ 

ফফলদয়  প্রেত্ত প্রফক্ষ্র্ 

র্নঘন্টা 

১ রক্ষ্যভাত্রা ৫ ৪ - - - -  ফিদম্বয ভাদয ১ভ 

প্তাদ  এ াংক্রান্ত ০১ টি 

প্রফক্ষ্র্ আয়র্ন কযা 

দফ। 

অর্চন ৩০       

[২.৫] এফএ ফাস্তফায়দন 

প্রদনােনা প্রোন 

[২.৫.১] নুযনিভ একটি 

আওিাধীন েপ্তয/ 

একর্ন কভ চর্াযীদক 

এফএ ফাস্তফায়দনয র্ন্য 

প্রদনােনা প্রোনকৃি 

াংখ্যা 

১ রক্ষ্যভাত্রা ১ - - - - -  ৪র্ চ থকায়াট চাদয প্রদনােনা 

প্রোন  কযা দফ। 

অর্চন       

 [৩] আফর্ চক ও 

ম্পে ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

 

 

 

৬ 

[৩.১] ফাফল চক ক্রয় 

ফযকল্পনা ফাস্তফায়ন [৩.১.১] ক্রয় ফযকল্পনা 

অনুমায়ী ক্রয় ম্পাফেি 
% 

১ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ৯০ ৮০ - - -  ফাস্তফায়ন কাম চক্রভ 

র্রভান আদছ, ৪র্ চ 

থকায়াট চাদয প্রফিদফেন 

থপ্রযর্ কযা দফ। 

অর্চন       

[৩.২] ফাফল চক উন্নয়ন 

কভ চসূফর্ (এফিফ)/ফাদর্ট 

ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফাফল চক উন্নয়ন 

কভ চসূফর্ (এফিফ) 

/ফাদর্ট ফাস্তফাফয়ি 

% ২ 
রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ৯০ ৮০ - - -  থকান উন্নয়ন প্রকল্প 

র্রভান নাই। 
 অর্চন       

 [৩.৩] অফিট আফত্ত 

ফনষ্পফত্ত কাম চক্রদভয 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] পরাফিচক 

(feedback) প্রেত্ত 

% ১ 

 

রক্ষ্যভাত্রা ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - -  ফাস্তফায়দনয উদযাগ 

র্রভান আদছ। অর্চন       

[৩.৩.২] অফিট আফত্ত 

ফনষ্পফত্তকৃি 
% ১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ -   ফাস্তফায়দনয উদযাগ 

র্রভান আদছ। 
অর্চন        

 [৩.৪] ারনাগােকৃি 

স্থাফয ও অস্থাফয 

ম্পফত্তয িাফরকা 

ভন্ত্রর্ারয়/ফফবাদগ থপ্রযর্ 

[৩.৪.১] ারনাগােকৃি 

স্থাফয ও অস্থাফয 

ম্পফত্তয িাফরকা 

ভন্ত্রর্ারয়/ফফবাদগ 

থপ্রফযি 

িাফযে ১ 

রক্ষ্যভাত্রা 
১৫-১২-২০ ১৫-০১-২১ ১৫-২-২১ - -  

 অয ১৫-১২-২০২০ 

প্রফিদফেন থপ্রযর্ কযা 

দফ। 
অর্চন       

 


