
বিওআরআই-এর িাবষ িক কর্ ি-সম্পাদন চুবি ২০২১-২২ এর  বিসসম্বর/২১ পর্ িন্ত অগ্রগবি প্রবিসিদন 
 

ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives)   

ক োউশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মোন 

(Weight of 

Strategic 

Objectives)  

 োর্ যক্রম  

(Activities)   

 ম যসম্পোদন সূচ  

(Performance 

Indicator)   

গণনা পদ্ধতি 

(Calculation 

method)  

এ   

(Unit)  

 ম যসম্পোদন 

সূচদ্দ র 

মোন 

(Weight 

of PI)  

প্রকৃত অর্যন লক্ষ্যমোত্রো/তনণ ণায়ক ২০২১-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

অর্যন মন্তব্য  

২০১৯

-২০ 

২০২০-

২১ 

অসোধোরণ 

(Excellent)  

অতত 

উত্তম 

(Very 

Good)  

উত্তম 

(Good)   

চলতত 

মোন 

(Fair)  

চলতত 

মোদ্দনর তনদ্দে 

(Poor)  

১০০%  ৯০% ৮০%  ৭০%  ৬০%  

1 2 3 4 ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 1২ 1৩ 1৪ 1৫ 1৬ 

 তিওআরআই এর ক ৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ    

১। সমুদ্র তিজ্ঞোন 

তিষয়  গদ্দিষণো 

 োর্ যক্রম গ্রহণ 

 

৩০ ১.১ ২০২১-২২ 

অর্ যিছদ্দর  সমুদ্দদ্রর 

তিতর্ যোল, 

ক তম যোল, 

তর্ওলতর্ যোল, 

িোয়লতর্ যোল, 

এনভোয়রনদ্দমন্টোল 

তিষদ্দয়  গদ্দিষণো 

প্র ল্প গ্রহণ ও 

গদ্দিষণো  রো   

১.১. সমুদ্দদ্রর 

তিতর্ যোল, 

ক তম যোল, 

তর্ওলতর্ যোল, 

িোয়লতর্ যোল, 

এনভোয়রনদ্দমন্টোল 

তিষদ্দয়  গদ্দিষণো 

প্র দ্দল্পর সংখ্যো  

সমতি  সংখ্যো  ১৫ ৫ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৮ এ সংক্রান্ত অতিস 

আদেশ জারী করা 

হদয়দে এবং 

ওদয়বসাইদে প্রকাশ 

করা হদয়দে। 

১.২ ২০২০-২১ 

অর্ যিছদ্দর গৃহীত 

প্র ল্পসমূদ্দহর 

গদ্দিষণোলব্দ 

িলোিল কে  

কহোল্ডোরদ্দদর 

অিতহত রণ 

১.২.১ গৃহীত 

প্র ল্পসমূদ্দহর 

গদ্দিষণোলব্দ 

িলোিল 

ওদ্দয়িসোইদ্দে 

প্র োশ   

সমতি  সংখ যো ১০ ২ ২ ৩ ২ ১ - - ৬  

১.৩ সমুদ্র 

সম্পতকণি 

(তবদ্যমান তসটিদজন 

চাে ণার অনুযায়ী) 

নমুনা তবদেষণ 

সসবা প্রোন 

১.৩.১ সমুদ্র 

সম্পতকণি নমুনা 

তবদেষণ সসবা 

প্রোন  

সমতি  সংখ যো ৫ ২ ২ ৩ ২ ১ - - ২  

২। সমুদ্র তিজ্ঞোন 

তিষয়  

গদ্দিষণোর 

সহোয়তো প্রদোন  

1০ ২.১ তিজ্ঞোনী ও এ 

সংতিষ্ট 

 ম য তযোদ্দদর 

প্রতশক্ষ্ণ প্রদোন    

২.১.১ প্রতশক্ষ্ণ 

প্রোপ্ত র্নিল 

সমতি  সংখ্যো  ৫ ৯ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১৫ ৮-৯ অদ্দটোির এ 

তিষদ্দয় এ টি 

প্রতশক্ষ্ণ আদ্দয়োর্ন 

 রো হদ্দয়দ্দছ। 

২.২ প্রতশক্ষ্ণ 

 োর্ যক্রদ্দমর 

িদ্দলোআপ কপ্রোগ্রোম 

আদ্দয়োর্ন 

২.২.১ আদ্দয়োতর্ত 

িদ্দলোআপ 

কপ্রোগ্রোদ্দমর সংখ্যো  

সমতি  সংখ্যো  

 

৫ ১ ১ ১ - - - -  ৩য় সকায়াে ণাদর 

আদয়াজন করা হদব। 

৩। সমুদ্র তিজ্ঞোন 

তিষয়   োর্ যক্রম 

র্নতপ্রয় রণ    

10  ৩.১ সমুদ্র তিজ্ঞোন 

তিষয়  কসতমনোর 

ও  ম যশোলো 

আদ্দয়োর্ন  

৩.১.১ আদ্দয়োতর্ত 

কসতমনোর/ ম যশোলো    

সমতি  সংখ্যো  5 ১ ১ ১ - - - - ১  



৩.২ সমুদ্র তিষয়  

তিতভন্ন সুতিধোতদ 

প্রচোর ও উদ্ভূদ্ধ রণ    

৩.৩.১ তলিদ্দলে 

তিতরণ এিং 

প্রততষ্ঠোদ্দনর 

ওদ্দয়িসোইে ও 

কিসবু  কপইর্ 

হোলনোগোদ রণ    

সমতি  সংখ্যো   5 ৫০০ ৫০০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫০০  

৪। আর্ য-

সোমোতর্  

উন্নয়দ্দন 

কে সইভোদ্দি 

সমুদ্র সম্পদ 

ব্যিহোদ্দরর 

প্রদদ্দক্ষ্প গ্রহণ  

10  ৪.১ আর্ য-সোমোতর্  

উন্নয়দ্দন গদ্দিষণোলব্ধ 

িলোিল কে  

কহোল্ডোরদ্দদর তন ে 

প্র োদ্দশর ব্যিস্থো 

গ্রহণ  

৪.১.১ গদ্দিষণোর 

িলোিল কে  

কহোল্ডোরদ্দদর ও 

ব্যিহোর োরীদ্দদর 

সোমদ্দন 

উপস্থোপদ্দনর র্ন্য 

আদ্দয়োতর্ত 

কসতমনোর  

সমতি  সংখ্যো  ১০ ১ ১ ১ - - - - ১ ৪ তিদসম্বর ২০২১ 

িাতরদে একটি 

সসতমনার আদয়াজন 

করা হদয়দে। 

5। সরকাতর 

কম ণচারীদের 

সক্ষমিার উন্নয়ন 

10 5.1 সমসামতয়ক 

তবষয় তনদয় লাতন ণং 

সসশন আদয়াজন 

৫.১.১ আদ্দয়োতর্ত 

লাতন ণং সসশদনর 

সংখ্যো 

সমতি  সংখ্যো  ১০ - - ৩ ২ ১ - -  জানুয়াতর /২২ মোদ্দস 

২ টি এিং  

কিব্রুয়োতর/২২ মোদ্দস 

১ টি লোতন যং কসশন 

আদ্দয়োর্ন  রো হদ্দি। 
 

   সুশাসন ও সংস্কারমূলক কম ণসম্পােদনর সক্ষত্র (মতিপতরষে তবভাগ কর্তণক তনর্ ণাতরি) 

ককৌশলগি উসেশ্য 

(Strategic Objectives) 

ককৌশলগি উসেসশ্যর 

র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রর্ 

(Activities) 

কর্ িসম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator)  

একক 

(Unit) 

কর্ িসম্পাদন 

সূচসকর র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষ্যর্াত্রার র্ান ২০২১-২২ অর্যন মন্তব্য  

অসাধারণ 

(Excellent) 

অবি উত্তর্ 

(Very 

Good) 

উত্তর্ 

(Good) 
চলবি র্ান 

(Fair) 

চলবির্াসনর  

বনসে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কায ণক্রদমর 

বাস্তবায়ন সজারোরকরণ 
৩০ 

১) শুদ্ধাচার কর্ মপররকল্পনা বাস্তবায়ন  

শুদ্ধাচার কম ণপতরকল্পনা বাস্তবাতয়ি সংখ্যা 10 ১ - - - - 

 ৪র্ ম ককায়ার্ মারর 

অগ্রগরি রনর্ ময় 

করা যারব।   

২) ই-গভর্ন্মান্স/উদ্ভাবন 

কর্ মপররকল্পনা বাস্তবায়ন 
ই-গভর্ন্মান্স/ উদ্ভাবন 

কর্ মপররকল্পনা বাস্তবাতয়ি 
সংখ্যা 10 ১ - - - - 

 ৪র্ ম ককায়ার্ মারর 

অগ্রগরি রনর্ ময় 

করা যারব।   

৩) িথ্য অরিকার কর্ মপররকল্পনা বাস্তবায়ন িথ্য অরিকার কর্ মপররকল্পনা 

বাস্তবারয়ি সংখ্যা 

3 

১ - - - - 

 ৪র্ ম ককায়ার্ মারর 

অগ্রগরি রনর্ ময় 

করা যারব।   

৪) অরভরযাগ প্ররিকার কর্ মপররকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

অরভরযাগ প্ররিকার 

কর্ মপররকল্পনা বাস্তবারয়ি 
সংখ্যা 

4 
১ - - - 

- 

 ৪র্ ম ককায়ার্ মারর 

অগ্রগরি রনর্ ময় 

করা যারব।   

৫) কসবাপ্রদান প্ররিশ্রুরি কর্ মপররকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

কসবাপ্রদান প্ররিশ্রুরি 

কর্ মপররকল্পনা বাস্তবারয়ি 
সংখ্যা 

3 
১ - - - 

- 

 ৪র্ ম ককায়ার্ মারর 

অগ্রগরি রনর্ ময় 

করা যারব।   

 


