
 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

 

 

পররচালক, সম্প্রসারণ 

প্রারণসম্পে অরিেপ্তর, বাাংলাদেশ, ঢাকা 

 

 

 

এবাং 

 

 

 

মহাপররচালক 

প্রারণসম্পে অরিেপ্তর, বাাংলাদেশ, ঢাকা 

এর মদে স্বাক্ষররত 

 

 

 

 

বারষ িক কম িসম্পােন চুরি 

 

 

 

 

 

 

 

১ জুলাই, ২০২১ – ৩০ জুন, ২০২২ 



 

 

সূরচপত্র 

 

 

রবষয় পৃষ্ঠা নাং 

কম িসম্পােদনর সারব িক রচত্র ১ 

প্রস্তাবনা ২ 

সসকশন ১: রূপকল্প, অরিলক্ষয, কম িসম্পােদনর সক্ষত্র এবাং কার্ িাবরল ৩ 

সসকশন ২: রবরিন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব ৪ 

সসকশন ৩: কম িসম্পােন পররকল্পনা ৫-৮ 

সাংদর্াজনী ১: শব্দসাংদক্ষপ ৯ 

সাংদর্াজনী ২: কম িসম্পােন সূচদকর পররমাপ পদ্ধরত ১০ 

সাংদর্াজনী ৩: অন্য অরফদসর সদে সাংরিষ্ট কম িসম্পােন সূচকসমূহ ১১ 

সাংদর্াজনী ৫: জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল কম িপররকল্পনা, ২০২১-২০২২ ১২ 

সাংদর্াজনী ৬: ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম িপররকল্পনা, ২০২১-২০২২ ১৩ 

সাংদর্াজনী ৭: অরিদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থা কম িপররকল্পনা, ২০২১-২০২২ ১৪ 

সাংদর্াজনী ৮: সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত কম িপররকল্পনা, ২০২১-২০২২ ১৫ 

সাংদর্াজনী ৯: তথ্য অরিকার রবষদয় বারষ িক কম িপররকল্পনা, ২০২১-২০২২ ১৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

প্রস্তাবনা 

 

 

পররচালক, সম্প্রসারণ এর প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ সজারোর করা, 

সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার রনরিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০৪১ এর 

র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

 

 

পররচালক, সম্প্রসারণ 

প্রারণসম্পে অরিেপ্তর, বাাংলাদেশ, ঢাকা 

 

 

 

 

এবাং 

 

 

 

 

মহাপররচালক 

প্রারণসম্পে অরিেপ্তর, বাাংলাদেশ, ঢাকা 

 

 

এর মদে ২০২১ সাদলর জুন মাদসর ২৪ তাররদে এই বারষ িক কম িসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত 

হল। 

 

 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 

 

 



 

 

সসকশন ১ 
 

পররচালক, সম্প্রসারণ, প্রারণসম্পে অরিেপ্তর এর 

রূপকল্প (Vision), অরিলক্ষয (Mission), কম িসম্পােদনর সক্ষত্র এবাং কার্ িাবরল 

 

১.১ রূপকল্প (Vision)  

সকদলর জন্য পর্ িাপ্ত, রনরাপে ও মানসম্মত প্রারণজ আরমষ সরবরাহকরণ 

 

১.২ অরিলক্ষয (Mission) 

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

আরমদষর চারহো পূরণ 

 

১.৩ কম িসম্পােদনর সক্ষত্র 

 

 ১.৩.১ োপ্তররক কম িসম্পােদনর সক্ষত্র 
 

১. গবারেপশু-পারের উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃরদ্ধ 

২. গবারেপশু-পারের রচরকৎসা, সরাগ প্ররতদরাি ও রনয়ন্ত্রণ 

৩. মানবসম্পে উন্নয়ন ও কম িসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরষ্ট 

৪. রনরাপে প্রারণজাত পণ্য (দুি, মাাংস ও রিম) উৎপােন ও রপ্তারন বৃরদ্ধদত সহায়তা 

৫. গবারেপশু-পারের সজদনটিক ররদসাস ি সাংরক্ষণ ও উন্নয়ন 

 

১.৩.২ সুশাসন ও সাংস্করমূলক কম িসম্পােদনর সক্ষত্র 
 

১. সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কার্ িক্রদমর বাস্তবায়ন সজারোরকরণ 

o শুদ্ধাচার কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন 

o ই-গিন্যিান্স/উদ্ভাবন কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন 

o তথ্য অরিকার কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন 

o অরিদর্াগ প্ররতকার কম িপরকল্পনা বাস্তবায়ন 

o সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন 

 

১.৪ কার্ িাবরল (Functions) 
 

১.  দুি, মাাংস ও রিদমর উৎপােন বৃরদ্ধ 

২.  গবারেপশু-পারে ও সপাষা প্রাণীর রচরকৎসা প্রোন 
 

৩. টিকা প্রোন, রিরজজ সারিিদলন্স, নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ ও রি সিদেররনারর কযাম্প 

পররচালনার মােদম সরাগ প্ররতদরাি ও রনয়ন্ত্রণ 

৪.  জাত উন্নয়দন কৃরত্রম প্রজনন প্রযুরি সম্প্রসারণ এবাং সাংকর জাদতর বাছুদরর তথ্য সাংগ্রহ 

৫.  গবারেপশুর পুরষ্ট উন্নয়দন স্থায়ী ঘাস চাষ সম্প্রসারণ 

৬.  প্রারণসম্পদের সম্প্রসারণ ও োমার ব্যবস্থাপনার উন্নয়দন উঠান ববঠক আদয়াজন ও প্ররশক্ষণ প্রোন 
 

৭.  মাাংস প্ররক্রয়াজাতকারী প্ররশক্ষণ, োমার/রফিরমল/হযাচারর পররেশিন, বারণরজযক োমার সররজদেশন 

ও নবায়ন এবাং সমাবাইল সকাে ি বাস্তবায়দনর মােদম মানসম্মত প্রাণীজ আরমষ উৎপােন 

৮.  গবরেপশু-পারের সকৌরলকমান সাংরক্ষণ ও উন্নয়দন রিরিাং বুল বতরর



 

 

 

সসকশন ২: পররচালক, সম্প্রসারণ এর  

সম্পারেত রবরিন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

 
 

চূড়ান্ত  

ফলাফল/প্রিাব 

কম িসম্পােন  

সূচকসমূহ 

একক প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষপণ রনি িাররত লক্ষযমাত্রা অজিদনর সক্ষদত্র 

সর্ৌথিাদব োরয়ত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/ 

রবিাগ/সাংস্থাসমূদহর নাম 

উপাত্তসূত্র 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

দুি উৎপােন বৃরদ্ধ 
জনপ্ররত দুদির  

প্রাপ্যতা 
পররমাণ (রমরল/রেন) ১৭৫.৬৩ ১৯০.০০ ২০৫.০০ ২২০.০০ ২2৫.০০ 

রবএলআরআই, রমল্করিো, উন্নয়ন 

সহদর্াগী সাংস্থা 

প্রারণসম্পে অরিেপ্তদরর বারষ িক 

প্ররতদবেন, বাাংলাদেশ অথ িননরতক 

সমীক্ষা এবাং রবরবএস 

মাাংস উৎপােন বৃরদ্ধ 
জনপ্ররত মাাংদসর 

প্রাপ্যতা 
পররমাণ (গ্রাম/রেন) ১২৬.২০ ১৩২.০০ ১৩৬.০০ ১৪০.০০ ১৪2.০০ রবএলআরআই, উন্নয়ন সহদর্াগী সাংস্থা 

প্রারণসম্পে অরিেপ্তদরর বারষ িক 

প্ররতদবেন, বাাংলাদেশ অথ িননরতক 

সমীক্ষা এবাং রবরবএস 

রিম উৎপােন বৃরদ্ধ 
জনপ্ররত রিদমর 

প্রাপ্যতা 
পররমাণ (সাংখ্যা/বছর) ১০৪.২৩ ১২০.০০ ১৩2.০০ ১৪2.০০ ১45.০০ রবএলআরআই, উন্নয়ন সহদর্াগী সাংস্থা 

প্রারণসম্পে অরিেপ্তদরর বারষ িক 

প্ররতদবেন, বাাংলাদেশ অথ িননরতক 

সমীক্ষা এবাং রবরবএস 



 

সসকশন ৩: কম িসম্পােন পররকল্পনা 
 

পররচালক, সম্প্রসারণ এর কম িসম্পােদনর সক্ষত্র (২০২১-২০২২) 

[সমাে মান-৭০] 
 

কম িসম্পােদনর সক্ষত্র সক্ষদত্রর 

মান 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন  

সূচক 

গণনা  

পদ্ধরত 

একক কম ি 

সম্পােন 

সূচদকর 

মান 

প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক ২০২০-২১ প্রদক্ষপণ 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ 

২০২৩-২৪ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ অসািারণ অরত 

উত্তম 

উত্তম চলরত 

মান 

চলরত 

মাদনর রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

[১] গবারেপশু-পারের 

উৎপােন ও 

উৎপােনশীলতা বৃরদ্ধ 

১৭ 

১.১ গবারেপশুর জাত উন্নয়দন 

রসদমন উৎপােন 

[১.১.১] উৎপারেত 

রসদমন 
ক্রমপুরিভূত 

মাত্রা 

(লক্ষ) 
৫ ৪৬.৭৪  ৪৪.০০ ৪০.০০ ৩৬.০০ ৩২.০০ ২৯.০০ ৪৫.০০ ৪৬.০০ 

১.২ কৃরত্রম প্রজনন সম্প্রসারণ 
[১.২.১] প্রজনদনর 

সাংখ্যা 
ক্রমপুরিভূত 

সাংখ্যা 

(লক্ষ) 
৫ ৪৪.৪১  ৪০.০০ ৩৭.০০ ৩৪.০০ ৩১.০০ ২৮.০০ ৪২.০০ ৪৪.০০ 

১.৩ ছাগল উৎপােন বৃরদ্ধর লদক্ষয 

সরকারর প্রজনন সকদে ছাগী 

প্রজনন 

[১.৩.১] প্রজননকৃত 

ছাগী 
ক্রমপুরিভূত সাংখ্যা ২ ৩১৬৬  ২৯০০ ২৭৫০ ২৬০০ ২৪৫০ ২২০০ ৩২০০ ৩৪৫০ 

১.৫ সাংকর জাদতর গবারেপশুর 

বাছুদরর তথ্য সাংগ্রহ 

[১.৫.১] তথ্য সাংগৃহীত 

বাছুর 
ক্রমপুরিভূত 

সাংখ্যা 

(লক্ষ) 
৫ ১৪.৭৮  ১৫.০০ ১৪.৫০ ১৩.০০ ১১.৫০ ১০.৫০ ১৬.০০ ১৭.০০ 

[২] গবারেপশু-পারের 

রচরকৎসা, সরাগ 

প্ররতদরাি ও রনয়ন্ত্রণ 

২৮ 

২.২ টিকা প্রোন সম্প্রসারণ 
[২.২.১] টিকা প্রদয়াগকৃত 

পশুপারে 
ক্রমপুরিভূত 

সাংখ্যা 

(সকাটি) 
৮ ২৬.৮০  ২৭.০০ ২৫.০০ ২৩.০০ ২১.০০ ১৯.০০ ৩০.০০ ৩২.০০ 

২.৪ গবারেপশুর রচরকৎসা প্রোন  
[২.৪.১] রচরকৎসাকৃত 

গবারেপশু  
ক্রমপুরিভূত 

সাংখ্যা 

(সকাটি) 
৪ ১.০৩  ১.১০ ১.০০ ০.৯০ ০.৮০ ০.৭০ ১.২০ ১.২৫ 

২.৫ হাঁস-মুররগর রচরকৎসা প্রোন 
[২.৫.১] রচকৎসাকৃত 

হাঁস-মুররগ 
ক্রমপুরিভূত 

সাংখ্যা 

(সকাটি) 
৪ ৯.০৩  ৯.০০ ৮.৫০ ৮.০০ ৭.৫০ ৭.০০ ৯.৩০ ৯.৫০ 

২.৬ সপাষা প্রাণীর রচরকৎসা প্রোন 
[২.৬.১] রচরকৎসাকৃত 

সপাষা প্রাণী 
ক্রমপুরিভূত সাংখ্যা ২ ৬৮২২০  ৩৫০০০ ৩৪০০০ ৩৩০০০ ৩২০০০ ৩১০০০ ৩৬০০০ ৩৭০০০ 

২.৭ গবারেপশু-পারের সরাগ 

অনুসন্ধাদন নমুনা সাংগ্রহ ও 

গদবষণাগাদর সপ্ররণ 

[২.৭.১] সপ্রররত নমুনা ক্রমপুরিভূত সাংখ্যা ৪ ৪৫৫২৮  ৪৬০০০ ৪২০০০ ৩৮০০০ ৩৫৫০০ ৩২৫০০ ৪৭০০০ ৪৮০০০ 

২.৮ গবারেপশু-পারের রিরজজ 

সারি িদলন্স 

[২.৮.১] পররচারলত 

সারি িদলন্স 
ক্রমপুরিভূত সাংখ্যা ৪ ১০১০৫  ৮০০০ ৭৬০০ ৭২০০ ৬৮০০ ৬৪০০ ৮৫০০ ৯০০০ 

২.৯ রি সিদেররনারর সমরিদকল 

কযাম্প স্থাপন 

[২.৯.১] স্থাপনকৃত 

সিদেররনারর কযাম্প 
ক্রমপুরিভূত সাংখ্যা ২ ৩৬৬৪  ৩৫০০ ৩৩৫০ ৩২০০ ৩০৫০ ২৯০০ ৪০০০ ৪৫০০ 

[৩] মানবসম্পে 

উন্নয়ন ও কমিসাংস্থাদনর 

সুদর্াগ সৃরষ্ট 

১২ 

৩.১ োমাররদের প্ররশক্ষণ প্রোন 
[৩.১.১] প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত 

োমারর 
ক্রমপুরিভূত 

সাংখ্যা 

(লক্ষ) 
৪ ২.২১  ২.০০ ১.৭০ ১.৪০ ১.১০ ০.৮০ ২.০৫ ২.১০ 

৩.২ মাাংস প্ররক্রর্াজাতকারীদের 

প্ররশক্ষণ প্রোন 

[৩.২.১] প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত 

মাাংস প্ররক্রয়াজাতকারী 
ক্রমপুরিভূত সাংখ্যা ২ ১৭৭২০  ১৫০০০ ১৩৫০০ ১২৫০০ ১১৫০০ ১০৫০০ ১৫৫০০ ১৬০০০ 

৩.৩ গবারেপশু-পারে পালদন 

সক্ষমতা বৃরদ্ধদত উঠান 

ববঠক আদয়াজন 

[৩.৩.১] আদয়ারজত 

উঠান ববঠক 
ক্রমপুরিভূত সাংখ্যা ২ ২৬৪৯৩  ২৬০০০ ২৪৫০০ ২৩০০০ ২১৫০০ ২০০০০ ২৭০০০ ২৮০০০ 

[৩.৩.২] উঠান ববঠদক 

অাংশগ্রহণকারী 
ক্রমপুরিভূত 

সাংখ্যা 

(লক্ষ) 
১ ৩.৬৯  ৩.১০ ৩.০০ ২.৯০ ২.৮০ ২.৭০ ৩.২৫ ৩.৫০ 

৩.৪ স্থায়ী ঘাস চাষ সম্প্রসারণ 
[৩.৪.১] স্থায়ী ঘাস 

চাষকৃত জরম 
ক্রমপুরিভূত একর ৩ ৬৬৫০.৮৭  ৫৫০০ ৫৩০০ ৫১০০ ৪৯০০ ৪৭০০ ৬০০০ ৭০০০ 



 

 

 

পররচালক, সম্প্রসারণ এর  

কম িসম্পােদনর সক্ষত্র (২০২১-২০২২).......... 

 

কম িসম্পােদনর সক্ষত্র সক্ষদত্রর 

মান 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন  

সূচক 

গণনা  

পদ্ধরত 

একক কম ি 

সম্পােন 

সূচদকর 

মান 

প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক ২০২০-২১ প্রদক্ষপণ 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ 

২০২৩-২৪ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ অসািারণ অরত 

উত্তম 

উত্তম চলরত 

মান 

চলরত 

মাদনর রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

[৪] রনরাপে প্রারণজাত 

পণ্য (দুি, মাাংস ও 

রিম) উৎপােন ও 

রপ্তারন বৃরদ্ধদত 

সহায়তা 

১০ 

৪.১ োমার/রফিরমল/হযাচারর 

পররেশ িন 

[৪.১.১] পররেশ িনকৃত 

োমার/রফিরমল/হযাচারর 
ক্রমপুরিভূত সাংখ্যা ৩ ৫৮৬০২  ৫১০০০ ৫০০০০ ৪৯০০০ ৪৮০০০ ৪৭০০০ ৫৩০০০ ৫৫০০০ 

৪.২ সপারি োমার সররজদেশন 

ও নবায়ন 

[৪.২.১] সররজরেকৃত 

সপারি োমার 
ক্রমপুরিভূত সাংখ্যা ২ ১৩৮৬  ১২০০ ১১৫০ ১১০০ ১০৫০ ১০০০ ১৪০০ ১৫০০ 

৪.৩ গবারেপশুর োমার 

সররজদেশন ও নবায়ন 

[৪.৩.১] সররজরেকৃত 

গবারেপশুর োমার 
ক্রমপুরিভূত সাংখ্যা ২ ২৯০৬  ২৪০০ ২৩০০ ২২০০ ২১০০ ২০০০ ২৫০০ ২৬০০ 

৪.৪ প্রারণসম্পে রবষয়ক রবরিন্ন 

আইন প্রদয়াদগ সমাবাইল 

সকাে ি বাস্তবায়ন করা 

[৪.৪.১] পররচারলত 

সমাবাইল সকাে ি 
ক্রমপুরিভূত সাংখ্যা ৩ ৩৩০  ৬৫০ ৫৫০ ৪৫০ ৩৫০ ৩০০ ৭০০ ৭৫০ 

[৫] গবারেপশু-পারের 

সজদনটিক ররদসাস ি 

সাংরক্ষণ ও উন্নয়ন 

০৩ [৫.২] রিরিাং বুল বতরী [৫.২.১] বতররকৃত বুল ক্রমপুরিভূত সাংখ্যা ৩ ৭২  ৪০ ৩৭ ৩৪ ৩১ ২৮ ৪৫ ৫০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

পররচালক, সম্প্রসারণ এর  

সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কম িসম্পােদনর সক্ষত্র (২০২১-২০২২) 

[সমাে মান-৩০] 
 

কম িসম্পােদনর সক্ষত্র সক্ষদত্রর 

মান 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন  

সূচক 

গণনা  

পদ্ধরত 

একক কম ি 

সম্পােন 

সূচদকর 

মান 

প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক ২০২০-২১ প্রদক্ষপণ 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ 

২০২৩-২৪ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ অসািারণ অরত 

উত্তম 

উত্তম চলরত 

মান 

চলরত 

মাদনর রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

[১] সুশাসন ও 

সাংস্কারমূলক 

কার্ িক্রদমর বাস্তবায়ন 

সজারোরকরণ 

৩০ 

[১.১] শুদ্ধাচার কম িপররকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

[১.১.১] শুদ্ধাচার 

কমিপররকল্পনা বাস্তবারয়ত 
ক্রমপুরিভূত 

প্রাপ্ত 

নম্বর 
১০ - - ৫০ ৪০ ৩৫ ৩০ - - - 

[১.২] ই-গিন্যিান্স/উদ্ভাবন 

কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন 

[১.২.১] ই-গিন্যিান্স/ 

উদ্ভাবন কম িপররকল্পনা 

বাস্তবারয়ত 

ক্রমপুরিভূত 
প্রাপ্ত 

নম্বর 
১০ - - ৫০ ৪০ ৩৫ ৩০ - - - 

[১.৩] তথ্য অরিকার 

কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন 

[১.৩.১] তথ্য অরিকার 

কম িপরকল্পনা বাস্তবারয়ত 
ক্রমপুরিভূত 

প্রাপ্ত 

নম্বর 
৩ - - ২৫ ১৬.৬৬ ৮.৩৩ - - - - 

[১.৪] অরিদর্াগ প্ররতকার 

কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন 

[১.৪.১] অরিদর্াগ 

প্ররতকার কম িপররকল্পনা 

বাস্তবারয়ত 

ক্রমপুরিভূত 
প্রাপ্ত 

নম্বর 
৪ - - ২৫ ১৮.৭৫ ১২.৫০ ৬.২৫ - - - 

[১.৫] সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন 

[১.৫.১] সসব প্রোন 

প্ররতশ্রুরত কম িপররকপ িনা 

বাস্তবারয়ত 

ক্রমপুরিভূত 
প্রাপ্ত 

নম্বর 
৩ - - ২৫ ১৬.৬৬ ৮.৩৩ - - - - 

 

 

 

 



 

 

আরম, পররচালক, সম্প্রসারণ, প্রারণসম্পে অরিেপ্তর, বাাংলাদেশ, ঢাকা রহদসদব মহাপররচালক, 

প্রারণসম্পে অরিেপ্তর, বাাংলাদেশ, ঢাকা এর রনকে অেীকার কররছ সর্, এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল 

অজিদন সদচষ্ট থাকব। 

 

 

 

 

আরম, মহাপররচালক, প্রারণসম্পে অরিেপ্তর, বাাংলাদেশ, ঢাকা রহদসদব পররচালক, সম্প্রসারণ, 

প্রারণসম্পে অরিেপ্তর, বাাংলাদেশ, ঢাকা এর রনকে অেীকার কররছ সর্, এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল 

অজিদন প্রদয়াজনীয় সহদর্ারগতা প্রোন করব। 

 

  

 

স্বাক্ষররত: 

 

 

 

 

 

 

 

   

পররচালক, সম্প্রসারণ 

প্রারণসম্পে অরিেপ্তর, বাাংলাদেশ, ঢাকা 

 তাররে 

 

 

 

 

 

 

 

   

মহাপররচালক 

প্রারণসম্পে অরিেপ্তর, বাাংলাদেশ, ঢাকা 

 তাররে 

 

 

 



 

 

 

সাংদর্াজনী ১: শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

শব্দসাংদক্ষপ  

(Acronyms) 

রববরণ 

ইরপরব (EPB) এক্সদপাে ি প্রদমাশন বুযদরা (Export Promotion Bureau) 

এআই (AI) কৃরত্রম প্রজনন  (Artificial Insemination) 

এনরজও (NGO) সবসরকারর সাংস্থা (Non Government Organization) 

এমওএফএল (MoFL) মৎস্য ও প্রারণসম্পে মন্ত্রণালয় (Ministry of Fisheries and Livestock) 

এসরিরজ (SDG) সেকসই উন্নয়ন অিীষ্ট (Sustainable Development Goal) 

রজরিরপ (GDP) সমাে সেশজ উৎপােন (Gross Domestic Product) 

টিএমআর (TMR) সোোল রমক্সি সরশন (Total Mixed Ration) 

রিএলএস (DLS) প্রারণসম্পে অরিেপ্তর (Department of Livestock Services) 

রবএলআরআই (BLRI) বাাংলাদেশ প্রারণসম্পে গদবষণা প্ররতষ্ঠান (Bangladesh Livestock Research 
Institute) 

রবরবএস (BBS) বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান বুযদরা (Bangladesh Bureau of Statistics)  

 



 

সাংদর্াজনী ২: পররচালক, সম্প্রসারণ এর  

কম িসম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক 

 

ক্র. 

নম্বর 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন 

সূচক 

বাস্তবায়নকারী 

অণুরবিাগ, অরিশাো, 

শাো 

লক্ষযমাত্রা  

অজিদনর প্রমাণক 

১. 
গবারেপশুর জাত উন্নয়দন 

রসদমন উৎপােন 
উৎপারেত রসদমন 

কৃরত্রম প্রজনন শাো 

এবাং প্রকল্প কার্ িক্রম 

পররচালক, কৃরত্রম প্রজনন এর 

প্ররতদবেন 

২. কৃরত্রম প্রজনন সম্প্রসারণ প্রজনদনর সাংখ্যা 
কৃরত্রম প্রজনন শাো 

এবাং প্রকল্প কার্ িক্রম 

পররচালক, কৃরত্রম প্রজনন এর 

প্ররতদবেন 

৩. 

ছাগল উৎপােন বৃরদ্ধর লদক্ষয 

সরকারর প্রজনন সকদে ছাগী 

প্রজনন 

প্রজননকৃত ছাগী কৃরত্রম প্রজনন শাো 
পররচালক, কৃরত্রম প্রজনন এর 

প্ররতদবেন 

৪. 
সাংকর জাদতর গবারে 

পশুর বাছুদরর তথ্য সাংগ্রহ 
তথ্য সাংগৃহীত বাছুর কৃরত্রম প্রজনন শাো 

পররচালক, কৃরত্রম প্রজনন এর 

প্ররতদবেন 

৫. টিকা প্রোন সম্প্রসারণ 
টিকা প্রদয়াগকৃত  

পশু-পারে 

রবিাগীয় প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূহ 

পররচালক, রবিাগীয় প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূদহর প্ররতদবেন 

৬. গবারেপশুর রচরকৎসা প্রোন রচরকৎসাকৃত গবারেপশু 
রবিাগীয় প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূহ 

পররচালক, রবিাগীয় প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূদহর প্ররতদবেন 

৭. হাঁস-মুররগর রচরকৎসা প্রোন রচরকৎসাকৃত হাঁস-মুররগ 
রবিাগীয় প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূহ 

পররচালক, রবিাগীয় প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূদহর প্ররতদবেন 

৮. সপাষা প্রাণীর রচরকৎসা প্রোন রচরকৎসাকৃত সপাষা প্রাণী  
রবিাগীয় প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূহ 

পররচালক, রবিাগীয় প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূদহর প্ররতদবেন 

৯. 

গবারেপশু-পারের 

সরাগ অনুসন্ধাদন নমুনা সাংগ্রহ 

ও গদবষণাগাদর সপ্ররণ 

সপ্রররত নমুনা 
রবিাগীয় প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূহ 

পররচালক, রবিাগীয় প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূদহর প্ররতদবেন 

১০. 
গবারেপশু-পারের রিরজজ 

সারি িদলন্স 
পররচারলত সারি িদলন্স 

রবিাগীয় প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূহ 

পররচালক, রবিাগীয় প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূদহর প্ররতদবেন 

১১. 
রি সিদেররনারর সমরিদকল 

কযাম্প স্থাপন 

স্থাপনকৃত  

সিদেররনারর কযাম্প 

রবিাগীয় প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূহ 

পররচালক, রবিাগীয় প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূদহর প্ররতদবেন 

১২. োমাররদের প্ররশক্ষণ প্রোন প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত োমারর 
রবিাগীয় প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূহ 

পররচালক, রবিাগীয় প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূদহর প্ররতদবেন 

১৩. 
মাাংস প্ররক্রয়াজাতকারীদের 

প্ররশক্ষণ প্রোন 

প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত  

মাাংস প্ররক্রয়াজাতকারী 

রবিাগীয় প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূহ 

পররচালক, রবিাগীয় প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূদহর প্ররতদবেন 

১৪. 

গবারেপশু-পারে পালদন 

সক্ষমতা বৃরদ্ধদত উঠান 

ববঠদকর আদয়াজন 

আদয়ারজত উঠান ববঠক 
রবিাগীয় প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূহ পররচালক, রবিাগীয় প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূদহর প্ররতদবেন উঠান ববঠদক 

অাংশগ্রহণকারী 

রবিাগীয় প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূহ 

১৫. স্থায়ী ঘাস চাষ সম্প্রসারণ স্থায়ী ঘাস চাষকৃত জরম 
রবিাগীয় প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূহ 

পররচালক, রবিাগীয় প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূদহর প্ররতদবেন 

১৬. 
োমার/রফিরমল/ হযাচারর 

পররেশ িন 

পররেশ িনকৃত 

োমার/রফিরমল/হযাচারর 

রবিাগীয় প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূহ 

পররচালক, রবিাগীয় প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূদহর প্ররতদবেন 

১৭. 
সপারি োমার  

সররজদেশন ও নবায়ন 

সররজরেকৃত  

সপারি োমার 

রবিাগীয় প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূহ 

পররচালক, রবিাগীয় প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূদহর প্ররতদবেন 

১৮. 
গবারেপশুর  

োমার সররজদেশন ও নবায়ন 

সররজরেকৃত  

গবারেপশুর োমার  

রবিাগীয় প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূহ 

পররচালক, রবিাগীয় প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূদহর প্ররতদবেন 

১৯. 

প্রারণসম্পে রবষয়ক রবরিন্ন 

আইন প্রদয়াদগ সমাবাইল 

সকাে ি বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত  

সমাবাইল সকাে ি 

রবিাগীয় প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূহ 

পররচালক, রবিাগীয় প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূদহর প্ররতদবেন 

২০. রিরিাং বুল বতরী বতররকৃত বুল 
কৃরত্রম প্রজনন শাো 

এবাং প্রকল্প কার্ িক্রম 

পররচালক, কৃরত্রম প্রজনন এর 

প্ররতদবেন 

 



 

 

 

সাংদর্াজনী ৩: অন্য অরফদসর সাদথ সম্পরকিত কম িসম্পােন সূচকসমূহ 

 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন 

সূচক 

সর্ সকল অরফদসর সাদথ 

সম্পরকিত 

সম্পরকিত অরফদসর সাদথ কার্ িক্রম 

সমন্বদয়র সকৌশল 

প্রারণসম্পে রবষয়ক রবরিন্ন 

আইন প্রদয়াদগ সমাবাইল 

সকাে ি বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

সমাবাইল সকাে ি 

মরন্ত্রপররষি রবিাগ 

জনরনরাপত্তা রবিাগ, স্বরাে মন্ত্রণালয় 

সমাবাইল সকাে ি বাস্তবায়দন প্রশাসন ও 

জনরনরাপত্তা রবিাদগর সরক্রয় 

সহদর্ারগতা আবশ্যক। কর্তিপদক্ষর 

সমৌরেক/রলরেত আদবেদনর সপ্ররক্ষদত 

স্থানীয় প্রশাসন রনি িাররত সমদয় 

সমাবাইল সকাে ি পররচালনা কদর থাদক 

 



 

সাংদর্াজনী ৫: জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল কম িপররকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

[সমাে মান-৫০] 

েপ্তদরর নামঃ পররচালক সম্প্রসারণ এর েপ্তর, প্রারণসম্পে অরিেপ্তর, বাাংলাদেশ, ঢাকা। 
 

কার্ িক্রদমর নাম কম িসম্পােন  

সূচক 

সূচদকর 

মান 

একক বাস্তবায়দনর 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত  

ব্যরি/পে 

২০২১-২০২২ 

অথ িবছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২১-২০২২ অরজিত  

মান 

মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজিন 

১ম  

সকায়াে িার 

২য়  

সকায়াে িার 

৩য় 

সকায়াে িার 

৪থ ি  

সকায়াে িার 

সমাে  

অজিন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা ................................(৩০) 

১.১ বনরতকতা করমটির সিা আদয়াজন সিা আদয়ারজত ৪ সাংখ্যা পররচালক, সম্প্রসারণ ৪  
লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১ 

   
অজিন     

১.২ বনরতকতা করমটির সিার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 
বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৬ % পররচালক, সম্প্রসারণ ১০০% 

লক্ষযমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 
   

অজিন     

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরমত্ত অাংশীজদনর 

(stakeholders) অাংশগ্রহদণ সিা 
অনুরষ্ঠত সিা ৪ সাংখ্যা পররচালক, সম্প্রসারণ ২ 

লক্ষযমাত্রা - ১ - ১ 
  

 

অজিন     

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্ররশক্ষণ আদয়াজন প্ররশক্ষণ আদয়ারজত ২ সাংখ্যা পররচালক, সম্প্রসারণ ১ 
লক্ষযমাত্রা - - ১ - 

  
 

অজিন     

১.৫ কমিপররদবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযরবরি অনুসরণ/ 

টিওএন্ডইভূি অদকদজা মালামাল 

রবনষ্টকরণ/পররস্কার-পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ)  

উন্নত কম িপররদবশ ৩ 

সাংখ্যা  

ও  

তাররে 

পররচালক, সম্প্রসারণ ২ 

লক্ষযমাত্রা - ৩০/১১/২১ - ৩০/০৬/২২ 

  

 

অজিন     

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল কম িপররকল্পনা, 

২০২১-২২ ও বত্রমারসক পররবীক্ষণ 

প্ররতদবেন প্রারণসম্পে অরিেপ্তদর 

োরেল ও ওদয়বসাইদে আপদলািকরণ 

কম িপররকল্পনা ও 

বত্রমারসক প্ররতদবেন 

োরেলকৃত ও 

আপদলািকৃত 

৪ তাররে পররচালক, সম্প্রসারণ ৮.৬.২০২১ 

লক্ষযমাত্রা ১৪.১০.২১ ১৪.০১.২২ ১৪.০৪.২২ ৩০.০৬.২২ 

  

 

অজিন     

১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রোন এবাং পুরস্কার 

প্রাপ্তদের তারলকা ওদয়বসাইদে প্রকাশ 
প্রেত্ত পুরস্কার ৩ তাররে পররচালক, সম্প্রসারণ ৩০.৬.২০২২ 

লক্ষযমাত্রা - - - ৩০.০৬.২২ 
   

অজিন     

২. আরথ িক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ...............................  

২.১ ২০২১-২২ অথ িবছদরর ক্রয় পররকল্পনা 

ওদয়বসাইদে প্রকাশ 

ক্রয়পররকল্পনা ওদয়ব 

সাইদে প্রকারশত 
৪ তাররে 

পররচালক, রহসাব, 

রনরীক্ষা ও বাদজে 
৩০.০৮.২০২১ 

লক্ষযমাত্রা ৩০.০৮.২১ - - - 
   

অজিন     

৩. শুদ্ধাচার সম্পরকিত এবাং দুনীরত প্ররতদরাদি সহায়ক কার্ িক্রম ................................   

৩.১ আচরণ ও শৃঙ্খলা রবষয়ক  

 পর্ িাদলাচনা সিা 
সিা আদয়ারজত ৪ সাংখ্যা পররচালক, সম্প্রসারণ ২ 

লক্ষযমাত্রা ১ - ১ - 
   

অজিন     

৩.২ দুনীরত ও সুশাসন রবষয়ক 

 মতরবরনময় সিা 
সিা আদয়ারজত ৪ সাংখ্যা পররচালক, সম্প্রসারণ ২ 

লক্ষযমাত্রা ১ - ১ - 
   

অজিন     

৩.৩ শুদ্ধাচার/উত্তম চচ িার তারলকা প্রণয়ন তারলকা প্রণয়নকৃত ৪ তাররে পররচালক, সম্প্রসারণ ৩০.৯.২১ 
লক্ষযমাত্রা ৩০.৯.২১ - - - 

   
অজিন     

৩.৪ অিযন্তরীন সসবা প্রোদন দুনীরত 

প্ররতদরাদি অবরহতকরণ সিা 
সিা আদয়ারজত ৪ তাররে পররচালক, সম্প্রসারণ ৩০.৯.২১ 

লক্ষযমাত্রা ৩০.৯.২১ - - - 
   

অজিন     

৩.৫ স্বাস্থযরবরি অনুসরণ কদর কমিপররকল্পনা 

বাস্তবায়দন সদচতনতামূলক সিা  
সিা আদয়ারজত ৪ তাররে পররচালক, সম্প্রসারণ ৩০.৯.২১ 

লক্ষযমাত্রা ৩০.৯.২১ - - - 
   

অজিন     

 



 

 

 

 

সাংদর্াজনী ৬: ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম িপররকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

[সমাে মান-৫০] 
 

েপ্তদরর নামঃ পররচালক সম্প্রসারণ এর েপ্তর, প্রারণসম্পে অরিেপ্তর, বাাংলাদেশ, ঢাকা। 
 

ক্রম কার্ িক্রম কম িসম্পােন 

 সূচক 

একক কম িসম্পােন  

সূচদকর  

মান 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ  

২০২১-২০২২ অসািারণ উত্তম চলরত মান 

১০০% ৮০% ৬০% অজিন অরজিত মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

০১ [১.১] ই-নরথর ব্যবহার বৃরদ্ধ [১.৫.১] ই-ফাইদল সনাে রনস্পরত্তকৃত % ১৫ ৮০% ৭০% ৬০%   

০২. [২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ 

[২.১.১] তথ্য বাতায়দন সকল সসবা বক্স  

হালনাগােকৃত 
সাংখ্যা ১০ ৪ ৩ ২ 

  

[২.১.২] রবরিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যারে তথ্য 

বাতায়দন প্রকারশত 
সাংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

  

০৩. 
[৩.১] ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম িপররকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

[৩.১.১] কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত 

প্ররশক্ষণ আদয়ারজত 
সাংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

  

[৩.১.২] কম িপররকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পর্ িাদলাচনা সাংক্রান্ত সিা আদয়ারজত 
সাংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

  

[৩.১.৩] কমিপররকল্পনার অি িবারষ িক স্ব-মূল্যায়ন 

প্ররতদবেন উর্ধ্িতন কর্তিপদক্ষর রনকে সপ্রররত 
তাররে ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

  

০৪. [৪.১] একটি উদ্ভাবনী িারণা/সসবা 

সহরজকরণ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন কার্ িক্রম বাস্তবায়ন 

[৪.১.১] একটি উদ্ভাবনী িারণা/সসবা সহরজকরণ/ 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন কার্ িক্রম বাস্তবারয়ত 
তাররে ৫ ২৮/০২/২০২২ ১৫/০৩/২০২২ ১৫/০৪/২০২২ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

সাংদর্াজনী ৭: অরিদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থা কম িপররকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

[সমাে মান-২৫] 
 

েপ্তদরর নামঃ পররচালক সম্প্রসারণ এর েপ্তর, প্রারণসম্পে অরিেপ্তর, বাাংলাদেশ, ঢাকা। 
 

কার্ িক্রদমর 

সক্ষত্র 

মান কার্ িক্রম কম িসম্পােন  

সূচক 

প্রমাণক একক কম িসম্পােন  

সূচদকর  

মান 

প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ 

২০২১-২০২২ ২০১৯-

২০ 

২০২০

-২১ 

অসািারণ অরত 

 উত্তম 

উত্তম চলরত  

মান 

চলরত  

মাদনর রনদম্ন অজিন অজিন  

মান ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

প্রারতষ্ঠারনক 

ব্যবস্থাপনা 
৫ 

[১.১] অরিদর্াগ রনস্পরত্ত কমিকতিা (অরনক) 

ও আরপল কমিকতিার তথ্য ওদয়বসাইদে 

বত্রমারসক রিরত্তদত হালনাগােকরণ 

[১.১.১] অরনক ও 

আরপল কম িকতিার 

তথ্য হালনাগােকৃত 

এবাং ওদয়বসাইদে 

আপদলািকৃত 

হালনাগাে 

সম্পদন্নর সরকারর 

পত্র, ওদয়বসাইদের 

রলাংক 

সাংখ্যা ৫ - - ৪ ৩ - - - 

  

পররবীক্ষণ ও 

সক্ষমতা 

উন্নয়ন 

২০ 

[২.১] রনরে িষ্ট সমদয় অনলাইন/অফলাইদন 

প্রাপ্ত অরিদর্াগ রনস্পরত্ত এবাং রনস্পরত্ত 

সাংক্রান্ত মারসক প্ররতদবেন উর্ধ্িতন 

কর্তিপক্ষ বরাবর সপ্ররণ 

[২.১.১] অরিদর্াগ 

রনস্পরত্তকৃত 
রনস্পরত্ত প্ররতদবেন % ৮ - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

  

[২.২] কম িকতিা/কম িচারীদের অরিদর্াগ 

প্ররতকার ব্যবস্থা এবাং রজআরএস 

সফেওয়যার রবষয়ক প্ররশক্ষণ আদয়াজন 

[২.২.১] প্ররশক্ষণ 

আদয়ারজত 

অরফস আদেশ, 

আদলাচযসূরচ, 

উপরস্থরতর হারজরা 

সাংখ্যা ৫ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

  

[২.৩] বত্রমারসক রিরত্তদত পররবীক্ষণ এবাং 

বত্রমারসক পররবীক্ষণ প্ররতদবেন উর্ধ্িতন 

কর্তিপদক্ষর রনকে সপ্ররণ 

[২.৩.১] বত্রমারসক 

প্ররতদবেন সপ্রররত 

পররবীক্ষণ 

প্ররতদবেন 
সাংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

  

[২.৪] অরিদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থাপনা 

রবষদয় সেকদহাল্ডারদের সমন্বদয় 

অবরহতকরণ সিা 

[২.৪.১] সিা অনুরষ্ঠত সিার কার্ িরববরণী সাংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

সাংদর্াজনী ৮: সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়ন কম িপররকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

[সমাে মান-২৫] 
 

েপ্তদরর নামঃ পররচালক সম্প্রসারণ এর েপ্তর, প্রারণসম্পে অরিেপ্তর, বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

 

কার্ িক্রদমর 

সক্ষত্র 

মান কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক প্রমাণক একক কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ 

২০২১-২০২২ ২০১৯-

২০ 

২০২০

-২১ 

অসািারণ অরত  

উত্তম 

উত্তম চলরত  

মান 

চলরত 

মাদনর রনদম্ন অজিন অজিন  

মান ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

প্রারতষ্ঠারনক ১৩ 

[১.১] সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত পররবীক্ষণ 

করমটির রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

[১.১.১] রসদ্ধান্ত 

বাস্তবারয়ত 
বাস্তবায়ন প্ররতদবেন % ৮ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

  

[১.২] সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত বত্রমারসক 

রিরত্তদত হালনাগােকরণ 

[১.২.১] ওদয়বসাইে 

প্ররত বত্রমারসদক 

হালনাগােকৃত 

ওদয়বসাইদে 

হালনাগােকৃত সসবা 

প্রোন প্ররতশ্রুরত 

সাংখ্যা ৫ - - ৪ ৩ - - - 

  

সক্ষমতা 

অজিন 
১২ 

[২.১] সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত রবষয়ক 

প্ররশক্ষণ আদয়াজন 

[২.১.১] প্ররশক্ষণ 

আদয়ারজত 

প্ররশক্ষণ আদেশ, 

আদলাচযসূরচ, 

প্ররশক্ষণাথীদের 

তারলকা, হারজরা শীে 

সাংখ্যা ৫ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

  

[২.২] সসবা প্রোন রবষদয় 

সেকদহাল্ডারগদণর সমন্বদয় অবরহতকরণ 

সিা আদয়াজন 

[২.২.১] অবরহতকরণ 

সিা অনুরষ্ঠত 
সিার কার্ িরববরণী সাংখ্যা ৭ - - ২ ১ - - - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

সাংদর্াজনী ৯: তথ্য অরিকার রবষদয় ২০২১-২০২২ অথ িবছদরর বারষ িক কম িপররকল্পনা 

[সমাে মান-২৫] 
 

েপ্তদরর নামঃ পররচালক সম্প্রসারণ এর েপ্তর, প্রারণসম্পে অরিেপ্তর, বাাংলাদেশ, ঢাকা। 
 

কার্ িক্রদমর 

সক্ষত্র 

মান কার্ িক্রম কম িসম্পােন 

 সূচক 

একক কমি 

সম্পােন 

সূচদকর  

মান 

প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ প্রমাণক বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ 

২০২১-২০২২ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ অসািারণ অরত  

উত্তম 

উত্তম চলরত  

মান 

চলরত 

মাদনর রনদম্ন অজিন অজিন  

মান ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

প্রারতষ্ঠারনক ১০ 

[১.১] তথ্য অরিকার আইন 

অনুর্ায়ী রনি িাররত সমদয়র 

মদে তথ্য প্রোন 

[১.১.১] রনি িাররত 

সমদয়র মদে তথ্য 

প্রোনকৃত 

% ১০ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
উর্ধ্িতন কার্ িালদয় 

সপ্রররত প্ররতদবেন 
 

 

সক্ষমতা 

বৃরদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রদণারেতিাদব 

প্রকাশদর্াগ্য তথ্য হালনাগাে 

কদর ওদয়বসাইদে প্রকাশ 

[১.২.১] 

হালনাগােকৃত তথ্য 

ওদয়বসাইদে 

প্রকারশত 

তাররে ০৩ - - ৩১/১২/২০২১ ১০/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ৩১/০১/২০২২ - 

হালনাগােকৃত 

স্বপ্রদণারেতিাদব 

প্রকাশদর্াগ্য তথ্যসহ 

ওদয়বসাইদের রলাংক 

  

[১.৩] বারষ িক  

প্ররতদবেন প্রকাশ 

[১.৩.১] বারষ িক 

প্ররতদবেন প্রকারশত 
তাররে ০৩ - - ১৫/১০/২০২১ ১৫/১১/২০২১ ১৫/১২/২০২১ - - 

বারষ িক প্ররতদবেদনর 

করপ 

  

[১.৪] তথ্য অরিকার আইন, 

২০০৯ এর ৫ িারা অনুসাদর 

র্াবতীয় তদথ্যর কযাোগরর ও 

কযাোলগ বতরর/হালনাগােকরণ 

[১.৪.১] তদথ্যর 

কযাোগরর ও 

কযাোলগ প্রস্তুতকৃত 

/হালনাগােকৃত 

তাররে ০৩ - - ৩১/১২/২০২১ ১০/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ৩১/০১/২০২২ - 

সাংরিষ্ট রবষয় 

অন্তভূ িিকৃত মারসক 

সমন্বয় সিার 

কার্ িরববরণী 

  

[১.৫] তথ্য অরিকার আইন ও 

রবরিরবিান সম্পদকি 

জনসদচতনতা বৃরদ্ধকরণ 

[১.৫.১] প্রচার 

কার্ িক্রম সম্পন্ন 
সাংখ্যা ০৩ - - ৩ ২ ১ - - 

সিা, সসরমনার, 

কম িমালার অরফস 

আদেশ রকাংবা 

প্রচারপদত্রর করপ 

  

[১.৬] তথ্য অরিকার রবষদয় 

কম িকতিাদের প্ররশক্ষণ 

অদয়াজন 

[১.৬.১] প্ররশক্ষণ 

আদয়ারজত 
সাংখ্যা ০৩ - - ৩ ২ ১ - - 

প্ররশক্ষণ 

আদয়াজদনর অরফস 

আদেশ 

  

 


