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পরিচালক (উৎপাদন) এি কম িসম্পােদনর সাণব িক ণচত্র 

(Performance Overview of the Director, Production) 
 

সাম্প্রণতক অজিন, চযাদলঞ্জ এবাং িণবষ্যৎ পণরকল্পনা 

 

সাম্প্রণতক বছরসমূদহর প্রিান অজিনসমূহ: 

কৃণষ ণনিির বাাংলাদেদশর আর্ িসামাণজক উন্নয়ন ও অগ্রর্াত্রায় প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর গুরুত্বপূণ ি ভূণমকা পালন করদছ।  সেদশর 

প্রাণণজ আণমদষর চাণহো পূরদণর সক্ষ্দত্র গবাণেপশু, হাঁস-মুরণগ ও দুি উৎপােন বৃণদ্ধসহ সাংরক্ষ্ণ, সরাগ ণনয়ন্ত্রণ ও জাত 

উন্নয়দন এখাদত রদয়দছ অিাবনীয় সাফল্য। এ িারাবাণহকতায় সম্প্রণত বাাংলাদেশ মাাংস উৎপােদন স্বয়াংসম্পূণ ি হদয়দছ।  

২০১৯-২০ অর্ িবছদর ণজণিণপদত ণিরমূদল্য প্রাণণসম্পে খাদতর অবোন ১.৪৩% এবাং প্রবৃণদ্ধর হার ৩.০৪% (ণবণবএস, 

২০২০)। সমাট কৃণষজ ণজণিণপ’দত প্রাণণসম্পে খাদতর অবোন  ১৩.৪৪%। তাছাড়া ২০১৯-২০ অর্ ি বছদর প্রাণণসম্পে খাদত 

ণজণিণপর আকার ণছল ৪৬৬৭৩.০০ সকাটি টাকা র্া ণবগত ২০১৮-১৯ অর্ ি বছদরর তুলনায় ৩৪৬১.০০ সকাটি টাকা সবণশ 

(ণবণবএস, ২০২০) । অণিকন্তু ২০১৯-২০ অর্ ি বছদর প্রাণণসম্পে খাদত উৎপাণেত কাঁচা ও প্রণক্রয়াজাত পণ্য রপ্তাণন আয় ণছল 

প্রায়  ৪৪৮৩.৭৭ সকাটি টাকা (ইণপণব, ২০১৯-২০)। জনসাংখ্যার প্রায় ২০% প্রতযক্ষ্ এবাং ৫০% পদরাক্ষ্িাদব প্রাণণসম্পে 

খাদতর ওপর ণনিিরশীল। তাই ২০১৯-২০ অর্ ি বছদর মাাংস, দুি ও ণিদমর জন প্রণত প্রাপ্যতা সবদড় র্র্াক্রদম ১২৬.২০ 

গ্রাম/ণেন, ১৭৫.৬৩ ণম.ণল/ণেন ও ১০৪.২৩ টি/বছর এ উন্নীত হদয়দছ র্া সেদশর ক্রমবি িমান জনদগাষ্ঠীর প্রাণণজ আণমদষর 

চাণহো সমটাদত গুরুত্বপূণ ি ভূণমকা রাখদছ। ণবগত ণতন বছদর প্রাণণসম্পে সসক্টদরর অজিনসমূহ ণনম্নরূপ: 

 

উৎপারদত পণ্য ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

মাংস (লক্ষ সমরিক টন) ৭২.06 ৭ .১৪ ৭৬.৭৪ 

দুি (লক্ষ সমরিক টন) ৯৪.০1 ৯৯.২৩ ১০৬.৮০ 

রিম (সকাটি) ১৫৫২.০০ ১৭১১.00 ১৭৩৬.00 

 

সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ : 

গবাণেপশুর গুণগত মানসম্পন্ন খাদের অপ্রতুলতা, সরাদগর প্রাদুিিাব, সুষ্ঠু সাংরক্ষ্ণ ও ণবপণন ব্যবিার অিাব, লাগসই 

প্রযুরির অভাব, সচচতনতাি অভাব, প্রচ াদনামূলক উচযাচেি অভাব, উৎপাদন সামগ্রীি উচ্চ মূল্য, জলবায়ু পণরবতিদনর 

প্রিাব, সীণমত জনবল ও বাদজট  প্রাণণসম্পে উন্নয়দন অন্যতম চযাদলঞ্জ।  

িণবষ্যৎ পণরকল্পনাাঃ  

মুরজব বধ্যষ ির কম িপররকল্পনা,সরকাদরর ণনব িাচনী অঙ্গীকার, অষ্টম পঞ্চবাণষ িকী পণরকল্পনা, BDP-2100 এবাং ২০৩০ 

সাদলর মদে এসণিণজ অজিদন  এবাং রুপকণ্প 2041 বাস্তবায়ধ্যন প্রাণণজাত পদণ্যর র্র্ার্র্ উৎপাদন রনরিত কিাি লচযে 

বাজাি ব্যবস্থাি সংচ াে জজািদািকি , পচেি বহুমুখীকি , ফুড জসফটি রনরিতকি  এবং কোচেল ইনসুচিন্স ব্যবিা 

প্রবতিন কিা হচব। গবাণেপশু ও পাণখর সরাগ ণনয়ন্ত্রণ, নজরোণর, ণচণকৎসা সসবার গুণগত মান উন্নয়ন এবাং সরাগ অনুসন্ধান 

গদবষণাগার িাপন করা হদব ।  দুগ্ধ ও মাাংসল জাদতর গরু উৎপােন বৃণদ্ধর জন্য কৃণত্রম প্রজনন কার্ িক্রম সম্প্রসারদণর 

মােদম গরু-মণহদষর জাত উন্নয়ন এবাং অণিক মাাংস উৎপােন ক্ষ্মতা সম্পন্ন গরুর জাত উন্নয়ন করা হদব। পশু খাদের 

সরবরাহ বাড়াদত উন্নত জাদতর ঘাস চাষ সম্প্রসারণ, টিএমআর প্রযুরির প্রচলন ও পশু খাদের মান ণনয়ন্ত্রণ গদবষণাগার 

িাপন করা হদব। তাছাড়া প্রাণণসম্পদের সটকসই উৎপােন ণনণিত করার পাশাপাণশ প্রাণণজ আণমদষর ণনরাপত্তা ণবিান, 

আপামর জনদগাষ্ঠীর পুণষ্টর চাণহোপূরণ, রপ্তাণন আয় বৃণদ্ধ ও অণিষ্ঠ জনদগাষ্ঠীর অাংশ গ্রহদণর মােদম কাণিত 

আর্ িসামাণজক উন্নয়ন ণনণিতকরণ। সদব িাপণর, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর সাদর্ সাংণিষ্ট SDG-এর ৯টি অিীষ্ট ও ২৮টি 

লক্ষ্যমাত্রা অজিদন প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর ইদতামদে কম িপণরকল্পনা প্রণয়ন কদরদছ  র্া সরকাদরর ণনব িাচনী অঙ্গীকার 

বাস্তবায়দন গুরুত্বপূণ ি ভূণমকা রাখদব। 

২০21- 22 অর্ ি বছদর সম্ভাব্য প্রধান অজিনসমূহাঃ 

1. সিকাবি খার্ারি  650টি িাছুি উৎপাদন 

2. সিকাবি খার্ারি  ১৫০০টি ছাগরেি  িাচ্চা উৎপাদন 

3. সিকাবি খার্ারি একবদরনি ৪০ লক্ষ হাঁস মুিবগি িাচ্চা উৎপাদন 

4. সিকাবি  ছাগরেি খার্াি হধ্যত  ৭০০ টি প্রজনন পাঠা রবতরণ। 

5. miKvwi Lvgv‡i 7 লক্ষ হাঁস মুিবগি িাচ্চা cvjb 
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প্রস্তাবনা 
 

 

পবিচােক (উৎপাদন) এর দপ্তধ্যরর প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহতা সজারদার করা, 

সুশাসন সংহতকরন এবং সম্পধ্যদর  থা থ ব্যবহার রনরিতকরধ্যণর মােধ্যম রূপকল্প 2041 এর 

 থা থ বাস্তবায়ধ্যনর লধ্যক্ষে- 

 

 

 

 

পবিচােক (উৎপাদন), প্রাবিসম্পদ অবধদপ্তি, িাংোরদশ, ঢাকা 

 

 

এবং 

 

 

র্হাপবিচােক, প্রাবিসম্পদ অবধদপ্তি, িাংোরদশ, ঢাকা 

 

 

এি মদে 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 মূল্য সাংদর্াজদনর (Value 

addition) মােদম প্রাণণজ আণমদষর চাণহোপুরণ। 

       ১.৩ কম িসম্পােদনর সক্ষ্ত্রসমূহ: 

১. গবাণে পশু-পাণখর  উৎপােন ও উৎপাদনশীলতা বৃণদ্ধ 

২. গবাণে পশু-পাণখর সজদনটিক ণরদসাস ি সাংরক্ষ্ণ ও উন্নয়ন 

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 

• অবভর াগ প্রবতকাি কর্ মপবিকল্পনা িাস্তিায়ন 

• সসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত কর্ মপবিকল্পনা িাস্তিায়ন 

 

১.৪ কার্ িাবণল (Functions): 

১. দুি, মাাংস,ও ণিদমর উৎপােন বৃণদ্ধ করা 

2.  গবাণে পশু-পাণখর পুণষ্ট উন্নয়ন 

3.  গবাণে পশু-পাণখর জাত উন্নয়ন 

4.  গবাণে পশু-পাণখর খামার ব্যবস্হাপনার উন্নয়ন 

5. গবাণে পশু-পাণখর সকৌণলকমান সাংরক্ষ্ণ ও উন্নয়ন 

6.  প্রাণণসম্পে ণবষদয় প্রণশক্ষ্দণর মােদম মানবসম্পে উন্নয়ন 
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সসকশন ২ 

 

ণবণিন্ন কার্ িক্রদমর চুড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব  

 

 
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/ 

সাংিাসমূদহর 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 অথ ি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 অথ ি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 অথ িননরতক 

সমীক্ষা এবং রবরবএস। 

*সামণয়ক 
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সসকশন ৩ কম িসম্পােন পণরকল্পনা 

পবিচােক (উৎপাদন) এি জকৌশলেত উচেশ্যসমূহ  

(ধ্যমাট মান-৭0) 

কম িসম্পােন  সক্ষ্ত্র  

 

সক্ষ্দত্রর মান 

(Weight of 

strategic 

objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

 

 

কম িসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

 

গিনা 

পদ্ধবত 

একক 

(Unit) 

 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performa

ne 

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 

কম িসম্পাদন  সক্ষত্র সমূহ  

1.গবারদপশু-

পারির  

উৎপাদন ও 

উৎপাদনশীে

তা বৃরদ্ধ 

 

 

৬০.00 1.১ সিকাবি খার্ারি 

গাভীি িাছুি উৎপাদন  

উৎপাবদত 

িাছুি  

সর্বষ্ঠ সংখ্যা 2০.00 638 ৪৬৬  ৬৫০ 

 

59০ 

 

530 

 

৪70 420 

 

৬৮০ ৬৯৫ 

1.২ সিকাবি খার্ারি 

ছাগরেি িাচ্চা 

উৎপাদন  

উৎপাবদত িাচ্চা সর্বষ্ঠ সংখ্যা 10.00 1534 ৯৯৩  1৫00 ১330 ১160 ৯৯0 900 ১6০০ ১7০০ 

1.৩ সিকাবি খার্ারি 

একবদরনি হাঁস মুিবগি 

িাচ্চা উৎপাদন 

উৎপাবদত িাচ্চা সর্বষ্ঠ সংখ্যা 

(েক্ষ) 

20.00 37.82 ২৬.৬৫  ৪০.00  ৩৫.৫০ ৩১.০০ ২৬.৫০  ২৪.০০ 42.00 44.00 

1.4 সিকাবি খার্ারি 

একবদরনি হাঁস মুিবগি 

িাচ্চা পােন 

পােনকৃত িাচ্চা সর্বষ্ঠ সংখ্যা 

(েক্ষ) 

10.00 5.51 5.90 7.00 6.50 6.00 5.50 5.00 8.00 9.00 

২. গবারদপশু-

পারির 

সজধ্যনটিক 

ররধ্যসাস ি 

সংরক্ষণ ও 

উন্নয়ন  

১০.00 ২.1 প্রজনন পাঁঠা 

বিতিি 

বিতিিকৃত 

পাঁঠা 

সর্বষ্ঠ সংখ্যা 10.00 772 ৫১৮ ৭০০ ৬২৫ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৭৫০ ৮০০ 

-*সামণয়ক 
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পবিচােক (উৎপাদন) এি সুশাসন ও সংস্কািমূেক কর্ মসম্পাদরনি সক্ষত্র ২০21-২2 

(ধ্যমাট মান-30) 

 

 

 

সুশাসন ও সংস্কািমূলক কম মসম্পাদচনি জযত্র  

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 
 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight 

of 

strategic 

objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 
 

 

কম িসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 
 

 

গিনা 

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 

সুশাসন ও  

সংস্কািমূেক 

কর্ মসম্পাদরনি 

সক্ষত্র 

৩০ ১) শুদ্ধাচাি 

কম মপরিকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

শুদ্ধাচাি 

কম মপরিকল্পনা 

বাস্তবারয়ত 

  

10 

         

২) ই-েভর্ন্মান্স/ 

উদ্ভাবন 

কম মপরিকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

ই-েভর্ন্মান্স/ 

উদ্ভাবন 

কম মপরিকল্পনা 

বাস্তবারয়ত 

  

10 

         

৩) তথ্য 

অরিকাি 

কম মপরিকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

তথ্য অরিকাি 

কম মপরিকল্পনা 

বাস্তবারয়ত 

  3          

৪) অরভচ াে 

প্ররতকাি 

কম মপরিকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

অরভচ াে 

প্ররতকাি 

কম মপরিকল্পনা 

বাস্তবারয়ত 

  4          

৫) জসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত 

কম মপরিকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

জসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত 

কম মপরিকল্পনা 

বাস্তবারয়ত 

  3          
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আণম পণরচালক (উৎপাদন), প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর  ণহসাদব  মহাপণরচালক, প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তদরর ণনকট  অঙ্গীকার করণছ সর্, এই চুণিদত বণণ িত ফলাফল অজিদন সদচষ্ট র্াকব। 

 

 

 
 

আণম, মহাপণরচালক, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর ণহসাদব পণরচালক (উৎপাদন), প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর 

এর ণনকট অঙ্গীকার করণছ সর্, এই চুণিদত বণণ িত ফলাফল অজিদন প্রধ্যয়াজনীয় সহদর্াণগতা প্রোন 

করব। 

 

 

 

 

 
স্বাক্ষ্ণরত: 

 

 

 
 

 

 

---------------------------------- 
পণরচালক (উৎপাদন)                                                                                  তাণরখ 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর 

িাংোরদশ, ঢাকা 

  

 
 

 
                         

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

মহাপণরচালক                                                                                          তাণরখ 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর 

িাংোরদশ, ঢাকা 
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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 ব্যেধ্যরা 

 (Bangladesh Bureau of Statistics) 

4.  রবরিরপ-২১০০ বাংলাধ্যদশ ব-দ্বীপ পররকল্পনা-2100 

Bangladesh Delta Plan-2100 

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.  এনরজও সবসরকারর সংস্থা  

(Non-Government Organization)  

10.  এসরিরজ সটকসই উন্নয়ন অভীষ্ট  

(Sustainable Development Goal) 

11.  টিএমআর সটাটাল রমক্সি সরশন 

(Total Mixed Ration) 
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সংচ াজনী -২ 

পবিচােক (উৎপাদন) এি কম মসম্পাদন ব্যিস্থাপনা ও প্রর্ািক 

 

ক্রবর্

ক নং 

কা মক্রর্ কম ি সম্পাদন সূচক বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অবধশাখা, শাখা েক্ষর্াত্রা অজ©সনি প্রর্ািক 

১ সিকাবি খার্ারি গাভীি িাছুি উৎপাদন  উৎপারদত বাছুর সরকারী দুগ্ধ িামার ও মরহষ িামার সমূহ পবিচােক ও  উপপররচালধ্যকর 

এর প্ররতধ্যবদন  

২ সিকাবি খার্ারি ছাগরেি িাচ্চা 

উৎপাদন 

উৎপারদত বাচ্চা সরকারী ছাগল  উন্নয়ন িামার সমূহ লাইভষ্টক অরফসাধ্যরর এর 

প্ররতধ্যবদন 

৩ সিকাবি খার্ারি একবদরনি হাঁস-

মুিবগি িাচ্চা উৎপাদন 

উৎপারদত বাচ্চা সরকারী হাঁস-মুররগ িামার সমূহ পবিচােক, উপপররচালক ও 

ম্যাধ্যনজাধ্যরর এর প্ররতধ্যবদন 

৪ প্রজনন পাঁঠা বিতিণ বিতিণকৃত পাঁঠা সরকারী ছাগল  উন্নয়ন িামার সমূহ লাইভষ্টক অরফসাধ্যরর এর 

প্ররতধ্যবদন 

৫ miKvwi খার্ারি nuvm-gyiwMi ev”Pv 

cvjb 

cvjbK…Z ev”Pv সরকারী হাঁস-মুররগ িামার সমূহ পবিচােক, উপপররচালক ও 

ম্যাধ্যনজাধ্যরর এর প্ররতধ্যবদন 
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সাংদর্াজনী 3: জাতীয় শুদ্ধাচাি জকৌশল কম মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

েপ্তর/সাংিার নাম: পণরচালক (উৎপাদন) 

 

কা মক্ররর্ি নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচরকি 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়রনি 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মিছরিি 

েক্ষযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবিিীক্ষি, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

েক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

সকায়ার্ মাি 

২য় সকায়ার্ মাি ৩য় 

সকায়ার্ মাি 

৪র্ ম 

সকায়ার্ মাি 

সর্ার্ 

অজমন 

অবজমত 

র্ান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

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

১.১ ননবতকতা কবর্টিি সভা 

আধ্যয়াজন 

সভা 

আধ্যয়ারজত 

৪ সংখ্যা পবিচােক, 

উৎপাদন 

৪ েক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননবতকতা 

কবর্টিিসভাি বসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন 

িাস্তিাবয়ত 

বসদ্ধান্ত 

৬ % পবিচােক, 

উৎপাদন 

১০০% েক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্রবতষ্ঠাি 

বনবর্ত্ত অংশীজরনি 

(stakeholders) 

অংশগ্রহরি  সভা 

অনুবষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা পবিচােক, 

উৎপাদন 

২ েক্ষযর্াত্রা - ১ - ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত 

প্ররশক্ষণ আধ্যয়াজন 

প্ররশক্ষণ 

আধ্যয়ারজত 

২ সংখ্যা পবিচােক, 

উৎপাদন 

২ েক্ষযর্াত্রা - ১ - ১ =   

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পবিরিশ উন্নয়ন 

(স্বাস্থযবিবধ 

অনুসিি/টিওএন্ডভুি 

অরকরজা র্াোর্াে 

বিনষ্টকিি/পবিস্কাি 

পবিচ্ছন্নতা বৃবদ্ধ ইতযাবদ) 

উন্নত কম ি-

পররধ্যবশ 

৩ সংখ্যা ও 

তাবিখ 

পবিচােক, 

উৎপাদন 

2 

 

েক্ষযর্াত্রা - 15.10.21 - ৩০.৬.২২    

অজমন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচাি সকৌশে 

কর্ মপবিকল্পনা, ২০২১-২২ ও 

নত্রর্াবসক পবিিীক্ষি 

প্রবতরিদন সংবিষ্ট 

র্ন্ত্রিােরয় দাবখে ও স্ব স্ব 

ওরয়িসাইরর্ আপরোডকিি 

কর্ মপবিকল্প

না ও 

নত্রর্াবসক 

প্রবতরিদন 

দাবখেকৃত ও 

আপরোডকৃত 

৪ তাবিখ পবিচােক, 

উৎপাদন ও 

আইরসটি 

  শাখা 

৪ েক্ষযর্াত্রা ১৪.১০.২১ ১৪.১.২২ ১৪.০৪.২২ 30.06.২২    

অজমন      
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কা মক্ররর্ি নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচরকি 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়রনি 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মিছরিি 

েক্ষযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবিিীক্ষি, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

েক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

সকায়ার্ মাি 

২য় সকায়ার্ মাি ৩য় 

সকায়ার্ মাি 

৪র্ ম 

সকায়ার্ মাি 

সর্ার্ 

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 পবিচােক, 

উৎপাদনও 

আইরসটি শাখা 

৩০.০৬.২২ েক্ষযর্াত্রা - - - ৩০.৬.২২    

অজমন 

 

 

     

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

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম িছরিি 

ক্রয়-পবিকল্পনা (প্রকরল্পি 

অনুরর্াবদত িাবষ মক ক্রয় 

পবিকল্পনাসহ) ওরয়িসাইরর্ 

প্রকাশ 

ক্রয়-

পবিকল্পনা 

ওরয়িসাইরর্ 

প্রকাবশত 

৪ তাবিখ পবিচােক, 

উৎপাদন 

এবং আইরসটি 

শাখা 

৩0.০8.২১ 

 

েক্ষযর্াত্রা ৩0.০8.২

১ 

      

অজমন      

অজিন      

৩. শুদ্ধাচাি সংবিষ্ট এিং দুনীবত প্রবতরিারধ সহায়ক অর্ন্ার্ন্ কা মক্রর্……………..2০  

৩.১ আচিি ও শৃঙ্খো 

বিষয়ক সভা 

সভা 

আধ্যয়ারজত 

৪ সংখ্যা পবিচােক, 

উৎপাদন 

2 েক্ষযর্াত্রা  1 - 1    

অজমন      

৩.২ দুনীবত ও সুশাসন 

সংক্রান্ত র্তবিবনর্য় সভা 

সভা 

আধ্যয়ারজত 

৪ সংখ্যা পবিচােক, 

উৎপাদন 

2 েক্ষযর্াত্রা - 1 - 1    

অজমন      

৩.৩ স্বাস্থে রবরি 

বিষরয় কর্ মকতমা-

কর্ মচািীরদি 

সচসরচতনতামূেক সভা 

সভা 

আধ্যয়ারজত 

৪ তাবিখ পবিচােক, 

উৎপাদন 

৩১.০৩.২২ েক্ষযর্াত্রা - - ৩১.৩.২২ -    

অজমন      

৩.৪ দুনীরত প্ররতধ্যরাি ও 

শুদ্ধচার বাস্তবায়ধ্যন 

অবরহতকরুন সভা  

সভা 

আধ্যয়ারজত 

৪ তাবিখ পবিচােক, 

উৎপাদন 

৩১.১২.২১ েক্ষযর্াত্রা - ৩১.১২.২১ - -    

অজমন      

৩.৫ শুদ্ধাচার/উত্তর্ চচ মাি 

তাবেকা প্রিয়ন 

তাবেকা 

প্রিয়নকৃত 

৪ তাবিখ পবিচােক, 

উৎপাদন 

৩০.০৯.২১ েক্ষযর্াত্রা ৩০.৯.২১ - - -    

অজমন      
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সংচ াজনী ৪: পণরচালক (উৎপাদন) এি ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম িপণরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

ক্রর্  কা িক্রম 
 

মান 

কম িসম্পাদন 

সূচক 
একক 
 

কম িসম্পাদন 

সূচধ্যকর মান 

লক্ষেমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসািারণ উত্তম চলরত মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ [১.১] ই-নরথর ব্যবহার বৃরদ্ধ ১৫ [১.৫.১] ই-ফাইধ্যল সনার্ বনষ্পবত্তকৃত   % ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

২ 

[২.১] তথ্য বাতায়ন 

হালনাগাদকরণ 

১৫ [২.১.১] তথ্য বাতায়ধ্যন সকল সসবা বক্স 

হালনাগাদকৃত 
সংখ্যা ১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] বিবভন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাবদ তথ্য 

বাতায়ধ্যন প্রকাবশত 
সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

 

 

 

৩ [৩.১] ই-গভর্ন্িান্স ও উদ্ভাবন 

কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন  

১৫ [৩.১.১] কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন 

সংক্রান্ত প্ররশক্ষণ আধ্যয়াজরজত 
সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কম িপররকল্পনার বাস্তবায়ন 

অগ্রগরত প িাধ্যলাচনা সংক্রান্ত সভা 

আধ্যয়ারজত 

সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কম িপররকল্পনার অি িবারষ িক স্ব-

মূল্যায়ন প্ররতধ্যবদন উর্ধ্িতন কতৃপধ্যক্ষর 

রনকট সপ্রররত 

তাররি ৫ ১৩/০১/২২ ২০/০১/২২ ২৭/০১/২২ 

৪ [৪.১] একটি উদ্ভাবনী 

িারণা/ধ্যসবা সহরজকরণ/ ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন কা িক্রম বাস্তবায়ন 

৫ [৪.১.১] একটি উদ্ভাবনী িারণা/ধ্যসবা 

সহরজকরণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন কা িক্রম 

বাস্তবায়ারয়ত 

তাররি ৫ ২৮/০২/২২ ১৫/০৩/২২ ১৫/০৪/২২ 
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সংচ াজনী ৫: পণরচালক (উৎপাদন) এি অরভচ াে প্ররতকাি ব্যবস্থা সংক্রান্ত 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 

ব্যবস্থাপনা 

 

 

৫ 

[১.১] অরভচ াে রনষ্পরি 

কম মকতমা (অরনক) ও আরপল 

কম মকতমাি তথ্য ওচয়বসাইচে 

ত্রত্রমারসক রভরিচত 

হালনাোদকি   

[১.১.১]  অণনক ও 

আণপল কম িকতিার 

তথ্য হালনাগােকৃত 

এবাং ওদয়বসাইদট 

আপদলািকৃত 

সংখ্যা 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

পণরবীক্ষ্ণ ও 

সক্ষ্মতা উন্নয়ন 

 

২০ 

[২.১] রনরদ মষ্ট সমচয় অনলাইন/ 

অফলাইচন প্রাপ্ত অরভচ াে 

রনষ্পরি এবং রনষ্পরি সংক্রান্ত 

মারসক প্ররতচবদন উর্ধ্মতন 

কর্তমপয বিাবি জপ্রি    

[২.১.১] অরভচ াে 

রনষ্পরিকৃত  
% 

৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কম মকতমা/কম মচািীচদি 

অরভচ াে প্ররতকাি ব্যবস্থা এবং 

রজআিএস সফেওয়োি রবষয়ক 

প্ররশয  আচয়াজন 

[২.২.১] প্ররশয  

আচয়ারজত 
সংখ্যা 

৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রমাণসক ণিণত্তদত 

পণরবীক্ষ্ণ এবাং ত্রত্রমাণসক 

পণরবীক্ষ্ণ প্রণতদবেন উর্ধ্িতন 

কর্তিপদক্ষ্র ণনকট সপ্ররণ 

[২.৩.১] ত্রত্রমাণসক 

প্রণতদবেন সপ্রণরত 

  

সংখ্যা 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অরভচ াে প্ররতকাি 

ব্যবস্থাপনা রবষচয় 

জেকচহাল্ডািেচ ি সমন্বচয় 

অবরহতকি  সভা  

[২.৪.১] সভা 

অনুরিত 
সংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 
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সংর াজনী ৬: পররচালক (উৎপাদন) এি সসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত িাস্তিায়ন কর্ ম-পবিকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

কা িক্রধ্যমর সক্ষত্র 
 

মান কা িক্রম 
 

কম িসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কম িসম্পাদন 

সূচধ্যকর মান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-২১ 

লক্ষেমাত্রা 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 

 1.1 সসিা প্রদান 

প্রবতশ্রুবত 

পররবীক্ষণ 

করমটির রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

রসদ্ধান্ত 

বাস্তবারয়ত 
% 

8 

 
- - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

১.২ সসিা প্রদান 

প্রবতশ্রুবত 

নত্রর্াবসক 

বভবত্তরত 

হােনাগাদকিি   

ওরয়িসাইরর্ 

প্রবত 

নত্রর্াবসরক 

হােনাগাদকৃত 

সংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সক্ষমতা অজিন  
১২ 

 

২.১ সসিা প্রদান 

প্রবতশ্রুবত বিষয়ক  

প্রবশক্ষি 

আরয়াজন  

প্রবশক্ষি 

আরয়াবজত 

 

সংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

২.২ সসবা প্রদান 

রবষধ্যয় 

সেকধ্যহাল্ডারগধ্যণ

র সমন্বধ্যয় 

অবরহতকরণ সভা 

আধ্যয়াজন 

অিবহতকিি 

সভা অনুবষ্ঠত 
সংখ্যা 7 - - ২ ১ - - - 
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সংর াজনী ৭: তথ্য অবধকাি বিষরয় পররচালক (উৎপাদন) এি ২০২১-২২ অর্ মিছরিি িাবষ মক কর্ মপবিকল্পনা 

কম িসম্পাদধ্যনর 

সক্ষত্র 
 

মান কা িক্রম 
 

কম িসম্পাদন 

সূচক 
একক 
 

কম িসম্পাদন 

সূচধ্যকর 

মান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

লক্ষেমাত্রা 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.তথ্য অরিকার আইন অনু ায়ী 

রনি িাররত সমধ্যয়র মধ্যে তথ্য 

প্রদান 

রনি িাররত সমধ্যয়র মধ্যে 

তথ্য প্রদানকৃত 
% ১০ 

 

- 

 

- ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

সক্ষমতা বৃবদ্ধ 
১৫ 

২.১ স্বপ্ররিাবদতভারি 

প্রকাশর াগ্য তথ্য হালনাগাদ 

কধ্যর ওরয়িসাইরর্ প্রকাশ 

হােনাগাদকৃত তথ্য 

ওরয়িসাইরর্ প্রকাবশত 

তাররি 

 
০৩ - - 

৩১-১২-

২০২১ 
১০-০১-২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
- 

২.২ িাবষ মক প্রবতরিদন প্রকাশ  
িাবষ মক প্রবতরিদন 

প্রকাবশত  
তাবিখ  ০৩ - - 

১৫-১০-

২০২১ 
১৫-১১-২০২১ 

১৫-১২-

২০২১ 
- - 

২.৩ তথ্য অরিকার আইন, 

২০০৯ এর ৫ িারা অনুসাধ্যর 

 াবতীয় তধ্যথ্যর কোটাগরর  ও 

কোটালগ ততরর/হালনাগাদকরণ 

  তধ্যথ্যর কোটাগরর  ও 

কোটালগ 

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 

প্রচাি কা মক্রর্ সম্পন্ন   সংখ্যা ০৩ - - ৩ ২ ১ - - 

২.৫ তথ্য অবধকাি বিষরয় 

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

 

 


