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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

িষ িনভ র বাংলােদেশর অথ ৈনিতক উয়েন মৎ সেরর অবদান অত ণ  ও অনীকায । বাংলােদশ অথ ৈনিতক সমীা ২০২০
অযায়ী দেশর মাট িজিডিপ’র ৩.৫২ শতাংশ এবং িষজ িজিডিপ’র এক-চথ াংেশর বিশ (২৬.৩৭ শতাংশ) মৎখােতর অবদান।
আমােদর দনিন খাে ািণজ আিমেষর ায় ৬০ ভাগ আেস মাছ থেক। িবগত িতন অথ বছের (২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০) মাট
মৎ উৎপাদন িছল ৪২.৭৭, ৪৩.৮৪ ও ৪৫.০৩ ল মিক টন। এছাড়া িবগত িতন অথ বছের ৬৮৯৩৫.৪৫, ৭৩১৭১.৩২ ও ৭০৯৪৫.৩৯
ম.টন মৎ ও মৎজাত প রািন কের যথােম ৪৩০৯.৯৪, ৪২৫০.৩১ ও ৩৯৮৫.১৫ কা টাকার বেদিশক া অিজত হেয়েছ।
অভরীণ  জলাশেয় মাছ উৎপাদন ও ব জলাশেয় চাষত মাছ উৎপাদেন বাংলােদশ িবে যথােম ৩য় ও ৫ম ান অিধকার কেরেছ
(এফএও, ২০২০)। অভরীণ  জলাশেয় মােছর উৎপাদন ির হাের িবে বাংলােদেশর অবান িতীয় (এফএও, ২০২০)।

সমা এবং চােলসহ:

• ডেকর অবয়, ণগত মানস পানা, খা ও অা উপকরেণর অপয াতা;
• জলাবতা, মােছর মাইেশন বাধাা হওয়া ও জীবৈবিচ াস;
• পািন বাহ াস এবং পিল জমার কারেণ মােছর জনন ও িবচরণে বাধা হওয়া;
• গলদা ও বাগদা চােষর ে ণগত মানস ও ভাইরাস িপএল এবং মানস খাের অভাব;
• জেলেদর মাছ ধরা িনিষ মৗেম িবক জীিবকায়ন সহায়তার অভাব; এবং
• সািক মৎসেদর মদ িনণ য়, ািয়শীল আহরণ ও ু বাপনা।

ভিবৎ পিরকনা:

সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার, ২০৪১ সােলর মে উত-স দেশ উীতকরণ এবং এসিডিজ-এ উিিখত লমাা অজেনর লে ৮ম
পবািষ ক পিরকনায় (২০২১-২০২৫) মৎ সের অিজত ধান লসহ িনধ ারণ করা হেয়েছ:
• চাষত মােছর উৎপাদন ২০১৯-২০ সােলর (২৫.৮৩ ল ম.টন) লনায় ১২.৫০ শতাংশ এবং মাট মােছর উৎপাদন ১১ শতাংশ ি
করা;
• দিনক মাথািপ মাছ হেণর পিরমাণ ৬৪ াম িনিত করা;
• িহমািয়ত িচংিড়, মাছ ও ভা অােডড মৎপ রািন ১.০০ ল ম.টেন উীতকরণ;
• বকার বক ও বমিহলােদর জ অিধকতর কম সংান ি ও মৎচােষ ২০-২৫ শতাংশ নারীর অংশহণ িনিতকরণ;
• মৎচািষ/মৎজীবীেদর আয় ৩০ শতাংশ িকরণ;
• আজািতক বাজাের মাছ ও িচংিড় সরবরােহর িত ধােপ উম চাষ বাপনা ও সরবরাহ বা গেড় তালা; এবং
• সািক মৎসেদর ু বাপনা িনিতকরেণর জ হীত পিরকনা বাবায়ন।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

দশাপী ৮৫০০  দশ নী মৎ খামার, ৪৫০ িবল নাস াির ও ১০ নন মৎ অভয়াম াপন এবং মৎ আহরেণ িনেয়ািজত
১৮০ বািণিজক মৎ লােরর লাইেস দান ও নবায়ন;
দতা উয়েনর মােম কম সংান ির লে ১.২০ ল জন মৎচািষ ও ৩০০০ কম কতা/কম চািরেদর িশণ দান;
মৎ  ও  মৎজাত  পের  সফ  কােয়  িনিতকরেণ  ৮০০  মৎ  িয়াকরণ  কারখানা  ও  াপনা  এবং  ৪৩০০
কনসাইনেম পিরদশ ন;
মাছ বাজারজাতকরেণর জ ২২ অনলাইন/াথ সার পিরচালনা করা; এবং
এ সকল কায েমর মােম ২০২১-২২ অথ বছের মােছর উৎপাদন ৪৬.৭৭ ল মিক টেন উীত করা।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

মহাপিরচালক, মৎ অিধদর

এবং

সিচব, মৎ ও ািণসদ মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ২৭ তািরেখ এই বািষ ক
কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

মৎজাত উৎস হেত ািণজ আিমেষর চািহদা রণ, দাির িবেমাচন ও রািন আয় ি।

১.২ অিভল (Mission)
মৎ ও িচংিড়সহ অা জলজসেদর ািয়শীল উৎপাদন ি কের দেশর ি চািহদা রণ ও রািন আয় ি এবং অভী
জনেগাীর অংহেণ উু জলাশেয়র ু বাপনার মােম এে হেত া ফেলর মােম দির মৎজীবী ও মৎচািষ,
তথা বাংলােদেশর আথ -সামািজক ে কািত উয়ন সাধন।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. টকসই সংরণ ও বাপনার মােম মৎসেদর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা ি;
২. ািয়শীল মৎচাষ উয়ন ও বাপনা;
৩. মৎ ও মৎজাত পের মানিনয়েণর মােম অভরীণ ও আজািতক বাজাের িনরাপদ খা সরবরাহ; এবং
৪. দতা উয়ন ও কম সংােনর েযাগ ি।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. মােছর উৎপাদন ি করা;
২. ািণজ আিমষ সরবরােহর মােম দেশর জনগেণর ি চািহদা রণ;
৩. উািবত মৎ সসারণ ি মাঠ পয ােয় সসারণ;
৪. মৎ ও মৎজাত প রািনর মােম রািণ আয় ি;
৫. মৎসদ িবষেয় িশেণর মােম মানবসদ উয়ন;
৬. মৎসদ উয়েন িবিভ আইন, িবিধ, নীিতমালা ও উয়ন কম পিরকনা ণয়ন এবং হালনাগাদকরণ;
৭. -ইেকােনািম ও সািক মৎসেদর ু বাপনার লে িবিভ আইন, িবিধ, নীিতমালা ও কম পিরকনা ণয়ন
এবং হালনাগাদকরণ;
৮. মৎজীবীেদর িবক কম সংান ির লে হীত কায ম পিরচালনা;
৯. মা ইিলশ ও জাটকা সংরণ কায ম পিরচালনা;
১০. মৎচািষ, মৎজীবী ও অা ফলেভাগীেদর আথ সামািজক অবার উয়ন কায ম বাবায়ন;
১১. মৎ হাচাির িনবন ও নবায়ন এবং মৎ খাের নগত মান িনয়ণ;
১২. মৎচািষ, মৎজীবী ও অা ফলেভাগীেদর পরামশ  দান এবং মৎ খামার বার উয়ন; এবং
১৩. মৎ আবাসল উয়ন এবং মৎ অভয়াম াপন ও রণােবেনর মােম িবায় মােছর জািত ও অা
জলজ জীবৈবিচ সংরণ ও বাপনা।



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২১, ২০২১ ২৩:২০ া: ৬ ণ তািরখ: শিনবার, ন ২৬, ২০২১

সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

মাথািপ মাছ হেণর পিরমাণ
ি

মাথািপ মাছ হেণর
পিরমাণ

ওজন (াম/িদন) ৬৩ ৬৫ ৬৫ ৬৫ ৬৫
িম মণালয়, পািনসদ মণালয়, িষ
মণালয়, উয়ন সহেযাগী সংা

মৎ অিধদরীয় িরেপাট ,
িবিবএস, বাংলােদশ
অথ ৈনিতক সমীা

মৎ ও মৎজাত পের
রািনর মােম রািন আয় ি

রািন আয়
মান (কা
টাকা)

৩৯৮৫.১৫ ৪২০০ ৪৩০০ ৪৪০০ ৪৪০০
বািণজ মণালয়, রািন উয়ন েরা, ােজন
ড এেপাট াস  এেসািসেয়শন, উয়ন সহেযাগী
সংা

মৎ অিধদরীয় িরেপাট ,
িবিবএস, রািন উয়ন েরা

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] টকসই
সংরণ ও
বাপনার
মােম
মৎসেদর
উৎপাদন ও
উৎপাদনশীলতা
ি;

২৫

[১.১] িবল নাস াির াপন [১.১.১] ািপত িবল নাস াির সমি সংা ৩ ১৭১.২২ ১৬৮.১৬ ৪৫০ ৪০০ ৩৮০ ৩৬০ ৩৫০ ৪৬০ ৪৭০

[১.২] জলাশেয় পানা মাছ
অবকরণ

[১.২.১] অবত পানার
পিরমাণ

সমি ম.টন ৩ ২৫৮.৮০ ২২৩.৩৭ ২০০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫০ ২১০ ২২০

[১.৩] জলাশয়িভিক
মৎজীবীেদর সংগত করা ও
পিরচালনা

[১.৩.১] সংগত মৎজীবী
দল

সমি সংা ২ ০ ০ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ১১০ ১১৫

[১.৪] মৎজীবী/ফলেভাগীেদর
জলাশয় বাপনা/ আইন
িতপালন িবষয়ক সেচতনতা ি
/উুকরণ

[১.৪.১] আেয়ািজত
সেচতনালক /উুকরণ সভা

সমি সংা ২ ০ ০ ২০০০ ১৯৭০ ১৯৫০ ১৯৪০ ১৯৩৫ ২০১০ ২০২০

[১.৫] মােছর অভয়াম
াপন/রণােবণ

[১.৫.১] ািপত নন মৎ
অভয়াম

সমি সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৪

[১.৫.২] রণােবণত মৎ
অভয়াম

সমি সংা ১ ১৯৪ ১৯০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫০ ১৯৫ ২০০

[১.৬] মৎসদ উয়েন আইন
বাবায়ন

[১.৬.১] পিরচািলত অিভযান সমি সংা ৩ ১৫৪০০ ১৫৫০৭ ১৬০০০ ১৫৫০০ ১৫০০০ ১৪৫০০ ১৪০০০ ১৬১০০ ১৬২০০

[১.৭] সািক ও উপলীয়
এলাকায় পিরবীণ, িনয়ণ ও
তদারিক (MCS) কায ম
সিকত অিভযান পিরচালনা

[১.৭.১] পিরচািলত অিভযান সমি সংা ২ ০ ০ ১৫ ১২ ১০ ৯ ৮ ১৬ ১৮

[১.৮] বািণিজক মৎ লার ও
যািক মৎ নৗযােনর মৎ
আহরণ কায ম মিনটিরং

[১.৮.১] পিরদশ নত
লার/নৗযান

সমি সংা ২ ৮৯৫ ৯১২ ৯২৫ ৮৯০ ৮৭০ ৮৫০ ৮৩০ ৯৫০ ৯৬০

[১.৯] আইইউইউ (IUU) কাচ
সা িফেকট কমােয় সিকত
িনধ ািরত লার মিনটিরং

[১.৯.১] পিরদশ নত িনধ ািরত
বািণিজক মৎ লার

সমি সংা ২ ২৬ ৩১ ৩০ ২৫ ২২ ২১ ২০ ৩০ ৩০

[১.১০] বািণিজক মৎ লােরর
িফিশং লাইেস দান/নবায়ন

[১.১০.১] দানত/ নবায়নত
লােরর িফিশং লাইেস

সমি সংা ১ ১৯১ ১৯৫ ১৮০ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ১২০ ২০০ ২০৫



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২১, ২০২১ ২৩:২০ া: ৯ ণ তািরখ: শিনবার, ন ২৬, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১.১১] িনবিত যািক মৎ
নৗযােনর িফিশং লাইেস
দান/নবায়ন

[১.১১.১] দানত/ নবায়নত
িনবিত নৗযােনর িফিশং
লাইেস

সমি সংা ১ ১৪৫৪ ১৩৬২ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ১৪২০ ১৪৩০

[১.১২] দািয়শীল মৎ
আহরেণর আচরণিবিধ (CCRF)
ও সািক মৎ আইন িবষেয়
িশণ, উুকরণ ও
চারণালক কায ম

[১.১২.১] পিরচািলত
িশণ/উুকরণ সভা

সমি সংা ১ ০ ০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭

[১.১২.২] পিরচািলত
চারণালক কায ম

সমি সংা ১ ০ ০ ৩ ২ ১ ০ ০ ৪ ৫

[২] ািয়শীল
মৎচাষ উয়ন
ও বাপনা;

২৫

[২.১] মৎচাষ ি সসারণ

[২.১.১] ািপত দশ নী খামার সমি সংা ৩ ৫৭৮.৭৩ ৫২১.১২ ৮৫০০ ৮০০০ ৭৫০০ ৭০০০ ৬৫০০ ৯০০০ ৯৫০০

[২.১.২] আেয়ািজত মাঠ
িদবস/মত িবিনময়
সভা/সেচতনতালক সভা/
পরামশ  িদবস

সমি সংা ২ ০ ০ ২০০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ১৫০০ ২১০০ ২২০০

[২.১.৩] আেয়ািজত মৎ
মলা/ ঊাবনী মলা/
মৎচািষ র্যািল

সমি সংা ২ ০ ০ ৯০০ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ৬৫০ ৯২০ ৯৪০

[২.১.৪] আেয়ািজত সিমনার/
ওয়াকশপ

সমি সংা ২ ০ ০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২১০ ২২০

[২.১.৫] উৎপািদত/সরবরাহত
এসিপএফ (SPF) িচংিড়
িপএল

সমি
সংা
(কা)

১ ১৫ ২৪.৪৯ ২২ ২০ ১৮ ১৭ ১৬ ২৩ ২৪

[২.২] সী-উইড চাষ ি
সসারণ (পাইলং)

[২.২.১] সসািরত সী-উইড
চাষ ি

সমি
আয়তন
(হর)

১ ০.৮ ১.০ ০.৮ ০.৬ ০.৫ ০.৪ ০.৩ ০.৮ ১.০

[২.৩] মৎ খামার যািকীকরণ
[২.৩.১] উয়ন সহায়তা /
চািষর িনজ উোেগ ািপত
যপািত

সমি সংা ২ ০ ০ ৩০০ ২০০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ৩২০ ৩৪০

[২.৪] মৎ সাাই চইন উয়ন
[২.৪.১] তির/উয়নত
মৎ/িচংিড় উৎপাদনকারীেদর
সংগঠন

সমি সংা ১ ০ ০ ২০০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ১৫০০ ২০৫০ ২১০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.৪.২] মাছ
বাজারজাতকরেণর জ
পিরচািলত অনলাইন/াথ
সােরর সংা

সমি সংা ১ ০ ০ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ২৫ ২৭

[২.৫] মৎ িবষয়ক ই-সবা
দান

[২.৫.১] পিরচািলত মৎ
িবষয়ক অাপস/ই-সবার
সংা

সমি সংা ১ ০ ০ ৪ ৩ ২ ০ ০ ৫ ৫

[২.৫.২] মৎ িবষয়ক অাপস
বহারকারীর সংা

সমি সংা ১ ০ ০ ৫০০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ২৫০০ ৫৫০০ ৬০০০

[২.৬] মৎ খা ও উপকরণ
বাপনা

[২.৬.১] দানত/নবায়নত
মৎখা সংা লাইেস

সমি সংা ১ ০ ০ ৩০০০ ২৮০০ ২৬০০ ২৪০০ ২২০০ ৩২০০ ৩৫০০

[২.৬.২] পরীিত খা ননা সমি সংা ১ ১১২৫ ১১২২ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ১২৫০ ১২৮০

[২.৭] মৎচাষ বাপনা
উয়েন পিরদশ ন ও পরামশ  দান

[২.৭.১] পরামশ  দানত
মৎচািষ

সমি
সংা
(ল)

২ ১.১৩০১৯ ১.০৭৪৩৭ ১.১০ ১.০ ০.৯০ ০.৮৫ ০.৮০ ১.১৫ ১.২০

[২.৮] হাচাির/মৎবীজ খামাের
মানস মােছর র উৎপাদন

[২.৮.১] উৎপািদত রর
পিরমাণ

সমি ম.টন ২ ০ ০ ৯০০ ৮০০ ৭৫০ ৭৩০ ৭০০ ৯০৫ ৯১০

[২.৯] বছর াপী িবেশষ মৎ
সবা দান

[২.৯.১] িত উপেজলায় িত
মােস ১ ইউিনয়েন পিরচািলত
পরামশ  সবার িদন

সমি সংা ২ ১৭৬৫ ৩৭৬৯ ২৯০০ ২৮০০ ২৭০০ ২৬০০ ২৫০০ ০ ০

[৩] মৎ ও
মৎজাত পের
মানিনয়েণর
মােম অভরীণ
ও আজািতক
বাজাের িনরাপদ
খা সরবরাহ;
এবং

১০

[৩.১] উম মৎচাষ অশীলন
সিকত কায ম বাবায়ন

[৩.১.১] িত িলফেলট /
কেলট / পাার/কাশনা

সমি সংা ২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ১২ ১৪

[৩.১.২] আেয়ািজত উুকরণ/
সেচতনালক সভা

সমি সংা ১ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ২৪ ২৬

[৩.২] মৎ ও মৎ পের
াকর সনদ দান

[৩.২.১] দানত াকর
সনদ

সমি সংা ২ ৪৫৫৫ ৪৩১৬ ৪৩০০ ৪১০০ ৪০০০ ৩৯০০ ৩৮০০ ৪৪০০ ৪৪৫০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩.৩] সফ কােয়
িনিতকরেণ মৎ িয়াকরণ
কারখানা ও াপনা পিরদশ ন

[৩.৩.১] পিরদশ নত
কনসাইনেম

সমি সংা ১ ৪৫৬৬ ৪৪৯০ ৪৩০০ ৪১০০ ৪০০০ ৩৯০০ ৩৮০০ ৪৪০০ ৪৪৫০

[৩.৩.২] পিরদশ নত
কারখানা ও াপনা

সমি সংা ১ ৮০০ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৫৮০ ৮২০ ৮৪০

[৩.৪] ষণ মিনটিরংেয় মৎ ও
মৎ পের ননার রিসিডউ
পরীণ

[৩.৪.১] পরীিত ননা সমি সংা ১ ১৮৩৪ ১৫৫৯ ১৮৪০ ১৭৪০ ১৭০০ ১৬৫০ ১৬২০ ১৮৫০ ১৮৬০

[৩.৫] এফআইিকউিস আইন
বাবায়েন মাবাইল কাট  ও
অিভযান পিরচালনা

[৩.৫.১] পিরচািলত অিভযান সমি সংা ২ ২৯০ ২৭৯ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৫০ ২৪০ ৩২০ ৩৪০

[৪] দতা উয়ন
ও কম সংােনর
েযাগ ি।

১০

[৪.১] কম কতা/কম চারীেদর
দতা উয়ন িবষয়ক িশণ
দান

[৪.১.১] িশণা কম কতা/
কম চারী

সমি সংা ৩ ০ ০ ৩০০০ ২৮০০ ২৬০০ ২৫০০ ২৪৫০ ৩২০০ ৩৪০০

[৪.১.২] আেয়ািজত িবেশষ
লািন ং সশন

সমি সংা ১ ০ ০ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ১৪ ১৫

[৪.২] মৎচািষ, মৎজীবী
মৎ িয়াকরণ সংিসহ
অা ফলেভাগীেদর িশণ
দান

[৪.২.১] িশণা
মৎচািষ, মৎজীবীসহ
অা ফলেভাগী

সমি
সংা
(ল)

২ ১.৩২৫৭৪ ১.১২৩৫৩ ১.২০ ১.১০ ১.০ ০.৯০ ০.৮৫ ১.২৫ ১.৩০

[৪.২.২] িশণা মৎ
িয়াকরণ সংি
ফলেভাগী

সমি সংা ১ ০ ০ ৫০০ ৪৫০ ৪২০ ৪০০ ৩৮০ ৫২০ ৫৪০

[৪.৩] মৎ িবষয়ক কািরগির
িশা বাবায়ন

[৪.৩.১] মৎ অিধদরাধীন
মৎ িডোমা ইউেট
ভিতত িশাথ

সমি সংা ২ ০ ০ ১৬০ ১৪০ ১৩০ ১২৫ ১২০ ১৬০ ১৬০

[৪.৪] মৎজীবীেদর িবক
কম সংান ি

[৪.৪.১] সৃ ফলেভাগী সমি সংা ১ ৩৬৪৬ ৩৮৬৪ ৬৫০০ ৬০০০ ৫৮০০ ৫৬০০ ৫৪০০ ৬৬০০ ৬৭০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম,  মহাপিরচালক,  মৎ  অিধদর,  সিচব,  মৎ  ও  ািণসদ  মণালয়-এর  িনকট  অীকার  করিছ  য  এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব,  মৎ ও ািণসদ মণালয় িহসােব মহাপিরচালক, মৎ অিধদর-এর িনকট অীকার করিছ য
এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

মহাপিরচালক
মৎ অিধদর

তািরখ

সিচব
মৎ ও ািণসদ মণালয়

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২১, ২০২১ ২৩:২০ া: ১৪ ণ তািরখ: শিনবার, ন ২৬, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইইউইউ ইিাল, আনিরেপােট ড এ আনেরেলেটড

২ এআইিজ অলটারেনভ ইনকাম জেনেরং

৩ এনিজও নন গভন েম অগ ানাইেজশন

৪ এফআইিকউিস িফশ ইেপকসন এ কায়ািল কোল

৫ এফএও ড এ এিকালচার অগ ানাইেজন

৬ এমওএফএল িমিনি অব িফশািরজ এ লাইভক

৭ এমিসএস মিনটিরং, কনোল এ সািভ েল

৮ এসিপএফ িসিফক ােথােজন ি

৯ িজিডিপ স ডেমিক ডা

১০ িডওএফ িডপাট েম অব িফশািরজ

১১ িবিবএস বাংলােদশ েরা অব াস

১২ িসিসআরএফ কাড অব কা ফর রসপনিসবল িফসািরজ
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] িবল নাস াির াপন [১.১.১] ািপত িবল নাস াির
বাবায়নকারীঃ মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারীঃ অ
দেরর মৎ সসারণ/ জলমহাল শাখা

জলািভিক সমিত িতেবদন এবং অিধদেরর
এ সংা সভার কায িববরণী

[১.২] জলাশেয় পানা মাছ অবকরণ [১.২.১] অবত পানার পিরমাণ
বাবায়নকারীঃ মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারীঃ অ
দেরর মৎ সসারণ/ জলমহাল শাখা

জলািভিক সমিত িতেবদন এবং অিধদেরর
এ সংা সভার কায িববরণী

[১.৩] জলাশয়িভিক মৎজীবীেদর সংগত করা
ও পিরচালনা

[১.৩.১] সংগত মৎজীবী দল
বাবায়নকারীঃ মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারীঃ অ
দেরর মৎ সসারণ শাখা

জলািভিক সমিত িতেবদন এবং অিধদেরর
এ সংা সভার কায িববরণী

[১.৪] মৎজীবী/ফলেভাগীেদর জলাশয়
বাপনা/ আইন িতপালন িবষয়ক সেচতনতা
ি /উুকরণ

[১.৪.১] আেয়ািজত সেচতনালক /উুকরণ
সভা

বাবায়নকারীঃ মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারীঃ অ
দেরর মৎ সসারণ শাখা

জলািভিক সমিত িতেবদন এবং অিধদেরর
এ সংা সভার কায িববরণী

[১.৫] মােছর অভয়াম াপন/রণােবণ
[১.৫.১] ািপত নন মৎ অভয়াম

বাবায়নকারীঃ মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারীঃ অ
দেরর মৎ সসারণ/ জলমহাল শাখা

নন ািপত মৎ অভয়ােমর তািলকা এবং
অিধদেরর এ সংা সভার কায িববরণী

[১.৫.২] রণােবণত মৎ অভয়াম
বাবায়নকারীঃ মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারীঃ অ
দেরর মৎ সসারণ/ জলমহাল শাখা

রণােবণত অভয়ােমর তািলকা এবং
অিধদেরর এ সংা সভার কায িববরণী

[১.৬] মৎসদ উয়েন আইন বাবায়ন [১.৬.১] পিরচািলত অিভযান
বাবায়নকারীঃ মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারীঃ অ
দেরর মৎ সসারণ শাখা

জলািভিক সমিত িতেবদন এবং অিধদেরর
এ সংা সভার কায িববরণী

[১.৭] সািক ও উপলীয় এলাকায় পিরবীণ,
িনয়ণ ও তদারিক (MCS) কায ম সিকত
অিভযান পিরচালনা

[১.৭.১] পিরচািলত অিভযান
বাবায়নকারীঃ সািক মৎ দর এবং সময়কারীঃ অ দেরর সািক
শাখা

রিজােরর ান কিপ

[১.৮] বািণিজক মৎ লার ও যািক মৎ
নৗযােনর মৎ আহরণ কায ম মিনটিরং

[১.৮.১] পিরদশ নত লার/নৗযান
বাবায়নকারীঃ সািক মৎ দর এবং সময়কারীঃ অ দেরর সািক
শাখা

রিজাের ান কিপ

[১.৯] আইইউইউ (IUU) কাচ সা িফেকট
কমােয় সিকত িনধ ািরত লার মিনটিরং

[১.৯.১] পিরদশ নত িনধ ািরত বািণিজক মৎ
লার

বাবায়নকারীঃ সািক মৎ দর এবং সময়কারীঃ অ দেরর সািক
শাখা

রিজাের ান কিপ

[১.১০] বািণিজক মৎ লােরর িফিশং লাইেস
দান/নবায়ন

[১.১০.১] দানত/ নবায়নত লােরর িফিশং
লাইেস

বাবায়নকারীঃ সািক মৎ দর এবং সময়কারীঃ অ দেরর সািক
শাখা

দানত/নবায়নত লাইেস এর তািলকা
(রিজােরর কিপ)

[১.১১] িনবিত যািক মৎ নৗযােনর িফিশং
লাইেস দান/নবায়ন

[১.১১.১] দানত/ নবায়নত িনবিত
নৗযােনর িফিশং লাইেস

বাবায়নকারীঃ সািক মৎ দর এবং সময়কারীঃ অ দেরর সািক
শাখা

দানত/নবায়নত লাইেস এর তািলকা
(রিজােরর কিপ)
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১২] দািয়শীল মৎ আহরেণর আচরণিবিধ
(CCRF) ও সািক মৎ আইন িবষেয়
িশণ, উুকরণ ও চারণালক কায ম

[১.১২.১] পিরচািলত িশণ/উুকরণ সভা
বাবায়নকারীঃ সািক মৎ দর এবং সময়কারীঃ অ দেরর িশণ
শাখা

িশণ/উুকরণ সভার অিফস আেদশ ও
িশণাথর/ সভায় উপিিতর তািলকা

[১.১২.২] পিরচািলত চারণালক কায ম
বাবায়নকারীঃ সািক মৎ দর এবং সময়কারীঃ অ দেরর সািক
শাখা

চারণালক কায েমর িববরণ

[২.১] মৎচাষ ি সসারণ

[২.১.১] ািপত দশ নী খামার
বাবায়নকারীঃ মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারীঃ অ
দেরর মৎ সসারণ শাখা

জলািভিক সমিত িতেবদন এবং অিধদেরর
এ সংা সভার কায িববরণী

[২.১.২] আেয়ািজত মাঠ িদবস/মত িবিনময়
সভা/সেচতনতালক সভা/ পরামশ  িদবস

বাবায়নকারীঃ মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারীঃ অ
দেরর মৎ সসারণ শাখা

জলািভিক সমিত িতেবদন

[২.১.৩] আেয়ািজত মৎ মলা/ ঊাবনী মলা/
মৎচািষ র্যািল

বাবায়নকারীঃ মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারীঃ অ
দেরর মৎ সসারণ শাখা

জলািভিক সমিত িতেবদন

[২.১.৪] আেয়ািজত সিমনার/ ওয়াকশপ
বাবায়নকারীঃ মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারীঃ অ
দেরর িশণ শাখা

জলািভিক সমিত িতেবদন

[২.১.৫] উৎপািদত/সরবরাহত এসিপএফ
(SPF) িচংিড় িপএল

বাবায়নকারীঃ মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারীঃ অ
দেরর মৎ সসারণ শাখা

রিজােরর ান কিপ

[২.২] সী-উইড চাষ ি সসারণ (পাইলং) [২.২.১] সসািরত সী-উইড চাষ ি
বাবায়নকারীঃ মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারীঃ অ
দেরর মৎ সসারণ শাখা

রিজােরর ান কিপ

[২.৩] মৎ খামার যািকীকরণ
[২.৩.১] উয়ন সহায়তা / চািষর িনজ উোেগ
ািপত যপািত

বাবায়নকারীঃ মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারীঃ অ
দেরর মৎ সসারণ/মচাষ শাখা

জলািভিক সমিত িতেবদন

[২.৪] মৎ সাাই চইন উয়ন
[২.৪.১] তির/উয়নত মৎ/িচংিড়
উৎপাদনকারীেদর সংগঠন

বাবায়নকারীঃ মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারীঃ অ
দেরর মৎ সসারণ/ মৎচাষ শাখা

জলািভিক সমিত িতেবদন

[২.৪] মৎ সাাই চইন উয়ন
[২.৪.২] মাছ বাজারজাতকরেণর জ পিরচািলত
অনলাইন/াথ সােরর সংা

বাবায়নকারীঃ মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারীঃ অ
দেরর মৎ সসারণ/ মৎচাষ শাখা

অনলাইন/াথ সােরর তািলকা

[২.৫] মৎ িবষয়ক ই-সবা দান

[২.৫.১] পিরচািলত মৎ িবষয়ক অাপস/ই-
সবার সংা

বাবায়নকারীঃ অ দেরর আইিস শাখা
মৎ িবষয়ক অাপস/ ই-সবার িববরণসহ
তািলকা

[২.৫.২] মৎ িবষয়ক অাপস বহারকারীর
সংা

বাবায়নকারীঃ অ দেরর আইিস শাখা
মৎ িবষয়ক অাপস বহারকারীর সংার
তািলকা

[২.৬] মৎ খা ও উপকরণ বাপনা

[২.৬.১] দানত/নবায়নত মৎখা সংা
লাইেস

বাবায়নকারীঃ মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারীঃ অ
দেরর মৎ সসারণ শাখা

জলািভিক সমিত িতেবদন

[২.৬.২] পরীিত খা ননা
বাবায়নকারীঃ মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারীঃ অ
দেরর মৎ সসারণ শাখা

জলািভিক সমিত িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[২.৭] মৎচাষ বাপনা উয়েন পিরদশ ন ও
পরামশ  দান

[২.৭.১] পরামশ  দানত মৎচািষ
বাবায়নকারীঃ মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারীঃ অ
দেরর মৎ সসারণ শাখা

জলািভিক সমিত িতেবদন

[২.৮] হাচাির/মৎবীজ খামাের মানস মােছর
র উৎপাদন

[২.৮.১] উৎপািদত রর পিরমাণ
বাবায়নকারীঃ মাঠ পয ােয়র সংি খামার সহ এবং সময়কারীঃ অ
দেরর মৎচাষ/ মৎ সসারণ শাখা

জলািভিক সমিত িতেবদন এবং অিধদেরর
এ সংা সভার কায িববরণী

[২.৯] বছর াপী িবেশষ মৎ সবা দান
[২.৯.১] িত উপেজলায় িত মােস ১
ইউিনয়েন পিরচািলত পরামশ  সবার িদন

বাবায়নকারীঃ মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারীঃ অ
দেরর মৎ সসারণ শাখা

জলািভিক সমিত িতেবদন এবং অিধদেরর
এ সংা সভার কায িববরণী

[৩.১] উম মৎচাষ অশীলন সিকত কায ম
বাবায়ন

[৩.১.১] িত িলফেলট / কেলট /
পাার/কাশনা

বাবায়নকারীঃ মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সদর দেরর
সংি শাখা সময়কারীঃ অ দেরর মৎ সসারণ/ মৎচাষ শাখা

িত িলফেলট, কেলট ও পাােরর িববরণসহ
তািলকা

[৩.১.২] আেয়ািজত উুকরণ/ সেচতনালক
সভা

বাবায়নকারীঃ মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সদর দেরর
সংি শাখা সময়কারীঃ অ দেরর মৎ সসারণ/ মৎচাষ শাখা

সেচতনতালক সভায় উপিিতর তািলকা
(ারসহ)

[৩.২] মৎ ও মৎ পের াকর সনদ
দান

[৩.২.১] দানত াকর সনদ
বাবায়নকারীঃ সংি মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ দর এবং
সময়কারীঃ অ দেরর মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ শাখা

ননা িহেসেব কেয়ক াকর সনেদর ান
কিপ

[৩.৩] সফ কােয় িনিতকরেণ মৎ
িয়াকরণ কারখানা ও াপনা পিরদশ ন

[৩.৩.১] পিরদশ নত কনসাইনেম
বাবায়নকারীঃ সংি মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ দর এবং
সময়কারীঃ অ দেরর মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ শাখা

ননা িহেসেব কনসাইনেম পিরদশ ন
সা িফেকেটর ান কিপ

[৩.৩.২] পিরদশ নত কারখানা ও াপনা
বাবায়নকারীঃ সংি মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ দর এবং
সময়কারীঃ অ দেরর মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ শাখা

মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ দরসেহর সমিত
িতেবদন

[৩.৪] ষণ মিনটিরংেয় মৎ ও মৎ পের
ননার রিসিডউ পরীণ

[৩.৪.১] পরীিত ননা
বাবায়নকারীঃ সংি মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ দর এবং
সময়কারীঃ অ দেরর মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ শাখা

ননা িহেসেব কেয়ক ননার রিসিডউ পরীেণর
ান কিপ

[৩.৫] এফআইিকউিস আইন বাবায়েন মাবাইল
কাট  ও অিভযান পিরচালনা

[৩.৫.১] পিরচািলত অিভযান
বাবায়নকারীঃ সংি মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ দর এবং
সময়কারীঃ অ দেরর মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ শাখা

মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ দরসেহর সমিত
িতেবদন

[৪.১] কম কতা/কম চারীেদর দতা উয়ন িবষয়ক
িশণ দান

[৪.১.১] িশণা কম কতা/ কম চারী
বাবায়নকারীঃ মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ ও সদর দেরর সংি
শাখা এবং সময়কারীঃ অ দেরর িশণ শাখা

জলািভিক সমিত িতেবদন এবং অিধদেরর
এ সংা সভার কায িববরণী

[৪.১.২] আেয়ািজত িবেশষ লািন ং সশন
বাবায়নকারীঃ মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ ও সদর দেরর সংি
শাখা এবং সময়কারীঃ অ দেরর িশণ শাখা

লািন ং সশেনর অিফস আেদশ ও অংশহণকারীর
হািজরা

[৪.২] মৎচািষ, মৎজীবী মৎ িয়াকরণ
সংিসহ অা ফলেভাগীেদর িশণ দান

[৪.২.১] িশণা মৎচািষ, মৎজীবীসহ
অা ফলেভাগী

বাবায়নকারীঃ মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারীঃ অ
দেরর িশণ শাখা

জলািভিক সমিত িতেবদন এবং অিধদেরর
এ সংা সভার কায িববরণী

[৪.২.২] িশণা মৎ িয়াকরণ সংি
ফলেভাগী

বাবায়নকারীঃ মৎ পিরদশ ন ও মান িনয়ণ দরসহ এবং সময়কারীঃ
অ দেরর িশণ শাখা

মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ দরসেহর সমিত
িতেবদন এবং অিধদেরর এ সংা সভার
কায িববরণী

[৪.৩] মৎ িবষয়ক কািরগির িশা বাবায়ন
[৪.৩.১] মৎ অিধদরাধীন মৎ িডোমা
ইউেট ভিতত িশাথ

বাবায়নকারীঃ সংি মৎ িডোমা ইনিউট এবং সময়কারীঃ অ
দেরর িশণ শাখা

ভিতত িশাথর তািলকা
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৪.৪] মৎজীবীেদর িবক কম সংান ি [৪.৪.১] সৃ ফলেভাগী
বাবায়নকারীঃ মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারীঃ অ
দেরর মৎ সসারণ শাখা

জলািভিক সমিত িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র

কৗশল

মােছর অভয়াম াপন/রণােবণ ািপত/রণােবণত মৎ অভয়াম অভরীণ সদ িবভাগ, অথ  মণালয়
অিফিশয়াল প, ইেমইল ও টিলেফািনক
যাগােযাগ

সফ কােয় িনিতকরেণ মৎ িয়াকরণ
কারখানা ও াপনা পিরদশ ন

পিরদশ নত কনসাইনেম বািণজ মণালয়
অিফিশয়াল প, ইেমইল ও টিলেফািনক
যাগােযাগ

মােছর অভয়াম াপন/রণােবণ ািপত/রণােবণত মৎ অভয়াম িম মণালয়
অিফিশয়াল প, ইেমইল ও টিলেফািনক
যাগােযাগ

এফআইিকউিস আইন বাবায়েন মাবাইল কাট  ও
অিভযান পিরচালনা

পিরচািলত অিভযান
মী পিরষদ িবভাগ, রা মণালয়/ অথ  মণালয়/
নৗবািহনী/কাগাড /বাংলােদশ িলশ/ নৗিলশ/ র্যাব/জলা ও উপেজলা
শাসন

অিফিশয়াল প, ইেমইল ও টিলেফািনক
যাগােযাগ

সািক ও উপলীয় এলাকায় পিরবীণ, িনয়ণ ও
তদারিক (MCS) কায ম সিকত অিভযান
পিরচালনা

পিরচািলত অিভযান
মী পিরষদ িবভাগ, রা মণালয়/ অথ  মণালয়/
নৗবািহনী/কাগাড /বাংলােদশ িলশ/ নৗিলশ/ র্যাব/জলা ও উপেজলা
শাসন

অিফিশয়াল প, ইেমইল ও টিলেফািনক
যাগােযাগ

মৎসদ উয়েন আইন বাবায়ন পিরচািলত অিভযান
মী পিরষদ িবভাগ, রা মণালয়/ অথ  মণালয়/
নৗবািহনী/কাগাড /বাংলােদশ িলশ/ নৗিলশ/ র্যাব/জলা ও উপেজলা
শাসন

অিফিশয়াল প, ইেমইল ও টিলেফািনক
যাগােযাগ



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২১, ২০২১ ২৩:২০ া: ২০ ণ তািরখ: শিনবার, ন ২৬, ২০২১

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



দ র/সং ার জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক না, ২০২১-২০২২ 
 

দ র/সং ার নাম: মৎ  অিধদ র 

কায েমর নাম কমস াদন চক 
 

চেক
র মান 

একক 
 

বা বায়েনর 
দািয় া  
ি /পদ 

২০২১-২০২২ 
অথবছেরর 
ল মা া 

বা বায়ন অ গিত পিরবী ণ, ২০২১-২০২২  ম  

ল মা া/ 
অজন 

১ম 
কায়াটার 

২য় 
কায়াটার 

৩য় 
কায়াটার 

৪থ 
কায়াটার 

মাট 
অজন 

অিজত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
১. ািত ািনক ব া………………………………..... 
১.১   সভা আেয়াজন সভা আেয়ািজত ৪  মহাপিরচালক ৪  ১ ১ ১ ১     

অজন      
১.২   সভার  

 
  ৬ % 

 
১০০%  ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজন      
১.৩    অংশীজেনর 

(stakeholders)   
সভা 

 সভা ২  
 

৪  ১ ১       ১ ১    
অজন      

১.৪  আেয়ািজত   ২  পিরচালক/ 
 

৬০ জন  - ৩০ জন - ৩০ জন    

অজন      
১.৫ কম-পিরেবশ   
(ক. সকল কমকতা ও কমচারীর  

 ও  সরবরাহ। 

খ. অিফস ভবন  িদেয় 
 করা।) 

উ ত কম-পিরেবশ     ২  
ও 
তািরখ 

 
২ 

৩০.০৮.২১ 
০৮.১২.২১ 

 
 

 ৩০.০৮.২১ 
 

০8.12.21 - -    

অজন      

১.৬ জাতীয়   
কমপিরক না, ২০২১-২২ ও  

   
 দািখল ও   ওেয়বসাইেট 

আপেলাডকরণ 

কমপিরক না  ও 
  

 ও 
 

    ১ তািরখ 
 

৫ 
২০.০৬.২১ 
৩০.০৯.২১ 
৩১.১২.২১ 
৩১.০৩.২২ 
৩০.০৬.২২ 

 ৩০.0৯.২১ ৩১.১২.২১ ৩১.০৩.২২ ৩০.০৬.২২   ২০.০৬.২১ . 
তািরেখ 
কমপিরক না 
আপেলাডকরণ 

অজন      

১.৭ / মাঠ পযােয়র 
কাযালয় ( ) ক ক 

 জাতীয়   
কমপিরক না ও   

 ওপর    

 সভা/কমশালা 
 

   ৪ তািরখ 
 

৫ 
১৫.০৬.২১ 
২৭.০৯.২১ 
২৮.১২.২১ 
২৭.০৩.২২ 
২৮.০৬.২২ 

 ২৭.০৯.২১ 
 

২৮.১২.২১ 
 

২৭.০৩.২২ 
 

২৮.০৬.২২   ১৭.০৬.২১ . 
তািরেখ 

 সভা 
অজন      

ms‡hvRbx 4:
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কায েমর নাম কমস াদন চক 
 

চেক
র মান 

একক 
 

বা বায়েনর 
দািয় া  

ি /পদ 

২০২১-২০২২ 
অথবছেরর 
ল মা া 

বা বায়ন অ গিত পিরবী ণ, ২০২১-২০২২  ম  

ল মা া/ 
অজন 

১ম 
কায়াটার 

২য় 
কায়াটার 

৩য় 
কায়াটার 

৪থ 
কায়াটার 

মাট 
অজন 

অিজত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
১.৮  এবং 

 

     ১ তািরখ মহাপিরচালক ১৫.০৬.২২   ০ ০ ০ ১৫.০৬.২২    

অজন      

২.  আিথক ব াপনা উ য়ন ........................................................................ 
২.১ ২০২১-২২ অথ বছেরর -

  (    
বািষক  )  
ওেয়বসাইেট  

-  
ওেয়বসাইেট  

২ তািরখ উপপিরচালক 
( )/ 
উপপিরচালক 
(অথ ও 

) 

 ৩১/০৭/২১  ৩১/০৭/২১       
অজন      

২.২ PIC সভা আেয়াজন  সভা আেয়ািজত ২  উপপিরচালক 
(অথ ও 

) 

৬০  ১০ ২০ ১৫ ১৫    
অজন      

২.৩ বািষক উ য়ন কম িচ বা বায়ন বািষক উ য়ন কম িচ 
 

২ % উপপিরচালক 
(অথ ও 

) 

১০০%  ১০% 4০% 7০% ১০০%    

অজন      

২.৪      
(যানবাহন, ,  

) িবিধ   
করা 

  িবিধ 
  

    ২ তািরখ  
পিরচালক 

 
 ৬ 

মাস পের 

 - ৩১/১২/২১ - -    

অজন      

৩. াচার সংি  এবং ন িত িতেরােধ সহায়ক অ া  কায ম……………..২০ (অ ািধকার িভি েত নতম প চ  কায ম) 
৩.১  /

ক  খােতর আওতায় দশনী কায ম 
পিরদশন ও মিনটিরং। 

 

পিরদশন ও মিনটিরং ৪  
 /

 

200   ২৫  ৫০  ৫০  ৭৫     
অজন      

৩.২  /

িশ ণ কায ম মিনটিরং। 

 
 

িশ ণ কায ম 
মিনটিরং 

৪ 
 

 
 মহাপিরচালক/ 

 

১২০   1০  30  30  5০     
অজন      

৩.৩ িনয়িমত  কায ম  
করা  

 আেয়াজন  
 

৪ 
 

 
 মহাপিরচালক 

৪  
 

 ১ ১ ১ ১    
অজন      



কায েমর নাম কমস াদন চক 
 

চেক
র মান 

একক 
 

বা বায়েনর 
দািয় া  
ি /পদ 

২০২১-২০২২ 
অথবছেরর 
ল মা া 

বা বায়ন অ গিত পিরবী ণ, ২০২১-২০২২  ম  

ল মা া/ 
অজন 

১ম 
কায়াটার 

২য় 
কায়াটার 

৩য় 
কায়াটার 

৪থ 
কায়াটার 

মাট 
অজন 

অিজত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
  
৩.৪ /

কমসং ানসহ অ া  উপকরণ িবতরণ 
মিনটিরং। 

উপকরণ িবতরণ 
মিনটিরং 

৪ 
 

 
 

মহাপিরচালক/ 

 

২০০ জন  ৩০ ৫০ ৫০ ৭০    

অজন      

৩.৫ /

কায ম মিনটিরং। 

পিরদশন  
  

৪ % 
/

/উপপিরচা
লক 

10%  ৬০% ৯০% ০ ১০০%    
অজন      
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সংেযাজনী ৫: ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না ২০২১-২২ দ র/সং া পযােয়র অিফেসর জ  

 
 

কমস াদন    মান কায ম  কমস াদন 
 

একক  কমস াদন 
 

-২০২২ 

অসাধারণ  চলিত মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ [১] ই-
কায েমর বা বায়ন জারদারকরণ 
 
 
 
 
  

২৯  ণা   তািরখ ৫ ১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] হিজকরণ [১.২.১]  তািরখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  িডিজটাইেজশন  তািরখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃ েব বা বািয়ত উ াবনী ধারণা, 
সহিজ
পযােলাচনা সভা   

[১.৪.১] সভা আেয়ািজত  তািরখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-  [১.৫.১] ই-ফাইেল    % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪থ িশ  িব েবর চ ােল  মাকােবলায় 
করণীয় িবষেয় অবিহতকরণ সভা/কমশালা 
আেয়াজন 

[১.৬.১] সভা/কমশালা আেয়ািজত  ৪ ৪ ৩ ২ 

২  ২১    ৪ ৪ ৩ ২ 

 
 

 ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না 
 

[২.২.১] কমপিরক না বা বায়ন সং া  িশ ণ 
আেয়ািজত  

 ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভ া  কমপিরক না 
বরা ত অথ িয়ত 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কমপিরক নার বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা 
 

 ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কমপিরক নার অধবািষক -
তন ক পে র 

িন  

তািরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] /িবেদেশ 
উে াগ পিরদশন ত 

 ৩ ৩০/05/ 
২০২২ 

৩০/06/ 
২০২২ 

- 
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মান   

 
 

একক   
 

২০১৯-
২০ 

 
২০২০-
২১ 

-২০২২ 

অসাধারণ অিত 
 

 চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

 
 

 
 

৫ 
[১.১] 

হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অিনক ও আিপল 

 

 
 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

স  
 

২০ 

 
 % 

৮ 
  - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

আেয়াজন 
  

৫ 
 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

 
[২.৩.১

 
  

 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

   ৪ - - ২ ১  - - 
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  মান   
 

 
একক 

   
২০১৯-২০ 

 
২০২০-২১ 

-২০২২ 

অসাধারণ   
চলিত 
মান 

চলিত মােনর 
 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 
 
 

১0 

[১.১] 
 

[১.১.১] 
 

% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] ওেয়বসাইেট  
েক 
 

 
 

৫ 
 

- - ৪ ৩  - - 

 ও 
 

১5 

[২.১] 
আেয়াজন  

 
[১.১.১] 
আেয়ািজত 

 

 

 
10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

 
[১.৩.১]  অবিহতকরণ 

  5 - - ২ ১ - - - 
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ms‡hvRbx 8:  Z_¨ AwaKvi wel‡q 2021-22 A_©eQ‡ii evwl©K Kg©cwiKíbv

 

 

 
  

মান   
 

 
একক   

 
২০১৯-
২০ 

 
২০২০-
২১ 

 ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অিত 

 
 

চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

 ১০  
 

[১.১.১] 
 

% ১০ 

 
 

 
 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
  

১৫ 

[১.২] 
হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট 

 

[১.2.১]  
 

তািরখ 
 

০৩   
৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-
২০২২ 

২০-
০১-
২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ 

- 

 
[১.3

 তািরখ  ০৩   
১৫-১০-
২০২১ 

১৫-
১১-
২০২১ 

১৫-
১২-
২০২১ 

- - 

 
হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  
 

ত 
তািরখ ০৩   

৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-
২০২২ 

২০-
০১-
২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ - 

 

[১.5.১]  
  

০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] 
 

[১.6.১] 
আেয়ািজত  

০৩   ৩ ২ ১ - - 
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