
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, এিল ১১, ২০২২

বাংলােদশ ািণসদ গেবষণা ইনিউট

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, এিল ১১, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

ি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

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 ৯০

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

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

সংা ৪ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ১০০

[৩.৩] খামারী/উোাগণেক
ািণসদ সিকত পরামশ  সবা
দান

[৩.৩.১] পরামশ  দানত
খামারী/উোা

সংা ২ ৭০০ ৬০০ ৫০০ ৪০০ ৩০০ ২৪০

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

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



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, এিল ১১, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

ি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

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
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দপ্তয/ংস্থায জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০২১-২০২২ 

৩য় ত্রৈভার  (জানুয়ারয-ভাচ ম/২০২২) গ্রগরত প্ররতবফদন 

দপ্তয/ংস্থায নাভঃ ফাংরাবদ প্রারিম্পদ গবফলিা আনরিটিউট                                                                             ভন্ত্রিারয়/রফবাবগয নাভঃ ভৎস্য ও প্রারিম্পদ ভন্ত্রিারয় 

 

 

 াম মক্রবভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

সূচব য 

ভান 

এ   ফাস্তফায়বনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যারি/দ 

২০২১-২০২২ 

র্ মফছবযয 

রক্ষ্যভাৈা 

ফাস্তফায়ন গ্রগরত রযফীক্ষ্ি, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাৈা 

/জমন 

১ভ 

ক ায়াট মায 

২য় 

ক ায়াট মায 

৩য় 

ক ায়াট মায 

৪র্ ম 

ক ায়াট মায 

কভাট 

জমন 

রজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যফস্থা……………………………………………২২ 

১.১ ত্রনরত তা 

 রভটিয বা 

অবয়াজন 

বা 

অবয়ারজত 

৪ ংখ্যা অফায়  

ত্রনরত তা  রভটি 

৪ রক্ষ্যভাৈা ১ ১ ১ ১    

জমন ১ ১ ১   

১.২ ত্রনরত তা 

 রভটিয বায 

রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

 

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

৬ % ত্রনরত তা  রভটি ১০০% রক্ষ্যভাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

জমন ১০০% ১০০% ১০০%   

১.৩ সুান 

প্ররতষ্ঠায রনরভত্ত 

ংীজবনয 

(stakehold

ers) ংগ্রবি 

বা  

নুরষ্ঠত বা ২ ংখ্যা রতরযি 

রযচার  

৪ রক্ষ্যভাৈা ১ ১ ১ ১    

জমন ০ ০ ০   

১.৪ শুদ্ধাচায 

ংক্রান্ত প্ররক্ষ্ি 

অবয়াজন 

প্ররক্ষ্ি 

অবয়ারজত 

২ ংখ্যা রফবাগীয় প্রধান 

প্ররক্ষ্ি, 

রয ল্পনা প্রযুরি 

রযক্ষ্ি রফবাগ 

২ রক্ষ্যভাৈা ১ ১     প্ররত ব্যাবচ ৩০ জন 

 বয দুআ ব্যাবচ ৬০ 

জন। 

জমন ০  ২    

১.৫  ভ ম-রযবফ 

উন্নয়ন 

উন্নত  ভ ম-

রযবফ 

২ ংখ্যা ও 

তারযখ 

রতরযি 

রযচার  

 

২ 

ও 

৩০/৯/২০২১  

৩০/১২/২০২১ 

রক্ষ্যভাৈা ১ 

ও 

৩০/৯/২০২১ 

১ 

ও 

৩০/১২/২০২

১ 

    ১। ক ারবড-১৯ 

প্ররতবযাধ ংক্রান্ত 

 াম মক্রভ। 

২। রপ বফবনয 

াভবন ফুবরয 

ফাগান ত্রতযী  যা। 

জমন ১ 

ও 

৩০/৯/২০২১ 

১ ও 

৩০/১২/২০২

১ 
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 াম মক্রবভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

সূচব য 

ভান 

এ   ফাস্তফায়বনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যারি/দ 

২০২১-২০২২ 

র্ মফছবযয 

রক্ষ্যভাৈা 

ফাস্তফায়ন গ্রগরত রযফীক্ষ্ি, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাৈা 

/জমন 

১ভ 

ক ায়াট মায 

২য় 

ক ায়াট মায 

৩য় 

ক ায়াট মায 

৪র্ ম 

ক ায়াট মায 

কভাট 

জমন 

রজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৬ জাতীয় 

শুদ্ধাচায ক ৌর 

 ভ ম-রয ল্পনা, 

২০২১-২০২২ ও 

ত্রৈভার  

রযফীক্ষ্ি 

প্ররতবফদন ংরিষ্ট 

ভন্ত্রিারবয় দারখর 

ও স্ব স্ব 

ওবয়ফাআবট 

অবরাড যি 

 ভ ম-

রয ল্পনা ও 

ত্রৈভার  

প্ররতবফদন 

দারখরকৃত ও 

অবরাডকৃ

ত 

১ তারযখ রতরযি 

রযচার / রিভ 

এনাররি 

২০/৬/২০২১ 

এফং 

১৭/১০/২০২১ 

১৬/১/২০২২ 

১৭/৪/২০২২ 

১৭/৭/২০২২ 

রক্ষ্যভাৈা ১৭/১০/২০২

১ 

১৬/১/২০২২ ১৭/৪/২০২

২ 

১৭/৭/২০২

২ 

   

জমন ১৪/১০/২০২

১ 

১১/১/২০২২ ১৩/৪/২০২

২ 

  

১.৭ অওতাধীন 

অঞ্চরর /ভাঠ 

ম মাবয়য  াম মারয় 

(প্রবমাজয কক্ষ্বৈ) 

 র্তম  দারখরকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচায 

ক ৌর  ভ ম-

রয ল্পনা ও 

রযফীক্ষ্ি 

প্ররতবফদবনয ওয 

রপডব্যা  প্রদান 

 

রপডব্যা  

বা/ 

 ভ মারা 

নুরষ্ঠত 

৪ তারযখ - - রক্ষ্যভাৈা - - - - - - অঞ্চরর   াম মারয় 

মূবয শুদ্ধাচায 

ংক্রান্ত  র  

 াম মক্রভ কড 

রপ  র্তম  

রযচাররত য়। 

জমন      

১.৮ শুদ্ধাচায 

পুযস্কায প্রদান 

এফং 

পুযস্কাযপ্রাপ্তবদয 

তারর া 

ওবয়ফাআবট 

প্র া 

 

 

প্রদত্ত পুযস্কায ১ তারযখ রতরযি 

রযচার  

 

৩০/৬/২০২২     ৩০/৬/২০২

২ 
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 াম মক্রবভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

সূচব য 

ভান 

এ   ফাস্তফায়বনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যারি/দ 

২০২১-২০২২ 

র্ মফছবযয 

রক্ষ্যভাৈা 

ফাস্তফায়ন গ্রগরত রযফীক্ষ্ি, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাৈা 

/জমন 

১ভ 

ক ায়াট মায 

২য় 

ক ায়াট মায 

৩য় 

ক ায়াট মায 

৪র্ ম 

ক ায়াট মায 

কভাট 

জমন 

রজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২. অরর্ ম  ব্যফস্থানা উন্নয়ন ব্যফস্থা……………………………………………৮ 

 

২.১ ২০২১-২২ র্ ম 

ফছবযয ক্রয়-

রয ল্পনা 

(প্র বল্পয 

নুবভারদত ফারল ম  

ক্রয় রয ল্পনা) 

ওবয়ফাআবট 

প্র া 

 

ক্রয়-

রয ল্পনা 

ওবয়ফাআবট 

প্র ারত 

২ তারযখ রতরযি 

রযচার / 

প্র ল্প রযচার  

৩০/৯/২০২১ রক্ষ্যভাৈা ৩১/৯/২০২১       

জমন ৩০/৯/২০২১     

২.২ প্র বল্পয 

PIC বা 

অবয়াজন 

বা 

অবয়ারজত 

২ ংখ্যা রফবাগীয় প্রধান 

প্ররক্ষ্ি, 

রয ল্পনা প্রযুরি 

রযক্ষ্ি রফবাগ 

/প্র ল্প রযচার  

 

১০ রক্ষ্যভাৈা ২  ২ ২ ২    

জমন ২ ০ ৪   

২.৩ ফারল ম  উন্নয়ন 

 ভ মসূরচ ফাস্তফায়ন 

ফারল ম  

উন্নয়ন 

 ভ মসূরচ 

ফাস্তফারয়ত 

 

২ % রতরযি 

রযচার / 

প্র ল্প রযচার  

১০০% রক্ষ্যভাৈা ১০% ২০% ৩০% ৪০%    

জমন ৮.৬৩%  ২৩.১৯% ৩৭.৫২%   

২.৪ প্র ল্প ভারপ্ত 

কবল প্র বল্পয 

ম্পদ (মানফান, 

 রম্পউটায, 

অফাফৈ 

আতযারদ) রফরধ 

কভাতাবফ  স্তান্তয 

 যা 

প্র বল্পয 

ম্পদ রফরধ 

কভাতাবফ  

স্তান্তরযত 

২ তারযখ রতরযি 

রযচার / 

প্র ল্প রযচার  

 রক্ষ্যভাৈা    ৩০/৬/২০২

২ 

  ১। কডআযী গবফলিা 

উন্নয়ন প্র ল্প 

(জুন/২০২১ ভাপ্ত) 

২। কযড রচটাগাং 

 যাবটর উন্নয়ন ও 

ংযক্ষ্ি  প্র ল্প 

(২য় ম মায়)( 

রডবম্বয/ ২০২১ 

ভাপ্ত) 

৩। ফাংরাবদব 

জমন      
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 াম মক্রবভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

সূচব য 

ভান 

এ   ফাস্তফায়বনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যারি/দ 

২০২১-২০২২ 

র্ মফছবযয 

রক্ষ্যভাৈা 

ফাস্তফায়ন গ্রগরত রযফীক্ষ্ি, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাৈা 

/জমন 

১ভ 

ক ায়াট মায 

২য় 

ক ায়াট মায 

৩য় 

ক ায়াট মায 

৪র্ ম 

ক ায়াট মায 

কভাট 

জমন 

রজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

Global 

Health 

Security 

Agenda 

(GHSA) এয  

রক্ষ্য জমবন 

যারিভাআবক্রারফয়া

র কযরজিযান্স এফং 

জুবনার প্ররতবযাধ 

প্র ল্প(ববেম্বয/২০

২১ ভাপ্ত) 

 

৩. শুদ্ধাচায ংরিষ্ট এফং দুনীরত প্ররতবযাবধ ায়  ন্যান্য  াম মক্রভ…………………………৩০ (গ্রারধ ায রবরত্তবত নুযনতভ াঁচটি  াম মক্রভ) 

৩.১ রটিবজন 

চাট মায নুমায়ী 

রনরদ মষ্ট ভবয়য 

ভবে কফা প্রদান 

রনরিত  যা 

 

কফা প্রদান 

রনরিত যি  

৬ % রতরযি 

রযচার   

১০০ রক্ষ্যভাৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

জমন ১০০ ১০০ ১০০   

৩.২ অঞ্চরর  

ক ন্দ্র রযদ মন ও 

প্ররতবফদন কপ্রযি 

 

অঞ্চরর  

ক ন্দ্র 

রযদ মন 

৬ ংখ্যা ভারযচার /

রতরযি রযচার  

৪ রক্ষ্যভাৈা ১ ১ ১ ১    

জমন ১  ১ ১   

৩.৩ গিশুনানী 

অবয়াজন 

 

গিশুনানী 

অবয়াজন 

৬ ংখ্যা রতরযি 

রযচার  

১ রক্ষ্যভাৈা    ১    

জমন      

৩.৪ প্রকৃত 

খাভাযী/বি  

কাল্ডাযবদয 

প্ররক্ষ্ি  াম মক্রভ 

রযফীক্ষ্ি  

 

রযফীক্ষ্ি 

ম্পন্নকৃত  

৬ ংখ্যা ভারযচার /

রতরযি 

রযচার / 

রফবাগীয় প্রধান 

/প্র ল্প রযচার  

৮ রক্ষ্যভাৈা ২ ২ ২ ২    

জমন ২  ২ ২   
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 াম মক্রবভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

সূচব য 

ভান 

এ   ফাস্তফায়বনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যারি/দ 

২০২১-২০২২ 

র্ মফছবযয 

রক্ষ্যভাৈা 

ফাস্তফায়ন গ্রগরত রযফীক্ষ্ি, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাৈা 

/জমন 

১ভ 

ক ায়াট মায 

২য় 

ক ায়াট মায 

৩য় 

ক ায়াট মায 

৪র্ ম 

ক ায়াট মায 

কভাট 

জমন 

রজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৫ নতুন 

কমাগদান াযী 

 ভ ম তমা/ ভ মচাযী

কদয কমাগদাবনয 

ভয় রনবজয ও 

রযফাবযয ম্পদ 

রফফযিী দারখর 

ম্পদ 

রফফযিী 

দারখর 

৬ % রতরযি 

রযচার / 

রফবাগীয় প্রধান 

১০০ রক্ষ্যভাৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

জমন ১০০  ১০০ ১০০    

রফঃদ্রঃ- ক ান ক্ররভব য  াম মক্রভ প্রবমাজয না বত তায  াযি ভন্তব্য  রাবভ উবেখ  যবত বফ। 

 

 

 



আ-গবর্ন্যান্স ও উদ্ভাফন কভ যরযকল্পনা ২০২১-২২ দপ্তয/ংস্থা ম যায়েয রপয়য জর্ন্ 

৩ে ত্রৈভারক (জানুোরয-ভার্ য,২০২২) স্বমূল্যােন প্ররিয়ফদন  

 

দপ্তয/ংস্থায নাভঃ ফাংরায়দ প্রারিম্পদ গয়ফলিা আনরিটিউট                                                                             ভন্ত্রিারে/রফবায়গয নাভঃ ভৎস্য ও প্রারিম্পদ ভন্ত্রিারে 

 

ক্রভ কভ যম্পাদন ক্ষেৈ ভান কাম যক্রভ কভ যম্পাদন সূর্ক একক কভ যম্পাদন 

সূর্য়কয ভান 

রেযভাৈা ২০২১-২০২২ জযন 

াধাযি উত্তভ র্ররি ভান  

১০০% ৮০% ৬০%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০  

১ [১] আ-গবর্ন্যান্স ও উদ্ভাফন 

ংক্রান্ত কাম যক্রভ ফাস্তফােন 

ক্ষজাযদাযকযি 

২৯ [১.১] উদ্ভাফনী ধাযিা ফাস্তফােন [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাফনী ধাযিা 

ফাস্তফারেি 

িারযখ ৫ ১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ ১৫/০৩/২০২২ 

[১.২] ক্ষফা রজকযি [১.২.১] একটি ক্ষফা রজকৃি িারযখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ ২৩/০২/২০২২ 

[১.৩] ক্ষফা রিরজটাআয়জন [১.৩.১] ন্যযনিভ একটি ক্ষফা 

রিরজটাআজকৃি 

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

[১.৪] আিঃপূয়ফ য ফাস্তফারেি 

উদ্ভাফনী ধাযিা, রজকৃি ও 

রিরজটাআজকৃি ক্ষফা ংক্রান্ত 

ম যায়রার্না বা 

[১.৪.১] বা অয়োরজি িারযখ ৪ ৩০/০৮/২০২১ ১৫/০৯/২০২১ ৩০/০৯/২০২১ ২৯/০৮/২০২১ 

[১.৫] আ-নরিয ব্যফায বৃরি [১.৫.১] আ-পাআয়র ক্ষনাট রনষ্পরত্তকৃি % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% ৮৫% 

[১.৬] ৪ি য রল্প রফপ্লয়ফয র্যায়রঞ্জ 

ক্ষভাকায়ফরাে কযিীে রফলয়ে 

ফরিকযি বা/কভ যারা 

অয়োজন 

[১.৬.১] বা/কভ যারা অয়োরজি ংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ ১ 

২ [২] প্রারিষ্ঠারনক দেিা 

বৃরি 

২১ [২.১] িথ্য ফািােন 

ারনাগাদকযি 

[২.১.১] িথ্য ফািােয়ন কর ক্ষফা 

ফক্স ারনাগাদকৃি 

ংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ ৩ 

[২.১.২] রফরবন্ন প্রকানা ও িথ্যারদ 

িথ্য ফািােয়ন প্রকারি 

ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ ৩ 

[২.২] আ-গবর্ন্যান্স ও উদ্ভাফন 

কভ যরযকল্পনা ফাস্তফােন 

[২.২.১] কভ যরযকল্পনা ফাস্তফােন 

ংক্রান্ত প্ররেি অয়োরজি 

ংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ ২ 



[২.২.২] আ-গবর্ন্যান্স কভ যরযকল্পনা 

ফাস্তফােয়নয জর্ন্ ফযাদ্দকৃি ি য 

ব্যরেি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ৩.৫৩%  

[২.২.৩] কভ যরযকল্পনা ফাস্তফােন 

গ্রগরি ম যায়রার্না ংক্রান্ত বা 

অয়োরজি 

ংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ ৪ 

[২.২.৪] কভ যরযকল্পনায ধ যফারল যক 

স্ব-মূল্যােন প্ররিয়ফদন ভরন্ত্ররযলদ 

রফবায়গ/ঊর্ধ্যিন কর্তযয়েয রনকট 

ক্ষপ্ররযি 

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

[২.২.৫] ক্ষদয়/রফয়দয় ফাস্তফারেি 

ন্যযনিভ একটি উয়যাগ রযদ যনকৃি 

ংখ্যা ৩ ৩০/০৫/২০২২ ৩০/০৬/২০২২ -  

 

 



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

৩য় ত্রৈভোভক (জোনুয়োভয-ভোর্ ম/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 সূর্ক একক কভ মম্পোদন 

সূর্যকয ভোন 

প্রকৃি 

জমন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

জমন 

২০২০-

২১ 

রেযভোৈো ২০২১-২০২২ জমন

োধোযি ভি 

উত্তভ 

উত্তভ র্রভি 

ভোন 

র্রভি 

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 অযরোডকৃি 

ংখ্যো ৫ - - ৪ ৩ - - - ৩ 

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 মর্োযীযদয ভবযমোগ 

প্রভিকোয ব্যফস্থো এফং ভজঅযএ 

পটওয়যোয ভফলয়ক প্রভেি অযয়োজন 

[২.২.১] প্রভেি 

অযয়োভজি 

ং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 - ৩ 

[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 

৩য় ত্রৈমাতক (জানুয়াতর-মার্ ম/২০২২) গ্রগতি প্রতিববদন 

 

দপ্তর/ংস্থার নামঃ বাংাবদল প্রাতিম্পদ গববিা আনতিটিউট                                                                             মন্ত্রিায়/তবভাবগর নামঃ মৎস্য ও প্রাতিম্পদ মন্ত্রিায় 

 

কায মক্রবমর 

সেৈ 

মান কায মক্রম কম মম্পাদন সূর্ক একক কম মম্পাদন 

সূর্বকর মান 

প্রকৃি 

জমন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃি 

জমন 

২০২০-

২১ 

েযমাৈা ২০২১-২০২২ জমন 

াধারি তি 

উত্তম 

উত্তম র্তি 

মান 

র্তি 

মাবনর 

তনবে 

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 

তভতত্তবি ানাগাদকরি 

[১.২.১] ওবয়বাআবট প্রতি 

ত্রৈমাতবক ানাগাদকৃি 

ংখ্যা  ৫ - - ৪ ৩ - - - ৩ 

েমিা 

জমন ও 

তরবীেি 

১৫ [২.১] সবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবয়ক 

প্রতলেি অবয়াজন 

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

[২.২] সবা প্রদান তববয় 

সিকবাল্ডারগবির মন্ববয় 

বতিকরি ভা অবয়াজন 

[১.৩.১] বতিকরি ভা 

নুতষ্ঠি 

ংখ্যা ৫ - - ২ ১ - - - ১ 

 



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

৩ে ত্রৈর্াধসক (জানুোধর-র্ার্ থ/২০২২) গ্রগধত প্রধতয়িদন 

 

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

 

কর্ থসম্পাদয়নর 

ক্ষেৈ 

র্ান কার্ থক্রর্ কর্ থসম্পাদন সূর্ক একক কর্ থসম্পাদন 

সূর্য়কর র্ান 

প্রকৃত 

জথন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

জথন 

২০২০-

২১ 

লেযর্াৈা ২০২১-২০২২ জথন 

সািারি ধত 

উত্তর্ 

উত্তর্ র্লধত 

র্ান 

র্লধত 

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 জনসয়র্তনতা 

বৃধিকরি 

[১.৫.১] প্রর্ার 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 

 


