
২০১৯-২০ অর্ থবছরেে বার্ষ থক কর্ থসম্পাদন চুর্ি (এর্িএ) এে ৩য় ত্রৈর্ার্সক অগ্রগর্ি প্রর্িরবদন 

দপ্তে/সংস্াাঃ বাংলারদশ ওশারনাগ্রার্িক র্েসার্ থ ইনর্িটিউট   

ককৌশলগি 

উরেশ্য 

কার্ থক্রর্ কর্ থসম্পাদন সূর্ক একক কর্ থসম্পাদরনে 

সূর্রকে র্ান 

লক্ষ্যর্াৈা 

২০২০-

২১ 

১র্ ত্রৈর্ার্সক 

(জুলাই-

কসরেম্বে/২০১৯) 

অর্থন 

২য় ত্রৈর্ার্সক 

(অরটাবে/২০১৯-

র্িরসম্বে/২০১৯) 

অর্থন 

৩য় ত্রৈর্ার্সক 

অর্থন   

(র্ানুয়ার্ে-

র্ার্ থ/২০২০) 

৩য় ককায়াট থাে 

ির্ থন্ত কর্াট 

অর্থন 

(৭+৮+৯) 

অর্থরনে 

হাে 

র্ন্তব্য 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.   

১। সমুদ্র 

বিজ্ঞান 

বিষয়ক 

গবিষণা 

কার্ যক্রম গ্রহণ 

১.১ সমুদ্রের ফিফিক্যাল, 

কক্ফিক্যাল, 

ফিওলফিক্যাল, 

বায়লফিক্যাল, 

ইনভাইরনদ্রিন্টাল 

ফবষদ্রয়  ফরসার্ চ ও 

কেদ্রভলপদ্রিন্ট প্রক্ল্প 

গ্রহণ ও গদ্রবষণা ক্রা   

১.১.১ সমুদ্রের 

ফিফিক্যাল, কক্ফিক্যাল, 

ফিওলফিক্যাল, 

বায়লফিক্যাল, 

ইনভাইরনদ্রিন্টাল ফবষদ্রয়   

ফরসার্ চ ও কেদ্রভলপদ্রিন্ট  

প্রক্ল্প  

সংখ্যা ২০ লক্ষ্যর্াৈা  5   5 ১০০  

অর্থন  5   5 

১.২ গবিষণালব্দ 

ফলাফল স্টেক 

স্টহাল্ডারবের 

অিবহতকরণ 

১.২.১ রিসার্ চ ও 

ডেভেলপভেন্ট  প্রকবের 

ফলাফল ওবয়িসাইবে 

প্রকাশ   

সংখ্যা ৮ লক্ষ্যর্াৈা 2   2 ১০০   

অর্থন 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 সমৃদ্ধকিণ 

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 

parameter, marine 

species 

identification )   
প্রদান ও উক্ত তথ্য 

সংিক্ষণ 

সংখ্যা ২ লক্ষ্যর্াৈা  2  ২ 50  

অর্থন  1  ১   



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 50   

অেচন   6  6  

২.২ প্রবশক্ষণ কার্ যক্রবমর 

ফবলাআপ  

২.২.১ প্রবশক্ষণ সময়   েনঘন্টা ১০ লক্ষযোত্রা        

অর্থন     

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   

অেচন      

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] 

কর্ থসম্পাদরন 

গর্িশীলিা 

আনয়ন ও 

কসবাে র্ান 

বৃর্ি 

 

 

 

 

 

 

 

 

[১.১] দপ্তে/সংস্ায় ই-

িাইর্লং িির্ি 

বাস্তবায়ন 

[১.১.১] সকল শাখায় ই-

নর্র্ ব্যবহাে 

% ১ লক্ষযোত্রা     100 100  

অেচন     100 

[১.১.২] ই-িাইরল নর্র্ 

র্নষ্পর্িকৃি 

% ১ লক্ষযোত্রা    70 100  

অেচন     70 

[১.১.৩] ই-িাইরল িৈ 

র্ার্েকৃি 

% ১ লক্ষযোত্রা     60 100  

অেচন     60 

[১.২] দপ্তর/সংস্থাক্র্তচক্ 

ফেফিটাল কসবা র্ালু 

ক্রা  

[১.২.১] ন্যযনির্ একটি 

নতুন র্ির্র্টাল কসবা 

র্ালুকৃি 

িার্েখ ১ লক্ষযোত্রা     15 ডফব্রুয়ারি, 

২০২০  

  

অেচন      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[১.৩] দপ্তে/সংস্াকর্তথক 

উদ্ভাবনী উরযাগ /ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন 

[১.৩.১] ন্যন্যির্ একটি 

নতুন উদ্ভাবনী উরযাগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প র্ালুকৃি 

িার্েখ ১ লক্ষযোত্রা     ১১ োর্ চ, ২০২০   

অেচন       

[১.৪] কসবা সহর্র্কেণ 

 

 

 

[১.৪.১]  ন্যন্যির্ একটি 

কসবা সহর্র্িকেণ 

প্ররসস ম্যািসহ সেকার্ে 

আরদশ র্ার্েকৃি  

িার্েখ 

 

 

 

 

০.৫ 

 

 

লক্ষযোত্রা   

 

 

 

১৫ অভটািি, 

২০১৯ 

 ১৫ অভটািি, 

২০১৯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

অেচন   ১০ অভটািি, 

২০১৯ 

 ১০ অভটািি, 

২০১৯ 

[১.৪.২] কসবা 

সহর্র্কেণ অর্িরক্ষ্রৈ 

বাস্তবার্য়ি 

িার্েখ ০.৫ লক্ষযোত্রা     ১৫ এরপ্রল, 

২০২০  

  

অেচন      

[১.৫] র্িআেএল শুরুে 

২ র্াস পূরব থ সংর্িষ্ট 

কর্ থর্ােীে র্িআেএল ও 

ছুটি নগদায়নিৈ র্ােী 

কো  

[১.৫.১] র্িআেএল 

আরদশ র্ার্েকৃি 

% ০.৫ লক্ষযোত্রা     ১০০ ১০০  

অেচন     ১০০ 

[১.৫.২] ছুটি নগদায়নিৈ 

র্ার্েকৃি 

% ০.৫ লক্ষযোত্রা     ১০০ ১০০  

অেচন     ১০০ 

[১.৬] শন্য িরদে 

র্বিেীরি র্নরয়াগ প্রদান 

 

[১.৬.১] র্নরয়াগ প্রদারনে 

র্ন্য র্বজ্ঞর্প্ত র্ার্েকৃি 

% ০.৫ লক্ষযোত্রা     ৮০ ১০০  

অেচন     ৮০  

[১.৬.২] র্নরয়াগ 

প্রদানকুি 

 

 

% ০.৫ লক্ষযোত্রা     ৮০    

অেচন      

[১.৭] র্বভাগীয় র্ার্লা 

র্নষ্পর্ি’ 

[১.৭.১] র্বভাগীয় র্ার্লা 

র্নষ্পর্িকৃি 

% ১ লক্ষযোত্রা     ১০০ ১০০  

অেচন     ১০০ 

[১.৮] িথ্য বািায়ন 

হালনাগাদকেণ 

[১.৮.১] সকল িথ্য 

হালনাগাদকৃি 

% ১ লক্ষযোত্রা     ১০০ ১০০  

অেচন     ১০০ 

 

[২] দাপ্তফরক্ 

ক্ি চক্াদ্রে 

স্বচ্ছতা বৃফি 

[২.১] বার্ষ থক 

কর্ থসম্পাদন চুর্ি 

বাস্তবায়ন 

[২.১.১] সেকার্ে 

কর্ থসম্পাদন ব্যবস্ািনা 

সংক্রান্ত প্রর্শক্ষ্ণসহ 

অন্যান্য র্বষরয় প্রর্শক্ষ্ণ 

িনঘন্টা ১ লক্ষযোত্রা     ৬০ ১০০  

অেচন     ৬০ 



ও 

িবাবফদফহতা 

ফনফিতক্রণ 

আরয়ার্র্ি 

[২.১.২] বার্ষ থক 

কর্ থসম্পাদন চুর্িে 

সকল প্রর্িরবদন 

অনলাইরন দার্খলকৃি 

সংখ্যা ১ লক্ষযোত্রা     ৪ ৭৫   

অেচন     ৩  

[২.১.৩] এর্িএ টিরর্ে 

র্ার্সক সভাে র্সিান্ত 

বাস্তবার্য়ি 

% ০.৫ লক্ষযোত্রা     ১০০  

 

১০০  

 

 

অেচন     ১০০ 

[২.১.৪] র্াঠ ির্ থারয়ে 

কার্ থালরয়ে ২০১৯-২০ 

অর্ থবছরে বার্ষ থক 

কর্ থসম্পাদন চুর্িে 

অি থবার্ষ থক মূল্যায়ন 

প্রর্িরবদন ির্ থারলার্নারন্ত 

িলাবিথক (feedback) 

প্রদি 

িার্েখ ০.৫ লক্ষযোত্রা       র্াঠ 

ির্ থারয় 

ককান 

কার্ থালয় 

কনই 

অেচন      

[২.২] র্ািীয় শুিার্াে 

ককৌশল ও িথ্য অর্িকাে 

বাস্তবায়ন  

[২.২.১] র্ািীয় শুিার্াে 

কর্ থির্েকল্পনা 

বাস্তবার্য়ি 

% ১ লক্ষযোত্রা     ১০০ ১০০  

অেচন     ১০০ 

[২.২.২] ২০১৮-১৯ 

অর্ থবছরেে বার্ষ থক 

প্রর্িরবদন ওরয়বসাইরট 

প্রকার্শি  

িার্েখ ১ লক্ষযোত্রা  ১৫ অভটািি, 

২০১৯  

  ১৫ অভটািি, 

২০১৯  

১০০  

অেচন  ২২ জুলাই, 

২০১৯  

  ২২ জুলাই, 

২০১৯  

 [২.৩] অর্ভরর্াগ 

প্রর্িকাে ব্যবস্া 

বাস্তবায়ন  

[২.৩.১] র্নর্দি সর্রয়ে 

র্রে অর্ভরর্াগ 

র্নস্পর্িকৃি  

% ০.৫ লক্ষযোত্রা     ১০০ ১০০  

অেচন     ১০০ 

[২.৩.২] অর্ভরর্াগ 

র্নস্পর্ি সংক্রান্ত র্ার্সক 

প্রর্িরবদন র্ন্ত্রণালরয় 

দার্খলকৃি  

সংখ্যা ০.৫ লক্ষযোত্রা       

অেচন      

[২.৪] কসবা প্রদান 

প্রর্িশ্রুর্ি 

হালনাগাদকেণ ও 

বাস্তবায়ন  

[২.৪.১] কসবা প্রদান 

প্রর্িশ্রুর্ি হালনাগাদকৃি   

% ১ লক্ষমাত্রা    ৯০ ১০০  

অজযন    ৯০ 

[২.৪.২] র্নি থার্েি সর্রয় 

ত্রৈর্ার্সক বাস্তবায়ন 

প্রর্িরবদন র্ন্ত্রণালরয় 

দার্খলকৃি  

সংখ্যা ০.৫ লক্ষমাত্রা    ৪ ৭৫ 

অজযন    ৩ 



[২.৪.৩] কসবা 

গ্রর্হিারদে র্িার্ি 

ির্েবীক্ষ্ন ব্যবস্া 

র্ালুকৃি  

িার্েখ ০.৫ লক্ষমাত্রা    ৩১ রেভসম্বি, 

২০১৯  

১০০  

অজযন    ২৭ নভেম্বি, 

২০১৯  

[৩] আর্র্ থক 

ও সম্পদ 

ব্যবস্িনাে 

উন্নয়ন 

[৩.১] বারর্ট 

বাস্তবায়রন উন্নয়ন 

[৩.১.১] বারর্ট 

বাস্তবায়ন ির্েকল্পনা 

প্রনীি 

িার্েখ ০.৫ লক্ষমাত্রা ১৬ আগে, ১৯    ১৬ আগে, ১৯  ১০০   

অজযন ১৪ আগে, ১৯    ১৪ আগে, ১৯  

[৩.১.২] ত্রৈর্ার্সক 

বারর্ট বাস্তবায়ন 

প্রর্িরবদন দার্খলকৃি  

সংখ্যা ০.৫ লক্ষমাত্রা    ৪ ৫০  

অজযন    ২  

[৩.২] বার্ষ থক উন্নয়ন 

কর্ থসূর্র্ (এর্ির্ি) 

বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বার্ষ থক উন্নয়ন 

কর্ থসূর্র্ (এর্ির্ি) 

বাস্তবার্য়ি  

% ২ লক্ষমাত্রা    ১০০  

 

 

১০০ 

 

 

অজযন  

 

 

 

 

 

১০০ 

 

[৩.৩] অর্িট আির্ি 

র্নষ্পর্ি কার্ থক্ররর্ে 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] র্ৈিক্ষ্ীয় সভায় 

র্নষ্পর্িে র্ন্য 

সুিার্েশকৃি অর্িট 

আির্ি 

% ০.৫ লক্ষমাত্রা    ৬০   

অজযন    ৬০ 

[৩.৩.২] অর্িট আির্ি 

র্নষ্পর্িকৃি 

 

% ০.৫ লক্ষমাত্রা    ৫০   

অজযন    ৫০ 

[৩.৪] স্াবে ও অস্াবে 

সম্পর্িে হালনাগাদ 

িার্লকা প্রস্তুি কো 

[৩.৪.১] স্াবে সম্পর্িে 

িার্লকা হালনাগাদকৃি 

িার্েখ ০.৫ লক্ষমাত্রা    ০৩ ডফব্রুয়ারি, 

২০২০  

১০০  

অজযন    ২৭ োনুয়ারি, 

২০২০ 

[৩.৪.২] অস্াবে 

সম্পর্িে িার্লকা 

হালনাগাদকৃি 

িার্েখ ০.৫ লক্ষমাত্রা    ০৩ ডফব্রুয়ারি, 

২০২০ 

১০০  

অজযন    ২৭ োনুয়ারি, 

২০২০  

 

[৩.৫] ইন্টােরনট 

র্বলসহ ইউটির্লটি র্বল 

ির্েরশাি 

[৩.৫.১] 

র্বর্সর্স/র্বটির্সএল-এে 

ইন্টােরনট র্বল 

ির্েরশার্িি  

% ১ লক্ষমাত্রা    ১০০ ১০০  

অজযন    ১০০ 

[৩.৫.২] কটর্লরিান র্বল 

ির্েরশার্িি 

% ০.৫ লক্ষমাত্রা    ১০০ ১০০  

অজযন    ১০০ 

[৩.৫.৩] র্বদ্যযি র্বল 

ির্েরশার্িি  

% ০.৫ লক্ষমাত্রা    ১০০ ১০০   

অজযন    ১০০ 



 


