
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০৯, ২০২২

বাংলােদশ মৎ গেবষণা ইনিউট

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০৯, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
মৎ সেদর সািব ক
উয়েনর লে গেবষণা
পিরচালনা

২৫

[১.১] গেবষণা ক ণয়ন [১.১.১] ণয়নত গেবষণা ক সংা ৫ ৫৮ ৫৭ ৫৬ ৫৫ ৫৪

[১.২] কম শালা আেয়াজন [১.২.১] আেয়ািজত কম শালা সংা ৫ ৮ ৮ ৭ ৬ ৫ ১

[১.৩] গেবষণা ক বাবায়ন [১.৩.১] বাবািয়ত গেবষণা ক সংা ১৫ ৫৪ ৫৩ ৫২ ৫১ ৫০ ৬১

২
উত মৎচাষ ও মৎ
বাপনা ি উাবন
ও হার

২০
[২.১] ি উাবন [২.১.১] উািবত ি সংা ১৫ ৩ ২ ১

[২.২] ি হার [২.২.১] হািরত ি সংা ৫ ৩ ২ ১

৩
িজববষ  ও
কািভডকালীন জনেসবা

১৫

[৩.১] তন উোােদর ই-িশণ [৩.১.১] িশিত তণ উোা সংা ৩ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ১১

[৩.২] মাছচাষ িবষয়ক পরামশ  (পানা
উৎপাদন ও চাষ, মৎেরাগ ও হাচারী
াপন) সবা দান

[৩.২.১] পরামশ  দানত
মৎচাষী/উোা

সংা ৫ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৫০০ ২৭৮

[৩.৩] ািক চাষীেদর িবনাে র
পানা িবতরণ

[৩.৩.১] সবা হীতা চাষী সংা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১৫ ১৭

[৩.৪] ামান মৎ িিনেকর
মােম িগত সবা দান

[৩.৪.১] সবা হীতা দল/চাষী সংা ৫ ১৭৫ ১৭০ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ৮৪

৪
িিভিক কািরগির
িশণ দান।

১০
[৪.১] খামারী/উোা/ কম কতােদর
িশণ

[৪.১.১] িশিত খামারী, উোা
ও কম কতা

সংা ১০ ৭৫০ ৭২৫ ৭০০ ৬৭৫ ৬৫০ ৯৭



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০৯, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০ ২৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০ ২৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ১২.৫

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১২.৫

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১২.৫

*সামিয়ক (provisional) ত


