
 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

পররচালক 

রবভাগীয় প্রারণসম্পে েপ্তর, ঢাকা রবভাগ 

প্রারণসম্পে অরিেপ্তর, ঢাকা 

 

 

 

এবাং 

 

 

 

পররচালক, সমপ্রসারণ 

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 3 

সাম্প্রতিক বছর সমূহের (3বছর) প্রধান অজন নসমূে 4 

সসকশন ১: রূপকল্প, অরভলক্ষয, কম িসম্পােদনর সক্ষত্র এবাং কার্ িাবরল 5 

সসকশন ২: রবরভন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 6-7 

সসকশন ৩: কম িসম্পােন পররকল্পনা 10 

সাংদর্াজনী ১: শব্দসাংদক্ষপ 11 

সাংদর্াজনী ২: কম িসম্পােন সূচদকর পররমাপ পদ্ধরত 12 

সাংদর্াজনী ৩: অন্য অরফদসর সদে সাংরিষ্ট কম িসম্পােন সূচকসমূহ 13 

সাংদর্াজনী ৫: জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল কম িপররকল্পনা, ২০২১-২০২২ 14 

সাংদর্াজনী ৬: ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম িপররকল্পনা, ২০২১-২০২২ 15 

সাংদর্াজনী ৭: অরভদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থা কম িপররকল্পনা, ২০২১-২০২২ 16 

সাংদর্াজনী ৮: সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত কম িপররকল্পনা, ২০২১-২০২২ 17 

সাংদর্াজনী ৯: তথ্য অরিকার রবষদয় বারষ িক কম িপররকল্পনা, ২০২১-২০২২ 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

প্রস্তাবনা 

 

 

পররচালক, রবভাগীয় প্রারণসম্পে েপ্তর, ঢাকা রবভাগ এর প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা 

ও জবাবরেরহ সজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার রনরিতকরদণর 

মােদম রূপকল্প ২০৪১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

 

 

পররচালক 

রবভাগীয় প্রারণসম্পে েপ্তর, ঢাকা রবভাগ 

প্রারণসম্পে অরিেপ্তর, ঢাকা 

 

 

 

এবাং 

 

 

 

পররচালক, সম্প্রসারণ 

প্রারণসম্পে অরিেপ্তর, বাাংলাদেশ, ঢাকা 

 

 

এর মদে ২০২১ সাদলর জুন মাদসর ২৪ (চরিশ) তাররদে এই বারষ িক কম িসম্পােন চুরি 

স্বাক্ষররত হল। 

 

 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 

 

 

 

 

 



 

পরিচালক, রিভাগীয় প্রারিসম্পদ দপ্তি, ঢাকা রিভাগ, ঢাকা এি কর্মসম্পাদনেি সারিমক রচত্র 

সাম্প্ররিক অর্ম ে, চযানলঞ্জ এিং ভরিষ্যৎ পরিকল্পো 

 
o সাম্প্রতিক বছর সমূহের (3বছর) প্রধান অজন নসমূে 

(2018-19, 2019-20 ও 2020-21অর্ নবছর)  

ঢাকা তবভাগ এলতিতস পর্ নাহে উত্তরহের প্রপ্রক্ষাপহে এবং ঢাকা তবভাহগর ক্রমবতধ নষ্ণু জনসংখ্যার প্রােীজ আতমহের (দুধ, তিম, ও 

মাংস) চাতেদা প্রমোহি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলিা বৃতিহি তবদ্যমান প্রাতেসম্পহদর সংরক্ষে, সম্প্রসারে ও জাি উন্নেন প্রক্ষহে 

ঢাকা তবভাহগ অভাবনীে অগ্রগতি সাতধি েহেহছ। 

 সাম্প্রতিক অর্ নবছরসমূহে গবাতদপশুর জাি উন্নেহন র্র্াক্রহম 11.62, 10.73 ও 11.88 লক্ষ প্রজননক্ষম গাভী/বকনাহক 

কৃতেম প্রজনহনর আওিাে আনা েহেহছ। উৎপাতদি সংকর জাহির বাছুহরর সংখ্যা র্র্াক্রহম 3.59, 3.57 ও 4.21 লক্ষ। 

 তবদ্যমান প্রানীেসম্পহদর সংরক্ষে ও সম্প্রসারহে র্র্াক্রহম 5.85, 5.88, 7.11 প্রকাটি গবাতদপশু-পাতিহক টিকাপ্রদান করা 

েহেহছ এবং র্র্াক্রহম 4.05, 3.10 ও 2.99 প্রকাটি গবাতদপশু-পাতিহক তচতকৎসা প্রদান করা েহেহছ। 

 িামাতরর সক্ষমিাবৃতি, িামার ব্যবস্থাপনার উন্নেন ওিামার সম্প্রসারহে র্র্াক্রহম 0.28, 0.439 ও 0.527 লক্ষ 

িামাতরহক প্রতশক্ষে প্রদানস ের্র্াক্রহম 3504, 4499 ও 5554 উঠানববঠক পতরচালনা করা েহেহছ। 

 তনরাপদওমানসম্মি প্রােীজ আতমে উৎপাদহন র্র্াক্রহম 9939, 10665 ও 13947 িামার/তিিতমল/েযাচাতর পতরদশ নন  

163, 2005 ও 5136 জন মাংসপ্রতক্রোজািকারী (কসাই) প্রতশক্ষেএবং 76, 89 ও 110 প্রমাবাইল প্রকাে পতরচালনা 

করা েহেহছ। 

o সমস্যা ও চযাহলঞ্জসমূে  

গবাতদসমূে গুেগি মানসম্পন্ন িাহদ্যর অপ্রতুলিা, আতবভনাবহর্াগ্য প্ররাগ প্রাদুভনাব, সুষু্ঠ সংরক্ষে ও তবপেে ব্যবস্থার অভাব, 

লাগসই প্রযুতির ঘােতি, প্রহোদনামূলক ও মূল্য সংহর্াজনকারী উহদ্যাহগর ঘােতি, উৎপাদন সামগ্রীর উচ্চমূল্য, জলবায়ু 

পতরবিনহনর প্রভাব, িামাতরর সহচিনিা ও ব্যবস্থাপনাগি জ্ঞাহনর ঘােতি, সীতমি জনবল ও বাহজে বরাদ্দ প্রাতি প্রাতেসম্পদ 

উন্নেহন অন্যিম চযাহলঞ্জ। 

o ভতবষ্যৎ পতরকল্পনা 
িাদ্য তনরাপত্তা তনতিিকরহে বাজার ব্যবস্থার সংহর্াগ প্রজারদারকরে, পহন্যর বহুমূিীকরে, তনরাপদ ও মানসম্মি 

উৎপাদন  ব্যবস্থার প্রচলন করা েহব। গবাতদপশু-পাতির প্ররাগ তনেন্ত্রে, নজরদাতর, তচতকৎসা প্রসবার মান উন্নেন এবং 

প্ররাগ অনুসন্ধান গহবেোগার আধুতনকীকরে করা েহব। দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃতিহি কৃতেম প্রজনন প্রযুতির 

সম্প্রসারে অব্যােি রািা েহব। প্রাতেপুতি উন্নেহন উন্নি জাহির ঘাস চাে সম্প্রসারে ও পশুিাহদ্যর মান তনতিিকরে 

প্রযুতির প্রসার, টিএমআর প্রযুতির প্রচলন, ঘাহসর বাজার সম্প্রসারে ও পশুিাহদ্যর মান তনতিিকরহে নমুো পরীক্ষা 

কার্ নক্রম প্রজারদার করা েহব। িামাতরর সক্ষমিা বৃতিহি প্রতশক্ষে ও উঠান ববঠক প্রজারদারসে প্রাতেসম্পদ সম্পতকনি 

আইন, তবতধ ও নীতিমালার অনুসরহে প্রমাবাইল প্রকাহে নর আওিা বৃতি করা েহব।  

2021-2022 অর্ নবছহররসম্ভাব্যপ্রধানঅজন নসমূে 

 গবাতদপশুর জািউন্নেহন 9.98 লক্ষ প্রজননক্ষম গাভী/বকনাহক কৃতেম প্রজনহনর আওিাে আনেন এবং 3.59 লক্ষ 

সংকরজাহির অতধক উৎপাদনশীল বাছুর উৎপাদন করা। 

 গবাতদপশু-পাতির প্ররাগ প্রতিহরাহধ 7.00 প্রকাটি মােv টিকা প্রহোহগর মাধ্যহম ভযাকতসহনশন কার্ নক্রহমর সম্প্রসারে 

ঘোহনা েহব ও নজরদাতর ব্যবস্থা প্রজারদাহর 1700 তিতজজ সাতভ নহলন্স পতরচালনা করা েহব ।প্ররাগ প্রতিকাহর 0.205 

প্রকাটি গবাতদপশু ও 2.95 প্রকাটিহপাতিহক উন্নিতচতকৎসা প্রসবাপ্রদাহনর ব্যবস্থা গ্রেে করা েহব। 

 িামাতরর সক্ষমিা বৃতি, িামার ব্যবস্থাপনার উন্নেন ও িামার সম্প্রসারহে 0.40 লক্ষ িামাতরহক প্রতশক্ষে প্রদান ও 

4700 টি উঠানববঠক পতরচালনা করা েহব। 

 তনরাপদওমানসম্মি প্রানীজআতমে উৎপাদহন 10700টিিামার/তিিতমল/েযাচাতরপতরদশ নন, 2625 জন 

মাংসপ্রতক্রোজািকারী (কসাই) প্রতশক্ষেএবং 115 প্রমাবাইলহকাে ন বাস্তবােন করা েহব। 



 

 

 

সসকশন ১ 

পররচালক, রবভাগীয় প্রারণসম্পে েপ্তর, ঢাকা রবভাগ এর 

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

 

১.১ রূপকল্প (Vision) 

সকদলর জন্যপর্ িাপ্ত, রনরাপে ও মানসম্মত প্রারণজ আরমষ সরবরাহকরণ 

 

১.২ অরভলক্ষয (Mission) 

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

প্রাণীজআরমদষর 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 

 

১.৩.২ সুশাসন ও সাংস্করমূলক কম িসম্পােদনর সক্ষত্র 
 

১. সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কার্ িক্রদমর বাস্তবায়নদজারোরকরণ 

o শুদ্ধাচার কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন 
o ই-গভন্যিান্স/উদ্ভাবন কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন 

o তথ্য অরিকার কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন 

o অরভদর্াগ 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 সারভ িদলন্স, নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ ও রি সভদেররনারর 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.  প্রারণসম্পদেরসম্প্রসারণ ও োমার ব্যবস্থাপনার উন্নয়দন উঠান ববঠক আদয়াজন ওপ্ররশক্ষণ প্রোন 
 

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

ও নবায়ন এবাং সমাবাইল সকাে ি বাস্তবায়দনর মােদম মানসম্মত প্রাণীজ আরমষ উৎপােন 



 

 

 

 

সসকশন ২: পররচালক, রবভাগীয় প্রারণসম্পে েপ্তর, ঢাকা রবভাগ এর 

সম্পারেত রবরভন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

 
 

চূড়ান্ত  

ফলাফল/প্রভাব 

কম িসম্পােন  

সূচকসমূহ 

একক প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষপণ রনি িাররত লক্ষযমাত্রা অজিদনর 

সক্ষদত্র সর্ৌথভাদব োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/রবভাগ/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) 2667819.1মর্.টে 3057407 

‡g.Ub 
0 3157500 3185600 

রবএলআরআই, রমল্করভো, উন্নয়ন 

সহদর্াগী সাংস্থা 

আওতািীন সজলা প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূদহর প্ররতদবেন  

মাাংস উৎপােন বৃরদ্ধ 
জনপ্ররত মাাংদসর 

প্রাপ্যতা 
পররমাণ (গ্রাম/রেন) 

1750471.87 
মর্.টে 

1790371 
†g.Ub 

0 1791370 1792880 রবএলআরআই, উন্নয়ন সহদর্াগী সাংস্থা 
আওতািীন সজলা প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূদহর প্ররতদবেন  

রিম উৎপােন বৃরদ্ধ 
জনপ্ররত রিদমর 

প্রাপ্যতা 

পররমাণ 

(সাংখ্যা/বছর) 
44005.25jÿ 

54836.8 
jÿ 

0 55728.5 56539.3 রবএলআরআই, উন্নয়ন সহদর্াগী সাংস্থা 
আওতািীন সজলা প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূদহর প্ররতদবেন  



 

 

সসকশন ৩: কম িসম্পােন পররকল্পনা 
 

পররচালক, রবভাগীয় প্রারণসম্পে েপ্তর, ঢাকা রবভাগ এর  

কম িসম্পােদনর সক্ষত্র (২০২১-২০২২) 

[সমাে মান-৭০] 
 

কম িসম্পােদনর সক্ষত্র সক্ষদত্রর 

মান 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন  

সূচক 

গণনা  

পদ্ধরত 

একক কম িস

ম্পােন 

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 

২০ 

১.২ কৃরত্রম প্রজনন সম্প্রসারণ 
[১.২.১] প্রজনদনর 

সাংখ্যা 
ক্রমপুরিভূত 

সাংখ্যা 

(লক্ষ) 
১০ 10.734 11.87 9.98 8.98 7.98 6.98 5.98 10.47 10.97 

১.৫ সাংকর জাদতর গবারেপশুর 

বাছুদরর তথ্য সাংগ্রহ 

[১.৫.১] তথ্য সাংগৃহীত 

বাছুর 
ক্রমপুরিভূত 

সাংখ্যা 

(লক্ষ) 
১০ 5.57 4.219 3.59 3.23 2.87 2.51 2.15 3.70 3.80 

[২] গবারেপশু-পারের 

রচরকৎসা, সরাগ 

প্ররতদরাি ও রনয়ন্ত্রণ 

২৮ 

২.২ টিকা প্রোন সম্প্রসারণ 
[২.২.১] টিকা প্রদয়াগকৃত 

পশুপারে 
ক্রমপুরিভূত 

সাংখ্যা 

(সকাটি) 
৮ 5.88 7.11 6.40 5.69 5.68 4.97 4.26 6.45 6.50 

২.৪ গবারেপশুর রচরকৎসা প্রোন  
[২.৪.১] রচরকৎসাকৃত 

গবারেপশু  
ক্রমপুরিভূত 

সাংখ্যা 

(সকাটি) 
৪ 0.249 0.187 0.205 0.184 0.164 .154 0.123 0.210 0.215 

২.৫ হাঁস-মুররগর রচরকৎসা প্রোন 
[২.৫.১] রচকৎসাকৃত 

হাঁস-মুররগ 
ক্রমপুরিভূত 

সাংখ্যা 

(সকাটি) 
৪ 2.86 2.80 2.95 2.65 2.36 2.06 1.77 3.00 3.05 

২.৬ সপাষা প্রাণীর রচরকৎসা প্রোন 
[২.৬.১] রচরকৎসাকৃত 

সপাষা প্রাণী 
ক্রমপুরিভূত সাংখ্যা ২ 20068 31178 23000 20700 18400 16100 13800 23500 23900 

২.৭ গবারেপশু-পারের সরাগ 

অনুসন্ধাদন নমুনা সাংগ্রহ ও 

গদবষণাগাদর সপ্ররণ 

[২.৭.১] সপ্রররত নমুনা ক্রমপুরিভূত সাংখ্যা ৪ 8804 10002 10200 9180 8160 7140 6120 10500 10700 

২.৮ গবারেপশু-পারের রিরজজ 

সারভ িদলন্স 

[২.৮.১] পররচারলত 

সারভ িদলন্স 
ক্রমপুরিভূত সাংখ্যা ৪ 3096 2045 1700 1530 1360 1190 1020 1750 1780 

২.৯ রি সভদেররনারর সমরিদকল 

কযাম্প স্থাপন 

[২.৯.১] স্থাপনকৃত 

সভদেররনারর কযাম্প 
ক্রমপুরিভূত সাংখ্যা ২ 421 676 660 594 528 462 396 680 700 

[৩] মানবসম্পে 

উন্নয়ন ও কমিসাংস্থাদনর 

সুদর্াগ সৃরষ্ট 

১২ 

৩.১ োমাররদের প্ররশক্ষণ প্রোন 
[৩.১.১] প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত 

োমারর 
ক্রমপুরিভূত 

সাংখ্যা 

(লক্ষ) 
৪ 0.439 0.527 0.40 0.36 0.32 .28 0.24 0.50 0.55 

৩.২ মাাংস প্ররক্রর্াজাতকারীদের 

প্ররশক্ষণ প্রোন 

[৩.২.১] প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত 

মাাংস প্ররক্রয়াজাতকারী 
ক্রমপুরিভূত সাংখ্যা ২ 2005 5136 2625 2362.5 2100 1837.5 1575 2700 2750 

৩.৩ গবারেপশু-পারে পালদন 

সক্ষমতা বৃরদ্ধদত উঠান 

ববঠক আদয়াজন 

[৩.৩.১] আদয়ারজত 

উঠান ববঠক 
ক্রমপুরিভূত সাংখ্যা ২ 4499 554 4700 4230 3760 3290 2820 5000 5500 

[৩.৩.২] উঠান ববঠদক 

অাংশগ্রহণকারী 
ক্রমপুরিভূত 

সাংখ্যা 

(লক্ষ) 
১ 0.504 0.7 0.54 0.486 0.432 .378 0.324 0.60 0.65 

৩.৪ স্থায়ী ঘাস চাষ সম্প্রসারণ 
[৩.৪.১] স্থায়ী ঘাস 

চাষকৃত জরম 
ক্রমপুরিভূত একর ৩ 1899 

1663.8
9 

1600 1440 1280 1120 960 1700 1750 

 



 

 

 

 

পররচালক, রবভাগীয় প্রারণসম্পে েপ্তর, ঢাকা রবভাগ 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 10665 13947 10700 9630 8560 7490 6420 10800 10900 

৪.২ সপারি োমার সররজদেশন 

ও নবায়ন 

[৪.২.১] সররজরেকৃত 

সপারি োমার 
ক্রমপুরিভূত সাংখ্যা ২ 137 935 200 180 160 140 120 210 220 

৪.৩ গবারেপশুর োমার 

সররজদেশন ও নবায়ন 

[৪.৩.১] সররজরেকৃত 

গবারেপশুর োমার 
ক্রমপুরিভূত সাংখ্যা ২ 251 1082 400 360 320 280 240 420 430 

৪.৪ প্রারণসম্পে রবষয়ক রবরভন্ন 

আইন প্রদয়াদগ সমাবাইল 

সকাে ি বাস্তবায়ন করা 

[৪.৪.১] পররচারলত 

সমাবাইল সকাে ি 
ক্রমপুরিভূত সাংখ্যা ৩ 89 110 115 103.5 92 80.5 69 120 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

পররচালক, রবভাগীয় প্রারণসম্পে েপ্তর, ঢাকা রবভাগ 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-গভন্যিান্স/উদ্ভাবন 

কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন 

[১.২.১] ই-গভন্যিান্স/ 

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] অরভদর্াগ প্ররতকার 

কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন 

[১.৪.১] অরভদর্াগ 

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, রবভাগীয় প্রারণসম্পে েপ্তর, ঢাকা রবভাগ, ঢাকা রহদসদব পররচালক, সম্প্রসারণ, 

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

অজিদন সদচষ্ট থাকব। 

 

 

 

আরম, পররচালক, সম্প্রসারণ, প্রারণসম্পে অরিেপ্তর, বাাংলাদেশ, ঢাকারহদসদব পররচালক, রবভাগীয় 

প্রারণসম্পে েপ্তর, ঢাকা রবভাগ, ঢাকা এর রনকে অেীকার কররছ সর্, এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল 

অজিদন প্রদয়াজনীয় সহদর্ারগতা প্রোন করব। 

 

 

 

স্বাক্ষররত: 

 

 

 

 

 

  

24-06-2021 

24-06-2021পররচালক 

রবভাগীয় প্রারণসম্পে েপ্তর, ঢাকা রবভাগ 

প্রারণসম্পে অরিেপ্তর, বাাংলাদেশ, ঢাকা 

 তাররে 

 

 

 

 

 

 

 

  24-06-2021 

পররচালক, সম্প্রসারণ 

প্রারণসম্পে অরিেপ্তর, বাাংলাদেশ, ঢাকা 

 তাররে 

 

 

 

 

 

 



 

সাংদর্াজনী ১:শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

শব্দসাংদক্ষপ  

(Acronyms) 

রববরণ 

ইরপরব (EPB) এক্সদপাে ি প্রদমাশন ব্যযদরা (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 অভীষ্ট (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 ব্যযদরা(Bangladesh Bureau of Statistics) 

 



 

সাংদর্াজনী ২: পররচালক, রবভাগীয় প্রারণসম্পে েপ্তর, ঢাকা রবভাগ এর  

কম িসম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক 

 

ক্র. 

নম্বর 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন 

সূচক 

বাস্তবায়নকারী 

অণুরবভাগ, অরিশাো, 

শাো 

লক্ষযমাত্রা  

অজিদনর প্রমাণক 

১. কৃরত্রম প্রজনন সম্প্রসারণ প্রজনদনর সাংখ্যা 
সজলা কৃরত্রম প্রজনন 

সকন্দ্র ও প্রকল্প কার্ িক্রম 

উপপররচালক, সজলা কৃরত্রম 

প্রজনন সকন্দ্র এর প্ররতদবেন 

২. 
সাংকর জাদতর গবারে 

পশুর বাছুদরর তথ্য সাংগ্রহ 
তথ্য সাংগৃহীত বাছুর 

সজলা কৃরত্রম প্রজনন 

সকন্দ্রসমূহ 

উপপররচালক, সজলা কৃরত্রম 

প্রজনন সকন্দ্র এর প্ররতদবেন 

৩. টিকা প্রোন সম্প্রসারণ 
টিকা প্রদয়াগকৃত  

পশু-পারে 

সজলা প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূহ 

আওতািীন সজলা প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূদহর প্ররতদবেন 

৪. গবারেপশুর রচরকৎসা প্রোন 
রচরকৎসাকৃত 

গবারেপশু 

সজলা প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূহ 

আওতািীন সজলা প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূদহর প্ররতদবেন 

৫. হাঁস-মুররগর রচরকৎসা প্রোন 
রচরকৎসাকৃত 

হাঁস-মুররগ 

সজলা প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূহ 

আওতািীন সজলা প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূদহর প্ররতদবেন 

৬. সপাষা প্রাণীররচরকৎসা প্রোন 
রচরকৎসাকৃত 

সপাষা প্রাণী  

সজলা প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূহ 

আওতািীন সজলা প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূদহর প্ররতদবেন 

৭. 

গবারেপশু-পারের 

সরাগ অনুসন্ধাদন নমুনা সাংগ্রহ 

ও গদবষণাগাদর সপ্ররণ 

সপ্রররত নমুনা 
সজলা প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূহ 

আওতািীন সজলা প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূদহর প্ররতদবেন 

৮. 
গবারেপশু-পারের রিরজজ 

সারভ িদলন্স 
পররচারলত সারভ িদলন্স 

সজলা প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূহ 

আওতািীন সজলা প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূদহর প্ররতদবেন 

৯. 
রি সভদেররনারর সমরিদকল 

কযাম্প স্থাপন 

স্থাপনকৃত  

সভদেররনারর কযাম্প 

সজলা প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূহ 

আওতািীন সজলা প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূদহর প্ররতদবেন 

১০. োমাররদেরপ্ররশক্ষণ প্রোন প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত োমারর 
সজলা প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূহ 

আওতািীন সজলা প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূদহর প্ররতদবেন 

১১. 
মাাংস প্ররক্রয়াজাতকারীদের 

প্ররশক্ষণ প্রোন 

প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত  

মাাংস 

প্ররক্রয়াজাতকারী 

সজলা প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূহ 

আওতািীন সজলা প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূদহর প্ররতদবেন 

১২. 

গবারেপশু-পারে পালদন 

সক্ষমতা বৃরদ্ধদত উঠান 

ববঠদকর আদয়াজন 

আদয়ারজত উঠান 

ববঠক 

সজলা প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূহ আওতািীন সজলা প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূদহর প্ররতদবেন উঠান ববঠদক 

অাংশগ্রহণকারী 

সজলা প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূহ 

১৩. স্থায়ী ঘাস চাষ সম্প্রসারণ 
স্থায়ী ঘাস চাষকৃত 

জরম 

সজলা প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূহ 

আওতািীন সজলা প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূদহর প্ররতদবেন 

১৪. 
োমার/রফিরমল/ হযাচারর 

পররেশ িন 

পররেশ িনকৃত 

োমার/রফিরমল/হযাচা

রর 

সজলা প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূহ 

আওতািীন সজলা প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূদহর প্ররতদবেন 

১৫. 
সপারি োমার  

সররজদেশন ও নবায়ন 

সররজরেকৃত  

সপারি োমার 

সজলা প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূহ 

আওতািীন সজলা প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূদহর প্ররতদবেন 

১৬. 
গবারেপশুর  

োমার সররজদেশন ও নবায়ন 

সররজরেকৃত  

গবারেপশুর োমার  

সজলা প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূহ 

আওতািীন সজলা প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূদহর প্ররতদবেন 

১৭. 

প্রারণসম্পে রবষয়ক রবরভন্ন 

আইন প্রদয়াদগ সমাবাইল 

সকাে ি বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত  

সমাবাইল সকাে ি 

সজলা প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূহ 

আওতািীন সজলা প্রারণসম্পে 

েপ্তরসমূদহর প্ররতদবেন 

 

 

 

 

 



 

সাংদর্াজনী ৩: পররচালক, রবভাগীয় প্রারণসম্পে েপ্তর, ঢাকা রবভাগ এর  

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 রবরভন্ন 

আইন প্রদয়াদগ সমাবাইল 

সকাে ি বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

সমাবাইল সকাে ি 

রবভাগীয় করমশনার, ঢাকা রবভাগ 

সিপুটি ইন্সদপক্টর সজনাদরল অব পুরলশ 

সমাবাইল সকাে ি বাস্তবায়দন প্রশাসন 

ও জনরনরাপত্তা রবভাদগর 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, রবভাগীয় প্রারণসম্পে েপ্তর, ঢাকা রবভাগ, 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 সভা আদয়াজন সভা আদয়ারজত ৪ সাংখ্যা 
পররচালক, রবভাগীয় 

প্রারণসম্পে েপ্তর, ঢাকা রবভাগ 
৪  

লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১ 
   

অজিন     

১.২ বনরতকতা করমটির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 
বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৬ % 

পররচালক, রবভাগীয় 

প্রারণসম্পে েপ্তর, ঢাকা রবভাগ 
১০০% 

লক্ষযমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 
   

অজিন     

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরমত্ত অাংশীজদনর 

(stakeholders) অাংশগ্রহদণ সভা 
অনুরষ্ঠত সভা ৪ সাংখ্যা 

পররচালক, রবভাগীয় 

প্রারণসম্পে েপ্তর, ঢাকা রবভাগ 
২ 

লক্ষযমাত্রা - ১ - ১ 
  

 

অজিন     

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্ররশক্ষণ আদয়াজন প্ররশক্ষণ আদয়ারজত ২ সাংখ্যা 
পররচালক, রবভাগীয় 

প্রারণসম্পে েপ্তর, ঢাকা রবভাগ 
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, রবভাগীয় 

প্রারণসম্পে েপ্তর, ঢাকা রবভাগ 
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, রবভাগীয় 

প্রারণসম্পে েপ্তর, ঢাকা রবভাগ 
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, রবভাগীয় 

প্রারণসম্পে েপ্তর, ঢাকা রবভাগ 
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, রবভাগীয় 

প্রারণসম্পে েপ্তর, ঢাকা রবভাগ 
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 সভা 
সভা আদয়ারজত ৪ সাংখ্যা 

পররচালক, রবভাগীয় 

প্রারণসম্পে েপ্তর, ঢাকা রবভাগ 
২ 

লক্ষযমাত্রা ১ - ১ - 
   

অজিন     

৩.২ দুনীরত ও সুশাসন রবষয়ক 

 মতরবরনময় সভা 
সভা আদয়ারজত ৪ সাংখ্যা 

পররচালক, রবভাগীয় 

প্রারণসম্পে েপ্তর, ঢাকা রবভাগ 
২ 

লক্ষযমাত্রা ১ - ১ - 
   

অজিন     

৩.৩ শুদ্ধাচার/উত্তম চচ িার তারলকা প্রণয়ন তারলকা প্রণয়নকৃত ৪ তাররে 
পররচালক, রবভাগীয় 

প্রারণসম্পে েপ্তর, ঢাকা রবভাগ 
৩০.৯.২১ 

লক্ষযমাত্রা ৩০.৯.২১ - - - 
   

অজিন     

৩.৪ অভযন্তরীন সসবা প্রোদন দুনীরত 

প্ররতদরাদি অবরহতকরণ সভা 
সভা আদয়ারজত ৪ তাররে 

পররচালক, রবভাগীয় 

প্রারণসম্পে েপ্তর, ঢাকা রবভাগ 
৩০.৯.২১ 

লক্ষযমাত্রা ৩০.৯.২১ - - - 
   

অজিন     

৩.৫ স্বাস্থযরবরি অনুসরণ কদর কমিপররকল্পনা 

বাস্তবায়দন সদচতনতামূলক সভা 
সভা আদয়ারজত ৪ তাররে 

পররচালক, রবভাগীয় 

প্রারণসম্পে েপ্তর, ঢাকা রবভাগ 
৩০.৯.২১ 

লক্ষযমাত্রা ৩০.৯.২১ - - - 
   

অজিন     



 

 

 

 

 

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

[সমাে মান-৫০] 
 

 েপ্তদরর নামঃ পররচালক, রবভাগীয় প্রারণসম্পে েপ্তর, ঢাকা রবভাগ, 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] রবরভন্ন প্রকাশনা ও তথ্যারে তথ্য 

বাতায়দন প্রকারশত 
সাংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

  

০৩. 
[৩.১] ই-গভন্যিান্স 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 সভা 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: অরভদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থা কম িপররকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

[সমাে মান-২৫] 
 

েপ্তদরর নামঃ পররচালক, রবভাগীয় প্রারণসম্পে েপ্তর, ঢাকা রবভাগ, 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] অরভদর্াগ রনস্পরত্ত কমিকতিা (অরনক) 

ও আরপল কমিকতিার তথ্য ওদয়বসাইদে 

বত্রমারসক রভরত্তদত 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 অরভদর্াগ রনস্পরত্ত এবাং রনস্পরত্ত 

সাংক্রান্ত মারসক প্ররতদবেন উর্ধ্িতন 

কর্তিপক্ষ বরাবর সপ্ররণ 

[২.১.১] অরভদর্াগ 

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

  

[২.২] কম িকতিা/কম িচারীদের অরভদর্াগ 

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 রভরত্তদত 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] অরভদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থাপনা 

রবষদয় সেকদহাল্ডারদের সমন্বদয় 

অবরহতকরণ সভা 

[২.৪.১] সভা অনুরষ্ঠত সভার কার্ িরববরণী সাংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

[সমাে মান-২৫] 
 

েপ্তদরর নামঃ পররচালক, রবভাগীয় প্রারণসম্পে েপ্তর, ঢাকা রবভাগ, 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 

রভরত্তদত 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 

সভা আদয়াজন 

[২.২.১] অবরহতকরণ 

সভা অনুরষ্ঠত 
সভার 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, রবভাগীয় প্রারণসম্পে েপ্তর, ঢাকা রবভাগ, 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] স্বপ্রদণারেতভাদব 

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 

স্বপ্রদণারেতভাদব 

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 

ওকযাোলগ 

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 সভার 

কার্ িরববরণী 

  

[১.৫] তথ্য অরিকার আইন ও 

রবরিরবিান সম্পদকি 

জনসদচতনতা বৃরদ্ধকরণ 

[১.৫.১] প্রচার 

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

সভা, 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 

  

 


