
 

২০১৯-২০ অর্ থবছরেে বার্ষ থক কর্ থসম্পাদন চুর্ি (এর্িএ)’ে বার্ষ থক অগ্রগর্ি প্রর্িরবদন 

সংস্থাঃ বথংলথদেশ ওশথদ থগ্রথফিক ফিসথর্ চ ই ফিটিউট   

ককৌশলগি 

উরেশ্য 

কার্ থক্রর্ কর্ থসম্পাদন সূচক একক কর্ থসম্পাদন 

সূচরকে র্ান 

লক্ষ্যর্াত্রা 

(২০১৯-

২০) 

১র্ ত্রত্রর্ার্সক 

 (জুলাই-

কসপ্ট/২০১৯) 

অর্থন 

২য় ত্রত্রর্ার্সক  

(অরটা- 

র্িরস/২০১৯) 

অর্থন 

৩য় ত্রত্রর্ার্সক  

(র্ানু –

র্াচ থ/২০২০) 

অর্থন 

৪র্ থ ককায়থাটাে  

(এর্প্রল-

জুন/২০২০) 

অর্থন 

৪র্ থ ককায়থাটাে 

ির্ থন্ত কর্াট 

অর্থন 

(৭+৮+৯+১০) 

অর্থরনে 

হাে 

(%) 

র্ন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১২ 

১। সমুদ্র 

বিজ্ঞান 

বিষয়ক 

গবিষণা 

কার্ যক্রম গ্রহণ 

১.১ সমুরেে 

র্ির্র্কযাল, 

ককর্র্কযাল, 

র্র্ওলর্র্কযাল, 

বায়লর্র্কযাল, 

ইনভাইেনরর্ন্টাল 

র্বষরয়  র্েসাচ থ ও 

কিরভলিরর্ন্ট প্রকল্প 

গ্রহণ ও গরবষণা কো   

১.১.১ সমুরেে 

র্ির্র্কযাল, ককর্র্কযাল, 

র্র্ওলর্র্কযাল, 

বায়লর্র্কযাল, 

ইনভাইেনরর্ন্টাল 

র্বষরয়   র্েসাচ থ ও 

কিরভলিরর্ন্ট  প্রকল্প  

সংখ্যা ২০ লক্ষ্যমথত্রথ  5    5 ১০০  

অর্চ   5    5 

১.২ গবিষণালব্দ 

ফলাফল স্টেক 

স্টহাল্ডারবের 

অিবহতকরণ 

১.২.১ রিসার্ চ ও 

ডেভেলপভেন্ট  প্রকবের 

ফলাফল ওবয়িসাইবে 

প্রকাশ   

সংখ্যা ৮ লক্ষ্যমথত্রথ 2    2 ১০০   

অর্চ  2    2 

১.৩ সমুদ্র সম্পরকচত 

(রিদ্যোন রসটিভেন 

র্ার্ চাি অনুযায়ী) নমুনা 

রিভেষণ ডসিা (ডযেন, 

water parameter, 

sediment 

parameter, 

physical 

parameter, 

marine species 

identification) 
প্রদান ও তথ্য 

১.৩.১ অন্যান্য 

সিকারি/ডিসিকারি 

প্ররতষ্ঠান, রিশ্বরিদ্যালয় 

িা ফাে চভক (রিদ্যোন 

রসটিভেন র্ার্ চাি 

অনুযায়ী) সমুদ্র 

সম্পরকচত নমুনা রিভেষণ 

ডসিা (ডযেন, water 

parameter, 

sediment 

parameter, 

physical 

সংখ্যা ২ লক্ষ্যমথত্রথ  2   ২ 100  

অর্চ   1  1  2   



 

সমৃদ্ধকিণ parameter, marine 

species 

identification)  
প্রদান ও উক্ত তথ্য 

সংিক্ষণ 

২। সমুদ্র 

বিজ্ঞান 

বিষয়ক 

গবিষণার 

সহায়তা 

প্রোন  

২.১ বিজ্ঞানী ও 

গবিষকবের প্রবশক্ষণ 

প্রোন    

২.১.১ প্রবশক্ষণ প্রাপ্ত 

জনিল 

সংখ্যা ১৫ লক্ষযোত্রা   12   12 100   

অেচন   6 6  12 

২.২ প্রবশক্ষণ 

কার্ যক্রবমর ফবলাআপ  

২.২.১ প্রবশক্ষণ সময়   েনঘন্টা ১০ লক্ষযোত্রা      720 100   

অর্চ     870 870  

৩। সমুদ্র 

বিজ্ঞান 

বিষয়ক 

কার্ যক্রম 

জনবপ্রয়করণ    

৩.১ সমুদ্র বিজ্ঞান 

বিষয়ক স্টসবমনার ও 

কম যশালা আবয়াজন  

৩.১.১ আবয়াবজত 

স্টসবমনার/কম যশালা    

সংখ্যা ৫ লক্ষযোত্রা      1 100   

অেচন    1  1  

৩.২ সমুদ্র বিষয়ক 

বিবিন্ন সুবিধাবে প্রচার 

ও উদ্ভূদ্ধকরণ    

৩.৩.১ বলফবলে বিতরণ 

এিং প্রবতষ্ঠাবনর 

ওবয়িসাইে ও স্টফসবুক 

স্টপইজ হালনাগােকরণ    

সংখ্যা ৫ লক্ষযোত্রা  500    500 100   

অেচন  500    500 

৪। আর্ য-

সামাবজক 

উন্নয়বনর 

জন্য 

স্টেকসইিাবি 

সমুদ্র সম্পে 

ব্যিহাবরর 

প্রেবক্ষপ গ্রহণ  

৪.১ গবিষণালব্ধ 

ফলাফল প্রবয়াবগর 

প্রবয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ    

 

 

 

 

 

৪.১.১ গবিষণার 

ফলাফল স্টেক 

স্টহাল্ডারবের ও স্থানীয় 

ব্যিহারকারীবের সামবন 

উপস্থাপবনর জন্য 

আবয়াবজত স্টসবমনার  

সংখ্যা ১০ লক্ষযোত্রা   1   1 100  

অেচন   1   1 

[১] 

কম চসম্পথেদ  

গফিশীলিথ 

আ য়  ও 

সসবথি মথ  

বৃফি 

 

 

 

[১.১] েপ্তি/সংস্থয় ই-

িথইফলং পিফি 

বথস্তবথয়  

[১.১.১] সকল শথখথয় ই-

 ফি ব্যবহথি 

% ১ লক্ষযোত্রা      100 100  

অেচন      100 

[১.১.২] ই-িথইদল  ফি 

ফ ষ্পফিকৃি 

% ১ লক্ষযোত্রা     70 100  

অেচন      70 

[১.১.৩] ই-িথইদল পত্র % ১ লক্ষযোত্রা      60 100  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্থফিকৃি অেচন      60 

[১.২] দপ্তে/সংস্থাকর্তথক 

র্ির্র্টাল কসবা চালু 

কো  

[১.২.১] ন্যয িম একটি 

 তু  ফিফর্টথল সসবথ 

র্থলুকৃি 

িথফিখ ১ লক্ষযোত্রা      15 ডফব্রুয়ারি, 

২০২০  

১০০   

অেচন      ১৪ অরটাবে 

১৯ 

[১.৩] েপ্তি/সংস্থকর্তচক 

উদ্ভথব ী উদযথগ /ক্ষুদ্র 

উন্নয়  প্রকল্প বথস্তবথয়  

[১.৩.১] ন্যন্যিম একটি 

 তু  উদ্ভথব ী উদযথগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়  প্রকল্প র্থলুকৃি 

িথফিখ ১ লক্ষযোত্রা      ১১ োর্ চ, ২০২০ ১০০   

অেচন      ১৪ অরটাবে 

১৯   

[১.৪] সসবথ সহফর্কিণ 

 

 

 

[১.৪.১]  ন্যন্যিম একটি 

সসবথ সহফর্িকিণ 

প্রদসস ম্যথপসহ সিকথফি 

আদেশ র্থফিকৃি  

িথফিখ 

 

 

 

 

০.৫ 

 

 

লক্ষযোত্রা   

 

 

 

১৫ অভটািি, 

২০১৯ 

  ১৫ অভটািি, 

২০১৯ 

 

 

 

100 

 

 

 

 

অেচন   ১০ অভটািি, 

২০১৯ 

  ১০ অভটািি, 

২০১৯ 

[১.৪.২] সসবথ 

সহফর্কিণ অফিদক্ষ্দত্র 

বথস্তবথফয়ি 

িথফিখ ০.৫ লক্ষযোত্রা      ১৫ এরপ্রল, 

২০২০  

100   

অেচন   ১০ অভটািি, 

২০১৯ 

  ১০ অভটািি, 

২০১৯ 

[১.৫] ফপআিএল শুরুি 

২ মথস পূদব চ সংফিষ্ট 

কম চর্থিীি ফপআিএল ও 

ছুটি  গেথয় পত্র র্থিী 

কিথ  

[১.৫.১] ফপআিএল 

আদেশ র্থফিকৃি 

% ০.৫ লক্ষযোত্রা      ১০০ ১০০  

অেচন      ১০০ 

[১.৫.২] ছুটি 

 গেথয় পত্র র্থফিকৃি 

% ০.৫ লক্ষযোত্রা      ১০০ ১০০  

অেচন      ১০০ 

[১.৬] শন্য পদেি 

ফবপিীদি ফ দয়থগ প্রেথ  

 

[১.৬.১] ফ দয়থগ 

প্রেথদ ি র্ন্য ফবজ্ঞফপ্ত 

র্থফিকৃি 

% ০.৫ লক্ষযোত্রা      ৮০ ১০০  

অেচন      ৮০  

[১.৬.২] ফ দয়থগ 

প্রেথ কুি 

 

 

% ০.৫ লক্ষযোত্রা      ৮০   সকথফিি-

১৯ 

পফিফস্ি 

র্ন্য 

পিবিী 

কথর্ চক্রম 

সম্ভব 

হয়ফ   

অেচন       



 

[১.৭] ফবিথগীয় মথমলথ 

ফ ষ্পফি’ 

[১.৭.১] ফবিথগীয় মথমলথ 

ফ ষ্পফিকৃি 

% ১ লক্ষযোত্রা      ১০০ ১০০  

অেচন      ১০০ 

[১.৮] িথ্য বথিথয়  

হথল থগথেকিণ 

[১.৮.১] সকল িথ্য 

হথল থগথেকৃি 

% ১ লক্ষযোত্রা      ১০০ ১০০  

অেচন      ১০০ 

 

[২] দাপ্তর্েক 

কর্ থকারে 

স্বচ্ছিা বৃর্ি 

ও 

র্বাবর্দর্হিা 

র্নর্িিকেণ 

[২.১] বথফষ চক 

কম চসম্পথে  চুফি 

বথস্তবথয়  

[২.১.১] সিকথফি 

কম চসম্পথে  ব্যবস্থপ থ 

সংক্রথন্ত প্রফশক্ষ্ণসহ 

অন্যথন্য ফবষদয় প্রফশক্ষ্ণ 

আদয়থফর্ি 

র্নঘন্টা ১ লক্ষযোত্রা      ৬০ ১০০  

অেচন      ৬০ 

[২.১.২] বথফষ চক 

কম চসম্পথে  চুফিি 

সকল প্রফিদবে  

অ লথইদ  েথফখলকৃি 

সংখ্যথ ১ লক্ষযোত্রা      ৪ 100  

অেচন      4  

[২.১.৩] এফপএ টিদমি 

মথফসক সিথি ফসিথন্ত 

বথস্তবথফয়ি 

% ০.৫ লক্ষযোত্রা      ১০০  

 

১০০  

 

 

অেচন      ১০০ 

[২.১.৪] মথঠ পর্ চথদয়ি 

কথর্ চথলদয়ি ২০১৯-২০ 

অি চবছদি বথফষ চক 

কম চসম্পথে  চুফিি 

অি চবথফষ চক মূল্যথয়  

প্রফিদবে  পর্ চথদলথর্ থদন্ত 

িলথবিচক 

(feedback) প্রেি 

িথফিখ ০.৫ লক্ষযোত্রা       100 মথঠ 

পর্ চথদয় 

সকথ  

কথর্ চথলয় 

স ই 

অেচন       

[২.২] র্থিীয় শুিথর্থি 

সকৌশল ও িথ্য 

অফিকথি বথস্তবথয়   

[২.২.১] র্থিীয় শুিথর্থি 

কম চপফিকল্প থ 

বথস্তবথফয়ি 

% ১ লক্ষযোত্রা      ১০০ ১০০  

অেচন      ১০০ 

[২.২.২] ২০১৮-১৯ 

অি চবছদিি বথফষ চক 

প্রফিদবে  ওদয়বসথইদট 

প্রকথফশি  

িথফিখ ১ লক্ষযোত্রা  ১৫ অভটািি, 

২০১৯  

   ১৫ অভটািি, 

২০১৯  

১০০  

অেচন  ২২ জুলাই, 

২০১৯  

   ২২ জুলাই, 

২০১৯  

 [২.৩] অফিদর্থগ 

প্রফিকথি ব্যবস্থ 

বথস্তবথয়   

[২.৩.১] ফ ফেি সমদয়ি 

মদে অফিদর্থগ 

ফ স্পফিকৃি  

% ০.৫ লক্ষযোত্রা      ১০০ ১০০ ডকান 

অরেভযাগ 

ডনই  

অেচন      ১০০ 

[২.৩.২] অফিদর্থগ সংখ্যথ ০.৫ লক্ষযোত্রা      ১০০ ১০০  



 

ফ স্পফি সংক্রথন্ত মথফসক 

প্রফিদবে  মন্ত্রণথলদয় 

েথফখলকৃি  

অেচন      ১০০ 

[২.৪] সসবথ প্রেথ  

প্রফিশ্রুফি 

হথল থগথেকিণ ও 

বথস্তবথয়   

[২.৪.১] সসবথ প্রেথ  

প্রফিশ্রুফি হথল থগথেকৃি   

% ১ লক্ষমাত্রা     ৯০ ১০০  

অজযন     ৯০ 

[২.৪.২] ফ ি চথফিি সমদয় 

ত্রত্রমথফসক বথস্তবথয়  

প্রফিদবে  মন্ত্রণথলদয় 

েথফখলকৃি  

সংখ্যথ ০.৫ লক্ষমাত্রা     ৪ ১০০  

অজযন     ৪ 

[২.৪.৩] সসবথ 

গ্রফহিথদেি মিথমি 

পফিবীক্ষ্  ব্যবস্থ 

র্থলুকৃি  

িথফিখ ০.৫ লক্ষমাত্রা     ৩১ রেভসম্বি, 

২০১৯  

১০০  

অজযন     ২৭ নভেম্বি, 

২০১৯  

[৩] আফি চক 

ও সম্পে 

ব্যবস্প থি 

উন্নয়  

[৩.১] বথদর্ট 

বথস্তবথয়দ  উন্নয়  

[৩.১.১] বথদর্ট 

বথস্তবথয়  পফিকল্প থ 

প্র ীি 

িথফিখ ০.৫ লক্ষমাত্রা ১৬ আগে, ১৯     ১৬ আগে, ১৯  ১০০   

অজযন ১৪ আগে, ১৯     ১৪ আগে, ১৯  

[৩.১.২] ত্রত্রমথফসক 

বথদর্ট বথস্তবথয়  

প্রফিদবে  েথফখলকৃি  

সংখ্যথ ০.৫ লক্ষমাত্রা     ৪ ১০০   

অজযন             ৪ 

[৩.২] বথফষ চক উন্নয়  

কম চসূফর্ (এফিফপ) 

বথস্তবথয়  

[৩.২.১] বথফষ চক উন্নয়  

কম চসূফর্ (এফিফপ) 

বথস্তবথফয়ি  

% ২ লক্ষমাত্রা     ১০০  

 

 

১০০ 

 

 

অজযন  

 

 

 

 

 

 ১০০ 

 

[৩.৩] অফিট আপফি 

ফ ষ্পফি কথর্ চক্রদমি 

উন্নয়  

[৩.৩.১] ফত্রপক্ষ্ীয় সিথয় 

ফ ষ্পফিি র্ন্য 

সুপথফিশকৃি অফিট 

আপফি 

% ০.৫ লক্ষমাত্রা     ৬০ ১০০  

অজযন     ৬০ 

[৩.৩.২] অফিট আপফি 

ফ ষ্পফিকৃি 

 

% ০.৫ লক্ষমাত্রা     ৫০ ১০০   

অজযন     ৫০ 

[৩.৪] স্থবি ও অস্থবি 

সম্পফিি হথল থগথে 

িথফলকথ প্রস্তুি কিথ 

[৩.৪.১] স্থবি সম্পফিি 

িথফলকথ হথল থগথেকৃি 

িথফিখ ০.৫ লক্ষমাত্রা     ০৩ ডফব্রুয়ারি, 

২০২০  

১০০  

অজযন     ২৭ োনুয়ারি, 

২০২০ 

[৩.৪.২] অস্থবি 

সম্পফিি িথফলকথ 

হথল থগথেকৃি 

িথফিখ ০.৫ লক্ষমাত্রা     ০৩ ডফব্রুয়ারি, 

২০২০ 

১০০  

অজযন     ২৭ োনুয়ারি, 

২০২০  



 

 

[৩.৫] ইন্টথিদ ট 

ফবলসহ ইউটিফলটি ফবল 

পফিদশথি 

[৩.৫.১] 

ফবফসফস/ফবটিফসএল-এি 

ইন্টথিদ ট ফবল 

পফিদশথফিি  

% ১ লক্ষমাত্রা     ১০০ ১০০  

অজযন     ১০০ 

[৩.৫.২] সটফলদিথ  ফবল 

পফিদশথফিি 

% ০.৫ লক্ষমাত্রা     ১০০ ১০০  

অজযন     ১০০ 

[৩.৫.৩] ফবদ্যযি ফবল 

পফিদশথফিি  

% ০.৫ লক্ষমাত্রা     ১০০ ১০০   

অজযন     ১০০ 

 


