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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

িষ িনভ র বাংলােদেশর আথ সামািজক উয়ন ও অযাায় ািণসদ অিধদর ণ  িমকা পালন করেছ। দেশর ািণজ আিমেষর
চািহদা  রেণর  ে  গবািদপ,  হস-রিগ  ও  ধ  উৎপাদন  িসহ  সংরণ,  রাগ  িনয়ণ  ও  জাত  উয়েন  এখােত  রেয়েছ  অভাবনীয়
সাফ। এ ধারাবািহকতায় সিত বাংলােদশ মাংস উৎপাদেন য়ংসণ  হেয়েছ। ২০১৯-২০ অথ বছের িজিডিপেত িরে ািণসদ
খােতর  অবদান  ১.৪৩%  এবং  ির  হার  ৩.০৪%  (িবিবএস,  ২০২০)।  মাট  িষজ  িজিডিপ’ত  ািণসদ  খােতর  অবদান  ১৩.৪৪%।
তাছাড়া ২০১৯-২০ অথ  বছের ািণসদ খােত িজিডিপর আকার িছল ৪৬৬৭৩.০০ কা টাকা যা িবগত ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর লনায়
৩৪৬১.০০ কা টাকা বিশ (িবিবএস, ২০২০) । অিধক ২০১৯-২০ অথ  বছের ািণসদ খােত উৎপািদত কচা ও িয়াজাত প রািন
আয় িছল ায় ৪৪৮৩.৭৭ কা টাকা (ইিপিব, ২০১৯-২০)। জনসংার ায় ২০% ত এবং ৫০% পেরাভােব ািণসদ খােতর ওপর
িনভরশীল। তাই ২০১৯-২০ অথ  বছের মাংস, ধ ও িডেমর জন িত াতা বেড় যথােম ১২৬.২০ াম/িদন, ১৭৫.৬৩ িম.িল/িদন ও
১০৪.২৩ /বছর এ উীত হেয়েছ যা দেশর মবধ মান জনেগাীর ািণজ আিমেষর চািহদা মটােত ণ  িমকা রাখেছ।

সমা এবং চােলসহ:

গবািদপর ণগত মানস খাের অলতা, রােগর াভাব, ু সংরণ ও িবপণন বার অভাব, লাগসই ির অভাব,
সেচতনতার অভাব, েণাদনালক উোেগর অভাব, উৎপাদন সামীর উ , জলবা পিরবতেনর ভাব, সীিমত জনবল ও বােজট
ািণসদ উয়েন অতম চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

িজব বেষ র কম পিরকনা,সরকােরর িনব াচনী অীকার, অম পবািষ কী পিরকনা, BDP-2100 এবং ২০৩০ সােলর মে এসিডিজ
অজেন এবং পকপ 2041 বাবায়েন ািণজাত পের যথাযথ উৎপাদন িনিত করার লে বাজার বার সংেযাগ জারদারকরণ,
পের বখীকরণ, ড সফ িনিতকরণ এবং কােটল ইনের বা বতন করা হেব। গবািদপ ও পািখর রাগ িনয়ণ, নজরদাির,
িচিকৎসা  সবার ণগত মান উয়ন এবং রাগ অসান গেবষণাগার াপন করা  হেব ।   ও মাংসল জােতর গ উৎপাদন ির জ
িম জনন কায ম সসারেণর মােম গ-মিহেষর জাত উয়ন এবং অিধক মাংস উৎপাদন মতা স গর জাত উয়ন করা
হেব। প খাের সরবরাহ বাড়ােত উত জােতর ঘাস চাষ সসারণ, এমআর ির চলন ও প খাের মান িনয়ণ গেবষণাগার
াপন করা হেব। তাছাড়া ািণসেদর টকসই উৎপাদন িনিত করার পাশাপািশ ািণজ আিমেষর িনরাপা িবধান, আপামর জনেগাীর
ির চািহদারণ, রািন আয় ি ও অিভ জনেগাীর অংশ হেণর মােম কািত আথ সামািজক উয়ন িনিতকরণ। সেব াপির,
ািণসদ অিধদেরর সােথ সংি SDG-এর ৯ অভী ও ২৮ লমাা অজেন ািণসদ অিধদর ইেতামে কম পিরকনা
ণয়ন কেরেছ যা সরকােরর িনব াচনী অীকার বাবায়েন ণ  িমকা রাখেব।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

জনিত ধ, মাংস ও িডেমর াতা যথােম ২০৫ িমিল িলটার/িদন, ১৩৬ াম/িদন এবং ১৩২ /বছর করা
গবািদপর  জাত  উয়ন  ও  সংরেণ  44.০০  ল  মাা  িসেমন  উৎপাদন  কের  দশািপ  ৪০.০০  ল  গাভী/বকনা  ক  িম
জনন করা;
রাগ িতেরােধ ৩২.০০ কা কা উৎপাদন এবং ২৭.০ কা গবািদপ-পািখেক ক কা দান;
মৎ খা ও পখা আইন-২০১০ এবং পখা িবিধমালা-২০১৩ বাবায়েন ৫১০০০  খামার/িফডিমল/হাচাির পিরদশ ন করা;
গবািদপ-পািখ পালেন সমতা িেত ২৬০০০  উঠান বঠক পিরচালনা করা;
গবািদপ ও হসরিগর খাে ও অা ািণজাত পের নগত মান িনয়েণ ৬৫০  মাবাইল কাট  পিরচালনা করা;।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

মহাপিরচালক, ািণসদ অিধদর

এবং

সিচব, মৎ ও ািণসদ মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ২৭ তািরেখ এই বািষ ক
কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

সকেলর জ পয া, িনরাপদ ও মানসত ািণজ আিমষ সরবরাহকরণ।

১.২ অিভল (Mission)
ািণসেদর  উৎপাদন  ও  উৎপাদনশীলতা  ি  এবং    সংেযাজেনর  (Value  addition)  মােম  ািণজ  আিমেষর
চািহদারণ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. গবািদ প-পািখর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা ি
২. গবািদ প-পািখর িচিকৎসা, রাগ িতেরাধ ও িনয়ণ
৩. মানবসদ উয়ন ও কম সংােনর েযাগ ি
৪. িনরাপদ ািণজাত প (ধ, মাংস ও িডম) উৎপাদন ও রািন িেত সহায়তা
৫. গবািদ প-পািখর জেনক িরেসাস  সংরণ ও উয়ন

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ধ, মাংস,ও িডেমর উৎপাদন ি করা
২. গবািদ প-পািখর িচিকৎসা, রাগ িতেরাধ ও িনয়ণ
৩. গবািদ প-পািখর িম জনন সসারণ
৪. গবািদ প-পািখর ি উয়ন
৫. গবািদ প-পািখর জাত উয়ন
৬. ািণসদ উৎপাদন উপকরণ ও ািণজাত খাের মান িনয়ণ এবং বেদিশক া অজন
৭. গবািদ প-পািখর খামার বাপনার উয়ন
৮. গবািদ প-পািখর কৗিলকমান সংরণ ও উয়ন
৯. ািণসদ সিকত গেবষণা ও উয়ন
১০. ািণসদ সংা আইন, িবিধমালা ও নীিতমালা ণয়ন, হালনাগাদকরণ এবং বাবায়ন
১১. ািণসদ িবষেয় িশেণর মােম মানবসদ উয়ন
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত অজন*
২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

ধ উৎপাদন ি জনিত েধর াতা পিরমাণ (িমিল/িদন) ১৭৫.৬৩ ১৯০.০০ ২০৫.০০ ২২০.০০ ২২৫.০০
িবএলআরআই, িমিভটা, উয়ন
সহেযাগী সংা

ািণসদ অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন, বাংলােদশ অথ ৈনিতক
সমীা এবং িবিবএস।

মাংস উৎপাদন ি
জনিত মাংেসর
াতা

পিরমাণ (াম/িদন) ১২৬.২০ ১৩২.০০ ১৩৬.০০ ১৪০.০০ ১৪২.০০ িবএলআরআই, উয়ন সহেযাগী সংা
ািণসদ অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন, বাংলােদশ অথ ৈনিতক
সমীা এবং িবিবএস।

িডম উৎপাদন ি জনিত িডেমর াতা
পিরমাণ
(সংা/বছর)

১০৪.২৩ ১২০.০০ ১৩২.০০ ১৪২.০০ ১৪৫.০০ িবএলআরআই, উয়ন সহেযাগী সংা
ািণসদ অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন, বাংলােদশ অথ ৈনিতক
সমীা এবং িবিবএস।

জাতীয় রািনেত
ািণসদ পের আয়
ি

ািণসদ খােত রািন
আয়

মান (কা
টাকা)

১২৫৬.০০ ১৯০০.০০ ২১০০.০০ ২৩০০.০০ ২৫০০.০০
বািণজ মণালয়, রািন উয়ন
েরা, উয়ন সহেযাগী সংা

রািন উয়ন েরা ও বাংলােদশ
াংক এর িতেবদন এবং িবিবএস।

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১৫, ২০২১ ১৫:০৫ া: ৭ ণ তািরখ: শিনবার, লাই ১৭, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১৫, ২০২১ ১৫:০৫ া: ৮ ণ তািরখ: শিনবার, লাই ১৭, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] গবািদ প-
পািখর উৎপাদন
ও উৎপাদনশীলতা
ি

২২

[১.১] গবািদপর জাত
উয়েন িসেমন উৎপাদন

[১.১.১] উৎপািদত
িসেমন

সমি
মাা
(ল)

৫ ৪৬.৭৪ ৩২.১৪ ৪৪.০০ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৯ ৪৫ ৪৬

[১.২] িম জনন
সসারণ

[১.২.১] জনেনর
সংা

সমি
সংা
(ল)

৫ ৪৪.৪১ ৩১.৫৬ ৪০.০০ ৩৭ ৩৪ ৩১ ২৮ ৪২ ৪৪

[১.৩] ছাগল উৎপাদন
ির লে সরকাির
জনন কে ছাগী
জনন

[১.৩.১] জননত
ছাগী

সমি সংা ১ ৩১৬৬ ২৪১৫ ২৯০০ ২৭৫০ ২৬০০ ২৪৫০ ২২০০ ৩২০০ ৩৪৫০

[১.৪] সরকাির খামাের
গাভীর বার উৎপাদন

[১.৪.১] উৎপািদত
বার

সমি সংা ১ ৬৩৮ ৪৬৬ ৬৫০ ৫৯০ ৫৩০ ৪৭০ ৪২০ ৬৮০ ৬৯৫

[১.৫] সংকর জােতর
গবািদপর বােরর ত
সংহ

[১.৫.১] ত
সংহীত বার

সমি
সংা
(ল)

৪ ১৪.৭৮ ১১.৮১ ১৫.০০ ১৪.৫০ ১৩.০০ ১১.৫০ ১০.৫০ ১৬.০০ ১৭.০০

[১.৬] সরকাির খামাের
ছাগেলর বাা উৎপাদন

[১.৬.১] উৎপািদত
বাা

সমি সংা ১ ১৫৩৪ ৯৯৩ ১৫০০ ১৩৩০ ১১৬০ ৯৯০ ৯০০ ১৬০০ ১৭০০

[১.৭] সরকাির খামাের
একিদেনর হস রিগর
বাা উৎপাদন

[১.৭.১] উৎপািদত
বাা

সমি
সংা
(ল)

৩ ৩৭.৮২ ২৬.৬৫ ৪০.০০ ৩৫.৫০ ৩১.০০ ২৬.৫০ ২৪.০০ ৪২.০০ ৪৪.০০

[১.৮] প খা ননা
পরীাকরণ

[১.৮.১] পিরীত
ননা

সমি সংা ২ ২৭০৮ ২৯০৬ ৪০০০ ৩৬৫০ ৩৩০০ ২৯০০ ২৬০০ ৪২০০ ৪৪০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১৫, ২০২১ ১৫:০৫ া: ৯ ণ তািরখ: শিনবার, লাই ১৭, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] গবািদ প-
পািখর িচিকৎসা,
রাগ িতেরাধ ও
িনয়ণ

২১

[২.১] কা উৎপাদন
[২.১.১] উৎপািদত
কা

সমি
মাা
(কা)

৪ ২৭.৭৫ ২৩.৮০ ৩২.০০ ২৯.০০ ২৬.০০ ২৩.০০ ২০.৫০ ৩৪.০০ ৩৬.০০

[২.২] কা দান
সসারণ

[২.২.১] কা
েয়াগত
পপািখর সংা

সমি
সংা
(কা)

৪ ২৬.৮০ ২১.৪৭ ৩০.০০ ২৮.০০ ২৬.০০ ২৪.০০ ২২.০০ ৩১.০০ ৩২.০০

[২.৩] রাগ িনণ য় করা
[২.৩.১] পিরীত
ননা

সমি সংা ৩ ৯২৩০৮ ৬৬৬৮০ ৮০০০০ ৭৫৫০০ ৭১০০০ ৬৭০০০ ৬৩০০০ ৮২০০০ ৮৪০০০

[২.৪] গবািদপর
িচিকৎসা দান

[২.৪.১]
িচিকৎসাত প

সমি
সংা
(কা)

৩ ১.০৩ ১.৫৭ ১.১০ ১.০ ০.৯০ ০.৮০ ০.৭০ ১.২০ ১.২৫

[২.৫] হস-রিগর
িচিকৎসা দান

[২.৫.১]
িচিকৎসাত হস-
রিগ

সমি
সংা
(কা)

২ ৯.০৩ ৭.৪২ ৯.০০ ৮.৫০ ৮.০০ ৭.৫০ ৭.০০ ৯.৩০ ৯.৫০

[২.৬] পাষাািণর
িচিকৎসা দান

[২.৬.১]
িচিকৎসাত
পাষাািণ

সমি সংা ১ ৬৮২২০ ৪০৫০৫ ৩৫০০০ ৩৪০০০ ৩৩০০০ ৩২০০০ ৩১০০০ ৩৬০০০ ৩৭০০০

[২.৭] গবািদপ-পািখর
রাগ অসােন ননা
সংহ ও গেবষণাগাের
রণ

[২.৭.১] রীত
ননা

সমি সংা ১ ৪৫৫২৮ ৩৫৩০০ ৪৬০০০ ৪২০০০ ৩৮০০০ ৩৫৫০০ ৩২৫০০ ৪৭০০০ ৪৮০০০

[২.৮] গবািদ প-পািখর
িডিজজ সািভ া

[২.৮.১]
সািভ াত
সংা

সমি সংা ২ ১০১০৫ ৬৮৬৭ ৮০০০ ৭৬০০ ৭২০০ ৬৮০০ ৬৪০০ ৮৫০০ ৯০০০

[২.৯] ি ভেটিরনারী
মিডকাল কা াপন

[২.৯.১] াপনত
ভেটিরনারী কা

সমি সংা ১ ৩৬৬৪ ৩০৬০ ৩৫০০ ৩৩৫০ ৩২০০ ৩০৫০ ২৯০০ ৪০০০ ৪৫০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১৫, ২০২১ ১৫:০৫ া: ১০ ণ তািরখ: শিনবার, লাই ১৭, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] মানবসদ
উয়ন ও
কম সংােনর
েযাগ ি

১৩

[৩.১] খামািরেদর
িশণ দান

[৩.১.১]
িশণা খামাির

সমি
জন
(ল)

৩ ২.২১ ১.০৮ ২.০০ ১.৭০ ১.৪০ ১.১০ ০.৮০ ২.০৫ ২.১০

[৩.২] মাংস
িয়াজাতকারীেদর
িশণ দান

[৩.২.১]
িশণা মাংস
িয়াজাতকারী

সমি
জন
(সংা)

২ ১৭৭২০ ১১৫২৬ ১৫০০০ ১৩৫০০ ১২৫০০ ১১৫০০ ১০৫০০ ১৫৫০০ ১৬০০০

[৩.৩] গবািদপ-পািখ
পালেন সমতা িেত
উঠান বঠেকর আেয়াজন

[৩.৩.১] আেয়ািজত
উঠান বঠক

সমি সংা ৩ ২৬৪৯৩ ২১৪২৬ ২৬০০০ ২৪৫০০ ২৩০০০ ২১৫০০ ২০০০০ ২৭০০০ ২৮০০০

[৩.৩.২] উঠান
বঠেক
অংশহণকারী

সমি
জন
(ল)

২ ৩.৬৯ ২.৮০ ৩.১ ৩.০ ২.৯০ ২.৮০ ২.৭০ ৩.২৫ ৩.৫০

[৩.৪] হায়ী ঘাস চাষ
সসারণ

[৩.৪.১] হায়ী ঘাস
চাষত জিম

সমি একর ৩ ৬৬৫০.৮৭ ৫৮১৪.৮২ ৫৫০০ ৫৩০০ ৫১০০ ৪৯০০ ৪৭০০ ৬০০০ ৭০০০

[৪] িনরাপদ
ািণজাত প
(ধ, মাংস ও
িডম) উৎপাদন ও
রািন িেত
সহায়তা

১১

[৪.১] খামার/িফডিমল/
হাচাির পিরদশ ন

[৪.১.১]
পিরদশ নত
খামার/িফডিমল/
হাচাির

সমি সংা ৩ ৫৮৬০২ ৪৮০১৯ ৫১০০০ ৫০০০০ ৪৯০০০ ৪৮০০০ ৪৭০০০ ৫৩০০০ ৫৫০০০

[৪.২] পাি খামার
রিজেশন ও নবায়ন

[৪.২.১] রিজিত
পাি খামার

সমি সংা ২ ১৩৮৬ ২৬৩৮ ১২০০ ১১৫০ ১১০০ ১০৫০ ১০০০ ১৪০০ ১৫০০

[৪.৩] গবািদপর খামার
রিজেশন ও নবায়ন

[৪.৩.১] রিজিত
গবািদপর খামার

সমি সংা ২ ২৯০৬ ৫৩২৭ ২৪০০ ২৩০০ ২২০০ ২১০০ ২০০০ ২৫০০ ২৬০০

[৪.৪] িফডিমল এবং
অা িতান
রিজেশন ও নবায়ন

[৪.৪.১] রিজিত
িফডিমল এবং
িতান

সমি সংা ২ ১৯৪ ১৩০ ২৫০ ২১০ ১৭০ ১৩০ ১০০ ২৬০ ২৭০

[৪.৫] ািণসদ িবষয়ক
িবিভ আইন েয়াগ
মাবাইল কাট  বাবায়ন

[৪.৫.১] বাবািয়ত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ২ ৩৩০ ৩৬৬ ৬৫০ ৫৫০ ৪৫০ ৩৫০ ৩০০ ৭০০ ৭৫০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১৫, ২০২১ ১৫:০৫ া: ১১ ণ তািরখ: শিনবার, লাই ১৭, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৫] গবািদ প-
পািখর জেনক
িরেসাস  সংরণ
ও উয়ন

৩

[৫.১] জনন পঠা
িবতরণ

[৫.১.১] িবতরণত
পঠা

সমি সংা ২ ৭৭২ ৫১৮ ৭০০ ৬২৫ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৭৫০ ৮০০

[৫.২] িিডং ল তির
[৫.২.১] তিরত
ল

সমি সংা ১ ৭২ ৫০ ৪০ ৩৭ ৩৪ ৩১ ২৮ ৪৫ ৫০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ১৫, ২০২১ ১৫:০৫ া: ১২ ণ তািরখ: শিনবার, লাই ১৭, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ইিপিব এেপাট  েমাশন েরা (Export Promotion Bureau)

২ এআই িম জনন (Artificial Insemination)

৩ এনিজও বসরকাির সংা (Non Government Organization)

৪ এমওএফএল
মৎ ও ািণসদ মণালয় (Ministry of Fisheries and
Livestock)

৫ এসিডিজ টকসই উয়ন অভী (Sustainable Development Goal)

৬ িজিডিপ মাট দশজ উৎপাদন (Gross Domestic Product)

৭ এমআর টাটাল িমড রশন (Total Mixed Ration)

৮ িডএলএস ািণসদ অিধদর (Department of Livestock Services)

৯ িবএলআরআই
বাংলােদশ ািণসদ গেবষণা িতান (Bangladesh Livestock
Research Institute)

১০ িবিডিপ বাংলােদশ ডা ান

১১ িবিবএস বাংলােদশ পিরসংান েরা (Bangladesh Bureau of Statistics)
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] গবািদপর জাত উয়েন িসেমন উৎপাদন [১.১.১] উৎপািদত িসেমন িম জনন শাখা পিরচালক (িম জনন) এর িতেবদন

[১.২] িম জনন সসারণ [১.২.১] জনেনর সংা িম জনন শাখা পিরচালক (িম জনন) এর িতেবদন

[১.৩] ছাগল উৎপাদন ির লে সরকাির জনন কে ছাগী জনন [১.৩.১] জননত ছাগী িম জনন শাখা পিরচালক (িম জনন) এর িতেবদন

[১.৪] সরকাির খামাের গাভীর বার উৎপাদন [১.৪.১] উৎপািদত বার উৎপাদন শাখা পিরচালক (উৎপাদন) এর িতেবদন

[১.৫] সংকর জােতর গবািদপর বােরর ত সংহ [১.৫.১] ত সংহীত বার িম জনন শাখা পিরচালক (িম জনন) এর িতেবদন

[১.৬] সরকাির খামাের ছাগেলর বাা উৎপাদন [১.৬.১] উৎপািদত বাা উৎপাদন শাখা পিরচালক (উৎপাদন) এর িতেবদন

[১.৭] সরকাির খামাের একিদেনর হস রিগর বাা উৎপাদন [১.৭.১] উৎপািদত বাা উৎপাদন শাখা পিরচালক (উৎপাদন) এর িতেবদন

[১.৮] প খা ননা পরীাকরণ [১.৮.১] পিরীত ননা াণী ি শাখা ও মান িনয়ণ গেবষণাগার
PSO (াণী ি শাখা) এর িতেবদন এবং ক পিরচালেকর
তয়ন

[২.১] কা উৎপাদন [২.১.১] উৎপািদত কা গেবষণা, িশণ ও ায়ন শাখা পিরচালক (গেবষণা) এর িতেবদন

[২.২] কা দান সসারণ [২.২.১] কা েয়াগত পপািখর সংা সসারণ শাখা পিরচালক (সসারণ) এর িতেবদন

[২.৩] রাগ িনণ য় করা [২.৩.১] পিরীত ননা গেবষণা, িশণ ও ায়ন শাখা পিরচালক (গেবষণা) এর িতেবদন

[২.৪] গবািদপর িচিকৎসা দান [২.৪.১] িচিকৎসাত প সসারণ শাখা পিরচালক (সসারণ) এর িতেবদন

[২.৫] হস-রিগর িচিকৎসা দান [২.৫.১] িচিকৎসাত হস-রিগ সসারণ শাখা পিরচালক (সসারণ) এর িতেবদন

[২.৬] পাষাািণর িচিকৎসা দান [২.৬.১] িচিকৎসাত পাষাািণ সসারণ শাখা পিরচালক (সসারণ) এর িতেবদন

[২.৭] গবািদপ-পািখর রাগ অসােন ননা সংহ ও গেবষণাগাের
রণ

[২.৭.১] রীত ননা সসারণ শাখা পিরচালক (সসারণ) এর িতেবদন

[২.৮] গবািদ প-পািখর িডিজজ সািভ া [২.৮.১] সািভ াত সংা সসারণ শাখা পিরচালক (সসারণ) এর িতেবদন

[২.৯] ি ভেটিরনারী মিডকাল কা াপন [২.৯.১] াপনত ভেটিরনারী কা সসারণ শাখা পিরচালক (সসারণ) এর িতেবদন

[৩.১] খামািরেদর িশণ দান [৩.১.১] িশণা খামাির সসারণ শাখা এবং ক কায©ম
পিরচালক (সসারণ) এর িতেবদন এবং ক পিরচালেকর
তয়ন

[৩.২] মাংস িয়াজাতকারীেদর িশণ দান [৩.২.১] িশণা মাংস িয়াজাতকারী সসারণ শাখা এবং ক কায©ম
পিরচালক (সসারণ) এর িতেবদন এবং ক পিরচালেকর
তয়ন

[৩.৩] গবািদপ-পািখ পালেন সমতা িেত উঠান বঠেকর আেয়াজন
[৩.৩.১] আেয়ািজত উঠান বঠক সসারণ শাখা পিরচালক (সসারণ) এর িতেবদন

[৩.৩.২] উঠান বঠেক অংশহণকারী সসারণ শাখা পিরচালক (সসারণ) এর িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৩.৪] হায়ী ঘাস চাষ সসারণ [৩.৪.১] হায়ী ঘাস চাষত জিম সসারণ শাখা পিরচালক (সসারণ) এর িতেবদন

[৪.১] খামার/িফডিমল/ হাচাির পিরদশ ন [৪.১.১] পিরদশ নত খামার/িফডিমল/ হাচাির সসারণ শাখা পিরচালক (সসারণ) এর িতেবদন

[৪.২] পাি খামার রিজেশন ও নবায়ন [৪.২.১] রিজিত পাি খামার সসারণ শাখা পিরচালক (সসারণ) এর িতেবদন

[৪.৩] গবািদপর খামার রিজেশন ও নবায়ন [৪.৩.১] রিজিত গবািদপর খামার সসারণ শাখা পিরচালক (সসারণ) এর িতেবদন

[৪.৪] িফডিমল এবং অা িতান রিজেশন ও নবায়ন [৪.৪.১] রিজিত িফডিমল এবং িতান খামার শাখা, িডএলএস উপ-পিরচালক (খামার) এর িতেবদন

[৪.৫] ািণসদ িবষয়ক িবিভ আইন েয়াগ মাবাইল কাট  বাবায়ন [৪.৫.১] বাবািয়ত মাবাইল কাট  সসারণ শাখা পিরচালক (সসারণ) এর িতেবদন

[৫.১] জনন পঠা িবতরণ [৫.১.১] িবতরণত পঠা উৎপাদন শাখা পিরচালক (উৎপাদন) এর িতেবদন

[৫.২] িিডং ল তির [৫.২.১] তিরত ল িম জনন শাখা পিরচালক (িম জনন) এর িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক
যসকল অিফেসর সােথ

সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

ািণসদ িবষয়ক িবিভ আইন েয়াগ
মাবাইল কাট  বাবায়ন

বাবািয়ত মাবাইল কাট  মিপিরষদ িবভাগ
মাঠ শাসন এর েয়াজনীয় সহেযািগতা পাওয়া সােপে অিধক সংক অিভযান পিরচালনা করা যােব। ািণসদ দেরর
মৗিখক/িলিখত আেবদেনর িেত ানীয় শাসন িনধ ািরত সমেয় মাবাইল কাট  পিরচালনা করেব ।

ািণসদ িবষয়ক িবিভ আইন েয়াগ
মাবাইল কাট  বাবায়ন

বাবািয়ত মাবাইল কাট 
জনিনরাপা িবভাগ, রা
মণালয়

জনিনরাপা িবভাগ এর েয়াজনীয় সহেযািগতা পাওয়া সােপে অিধক সংক অিভযান পিরচালনা করা যােব। ািণসদ দেরর
মৗিখক/িলিখত আেবদেনর িেত ানীয় িলশ িবভােগর সহেযািগতায় িনধ ািরত সমেয় মাবাইল কাট  পিরচালনা করা হেব ।
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



পরিরিষ্ট-'ক' 

                     দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল কর্ ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২০২২  

দপ্তর/সংস্থার নার্: প্রারিসম্পদ অরিদপ্তি, বাাংলাদদি। 

কার্ মক্রদর্ি নার্ কর্ মসম্পাদন সূচক 

 

সূচদকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছদিি 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষ্ি, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মাি 

২য় 

ককায়ার্ মাি 

৩য় 

ককায়ার্ মাি 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মাি 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ননরতকতা করর্টিি সভা 

আয় াজন 

সভা আয় াজজত ৪ সাংখ্যা পজরচালক 

প্রশাসন 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরতকতা করর্টিি সভাি রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৬ % পজরচালক 

প্রশাসন 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

১.৩ সুিাসন প্ররতষ্ঠাি রনরর্ত্ত 

অাংিীজদনি (stakeholders) 

অাংিগ্রহদি  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সাংখ্যা উপপজরচালক 

প্রশাসন 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ 

আয় াজন 

প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 

  ২ সংখ্যা উপপজরচালক 

এইচআরজি 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা 

 

২৫ 

 

২৫ 

 

২৫ 

 

২৫ 

 

 

 

  

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পরিদবি উন্নয়ন  ১. কদিানা 

কর্াকদবলাি জন্য 

সকল প্রারিসম্পদ 

অরিদপ্তদিি 

আওতারিন সকল 

অরিদস 

বাধ্যতামূলক 

স্বাস্হহযরবরি 

অনূসিি কিা 

২. অজিদপ্তয়রর 

ককন্দ্রী  অজিয়স 

অপ্রদয়াজনীয় নরর্ 

ধ্বাংস কিা 

    ২ সাংখ্যা 

ও 

তারিখ 

উপপজরচালক 

প্রশাসন 

২ 

(২/১১/২১) 

(৩/৪/২২) 

লক্ষ্যর্াত্রা 

 

- ১ 

(২/১১/২১) 

- ১ 

(৩/৪/২২) 

   

অজমন      

অজমন      
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১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল কর্ ম-

পরিকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রর্ারসক 

পরিবীক্ষ্ি প্ররতদবদন সাংরিষ্ট 

র্ন্ত্রিালদয় দারখল ও স্ব স্ব 

ওদয়বসাইদর্ আপদলাডকিি 

কর্ ম-পজরকল্পনা   

নত্রর্ারসক 

প্ররতদবদন 

দারখলকৃত ও 

আপদলাডকৃত 

    ১ তারিখ উপপজরচালক 

প্রশাসন 

২০/০৬/২১ 

০২/১০/২১ 

০১/০১/২১ 

০১/০৪/২১ 

৩০/০৬/২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২/১০/২১ ১/১/২২ ১/৪/২২ ৩০/৬/২২    

অজমন      

১.৭ আ তািীন  আঞ্চজলক/ মাঠ 

পর্ যায় র কার্ যাল  (প্রয়র্াজয কেয়ে) 

কর্তযক দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচাি 

ককৌিল কর্ ম-পরিকল্পনা   পরিবীক্ষ্ি  

প্ররতদবদদনি ওপি রিডব্যাক প্রদান  

রিডব্যাক 

সভা/কর্ মিালা 

অনুরষ্ঠত 

   ৪ তারিখ পজরচালক 

সম্প্রসারণ 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ৪/৯/২১ ১০/১২/২১ ৩/৩/২২ ৬/৬/২২    

অজমন      

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর তাজলকা  য় বসাইয়ে 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার     ১ তাজরখ মহাপজরচালক ৬     ৩১/৫/২২    

২.  আজথ যক ব্যবস্থাপনা উন্ন ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছদিি ক্রয়-

পরিকল্পনা পরিকল্পনা  (প্রকদল্পি  

অনুদর্ারদত বারষ মক ক্রয় পরিকল্পনাসহ)   

ওদয়বসাইদর্ প্রকাি 

ক্রয়-পরিকল্পনা 

ওদয়বসাইদর্ 

প্রকারিত 

২ তারিখ চীি, জপইজস  ৩১/৭/২১ লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

২.২ প্রকয়ের PSC ও PIC সভা 

আয় াজন  

সভা আয় াশজত ২ সংখ্যা মহাপজরচালক ৫৯ লক্ষ্যর্াত্রা ১5 ১5 ১5 ১4    

অজমন      

২.৩ বাশষ িক উন্ন ন কর্ িসূশচ বাস্তবা ন বাশষ িক উন্ন ন 

কর্ িসূশচ 

বাস্তবাশ ত 

   ২ % ১০০%  লক্ষ্যর্াত্রা ১০%  ২৫%  ৭০%  ১০০%     

অজযন      

২.৪ প্রকল্প সর্ারপ্ত কিদষ প্রকদল্পি 

সম্পদ (র্ানবাহন, করম্পউর্াি, 

আসবাবপত্র ইতযারদ) রবরি কর্াতাদবক 

হস্তান্তি কিা 

প্রকদল্পি সম্পদ 

রবরি কর্াতাদবক 

হস্তান্তরিত 

    ২ তাজরখ পজরচালক, 

প্রশাসন 

 লক্ষ্যর্াত্রা    ৩১/১২/২১   আইএলএসটি 

প্রকল্প 

(৩০/০৬/২০২১) 
অজযন      

৩. শুদ্ধাচাি সাংরিষ্ট এবাং দুনীরত প্ররতদিাদি সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্……………..২০ (অগ্রাজিকার জভজত্তয়ত ন্যযনতম পাঁচটি কার্ যক্রম) 

৩.১ সকল উপদজলা প্রারিসম্পদ দপ্তদি 

গবারদপশুি ভযাকরসদনি মূল্য তারলকা 

রডসদে কবাদড ম প্রদি মন কিা 

মূল্যতাজলকা 

প্রকাজশত  

৪ তাজরখ  পজরচালক, 

সম্প্রসারণ 

৮/৮/২১, 

৪/২/২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৮/৮/২১  ৪/২/২২     

অজমন      

৩.২ অনলাইয়ন কপাষাপ্রাজণর 

আমদাজন/রপ্তাজনর অনাপজত্ত সনদ 

প্রদান। 

অনাপরত্ত সনদ ৪ সংখ্যা উপপজরচালক 

এইচআরজি 

২০০ লক্ষ্যর্াত্রা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০    

অজমন      
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৩.৩ অনলাইয়ন পশুপুজি উপকরণ 

আমদাজনর অনাপজত্ত সনদ প্রদান। 

অনাপরত্ত সনদ ৪ সংখ্যা উপপজরচালক, 

প্রাজনসাস্থয  

৪০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৩.৪ উন্ন ন প্রকয়ল্পর আ তা  

খামাজরয়দর মায়ে পশুখাদ্য   ঔষি 

জবতরণ। 

রবতিিকৃত 

পশুখাদ্য ও ঔষি 

৪ তাজরখ পজরচালক, 

সম্প্রসারণ 

৩/৮/২১, 

৪/১১/২১, 

৫/১/২২, 

৬/৫/২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩/৮/২১ ৪/১১/২১ ৫/১/২২ ৬/৫/২২    

অজমন      

৩.৫ উন্ন ন প্রকয়ল্পর আ তা  

খামাজরয়দর মায়ে গবাজদপশু-পাজখ 

জবতরণ। 

রবতিিকৃত 

গবাজদপশু-পাজখ 

৪ সংখ্যা পজরচালক, 

সম্প্রসারণ 

৫০০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০০ ১০০০ ২০০০ ১০০০    

অজমন      



 

সংয োজনী ৫: ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন কর্ যপরিকল্পনো ২০২১-২২ দপ্তি/সংস্থো প যোযেি অরিযসি জর্ন্ 

 

ক্রর্ 

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  
 

র্ান কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তর্ চলতি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ [১] ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন সংক্রোন্ত 

কো যক্রযর্ি বোস্তবোেন জজোিদোিকিণ 

 

 

 

 

 
 

২৯ 
 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি িাতরখ ৫ ১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] ক্ষসবা সহতিকরণ [১.২.১] একটি ক্ষসবা সহতিকৃি  িাতরখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  জসবো তিতিটাইকিশন [১.৩.১] ন্যযনির্ একটি ক্ষসবা তিতিটাইিকৃি িাতরখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূযব য বোস্তবোরেত উদ্ভোবনী ধোিণো, 

সহরজকৃত ও রিরজটোইজকৃত জসবো সংক্রোন্ত 

প যোয োচনো সভো   

[১.৪.১] সভো আযেোরজত  তোরিখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নতির ব্যবহার বৃতি [১.৫.১] ই-ফাইকল জনোট রনষ্পরিকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

করণীয় তবষকয় অবতহিকরণ সভা/কর্ মশালা 

আকয়ািন 

[১.৬.১] সভা/কর্ মশালা আকয়াতিি সংখ্যো ৪ ৪ ৩ ২ 

২ [২] প্রোরতষ্ঠোরনক দক্ষতো বৃরি  ২১ [২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ [২.১.১] িথ্য বািায়কন সকল ক্ষসবা বক্স হালনাগাদকৃি সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রবরভন্ন প্রকোশনো ও তথ্যোরদ িথ্য বািায়কন 

প্রকোরশত 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভাবন কর্ মপতরকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কর্ যপরিকল্পনো বোস্তবোেন সংক্রোন্ত প্ররশক্ষণ 

আযেোরজত  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভর্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর ির্ন্ 

বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্ মাকলাচনা 

সংক্রান্ত সভা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবভাকগ/ ঊর্ধ্মিন কর্তমপকের 

তনকট ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি 

উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

সংখ্যা ৩ ৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 

- 

 

 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৬: অিভেযাগ িতকার ব া সং া  কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কায েমর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত 
উ ম 

উ ম  চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক 
ব াপনা 

 
 

৫ 
[১.১] অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক) ও আিপল 
কমকতার ত  ওেয়বসাইেট মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অিনক ও আিপল 
কমকতার ত  হালনাগাদ ত 
এবং ওেয়বসাইেট আপেলাড ত 

সং া 
 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পিরবী ণ ও 
স মতা ি  

 
২০ 

[২.১] িনিদ  সমেয় অনলাইন/ অফলাইেন া  
অিভেযাগ িন ি  এবং িন ি  সং া  মািসক 

িতেবদন উ তন ক প  বরাবর রণ   
[২.১.১] অিভেযাগ িন ি ত  % 

৮ 
  - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কমকতা/কমচারীেদর অিভেযাগ িতকার 
ব া এবং িজআরএস সফটওয় ার িবষয়ক িশ ণ 

আেয়াজন 
[২.২.১] িশ ণ আেয়ািজত সং া 

৫ 
 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] মািসক িভি েত পিরবী ণ এবং মািসক 
পিরবী ণ িতেবদন উ তন ক পে র িনকট রণ 

[২.৩.১] মািসক িতেবদন 
িরত 

  
সং া 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অিভেযাগ িতকার ব াপনা িবষেয় 
কেহা ারগেণর সম েয় অবিহতকরণ সভা  [২.৪.১] সভা অ ি ত সং া ৪ - - ২ ১  - - 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

সংেযাজনী ৭: সবা দান িত িত বা বায়ন কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কায েমর   মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক 

 
কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 

২০১৯-২০ 

ত অজন 
২০২০-২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত উ ম উ ম 
চলিত 
মান 

চলিত মােনর 
িনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ািত ািনক 
 
 

১0 

[১.১] সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম র 
িস া  বা বায়ন 

[১.১.১] িস া  
বা বািয়ত 

% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] সবা দান িত িত মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] ওেয়বসাইেট  
িত মািসেক 

হালনাগাদ ত 

সং া 
 

৫ 
 

- - ৪ ৩  - - 

স মতা অজন ও 
পিরবী ণ 

১5 

[২.১] সবা দান িত িত িবষয়ক  িশ ণ 
আেয়াজন  

 
[১.১.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

 
সং া 

 
10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সবা দান িবষেয় কেহা ারগেণর 
সম েয় অবিহতকরণ সভা আেয়াজন 

[১.৩.১]  অবিহতকরণ 
সভা অ ি ত সং া 5 - - ২ ১ - - - 

 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৮: ত  অিধকার িবষেয় ২০২১-২২ অথবছেরর বািষক কমপিরক না  

 

কমস াদেনর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অিত 
উ ম 

উ ম  
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক ১০ 
[১.১] ত  অিধকার আইন অ যায়ী 
িনধািরত সমেয়র মে  ত  দান 
 

[১.১.১] িনধািরত সমেয়র 
মে  ত  দান ত 

% ১০ 

 
 

 
 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
স মতা ি  

১৫ 

[১.২] েণািদতভােব কাশেযা  
ত  হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট 

কাশ 

[১.2.১] হালনাগাদ ত ত  
ওেয়বসাইেট কািশত 

তািরখ 
 

০৩   
৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ 

- 

[১.৩] বািষক িতেবদন কাশ  
[১.3.১] বািষক িতেবদন 

কািশত  তািরখ  ০৩   
১৫-১০-
২০২১ 

১৫-
১১-

২০২১ 

১৫-
১২-

২০২১ 
- - 

[১.৪]  ত  অিধকার আইন, ২০০৯ এর 
৫ ধারা অ সাের যাবতীয় তে র 
ক াটাগির  ও ক াটালগ তির/ 
হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  তে র ক াটাগির  
ও ক াটালগ 

ত ত/হালনাগাদ ত 
তািরখ ০৩   

৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ - 

[১.৫] ত  অিধকার আইন ও 
িবিধিবধান স েক জনসেচতনতা 
ি করণ 

[১.5.১]  চার কায ম 
স  

কায েমর 
সং া 

০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] ত  অিধকার িবষেয় 
কমকতােদর িশ ণ আেয়াজন    

[১.6.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

িশ েণর 
সং া  

০৩   ৩ ২ ১ - - 

 


