
বাাংাদেল প্রাণিম্পে গদবিা ইনণিটিউট 

াভার, ঢাকা-১৩৪১ 

 

এণিএ স্বাক্ষরকারী অণিদর কম মম্পােন িণরকল্পনা  (২০২১-২২) 

১ম ত্রৈমাণক প্রণিদবেন (জুাই-সদেম্বর, ২০২১)  

 

কম মম্পােদনর সক্ষৈ কম মম্পােদনর 

সক্ষদৈর মান 

কায মক্রম  কম মম্পােন সূচক  একক  কম মম্পােন 

সূচদকর মান  

ক্ষযমাৈা ও অর্মন মন্তব্য 

ক্ষযমাৈা ১ম ত্রৈমাণদক 

অর্মন 

অর্মদনর 

ার 

এণিএ স্বাক্ষরকারী অণিদর কম মম্পােদনর সক্ষৈ 

[১] প্রাণিম্পদের াণব মক 

উন্নয়দনর দক্ষয গদবিা 

কায মক্রম িণরচানা 

২৫ [১.১] প্রাণিম্পে ম্পণকমি গদবিা বাস্তবাণয়ি গদবিা কায মক্রম াংখ্যা ২৫ ৩০ - 

 

-  

[২] প্রযুণি উদ্ভাবন ও 

স্তান্তর 

১৫ [২.১]  প্রযুণি উদ্ভাবন উদ্ভাণবি প্রযুণি াংখ্যা ১০ ২ - 

 

-  

[২.২] উদ্ভাণবি প্রযুণি স্তান্তর স্তান্তণরি প্রযুণি াংখ্যা ৫ ২ - 

 

-  

[৩] মানবম্পে উন্নয়ি ১০ [৩.১] প্রযুণি স্তান্তদর প্রণলক্ষি প্রোন প্রণলণক্ষি কম মকিমা/ খামারী/ 

উদযািা 

াংখ্যা ৪ ৬৫০ ১৭৭ ২৭.২৩%  

[৩.২] কম মকিমা/কম মচাণর 

/ম্প্রারি কম মকিমা প্রণলক্ষি প্রোন 

প্রণলণক্ষি কম মকিমা/কম মচাণর 

/ম্প্রারি কম মকিমা 

াংখ্যা ৪ ২৫০ - -  

[৩.৩] খামারী/ উদযািাগিদক 

প্রাণিম্পে ম্পণকমি িরামল ম সবা 

প্রোন 

িরামল মপ্রোনকৃি 

খামারী/উদযািা 

াংখ্যা ২ ৭০০ ১৪৯ ২১.২৯%  

[৪] প্রাণিম্পে/ঘাদর 

র্ািাংরক্ষি ও উন্নয়ন 

 

 

১০ [৪.১]  ঘাদর র্াম মপ্লার্ম াংরক্ষি ও 

উন্নয়ন 

াংরণক্ষি ঘাদর র্াম মপ্লার্ম াংখ্যা ৫ ৪৫ - -  

[৪.২] প্রাণিম্পে াংরক্ষি ও উন্নয়ন াংরণক্ষি প্রািীর র্াি াংখ্যা ৫ ৩৬ - -  



কম মম্পােদনর সক্ষৈ কম মম্পােদনর 

সক্ষদৈর মান 

কায মক্রম  কম মম্পােন সূচক  একক  কম মম্পােন 

সূচদকর মান  

ক্ষযমাৈা ও অর্মন মন্তব্য 

ক্ষযমাৈা ১ম ত্রৈমাণদক 

অর্মন 

অর্মদনর 

ার 

এণিএ স্বাক্ষরকারী অণিদর কম মম্পােদনর সক্ষৈ 

[৫] বঙ্গবন্ধুর র্ন্ম 

লিবাণ মকী উিদক্ষয 

ণবদল কায মক্রম ণদদব 

সেইরী খামারীদের র্ন্য 

প্রযুণি ম্প্রারদির অাংল 

ণদদব উন্নি প্রযুণি 

ব্যবার াংক্রান্ত  কায মক্রম  

১০ [৬.১] ণবদল কায মক্রম ণদদব সেইরী 

খামারীদের র্ন্য প্রযুণি ম্প্রারদির 

অাংল ণদদব উন্নি প্রযুণি ব্যবার 

াংক্রান্ত  কায মক্রম 

সেইরী খামারীদের র্ন্য 

প্রযুণি ম্প্রারদির অাংল 

ণদদব উন্নি প্রযুণি 

ব্যবার াংক্রান্ত 

েকুদমদেলন 

িাণরখ ১০ ২০ ণেদম্বর  

২০২১ 

- -  













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

 

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

 

ক্রভ কভ যম্পাদন ক্ষেত্র ভান কাম যক্রভ কভ যম্পাদন সূচক একক কভ যম্পাদন 

সূচয়কয ভান 

রেযভাত্রা ২০২১-২০২২ জযন 

াধাযি উত্তভ চররি 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  

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

[১.৩] ক্ষফা রিরজটাআয়জন [১.৩.১] ন্যযনিভ একটি ক্ষফা 

রিরজটাআজকৃি 

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

[১.৪] আিঃপূয়ফ য ফাস্তফারেি 

উদ্ভাফনী ধাযিা, রজকৃি ও 

রিরজটাআজকৃি ক্ষফা ংক্রান্ত 

ম যায়রাচনা 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%  

[১.৬] ৪ি য রল্প রফপ্লয়ফয চযায়রঞ্জ 

ক্ষভাকায়ফরাে কযিীে রফলয়ে 

ফরিকযি বা/কভ যারা 

অয়োজন 

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

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 ১ 

[২.১.২] রফরবন্ন প্রকানা ও িথ্যারদ 

িথ্য ফািােয়ন প্রকারি 

ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ ১ 

[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] আ-গবর্ন্যান্স কভ যরযকল্পনা % ৩ ৮০% ৭০% ৬০%  



ফাস্তফােয়নয জর্ন্ ফযাদ্দকৃি ি য 

ব্যরেি 

[২.২.৩] কভ যরযকল্পনা ফাস্তফােন 

গ্রগরি ম যায়রাচনা ংক্রান্ত বা 

অয়োরজি 

ংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ ১ 

[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  

[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 

 

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

 

কোম মক্রযভয 

ক্ষেত্র 

ভোন কোম মক্রভ কভ মম্পোদন সূচক একক কভ মম্পোদন 

সূচযকয ভোন 

প্রকৃি 

র্মন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

র্মন 

২০২০-

২১ 

রেযভোত্রো 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 ত্রত্রভোভক ভবভত্তযি 

োরনোগোদকযি 

[১.১.১] ভনক ও অভর 

কভ মকিমোয িথ্য 

োরনোগোদকৃি এফং 

ওযয়ফোআযট অযরোডকৃি 

ংখ্যো ৫ - - ৪ ৩ - - - ১ 

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% - ৭৫% 

[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 -  

[২.৩] ত্রত্রভোভক ভবভত্তযি ভযফীেি এফং 

ত্রত্রভোভক ভযফীেি প্রভিযফদন ঊর্ধ্মিন 

কর্তমযেয ভনকট ক্ষপ্রযি 

[২.৩.১] ত্রত্রভোভক 

প্রভিযফদন ক্ষপ্রভযি 

ংখ্যো ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - ১ 

[২.৪] ভবযমোগ প্রভিকোয ব্যফস্থোনো 

ভফলযয় ক্ষিকযোল্ডোযগযিয ভন্বযয় 

ফভিকযি বো 

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

 



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

 

দপ্তর/ংস্থার নামঃ বাংাদদল প্রাতিম্পদ গদবিা আনতিটিউট                                                                             মন্ত্রিায়/তবভাদগর নামঃ মৎস্য ও প্রাতিম্পদ মন্ত্রিায় 

 

কায মক্রদমর 

সেত্র 

মান কায মক্রম কম মম্পাদন সূচক একক কম মম্পাদন 

সূচদকর মান 

প্রকৃি 

র্মন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃি 

র্মন 

২০২০-

২১ 

েযমাত্রা ২০২১-২০২২ র্মন 

াধারি তি 

উত্তম 

উত্তম চতি 

মান 

চতি 

মাদনর 

তনদে 

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% - ৭৫% 

[১.২] সবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ত্রত্রমাতক 

তভতত্তদি ানাগাদকরি 

[১.২.১] ওদয়বাআদট প্রতি 

ত্রত্রমাতদক ানাগাদকৃি 

ংখ্যা ৫ - - ৪ ৩ - - - ১ 

েমিা 

র্মন ও 

তরবীেি 

১৫ [২.১] সবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবয়ক 

প্রতলেি অদয়ার্ন 

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

[২.২] সবা প্রদান তবদয় 

সিকদাল্ডারগদির মন্বদয় 

বতিকরি ভা অদয়ার্ন 

[১.৩.১] বতিকরি ভা 

নুতষ্ঠি 

ংখ্যা ৫ - - ২ ১ - - -  

 



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

 

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

 

কর্ থসম্পাদয়নর 

ক্ষেত্র 

র্ান কার্ থক্রর্ কর্ থসম্পাদন সূচক একক কর্ থসম্পাদন 

সূচয়কর র্ান 

প্রকৃত 

জথন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

জথন 

২০২০-

২১ 

লেযর্াত্রা 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 

-  

[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 ততধর/ 

হালনাগাদকরি 

[১.৪.১] তয়থ্যর কযাটাগধর ও 

কযাটালগ 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত 

তাধরখ ০৩   ৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

-  

[১.৫] তথ্য ধিকার অআন ও 

ধিধিধিিান সম্পয়কথ জনসয়চতনতা 

বৃধিকরি 

[১.৫.১] প্রচার কার্ থক্রর্ 

সম্পন্ন 

কার্ থক্রয়র্র 

সংখ্যা 

০৩   ৩ ২ ১ - -  



[১.৬] তথ্য ধিকার ধিষয়ে 

কর্ থকতথায়দর প্রধশেি অয়োজন 

[১.৬.১] প্রধশেি অয়োধজত প্রধশেয়ির 

সংখ্যা 

০৩   ৩ ২ ১ - -  

 


