
বাাংলাদেশ ভেদেরিনারি কাউরিদলি ই-গের্ন্যাি ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ - এি বাস্তবায়ন অগ্রগরি  প্ররিদবেন 

 

ক্রভ  
কভ মম্পাদন ক্ষেত্র  ভান কাম মক্রভ 

কভ মম্পাদন 

সূচক 
একক 

কভ মম্পাদন 

সূচককয 

ভান 

রেযভাত্রা ২০২১-২০২২ র্জন 

অাধাযণ উত্তভ চরতি ভান 

১০০% ৮০% ৬০%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১] আ-গবর্ন্জান্স ও 

উদ্ভাফন ংক্রান্ত 

কাম জক্রমভয ফাস্তফায়ন 

জর্াযদাযকযণ 

 

 

 

 

 

৩৫ 

[১.১] উদ্ভাফনী ধাযণা ফাস্তফায়ন  
[১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাফনী ধাযণা 

ফাস্তফাতয়ি 

িাতযখ ৫ 
১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

১০/০৩/২০২২ তারযমে ঝটট 

জবট ডক্টয নাভক এ্যা এ্য কার্ 

ম্পন্ন ময়মে এ্ফং রপ 

অমদ র্ারযকৃত 

[১.২] ক্ষফা তিকযণ [১.২.১] একটি ক্ষফা তিকৃি  
িাতযখ ৫ 

২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

২৪/০২/২০২২ তারযমে  এ্কটি 

রডরর্টাআর্কৃত জফায অমদ 

র্ারযকৃত 

[১.৩]  জফা তিতিটাইকিন 
[১.৩.১] ন্যযনিভ একটি ক্ষফা 

তিতিটাইিকৃি 

িাতযখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

২৮-১২-২০২১ তারযমে  এ্কটি 

রডরর্টাআর্কৃত জফায অমদ 

র্ারযকৃত 

[১.৪] আতঃপূমফ জ ফাস্তফারয়ত উদ্ভাফনী 

ধাযণা, রর্কৃত ও রডরর্টাআর্কৃত 

জফা ংক্রান্ত ম জামরাচনা বা   

[১.৪.১] বা অময়ারর্ত  
তারযে  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

১টি বা ২৬/০৮/২০২১ তারযমে 

নুরিত ময়মে। 

 

[১.৫] ই-নতিয ব্যফায বৃতি [১.৫.১] ই-পাইকর জনাট রনষ্পরিকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 
ধ জফারল জক: 

১৩১৭/(১৩১৭+১৫৪)=৮৯.৫৩% 

[১.৬] ৪ি ম তল্প তফপ্লকফয চযাকরঞ্জ 

ক্ষভাকাকফরায় কযণীয় তফলকয় 

অফতিকযণ বা/কভ মারা 

আকয়ািন 

[১.৬.১] বা/কভ মারা আকয়াতিি 
ংখ্যা ৪ ২ ১ - 

২টি বা  ২৭-১২-২০২১ ও  ২৩-

০৩-২০২২ তারযমে নুরিত 

ময়মে। 

 

 
[২] প্রারতিারনক 

দক্ষতা বৃরি  
১৫ [২.১] িথ্য ফািায়ন ারনাগাদকযণ 

[২.১.১] িথ্য ফািায়কন কর ক্ষফা 

ফক্স ারনাগাদকৃি 

ংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ িথ্য ফািায়ন ারনাগাদকৃি  

[২.১.২] রফরবন্ন প্রকানা ও তথ্যারদ 

িথ্য ফািায়কন প্রকারত 

ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ িথ্য ফািায়ন ারনাগাদকৃি  



 

ক্রভ  
কভ মম্পাদন ক্ষেত্র  ভান কাম মক্রভ 

কভ মম্পাদন 

সূচক 
একক 

কভ মম্পাদন 

সূচককয 

ভান 

রেযভাত্রা ২০২১-২০২২ র্জন 

অাধাযণ উত্তভ চরতি ভান 

১০০% ৮০% ৬০%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০  

২ 

[২.২] ই-গবর্ন্মান্স ও উদ্ভাফন 

কভ মতযকল্পনা ফাস্তফায়ন  

[২.২.১] কভ জরযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

ংক্রান্ত প্ররক্ষণ অময়ারর্ত  

ংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

৪টি প্ররক্ষণ ১৩-০৯-২০২১, ১৪-

০৯-২০২১, ১৫-১১-২০২১, ২৮-

১২-২০২১ ও ০৭-০৩-২০২২ 

তারযমে  নুরিত ময়মে । 

[২.২.২]ই-গবর্ন্মান্স কভ মতযকল্পনা 

ফাস্তফায়কনয ির্ন্ ফযাদ্দকৃি অি ম 

ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

৯৯.৫০% 

[২.২.৩] কভ মতযকল্পনায ফাস্তফায়ন 

অগ্রগতি ম মাকরাচনা ংক্রান্ত বা 

আকয়াতিি 

ংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

৩টি বা ৩০-১২-২০২১, ১৪-০৩-

২০২২ ও ০২-০৬-২০২২ তারযমে   

নুরিত  ময়মে। 

[২.২.৪] কভ মতযকল্পনায অধ মফাতল মক 

স্ব-মূল্যায়ন প্রতিকফদন ভতিতযলদ 

তফবাকগ/ ঊর্ধ্মিন কর্তমকেয তনকট 

ক্ষপ্রতযি 

িাতযখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

কভ মতযকল্পনায অধ মফাতল মক স্ব-

মূল্যায়ন প্রতিকফদন  ১৩-০১-

২০২১ জপ্রযণ কযা ময়মে। 

[২.২.৫] ক্ষদক/তফকদক ফাস্তফাতয়ি 

ন্যযনিভ একটি উকযাগ তযদ মনকৃি 

ংখ্যা ৩ 
৩০/০৫/ ২০২২ ৩০/০৬/ ২০২২ - 

২৯-০৫-২০২২ তারযমে জযপুয 

ফগুড়া ফরিত Smart 

ULO Office রযদ জন 

কযা য়। 

 

 

 

 

ডাঃ জগাার চন্দ্র রফশ্বা 

জযরর্স্ট্রায (বাযপ্রাপ্ত) 


