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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:

বাংলােদেশর আথ সামািজক উয়ন ও অযাায় ািণসদ অিধদর ণ  িমকা পালন করেছ। ২০১৮ সােল বাংলােদশ মাংস
উৎপাদেন য়ংসণ  হেয়েছ। ২০২০-২১ অথ বছের দেশর মাট িজিডিপ’র ১.৪৪% এবং িষজ িজিডিপ’র ১৩.১০% ািণসদ খােতর
অবদান। তাছাড়া ২০২০-২১ অথ বছের ািণসদ খােত িজিডিপর আকার িছল ৫০৩০১.০০ কা টাকা যা িবগত ২০১৯-২০ অথ  বছেরর
লনায় ৩৬২৮.০০ কা টাকা বিশ (িবিবএস, ২০২১) । অিধক ২০২০-২১ অথ বছের ািণসদ খােত উৎপািদত কচা ও িয়াজাত প
রািন আয় িছল ায় ৩৮৫৬.৩৭ কা টাকা (ইিপিব, ২০২০-২১)। িবগত ২০২০-২১ অথ বছের মাংস, ধ ও িডেমর জন িত াতা
যথােম ১৩৬.১৮ াম/িদন, ১৯৩.৩৮ িম.িল/িদন ও ১২১.১৮ /বছর এ উীত হেয়েছ যা দেশর মবধ মান জনেগাীর ািণজ আিমেষর
চািহদা মটােত ণ  িমকা রাখেছ। িবগত ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথ বছের মাংেসর উৎপাদন িছল যথােম ৯৯.২৩,
১০৬.৮০ ও ১১৯.৮৫ ল মিক টন; েধর উৎপাদন িছল ৭৫.১৪, ৭৬.৭৪ ও ৮৪.৪০ ল মিক টন এবং িডেমর উৎপাদন িছল ১৭১১,
১৭৩৬ ও ২০৫৭.৬৪ কা।

সমা এবং চােলসহ:

গবািদপর জাত উয়ন, 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 ও বােজট ািণসদ
উয়েন অতম চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

সরকােরর িনব াচনী অীকার, অম পবািষ কী পিরকনা, ২০৩০ সােলর মে এসিডিজ অজেন এবং িবিডিপ-২১০০ ও পকপ ২০৪১
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 কায ম শিশালীকরণ 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 চা করা হেয়েছ।
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।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

গবািদপর জাত উয়ন ও সংরেণ 45.০০ ল মাা িসেমন উৎপাদন কের দশািপ ৪১.০০ ল গাভী/বকনা ক িম জনন
করা;
রাগ িতেরােধ ৩২.৫০ কা কা উৎপাদন এবং ৩১.৪০ কা গবািদপ-পািখেক ক কা দান;
গবািদপ-পািখর ত রাগ িনণ েয় ৮২০০০ ননা পরীা করা;
মৎ খা ও পখা আইন-২০১০ এবং পখা িবিধমালা-২০১৩ বাবায়েন ৫২২৩২  খামার/িফডিমল/হাচাির পিরদশ ন
করা;
গবািদপ ও হসরিগর খাে ও অা ািণজাত পের নগত মান িনয়েণ ৭৮০  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  ২০২২  সােলর  .................  মােসর  .................
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. গবািদপ-পািখর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা ি
২. গবািদপ-পািখর িচিকৎসা, রাগ িতেরাধ ও িনয়ণ
৩. মানবসদ উয়ন ও কম সংােনর েযাগ ি
৪. িনরাপদ ািণজাত প উৎপাদন, আমদািন িনয়ণ ও রািন িেত সহায়তা
৫. গবািদপ-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. গবািদ প-পািখর িম জনন সসারণ
২. গবািদ প-পািখর িচিকৎসা, রাগ িতেরাধ ও িনয়ণ
৩. গবািদ প-পািখর ি উয়ন
৪. গবািদ প-পািখর জাত উয়ন
৫. গবািদ প-পািখর খামার বাপনার উয়ন
৬. গবািদ প-পািখর কৗিলকমান সংরণ ও উয়ন
৭. ািণসদ সংা আইন, িবিধমালা ও নীিতমালা বাবায়ন
৮. ািণসদ িবষেয় িশেণর মােম মানবসদ উয়ন
৯. ািণসদ সিকত গেবষণা ও উয়ন
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

ধ উৎপাদন ি
জনিত েধর (জাত
পসহ) াতা

পিরমাণ (িমিল/িদন) ১৯৩.৩৮ ২১০.০০ ২২০.৯০ ২৩৬.৫১ ২৫১.৯১
িবএলআরআই, িমিভটা, উয়ন
সহেযাগী সংা/বসরকাির সংা

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

মাংস উৎপাদন ি
জনিত মাংেসর
(মাংসজাত পসহ)
াতা

পিরমাণ (াম/িদন) ১৩৬.১৮ ১৩৬.০০ ১৩৭.০০ ১৩৮.০০ ১৩৯.০০
িবএলআরআই, উয়ন সহেযাগী
সংা/বসরকাির সংা

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

িডম উৎপাদন ি জনিত িডেমর াতা
পিরমাণ
(সংা/বছর)

১২১.১৮ ১১৯.০০ ১৩৪.৩৮ ১৩৬.৬৯ ১৩৮.৯৫
িবএলআরআই, উয়ন সহেযাগী
সংা/বসরকাির সংা

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

জাতীয় রািনেত
ািণসদ পের আয়
ি

রািন আয়
মান (কা
টাকা)

৩৮৫৬.৩৭ ৪৪৪০.৬৩ ৪৫০০.০০ ৪৬০০.০০ ৪৭০০.০০
বািণজ মণালয়, রািন উয়ন েরা,
উয়ন সহেযাগী সংা

রািন উয়ন েরা ও বাংলােদশ
াংক এর িতেবদন এবং িবিবএস।

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] গবািদপ-
পািখর উৎপাদন ও
উৎপাদনশীলতা
ি

২০

[১.১] গবািদপর জাত
উয়েন িসেমন উৎপাদন

[১.১.১] উৎপািদত
িসেমন

সমি ল ৩ ৪৪.৪২ ৩২.১৪ ৪৫ ৪৩ ৪১ ৩৯ ৩৭ ৪৬ ৪৭

[১.২] িম জনন
সসারণ

[১.২.১] জনেনর
সংা

সমি ল ৪ ৪৩.৮১ ৩১.৫৬ ৪১ ৪০ ৩৯ ৩৮ ৩৭ ৪২ ৪৩

[১.৩] সরকাির জনন
কে ছাগী জনন

[১.৩.১] জনন ত
ছাগী

সমি সংা ২ ৩১৩৪ ২৪১৫ ৩০০০ ২৯০০ ২৮০০ ২৭০০ ২৬০০ ৩১০০ ৩১৫০

[১.৪] সরকাির খামাের
গাভীর বার উৎপাদন

[১.৪.১] উৎপািদত
বার

সমি সংা ২ ৬৫৩ ৪৬৬ ৭০০ ৬৯০ ৬৩০ ৫৭০ ৫২০ ৭১০ ৭২০

[১.৫] সংকর জােতর
গবািদপর বার উৎপাদন

[১.৫.১] উৎপািদত
বার

সমি ল ২ ১৬.৪৪ ১১.৮১ ১৫.৫০ ১৫.৪০ ১৫.৩০ ১৫.২০ ১৫.১০ ১৫.৬০ ১৫.৭০

[১.৬] সরকাির খামাের
ছাগেলর বাা উৎপাদন

[১.৬.১] উৎপািদত
বাা

সমি সংা ২ ১৫২১ ৯৯৩ ১৫৫০ ১৪৫০ ১৩৫০ ১২৫০ ১১৫০ ১৬০০ ১৬২০

[১.৭] সরকাির খামাের
একিদেনর হস রিগর
বাা উৎপাদন

[১.৭.১] উৎপািদত
বাা

সমি ল ৩ ৩৮.৬৮ ২৬.৬৫ ৪০ ৩৯ ৩৮ ৩৭ ৩৬ ৪০.৫০ ৪১

[১.৮] প খা ননা
পরীাকরণ

[১.৮.১] পিরীত
ননা

সমি সংা ২ ৩৭৯১ ২৯০৬ ৪২০০ ৪১০০ ৪০০০ ৩৯০০ ৩৮০০ ৪২৫০ ৪৩০০

[২] গবািদপ-
পািখর িচিকৎসা,
রাগ িতেরাধ ও
িনয়ণ

১৬

[২.১] কা উৎপাদন
[২.১.১] উৎপািদত
কা

সমি কা ২ ৩১.০২ ২৩.৮০ ৩২.৫ ২৯.০০ ২৬.০০ ২৩.০০ ২০.৫০ ৩৬.০০ ৩৭.০০

[২.২] কা দান
সসারণ

[২.২.১] কা
েয়াগত
পপািখর সংা

সমি কা ৩ ৩১.১৬ ২১.৪৭ ৩১.৪০ ৩০.৪০ ২৯.৪০ ২৮.৪০ ২৭.৪০ ৩১.০০ ৩২.০০

[২.৩] রাগ িনণ য় করা
[২.৩.১] পিরীত
ননা

সমি সংা ২ ৮৬৩০৮ ৬৬৬৮০ ৮২০০০ ৮১০০০ ৮০০০০ ৬৯০০০ ৬৮০০০ ৮৩০০০ ৮৫০০০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৫, ২০২২ ২১:৫৫ া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, লাই ১৯, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.৪] গবািদপর
িচিকৎসা দান

[২.৪.১]
িচিকৎসাত প

সমি কা ১ ১.০৯ ১.৫৭ .১১৫ ১.০ ০.৮৫ ০.৭০ ০.৫৫ ১.২০ ১.২৫

[২.৫] হস-রিগর
িচিকৎসা দান

[২.৫.১]
িচিকৎসাত হস-
রিগ

সমি কা ১ ৯.৮৪ ৭.৪২ ৯.২২ ৮.৫০ ৮.০০ ৭.৫০ ৭.০০ ৯.৫০ ১০.০০

[২.৬] পাষাািণর
িচিকৎসা দান

[২.৬.১]
িচিকৎসাত
পাষাািণ

সমি সংা ১ ৫২৫২৭ ৪০৫০৫ ৩৯৩৯৩ ৩৫০০০ ৩৩০০০ ৩১০০০ ২৮০০০ ৩৭০০০ ৪০০০০

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

[২.৭.১] রীত
ননা

সমি সংা ২ ৫০২৮৭ ৩৫৩০০ ৪৬৭০৪ ৪২০০০ ৩৮০০০ ৩৫৫০০ ৩২৫০০ ৪৮০০০ ৪৯০০০

[২.৮] গবািদ প-পািখর
িডিজজ সািভ া

[২.৮.১]
সািভ াত
সংা

সমি সংা ২ ৯২৮২ ৬৮৬৭ ৮৩১৯ ৭৫০০ ৭২০০ ৬৮০০ ৬৪০০ ৯০০০ ৯৫০০

[২.৯] ি ভেটিরনারী
মিডকাল কা
পিরচালনা

[২.৯.১] পিরচািলত
ি ভেটিরনারী
কা

সমি সংা ২ ৪৩৯৭ ৩০৬০ ৩৬০০ ৩৫০০ ৩৪০০ ৩৩০০ ৩২০০ ৪০০০ ৪৫০০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৫, ২০২২ ২১:৫৫ া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, লাই ১৯, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

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] িশণ
া খামাির

সমি ল ৪ ২.২০ ১.০৮ ২.০৭ ১.৮০ ১.৬০ ১.৪০ ১.২০ ২.১০ ২.১৫

[৩.২] মাংস
িয়াজাতকারীেদর
িশণ দান

[৩.২.১] িশণ
া মাংস
িয়াজাতকারী

সমি সংা ২ ২১৬৩৮ ১১৫২৬ ১৫৪৪৬ ১৩৫০০ ১২৫০০ ১১৫০০ ১০৫০০ ১৬০০০ ১৭০০০

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

[৩.৩.১] আেয়ািজত
উঠান বঠক

সমি সংা ৩ ২৮৪৬২ ২১৪২৬ ২৬৭৮২ ২৪০০০ ২২০০০ ২১০০০ ২০০০০ ২৮০০০ ২৯০০০

[৩.৪] হায়ী ঘাস চাষ
সসারণ

[৩.৪.১] হায়ী ঘাস
চাষত জিম

সমি একর ৪ ৭৮০৫.৬৪ ৫৮১৪.৮২ ৮৩৬২ ৮৩০০ ৭৫০০ ৬৫০০ ৫০০০ ৭০০০ ৮০০০

[৪] িনরাপদ
ািণজাত প
উৎপাদন,
আমদািন িনয়ণ
ও রািন িেত
সহায়তা

১১
[৪.১] খামার/িফডিমল/
হাচাির পিরদশ ন

[৪.১.১]
পিরদশ নত খামার/
িফডিমল/ হাচাির

সমি সংা ৩ ৭৩১৯১ ৪৮০১৯ ৫২২৩২ ৫১২৩২ ৫০২৩২ ৪৯২৩২ ৪৮২৩২ ৫৩০০০ ৫৪০০০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৫, ২০২২ ২১:৫৫ া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, লাই ১৯, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪.২] পাি খামার
রিজেশন ও নবায়ন

[৪.২.১] রিজিত
পাি খামার

সমি সংা ২ ৩০১২ ২৬৩৮ ১৬৭৮ ১৬০০ ১৩৫০ ১২০০ ১০০০ ১৫০০ ১৬০০

[৪.৩] গবািদপর খামার
রিজেশন ও নবায়ন

[৪.৩.১] রিজিত
গবািদপর খামার

সমি সংা ২ ৬২১৩ ৫৩২৭ ২৬৪৮ ২৬০০ ২৪০০ ২২০০ ২০০০ ২৬০০ ২৭০০

[৪.৪] িফডিমল এবং
অা িতান
রিজেশন ও নবায়ন

[৪.৪.১] রিজিত
িফডিমল এবং
িতান

সমি সংা ২ ২১৬ ১৩০ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ২৮০ ২৯০

[৪.৫] ািণসদ িবষয়ক
িবিভ আইন বাবায়েন
মাবাইল কাট  পিরচালনা
করা

[৪.৫.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ২ ৬৭৬ ৩৬৬ ৭৮০ ৭৭০ ৭৬০ ৭৫০ ৭৪০ ৭৯০ ৮০০

[৫] গবািদপ-
পািখর জেনক
িরেসাস  সংরণ
ও উয়ন

১০
[৫.১] জনন পঠা িবতরণ

[৫.১.১] িবতরণত
পঠা

সমি সংা ৫ ৭২৬ ৫১৮ ৭৫০ ৬৭৫ ৬০০ ৫২৫ ৪৫০ ৮০০ ৮৫০

[৫.২] িিডং ল তির
[৫.২.১] তিরত
ল

সমি সংা ৫ ৫০ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৫ ৬০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৫, ২০২২ ২১:৫৫ া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, লাই ১৯, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

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 এনিজও বসরকাির সংা (Non Government Organization)

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

৪ এসিডিজ টকসই উয়ন অভী (Sustainable Development Goal)

৫ িজিডিপ মাট দশজ উৎপাদন (Gross Domestic Product)

৬ এমআর টাটাল িমড রশন (Total Mixed Ration)

৭ িডএলএস ািণসদ অিধদর (Department of Livestock Services)

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

৯ িবিডিপ বাংলােদশ ডা ান

১০ ি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 ও ঘাস উৎপাদন শাখা এবং
ক কায©ম

পিরচালক (িম জনন) কক কিভিক িসেমন উৎপাদন
িরেপাট 

[১.২] িম জনন সসারণ [১.২.১] জনেনর সংা িম জনন শাখা
পিরচালক (িম জনন) কক জলািভিক িম জনন
সসারণ িরেপাট 

[১.৩] সরকাির জনন কে ছাগী জনন [১.৩.১] জনন ত ছাগী িম জনন শাখা
পিরচালক (িম জনন) কক জলািভিক ছাগী জনন
িরেপাট 

[১.৪] সরকাির খামাের গাভীর বার উৎপাদন [১.৪.১] উৎপািদত বার উৎপাদন শাখা খামারিভিক বার উৎপাদন িরেপাট 

[১.৫] সংকর জােতর গবািদপর বার উৎপাদন [১.৫.১] উৎপািদত বার সসারণ শাখা জলািভিক সমিত উৎপািদত বােরর িরেপাট 

[১.৬] সরকাির খামাের ছাগেলর বাা উৎপাদন [১.৬.১] উৎপািদত বাা উৎপাদন শাখা খামারিভিক ছাগেলর বাা উৎপাদন িরেপাট 

[১.৭] সরকাির খামাের একিদেনর হস রিগর বাা উৎপাদন [১.৭.১] উৎপািদত বাা উৎপাদন শাখা খামারিভিক একিদেনর হস-রিগর বাা উৎপাদন িরেপাট 

[১.৮] প খা ননা পরীাকরণ [১.৮.১] পিরীত ননা াণী ি শাখা ও মান িনয়ণ গেবষণাগার াণী ি গেবষণাগার এর সমিত িরেপাট 

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

[২.২] কা দান সসারণ [২.২.১] কা েয়াগত পপািখর সংা সসারণ শাখা জলা িভিক সমিত িতেবদন

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

[২.৪] গবািদপর িচিকৎসা দান [২.৪.১] িচিকৎসাত প সসারণ শাখা জলা িভিক সমিত িতেবদন

[২.৫] হস-রিগর িচিকৎসা দান [২.৫.১] িচিকৎসাত হস-রিগ সসারণ শাখা জলা িভিক সমিত িতেবদন

[২.৬] পাষাািণর িচিকৎসা দান [২.৬.১] িচিকৎসাত পাষাািণ সসারণ শাখা জলা িভিক সমিত িতেবদন

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

[২.৭.১] রীত ননা সসারণ শাখা জলা িভিক সমিত িতেবদন

[২.৮] গবািদ প-পািখর িডিজজ সািভ া [২.৮.১] সািভ াত সংা সসারণ শাখা জলা িভিক সমিত িতেবদন

[২.৯] ি ভেটিরনারী মিডকাল কা পিরচালনা [২.৯.১] পিরচািলত ি ভেটিরনারী কা সসারণ শাখা জলা িভিক সমিত িতেবদন

[৩.১] খামািরেদর িশণ দান [৩.১.১] িশণ া খামাির সসারণ শাখা এবং ক কায©ম জলা িভিক সমিত িতেবদন

[৩.২] মাংস িয়াজাতকারীেদর িশণ দান [৩.২.১] িশণ া মাংস িয়াজাতকারী সসারণ শাখা এবং ক কায©ম জলা িভিক সমিত িতেবদন

[৩.৩] গবািদপ-পািখ পালেন সমতা িেত উঠান বঠেকর আেয়াজন [৩.৩.১] আেয়ািজত উঠান বঠক সসারণ শাখা জলা িভিক সমিত িতেবদন

[৩.৪] হায়ী ঘাস চাষ সসারণ [৩.৪.১] হায়ী ঘাস চাষত জিম সসারণ শাখা জলা িভিক সমিত িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৪.১] খামার/িফডিমল/ হাচাির পিরদশ ন [৪.১.১] পিরদশ নত খামার/ িফডিমল/ হাচাির সসারণ শাখা জলা িভিক সমিত িতেবদন

[৪.২] পাি খামার রিজেশন ও নবায়ন [৪.২.১] রিজিত পাি খামার সসারণ শাখা জলা িভিক সমিত িতেবদন

[৪.৩] গবািদপর খামার রিজেশন ও নবায়ন [৪.৩.১] রিজিত গবািদপর খামার সসারণ শাখা জলা িভিক সমিত িতেবদন

[৪.৪] িফডিমল এবং অা িতান রিজেশন ও নবায়ন [৪.৪.১] রিজিত িফডিমল এবং িতান খামার শাখা, িডএলএস খামার শাখা িরেপাট 

[৪.৫] ািণসদ িবষয়ক িবিভ আইন বাবায়েন মাবাইল কাট 
পিরচালনা করা

[৪.৫.১] পিরচািলত মাবাইল কাট  সসারণ শাখা জলা িভিক সমিত িতেবদন

[৫.১] জনন পঠা িবতরণ [৫.১.১] িবতরণত পঠা উৎপাদন শাখা খামারিভিক পঠা িবতরণ িরেপাট 

[৫.২] িিডং ল তির [৫.২.১] তিরত ল িম জনন শাখা কিভিক িিডং ল উৎপাদন িরেপাট 



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৫, ২০২২ ২১:৫৫ া: ১৭ ণ তািরখ: মলবার, লাই ১৯, ২০২২

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

পিরচািলত মাবাইল কাট  রা সবা িবভাগ, রা মণালয়
মাবাইল কাট / অিভযান পিরচালনার জ ানীয় িলশ শাসেনর সহেযািগতা েয়াজন। টিলেফান ও প
যাগােযােগর মােম সময় করা হেব।

ািণসদ িবষয়ক িবিভ আইন েয়াগ মাবাইল
কাট  বাবায়ন

পিরচািলত মাবাইল কাট  জনশাসন মণালয়
মাবাইল কাট  পিরচালনার জ ানীয় শাসেনর সহেযািগতা েয়াজন। প যাগােযাগ ও টিলেফােনর মােম
অবিহতকরণ করা।
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ







ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা ২০২২-২৩   

(র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/দপ্তি/সংস্থা পর্ যায়য়ি অরিয়সি জর্ন্) 
 

 

ক্রম  

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  র্ান কার্ মক্রর্ 
কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অতি উত্তম উত্তর্ চলতি র্ান 
চলতি র্াকনর 

তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭   ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

 

[১] ই-গভর্ন্যান্স ও 

উদ্ভাবন সংক্রান্ত 

কার্ যক্রমমর 

বাস্তবায়ন 

জ ারদারকরণ 

 

 

 

 

 

৩০ 

[১.১] ক্ষসবা সহতিকরণ/ 

তিতিটাইকিশকনর র্াধ্যকর্ উদ্ভাবনী 

ধারণা বাস্তবায়ন 

[১.১.১] ক্ষসবা সহতিকরণ /তিতিটাইকিশকনর 

র্াধ্যকর্ ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি 
 

িাতরখ ১০ 
   ০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ 

 

৩১/০৫/২০২৩ 
 

[১.২] ইিঃপূমব য বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী 

ধারণা, সহত কৃি ও তিত টাই কৃি 

জসবার িাটামব  প্রস্তুি  করা  এবং 

জসবাসমূহ চালু রাখা  

 

[১.২.১] ইিঃপূমব য বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহত কৃি ও তিত টাই কৃি জসবার িাটামব  

প্রস্তুিকৃি 

িাতরখ ২ 
১৩/১০/২০২২ ২৭/১০/২০২২ ১০/১১/২০২২ -- --- 

[১.২.২] ইিঃপূমব য বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহত কৃি ও তিত টাই কৃি জসবাসমূহ চালুকৃি 

িাতরখ ৭ 
০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ ৩১/০৫/২০২৩  

[১.৩] ই-নতির ব্যবহার বৃতি 

 

[১.৩.১] ই-ফাইকল জনাট তনষ্পতত্তকৃি   % ৪ ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬০% 

[১.৪] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর সম্ভাব্য 

চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় আইন/পতলতস/ 

কর্ মপতরকল্পনা প্রণয়ন এবং 

তবষয়তিতত্তক কর্ মশালা আকয়ািন 

[১.৪.১] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর সম্ভাব্য চযাকলঞ্জ 

ক্ষর্াকাকবলায় আইন/পতলতস/কর্ ম-পতরকল্পনা প্রণীি 

িাতরখ  ৪ ৩১/১০/২০২২ ১৬/১১/২০২২ ৩০/১১/২০২২ ১৫/১২/২০২২ ২৯/১২/২০২২  

[১.৪.২] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

তবষয়তিতত্তক কর্ মশালা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ২ --- ১ - - -- 

 

 

২ 

[২] প্রাতিষ্ঠাতনক 

সক্ষমিা বৃতি  
২০ 

[২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকৃি    

         (ত্রত্রর্াতসক তিতত্তকি) 

সংখ্যা ৬ ৪ ৩ -- ২ -- 

[২.২] ই-গির্ন্মান্স ও উদ্ভাবন 

কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কম যপতরকল্পনা  বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 

প্রতিক্ষণ আময়াত ি  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ -- -- 

[২.২.২]ই-গির্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর 

ির্ন্ বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ৫৫% ৫০% 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবিাকগ ক্ষপ্রতরি 

 

িাতরখ ৩ ১৫/০১/২০২৩ ২২/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ 

[২.২.৪] আওিাধীন দপ্তর/সংস্থার অধ মবাতষ মক 

স্বমূল্যায়ন প্রতিকবদন পর্ মাকলাচনা সংক্রান্ত 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবিাকগ ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ২ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩ ২৮/০২/২০২৩  



 

ক্রম  

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  র্ান কার্ মক্রর্ 
কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অতি উত্তম উত্তর্ চলতি র্ান 
চলতি র্াকনর 

তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭   ৮ ৯ ১০ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি 

উদ্ভাবনী উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

 

িাতরখ ৩ 
৩১/০৫/২০২৩ ৩০/০৬/২০২৩ -- -- ---- 



 

অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত কর্ মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

কার্ যক্রমেি 

ক্ষেত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যসম্পাদ

ন সূচমকি 

োন 

প্রকৃত 

অর্যন  

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অর্যন  

২০২১-২২ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধাি

ণ 

অরত 

উত্তে 
উত্তে  

চলরত 

োন 

চলরত োমনি 

রনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রোভিষ্ঠোভিক ১৪ 

[১.১] অভিয োগ ভিষ্পভি কর্ মকিমো 

(অভিক) ও আভিল কর্ মকিমোর িথ্য 

ওযেবসোইযে এবং ভিআরএস 

সফেওেযোযর (প্রয োিয ক্ষেযে) 

ত্রের্োভসক ভিভিযি হোলিোগোদকরণ 

[১.১.১] অরনক ও 

আরপল কে যকতযাি 

তথ্য ওযেবসোইযে 

ও ভিআরএস 

সফেওেযোযর 

হোলিোগোদকৃি/ 

আপমলাডকৃত 

সংখ্যো ৪   ৪ ৩    

[১.২] রনরদ যষ্ট সেমে 

অনলাইমন/অফলাইমন প্রাপ্ত 

অরিমর্াগ রনষ্পরত্ত 

[১.২.১] অভিয োগ 

ভিষ্পভিকৃি % ৭   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] অরিমর্াগ রনষ্পরত্ত সংক্রান্ত 

োরসক প্ররতমেদন ঊর্ধ্যতন কর্তযপে 

েিােি ক্ষপ্রিণ 

[১.৩.১] র্োভসক 

প্রভিযবদি ক্ষপ্রভরি % ৩   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

িভরবীেণ 

ও সের্িো 

অিমি 

১১ 

[২.১] ত্রত্রোরসক রিরত্তমত 

পরিেীেণ এেং ত্রত্রোরসক 

পরিেীেণ প্ররতমেদন ঊর্ধ্যতন 

কর্তযপমেি রনকট ক্ষপ্রিণ 

[২.২.১] ত্রের্োভসক 

প্রভিযবদি ক্ষপ্রভরি 
সংখ্যো ৩ - - ৪ ৩ ২ ১  

[২.২] কে যকতযা/কে যচািীমদি 

সর্ন্বযে অরিমর্াগ প্ররতকাি ব্যেস্থা 

এেং রর্আিএস সফটওেযাি 

রেষেক ক্ষসরেনাি/কে যশালা/ 

প্ররশেণ আমোর্ন 

[২.১.১]   

প্রভিেণ/ক্ষসরেনাি/

কে যশালা 

আযেোভিি 

 

সংখ্যো ৪ - - ২ ১ - - - 

[২.৩] অভিয োগ প্রভিকোর 

ব্যবস্থোিিো ভবষযে 

ক্ষেকযহোল্ডোরগযণর সর্ন্বযে 

অবভহিকরণ সিো আযেোিি 

[২.৩.১] 

অবভহিকরণ সিো 

আযেোভিি 

সংখ্যো ৪   ২ ১    

 



 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ মপতিকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

কার্ যক্রমেি 

সেত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যেম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যেম্পাদন 

সূচমকি 

োন 

প্রকৃি 

অর্যন  

২০২০-২১ 

প্রকৃি 

অর্যন  

২০২১-২২ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অোধাি

ণ 

অতি 

উত্তে 
উত্তে  

চলতি 

োন 

চলতি োমনি 

তনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাতিষ্ঠাতিক ১৮ 

[১.১] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি িংক্রান্ত পতিবীেণ 

কতেটি পুনর্ যঠন 

[১.১.১] কতেটি 

পুনর্ যঠিি িংখ্যা ৩   ৪ ৩ ২ ১  

[১.২] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি িংক্রান্ত পতিবীক্ষণ 

কতর্টিি িিাি তিদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

[১.৩.১] তেদ্ধান্ত 

বাস্তবাতয়ি এবং 

প্রতিমবদন সপ্রতিি 

% ৪   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষতয় 

আওিাধীি দপ্তি/িংস্থাি ির্ন্বতয় 

ত্রৈর্াতিক তিতিতি িিা আতয়াজি 

[১.২.১] িিা 

আতয়াতজি িংখ্যা ২   ৪ ৩ ২ ১  

[১.৪] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি হালিাগাদকিণ 

(আওিাধীি দপ্তি/িংস্থািহ) 

[১.৪.১] 

হালনার্াদকৃি িংখ্যা ৯   ৪ ৩ ২ ১  

িক্ষর্িা 

অজমি  
৭ 

[২.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষয়ক 

কে যশালা/প্রতশেণ/মেতেনাি 

আময়ার্ন 

[২.১.১] প্রতশেণ/ 

কর্ মশালা 

আতয়াতজি 

িংখ্যা ৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষতয় 

স্টেকতহাল্ডািগতণি ির্ন্বতয় 

অবতহিকিণ িিা আময়ার্ন 

[২.২.১]  

অবতহিকিণ িিা 

আতয়াতজি 

 

িংখ্যা ৪ - - ২ ১    

 



তথ্য অধিকার ধিষয়ে ২০২২-২৩ অর্ থিছয়রর িাধষ থক কর্ থপধরকল্পনা (সকল সরকাধর অধিয়সর জন্য প্রয় াজয)  

কর্ মসম্পাদনের 

ক্ষেত্র 
 

র্াে কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদে 

সূচক 
একক 

 

কর্ মসম্পাদে 

সূচনকর 

র্াে 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০20-

২1 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০২1-

২2 

লেযর্াত্রা ২০২2-২০২3 

অসাধারণ অতত উত্তর্ উত্তর্  চলতত র্াে 

চলতত 

র্ানের 

তেনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাততষ্ঠাতেক ৬ 

[১.১] তথ্য অতধকার আইে 

অনুর্ায়ী তেধ মাতরত সর্নয়র র্নে 

তথ্য প্রাতির আনেদে তেষ্পতত্ত 

 

[১.১.১] তেধ মাতরত সর্নয়র 

র্নে তথ্য প্রাতির আনেদে 

তেষ্পতত্ত 

 

% 0৬ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% - - 

 

সের্তা বৃধি 
1৯ 

[১.২] স্বতঃপ্রয় াধিতভায়ি 

প্রকাশয় াগ্য সকল তথ্য হালোগাদ 

কনর ওয়েিসাইয়ে প্রকাশ 

[১.2.১] হালনাগািকৃত তথ্য 

ওয়েিসাইয়ে প্রকাধশত 

তাতরখ 

 
০৪   

৩১-১২-২০২2 

ও 

৩০-০৬-২০২২ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

[১.৩] িাধষ থক প্রধতয়িিন প্রকাশ  
[১.3.১] তেধ মাতরত সর্নয় 

িাধষ থক প্রধতয়িিন প্রকাধশত  
তাধরখ  ০৩   ১৫-১০-২০২2 

৩১-১০-

২০২2 

৩০-১১-

২০২2 
- - 

[১.৪]  তথ্য অতধকার আইে, 

২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসানর 

র্ােতীয় তনথ্যর কযাটালগ ও 

ইেনেক্স তততর/ হালোগাদকরণ 

[১.4.১]  তনথ্যর কযাটালগ ও   

ইেনেক্স 

প্রস্তুতকৃত/হালোগাদকৃত 

তাতরখ ০৩   ৩১-১২-২০২2 
১৫-০১-

২০২3 

৩১-০১-

২০২3 
- - 

[১.৫] তথ্য অতধকার আইে ও 

তেতধতেধাে সম্পনকম র্েসনচতেতা 

বৃতিকরণ 

[১.5.১]  প্রচার কা থক্রর্ 

সম্পন্ন 
সংখ্যা ০৪   3 2 1 - - 

[১.৬] তথ্য অধিকার আইে, ২০০৯ 

ও এর তেতধর্ালা, প্রতেধাের্ালা, 

স্বতঃপ্রনণাতদত তথ্য প্রকাশ 

তেনদ মতশকাসহ সংতিষ্ট  ধিষয়ে 

কর্ মকতমা/কর্ মচারীনদর প্রতশেণ 

আনয়ার্ে    

[১.6.১] প্রতশেণ আনয়াতর্ত সংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] তথ্য অধিকার সংক্রান্ত 

প্রয়তযকটি ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

প্রধতয়িিন ধনি থাধরত সর্য়ে 

ওয়েিসাইয়ের তথ্য অধিকার 

সসিািয়ে প্রকাশ 

[১.৭.১] ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

প্রধতয়িিন ওয়েিসাইয়ের তথ্য 

অধিকার সসিািয়ে প্রকাধশত 

সংখ্যা ০2   ৪ ৩ ২ ১  

 


