
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১২, ২০২২

বাংলােদশ ািণসদ গেবষণা ইনিউট

ষাািসক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২১-২২



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১২, ২০২২

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

ষাািসক
অজন

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

ািণসেদর সািব ক
উয়েনর লে
গেবষণা কায ম
পিরচালনা

২৫ [১.১] ািণসদ সিকত গেবষণা
[১.১.১] বাবািয়ত গেবষণা
কায ম

সংা ২৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০

২
ি উাবন ও
হার

১৫
[২.১] ি উাবন [২.১.১] উািবত ি সংা ১০ ২ ২

[২.২] উািবত ি হার [২.২.১] হািরত ি সংা ৫ ২ ২

৩ মানবসদ উয়ন ১০

[৩.১] ি হাের িশণ
দান

[৩.১.১] িশিত
কম কতা/খামারী/ উোা

সংা ৪ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৬৬৪

[৩.২] কম কতা/কম চাির/সসারণ
কম কতা িশণ দান

[৩.২.১] িশিত
কম কতা/কম চাির/সসারণ
কম কতা

সংা ৪ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ১৫৬

[৩.৩] খামারী/উোাগণেক
ািণসদ সিকত পরামশ  সবা
দান

[৩.৩.১] পরামশ  দানত
খামারী/উোা

সংা ২ ৭০০ ৬০০ ৫০০ ৪০০ ৩০০ ৩১৫

৪
ািণসদ/ঘােসর
জাতসংরণ ও উয়ন

১০

[৪.১] ঘােসর জাম াজম সংরণ ও
উয়ন

[৪.১.১] সংরিত ঘােসর
জাম াজম

সংা ৫ ৪৫ ৪৪

[৪.২] ািণসদ সংরণ ও
উয়ন

[৪.২.১] সংরিত াণীর জাত সংা ৫ ৩৬ ৩৫



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১২, ২০২২

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

ষাািসক
অজন

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৫

ববর জ
শতবািষ কী উপলে
িবেশষ কায ম
িহেসেব ডইরী
খামারীেদর জ
ি সসারেণর
অংশ িহেসেব উত
ি বহার সংা
কায ম

১০

[৫.১] িবেশষ কায ম িহেসেব
ডইরী খামারীেদর জ ি
সসারেণর অংশ িহেসেব উত
ি বহার সংা কায ম

[৫.১.১] ডইরী খামারীেদর জ
ি সসারেণর অংশ িহেসেব
উত ি বহার সংা
ডেমেশন

তািরখ ১০
২০
িডেসর
২০২১

২৪
িডেসর
২০২১

২৬
িডেসর
২০২১

২৮িডেসর
২০২১

৩০
িডেসর
২০২১

২০-১২-২০২১



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১২, ২০২২

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

ষাািসক
অজন

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত













আ-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কম যপররকল্পনা ২০২১-২২ দপ্তর/ংস্থা পয যায়ের রিয়র জর্ন্ 

র্ যবার যক স্বমূল্যােন প্ররিয়বদন  

 

দপ্তর/ংস্থার নামঃ বাংায়দল প্রারিম্পদ গয়বিা আনরিটিউট                                                                             মন্ত্রিাে/রবভায়গর নামঃ মৎস্য ও প্রারিম্পদ মন্ত্রিাে 

 

ক্রম কম যম্পাদন ক্ষেত্র মান কায যক্রম কম যম্পাদন সূচক একক কম যম্পাদন 

সূচয়কর মান 

েযমাত্রা ২০২১-২০২২ জযন 

ার্ারি উত্তম চরি মান  

১০০% ৮০% ৬০%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০  

১ [১] আ-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন 

ংক্রান্ত কায যক্রম বাস্তবােন 

ক্ষজারদারকরি 

২৯ [১.১] উদ্ভাবনী র্ারিা বাস্তবােন [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী র্ারিা 

বাস্তবারেি 

িাররখ ৫ ১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২  

[১.২] ক্ষবা রজকরি [১.২.১] একটি ক্ষবা রজকৃি িাররখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২  

[১.৩] ক্ষবা রিরজটাআয়জলন [১.৩.১] ন্যযনিম একটি ক্ষবা 

রিরজটাআজকৃি 

িাররখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৯/১২/২০২১ 

[১.৪] আিঃপূয়ব য বাস্তবারেি 

উদ্ভাবনী র্ারিা, রজকৃি ও 

রিরজটাআজকৃি ক্ষবা ংক্রান্ত 

পয যায়াচনা ভা 

[১.৪.১] ভা অয়োরজি িাররখ ৪ ৩০/০৮/২০২১ ১৫/০৯/২০২১ ৩০/০৯/২০২১ ২৯/০৮/২০২১ 

[১.৫] আ-নরির ব্যবার বৃরি [১.৫.১] আ-িাআয় ক্ষনাট রনষ্পরত্তকৃি % ৬ ৮০% ৭০% ৬০%  

[১.৬] ৪ি য রলল্প রবপ্লয়বর চযায়ঞ্জ 

ক্ষমাকায়বাে করিীে রবয়ে 

বরিকরি ভা/কম যলাা 

অয়োজন 

[১.৬.১] ভা/কম যলাা অয়োরজি ংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ ০  

২ [২] প্রারিষ্ঠারনক দেিা 

বৃরি 

২১ [২.১] িথ্য বািােন 

ানাগাদকরি 

[২.১.১] িথ্য বািােয়ন ক ক্ষবা 

বক্স ানাগাদকৃি 

ংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ ২ 

[২.১.২] রবরভন্ন প্রকালনা ও িথ্যারদ 

িথ্য বািােয়ন প্রকারলি 

ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ ২ 

[২.২] আ-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন 

কম যপররকল্পনা বাস্তবােন 

[২.২.১] কম যপররকল্পনা বাস্তবােন 

ংক্রান্ত প্ররলেি অয়োরজি 

ংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ ১  



[২.২.২] আ-গভর্ন্যান্স কম যপররকল্পনা 

বাস্তবােয়নর জর্ন্ বরাদ্দকৃি ি য 

ব্যরেি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ৩.৮৪%  

[২.২.৩] কম যপররকল্পনা বাস্তবােন 

গ্রগরি পয যায়াচনা ংক্রান্ত ভা 

অয়োরজি 

ংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ ৩  

[২.২.৪] কম যপররকল্পনার র্ যবার যক 

স্ব-মূল্যােন প্ররিয়বদন মরন্ত্রপররদ 

রবভায়গ/ঊর্ধ্যিন কর্তযপয়ের রনকট 

ক্ষপ্রররি 

িাররখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ ১২/০১/২০২২ 

[২.২.৫] ক্ষদয়ল/রবয়দয়ল বাস্তবারেি 

ন্যযনিম একটি উয়যাগ পররদল যনকৃি 

ংখ্যা ৩ ৩০/০৫/২০২২ ৩০/০৬/২০২২ -  

 

 



ভবযমোগ প্রভিকোয ব্যফস্থো ংক্রোন্ত কভ ম-ভযকল্পনো, ২০২১-২০২২ 

২য় ত্রৈভোভক (যটোফয-ভিযম্বয/২০২১) গ্রগভি প্রভিযফদন 

দপ্তয/ংস্থোয নোভঃ ফোংরোযদ প্রোভিম্পদ গযফলিো আনভিটিউট                                                                             ভন্ত্রিোরয়/ভফবোযগয নোভঃ ভৎস্য ও প্রোভিম্পদ ভন্ত্রিোরয় 

 

কোম মক্রযভয 

ক্ষেৈ 

ভোন কোম মক্রভ কভ মম্পোদন সূচক একক কভ মম্পোদন 

সূচযকয ভোন 

প্রকৃি 

র্মন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

র্মন 

২০২০-

২১ 

রেযভোৈো ২০২১-২০২২ র্মন

োধোযি ভি 

উত্তভ 

উত্তভ চরভি 

ভোন 

চরভি 

ভোযনয 

ভনযে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রোভিষ্ঠোভনক 

ব্যফস্থোনো 

৫ [১.১] ভবযমোগ ভনষ্পভত্ত কভ মকিমো 

(ভনক) ও অভর কভ মকিমোয িথ্য 

ওযয়ফোআযট ত্রৈভোভক ভবভত্তযি 

োরনোগোদকযি 

[১.১.১] ভনক ও অভর 

কভ মকিমোয িথ্য 

োরনোগোদকৃি এফং 

ওযয়ফোআযট অযরোিকৃি 

ংখ্যো ৫ - - ৪ ৩ - - - ২ 

ভযফীেি ও 

েভিোবৃভি 

২০ [২.১] ভনভদ মষ্ট ভযয় নরোআন/পরোআযন 

প্রোপ্ত ভবযমোগ ভনষ্পভত্ত এফং ভনষ্পভত্ত 

ংক্রোন্ত ভোভক প্রভিযফদন ঊর্ধ্মিন 

কর্তমে ফযোফয ক্ষপ্রযি 

[২.১.১] ভবযমোগ 

ভনষ্পভত্তকৃি 

% ৮ - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - ১০০

% 

[২.২] কভ মকিমো/কভ মচোযীযদয ভবযমোগ 

প্রভিকোয ব্যফস্থো এফং ভর্অযএ 

পটওয়যোয ভফলয়ক প্রভেি অযয়োর্ন 

[২.২.১] প্রভেি 

অযয়োভর্ি 

ংখ্যো ৫ - - ৪ ৩ ২ ১ - ১ 

[২.৩] ত্রৈভোভক ভবভত্তযি ভযফীেি এফং 

ত্রৈভোভক ভযফীেি প্রভিযফদন ঊর্ধ্মিন 

কর্তমযেয ভনকট ক্ষপ্রযি 

[২.৩.১] ত্রৈভোভক 

প্রভিযফদন ক্ষপ্রভযি 

ংখ্যো ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - ২ 

[২.৪] ভবযমোগ প্রভিকোয ব্যফস্থোনো 

ভফলযয় ক্ষিকযোল্ডোযগযিয ভন্বযয় 

ফভিকযি বো 

[২.৪.১] বো নুভষ্ঠি ংখ্যো ৪ - - ২ ১ - - - ১ 

 



সবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কম ম-তরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

২য় ত্রৈমাতক (ক্টাবর-তিক্ম্বর/২০২১) গ্রগতি প্রতিক্বদন 

 

দপ্তর/ংস্থার নামঃ বাংাক্দল প্রাতিম্পদ গক্বিা আনতিটিউট                                                                             মন্ত্রিায়/তবভাক্গর নামঃ মৎস্য ও প্রাতিম্পদ মন্ত্রিায় 

 

কায মক্রক্মর 

সেৈ 

মান কায মক্রম কম মম্পাদন সূচক একক কম মম্পাদন 

সূচক্কর মান 

প্রকৃি 

র্মন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃি 

র্মন 

২০২০-

২১ 

েযমাৈা ২০২১-২০২২ র্মন 

াধারি তি 

উত্তম 

উত্তম চতি 

মান 

চতি 

মাক্নর 

তনক্ে 

১০০% ৯০% ৮০

% 

৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাতিষ্ঠাতনক ১০ [১.১] সবা প্রদান প্রতিশ্রুতি 

তরবীেি কতমটির তদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

[১.১.১] তদ্ধান্ত বাস্তবাতয়ি % ৫ - - ১০০% ৯০% ৮০

% 

৭০% - ১০০% 

[১.২] সবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ত্রৈমাতক 

তভতত্তক্ি ানাগাদকরি 

[১.২.১] ওক্য়বাআক্ট প্রতি 

ত্রৈমাতক্ক ানাগাদকৃি 

ংখ্যা ৫ - - ৪ ৩ - - - ২ 

েমিা 

র্মন ও 

তরবীেি 

১৫ [২.১] সবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবয়ক 

প্রতলেি অক্য়ার্ন 

[১.১.১] প্রতলেি অক্য়াতর্ি ংখ্যা ১০ - - ৪ ৩ ২ ১ - ১ 

[২.২] সবা প্রদান তবক্য় 

সিকক্াল্ডারগক্ির মন্বক্য় 

বতিকরি ভা অক্য়ার্ন 

[১.৩.১] বতিকরি ভা 

নুতষ্ঠি 

ংখ্যা ৫ - - ২ ১ - - - ১ 

 



তথ্য ধিকার ধিষয়ে ২০২১-২২ র্ থিছয়রর িাধষ থক কর্ থপধরকল্পনা 

২ে ত্রৈর্াধসক (য়টাির-ধিয়সম্বর/২০২১) গ্রগধত প্রধতয়িদন 

 

দপ্তর/সংস্থার নার্ঃ িাংলায়দশ প্রাধিসম্পদ গয়িষিা আনধিটিউট                                                                                           র্ন্ত্রিালে/ধিভায়গর নার্ঃ র্ৎস্য ও প্রাধিসম্পদ র্ন্ত্রিালে 

 

কর্ থসম্পাদয়নর 

ক্ষেৈ 

র্ান কার্ থক্রর্ কর্ থসম্পাদন সূচক একক কর্ থসম্পাদন 

সূচয়কর র্ান 

প্রকৃত 

জথন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

জথন 

২০২০-

২১ 

লেযর্াৈা ২০২১-২০২২ জথন 

সািারি ধত 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলধত 

র্ান 

চলধত 

র্ায়নর 

ধনয়ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাধতষ্ঠাধনক ১০ [১.১] তথ্য ধিকার অআন নুর্ােী 

ধনি থাধরত সর্য়ের র্য়ে তথ্য প্রদান 

[১.১.১] ধনি থাধরত সর্য়ের 

র্য়ে তথ্য প্রদানকৃত 

% ১০   ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% 

 

 

 

 

 

 

সের্তা বৃধি 

১৫ [১.২] স্বপ্রয়িাধদতভায়ি প্রকাশয়র্াগ্য 

তথ্য হালনাগাদ কয়র ওয়েিসাআয়ট 

প্রকাশ 

[১.২.১] হালনাগাদকৃত তথ্য 

ওয়েিসাআয়ট প্রকাধশত  

তাধরখ ০৩   ৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- ২৯-১২-

২০২১ 

[১.৩] িাধষ থক প্রধতয়িদন প্রকাশ [১.৩.১] িাধষ থক প্রধতয়িদন 

প্রকাধশত 

তাধরখ ০৩   ১৫-১০-

২০২১ 

১৫-

১১-

২০২১ 

১৫-

১২-

২০২১ 

- - ১৪-১০-

২০২১ 

[১.৪] তথ্য ধিকার অআন, ২০০৯ 

এর ৫ িারা নুসায়র র্ািতীে তয়থ্যর 

কযাটাগধর ও কযাটালগ ত্রতধর/ 

হালনাগাদকরি 

[১.৪.১] তয়থ্যর কযাটাগধর ও 

কযাটালগ 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত 

তাধরখ ০৩   ৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- ২৯-১২-

২০২১ 

[১.৫] তথ্য ধিকার অআন ও 

ধিধিধিিান সম্পয়কথ জনসয়চতনতা 

বৃধিকরি 

[১.৫.১] প্রচার কার্ থক্রর্ 

সম্পন্ন 

কার্ থক্রয়র্র 

সংখ্যা 

০৩   ৩ ২ ১ - - ১ 



[১.৬] তথ্য ধিকার ধিষয়ে 

কর্ থকতথায়দর প্রধশেি অয়োজন 

[১.৬.১] প্রধশেি অয়োধজত প্রধশেয়ির 

সংখ্যা 

০৩   ৩ ২ ১ - - ১ 

 


