
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ০৭, ২০২২

বাংলােদশ ািণসদ গেবষণা ইনিউট

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ০৭, 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 ৩০

২
ি উাবন ও
হার

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

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



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ০৭, 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%

৩ মানবসদ উয়ন ১০

[৩.১] ি হাের িশণ
দান

[৩.১.১] িশিত
কম কতা/খামারী/ উোা

সংা ৪ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৬০

কািভড-১৯
সংা িবিধ
িনেষধ িশিথল
হওয়ায় ি
িশেণ
খামারীেদর আহ
ও চািহদার
িেত বিশ
সংক খামারীেক
িশণ দয়া হয়।

[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 ৯০

২০২১-২২ অথ 
বছের ৪২ জন
বািনক কম কতা
িনেয়াগ া
হওয়ায় কম কতা
িশেণ
িশণাথর
সংা ি
পেয়েছ।

[৩.৩] খামারী/উোাগণেক
ািণসদ সিকত পরামশ 
সবা দান

[৩.৩.১] পরামশ  দানত
খামারী/উোা

সংা ২ ৭০০ ৬০০ ৫০০ ৪০০ ৩০০ ২৭৯

কািভড-১৯
সংা িবিধ
িনেষধ িশিথল
হওয়ায় অিধক
সংক খামারী ও
উোা
িবএলআরআই
মণ কেরেছন।



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ০৭, 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%

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 ৪৫

[৪.২] ািণসদ সংরণ ও
উয়ন

[৪.২.১] সংরিত াণীর জাত সংা ৫ ৩৬ ৩৫ ৩৬

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

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%



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ০৭, 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 

 ৪র্ ম ত্রৈভার  (এরির-জুন, ২০২২) গ্রগরত িরতবফদন 

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

 

 াম মক্রবভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

সূচব য 

ভান 

এ   ফাস্তফায়বনয 

দারয়ত্বিাপ্ত 

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  

 ও 

 রক্ষ্যভাৈা 

জমন/জমবনয 

তারযখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. িারতষ্ঠারন  ব্যফস্থা……………………………………………২২ 

১.১ ত্রনরত তা 

 রভটিয বা 

অবয়াজন 

বা 

অবয়ারজত 

৪ ংখ্যা অফায়  

ত্রনরত তা  রভটি 

৪ রক্ষ্যভাৈা ১ ১ ১ ১  ৪ 

ও 

২২/০৯/২০২১, 

২৩/১২/২০২১, 

২৯/৩/২০২২ 

ও 

১৪/০৬/২০২২ 

ররঃ তারযবখ 

কভাট ৪ টি বা 

অবয়ারজত 

বয়বছ। 

 

জমন ১ ১ ১ ১  

১.২ ত্রনরত তা 

 রভটিয বায 

রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

 

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

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

ও 

ত্রনরত তা 

 রভটিয বায 

 র রদ্ধান্ত 

ফাস্তফারয়ত 

বয়বছ। 

 

জমন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

১.৩ সুান 

িরতষ্ঠায রনরভত্ত 

ংীজবনয 

(stakeholde

rs) ংগ্রবি 

নুরষ্ঠত বা ২ ংখ্যা রতরযি 

রযচার  

৪ রক্ষ্যভাৈা ১ ১ ১ ১  ২ 

ও 

০৪/০৪/২০২২, 

২০/০৪/২০২২, 

২৪/০৫/২০২ ও 

 

জমন ০ ০ ০ ৪  

https://blri.portal.gov.bd/sites/default/files/files/blri.portal.gov.bd/page/57684c0d_33b3_4e22_9bbd_75c6f526665e/2020-08-06-16-08-bc717dc59bd4884b9da3b4fd2e6c7d38.pdf
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 াম মক্রবভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

সূচব য 

ভান 

এ   ফাস্তফায়বনয 

দারয়ত্বিাপ্ত 

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  

 ও 

 রক্ষ্যভাৈা 

জমন/জমবনয 

তারযখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

বা  ১২/০৬/২০২২ 

ররঃ তারযবখ 

কভাট ৪ টি বা 

নুরষ্ঠত 

বয়বছ।  

১.৪ শুদ্ধাচায 

ংক্রান্ত িরক্ষ্ি 

অবয়াজন 

িরক্ষ্ি 

অবয়ারজত 

২ ংখ্যা রফবাগীয় িধান 

িরক্ষ্ি, রয ল্পনা 

িযুরি রযক্ষ্ি 

রফবাগ 

২ রক্ষ্যভাৈা ১ ১    ২ 

ও 

২৮/১০/২০২১ 

ও 

২৯/১২/২০২১ 

ররঃ তারযবখ 

কভাট ২ টি 

িরক্ষ্ি 

নুরষ্ঠত 

বয়বছ। 

িরত 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 

৩০/৯/২০২

১ 

১ 

ও 

৩০/১২/২০

২১ 

   ২ 

ও 

৩০/৯/২০২১ ও 

৩০/১২/২০২১ 

ররঃ তারযবখ 

উন্নত  ভ ম 

রযবফ  যায 

রনরভবত্ত ২টি 

 াম মক্রভ 

ফাস্তফায়ন  যা 

বয়বছ। 

 

 

 

 

১। ক ারবড-

১৯ িরতবযাধ 

ংক্রান্ত 

 াম মক্রভ। 

২। রপ 

বফবনয 

াভবন 

ফুবরয ফাগান 

ত্রতযী  যা। 

জমন ১ 

ও 

৩০/৯/২০২

১ 

১ ও 

৩০/১২/২০

২১ 
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 াম মক্রবভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

সূচব য 

ভান 

এ   ফাস্তফায়বনয 

দারয়ত্বিাপ্ত 

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  

 ও 

 রক্ষ্যভাৈা 

জমন/জমবনয 

তারযখ 

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 

িরতবফদন ংরিষ্ট 

ভন্ত্রিারবয় দারখর ও 

স্ব স্ব ওবয়ফাআবট 

অবরাড যি 

 ভ ম-

রয ল্পনা ও 

ত্রৈভার  

িরতবফদন 

দারখরকৃত ও 

অবরাডকৃত 

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 

 ১ 

ও  

ত্রৈভার  

রবরত্তবত কভাট 

৪ ফায 

ত্রৈভার  

িরতবফদন 

দারখরকৃত ও 

অবরাডকৃত 

 

জমন ১৪/১০/২০২

১ 

১১/১/২০২২ ১৩/৪/২০২

২ 

৬/৭/২০২

২ 

 

১.৭ অওতাধীন 

অঞ্চরর /ভাঠ 

ম মাবয়য  াম মারয় 

(িবমাজয কক্ষ্বৈ) 

 র্তম  দারখরকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচায 

ক ৌর  ভ ম-

রয ল্পনা ও 

রযফীক্ষ্ি 

িরতবফদবনয ওয 

রপডব্যা  িদান 

রপডব্যা  

বা/ 

 ভ মারা 

নুরষ্ঠত 

৪ তারযখ - - রক্ষ্যভাৈা - - - - - ৪ অঞ্চরর  

 াম মারয় 

মূবয 

শুদ্ধাচায 

ংক্রান্ত 

 র  

 াম মক্রভ কড 

রপ  র্তম  

রযচাররত 

য়। 

জমন      

১.৮ শুদ্ধাচায 

পুযস্কায িদান এফং 

পুযস্কাযিাপ্তবদয 

তারর া 

ওবয়ফাআবট ি া 

 

 

িদত্ত পুযস্কায ১ তারযখ রতরযি 

রযচার  

 

৩০/৬/২০২২ রক্ষ্যভাৈা    ৩০/৬/২০

২২ 

 ১ 

ও 

৩০/৬/২০২২ 

ররঃ তারযবখ 

পুযস্কায িদান 

 যা বয়বছ। 

 

 জমন    ৩০/৬/২০

২২ 

 



4 

 

 াম মক্রবভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

সূচব য 

ভান 

এ   ফাস্তফায়বনয 

দারয়ত্বিাপ্ত 

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  

 ও 

 রক্ষ্যভাৈা 

জমন/জমবনয 

তারযখ 

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 (ি বল্পয 

নুবভারদত ফারল ম  

ক্রয় রয ল্পনা) 

ওবয়ফাআবট ি া 

 

ক্রয়-

রয ল্পনা 

ওবয়ফাআবট 

ি ারত 

২ তারযখ রতরযি 

রযচার / 

ি ল্প রযচার  

৩০/৯/২০২১ রক্ষ্যভাৈা ৩১/৯/২০২১     ২ 

ও 

৩০/৯/২০২১ 

তারযবখ  

ক্রয়-রয ল্পনা 

ওবয়ফাআবট 

ি া  যা 

বয়বছ। 

 

জমন ৩০/৯/২০২

১ 

    

২.২ ি বল্পয PIC 

বা অবয়াজন 

বা 

অবয়ারজত 

২ ংখ্যা রফবাগীয় িধান 

িরক্ষ্ি, রয ল্পনা 

িযুরি রযক্ষ্ি 

রফবাগ /ি ল্প 

রযচার  

 

৮  রক্ষ্যভাৈা ২  ২ ২ ২  ২ 

ও 

১২/৯/২০২১, 

১৯/০১/২০২২ 

ও 

২৬/০৫/২০২২ 

ররঃ তারযবখ 

কভাট ৮ টি 

PIC বা 

অবয়াজন  যা 

বয়বছ। 

 

জমন ২ ০ ৪ ২  

২.৩ ফারল ম  উন্নয়ন 

 ভ মসূরচ ফাস্তফায়ন 

ফারল ম  উন্নয়ন 

 ভ মসূরচ 

ফাস্তফারয়ত 

 

২ % রতরযি 

রযচার / 

ি ল্প রযচার  

১০০% রক্ষ্যভাৈা ১০% ২০% ৩০% ৪০%  ২  

ও 

উন্নয়ন  ভ মসূরচ 

ফাস্তফায়ন  যা 

বয়বছ। 

 

 

 

 

জমন ৮.৬৩%  ২৩.১৯% ৩৭.৫২% ৯৮.৪১%  



5 

 

 াম মক্রবভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

সূচব য 

ভান 

এ   ফাস্তফায়বনয 

দারয়ত্বিাপ্ত 

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  

 ও 

 রক্ষ্যভাৈা 

জমন/জমবনয 

তারযখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.৪ ি ল্প ভারপ্ত 

কবল ি বল্পয 

ম্পদ (মানফান, 

 রম্পউটায, 

অফাফৈ 

আতযারদ) রফরধ 

কভাতাবফ  স্তান্তয 

 যা 

ি বল্পয 

ম্পদ রফরধ 

কভাতাবফ  

স্তান্তরযত 

২ তারযখ রতরযি 

রযচার / 

ি ল্প রযচার  

 রক্ষ্যভাৈা    ৩০/৬/২০

২২ 

 ২ 

ও 

কডআযী গবফলিা 

উন্নয়ন ি ল্প 

এফং কযড 

রচটাগাং 

 যাবটর উন্নয়ন 

ও ংযক্ষ্ি  

(২য় ম মায়)  

ি বল্পয ম্পদ 

রফরধ 

কভাতাবফ  

স্তান্তয  যা 

বয়বছ। 

১। কডআযী 

গবফলিা 

উন্নয়ন ি ল্প 

(জুন/২০২১ 

ভাপ্ত) 

২। কযড 

রচটাগাং 

 যাবটর 

উন্নয়ন ও 

ংযক্ষ্ি  

ি ল্প (২য় 

ম মায়)( 

রডবম্বয/ 

২০২১ ভাপ্ত) 

৩।ফাংরাবদ

কGlobal 

Health 

Securit

yAgend

a(GHSA

) এয  রক্ষ্য 

জমবন 

যারিভাআ

কক্রারফয়ার 

কযরজিযান্স 

এফংজুবনার

 িরতবযাধ 

ি ল্প(ববে

ম্বয/২০২১ 

ভাপ্ত) 

জমন      
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 াম মক্রবভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

সূচব য 

ভান 

এ   ফাস্তফায়বনয 

দারয়ত্বিাপ্ত 

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  

 ও 

 রক্ষ্যভাৈা 

জমন/জমবনয 

তারযখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

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

৩.১ রটিবজন 

চাট মায নুমায়ী 

রনরদ মষ্ট ভবয়য 

ভবে কফা িদান 

রনরিত  যা 

 

কফা িদান 

রনরিত যি  

৬ % রতরযি 

রযচার   

১০০ রক্ষ্যভাৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  ৬ 

ও 

রনরদ মষ্ট ভবয়য 

ভবে কফা 

িদান  যা 

বয়বছ। 

 

জমন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

৩.২ অঞ্চরর  

ক ন্দ্র রযদ মন ও 

িরতবফদন কিযি 

 

অঞ্চরর  

ক ন্দ্র 

রযদ মন 

৬ ংখ্যা ভারযচার /রত

রযি রযচার  

৪ রক্ষ্যভাৈা ১ ১ ১ ১  ৬ 

ও  

২৭/০৮/২০২১, 

১১/১১/২০২১,১

৮/০৩/২০২২ 

ও 

২১/০৫/২০২২

ররঃ তারযবখ 

কভাট ৪ ফায 

অঞ্চরর  ক ন্দ্র 

রযদ মন এয 

িরতবফদন 

কিযি  যা 

বয়বছ 

 

জমন ১  ১ ১ ১  

৩.৩ গিশুনানী 

অবয়াজন 

 

গিশুনানী 

অবয়াজন 

৬ ংখ্যা রতরযি 

রযচার  

১ রক্ষ্যভাৈা    ১  ৬ 

ও 

০৯/০৬/২০২২ 

ররঃ তারযবখ 

গিশুনানী 

অবয়াজন  যা 

বয়বছ 

 

 

 

জমন    ১  
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 াম মক্রবভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

সূচব য 

ভান 

এ   ফাস্তফায়বনয 

দারয়ত্বিাপ্ত 

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  

 ও 

 রক্ষ্যভাৈা 

জমন/জমবনয 

তারযখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৪ িকৃত 

খাভাযী/বি  

কাল্ডাযবদয 

িরক্ষ্ি  াম মক্রভ 

রযফীক্ষ্ি  

 

রযফীক্ষ্ি 

ম্পন্নকৃত  

৬ ংখ্যা ভারযচার /রত

রযি রযচার / 

রফবাগীয় িধান 

/ি ল্প রযচার  

৮ রক্ষ্যভাৈা ২ ২ ২ ২  ৬ 

ও 

কভাট ৮ টি 

িরক্ষ্ি 

 াম মক্রভ 

রযফীক্ষ্ি 

িরতবফদন 

কিযি  যা 

বয়বছ। 

 

জমন ২  ২ ২ ২  

৩.৫ নতুন 

কমাগদান াযী 

 ভ ম তমা/ ভ মচাযীবদ

য কমাগদাবনয ভয় 

রনবজয ও 

রযফাবযয ম্পদ 

রফফযিী দারখর 

ম্পদ 

রফফযিী 

দারখর 

৬ % রতরযি 

রযচার / 

রফবাগীয় িধান 

১০০ রক্ষ্যভাৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  ৬ 

ও 

 ভ ম তমা/ 

 ভ মচাযী  র্ত  

রনবজয ও 

রযফাবযয 

ম্পদ রফফযিী 

দারখর  যা 

বয়বছ। 

 

জমন ১০০  ১০০ ১০০ ১০০   

ফ মবভাট িাপ্ত নম্বয ৬০  

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

 

 

 



আ- আ গবর্ন্যান্স ও উদ্ভাফন কভ যরযকল্পনা ২০২১-২২ এয ফাস্তফামন গ্রগরি স্বমূল্যামন প্ররিবফদন 

 

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

 

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

সূচবকয ভান 

রেযভাত্রা ২০২১-২০২২ ভাকয 

 ও 

 রেযভাত্রা 

র্যন/র্যবনয 

িারযখ 

া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 ফাস্তফায়ন 

ক্ষর্াযদাযকযি 

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

ধাযিা ফাস্তফারয়ি 

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

ও ১৫/০৩/২০২২ 

ররঃ িারযখ এ 

একটি  নতুন 

উদ্ভাফনী ধাযিা 

ফাস্তফামন কযা 

বমবে। 

 

[১.২] ক্ষফা রর্কযি [১.২.১] একটি ক্ষফা রর্কৃি িারযখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ ৫ 

ও ২৩/০২/২০২২ 

ররঃ  িারযবখ 

একটি ক্ষফা 

রর্কযি কযা 

বমবে। 

 

[১.৩] ক্ষফা রিরর্টাআবর্ন [১.৩.১] ন্যযনিভ একটি ক্ষফা 

রিরর্টাআর্কৃি 

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

ও 

২৯/১২/২০২১ 

ররঃ িারযবখ 



একটি ক্ষফা 

রিরর্টাআবর্ন 

ফাস্তফামন কযা 

বমবে। 

 

[১.৪] আিঃপূবফ য ফাস্তফারয়ি 

উদ্ভাফনী ধাযিা, রর্কৃি ও 

রিরর্টাআর্কৃি ক্ষফা ংক্রান্ত 

ম যাবরাচনা বা 

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

 ও 

২৯/০৮/২০২১ 

ররঃ িারযবখ ক্ষফা 

ংক্রান্ত 

ম যাবরাচনা বা 

অবয়ারর্ি 

বয়বে 

[১.৫] আ-নরিয ব্যফায বৃরি [১.৫.১] আ-পাআবর ক্ষনাট 

রনষ্পরত্তকৃি 

% ৬ ৮০% ৭০% ৬০% ৬ 

ও 

৮৩.৮৭%  নরি 

আ-পাআবর 

রনষ্পরত্তকযি 

বয়বে 

 

 

[১.৬] ৪ি য রল্প রফপ্লবফয চযাবরঞ্জ 

ক্ষভাকাবফরায় কযিীয় রফলবয় 

ফরিকযি বা/কভ যারা 

অবয়ার্ন 

[১.৬.১] বা/কভ যারা 

অবয়ারর্ি 

ংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ ৪  

ও 

০৩-০১-২০২২, 

১৮-০৫-২০২২, 

১২-০৬-২০২২ ও 

১৯-০৬-২০২২  

ররঃ িারযবখ ক্ষভাট 

৪টি কভ যারা 

অবমারর্ি 

বমবে। 

 



২ [২] প্রারিষ্ঠারনক দেিা 

বৃরি 

২১ [২.১] িথ্য ফািায়ন 

ারনাগাদকযি 

[২.১.১] িথ্য ফািায়বন কর 

ক্ষফা ফক্স ারনাগাদকৃি 

ংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ ৪ 

ও 

ত্রত্রভারক 

রবরত্তবি ক্ষভাট ৪ 

ফায িথ্য 

ফািামবন ক্ষফা 

ফক্স ারনাগাদ  

কযা বমবে। 

 

[২.১.২] রফরবন্ন প্রকানা ও 

িথ্যারদ িথ্য ফািায়বন 

প্রকারি 

ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ ২  

ও 

ত্রত্রভারক 

রবরত্তবি রফরবন্ন 

প্রকানা ও 

িথ্যারদ িথ্য 

ফািায়বন 

প্রকারি বয়বে। 

[২.২] আ-গবর্ন্যান্স ও উদ্ভাফন 

কভ যরযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

[২.২.১] কভ যরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত প্ররেি 

অবয়ারর্ি 

ংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ ৩  

ও 

২৪-১০-২০২১, 

২০-০১-২০২২, 

১৪-০৬-২০২২ ও 

১৫-০৬-২০২২ 

ররঃ িারযখ এ 

ক্ষভাট ৪টি 

প্ররেি নুরষ্ঠি 

বমবে। 

 

[২.২.২] আ-গবর্ন্যান্স 

কভ যরযকল্পনা ফাস্তফায়বনয 

র্র্ন্ ফযাদ্দকৃি ি য ব্যরয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ৩ 

ও 



[২.২.৩] কভ যরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন গ্রগরি ম যাবরাচনা 

ংক্রান্ত বা অবয়ারর্ি 

ংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ ৩ 

ও 

২০-০৬-২০২১, 

২১-১২-২০২১, 

১৫-০৩-২০২২ ও 

০৭-০৪-২০২২ 

ররঃ িারযখ এ 

ক্ষভাট ৪টি বা 

নুরষ্ঠি বমবে। 

[২.২.৪] কভ যরযকল্পনায 

ধ যফারল যক স্ব-মূল্যায়ন 

প্ররিবফদন ভরন্ত্ররযলদ 

রফবাবগ/ঊর্ধ্যিন কর্তযবেয 

রনকট ক্ষপ্ররযি 

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

 ও 

১২/০১/২০২২ 

ররঃ িারযবখ 

কভ যরযকল্পনায 

ধ যফারল যক স্ব-

মূল্যায়ন 

প্ররিবফদন 

ভরন্ত্ররযলদ 

রফবাবগ/ঊর্ধ্যিন 

কর্তযবেয রনকট 

ক্ষপ্রযন কযা 

বয়বে 

[২.২.৫] ক্ষদব/রফবদব 

ফাস্তফারয়ি ন্যযনিভ একটি 

উবযাগ রযদ যনকৃি 

ংখ্যা ৩ ৩০/০৫/২০২২ ৩০/০৬/২০২২ - ৩ 

ও 

৩০/০৫/২০২২ 

ররঃ িারযবখ 

একটি উবযাগ 

রযদ যন কযা 

বয়বে। 

ফ যবভাট প্রাপ্ত নম্বয ৫০ 

 



অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত কর্ ম-পভরকল্পনো, ২০২১-২০২২ এর বোস্তবোয়ন সংক্রোন্ত বোভষ মক অগ্রগভি স্বমুল্যোয়ন প্রভিযবদন 

 

দপ্তর/সংস্থোর নোর্ঃ বোংলোযদশ প্রোভিসম্পদ গযবষিো ইনভিটিউট                                                                             র্ন্ত্রিোলয়/ভবিোযগর নোর্ঃ র্ৎস্য ও প্রোভিসম্পদ র্ন্ত্রিোলয় 

 

কো মক্রযর্র 

ক্ষেত্র 

র্োন কো মক্রর্ কর্ মসম্পোদন সূচক একক কর্ মসম্প

াোদন 

সূচযকর 

র্োন 

প্রকৃি 

অর্মন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃি 

অর্মন 

২০২০-

২১ 

লেযর্োত্রো ২০২১-২০২২ প্রোপ্ত র্োকমস 

ও 

অর্মন/অর্মযনর িোভরখ 
অসোধোরি অভি 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলভি 

র্োন 

চলভি 

র্োযনর 

ভনযে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রোভিষ্ঠোভনক 

ব্যবস্থোপনো 

৫ [১.১] অভিয োগ ভনষ্পভত্ত 

কর্ মকিমো (অভনক) ও 

আভপল কর্ মকিমোর িথ্য 

ওযয়বসোইযট ত্রত্রর্োভসক 

ভিভত্তযি হোলনোগোদকরি 

[১.১.১] অভনক ও 

আভপল কর্ মকিমোর িথ্য 

হোলনোগোদকৃি এবং 

ওযয়বসোইযট 

আপযলোডকৃি 

সংখ্যো ৫ - - ৪ ৩ - - - ৫ 

ও  

অভনক ও আভপল 

কর্ মকিমোর িথ্য 

ওযয়বসোইযট প্রতি 

ত্রত্রর্োভসক ভিভত্তযি 

হোলনোগোদকরো হযয়যে  

পভরবীেি ও 

সের্িোবৃভি 

২০ [২.১] ভনভদ মষ্ট সর্যয় 

অনলোইন/অফলোইযন 

প্রোপ্ত অভিয োগ ভনষ্পভত্ত 

এবং ভনষ্পভত্ত সংক্রোন্ত 

র্োভসক প্রভিযবদন 

ঊর্ধ্মিন কর্তমপে বরোবর 

ক্ষপ্ররি 

[২.১.১] অভিয োগ 

ভনষ্পভত্তকৃি 

% ৮ - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - ৮ 

ও 

ভনধ মোভরি সর্যয়র র্যে 

৯৩.৭৫% অভিয োগ 

ভনষ্পভত্ত করো হযয়যে ও 

ভনষ্পভত্ত সংক্রোন্ত ১২ টি 

র্োভসক প্রভিযবদন ক্ষপ্ররি 

করো হযয়যে।  

[২.২] 

কর্ মকিমো/কর্ মচোরীযদর 

অভিয োগ প্রভিকোর 

ব্যবস্থো এবং ভর্আরএস 

[২.২.১] প্রভশেি 

আযয়োভর্ি 

সংখ্যো ৫ - - ৪ ৩ ২ ১ - ৫  

ও 

গি ২৭/১০/২০২১ ভরঃ, 

১৫/০৩/২০২২ ভরঃ, 



সফটওয়যোর ভবষয়ক 

প্রভশেি আযয়োর্ন 

২৬/০৪/২০২২ ভরঃ এব! 

০৪/০৬/২০২২ ভরঃ 

িোভরযখ ৪ টি প্রভশেি 

আযয়োর্ন করো হযয়যে 

[২.৩] ত্রত্রর্োভসক 

ভিভত্তযি পভরবীেি এবং 

ত্রত্রর্োভসক পভরবীেি 

প্রভিযবদন ঊর্ধ্মিন 

কর্তমপযের ভনকট ক্ষপ্ররি 

[২.৩.১] ত্রত্রর্োভসক 

প্রভিযবদন ক্ষপ্রভরি 

সংখ্যো ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - ২.৬৩  

ও 

৪ বোর ত্রত্রর্োভসক 

ভিভত্তযি পভরবীেি এবং 

৩ টি ত্রত্রর্োভসক 

পভরবীেি প্রভিযবদন 

ঊর্ধ্মিন কর্তমপযের 

ভনকট ক্ষপ্ররি করো হযয়যে 

[২.৪] অভিয োগ 

প্রভিকোর ব্যবস্থোপনো 

ভবষযয় 

ক্ষিকযহোল্ডোরগযির 

সর্ন্বযয় অবভহিকরি 

সিো 

[২.৪.১] সিো অনুভষ্ঠি সংখ্যো ৪ - - ২ ১ - - - ৪ 

ও  

গি ২১/১২/২০২১ ভরঃ 

ও ২২/০৬/২০২২ ভরঃ 

িোভরযখ 

ক্ষিকযহোল্ডোরগযির 

সর্ন্বযয়  

০২ টি অবভহিকরি সিো 

আযয়োর্ন করো হযয়যে 

সর্ বম োট অর্বন=২৪.৬৩ 

 



1 

 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ ম-পতিকল্পনা, ২০২১-২০২২ এি বাস্তবায়ন অগ্রগতিি স্বমূল্যায়ন প্রতিববদন 

 

দপ্তি/েংস্থাি নার্ঃ বাংলাবদশ প্রাতিেম্পদ গববষিা ইনতিটিউট                                                                র্ন্ত্রিালয়/তবভাবগি নার্ঃ র্ৎস্য প্রাতিেম্পদ র্ন্ত্রিালয় 

কর্ মসম্পাদনের 

ক্ষেত্র 

র্াে কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদে সূচক একক কর্ মসম্পাদে 

সূচনকর র্াে 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ র্াকমে 

ও 

লক্ষ্যর্াত্রা অর্মন/অর্মবনি িাতিখ 

অসাধারণ অতি 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলতি 

র্াে 

চলতি র্ানের 

তেনে 

১০০% ৯০

% 

৮০

% 

৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

প্রাতিষ্ঠাতেক ১০ [১.১] ক্ষসবা প্রদাে 

প্রতিশ্রুতি পতরবীেণ 

কতর্টির তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ে 

[১.১.১] তসদ্ধান্ত 

বাস্তবাতয়ি 

% ৫ ১০০% ৯০

% 

৮০

% 

৭০% - ৫ 

ও 

গি ২৯/০৮/২০২১ তরিঃ, 

২০/১২/২০২১ তরিঃ, ২৪/০২/২০২২ 

তরিঃ এবং ২৪/০৫/২০২২ তরিঃ 

িাতরনে ক্ষসবা প্রদাে প্রতিশ্রুতি 

পতরবীেণ কতর্টির সভা অনুতষ্ঠি 

হয়। এসব সভায় গৃহীি তসদ্ধান্ত 

ইনিার্নে ১০০% বাস্তবায়ে করা 

হনয়নে।   

[১.২] ক্ষসবা প্রদাে 

প্রতিশ্রুতি ত্রত্রর্াতসক 

তভতত্তনি হালোগাদকরণ 

[১.২.১] 

ওনয়বসাইনে প্রতি 

ত্রত্রর্াতসনক 

হালোগাদকৃি 

সংখ্যা ৫ ৪ ৩ - - - ৫ 

ও 

গি ৩০/০৯/২০২১ তরঃ, 

২৮/১২/২০২১ তরঃ, ২৯/০৩/২০২২ 

এবং ৩০/০৬/২০২২ তরঃ িাতিবখ 

ইনতিটিউবটি সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি 

হালনাগাদ কিা হবয়বে এবং 
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সেগুবলা ওবয়বোইবট আপবলাড 

কিা হবয়বে।  

সের্িা অর্মে 

ও পতরবীেণ 

১৫ [২.১] ক্ষসবা প্রদাে 

প্রতিশ্রুতি তবষয়ক প্রতিেণ 

আনয়ার্ে 

[১.১.১] প্রতিেণ 

আনয়াতর্ি 

সংখ্যা ১০ ৪ ৩ ২ ১ - ১০ 

ও 

গি ০২/১১/২০২১ তরঃ, 

১৬/০৩/২০২২ তরঃ, ২৪/০৪/২০২২ 

তরঃ এবং ০৫/০৬/২০২২ তরঃ 

িাতিবখ ইনতিটিউবটি কর্ মকিমা ও 

কর্ মচািীবদি উপতস্থতিবি ক্ষসবা 

প্রদাে প্রতিশ্রুতি তবষয়ক ০৪ (চার) 

টি প্রতিেণ আনয়ার্ে করা হনয়নে। 

[২.২] ক্ষসবা প্রদাে তবষনয় 

ক্ষেকনহাল্ডারগনণর 

সর্ন্বনয় অবতহিকরণ সভা 

আনয়ার্ে 

[১.৩.১] 

অবতহিকরণ সভা 

অনুতষ্ঠি 

সংখ্যা ৫ ২ ১ - - - ৫ 

ও 

গি ২১/১২/২০২১ তরিঃ এবং 

২২/০৬/২০২২ তরিঃ িাতরনে ক্ষসবা 

প্রদাে তবষনয় অংিীর্েনদর সর্ন্বনয় 

দুইটি অবতহিকরণ সভা আনয়ার্ে 

করা হনয়নে। 

েব মবর্াট প্রাপ্ত নম্বিঃ ২৫ 
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তথ্য অধিকার ধিষয়ে ২০২১-২২ অর্ থিছয়রর িাধষ থক কর্ থপধরকল্পনা’র িাস্তিােন অগ্রগধতর স্বমূল্যােন প্রধতয়িদন 

দপ্তর/সংস্থার নার্ঃ িাংলায়দশ প্রাধিসম্পদ গয়িষিা ইনধিটিউট                                                                র্ন্ত্রিালে/ধিভায়গর নার্ঃ র্ৎস্য প্রাধিসম্পদ র্ন্ত্রিালে 

কর্ মসম্পাদনের 

ক্ষেত্র 

র্াে কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদে সূচক একক কর্ মসম্পাদে 

সূচনকর র্াে 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ র্াকথস 

ও 

লক্ষ্যর্াত্রা অর্থন/অর্থয়নর তাধরখ 

অসাধারণ অধত উত্তর্ উত্তর্ চলতি 

র্াে 

চলতি 

র্ানের 

তেনে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

প্রাতিষ্ঠাতেক ১০ [১.১] িথ্য অতধকার 

আইে অনুর্ায়ী তেধ মাতরি 

সর্নয়র র্নে িথ্য প্রদাে 

[১.১.১] তেধ মাতরি 

সর্নয়র র্নে িথ্য 

প্রদােকৃি 

% ১০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০ 

ও 

তথ্য অধিকার আইন অনুযােী গত 

অর্ থিছয়র প্রাপ্ত আয়িদন ও আধপল 

আয়িদনসমূহ ধনি থাধরত সর্য়ের 

র্য়ে তথ্য প্রদায়নর র্ােয়র্ 

১০০% ধনষ্পধত্ত করা হয়েয়ছ। 

সের্িা বৃতি ১৫ [১.২] স্বপ্রনণাতদিভানে 

প্রকাশনর্াগ্য িথ্য 

হালোগাদ কনর 

ওনয়েসাইনে প্রকাশ 

[১.২.১] 

হালোগাদকৃি িথ্য 

ওনয়েসাইনে 

প্রকাতশি  

িাতরখ ০৩ ৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 

- ০৩ 

ও 

গত ২৯/১২/২০২১ ধরঃ তাধরয়খ 

ইনধিটিউয়টর স্বপ্রয়িাধদতভায়ি 

প্রকাশয়যাগ্য তয়থ্যর তাধলকা 

হালনাগাদ কয়র ওয়েিসাইয়ট 

প্রকাশ করা হয়েয়ছ।  

[১.৩] োতষ মক প্রতিনেদে 

প্রকাশ 

[১.৩.১] োতষ মক 

প্রতিনেদে প্রকাতশি 

িাতরখ ০৩ ১৫-১০-

২০২১ 

১৫-১১-

২০২১ 

১৫-১২-

২০২১ 

- - ০৩ 

ও 

ইনধিটিউয়টর িাধষ থক প্রধতয়িদন 

ঊর্ধ্থতন কর্তথপক্ষ্ র্ৎস্য ও 
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প্রাধিসম্পদ র্ন্ত্রিালয়ে প্রপ্ররি করা 

হয়েয়ছ ও প্রকাধশত হপ্রেয়ছ। 

[১.৪] িথ্য অতধকার 

আইে, ২০০৯ এর ৫ ধারা 

অনুসানর র্ােিীয় িনথ্যর 

কযাোগতর ও কযাোলগ 

তিতর/ হালোগাদকরণ 

[১.৪.১] িনথ্যর 

কযাোগতর ও 

কযাোলগ 

প্রস্তুিকৃি/হালোগাদ

কৃি 

িাতরখ ০৩ ৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 

- ০৩ 

ও 

গত ২৯/১২/২০২১ ধরঃ তাধরয়খ 

ইনধিটিউয়টর যািতীে তয়থ্যর 

কযাটাগধর অনুসায়র একটি 

কযাটালগ প্রস্তুত করা হয়েয়ছ। 

[১.৫] িথ্য অতধকার 

আইে ও তেতধতেধাে 

সম্পনকম জেসনচিেিা 

বৃতিকরণ 

[১.৫.১] প্রচার 

কার্ মক্রর্ সম্পন্ন 

সংখ্যা ০৩ ৩ ২ ১ - - ০৩ 

ও 

তথ্য অধিকার ধিষয়ে 

র্নসয়েতনতা বৃধিয়ত গত 

৩০/১২/২০২১ ধরঃ তাধরয়খ 

দদধনক িধিক িাতথাে ধিজ্ঞাপন 

প্রকাশ করা হয়েয়ছ, গত 

এধপ্রল’২২ ও প্রর্’২২ র্াস জুয়ে 

দাপ্তধরক ওয়েিসাইয়ট ধিজ্ঞাপন 

প্রোর করা হয়েয়ছ এিং জুন’২২ 

র্ায়স একটি প্র াল্ডারসহ প্রর্াট ৩ 

(ধতন) টি প্রোর কায থক্রর্ সম্পন্ন 

করা হপ্রেয়ছ প্রকাশ করা হয়েয়ছ। 

  [১.৬] তথ্য অধিকার 

ধিষয়ে কর্ থকতথায়দর 

প্রধশক্ষ্ি আয়োর্ন 

[১.৬.১] প্রধশক্ষ্ি 

আয়োধর্ত 

সংখ্যা ০৩      ০৩ 

ও 

গত ৩০/১০/২০২১ ধরঃ, 

২৫/০৪/২০২২ ধরঃ এিং 

০১/০৬/২০২২ ধরঃ তাধরয়খ তথ্য 

অধিকার ধিষয়ে ০৩ (ধতন) টি 

প্রধশক্ষ্ি আয়োর্ন করা হয়েয়ছ। 

সি থয়র্াট প্রাপ্ত নম্বর= ২৫ 

 


