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স্মারক নাং-৩৯.০৮.০০০০.০০৯.০৫.০০২.২০-২৮১                                 তাবরখঃ ০4/০4/২০২১খ্রি.        

 

ববষয়ঃ  বাাংলাদেশ ওশাদ াগ্রাফিক ফিসার্ চ ই ফিটিউট এি ২০২০-২১ অর্ চবছদরর বাবষ চক কম চসম্পােন চুবির 

(এবিএ) ৩য় ত্রৈমাবসক (মার্ চ/২১ ির্ চন্ত) বাস্তবায়ন অগ্রগবত প্রবতদবেন প্রেিণ েসদে।    

 

উপর্যকু্ত খ্রিষয়ের প্রেখ্রিয়ে সদে অিগখ্রের জন্য জানায়না যায়ে প্রয, বাাংলাদেশ ওশাদ াগ্রাফিক ফিসার্ চ 

ই ফিটিউট এি ২০২০-২১ অর্িুছয়রর িাখ্রষকু কর্সুম্পাদন চুখ্রক্তর (এখ্রপএ) ৩ে ত্রৈর্াখ্রসক (র্ার্/ু২১ পযনু্ত) 

িাস্তিােন অগ্রগখ্রে েখ্রেয়িদন সদে পরিেী ব্যিস্থা গ্রহয়ের জন্য এেদসয়ে সাংযুক্ত কিা হদলা।   

 

সাংযুফক্তিঃ বর্ চ ামদে ৪ (র্াি) পাো।  

 

 

 

 (প্র াোঃ শফিকুি িহ া )  

যুগ্মসফর্ব  

মহািবরর্ালক (অবতবরি োবয়ত্ব)  

বাাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাবিক বরসার্ চ ইনবিটিউট  

ফসফ য়ি সফর্ব  

ফবজ্ঞা  ও প্রযুফক্ত মন্ত্রর্ালয়  

বাাংলাদেশ সফর্বালয়, ঢাকা।  

[দৃফি আকর্ চর্িঃ উপসফর্ব, অফিশাখা-৩, ফবজ্ঞা  ও প্রযুফক্ত মন্ত্রর্ালয়] 

 

 

 

“য়েখ হাখ্রসনার দেনু, সি র্ানুয়ষর উন্নেন”  

  

“সমুয়ে অনুসন্ধান, প্রদয়ের কল্যাে” 
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বাাংলাদেশ ওশাদনাগ্রাফিক ফিসার্ চ ইনফিটিউট এি ২০২০-২১ অর্ চবছদিি বাফষ চক কর্ চসম্পােন চুফিি (এফিএ) ৩য় ত্রৈর্াফসক 

(র্ার্ চ/২১ ির্ চন্ত) বাস্তবায়ন অগ্রগফি প্রফিদবেন 

ককৌশলগি 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগি 

উদেদশ্যি 

র্ান 
(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কার্ চক্রর্ 

(Activities) 

কর্ চসম্পােন 

সূর্ক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্ চসম্পােন 

সূর্দকি র্ান 

(Weight of 

PI) 

লক্ষ্যর্াৈা/ 

অর্চন 

লক্ষ্যর্াৈা/ফনর্ চায়ক ২০২০-২১ 

 

 

অসাধাির্ অফিউত্তর্ উত্তর্ র্লফি 

র্ান 

র্লফি 

র্াদনি 

ফনদে 

সদন্তাষর্নক 

নয় 

অফর্চি 

র্ান 

র্ন্তব্য 

 
১০০ % ৯০ % ৮০ % ৭০ % ৬০ %  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 ফবওআিআই এি ককৌশলগি উদেশ্যসমূহ  

১। সমুদ্র বিজ্ঞান 

বিষয়ক গবিষণা 

কার্ যক্রম গ্রহণ 

 

৩০ ১.১ ২০২০-২১ অর্ যিছবে  

সমুদেি ফিফর্কযাল, 

ককফর্কযাল, 

ফর্ওলফর্কযাল, 

বায়লফর্কযাল, 

এনভায়িনদর্ন্টাল ফবষদয়  

ফিসার্ চ ও কেদভলিদর্ন্ট 

প্রকল্প  

গ্রহর্ ও গদবষর্া কিা   

১.১.১ সমুদেি 

ফিফর্কযাল, 

ককফর্কযাল, 

ফর্ওলফর্কযাল, 

বায়লফর্কযাল, 

এনভায়িনদর্ন্টাল 

ফবষদয়  গৃহীি ফিসার্ চ ও 

কেদভলিদর্ন্ট  প্রকদল্পি 

সাংখ্যা 

সাংখ্যা ১৫ লক্ষ্যর্াৈা ৫ ৪ ৩ ২ ১   গদবষর্া প্রকল্প গ্রহর্ কিা 

হদয়দছ এবাং বাস্তবায়দনি 

র্ন্য কার্ চক্রর্ র্লর্ান 

আদছ। 

অর্চন ৫      

১.২ ২০১৯-২০ অর্ যিছবে 

গৃহীত প্রকল্পসমূবহে 

গবিষণালব্দ ফলাফল 

স্টেক স্টহাল্ডােবেে 

অিবহতকেণ 

 

 

 

১.২.১ ২০১৯-২০ 

অর্ যিছবে গৃহীত 

প্রকল্পসমূবহে 

গবিষণালব্দ ফলাফল 

ওবয়িসাইবে প্রকাশ   

সাংখ্যা ১০ লক্ষ্যর্াৈা ৩ ২ ১ ০ ০ ০ 

 প্রকল্পসমূদহি গদবষর্ালব্দ 

িলািল ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ  কিা হদয়দছ। 

 

অর্চন ৩      

 

 

 

 

 

 

 

১.৩ সমুদ্র সম্পবকযত 

(বিদ্যমান বসটিবেন 

চাে যাে অনুর্ায়ী) নমুনা 

বিবেষণ স্টসিা (স্টর্মন, 

water parameter, 

sediment parameter, 

physical parameter, 

marine species                                                                         
identification) প্রোন  

১.৩.১  সমুদ্র সম্পবকযত 

নমুনা বিবেষণ স্টসিা 

(স্টর্মন, water 

parameter, 

sediment 

parameter, 

physical 

parameter, marine 

species 

identification)  

প্রোন  

সাংখ্যা ২ লক্ষ্যর্াৈা 

 

৩ ২ ১ ০ ০ ০  িলািল ফবদেষর্ কিাি 

র্ন্য ০৩ টি আদবেন 

িাওয়া র্ায় এবাং িা 

র্র্াসর্দয় আদবেনকািীদক 

প্রোন কিা হদয়দছ। 

অর্চন ৩       
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ককৌশলগি 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগি 

উদেদশ্যি 

র্ান 
(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কার্ চক্রর্ 

(Activities) 

কর্ চসম্পােন 

সূর্ক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্ চসম্পােন 

সূর্দকি র্ান 

(Weight of 

PI) 

লক্ষ্যর্াৈা/ 

অর্চন 

লক্ষ্যর্াৈা/ফনর্ চায়ক ২০২০-২১ 

 

 

অসাধাির্ অফিউত্তর্ উত্তর্ র্লফি 

র্ান 

র্লফি 

র্াদনি 

ফনদে 

সদন্তাষর্নক 

নয় 

অফর্চি 

র্ান 

র্ন্তব্য 

 
১০০ % ৯০ % ৮০ % ৭০ % ৬০ %  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

২। সমুদ্র বিজ্ঞান 

বিষয়ক গবিষণাে 

সহায়তা প্রোন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৫ ২.১ বিজ্ঞানী ও এ 

সংবেষ্ট কম যকতযাবেে 

প্রবশক্ষণ প্রোন    

২.১.১ প্রবশক্ষণ প্রাপ্ত 

েনিল 

সাংখ্যা ১৫ লক্ষ্যর্াৈা ১২ ৮ ৭ ৬ ৫   ০৩/১২/২০২০ খ্ীীঃ িাফিদে 

“Safe Use of Laboratory 

Ventilation Equipment 

(Biosafety, Fume Hood, 

and Laminar Air Flow 

Cabinets”  শীষ চক প্রফশক্ষ্র্ 

আদয়ার্ন কিা হদয়দছ। 

অর্চন ১৫      

২.২ প্রবশক্ষণ কার্ যক্রবমে 

ফবলাআপ স্টপ্রাগ্রাম 

আবয়ােন।  

২.২.১ আবয়াবেত 

ফবলাআপ স্টপ্রাগ্রাবমে 

সংখ্যা  

সাংখ্যা ১০ 

 

লক্ষ্যর্াৈা ১ ০ ০ ০ ০   ২৪-২৮ র্ানুয়াফি ২০২১ 

খ্ীীঃ িাফিদে “Data 

analysis using Python” 

শীষ চক প্রফশক্ষ্র্ আদয়ার্ন 

কিা হদয়দছ। 

অর্চন ১      

 ৩। সমুদ্র বিজ্ঞান 

বিষয়ক কার্ যক্রম 

েনবপ্রয়কেণ    

 

 

১০ ৩.১ সমুদ্র বিজ্ঞান 

বিষয়ক স্টসবমনাে ও 

কম যশালা আবয়ােন  

৩.১.১ আবয়াবেত 

স্টসবমনাে/কম যশালা    

সাংখ্যা ৫ লক্ষ্যর্াৈা ১ ০ ০ ০ ০   এফপ্রল/২১ র্াদস  একটি সী 

উইে সম্পফকচি কর্ চশালা 

আদয়ার্দনি উদযাগ 

র্লর্ান  আদছ। 

অর্চন       

৩.২ সমুদ্র বিষয়ক বিবিন্ন 

সুবিধাবে প্রচাে ও  

উদূ্ভদ্ধকেণ    

৩.৩.১ বলফবলে  

বিতেণ এিং  

প্রবতষ্ঠাবনে ওবয়িসাইে 

ও স্টফসবুক স্টপইে 

হালনাগােকেণ    

সাংখ্যা ৫ লক্ষ্যর্াৈা ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০   ওদয়বসাইট ও কিসবুক 

কিইর্ ফনয়ফর্ি  হালনাগাে 

কিা হয়।    

অর্চন ৫০০ 

 

     

৪। আর্ য-

সামাবেক উন্নয়বন 

স্টেকসইিাবি 

সমুদ্র সম্পে 

ব্যিহাবেে 

প্রেবক্ষপ গ্রহণ  

 

 

10  ৪.১ আর্ য-সামাবেক  

উন্নয়বন গবিষণালব্ধ 

ফলাফল স্টেক  

স্টহাল্ডােবেে বনকে  

প্রকাবশে ব্যিস্থা গ্রহন।  

৪.১.১ গবিষণাে  

ফলাফল স্টেক 

স্টহাল্ডােবেে ও 

ব্যিহােকােীবেে  

সামবন উপস্থাপবনে  

েন্য আবয়াবেত 

স্টসবমনাে  

সাংখ্যা ১০ লক্ষ্যর্াৈা ১ ০  ০ ০   ২৮ র্ার্ চ ২০২১ িাফিদে 

একটি কসফর্নাি আদয়ার্ন 

কিা হদয়দছ। 

 
অর্চন ১      

 আবফশ্যক ককৌশলগি উদেশ্য 

 

 

 [১] োপ্তফিক 

কর্ চকাদে স্বচ্ছিা 

বৃফি ও র্বাবফেফহ 

ফনফিিকির্ 

১০ [১.১] ই-িাইফলাং িিফি 

বাস্তবায়ন 

[১.১.১] এফিএ’ি 

সকল ত্রৈর্াফসক 

প্রফিদবেন 

ওদয়বসাইদট প্রকাফশি 

সাংখ্যা 

২ লক্ষ্যর্াৈা ৪ - - - -   ০৪/০৪/২০২১ খ্ীীঃ ৩য় 

ত্রৈর্াফসক প্রফিদবেন 

প্রকাশ কিা হদয়দছ। 

 

অর্চন 

 

 

৩      
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ককৌশলগি 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগি 

উদেদশ্যি 

র্ান 
(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কার্ চক্রর্ 

(Activities) 

কর্ চসম্পােন 

সূর্ক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্ চসম্পােন 

সূর্দকি র্ান 

(Weight of 

PI) 

লক্ষ্যর্াৈা/ 

অর্চন 

লক্ষ্যর্াৈা/ফনর্ চায়ক ২০২০-২১ 

 

 

অসাধাির্ অফিউত্তর্ উত্তর্ র্লফি 

র্ান 

র্লফি 

র্াদনি 

ফনদে 

সদন্তাষর্নক 

নয় 

অফর্চি 

র্ান 

র্ন্তব্য 

 
১০০ % ৯০ % ৮০ % ৭০ % ৬০ %  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 

[১.১.২] এফিএ টিদর্ি 

র্াফসক সভা অনুফিি 
সাংখ্যা 

১ লক্ষ্যর্াৈা ১২ ১১ - - - - ২৪/০৩/২০২১ খ্ীীঃ 

িাফিদে এফিএ টিদর্ি 

সভা অনুফিি হয়। অর্চন ৯      

[১.২] শুিার্াি/উত্তর্ 

র্র্ চাি ফবষদয় 

অাংশীর্নদেি সদে 

র্িফবফনর্য় 

[১.২.১] র্িফবফনর্য় 

সভা অনুফিি 

সাংখ্যা 

২ লক্ষ্যর্াৈা ২ ১ - - - -  ২২ কিব্রুয়ািী/২১ র্াদস 

র্িফবফনর্য় সভা অনুফিি 

হয়। অর্চন ২      

[১.৩] অফভদর্াগ প্রফিকাি 

ব্যবস্থা ফবষদয়  

কসবাগ্রহীিা 

/অাংশীর্নদেি 

অবফহিকির্ 

[১.৩.১] অবফহিকির্ 

সভা আদয়াফর্ি 
সাংখ্যা 

১ লক্ষ্যর্াৈা ২ ১ - - - -  ২৩ র্ার্ চ ২০২১ িাফিদে 

অবফহিকির্ সভা 

অনুফিি হয়। 

 অর্চন ২      

[১.৪] কসবা প্রোন 

প্রফিশ্রুফি ফবষদয়  

কসবাগ্রহীিাদেি 

অবফহিকির্  

[১.৪.১] অবফহিকির্ 

সভা আদয়াফর্ি 

         

সাংখ্যা 

২ লক্ষ্যর্াৈা ২ ১ - - - -  র্লফি এফপ্রল/২১ র্াদস 

িিবিী অবফহিকির্ সভা 

অনুফিি হদব। 

 

অর্চন ১       

[১.৫] িথ্য বািায়ন 

হালনাগাে সাংক্রান্ত 

ত্রৈর্াফসক প্রফিদবেন 

উর্ধ্চিন কর্তচিদক্ষ্ি 

ফনকট কপ্রির্ 

[১.৫.১] ত্রৈর্াফসক 

প্রফিদবেন কপ্রফিি 
 সাংখ্যা  

২ লক্ষ্যর্াৈা ৪ ৩       

অর্চন ৩       

[২] কর্ চসম্পােদন 

গফিশীলিা 

আনয়ন ও কসবাি 

র্ান বৃফি 

 

৯ 

[২.১]ই-নফর্ বাস্তবায়ন [২.১.১] ই-নফর্দি 

কনাট ফনষ্পফত্তকৃি 
% 

২ লক্ষ্যর্াৈা ৭০ ৬০ ৫০ - - -  ৪র্ চ ককায়াট চাদি প্রফিদবেন 

কপ্রির্ কিা হদব। অর্চন       

 [২.২] ফেফর্টাল কসবা  

র্ালুকির্ 

 [২.২.১] একটি নতুন 

ফেফর্টাল কসবা র্ালুকৃি 

িাফিে ২ লক্ষ্যর্াৈা 
১৫-২-২১ ১৫-৩-২১ ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - - 

 অভযন্তিীর্ র্ানবাহদনি ই-

ফিক্যযইফর্শন ফসদির্ 

র্ালুকির্ 
অর্চন ১৪-২-২১      

[২.৩] কসবা সহফর্কির্ [২.৩.১] একটি  

সহফর্কৃি কসবা 

অফধদক্ষ্দৈ বাস্তবাফয়ি 

িাফিে 

২ লক্ষ্যর্াৈা ২৫-২-২১ ২৫-৩-২১- ২৫-৪-২১ ২৫-৫-২১ - -  অভযন্তিীর্ ইন্টািকর্ কসবা 

র্ালুকির্ 
অর্চন ২৩-২-২১      
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ককৌশলগি 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগি 

উদেদশ্যি 

র্ান 
(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কার্ চক্রর্ 

(Activities) 

কর্ চসম্পােন 

সূর্ক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্ চসম্পােন 

সূর্দকি র্ান 

(Weight of 

PI) 

লক্ষ্যর্াৈা/ 

অর্চন 

লক্ষ্যর্াৈা/ফনর্ চায়ক ২০২০-২১ 

 

 

অসাধাির্ অফিউত্তর্ উত্তর্ র্লফি 

র্ান 

র্লফি 

র্াদনি 

ফনদে 

সদন্তাষর্নক 

নয় 

অফর্চি 

র্ান 

র্ন্তব্য 

 
১০০ % ৯০ % ৮০ % ৭০ % ৬০ %  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[২.৪] কর্ চর্ািীদেি 

প্রফশক্ষ্র্ প্রোন 

[২.৪.১] প্রদিযক  

কর্ চর্াফিি র্ন্য 

প্রফশক্ষ্র্ আদয়াফর্ি 

র্নঘন্টা 

১ লক্ষ্যর্াৈা ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৫০ -  ২১-২৪ কসদেম্বি ২০২০ 

ির্ চন্ত প্রফশক্ষ্দর্ি 

আদয়ার্ন কিা হদয়দছ। অর্চন ৮০      

[২.৪.২] ১০র্ কগ্রে ও 

িদুর্ধ্চ প্রদিযক 

কর্ চর্ািীদক এফিএ 

ফবষদয়  প্রেত্ত প্রফশক্ষ্র্ 

র্নঘন্টা 

১ লক্ষ্যর্াৈা ৫ ৪ - - - -  ফেদসম্বি র্াদসি ১র্ 

সপ্তাদহ  এ সাংক্রান্ত ০১ টি 

প্রফশক্ষ্র্ আয়র্ন কিা 

হদব। 

অর্চন ৩০       

[২.৫] এফিএ বাস্তবায়দন 

প্রদনােনা প্রোন 

[২.৫.১] নুযনির্ একটি 

আওিাধীন েপ্তি/ 

একর্ন কর্ চর্ািীদক 

এফিএ বাস্তবায়দনি র্ন্য 

প্রদনােনা প্রোনকৃি 

সাংখ্যা 

১ লক্ষ্যর্াৈা ১ - - - - -  ৪র্ চ ককায়াট চাদি প্রদর্ােনা 

প্রোন  কিা হদব। 
অর্চন       

 [৩] আফর্ চক ও 

সম্পে ব্যবস্থািনাি 

উন্নয়ন 

 

 

 

৬ 

[৩.১] বাফষ চক ক্রয় 

িফিকল্পনা বাস্তবায়ন [৩.১.১] ক্রয় িফিকল্পনা 

অনুর্ায়ী ক্রয় সম্পাফেি 
% 

১ লক্ষ্যর্াৈা ১০০ ৯০ ৮০ - - -  বাস্তবায়ন কার্ চক্রর্ 

র্লর্ান আদছ, ৪র্ চ 

ককায়াট চাদি প্রফিদবেন 

কপ্রির্ কিা হদব। 

অর্চন       

[৩.২] বাফষ চক উন্নয়ন 

কর্ চসূফর্ (এফেফি)/বাদর্ট 

বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বাফষ চক উন্নয়ন 

কর্ চসূফর্ (এফেফি) 

/বাদর্ট বাস্তবাফয়ি 

% ২ 
লক্ষ্যর্াৈা ১০০ ৯০ ৮০ - - -  ককান উন্নয়ন প্রকল্প 

র্লর্ান নাই। 
 অর্চন       

 [৩.৩] অফেট আিফত্ত 

ফনষ্পফত্ত কার্ চক্রদর্ি 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] িলাবিচক 

(feedback) প্রেত্ত 

% ১ 

 

লক্ষ্যর্াৈা ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - -  বাস্তবায়দনি উদযাগ 

র্লর্ান আদছ। অর্চন       

[৩.৩.২] অফেট আিফত্ত 

ফনষ্পফত্তকৃি 
% ১ 

লক্ষ্যর্াৈা ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ -   বাস্তবায়দনি উদযাগ 

র্লর্ান আদছ। 
অর্চন        

 [৩.৪] হালনাগােকৃি 

স্থাবি ও অস্থাবি 

সম্পফত্তি িাফলকা 

র্ন্ত্রর্ালয়/ফবভাদগ কপ্রির্ 

[৩.৪.১] হালনাগােকৃি 

স্থাবি ও অস্থাবি 

সম্পফত্তি িাফলকা 

র্ন্ত্রর্ালয়/ফবভাদগ 

কপ্রফিি 

িাফিে ১ 

লক্ষ্যর্াৈা 
১৫-১২-২০ ১৫-০১-২১ ১৫-২-২১ - -  

  ১৫-১২-২০২০ িাফিদে এ 

সাংক্রান্ত ১ টি িাফলকা  

কপ্রির্ কিা হদয়দছ। 
অর্চন ১৫-১২-২০      

 


