
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০৮, ২০২৩

বাংলােদশ ভেটিরনাির কাউিল

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০৮, ২০২৩

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
ণগত মান স
ভেটিরনাির পশাজীবী
িনিত করা;

২৫

[১.১] ভেটিরনাির পশাজীবী রিজেশন
দান।

[১.১.১] রিজেশনত পশাজীবী সংা ১০ ৪৬০ ৪৪০ ৪২০ ৪০০ ৩৮০ ১০৯

[১.২] ভেটিরনাির াকস ক পিরদশ ন
ও তদারিক।

[১.২.১] পিরদশ নত াকস ক সংা ৫ ২২ ২১ ২০ ১৯ ১৮ ৮

[১.৩] ইিথকাল মানদ বাবায়ন। [১.৩.১] নিতকতা া পশাজীবী সংা ৫ ৪৬০ ৪৪০ ৪২০ ৪০০ ৩৮০ ১০৯

[১.৪] ভেটিরনাির াকস কে
িবনা্ে িচিকৎসা দান ।

[১.৪.১] িচিকৎসা দানত ািণ সংা ২ ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ৮৫০ ৮০০

[১.৫] ভেটিরনাির াকস কে
িবনাে কা দান।

[১.৫.১] কা দানত ািণ সংা ৩ ৪৫০০ ৪৪০০ ৪৩০০ ৪২০০ ৪১০০

২
ভেটিরনাির িশার
মান উয়ন করা;

১৫

[২.১] িবিভিস-এর িশার মানদ
বাবায়েন তদারিক

[২.১.১] তদারিকত িশা িতান সংা ৫ ৩ ২ ১ ১

[২.২] ভেটিরনাির িতান
পিরদশ ন/তদারিক।

[২.২.১] পিরদশ নত িতান সংা ৫ ৩ ২ ১

[২.৩] আসন সংা িেত উকরণ। [২.৩.১] উত িতান সংা ৫ ৩ ২ ১ ১

৩

কািরগির দতা স
ভেটিরনাির
াকশনার তির
করা;

১০ [৩.১] াকশনার আইিড কাড  দান। [৩.১.১] পিরচয়প া পশাজীবী সংা ১০ ৪৭৫ ৪৬৫ ৪৫৫ ৪৪৫ ৪৩৫ ১০৯

৪

ভেটিরনাির
পশাজীবীেদর
মােনায়েনর মােম
েসবা িনিত করা;

১০

[৪.১] ভেটিরনাির পশাজীবী/ইাণ 
িশাথেদর িশণ দান

[৪.১.১] িশণা ভেটিরনাির
পশাজীবী/ইাণ  িশাথ

সংা ৫ ২২৫ ২২০ ২১৫ ২১০ ২০৫ ১৩৩

[৪.২] ভেটিরনাির পশা ও িশার
মােনায়েনর জ সিমনার/কম শালা
আেয়াজন

[৪.২.১] সিমনার/কম শালায়
অংশহণকারী ভেটিরনাির পশাজীবী

সংা ৫ ৩৫০ ৩৪৫ ৩৩৫ ৩৩০ ৩২৫ ৫৫



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০৮, ২০২৩

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৫
ভেটিরনািরেত নারী
িশার সার;

১০

[৫.১] ভেটিরনাির িশার সাের নারী
িশাথেক আ করার জ পাার বা
িলফেলট িবতরণ।

[৫.১.১] পাার বা িলফেলট
িবতরণত িশা িতােনর সংা

সংা ৫ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৩

[৫.২] িশা িতােন উুকরণ সভা
আেয়াজন করা।

[৫.২.১] অিত উুকরণ সভা সংা ৫ ২ ১ ১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


