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পররচালক, রবরসএস লাইভস্টক একাদেরি এর কি িসম্পােদনর সারব িক রচত্র 

(Performance Overview of the BCS Livestock Academy) 
সাম্প্ররতক অজিন , চযাদলঞ্জ এবাং ভরবষ্যৎ পররকল্পনাাঃ 
 

প্রারণসম্পে অরিেপ্তদরর লক্ষয সেদশর রনরাপে প্রারণজ আরিদষর চারহো পূরণ। এ লদক্ষয রবরসএস লাইভস্টক একাদেরি, সাভার, 

ঢাকা প্রাণিসম্পদ ণিভাগীয় কর্ মকর্মাদদর প্রণিক্ষদির র্াধ্যদর্ দক্ষর্া বৃণি কদর র্াঠ পর্ মাদয়র কর্ মসূণি সফলভাদি িাস্তিায়দে 

গুরুত্বপূি ম  ভূণর্কা পালে কদর র্াদে। প্রাণিসম্পদদর উন্নয়দের সাদে সংণিষ্ট জেিণির দক্ষর্া বৃণি ও প্রদয়াজেীয় পরার্ি ম প্রদাদে 

মূলর্ প্রাণিসম্পদ অণিদপ্তদরর দক্ষ জেিদলর র্াধ্যদর্ পণরিাণলর্ হদয় োদক এিং সকল কার্ মক্রর্ অণিদপ্তদরর অণিেস্থ কর্ মকর্মাদদর 

র্াধ্যদর্ িাস্তিায়ে করা হদয় োদক। কর্ মরর্ অিস্থায় েি প্রযুণি ও গদিষিার ফলাফদলর সাদে পণরণির্ হওয়া, সদি মাপণর সাম্প্রণর্ক 

সরকাণর েীণর্র্ালা এিং িাস্তািায়োিীে ণিণভন্ন প্রকদের েীণর্ ও কার্ মক্রর্ িাস্তিায়দের জন্য কর্ মকর্মাদদর দক্ষর্া বৃণির প্রদয়াজে। 

রবরসএস লাইভস্টক একাদেরি প্ররশক্ষদণর িােদি চাকুরররত কি িকতিাদের সপশাগত জ্ঞাদনর উৎকষ ি সািন, সপশাগত েক্ষতা শারনত 

করা এবাং প্রারণসম্পে-এর উন্নয়দনর জন্য সেদশ-রবদেদশ উদ্ভারবত নতুন লাগসই প্রযুরি িাঠপর্ িাদয়র কি িকতিাদের িাদে হস্তান্তর 

এবাং বাস্তবায়দনর লদক্ষয রবরসএস লাইভস্টক একাদেরি, সাভার, ঢাকা রবভাগীয় সিৌরলক প্ররশক্ষণ সকাস ি, বুরনয়ারে প্ররশক্ষণ সকাস িসহ 

রবদশষারয়ত ১০ (েশ) টি িরেউদলর উপর প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা কদর থাদক। ইদতাপূদব ি িৎস্য ও প্রারণসম্পে িন্ত্রণালদয়র রবরসএস 

(লাইভস্টক) ও রবরসএস (িৎস্য) কযাোদরর কি িকতিাদের ১৯৮৬-১৯৯১ ররাঃ অথ ি বছদরর দুই িাস সিয়ােী ১৯ টি ব্যাদচ ১২২৬ জন 

কি িকতিাদক বুরনয়ারে প্ররশক্ষণ সফলভাদব সম্পন্ন করা হদয়দছ। অরিকন্তু, ২০১৫-২০১৬ অথ ি বছদর রবরসএস প্রশাসন ও পুরলশসহ 

সিাট ০৮ টি কযাোদরর কি িকতিাদের ছয় িাস ব্যাপী ৪৮ জন কি িকতিাদক অত্র প্ররতষ্ঠাদণ বুরনয়ােী প্ররশক্ষণ প্রাোন করা হদয়দছ। 

২০১৮-২০১৯ অথ ি বছদর রবরসএস লাইভস্টক একাদেরি প্ররতষ্ঠার পর সথদক প্রথি  বাদরর িত ৩৬ তি রবরসএস (লাইভস্টক)  

কযাোর এর নব রনদয়াগ প্রাপ্ত ৪৫ জন কি িকতিাদক ০১ (এক) িাস সিয়ারে রবভাগীয় মর্ৌণলক প্রণিক্ষি মকাস ম সম্পন্ন কদরদে এিং ৩৮ 

তি রবরসএস (লাইভস্টক) কযাোদরর ৮৩ জন কি িকতিার সর্াগোন ও ০৫ (পাঁচ) রেন ব্যাপী অবরহতকরণ সকাস ি সফলভাদব সম্পন্ন 

করা হদয়দছ। ণিভাগীয় জেিণির মর্িার ণিকাি, দক্ষর্া বৃণি এিং লাগসই প্রযুণি হস্তান্তদর এ প্রণর্ষ্ঠাে কর্তমক ১৯৮৬ ণরিঃ মেদক 

জুে/২০২১ ণরিঃ পর্ মন্ত ৫৫০ টি ব্যাদি ণিণভন্ন মর্য়াদী মর্াট ১৭,৯০৮ জে কর্ মকর্মাদক প্রণিক্ষি প্রদাে করা হদয়দে। কর্ মকর্মাদদর 

দক্ষর্া উন্নয়দের পািাপাণি ণিণসএস লাইভস্টক একাদেণর্ সরকাণর ও মিসরকাণর ণিণভন্ন পর্ মাদয় কর্ মকর্মাদদর সর্ন্বদয় মসণর্োর ও 

কর্ মিালার আদয়াজে কদর োদক এিং গর্ অে ম িেদর অণিদপ্তদরর পণরিালক ও মজলা পর্ মাদয়র কর্ মকর্মাদদর ণেদয় প্রাণিজজার্ 

খাদ্য উৎপাদদের লদক্ষে ণকউণস ল্যাদির ভূণর্কা-িীষ মক ০১ টি মসণর্োর সফলভাদি সম্পন্ন করদে। প্রণর্ষ্ঠালগ্ন হদর্ অদ্যিণি অত্র 

প্রণর্ষ্ঠাদে ১৬ টি কর্ মিালা এিং ১১ টি মদিী ও আন্তজমাণর্ক মসণর্োর/কর্ মিালা সম্পন্ন করা হদয়দে। 

সিস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ : 

প্রারণসম্পে রবভাগীয় সকল কি িকতিাগদণর প্ররত বছর ৬০ (ষাট) জনঘন্টা প্ররশক্ষণ প্রোদনর জন্য প্রদয়াজনীয় বাদজট বরাদের 

অপ্রতুলতা রদয়দছ। রবরসএস লাইভস্টক একাদেরি-এর কি িকতিাগদণর অরিকতর েক্ষতা বৃরদ্ধর লদক্ষয সেদশ/রবদেদশ প্ররশক্ষদণর 

সুদর্াগ না থাকায় আন্তজিারতক িাদনর প্ররশক্ষদণর চযাদলঞ্জ সনওয়া সম্ভব হদে না। রবরসএস লাইভস্টক একাদেরির -এর প্ররশক্ষদণর 

সক্ষিতা বৃরদ্ধর লদক্ষয বতিিান ৪৮ আসন রবরশষ্ট েররিটরীর সিরািতসহ ১০০ আসন রবরশষ্ট আধুরনক সুরবিাসহ নতুন েররিটরী 

স্থাপদনর প্রদয়াজন রদয়দছ। এছাড়াও অরিদবশন কক্ষ, োইরনাং রুি, অতযারিনক অরেটররয়াি, রেরজটাল লাইদেরী, ইাংরলশ 

ল্যঙ্গুদয়জ ক্লাব, করম্পউটার ল্যাব, সসরিনার কক্ষ, রশশু সন্তানসহ িরহলা প্ররশক্ষণাথী কি িকতিাদের থাকার সু-ব্যবস্থা, প্ররশক্ষণাথীদের 

রবরভন্ন প্ররতষ্ঠান পররেশ িদনর জন্য র্ানবাহদনর পর্ িাপ্ত ব্যবস্থাসহ রবরভন্ন লরজরস্টক সাদপাট ি বাড়াদনার জন্য িাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও 

বাস্তবায়ন েরকার। এখাদন উদেখ্য সর্, ২০২০-২১ অথ ি বছদর ববরষক িহািারর কদরানা ভাইরাস (দকারভে-১৯) প্রাদুভিাদবর কারদণ 

বছদরর অরিকাাংশ সিয় লকোউন, সািারণ ছুটি ও জনসািারদণর চলাচদল রবরি রনদষি আদরারপত থাকায় লক্ষযিাত্রা কারিত 

িাত্রায় অজিন করা সম্ভবপর হয়রন।    

ভরবষ্যৎ পররকল্পনাাঃ  

মুর্জব বনষ ির কর্ িপর্রকল্পনা, সরকাদরর রনব িাচনী অঙ্গীকার, অষ্টি পঞ্চবারষ িকী পররকল্পনা, BDP-2100 এবাং ২০৩০ সাদলর 

িদে এসরেরজ অজিদন  এবাং রুপকণ্প 2041 বাস্তবায়নন প্রারণজাত পদের র্থার্থ উৎপাদে ণেণির্ করার লদক্ষে িাজার ব্যিস্থার 

সংদর্াগ মজারদারকরি, পদের িহুমুখীকরি, ফুে মসফটি ণেণির্করি এিং কোদটল ইেসুদরন্স ব্যবস্থা প্রবতিন করা হদি। গবারেপশু 

ও পারখর সরাগ রনয়ন্ত্রণ, নজরোরর, রচরকৎসা সসবার গুণগত িান উন্নয়ন এবাং সরাগ অনুসন্ধান গদবষণাগার স্থাপন করা হদব ।  দুগ্ধ ও 

িাাংসল জাদতর গরু উৎপােন বৃরদ্ধর জন্য কৃরত্রি প্রজনন কার্ িক্রি সম্প্রসারদণর িােদি গরু-িরহদষর জাত উন্নয়ন এবাং অরিক িাাংস 

উৎপােন ক্ষিতা সম্পন্ন গরুর জাত উন্নয়ন করা হদব। পশু খাদের সরবরাহ বাড়াদত উন্নত জাদতর ঘাস চাষ সম্প্রসারণ, টিএিআর 

প্রযুণির প্রচলন ও পশু খাদের িান রনয়ন্ত্রণ গদবষণাগার স্থাপন করা হদব। তাছাড়া প্রারণসম্পদের সটকসই উৎপােন রনরিত করার 

পাশাপারশ প্রারণজ আরিদষর রনরাপত্তা রবিান, আপাির জনদগাষ্ঠীর পুরষ্টর চারহোপূরণ, রপ্তারন আয় বৃরদ্ধ ও অরভষ্ঠ জনদগাষ্ঠীর অাংশ 

গ্রহদণর িােদি কারিত আথ িসািারজক উন্নয়ন রনরিতকরণ। সদব িাপরর, প্রারণসম্পে অরিেপ্তদরর সাদথ সাংরিষ্ট SDG-এর ৯টি 

অভীষ্ট ও ২৮টি লক্ষযিাত্রা অজিদন প্রারণসম্পে অরিেপ্তর ইদতািদে কি িপররকল্পনা প্রণয়ন কদরদছ  র্া সরকাদরর রনব িাচনী অঙ্গীকার 

বাস্তবায়দন গুরুত্বপূণ ি ভূরিকা রাখদব। 

২০21- 22 অথ ি বছদর সম্ভাব্য প্রধান অজিনসমূহাঃ 

• ১২৫০ জন কর্ মকর্মাদক প্রবশক্ষণ প্রোন কিা  

• ২ টি সেবর্নাি আদয়াজন কিা  

• ২ টি কর্ মশালা আদয়াজন কিা  
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প্রস্তাবনা  
 

 

 

পর্রচালক, র্বর্সএস লাইভস্টক একানের্র্ এর প্রার্তষ্ঠার্নক দেতা বৃর্দ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবর্দর্হতা 

ক্ষজারদার করা, সুশাসন সংহতকরন এবং সম্পনদর  থা থ ব্যবহার র্নর্িতকরনের র্াধ্যনর্ রূপকল্প 

2041 এর  থা থ বাস্তবায়ননর লনেে- 

 

 

 

পররচালক, রবরসএস লাইভস্টক একাদেরি, োভাি, ঢাকা 

 

 

এবং 

 

র্হাপর্রচালক, প্রার্েসম্পদ অর্িদপ্তর, বাাংলাদেশ, ঢাকা 

 

 

 

এি র্নধ্য ২০২1 সানলর জুন র্ানসর   24   তার্রনে এই বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি স্বাের্রত হল। 

 

 

এই  চুর্িনত স্বােরকারী উভয়পে র্নম্নর্লর্েত র্বষয়সমূনহ সম্মত হনলনঃ 
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সসকশন ১: 

 

রূপকল্প (Vision), অরভলক্ষয (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাবরল 

১.১ রূপকল্প (Vision) : 

সকদলর জন্য পর্ িাপ্ত, রনরাপে ও িানসম্মত প্রারণজ আরিষ সরবরাহকরণ।  

১.২ অরভলক্ষয (Mission) :  

প্রারণসম্পদের উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃরদ্ধ এবাং মূল্য সাংদর্াজদনর (Value addition) িােদি 

প্রারণজ আরিদষর চারহোপুরণ। 

     ১.৩.কি িসম্পােদনর সক্ষত্রসমূহ: 

১. িানবসম্পে উন্নয়ন ও কি িসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরষ্ট 

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ িসম্পাদননর ক্ষেত্র: 

      ১. সুশাসন ও সংস্কারমূলক কা িক্রর্ ক্ষজারদারকরে 

• শুদ্ধাচাি কর্ মপবিকল্পনা বাস্তবায়ন 

• ই-গভর্ন্মান্স/উদ্ভাবন কর্ মপবিকল্পনা বাস্তবায়ন 

• র্থ্য অবধকাি কর্ মপবিকল্পনা বাস্তবায়ন 

• অবভদ াগ প্রবর্কাি কর্ মপবিকল্পনা বাস্তবায়ন 

• সেবা প্রোন প্রবর্শ্রুবর্ কর্ মপবিকল্পনা বাস্তবায়ন 

 

১.৪ কার্ িাবরল (Functions): 

১.  প্রারণসম্পে রবষদয় প্ররশক্ষদণর িােদি িানবসম্পে উন্নয়ন 

 

2.  ক্ষসর্র্নার ও কর্ িশালার আনয়াজন 

 

3. ক্ষপশাগত র্শো কা িক্রনর্র র্াধ্যনর্ কর্ িকতিানদর দেতা উন্নয়ন 

 

4. প্রার্েসম্পদ উন্নয়নন র্শো ও গনবষো কা িক্রর্ পর্রচালনা করা
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সসকশন ২ 

 

 

রবরভন্ন কার্ িক্রদির চুড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) 

 

চুড়ান্ত 

ফলাফল/প্রভাব 

(Outcome/ 

Impact) 

কি িসম্পােন 

সূচকসমূহ 

(Performanc

e Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত অজিন লক্ষযিাত্রা 

2021-22 

প্রদক্ষপণ  

 

রনি িাররত লক্ষযিাত্রা 

অজিদনর সক্ষদত্র সর্ৌথভাদব 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত িন্ত্রণালয়/ 

রবভাগ/ সাংস্থাসমূদহর নাি 

  

উপাত্তসূত্র (Source 

of Data) 
2019-20 

 

*2020-21 ২০২2-২3 ২০২3-24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

দুি উৎপাদন বৃর্দ্ধ 

জনপ্রর্ত দুনির 

প্রাপ্যতা 

পর্রর্াে 

(র্র্র্ল/র্দন) 

175.63 190.00 205.00 220.00 225.00 র্বএলআরআই, র্র্ল্কর্ভটা, 

উন্নয়ন সহন াগী সংস্থা 

প্রার্েসম্পদ অর্িদপ্তনরর 

বার্ষ িক প্রর্তনবদন,  

বাংলানদশ অথ িননর্তক 

সর্ীো এবং র্বর্বএস। 

র্াংস উৎপাদন 

বৃর্দ্ধ 

জনপ্রর্ত র্াংনসর 

প্রাপ্যতা 

পর্রর্াে 

 (গ্রার্/র্দন) 

126.20 132.00 136.00 140.00 142.00 র্বএলআরআই, উন্নয়ন 

সহন াগী সংস্থা 

প্রার্েসম্পদ অর্িদপ্তনরর 

বার্ষ িক প্রর্তনবদন,  

বাংলানদশ অথ িননর্তক 

সর্ীো এবং র্বর্বএস। 

র্ের্ উৎপাদন 

বৃর্দ্ধ 

জনপ্রর্ত র্েনর্র 

প্রাপ্যতা 

পর্রর্াে 

(সংখ্যা/বছর) 

104.23 120.00 132.00 142.00 145.00 র্বএলআরআই, উন্নয়ন 

সহন াগী সংস্থা 

প্রার্েসম্পদ অর্িদপ্তনরর 

বার্ষ িক প্রর্তনবদন,  

বাংলানদশ অথ িননর্তক 

সর্ীো এবং র্বর্বএস। 

*সািরয়ক 
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সসকশন ৩ পর্রচালক, র্বর্সএস লাইভস্টক একানের্র্ এর কি িসম্পােন পররকল্পনা 

কর্ িসম্পাদননর ক্ষেত্রসমূহ  

(নর্াট র্ান-৭0) 
 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 
 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর িান 

(Weight of 

strategic 

objective) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 
 

 

কি িসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 
 

 

একক 

(Unit) 
 

 

কি িসম্পােন 

সূচদকর িান 

(Weight of 

Performan

e 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন লক্ষযিাত্রা/রনণ িায়ক: ২০২১-২২ প্রদক্ষপন 

(Proje

ction)  
২০২১-

২২ 

প্রদক্ষপন 

(Project

ion)  
২০২২-

2৩ 

অসািারণ অরত 

উত্তি 

উত্তি চলরত 

িান 

চলরত 

িাদনর 

রনদে 

২০১৯-২০ ২০২০-

২১* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

েপ্তর/সাংস্থার মকৌিলগর্ উদেশ্যসমূহ 

1. র্ানবসম্পদ 

উন্নয়ে ও 

কর্ িসংস্হাননর 

সুন াগ সৃর্ি 

 

 

৭০.০০ ১.১ কর্ মকর্মাদেি 

প্রবশক্ষণ প্রোন 

প্রবশবক্ষর্ কর্ মকর্মা োংখ্যা ৫০ ১৬২৯ ৪৩৭ ১250 ১125 ১000 875 750 ১২৫০ 1৩00 

১.২ সেবর্নাি 

আদয়াজন 

আদয়াবজর্ 

সেবর্নাি 

োংখ্যা ১০ - ১ ২ ১ - - - 
২ ৩ 

১.৩ কর্ মশালা 

আদয়াজন 

আদয়াবজর্ 

কর্ মশালা 

োংখ্যা ১০ ১ - ২ ১ - - - ২ ৩ 

-*সািরয়ক 
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সুশােন ও োংস্কািমূলক কর্ মেম্পােদনি সক্ষত্র ২০21-২2 

(নর্াট র্ান-30) 

 

 

সুিাসে ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদদের মক্ষত্র  

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 
 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

িান 

(Weight 

of 

strategic 

objective) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 
 

 

কি িসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 
 

 

গণনা 

পদ্ধবর্ 

একক 

(Unit) 
 

 

কি িসম্পােন 

সূচদকর িান 

(Weight of 

Performane 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন লক্ষযিাত্রা/রনণ িায়ক: ২০21-২2 

(Target/Criteria Value for FY 2021-22) 

প্রদক্ষপন 

(Projection)  
২০২2-২3 

প্রদক্ষপন 

(Projection)  
২০২3-24 ২০১9-

20 

২০20-

21* 

  উত্তি চলরত 

িান 

চলরত 

িাদনর 

রনদে 

  ৮০% ৭০% ৬০% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

প্রাবণেম্পে 

অবধেপ্তদিি 

সুশােন ও  

োংস্কািমূলক 

কর্ মেম্পােদনি 

সক্ষত্র 

৩০ ১) শুিািার 

কর্ মপণরকেো 

িাস্তিায়ে 

শুিািার 

কর্ মপণরকেো 

িাস্তিাণয়র্ 

  

10 

         

২) ই-গভন্যমান্স/ 

উদ্ভািে 

কর্ মপণরকেো 

িাস্তিায়ে 

ই-গভন্যমান্স/ উদ্ভািে 

কর্ মপণরকেো 

িাস্তিাণয়র্ 

  

10 

         

৩) র্থ্য 

অণিকার 

কর্ মপণরকেো 

িাস্তিায়ে 

র্থ্য অণিকার 

কর্ মপণরকেো 

িাস্তিাণয়র্ 

  3          

৪) অণভদর্াগ 

প্রণর্কার 

কর্ মপণরকেো 

িাস্তিায়ে 

অণভদর্াগ প্রণর্কার 

কর্ মপণরকেো 

িাস্তিাণয়র্ 

  4          

৫) মসিা প্রদাে 

প্রণর্শ্রুণর্ 

কর্ মপণরকেো 

িাস্তিায়ে 

মসিা প্রদাে 

প্রণর্শ্রুণর্ 

কর্ মপণরকেো 

িাস্তিাণয়র্ 

  3          
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আরি, পররচালক, রবরসএস লাইভস্টক একাদেরি বিোদব র্িাপবিচালক, প্রারণসম্পে অরিেপ্তর এর রনকট 

অঙ্গীকার কররছ সর্, এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন সদচষ্ট থাকব। 

 

 

আরি, িহাপররচালক, প্রারণসম্পে অরিেপ্তর রহসাদব  পররচালক, র্বর্সএস লাইভস্টক একানের্র্ এর রনকট 

অঙ্গীকার কররছ সর্, এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন প্রনয়াজনীয় সহদর্ারগতা প্রোন করব। 

 

 

 

 
 

স্বাক্ষররত: 

 

 
 

 

 

 
---------------------------------- 

পররচালক 

রবরসএস লাইভস্টক একাদেরি                                                                             তাররখ 

প্রারণসম্পে অরিেপ্তর 

mvfvi, ঢাকা | 

  

 

 

 

 
                         

..........................................   

িহাপররচালক                                                                                                  তাররখ 

প্রারণসম্পে অরিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা| 
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সংন াজনী-১   

শব্দ সংনেপ (Acronyms)   

 

        

ক্রর্র্ক 

নং 
 

আদ্যেরসমূহ বে িনা 

 

 
 

1.  এআই কৃর্ত্রর্ প্রজনন (Artificial Insemination) 

2.  র্বএলআরআই বাংলানদশ প্রার্েসম্পদ গনবষো প্রর্তষ্ঠান  

(Bangladesh Livestock Research 

Institute)  

3.  র্বর্বএস বাংলানদশ পর্রসংখ্যান ব্যেনরা 

 (Bangladesh Bureau of Statistics) 

4.  র্বর্ের্প-২১০০ বাংলানদশ ব-দ্বীপ পর্রকল্পনা2100 

Bangladesh Delta Plan 

5.  র্েএলএস প্রার্েসম্পদ অর্িদপ্তর  

(Department of Livestock Services) 

6.  ইর্পর্ব এক্সনপাট ি প্রনর্াশন ব্রুনরা 

(Export Promotion Bureau) 

7.  র্জর্ের্প ক্ষর্াট ক্ষদশজ উৎপাদন 

(Gross Domestic Product) 

8.  এর্ওএফএল র্ৎস্য ও প্রার্েসম্পদ র্ন্ত্রোলয় 

(Ministry of Fisheries and Livestock) 

9.  এনর্জও ক্ষবসরকার্র সংস্থা  

(Non Government Organization)  

10.  এসর্ের্জ ক্ষটকসই উন্নয়ন অভীি  

(Sustainable Development Goal) 

11.  টিএর্আর ক্ষটাটাল র্র্ক্সে ক্ষরশন 

(Total Mixed Ration) 
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সংদর্াজেী -২ 

 

পররচালক, রবরসএস লাইভস্টক একাদেরি  কর্ মসম্পাদে ব্যবস্থাপনা ও প্রর্াণক 

 

ক্রবর্

ক নাং 

কা মক্রর্ কর্ ি সম্পাদন সূচক বাস্তবায়নকারী অনুববভাগ, অবধশাখা, 

শাখা 

লক্ষর্াত্রা অজ©সনি প্রর্াণক 

1 কর্ মকর্মাবৃদেি প্রবশক্ষণ প্রোন প্রবশবক্ষর্ কর্মকর্মা বববেএে লাইভষ্টক একাদেবর্ পবিচালক, বববেএে লাইভষ্টক একাদেবর্ এর প্রর্তনবদন 

 

2 সেবর্নাি আদয়াজন আদয়াবজর্ সেবর্নাি বববেএে লাইভষ্টক একাদেবর্ পবিচালক, বববেএে লাইভষ্টক একাদেবর্ এর প্রর্তনবদন 

 

3 কর্ মশালা আদয়াজন আদয়াবজর্ কর্ মশালা বববেএে লাইভষ্টক একাদেবর্ পবিচালক, বববেএে লাইভষ্টক একাদেবর্ এর প্রর্তনবদন 
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সাংদর্াজনী 3: জার্ীয় শুিািার মকৌিল কর্ মপণরকেো, ২০২১-২০২২ 

দপ্তর/সংস্থার নার্:  রবরসএস লাইভস্টক একাদেরি 

 

কা মক্রদর্ি নার্ কর্ মেম্পােন 

সূচক 

 

সূচদকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনি 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি/পে 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছদিি 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগবর্ পবিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

সকায়ার্ মাি 

২য় 

সকায়ার্ মাি 

৩য় 

সকায়ার্ মাি 

৪র্ ম 

সকায়ার্ মাি 

সর্ার্ 

অজমন 

অ

বজম

র্ 

র্ান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবর্ষ্ঠাবনক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ননবর্কর্া কবর্টিি েভা 

আনয়াজন 

সভা 

আনয়ার্জত 

৪ োংখ্যা পররচালক, রবরসএস 

লাইভষ্টক একাদেরি 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননবর্কর্া 

কবর্টিিেভাি বেদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবাবয়র্ 

বেদ্ধান্ত 

৬ % পররচালক, রবরসএস 

লাইভষ্টক একাদেরি 

১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

১.৩ সুশােন প্রবর্ষ্ঠাি 

বনবর্ত্ত অাংশীজদনি 

(stakeholders) 

অাংশগ্রিদণ  েভা 

অনুবষ্ঠর্ েভা ৪ োংখ্যা পররচালক, রবরসএস 

লাইভষ্টক একাদেরি 

২ লক্ষযর্াত্রা - ১ - ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত 

প্রর্শেে আনয়াজন 

প্রর্শেে 

আনয়ার্জত 

২ সংখ্যা পররচালক, রবরসএস 

লাইভষ্টক একাদেরি 

২ লক্ষযর্াত্রা - ১ - ১ =   

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পবিদবশ উন্নয়ন 

(স্বাস্থযবববধ 

অনুেিণ/টিওএন্ডভুি 

অদকদজা র্ালার্াল 

ববনষ্টকিণ/পবিস্কাি 

পবিচ্ছন্নর্া বৃবদ্ধ ইর্যাবে) 

উন্নত কর্ ি-

পর্রনবশ 

৩ োংখ্যা ও 

র্াবিখ 

পররচালক, রবরসএস 

লাইভষ্টক একাদেরি 

2 

 

লক্ষযর্াত্রা - 15.10.21 - ৩০.৬.২২    

অজমন      

১.৬ জার্ীয় শুদ্ধাচাি সকৌশল 

কর্ মপবিকল্পনা, ২০২১-২২ ও 

নত্রর্াবেক পবিবীক্ষণ 

প্রবর্দবেন োংবিষ্ট 

র্ন্ত্রণালদয় োবখল ও স্ব স্ব 

কর্ মপবিকল্প

না ও 

নত্রর্াবেক 

প্রবর্দবেন 

োবখলকৃর্ ও 

৪ র্াবিখ পররচালক, রবরসএস 

লাইভষ্টক একাদেরি 

ও 

আইর্সটি শাখা 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১৪.১০.২১ ১৪.১.২২ ১৪.০৪.২২ 30.06.২২    

অজমন      
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কা মক্রদর্ি নার্ কর্ মেম্পােন 

সূচক 

 

সূচদকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনি 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি/পে 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছদিি 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগবর্ পবিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

সকায়ার্ মাি 

২য় 

সকায়ার্ মাি 

৩য় 

সকায়ার্ মাি 

৪র্ ম 

সকায়ার্ মাি 

সর্ার্ 

অজমন 

অ

বজম

র্ 

র্ান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ওদয়বোইদর্ আপদলােকিণ আপদলােকৃর্ 

১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান 

এবং 

পুরস্কার প্রাপ্তনদর তার্লকা 

ওনয়বসাইনট প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তার্রে পররচালক, রবরসএস 

লাইভষ্টক একাদেরি 

ও আইর্সটি শাখা 

৩০.০৬.২২ লক্ষযর্াত্রা - - - ৩০.৬.২২    

অজমন 

 

 

     

২.  ক্রনয়র ক্ষেনত্র শুদ্ধাচার ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছদিি 

ক্রয়-পবিকল্পনা (প্রকদল্পি 

অনুদর্াবের্ বাবষ মক ক্রয় 

পবিকল্পনােি) ওদয়বোইদর্ 

প্রকাশ 

ক্রয়-

পবিকল্পনা 

ওদয়বোইদর্ 

প্রকাবশর্ 

৪ র্াবিখ পররচালক, রবরসএস 

লাইভষ্টক একাদেরি 

এবং আইর্সটি শাখা 

৩0.০8.২১ 

 

লক্ষযর্াত্রা ৩0.০8.২১       

অজমন      

অজিন      

৩. শুদ্ধাচাি োংবিষ্ট এবাং দুনীবর্ প্রবর্দিাদধ েিায়ক অর্ন্ার্ন্ কা মক্রর্……………..৩০  

৩.১ আচিণ ও শৃঙ্খলা 

ববষয়ক প্রর্শেে 

প্রর্শেে 

আনয়ার্জত 

৪ োংখ্যা পররচালক, রবরসএস 

লাইভষ্টক একাদেরি 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ 1 ১ 1    

অজমন      

৩.২ দুনীবর্ ও সুশােন 

োংক্রান্ত প্রর্শেে 

প্রর্শেে 

আনয়ার্জত 

৪ োংখ্যা পররচালক, রবরসএস 

লাইভষ্টক একাদেরি 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ 1 ১ 1    

অজমন      

৩.৩ স্বাস্থে র্বর্ি 

ববষদয় কর্ মকর্মা-

কর্ মচািীদেি 

েচেদচর্নর্ামূলক সভা 

সভা 

আনয়ার্জত 

৪ র্াবিখ পররচালক, রবরসএস 

লাইভষ্টক একাদেরি 

৩১.০৩.২২ লক্ষযর্াত্রা - - ৩১.৩.২২ -    

অজমন      

৩.৪ দুনীর্ত প্রর্তনরাি ও 

শুদ্ধচার বাস্তবায়নন 

অবর্হতকরুন সভা  

সভা 

আনয়ার্জত 

৪ র্াবিখ পররচালক, রবরসএস 

লাইভষ্টক একাদেরি 

৩১.১২.২১ লক্ষযর্াত্রা - ৩১.১২.২১ - -    

অজমন      

৩.৫ শুদ্ধাচার/উত্তর্ চচ মাি 

র্াবলকা প্রণয়ন 

র্াবলকা 

প্রণয়নকৃর্ 

৪ র্াবিখ পররচালক, রবরসএস 

লাইভষ্টক একাদেরি 

৩০.০৯.২১ লক্ষযর্াত্রা ৩০.৯.২১ - - -    

অজমন      
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োংদ াজনী 4: রবরসএস লাইভস্টক একাদেরি এর ই-গভর্ন্িান্স ও উদ্ভাবন কর্ িপর্রকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

 

ক্রর্  কা িক্রর্ 
 

 

র্ান 
কর্ িসম্পাদন 

সূচক 
একক 
 

কর্ িসম্পাদন 

সূচনকর র্ান 

লেের্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািারে উত্তর্ চলর্ত র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ ই-নর্থর ব্যবহার বৃর্দ্ধ ১৫ ১. ই-ফাইনল সনার্ বনষ্পবত্তকৃর্   % ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

২ 
তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরে 

১৫ ২.১.তথ্য বাতায়নন সকল ক্ষসবা বক্স 

হালনাগাদকৃত 
সংখ্যা ১০ ৪ ৩ ২ 

২.২ বববভন্ন প্রকাশনা ও র্থ্যাবে তথ্য বাতায়নন 

প্রকাবশর্ 
সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

 

 

 

৩ 

ই-গভর্ন্িান্স ও উদ্ভাবন 

কর্ িপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন  

১৫ ৩.১.কর্ িপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রর্শেে 

আনয়ার্জত 
সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

৩.২.কর্ িপর্রকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগর্ত 

প িানলাচনা সংক্রান্ত সভা আনয়ার্জত 
সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

৩.৩. কর্ িপর্রকল্পনার অি িবার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রর্তনবদন উর্ধ্িতন কতৃপনের র্নকট ক্ষপ্রর্রত 
তার্রে ৫ ১৩/০১/২২ ২০/০১/২২ ২৭/০১/২২ 

৪ একটি উদ্ভাবনী িারো/নসবা 

সহর্জকরে/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

কা িক্রর্ বাস্তবায়ন 

৫ 
৪. একটি উদ্ভাবনী িারো/নসবা সহর্জকরে/ 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন কা িক্রর্ বাস্তবায়ার্য়ত 
তার্রে ৫ ২৮/০২/২২ ১৫/০৩/২২ ১৫/০৪/২২ 
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সংদর্াজেী ৫: রবরসএস লাইভস্টক একাদেরি এর অণভদর্াগ প্রণর্কার ব্যিস্থা সংক্রান্ত কর্ ম-পণরকেো, ২০২১-২০২২ 

কার্ িক্রদির 

সক্ষত্র 
 

িান কার্ িক্রি 
 

কি িসম্পােন 

সূচক 
একক 
 

কি িসম্পােন 

সূচদকর 

িান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

লক্ষযিাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািারণ 
অরত 

উত্তি 
উত্তি  

চলরত 

িান 

চলরত 

িাদনর 

রনদে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক 

ব্যিস্থাপো 

 

 

৫ 

১. অণভদর্াগ ণেষ্পণি কর্ মকর্মা 

(অণেক) ও আণপল কর্ মকর্মার 

র্থ্য ওদয়িসাইদট ত্রত্রর্াণসক 

ণভণিদর্ হালোগাদকরি  

১. অরনক ও আরপল 

কি িকতিার তথ্য 

হালনাগােকৃত এবাং 

ওদয়বসাইদট 

আপদলােকৃত 

সংখ্যা 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

পররবীক্ষণ ও 

সক্ষিতা উন্নয়ন 

 

২০ 

২.১. ণেণদ মষ্ট সর্দয় অেলাইে/ 

অফলাইদে প্রাপ্ত অণভদর্াগ 

ণেষ্পণি এিং ণেষ্পণি সংক্রান্ত 

র্াণসক প্রণর্দিদে উর্ধ্মর্ে 

কর্তমপক্ষ িরাির মপ্ররি   

২.১. অণভদর্াগ 

ণেষ্পণিকৃর্  
% 

৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

২.২. কর্ মকর্মা/কর্ মিারীদদর 

অণভদর্াগ প্রণর্কার ব্যিস্থা এিং 

ণজআরএস সফটওয়োর ণিষয়ক 

প্রণিক্ষি আদয়াজে 

২.২. প্রণিক্ষি 

আদয়াণজর্ 
সংখ্যা 

৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

২.৩. বত্রিারসক রভরত্তদত 

পররবীক্ষণ এবাং বত্রিারসক 

পররবীক্ষণ প্ররতদবেন উর্ধ্িতন 

কর্তিপদক্ষর রনকট সপ্ররণ 

২.৩. বত্রিারসক 

প্ররতদবেন সপ্রররত 

  

সংখ্যা 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

২.৪. অণভদর্াগ প্রণর্কার 

ব্যিস্থাপো ণিষদয় 

মস্টকদহাল্ডারগদির সর্ন্বদয় 

অিণহর্করি সভা  

২.৪. সভা অনুণষ্ঠর্ সংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 

 



15 

 

সংদর্াজেী ৬: রবরসএস লাইভস্টক একাদেরি এর মসিা প্রদাে প্রণর্শ্রুণর্ িাস্তিায়ে কর্ ম-পণরকেো, ২০২১-২০২২ 

 

কা িক্রনর্র ক্ষেত্র 
 

র্ান কা িক্রর্ 
 

কর্ িসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ িসম্পাদন 

সূচনকর র্ান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-২১ 

লেের্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািারে 
অর্ত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলর্ত 

র্ান 

চলর্ত র্াননর 

র্ননম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রার্তষ্ঠার্নক 

 

 

১৩ 

[১.১] সেবা প্রোন 

প্রবর্শ্রুবর্ 

পর্রবীেে 

কর্র্টির র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

[১.১.] র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবার্য়ত 
% 

8 

 
- - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] সেবা প্রোন 

প্রবর্শ্রুবর্ 

নত্রর্াবেক 

বভবত্তদর্ 

িালনাগােকিণ   

[১.২.] 

ওদয়বোইদর্ 

প্রবর্ 

নত্রর্াবেদক 

িালনাগােকৃর্ 

োংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সের্তা অজিন  
১২ 

 

[২.১] সেবা প্রোন 

প্রবর্শ্রুবর্ ববষয়ক  

প্রবশক্ষণ 

আদয়াজন  

[2.১.] 

প্রবশক্ষণ 

আদয়াবজর্ 

 

সংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  ক্ষসবা 

প্রদান র্বষনয় 

ক্ষস্টকনহাল্ডারগনে

র সর্ন্বনয় 

অবর্হতকরে সভা 

আনয়াজন 

[2.2.]  

অববির্কিণ 

েভা অনুবষ্ঠর্ 

সংখ্যা 7 - - ২ ১ - - - 
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সংদর্াজেী ৭: রবরসএস লাইভস্টক একাদেরি এর র্থ্য অণিকার ণিষদয় প্রাণিসম্পদ অণিদপ্তদরর ২০২১-২২ অে মিেদরর িাণষ মক কর্ মপণরকেো 

 

কর্ িসম্পাদননর 

ক্ষেত্র 
 

র্ান কা িক্রর্ 
 

কর্ িসম্পাদন 

সূচক 
একক 
 

কর্ িসম্পাদন 

সূচনকর 

র্ান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

লেের্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািারে অর্ত উত্তর্ উত্তর্  চলর্ত র্ান 

চলর্ত 

র্াননর 

র্ননম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রার্তষ্ঠার্নক ১০ 

[১.১] তথ্য অর্িকার আইন 

অনু ায়ী র্নি িার্রত সর্নয়র র্নধ্য 

তথ্য প্রদান 

[১.১.] র্নি িার্রত সর্নয়র 

র্নধ্য তথ্য প্রদানকৃত 
% ১০ 

 

- 

 

- ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

সের্তা বৃবদ্ধ 
১৫ 

[২.১] স্বপ্রদণাবের্ভাদব 

প্রকাশদ াগ্য র্থ্য হালনাগাদ 

কনর ওদয়বোইদর্ প্রকাশ 

[২.১] িালনাগােকৃর্ তথ্য 

ওদয়বোইদর্ প্রকাবশর্ 

তার্রে 

 
০৩ - - 

৩১-১২-

২০২১ 
১০-০১-২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
- 

[২.২] বাবষ মক প্রবর্দবেন প্রকাশ  
[২.২] বাবষ মক প্রবর্দবেন 

প্রকাবশর্  
র্াবিখ  ০৩ - - 

১৫-১০-

২০২১ 
১৫-১১-২০২১ 

১৫-১২-

২০২১ 
- - 

[২.৩]  তথ্য অর্িকার আইন, 

২০০৯ এর ৫ িারা অনুসানর 

 াবতীয় তনথ্যর কোটাগর্র  ও 

কোটালগ ততর্র/হালনাগাদকরে 

[২.৩]  তনথ্যর কোটাগর্র  

ও কোটালগ 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত 

তার্রে ০৩ - - 
৩১-১২-

২০২১ 
১০-০১-২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
- 

[২.৪] তথ্য অর্িকার আইন ও 

র্বর্ির্বিান সম্পনকি 

জনসনচতনতা বৃর্দ্ধকরে 

[২.৪]  প্রচাি কা মক্রর্ 

েম্পন্ন 
  সংখ্যা ০৩ - - ৩ ২ ১ - - 

[২.৫] র্থ্য অবধকাি ববষদয় 

কর্ িকতিানদর প্রর্শেে আনয়াজন    
[২.৫] প্রর্শেে আনয়ার্জত   সংখ্যা  ০৩ - - ৩ ২ ১ - - 

 

 

 


