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পরিচালক (গবেষণা, প্ররিক্ষণ ও মূল্যায়ন) এর কম িসম্পােদনর সাণব িক ণচত্র 

Performance Overview of the Director (Research, Training & Evaluation) 

সাম্প্রণতক অজিন , চযাদলঞ্জ এবাং িণবষ্যৎ পণরকল্পনাাঃ  

সাম্প্রণতক বছরসমূদহর প্রিান অজিনসমূহাঃ  

কৃণষ প্রিান বাাংলাদেদশর খাদ্য ণনরাপত্তা সুষম পুণি, আত্মকমিসাংস্থান সৃণি, ববদেণশক মুদ্রা অজিন, নারীর ক্ষ্মতায়ন,এবাং সমিা সম্পুন্ন জাণত 

গঠদনর জন্য প্রাণণসম্পে খাত গুরুত্বপূণ ি ভূণমকা সরদখ চদলদছ।  ২০১৯-২০২০  অর্ ি বছদর ণজণিণপদত ণস্থরমূদে প্রাণণসম্পে খাদতর অবোন 

১.৪৩% এবাং প্রবৃণদ্ধর হার ৩.০৪% (ণবণবএস,২০২০)।  সমাট কৃণষজ ণজণিণপদত প্রাণণসম্পে খাদতর অবোন ১৩.৪৪%।  

 

প্রাণণসম্পে সুরক্ষ্া এবাং উৎপােন বৃণদ্ধ ণনণিত করার জন্য পশু পাণখর সরাগব্যাণি প্রণতদরাি করা অতযন্ত জরুরী। ণবশ্বব্যাপী জনসাংখ্যা বৃণদ্ধর 

কারদণ বন্য প্রাণণর আবাসস্থল সাংকুণলত হওয়ায় নতুন নতুন অদনক  সরাদগর প্রাদুিিাব হদে। সেখা র্ায় সর্, ণবদশ্বর প্রায় ৭০% সরাগ হদে 

Zoonotic অর্থ্িাৎ তা প্রাণীর সেহ সর্দক মানব সেদহ সাংক্রাণমত হদে। এণিয়ান ইনফ্লুঞ্জা, এযানথ্রাক্স, ইদবালা, সাস ি- এবাং মাস ি এর উৎকৃি 

উোহরণ। সাংক্রামক সরাগ ণনয়ন্ত্রদনর অন্যতম প্রিান উপকরন হদে টিকা প্রোন। টিকার ব্যবহাদরর ফদল সরাগ সাংক্রমদনর হার কম হয়। র্ার 

ফদল গবাণে পশু-পাণখর উৎপােন বৃণদ্ধ পায় এবাং খামারী অর্ িননণতকিাদব লািবান হয়। সাদর্ সাদর্ জীবনরক্ষ্াকারী এণিবাদয়াটিদকর ব্যবহারও 

কমাদনা সম্ভব হদব ফলশ্রণতদত প্রাণণস্বাস্থয সুরক্ষ্া ণনণিত করার পাশাপাণশ  Zoonotic সরাগ ণনয়ন্ত্রদনর মাধ্যদম মানব স্বাস্থয সুরক্ষ্াও 

ণনণিত হদব।  

ণবগত ১৯৫৮ সাল সর্দক গবাণেপশুর ণরন্ডারদপস্ট নামক িাইরাসজণনত িয়াবহ সরাদগর প্রদকাদপ সেদশর উত্তর পূব িঞ্চদল প্রায় ২ লক্ষ্ গবাণেপশুর 

মৃতুয হয়। এ অবস্থায় সরাগটি ণনমূ িল করার লদক্ষ্য সারাদেদশ গত কদয়ক েশদক গবাণেপশুদত একাণিকক্রদম ণরম্িারদপি টিকা প্রদয়াগ করা হয়। 

অবদশদষ প্রাণণসম্পে গদবষণা প্রণতষ্ঠান হদত উৎপাণেত টিকার মাধ্যদম ২০১০ সদন World Organization for Animal 

Health (OIE)  কর্তিক বাাংলাদেশদক ণরল্ডারদপি মুি স াষণা করা হয়।  

 

বতিমাদন প্রাণণসম্পে গদবষণা প্রণতষ্ঠান হদত ১৭ প্রকার গবাণেপশু এবাং হাঁসমুরণগর  টিকা উৎপাণেত হদে।  এ  সকল টিকা মাঠ পর্ িাদয় 

ব্যবহাদরর মাধ্যদম গবাণেপশুপাণখর সরাগব্যাণি েমন কর সম্ভব হদে । গত ণতন বছদর প্রাণণসম্পে গদবষণা প্রণতষ্ঠান হদত উৎপাণেত টিকা এবাং 

অন্যান্য অজিনসমূহ ণনম্নরুপাঃ  

নাম ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

টিকা উৎপােন 24.62 সকাটি মাত্রা 27.24 সকাটি মাত্রা 27.74 সকাটি মাত্রা 

নমুনা পরীক্ষ্া 82.60 হাজার 88.13 হাজার 90.71 হাজার 

পশুখাদ্য ণবদেষণ 3174টি 3162 টি 2708 টি 

 

সমস্যা এবাং চযদলঞ্জসমূহাঃ 

 

প্রাণণসম্পে গদবষণা প্রণতষ্ঠান হদত উৎপাণেত টিকা  গ্রামীন জনদগাষ্ঠীর ক্ষুদ্র খামারীর গবাণেপশু ও সপাণির সরাগ প্রণতদরাি কার্ িক্রদম ব্যবহৃত 

হদে।  ণকন্তু ৮০ েশদক প্রর্দম সপ্রাণির ণশল্প এবাং পরবতীদত ৯০ েশদক দুগ্ধ ণশদল্পর ব্যাপক প্রসার লাি কদর। বতিমাদন সপ্রাণি ও গবাণেপশুর 

ণশদল্পর ব্যাপক প্রসাদরর ফদল টিকার চাণহো ব্যাপক আকাদর বৃণদ্ধ সপদয়দছ। অণত সম্প্রণত গবাণে পশুর একটি নতুন সরাগ Lumpy Skin 

Disease (LSD) এর প্রাদুি িাব সেখা ণেদয়দছ । ণবণিন্ন  জুদনাটিক সরাগ ও ট্রান্সবাি িল্ডাণর সরাগ প্রণতদরাদির জন্য টিকা উৎপােন খুবই 

শুরুত্বপূণ ি। বতিমাদন প্রাণণসম্পে গদবষণা প্রণতষ্ঠান অদনক পুরাতন একটি প্রণতষ্ঠান। বতিমাদন প্রণতষ্ঠানটিদত বাদয়াদসফটিও বাদয়াণসণকউণরটি 

বজায় সরদখ নতুন নতুন টিকা উৎপােন খুবই চযাদলণঞ্জাং। তাই সেদশর ক্রমবি িমান চাণহোর সপ্রণক্ষ্দত  সব িাণিক বাদয়াদসফটি ও বাদয়াণসণকউণরটি 

বজায় সরদখ আধুণনক নতুন একটি টিকা উৎপােন সসিার স্থাপন খুবই প্রদয়াজন। 

িণবষ্যৎ পণরকল্পনাাঃ 

 

সরকাদরর ৮ম পঞ্চবাণষ িকী (২০২০-২০২৪) পণরকল্পনা, সটকসই  উন্নয়ন অিীি-২০৩০, বাাংলাদেশ ২য় সপ্রণক্ষ্ত পণরকল্পনা (২০২১-২০৪১) 

বাস্তবায়দনর মাধ্যদম রুপকল্প ২০৪১ ক্ষুিা ও োণরদ্রমুি বাাংলাদেশ রুপান্তদরর লদক্ষ্য জনগণদক ণনরাপে  দুি , মাাংস এবাং  ও ণিম সরবরাদহ 

প্রাণণসম্পে খাদতর রদয়দছ  একটি  ণবশাল কম িপণরকল্পনা । প্রাণণসম্পে সসক্টদর উণিণখত লক্ষ্য পূরদণর জন্য গবাণে পশু-পাণশর সরাগ ণনয়ন্ত্রণ ও 

সরাগ প্রণতদরাে কার্ িক্রম সজারোরকরণ, সরাগ অনুসন্ধান কার্ িক্রম আগামীদত শণিশালীকরণ করা হদব। জুদনাটিক সরাগসমূহ প্রণতদরাদির 

মাধ্যদম জনস্বাস্থয সুরক্ষ্া ণনণিত করার ব্যবস্থা গ্রহন করা হদব। নতুন আণবভূতি সরাগসমূহ েমদনর জন্য একটি কার্ িকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব। 

এ সকল কার্ িক্রম সফলিাদব  সম্পদন্নর জন্য প্রাণণসম্পে গদবষণা প্রণতষ্ঠান মহাখালী এবাং কুণমিায় অবণস্থত টিকা উৎপােন গদবষণাগাদরর 

সক্ষ্মতা, গদবষণাগাদরর অবকাঠদমা, উৎপােন ব্যবস্থার আধুণনকায়ন করা  হদব। সেদশর ক্রমবি িমান টিকার চাণহোর সপ্রণক্ষ্দত সব িাণিক 

বাদয়াদসফটি ও বাদয়াণসণকউণরটি বজায় সরদখ আধুণনক নতুন টিকা উৎপােন সসিার  স্থাপদনর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব।  

 

২০21- 22 অর্ ি বছদর সম্ভাব্য প্রধান অজিনসমূহাঃ 

১) ৩২ সকাটি মাত্রা টিকা উৎপাদন কিা 

২) ৮০,০০০ নমূনা পরীক্ষার মােধ্যম রিাগ বনর্ ময় কিা 

৩) 4,000 টি পশু খাদ্য নমুনা পরীক্ষা করা।  
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প্রস্তাবনা 

 

 
প্রাণণসম্পে গদবষণা প্রণতষ্ঠান এর প্রাণতষ্ঠাণনক েক্ষ্তা বৃণদ্ধ, স্বেতা ও জবাবণেণহতা সজারোর করা, সুশাসন 

সাংহতকরন এবাং সম্পদের র্র্ার্র্ ব্যবহার ণনণিতকরদণর মাধ্যদম রূপকল্প ২০৪১ এর র্র্ার্র্ 

বাস্তবায়দনর লদক্ষ্য- 

 

 

 

পরিচালক (গবেষণা, প্ররিক্ষণ ও মূল্যায়ন), প্রাণণসম্পে গদবষণা প্রণতষ্ঠান, মহাখালী, ঢাকা  

 

 

এবাং 

 

 

মহাপণরচালক, প্রারণসম্পদ অরিদপ্তি, োাংলাবদি  

 

এি মদধ্য 

  

২০২১ সাদলর জুন মাদসর  24 তাণরদখ এই বাণষ িক কম িসম্পােন চুণি স্বাক্ষ্ণরত হল। 

 

 

এই  চুণিদত স্বাক্ষ্রকারী উিয়পক্ষ্ ণনম্নণলণখত ণবষয়সমূদহ সম্মত হদলনাঃ 
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সসকশন- ১ 

 

রূপকল্প (Vision), অণিলক্ষ্য (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাবণল 

১.১ রূপকল্প (Vision) : 

সকদলর জন্য পর্ িাপ্ত, ণনরাপে ও মানসম্মত প্রাণণজ আণমষ সরবরাহকরণ।  

১.২ অণিলক্ষ্য (Mission) :  

প্রাণণসম্পদের উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃণদ্ধ এবাং মূে সাংদর্াজদনর  (Value addition) মাধ্যদম প্রাণণজ 

আণমদষর চাণহোপুরণ। 

       ১.৩.১: কম িসম্পাদধ্যনর সক্ষত্রসমূহ: 

১. গবাণে পশু-পাণখর  উৎপােন ও উৎপাদনিীলতা বৃণদ্ধ 

২. গবাণে পশু-পাণখর ণচণকৎসা, সরাগ প্রণতদরাি ও ণনয়ন্ত্রণ 

 

 ১.৩.২: সুশাসন ও সংস্কারমূলক কম িসম্পাদধ্যনর সক্ষত্র: 

১. সুশাসন ও সংস্কারমূলক কা িক্রম সজারদারকরণ 

• শুদ্ধাচাি কর্ মপবিকল্পনা িাস্তিায়ন 

• ই-গভর্ন্মান্স/উদ্ভািন কর্ মপবিকল্পনা িাস্তিায়ন 

• তথ্য অবধকাি কর্ মপবিকল্পনা িাস্তিায়ন 

• অবভয াগ প্রবতকাি কর্ মপবিকল্পনা িাস্তিায়ন 

• রেিা প্রদান প্রবতশ্রুবত কর্ মপবিকল্পনা িাস্তিায়ন 

 

১.৪ কার্ িাবণল (Functions): 

১.  দুি, মাাংস,ও ণিদমর উৎপােন বৃণদ্ধ করা 

২.  গবাণে পশু-পাণখর  ণচণকৎসা, সরাগ প্রণতদরাি ও ণনয়ন্ত্রণ 

৩.  প্রাণণসম্পে উৎপােন উপকরণ ও প্রাণণজাত খাদদ্যর মান ণনয়ন্ত্রণ  

৪.  গবাণে পশু-পাণখর খামার ব্যবস্হাপনার উন্নয়ন 

৫.  প্রাণণসম্পে সম্পণকিত গদবষণা ও উন্নয়ন 

 

 

 

 

 

 

 



 

সসকশন -২ 

 

ণবণিন্ন কার্ িক্রদমর চুড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব (Outcome/Impact) 

 
চুড়ান্ত 

ফলাফল/প্রিাব 

(Outcome/ 

Impact) 

কম িসম্পােন 

সূচকসমূহ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত অজিন লক্ষ্যমাত্রা 

2021-22 

প্রদক্ষ্পণ  

 

ণনি িাণরত লক্ষ্যমাত্রা অজিদনর 

সক্ষ্দত্র সর্ৌর্িাদব োণয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/ ণবিাগ/ 

সাংস্থাসমূদহর নাম 

  

উপাত্তসূত্র (Source of 

Data) 
2019-20 

 

*2020-21 ২০২2-২3 ২০২3-24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

দুি উৎপাদন বৃরদ্ধ জনপ্ররত দুধ্যির 

প্রাপ্যতা 

পররমাণ 

(রমরল/রদন) 

175.63 190.00 205.00 220.00 225.00 রবএলআরআই, রমল্করভটা, 

উন্নয়ন সহধ্য াগী সংস্থা 

প্রারণসম্পদ অরিদপ্তধ্যরর 

বারষ িক প্ররতধ্যবদন,  

বাংলাধ্যদশ অর্ িননরতক 

সমীক্ষা এবং রবরবএস। 

মাংস উৎপাদন বৃরদ্ধ 
জনপ্ররত মাংধ্যসর 

প্রাপ্যতা 

পররমাণ 

 (গ্রাম/রদন) 

126.20 132.00 136.00 140.00 142.00 রবএলআরআই, উন্নয়ন 

সহধ্য াগী সংস্থা 

প্রারণসম্পদ অরিদপ্তধ্যরর 

বারষ িক প্ররতধ্যবদন,  

বাংলাধ্যদশ অর্ িননরতক 

সমীক্ষা এবং রবরবএস। 

রিম উৎপাদন বৃরদ্ধ 
জনপ্ররত রিধ্যমর 

প্রাপ্যতা 

পররমাণ 

(সংখ্যা/বছর) 

104.23 120.00 132.00 142.00 145.00 রবএলআরআই, উন্নয়ন 

সহধ্য াগী সংস্থা 

প্রারণসম্পদ অরিদপ্তধ্যরর 

বারষ িক প্ররতধ্যবদন,  

বাংলাধ্যদশ অর্ িননরতক 

সমীক্ষা এবং রবরবএস। 

*সামণয়ক 
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সসকশন -৩ কম িসম্পােন পণরকল্পনা 

পবিচালক (গযিষর্া, প্রবিক্ষর্ ও মূল্যায়ন) এর ককৌিলগত উবেশ্যসমূহ  

(ধ্যমাট মান-৭0) 

   

সকৌশলগত 

উদেশ্য (Strategic 

Objectives) 
 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

strategic 

objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 
 

 

কম িসম্পােন 

সূচক 

(Performanc

e Indicators) 
 

 

গর্না 

পদ্ধবত 

একক 

(Unit) 
 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performane 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন লক্ষ্যমাত্রা/ণনণ িায়ক: ২০21-২2 

(Target/Criteria Value for FY 2021-22) 

প্রদক্ষ্পন 

(Projec

tion)  
২০২2-

২3 

প্রদক্ষ্পন 

(Proje

ction)  
২০২3-

24 

অসািারণ অণত 

উত্তম 

উত্তম চলণত 

মান 

চলণত 

মাদনর 

ণনদম্ন 

২০১9-20 ২০20-21* ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

েপ্তর/সাংস্থাি ককৌিলগত উবেশ্যসমূহ  

1.গবারদপশু-পারির  

উৎপাদন ও 

উৎপাদনিীলতা বৃরদ্ধ 

 

 

২0.00 1.১ পশু খাদ্য নমুনা 

পরীক্ষাকির্   

পবিক্ষীত নমুনা ের্বষ্ঠ েংখ্যা ২0.00 2708 ২৯০৬  ৪০০০  ৩৬৫০ ৩৩০০ ২৯০০  ২৬০০ ৪২00 ৪৪00 

2. গবারদপশু-পারির 

সরাগ প্ররতধ্যরাি ও 

রনয়ন্ত্রণ 

 

৫0.00 2.1 টিকা উৎপাদন  উৎপাবদত টিকা ের্বষ্ঠ র্াত্রা 

(যকাটি) 

৩০.00 27.75 ২৩.৮০  ৩২.০০  ২৯.০০ ২৬.০০ ২৩.০০  ২০.5০ ৩৪.00 3৬.00 

2.২ রিাগ বনর্ ময় 

কিা 

পবিক্ষীত নমুনা ের্বষ্ঠ েংখ্যা ২০.00 92308 ৬৬৬৮০  ৮০০00 7৫৫০০ 7১০০০ ৬7০00  ৬৩০০০ ৮২০০০ ৮৪০০০ 

-*সামণয়ক 
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পবিচালক (গযিষর্া, প্রবিক্ষর্ ও মূল্যায়ন) এর সুিােন ও েংস্কািমূলক কর্ মেম্পাদযনি রক্ষত্র ২০21-২2 

(ধ্যমাট মান-30) 

 

 

সুিাসন ও সাংস্কািমূলক কম মসম্পাদবনি কক্ষত্র  

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 
 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight 

of 

strategic 

objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 
 

 

কম িসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 
 

 

গর্না 

পদ্ধবত 

একক 

(Unit) 
 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performane 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন লক্ষ্যমাত্রা/ণনণ িায়ক: ২০21-২2 

(Target/Criteria Value for FY 2021-22) 

প্রদক্ষ্পন 

(Projection)  
২০২2-২3 

প্রদক্ষ্পন 

(Projection)  
২০২3-24 ২০১9-

20 

২০20-

21* 

  উত্তম চলণত 

মান 

চলণত 

মাদনর 

ণনদম্ন 

  ৮০% ৭০% ৬০% 

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

প্রাবর্েম্পদ 

অবধদপ্তযিি 

সুিােন ও  

েংস্কািমূলক 

কর্ মেম্পাদযনি 

রক্ষত্র 

৩০ ১) শুদ্ধাচাি 

কম মপরিকল্পনা 

োস্তোয়ন 

শুদ্ধাচাি 

কম মপরিকল্পনা 

োস্তোরয়ত 

  

10 

         

২) ই-গভর্ন্মান্স/ 

উদ্ভােন 

কম মপরিকল্পনা 

োস্তোয়ন 

ই-গভর্ন্মান্স/ উদ্ভােন 

কম মপরিকল্পনা 

োস্তোরয়ত 

  

10 

         

৩) তথ্য 

অরিকাি 

কম মপরিকল্পনা 

োস্তোয়ন 

তথ্য অরিকাি 

কম মপরিকল্পনা 

োস্তোরয়ত 

  3          

৪) অরভব াগ 

প্ররতকাি 

কম মপরিকল্পনা 

োস্তোয়ন 

অরভব াগ প্ররতকাি 

কম মপরিকল্পনা 

োস্তোরয়ত 

  4          

৫) কসো প্রদান 

প্ররতশ্রুরত 

কম মপরিকল্পনা 

োস্তোয়ন 

কসো প্রদান প্ররতশ্রুরত 

কম মপরিকল্পনা 

োস্তোরয়ত 

  3          
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আণম, পণরচালক (গযিষর্া, প্রবিক্ষর্ ও মূল্যায়ন), প্রাণনসম্পে গদবষণা প্রণতষ্ঠান, মহাখালী, ঢাকা ণহদসদব 

মহাপণরচালক, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর, বাাংলাদেশ, ঢাকা এর ণনকট অঙ্গীকার করণছ সর্, এই চুণিদত বণণ িত 

ফলাফল অজিদন সদচি র্াকব। 

 

 

 

 

আণম, মহাপণরচালক, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর, বাাংলাদেশ, ঢাকা ণহদসদব পণরচালক (গযিষর্া, প্রবিক্ষর্ ও 

মূল্যায়ন), প্রাণনসম্পে গদবষণা প্রণতষ্ঠান, মহাখালী, ঢাকা  এর ণনকট অঙ্গীকার করণছ সর্, এই চুণিদত বণণ িত 

ফলাফল অজিদন প্রদয়াজনীয় সহদর্াণগতা প্রোন করব। 

 

 

 

 

 
স্বাক্ষ্ণরত: 

 

 
 

 

 

 

------------------------------------- 
পণরচালক  (গযিষর্া, প্রবিক্ষর্ ও মূল্যায়ন)                                                     তাণরখ 

প্রাণনসম্পে গদবষণা প্রণতষ্ঠান , মহাখালী, ঢাকা।  

  

 

 
 

 

 
                         

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

মহাপণরচালক                                                                                     তাণরখ 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর 

িাংলাযদি, ঢাকা 

 

 

 

8 



 

 

সংধ্য াজনী-১   

শব্দ সংধ্যক্ষপ (Acronyms)   

 

        

ক্ররমক নং 
 

আদ্যক্ষরসমূহ বণ িনা 

 

 
 

1.  এআই কৃরত্রম প্রজনন (Artificial Insemination) 

2.  রবএলআরআই বাংলাধ্যদশ প্রারণসম্পদ গধ্যবষণা প্ররতষ্ঠান  

(Bangladesh Livestock Research Institute)  

3.  রবরবএস বাংলাধ্যদশ পররসংখ্যান ব্যুধ্যরা 

 (Bangladesh Bureau of Statistics) 

4.  রবরিরপ- ২১০০ বাংলাধ্যদশ ব-দ্বীপ পররকল্পনা ২১০০ 

Bangladesh Delta Plan 

5.  রিএলএস প্রারণসম্পদ অরিদপ্তর  

(Department of Livestock Services) 

6.  ইরপরব এক্সধ্যপাট ি প্রধ্যমাশন ব্রুধ্যরা 

(Export Promotion Bureau) 

7.  রজরিরপ সমাট সদশজ উৎপাদন 

(Gross Domestic Product) 

8.  এমওএফএল মৎস্য ও প্রারণসম্পদ মন্ত্রণালয় 

(Ministry of Fisheries and Livestock) 

9.  এসরিরজ সটকসই উন্নয়ন অভীষ্ট  

(Sustainable Development Goal) 

10.  এলএেবি Lumpy Skin Disease (LSD) 

11.  ওআইই World Organization for Animal Health (OIE) 
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সাংব াজনী -২ 

পণরচালক (গযিষর্া, প্রবিক্ষর্ ও মূল্যায়ন) এর কম মসম্পাদন ব্যিস্থাপনা ও প্রর্ার্ক 

 

 

ক্রবর্ক নং কা মক্রর্ কম ি সম্পাদন সূচক বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অবধিাখা, িাখা লক্ষর্াত্রা অজ©রনি প্রর্ার্ক 

 

১ পশু খাদ্য নমুনা 

পরীক্ষাকির্   

পররক্ষীত  নমুনা প্রাণী পুরষ্ট শািা ও মান রনয়ন্ত্রণ গধ্যবষণাগার  
PSO (প্রাণী পুরষ্ট) শািা এবং QC Lab এর প্ররতধ্যবদন 

 

২ টিকা উৎপাদন   উৎপারদত টিকা গধ্যবষণা, প্ররশক্ষণ ও মূল্যায়ন শািা PSO (সংরিষ্ট টিকা উৎপাদন  িাখা) এর প্ররতধ্যবদন 

 

৩ রিাগ বনর্ ময় কিা পররক্ষীত নমুনা গধ্যবষণা, প্ররশক্ষণ ও মূল্যায়ন শািা PSO  (FDIL , CDIL) এর প্ররতধ্যবদন 
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সাংদর্াজনী 3: জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল কম মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

দপ্তর/সংস্থার নার্: পণরচালক (গযিষর্া, প্রবিক্ষর্ ও মূল্যায়ন) 

 

কা মক্রযর্ি নার্ কর্ মেম্পাদন 

সূচক 

 

সূচযকি 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়যনি 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মিছযিি 

লক্ষযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবিিীক্ষর্, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

রকায়ার্ মাি 

২য় 

রকায়ার্ মাি 

৩য় 

রকায়ার্ মাি 

৪র্ ম 

রকায়ার্ মাি 

রর্ার্ 

অজমন 

অবজমত 

র্ান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবতষ্ঠাবনক ব্যিস্থা………………………………..... 

১.১ ননবতকতা কবর্টিি েভা 

আধ্যয়াজন 

সভা 

আধ্যয়ারজত 

৪ েংখ্যা পবিচালক (গযিষর্া, 

প্রবিক্ষর্ ও মূল্যায়ন) 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননবতকতা 

কবর্টিিেভাি বেদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন 

িাস্তিাবয়ত 

বেদ্ধান্ত 

৬ % পবিচালক (গযিষর্া, 

প্রবিক্ষর্ ও মূল্যায়ন) 

১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

১.৩ সুিােন প্রবতষ্ঠাি 

বনবর্ত্ত অংিীজযনি 

(stakeholders) 

অংিগ্রহযর্  েভা 

অনুবষ্ঠত েভা ৪ েংখ্যা পবিচালক (গযিষর্া, 

প্রবিক্ষর্ ও মূল্যায়ন) 

২ লক্ষযর্াত্রা - ১ - ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত 

প্ররশক্ষণ আধ্যয়াজন 

প্ররশক্ষণ 

আধ্যয়ারজত 

২ সংখ্যা পবিচালক (গযিষর্া, 

প্রবিক্ষর্ ও মূল্যায়ন) 

২ লক্ষযর্াত্রা - ১ - ১ =   

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পবিযিি উন্নয়ন 

(স্বাস্থযবিবধ 

অনুেির্/টিওএন্ডভুি 

অযকযজা র্ালার্াল 

বিনষ্টকির্/পবিস্কাি 

পবিচ্ছন্নতা বৃবদ্ধ ইতযাবদ) 

উন্নত কম ি-

পররধ্যবশ 

৩ েংখ্যা ও 

তাবিখ 

পবিচালক (গযিষর্া, 

প্রবিক্ষর্ ও মূল্যায়ন) 

2 

 

লক্ষযর্াত্রা - 15.10.21 - ৩০.৬.২২    

অজমন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচাি রকৌিল 

কর্ মপবিকল্পনা, ২০২১-২২ ও 

নত্রর্াবেক পবিিীক্ষর্ 

প্রবতযিদন েংবিষ্ট 

র্ন্ত্রর্ালযয় দাবখল ও স্ব স্ব 

ওযয়িোইযর্ আপযলািকির্ 

কর্ মপবিকল্প

না ও 

নত্রর্াবেক 

প্রবতযিদন 

দাবখলকৃত ও 

আপযলািকৃত 

৪ তাবিখ পবিচালক (গযিষর্া, 

প্রবিক্ষর্ ও মূল্যায়ন) 

ও 

আইরসটি 

  িাখা 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১৪.১০.২১ ১৪.১.২২ ১৪.০৪.২২ 30.06.২২    

 

 

 

 

 

 

 

অজমন      



 

কা মক্রযর্ি নার্ কর্ মেম্পাদন 

সূচক 

 

সূচযকি 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়যনি 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মিছযিি 

লক্ষযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবিিীক্ষর্, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

রকায়ার্ মাি 

২য় 

রকায়ার্ মাি 

৩য় 

রকায়ার্ মাি 

৪র্ ম 

রকায়ার্ মাি 

রর্ার্ 

অজমন 

অবজমত 

র্ান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান 

এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তধ্যদর তারলকা 

ওধ্যয়বসাইধ্যট প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররি পবিচালক (গযিষর্া, 

প্রবিক্ষর্ ও মূল্যায়ন) 

ও আইরসটি িাখা 

৩০.০৬.২২ লক্ষযর্াত্রা - - - ৩০.৬.২২    

অজমন 

 

 

     

২.  ক্রধ্যয়র সক্ষধ্যত্র শুদ্ধাচার ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম িছযিি 

ক্রয়-পবিকল্পনা (প্রকযল্পি 

অনুযর্াবদত িাবষ মক ক্রয় 

পবিকল্পনােহ) ওযয়িোইযর্ 

প্রকাি 

ক্রয়-

পবিকল্পনা 

ওযয়িোইযর্ 

প্রকাবিত 

৪ তাবিখ পবিচালক (গযিষর্া, 

প্রবিক্ষর্ ও মূল্যায়ন) 

এবং আইরসটি িাখা 

৩0.০8.২১ 

 

লক্ষযর্াত্রা ৩0.০8.২১       

অজমন      

অজিন      

৩. শুদ্ধাচাি েংবিষ্ট এিং দুনীবত প্রবতযিাযধ েহায়ক অর্ন্ার্ন্ কা মক্রর্…………….. 2০ 

৩.১ আচির্ ও শৃঙ্খলা 

বিষয়ক েভা 

েভা 

আধ্যয়ারজত 

৪ েংখ্যা পবিচালক (গযিষর্া, 

প্রবিক্ষর্ ও মূল্যায়ন) 

2 লক্ষযর্াত্রা  1 - 1    

অজমন      

৩.২ দুনীবত ও সুিােন 

েংক্রান্ত র্তবিবনর্য় েভা 

েভা 

আধ্যয়ারজত 

৪ েংখ্যা পবিচালক (গযিষর্া, 

প্রবিক্ষর্ ও মূল্যায়ন) 

2 লক্ষযর্াত্রা - -1 - 1    

অজমন      

৩.৩ স্বাস্থু রবরি 

বিষযয় কর্ মকতমা-

কর্ মচািীযদি 

েচেযচতনতামূলক সভা 

সভা 

আধ্যয়ারজত 

৪ তাবিখ পবিচালক (গযিষর্া, 

প্রবিক্ষর্ ও মূল্যায়ন) 

৩১.০৩.২২ লক্ষযর্াত্রা - - ৩১.৩.২২ -    

অজমন      

৩.৪ দুনীরত প্ররতধ্যরাি ও 

শুদ্ধচার বাস্তবায়ধ্যন 

অবরহতকরুন সভা  

সভা 

আধ্যয়ারজত 

৪ তাবিখ পবিচালক (গযিষর্া, 

প্রবিক্ষর্ ও মূল্যায়ন) 

৩১.১২.২১ লক্ষযর্াত্রা - ৩১.১২.২১ - -    

অজমন      

৩.৫ শুদ্ধাচার/উত্তর্ চচ মাি 

তাবলকা প্রর্য়ন 

তাবলকা 

প্রর্য়নকৃত 

৪ তাবিখ পবিচালক (গযিষর্া, 

প্রবিক্ষর্ ও মূল্যায়ন) 

৩০.০৯.২১ লক্ষযর্াত্রা ৩০.৯.২১ - - -    

অজমন      
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েংয াজনী 4: পণরচালক (গযিষর্া, প্রবিক্ষর্ ও মূল্যায়ন) এি ই-গভর্ন্িান্স ও উদ্ভাবন কম িপররকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

 

ক্রর্  কা িক্রম 

 

মান 
কম িসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কম িসম্পাদন 

সূচধ্যকর মান 

লক্ষুমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািারণ উত্তম চলরত মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ 2 3 4 5 6 7 8 9 

১ ই-নরর্র ব্যবহার বৃরদ্ধ ১৫ ১.১. ই-ফাইধ্যল রনার্ বনষ্পবত্তকৃত   % ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

২ 

তথ্য বাতায়ন 

হালনাগাদকরণ 

১৫ ২.১.তথ্য বাতায়ধ্যন সকল সসবা বক্স 

হালনাগাদকৃত 
সংখ্যা ১০ ৪ ৩ ২ 

২.২. বিবভন্ন প্রকািনা ও তথ্যাবদ তথ্য বাতায়ধ্যন 

প্রকাবিত 
সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

 

 

 

৩ 

ই-গভর্ন্িান্স ও উদ্ভাবন 

কম িপররকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

১৫ ৩.১.কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্ররশক্ষণ 

আধ্যয়াজরজত 
সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

৩.২.কম িপররকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

প িাধ্যলাচনা সংক্রান্ত সভা আধ্যয়ারজত 
সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

৩.৩. কম িপররকল্পনার অি িবারষ িক স্ব-মূল্যায়ন 

প্ররতধ্যবদন উর্ধ্িতন কতৃপধ্যক্ষর রনকট সপ্রররত 
তাররি ৫ ১৩/০১/২২ ২০/০১/২২ ২৭/০১/২২ 

৪ একটি উদ্ভাবনী 

িারণা/ধ্যসবা 

সহরজকরণ/ ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন কা িক্রম 

বাস্তবায়ন 

৫ 

৪.১একটি উদ্ভাবনী িারণা/ধ্যসবা সহরজকরণ/ ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন কা িক্রম বাস্তবায়ারয়ত 
তাররি ৫ ২৮/০২/২২ ১৫/০৩/২২ ১৫/০৪/২২ 
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সাংব াজনী ৫ : পণরচালক (গযিষর্া, প্রবিক্ষর্ ও মূল্যায়ন) এি অরভব াগ প্ররতকাি ব্যেস্থা সাংক্রান্ত কম ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

কার্ িক্রদমর 

সক্ষ্ত্র 
মান কার্ িক্রম 

কম িসম্পােন 

সূচক 
একক 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

প্রকৃত অজিন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-২১ 

লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািারণ 
অণত 

উত্তম 
উত্তম  

চলণত 

মান 

চলণত 

মাদনর 

ণনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাণতষ্ঠাণনক 

ব্যেস্থাপনা 

 

 

৫ 

অরভব াগ রনষ্পরি কম মকতমা 

(অরনক) ও আরপল কম মকতমাি 

তথ্য ওবয়েসাইবে ত্রত্রমারসক 

রভরিবত হালনাগাদকিণ  

  অণনক ও আণপল 

কম িকতিার তর্থ্ 

হালনাগােকৃত 

এবাং ওদয়বসাইদট 

আপদলািকৃত 

সাংখ্যা 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

পণরবীক্ষ্ণ 

ও সক্ষ্মতা 

উন্নয়ন 

 

২০ 

১.রনরদ মষ্ট সমবয় অনলাইন/ 

অফলাইবন প্রাপ্ত অরভব াগ 

রনষ্পরি এোং রনষ্পরি সাংক্রান্ত 

মারসক প্ররতবেদন উর্ধ্মতন 

কর্তমপক্ষ েিােি কপ্রিণ   

১. অরভব াগ 

রনষ্পরিকৃত  
% 

৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

২. কম মকতমা/কম মচািীবদি 

অরভব াগ প্ররতকাি ব্যেস্থা এোং 

রজআিএস সফেওয়যাি রেষয়ক 

প্ররিক্ষণ আবয়াজন 

২. প্ররিক্ষণ 

আবয়ারজত 
সাংখ্যা 

৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

৩. বত্রমাণসক ণিণত্তদত পণরবীক্ষ্ণ 

এবাং বত্রমাণসক পণরবীক্ষ্ণ 

প্রণতদবেন উর্ধ্িতন কর্তিপদক্ষ্র 

ণনকট সপ্ররণ 

৩. বত্রমাণসক 

প্রণতদবেন সপ্রণরত 

  

সাংখ্যা 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

৪. অরভব াগ প্ররতকাি ব্যেস্থাপনা 

রেষবয় কেকবহাল্ডািগবণি 

সমন্ববয় অেরহতকিণ সভা  

৪. সভা অনুরিত সাংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 
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সাংব াজনী ৬: পণরচালক (গযিষর্া, প্রবিক্ষর্ ও মূল্যায়ন) এি কসো প্রদান প্ররতশ্রুরত োস্তোয়ন কম ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

কা িক্রধ্যমর সক্ষত্র মান কা িক্রম 
কম িসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কম িসম্পাদন 

সূচধ্যকর মান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-২১ 

লক্ষুমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািারণ 
অরত 

উত্তম 
উত্তম 

চলরত 

মান 

চলরত মাধ্যনর 

রনধ্যে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক 

 

 

১৩ 

১. রেিা প্রদান 

প্রবতশ্রুবত 

পররবীক্ষণ 

করমটির রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

১.রসদ্ধান্ত 

বাস্তবারয়ত 
% 

8 

 
- - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

২. রেিা প্রদান 

প্রবতশ্রুবত 

নত্রর্াবেক বভবত্তযত 

হালনাগাদকির্   

২.ওযয়িোইযর্ 

প্রবত 

নত্রর্াবেযক 

হালনাগাদকৃত 

েংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সক্ষমতা অজিন  
১২ 

 

১. রেিা প্রদান 

প্রবতশ্রুবত বিষয়ক  

প্রবিক্ষর্ আযয়াজন  

১. প্রবিক্ষর্ 

আযয়াবজত 

 

সংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

২. সসবা প্রদান 

রবষধ্যয় 

সেকধ্যহাল্ডারগধ্যণর 

সমন্বধ্যয় 

অবরহতকরণ সভা 

আধ্যয়াজন 

২.অিবহতকির্ 

েভা অনুবষ্ঠত 
সংখ্যা 7 - - ২ ১ - - - 
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সাংব াজনী ৭: পণরচালক (গযিষর্া, প্রবিক্ষর্ ও মূল্যায়ন) এি তথ্য অরিকাি রেষবয় প্রারণসম্পদ অরিদপ্তবিি ২০২১-২২ অর্ মেছবিি োরষ মক কম মপরিকল্পনা 

 

কম িসম্পাদধ্যনর 

সক্ষত্র 
মান কা িক্রম 

কম িসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কম িসম্পাদন 

সূচধ্যকর 

মান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

লক্ষুমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািারণ অরত উত্তম উত্তম  চলরত মান 

চলরত 

মাধ্যনর 

রনধ্যে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক ১০ 

১.১ তথ্য অরিকার আইন 

অনু ায়ী রনি িাররত সমধ্যয়র মধ্যে 

তথ্য প্রদান 

১.১.রনি িাররত সমধ্যয়র 

মধ্যে তথ্য প্রদানকৃত 
% ১০ 

 

- 

 

- ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

সক্ষমতা বৃবদ্ধ 
১৫ 

২.১.স্বপ্রযর্াবদতভাযি 

প্রকািয াগ্য তথ্য হালনাগাদ 

কধ্যর ওযয়িোইযর্ প্রকাি 

২.১.হালনাগাদকৃত তথ্য 

ওযয়িোইযর্ প্রকাবিত 

তাররি 

 
০৩ - - 

৩১-১২-

২০২১ 
১০-০১-২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 
৩১-০১-২০২২ - 

২.২.িাবষ মক প্রবতযিদন প্রকাি  
২.২. িাবষ মক প্রবতযিদন 

প্রকাবিত  
তাবিখ  ০৩ - - 

১৫-১০-

২০২১ 
১৫-১১-২০২১ 

১৫-১২-

২০২১ 
- - 

২.৩.  তথ্য অরিকার আইন, 

২০০৯ এর ৫ িারা অনুসাধ্যর 

 াবতীয় তধ্যথ্যর কুাটাগরর  ও 

কুাটালগ ততরর/হালনাগাদকরণ 

২.৩. তধ্যথ্যর কুাটাগরর  ও 

কুাটালগ 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত 

তাররি ০৩ - - 
৩১-১২-

২০২১ 
১০-০১-২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 
৩১-০১-২০২২ - 

২.৪. তথ্য অরিকার আইন ও 

রবরিরবিান সম্পধ্যকি 

জনসধ্যচতনতা বৃরদ্ধকরণ 

২.৪. প্রচাি কা মক্রর্ 

েম্পন্ন 
  সংখ্যা ০৩ - - ৩ ২ ১ - - 

২.৫. তথ্য অবধকাি বিষযয় 

কম িকতিাধ্যদর প্ররশক্ষণ আধ্যয়াজন    
২.৫. প্ররশক্ষণ আধ্যয়ারজত   সংখ্যা  ০৩ - - ৩ ২ ১ - - 
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