প্রাণিসম্পদ অণিদপ্তর
ইননানেশন কার্য ক্রনের বাণষয ক কেয পণরকল্পনা-২০১৬

ক্রমিক
নং

মিষয়

৪

সিামপ্তর
তামরখ

দাময়ত্বপ্রাপ্ত কিমকতম া

পমরিাপ (প্রতযামিত
ফলাফল ততরী হজয়জে
মকনা তা পমরিাজপর
িানদন্ড)
কিমকতম া/কিমচারীজদর
চাকমর সংক্রান্ত মেিন
পদায়ন, পদজন্নামতর
,তথ্যামদ ও সুমিিামদর
সহেপ্রাপযতা
অমিদপ্তজরর ওজয়িসাইট
পমরদিমন

২৫ োনুয়ারী,
২০১৬

৩০ েুন,
২০১৬

ডাাঃ মিাাঃ সমহদুল ইসলাি
উপপমরচালক (প্রামণস্বাস্থ্য
ও প্রিাসন)

কিমকতম া/কিমচারীজদর দক্ষতা উন্নয়জন
ও পমরকল্পনা প্রণয়ন সহে হজি।
দক্ষ কিমকতম াজদর কযামরজয়র প্লামনং
সহে হজি ।

১৫ োনুয়ারী,
২০১৬

৩০নজেম্বর
২০১৬

মিাাঃ মসাহরাি মহাজসন
দাময়ত্বপ্রাপ্ত কিমকতম া,
আই.মস.টি িাখা

অমিদপ্তজরর

ওজয়িসাইট িাংলা ও ইংজরেী
আলাদা োসমজন প্রস্তুতকরণ ও
নাগমরক মসিার সকল তথ্য
ওজয়িসাইজট প্রকাি এিং

েনগণ মে মকান স্থ্ান মথ্জক মে
মকান সিয় প্রজয়ােনীয় তথ্য সংগ্রহ
করজত পারজি। এজত িযয় ও
সিজয়র সাশ্রয় হজি।

ইজনাজেিন

হালনাগাদ সংরক্ষণ।
১০অজটাির,
২০১৬

১৫ মডজসম্বর
২০১৬

িহাপমরচালক
প্রামণসম্পদ অমিদপ্তর

ই-গেজনমন্স ও ই-মসিা প্রদাজন
সরকামর পেমাজয়র মনতৃ ত্ব গজে
উঠজি।

কিমকতম াজদর ইজনাজেিন
কাজের সংখযা, সরকারী
প্রজ্ঞাপন

১০ িাচম,
২০১৬

৩০ েুলাই,
২০১৬

মিাাঃ মসাহরাি মহাজসন
দাময়ত্বপ্রাপ্ত কিমকতম া,
আই.মস.টি িাখা

নীমতিালা প্রণয়জন েনগজণর
অংিগ্রহণ মনমিতকরণ।

ওজয়িসাইট পমরদিমন ও
েনগজণর িতািত

সামেম স

৩

শুরুর তামরখ

প্রতযামিত ফলাফল(কােটি সম্পন্ন
হজল গুনগত িা পমরিানগত মক
পমরিতম ন আসজি)

পারজসানাল ইনফরজিিন
িযাজনেজিন্ট মসজেি চালুকরণ
এিং হালনাগাদ তথ্য
সংরক্ষণ।

১

২

প্রস্তামিত মিষয় (গৃহীতিয
কাজের নাি)

িাস্তিায়ন কাল

সৃেনিীল ই-গেজনমন্স, ই-মসিা
ও ইননোনেশন কােমক্রি
িাস্তিায়জন সরকামর
কিমকতম াজদর েনয পুরস্কার
প্রিতম ন।
সকল প্রণীতিয নীমতিালা
ওজয়িসাইজট প্রকাি ও
েনগজণর িতািত গ্রহণ।

ক্রমিক
নং

মিষয়

৫

৬
অমিদপ্তজরর
মসিা
সহমেকরন

সিামপ্তর
তামরখ

দাময়ত্বপ্রাপ্ত কিমকতম া

পশুপুমি উপকরণ উৎপাদন,
১০ এমপ্রল,
সংরক্ষণ ও িাোরোতকারক
২০১৬
(কযাটাগমর-১) মরমেজেিন ও
নিায়ন সহমেকরন

১৫ নজেম্বর
২০১৬

ডাাঃ এ.এস.এস.এি
েুজিরী
সহকারী পমরচালক,
(প্রামণস্বাস্থ্য ও প্রিাসন)

কি িযজয় ও স্বল্প সিজয়র িজিয
মরমেজেিন ও নিায়ন করা সম্ভি
হজি। িমনটমরং করা সহে হজি।

পমরিাপ (প্রতযামিত
ফলাফল ততরী হজয়জে
মকনা তা পমরিাজপর
িানদন্ড)
মরমেজেিন নমথ্, মসিা
প্রামপ্তর মক্ষজে
মসিগ্রমহতার সিয়, িযয়

পশুপুমি উপকরণ আিদামন ও
রপ্তামন, সংরক্ষণ ও
িাোরোতকারক (কযাটাগমর২) মরমেজেিন ও নিায়ন
সহমেকরন

১০এমপ্রল,
২০১৬

১৫ নজেম্বর
২০১৬

ডাাঃ এ.এস.এস.এি
েুজিরী
সহকারী পমরচালক,
(প্রামণস্বাস্থ্য ও প্রিাসন)

কি িযজয় ও স্বল্প সিজয়র িজিয
মরমেজেিন ও নিায়ন করা সম্ভি
হজি। িমনটমরং করা সহে হজি।

মরমেজেিন নমথ্, মসিা
প্রামপ্তর মক্ষজে
মসিগ্রমহতার সিয়, িযয়

মডইরী ফািম মরমেজেিন ও
নিায়ন সহমেকরণ।

৫ মফব্রুয়ারীী্,
২০১৬

১৫নজেম্বর,
২০১৬

নমকি উল্লা মসমিকী
সহকারী পমরচালক,
খািার

মরমেজেিন ও নিায়ন কি িযজয় ও
স্বল্প সিজয়র িজিয করা সম্ভি হজি।
িমনটমরং ও মনরাপদ খাদয সরিরাহ
করা সহেতর হজি।

ব্রয়লার ফািম মরমেজেিন ও
নিায়ন সহমেকরণ।

৫ মফব্রুয়ারী,
২০১৬

১৫নজেম্বর,
২০১৬

নমকি উল্লা মসমিকী
সহকারী পমরচালক,
খািার

মরমেজেিন ও নিায়ন কি িযজয় ও
স্বল্প সিজয়র িজিয করা সম্ভি হজি।
িমনটমরং করা ও মনরাপদ খাদয
সরিরাহ করা সহেতর হজি।

অমিদপ্তজরর অমফজসর
মনরাপত্তায় মসমস টিমে
কযাজিরা স্থ্াপন।

১৫মফব্রুয়ারী,
২০১৬

৩০ মি,
২০১৬

ডাাঃ মিাাঃ সমহদুল ইসলাি
উপপমরচালক (প্রামণস্বাস্থ্য
ও প্রিাসন-১)

অমফস স্থ্াপনায় মসমসটিমে কযাজিরা
স্থ্াপন করা হজল সদর দপ্তজরর
মনরাপত্তা মনমিত করা সহে হজি।

মরমেজেিন নমথ্, মসিা
প্রামপ্তর মক্ষজে
মসিগ্রমহতার সিয়,
িযয়, অমফস োতায়াত
সংখযা
মরমেজেিন নমথ্, মসিা
প্রামপ্তর মক্ষজে
মসিগ্রমহতার সিয়,
িযয়, অমফস োতায়াত
সংখযা
সজরেমিন পমরদিমন ও
অমফস মনরাপত্তা
পেমজিক্ষণ

আইমসটি েনিজলর পদ
সৃেজনর িযিস্থ্াকরণ।

১৫ োনুয়ারী,
২০১৬

৩০ েুন,
২০১৬

িহাপমরচালক, প্রামনসম্পদ
অমিদপ্তর

আইমসটি স্থ্াপনা পমরচালনা ও
আইমসটি কােমক্রি িাস্তিায়ন সুষ্ঠু
হজি।

প্রস্তামিত মিষয় (গৃহীতিয
কাজের নাি)

িাস্তিায়ন কাল
শুরুর তামরখ

৭

৮

৯

১০

অমিদপ্তজরর
অেযন্তমরন
কিমপমক্রয়া
র উন্নয়ন

প্রতযামিত ফলাফল(কােটি সম্পন্ন
হজল গুনগত িা পমরিানগত মক
পমরিতম ন আসজি)

অমিদপ্তজরর আই.মস.টি
িাখার প্রমতজিদন

ক্রমিক
নং

মিষয়

প্রস্তামিত মিষয় (গৃহীতিয
কাজের নাি)

িাস্তিায়ন কাল
শুরুর তামরখ

সিামপ্তর
তামরখ

দাময়ত্বপ্রাপ্ত কিমকতম া

১৩

১৪

১৫

অমিদপ্তজরর
অনলাইন
মেমত্তক
মসিা
সম্প্রসারন

পমরিাপ (প্রতযামিত
ফলাফল ততরী হজয়জে
মকনা তা পমরিাজপর
িানদন্ড)
অমফজসর ফাইল
িুেজিন্ট মরমেোর
পমরদিমন ও কিমকতম ার
সক্ষিতা

কিমজক্ষজে ব্রডিযান্ড ইন্টারজনট
সংজোগ প্রদাজনর িযিস্থ্াকরণ।

১০ এমপ্রল,
২০১৬

১৫অজটাির
২০১৬

ডাাঃ মিাাঃ সমহদুল ইসলাি
উপপমরচালক (প্রামণস্বাস্থ্য
ও প্রিাসন-১)

কিমকতম া/কিমচারীজদর
মনজয়াজগর মক্ষজে পরীক্ষায়
কমম্পউটার ও ইন্টারজনজটর
মিৌমলক মিষয় অন্তেুম ক্তকরণ।

১০ েুন,
২০১৬

৩০নজেম্বর,
২০১৬

ডাাঃ মিাাঃ সমহদুল ইসলাি
উপপমরচালক (প্রামণস্বাস্থ্য
ও প্রিাসন-১

মিক্ষা ও প্রমিক্ষণ কােমক্রজি
আইমসটি মিষয় অন্তেভম ক্তকরণ।

১০ িাচম
,২০১৬

১০মসজেম্বর,
২০১৬

আইমসটি জ্ঞান সম্পন্ন েনিজলর
সংখযা িৃমি পাজি। অমফজসর কাজে
গমতিীলতা আসজি।

প্রমিক্ষণ িযানুয়াল

মনরাপদ ব্রয়লার িুরমগ পালন
সংক্রান্ত খািার মেমত্তক
ডাটাজিে প্রস্তুতকরণ।

১০ োনুয়ারী,
২০১৬

২০ এমপ্রল,
২০১৬

ডাাঃ মিাাঃ আতাউর
রহিান
সহকারী পমরচালক,
প্রমিক্ষণ
ডাাঃ মিাাঃ মিজহদী মহাজসন
মকাঅমডজনটর, মপামি
ফু ড মসফটি মপ্রাজেট

মনরাপদ িাংস উৎপাদন সহে হজি।
প্রামণে আমিষ িৃমিজত সহায়ক
েভ মিকা রাখজি। মরাগ িালাই
প্রমতজরাি ও মনয়ন্ত্রণ সহে হজি।

মিািাইল এসএিএস এর
িািযজি মিনািভজলয
প্রামণসম্পজদর মচমকৎসা মসিা
এিং উৎপাদন ও িযিস্থ্াপনা
মিষয়ক পরািিম প্রদান।

১০ োনুয়ারী,
২০১৬

২০মডজসম্বর,
২০১৬

মিাাঃ মসাহরাি মহাজসন
দাময়ত্বপ্রাপ্ত কিমকতম া,
আই.মস.টি িাখা,
মেজটমরনামর সােমন,
উপজেলা প্রামনসম্পদ
কিমকতম া

েনগণ ঘজর িজসই প্রামণসম্পদ
মিষয়ক সকল মসিা মিনািভজলয
এস.এি.এস এর িািযজি পাজিন এিং
প্রামণসম্পজদর উন্নয়ন ত্বরামিত হজি।

ব্রয়লার িুরমগ খািামরর
ডাটাজিে পেমজিক্ষণ,
খািামরর পমরচালন
িযয়, মরকডম িই
পেমজিক্ষণ ।
এসএিএস সামেম স,
ওজয়িসাইট পমরদিমন,
খািামরজদর কাে মথ্জক
মফডিযাক ।

১১

১২

প্রতযামিত ফলাফল(কােটি সম্পন্ন
হজল গুনগত িা পমরিানগত মক
পমরিতম ন আসজি)

প্রজয়ােনীয় তথ্য প্রামপ্ত ও
মোগাজোজগর মক্ষজে তিপ্লমিক
পমরিতম ন আসজি। ফজল অমফজসর
কাজে গমতিীলতার পািাপামি
িযিহারকারীজদর সক্ষিতা িৃমি
পাজি।
আইমসটি’র িযিহামরক জ্ঞান ও
মনজয়াগ পরীক্ষার প্রশ্নপে
দক্ষতা উন্নয়জন চাকুরী প্রাথ্ীরা সজচি ও চাকুরী প্রাথ্ীর
হজি এিং সরকামর প্রমতষ্ঠাজন
িতািত
আইমসটি জ্ঞানসম্পন্ন েনিল
মনজয়ামেত হজি।

ক্রমিক
নং

১৬

১৭

মিষয়

প্রমিক্ষন ও
ইজনাজেিন
কােমক্রি
তদারমক

১৮

মসাসযাল
মিমডয়ার
িযিহার

১৯

িামষমক
প্রমতজিদন
প্রণয়ন ।

প্রস্তামিত মিষয় (গৃহীতিয
কাজের নাি)
অমিদপ্তজরর ইজনাজেিন টিজির
িামসক সো আহিান ও িাঠ
পেমাজয় ইজনাজেিন কােমক্রি
সিভহ পেমাজলাচনা।
িাঠ পেমাজয় ইজনাজেটরজদর
প্রামণসম্পদ মিষয়ক ইজনাজেিন
কােমক্রি উদ্বুি করজণ প্রমিক্ষণ
প্রদান ।
িাঠ পেমাজয় ইজনাজেটরজদর
সাজথ্ মোগাজোগ-এর েনয
সািামেক িািযি িযিহার
করা ।
প্রামণসম্পজদর অমিদপ্তজরর
ইজনাজেিন কােমক্রজির উপর
িামষমক প্রমতজিদন প্রণয়ন ।

প্রমত িাজসর
মিষ সপ্তাজহ

প্রমত িাজসর
মিষ সপ্তাজহ

মিশ্বমেৎ েট্টাচােময,
পমরচালক, সম্প্রসারণ

ইজনাজেিন কােমক্রজির গমতিীলতা
িৃমি পাজি

পমরিাপ (প্রতযামিত
ফলাফল ততরী হজয়জে
মকনা তা পমরিাজপর
িানদন্ড)
ইজনাজেিন সোর
কােমমিিরণী

১৫ মি,
২০১৬

৩০
নজেম্বর,
২০১৬

প্রামনসম্পদ মিষয়ক নতু ন নতু ন
ইজনাজেটিে কােমক্রি উদ্ভামিত হজি

ইজনাজেিন/ ইজনাজেটর
সংখযা , প্রমিক্ষন সংখযা

১৫ িাচম,
২০১৬

৩০
নজেম্বর,
২০১৬

মিশ্বমেৎ েট্টাচােময,
পমরচালক, সম্প্রসারণ/
সহকামর পমরচালক
(প্রমিক্ষন)
মিাাঃ মসাহরাি মহাজসন
দাময়ত্বপ্রাপ্ত কিমকতম া,
আই.মস.টি িাখা,

সািামেক িািযি িযিহার করা এিং
এ লজক্ষ মফসিুক গ্রুপ মখালা

মফসিুক গ্রুপ পেমজিক্ষণ

১ োনুয়ারী,
২০১৭

৩১
োনুয়ারী
২০১৭

ড. মিাাঃ আিু সুমফয়ান,
সিিয়ক,
ইজনাজেিন টিি

প্রামনসম্পদ মিষয়ক ইজনাজেিন
সম্পজকম কিমকতম ারা জ্ঞাত হজিন ও
তজথ্যর সংরক্ষণ মনমিতকরণ

িামষমক প্রমতজিদন

িাস্তিায়ন কাল
শুরুর তামরখ

সিামপ্তর
তামরখ

দাময়ত্বপ্রাপ্ত কিমকতম া

প্রতযামিত ফলাফল(কােটি সম্পন্ন
হজল গুনগত িা পমরিানগত মক
পমরিতম ন আসজি)

