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বািষ র্ক কম র্স�াদন চুি�র আওতায় স�ািদত কায র্�েমর 3য় ৈ�মািসক মূ�ায়ন �িতেবদন 

�িতেবদনাধীন ৈ�মাস: জানুয়ির-মাচ র্, ২০২০ 
                

  
অথ র্বছর: ২০১৯-২০ 

েকৗশলগত 
উে�� 

েকৗশল
গতউ
ে�ে�
র মান 

কায র্�ম কম র্স�াদন 
সূচক 

একক কম র্স�াদন 
সূচেকর মান 

ল�য্মা�া/ 
িনণ র্ায়ক: 
২০১৯-২০ 

                              �িতেবদনাধীন বছের (২০১৯-২০) অজর্ন   
(জুলাই-

েসে��র) 
 

(অে�াবর-
িডেস�র) 

(জানুয়ারী
-মাচ র্) 

(এি�ল-
জুন) 

�মপু
ি�ভূত 
অজর্ন 

�মপুি�ভূত 
অজর্ন 

(শতাংেশ) 

ম�� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
েস�র-সংি�� েকৗশলগত উে��সমূহ 

[১] েটকসই 
সংর�ণ ও 
�ব�াপনার 
মা�েম 
মৎ�স�েদর 
উৎপাদন ও 
উৎপাদনশীলতা 
বৃি� 
    

৫০ [১.১] �দশ র্নী মৎ� খামার 
�াপন  

[১.১.১] �ািপত 
�দশ র্নী খামার 

আয়তন 
(েহ�র) 

5.00 ৫৭০ 6.23 31.55 239.29   277.07 ৪৮.৬১ 
  

  [১.২] মৎ� আবাস�ল 
উ�য়ন 

[১.২.১] উ�য়নকৃত 
এলাকা 

আয়তন 
(েহ�র) 

4.00 ৩৬৫ 1.81 5.11 98.09   105.01 ২৮.৭৭ 
  

  [১.৩] িবল নাস র্াির �াপন [১.৩.১] �ািপত িবল 
নাস র্াির 

আয়তন 
(েহ�র) 

3.00 ১৭০ 0.00 0.50 40.76   41.26 ২৪.২৭ 
  

  [১.৪] উ�ু� জলাশেয় েপানা 
মাছ অবমু�করণ 

[১.৪.১] অবমু�কৃত 
েপানার পিরমাণ 

পিরমাণ 
(েম.টন) 

4.00 ২৫৬ 174.45 6.10 2.49  183.04 ৭১.৫০ 
  

  [১.৫] মৎ�চািষ, 
মৎ�জীবী ও উে�া�ােক 
পরামশ র্ �দান  

[১.৫.১] পরামশ র্ 
�দানকৃত সুফলেভাগী 

সং�া 
(ল�) 

4.00 1.12655 0.28010 0.28981 0.29411   0.86402 ৭৬.৭০ 
  

[১.৬] মৎ� হয্াচাির িনব�ন 
ও নবায়ন 

[১.৬.১] িনব�নকৃত ও 
নবায়নকৃত হয্াচাির 

সং�া 3.00 ৬৩৭ 66.00 118.00 231.00  415.00 ৬৫.১৫ 
  

    [১.7] বািণিজয্ক মৎ� 
�লােরর িফিশং লাইেস� 
�দান ও নবায়ন 

[১.7.১] �দান/ 
নবায়নকৃত �লােরর 
িফিসং লাইেস� 

   
সং�া   

3.00 ১৭৫ 0.00 34.00 157.00   191.00 ১০৯.১৪ 
  

    [১.৮] যাি�ক মৎ� 
েনৗযােনর িফিশং লাইেস� 
�দান ও নবায়ন 

[১.৮.১] �দান/ 
নবায়নকৃত েনৗযােনর 
িফিসং লাইেস�  

সং�া 3.00 ১২০০ 490.00 503.00 286.00   1279.00 ১০৬.৫৮ 
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    [১.৯] বািণিজয্ক মৎ� 
�লার ও যাি�ক মৎ� 
েনৗযােনর মৎ� আহরণ 
কায র্�ম মিনটিরং 

[১.৯.১] পিরদশ র্নকৃত 
�লার ও েনৗযান 

সং�া 2.00 ৮৯০ 195.00 237.00 329.00   761.00 ৮৫.৫১ 

  

[১.১০] আইইউইউ (IUU) 
কয্াচ সািট র্িফেকট 
কম�ােয়� স�িকর্ত 
িনধ র্ািরত �লার মিনটিরং 

[১.১০.১] পিরদশ র্ন 
সং�া 

সং�া 1.00 ২৫ 0.00 0.00 20.00   20.00 ৮০.০০ 

  

    [১.১১] গেবষণা জাহােজর 
মা�েম সামুি�ক 
মৎ�স�দ জিরেপর লে�য্ 
�জ পিরচালনা 

[১.১১.১] স�ািদত 
�জ 

সং�া 2.00 ৬ 0.00 0.00 1.00   1.00 ১৬.৬৭ 

  

  

  [১.১২] সামুি�ক সংরি�ত 
এলাকা েঘাষণা 

[১.১২.১] েঘািষত 
সামুি�ক সংরি�ত 
এলাকা 

সং�া 2.00 ১ 0.00 0.00 0.00   0.00 ০.০০ 
  

  

  [১.13] মৎ� খা� পরী�া [১.13.১] পরীি�ত 
খা� নমুনা 

সং�া 3.00 ১১১৭ 201.00 342.00 348.00   891.00 ৭৯.৭৭ 
  

[১.14] মােছর অভয়া�ম 
�াপন ও র�ণােব�ণ 

[১.14.১] �ব�াপনার 
আওতাধীন অভয়া�ম 

সং�া 3.00 ১৮২ 3.00 5.00 106.00   114.00 ৬২.৬৪ 
  

[১.15] মৎ�স�দ উ�য়েন 
আইন বা�বায়ন 

[১.15.১] পিরচািলত 
অিভযান 

সং�া 3.00 ১৫০৪০ 2473.00 8185.0
0 

2951.0
0 

  13609.0
0 

৯০.৪৯ 
  

    [১.১6] জলবায়ু সহনশীল 
মৎ�চাষ �যুি�র 
স�সারণ 

[১.১6.১] স�সািরত 
�যুি� 

সং�া 1.00 ৩ 1.00 1.00 1.00   3.00 ১০০.০০ 
  

[১.১৭] এসিপএফ (SPF) 
িচংিড় েপানা 
উৎপাদন/সরবরাহ  

[১.১৭.১] উৎপাদন/ 
সরবরাহকৃত এসিপএফ 
(SPF) িচংিড় েপানা 

সং�া 
(েকািট) 

1.00 ১৫ 15.00 0.00 0.00   15.00 ১০০.০০ 
  

    [১.১৮] সী-উইড চাষ �যুি� 
স�সারণ (পাইলিটং) 

[১.১৮.১] স�সািরত 
সী-উইড চাষ �যুি� 

আয়তন 
(েহ�র) 

1.00 0.8 0.10 0.00 0.70   0.80 ১০০.০০ 
  

    [১.১৯] বছর �াপী িবেশষ 
মৎ� েসবা �দান (�িত 
মােস একিট) 

[১.১৯.১] পািনর নমুনা 
পরী�ণপূব র্ক 
�দানকৃত পরামশ র্ ও 
অবিহতকরণকৃত মৎ� 
িবষয়ক এয্াপস 

সং�া 2.00 ৫৫৫০ 0.00 0.00 303.00   303.00 ৫.৪৬ 

  

 



[২] মৎ� ও 
মৎ�জাত 
পে�র মান 
িনয়�ণ ও 
র�ািন বৃি�েত 
সহায়তা 

১৪ [২.১] র�ািনত� মৎ� ও 
মৎ� পে�র কনসাইনেম� 
পিরদশ র্ন 

[২.১.১]পিরদশ র্নকৃত 
কনসাইনেম� 

সং�া 3.00 ৪৩৫০ 1415.00 1485.0
0 

751.00 

  

3651.00 ৮৩.৯৩ 

  
  [২.২] র�ািনত� মৎ� ও 

মৎ� পে�র নমুনা সং�হ 
ও পরী�ণ 

[২.২.১] সংগৃহীত 
নমুনা ও পরী�া 

সং�া 3.00 ২৩৫০০ 6629.0
0 

7146.0
0 

3872.0
0 

  

17647.0
0 

৭৫.০৯ 

  
  [২.৩] মৎ� ও মৎ� 

পে�র �া�য্কর� সনদ 
�দান 

[২.৩.১] সনদ �দান সং�া 3.00 ৪৩০০ 1345.00 1493.0
0 

960.00 

  

3798.00 ৮৮.৩৩ 

  
  [২.৪] দূষণ মিনটিরংেয় 

মৎ� ও মৎ� পে�র 
নমুনার েরিসিডউ পরী�ণ 

[২.৪.১] নমুনা পরী�া সং�া 3.00 ১৮২৫ 645.00 774.00 22.00 

  

1441.00 ৭৮.৯৬ 

  
    [২.৫] এফআইিকউিস আইন 

বা�বায়েন েমাবাইল েকাট র্ 
ও অিভযান পিরচালনা 

[২.৫.১] পিরচািলত 
অিভযান 

সং�া 2.00 ২৯০ 75.00 72.00 65.00   212.00 ৭৩.১০ 
  

[3] 
মানবস�দ 
উ�য়ন ও 
কম র্সং�ােনর  
সুেযাগ সৃি� 

৯ [3.১] মৎ� আবাস�ল 
উ�য়ন ও �ব�াপনায় 
সুফলেভাগী স��ৃকরণ 

[3.১.১] স�ৃ� 
সুফলেভাগী 

সং�া 2.00 ৬৪৩৬৯ 163.00 694.00 16945.
00 

  17802.0
0 

২৭.৬৬ 

  

  [3.২] মৎ�জীবীেদর িবক� 
কম র্সং�ান সৃি� 

[3.২.১] স�ৃ� 
সুফলেভাগী 

সং�া 2.00 ৩৬০০ 558.00 979.00 246.00   1783.00 ৪৯.৫৩ 
  

[3.3] মৎ�চািষ, 
মৎ�জীবী ও অ�া� 
সুফলেভাগীেদর �িশ�ণ 
�দান 

[3.3.১] �িশ�ণ�া� 
সুফলেভাগী 

সং�া 
(ল�) 

5.00 1.3177
5 

0.0893
8 

0.2802
5 

0.44422   0.8138
5 

৬১.৭৬ 

  

[৪] মৎ� েরাগ 
�িতেরাধ ও 
িনয়�ণ  

২ [৪.১] েরাগ �িতেরাধ ও 
িনয়�েণ পিরদশ র্ন ও 
পরামশ র্ �দান 

[৪.১.১] পরামশ র্ 
�দানকৃত মৎ�চািষ 

সং�া 2.00 ৪৯০৮ 1016.00 1777.0
0 

1629.0
0 

  4422.00 ৯০.১০ 

  

 েমাট 
        

75  
      75                 

দ�র/সং�ার আ�িশক েকৗশলগত উে��সমূহ 

[১] 
কম র্স�াদেন 
গিতশীলতা 
আনয়ন ও 
েসবার মান 

১০ [১.১] দ�র/ 
সং�ায় ই-ফাইিলং 
প�িত বা�বায়ন 

[১.১.১] সকল  শাখায় ই-নিথ 
�বহার 

% ১ 100 95.00 100.00 10০.00   ৯৮.৩৩ ৯৮.৩৩   

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ 
িন�ি�কৃত 

% ২ 70 75.00 70.00 70.00   71.66 71.66   

 



বৃি� 

  

[১.২] দ�র/সং�া 
কতৃর্ক িডিজটাল 
েসবা চালু করা 

[১.২.১] নূয্নতম একিট নতুন 
িডিজটাল েসবা চালুকৃত 

তািরখ ১ ১৫ 
েফ�য়াির, 

২০২০ 

 -  - ১৩ 
েফ�য়াির, 

২০২০ 

  ১৩ 
েফ�য়াির, 

২০২০ 

 ১০০   

[১.৩] দ�র/সং�া 
কতৃর্ক উ�াবনী 
উে�াগ ও �� 
উ�য়ন �ক� 
বা�বায়ন 

[১.৩.১] নূয্নতম একিট নতুন 
উ�াবনী উে�াগ/ �� উ�য়ন 
�ক� চালুকৃত 

তািরখ ১ ১১ মাচ র্, 
২০২০ 

 -  - ১১ মাচ র্, 
২০২০ 

  ১১ মাচ র্, 
২০২০ 

 ১০০   

[১.৪] েসবা 
সহজীকরণ 

[১.৪.১] নূয্নতম একিট েসবা 
সহজীকরণ �েসস �াপসহ 
সরকাির আেদশ জািরকৃত 

তািরখ ০.৫ ১৫ 
অে�াবর, 

২০১৯ 

১৩ 
অে�াবর
, ২০১৯ 

-  -    ১৩ 
অে�াবর, 

২০১৯ 

100.00   

    [১.৪.২] েসবা সহজীকরণ 
অিধে�ে� বা�বািয়ত  

তািরখ ০.৫ ১৫ 
এি�ল, 
২০২০ 

-   - -    -  -    

    [১.৫] িপআরএল 
শুরুর ১ মাস পূেব র্ 
সংি�� কম র্চারীর 
িপআরএল ও ছুিট 
নগদায়নপ� জাির 
করা 

[১.৫.১] িপআরএল আেদশ 
জািরকৃত  

% ০.৫ 100 100.00 100.00 100.00   100.00 100.00   

    [১.৫.২] ছুিট নগদায়ন  প� 
জািরকৃত 

% ০.৫ 100 100.00 100.00 100.00   100.00 100.00   

    [১.৬] শূ� পেদর 
িবপরীেত িনেয়াগ 

�দান 

[১.৬.১] িনেয়াগ �দােনর জ� 
িব�ি� জািরকৃত 

% ০.৫ 80 0.00 0.00 82.67   82.67 82.67   

    [১.৬.২] িনেয়াগ �দানকৃত % ০.৫ 80 4.85 0.00 0.00   4.85 4.85   

    [১.৭] িবভাগীয় 
মামলা িন�ি� 

[১.৭.১] িবভাগীয় মামলা 
িন�ি�কৃত 

% ১ 50 28.57 0.00 0.00   28.57 28.57   

    [১.৮] ত� 
বাতায়ন 
হালনাগাদকরণ 

[১.৮.১] সকল ত� 
হালনাগাদকৃত 

% ১ 100 100.00 100.00 100.00   100.00 100.00   

[২] দা�িরক 
কম র্কাে� 
��তা বৃি� ও 
জবাবিদিহ 

৮ [২.১] বািষ র্ক 
কম র্স�াদন চুি� 
বা�বায়ন 

[২.১.১] সরকাির কম র্স�াদন 
�ব�াপনা সং�া� �িশ�ণসহ 
অ�া� িবষেয় �িশ�ণ 
আেয়ািজত 

জনঘ�া ১ 60 10.00 6.00 8.00   24.00 40.00   

 



িনি�তকরণ   

 

[১.১.২] এিপএ িটেমর মািসক 
সভার িস�া� বা�বািয়ত 

% ০.৫ 100 100.00 100.00 100.00   100.00 100.00   

  

  

[১.১.৩] বািষ র্ক কম র্স�াদন 
চুি�র সকল �িতেবদন 
অনলাইেন দািখলকৃত 

সং�া ১ 4 1.00 1.00 1.00   3.00 75.00   

    

  

[২.১.৪] মাঠ পয র্ােয়র 
কায র্ালয়সমূেহর  সে� ২০১৯-
২০ অথ র্বছেরর বািষ র্ক 
কম র্স�াদন চুি�র অধ র্বািষ র্ক 
মূ�ায়ন �িতেবদন 
পয র্ােলাচনাে� ফলাবতর্ক 
(feedback) �দ� 

তািরখ ০.৫ ৩১ 
জানুয়াির, 

২০২০ 

    ৩০ 
জানুয়াির, 

২০২০ 

  ৩০ 
জানুয়াির, 

২০২০ 

১০০.০০
  

  

    [২.২] জাতীয় 
শু�াচার েকৗশল ও 

ত� অিধকার 
বা�বায়ন 

[২.২.১] জাতীয় শু�াচার 
কম র্পিরক�না বা�বািয়ত 

% ১ 100 100.00 ২৫.00 100.00   ৭৫.00 ৭৫.00   

    

  

[১.২.২] ২০১৮-১৯ অথ র্বছেরর 
বািষ র্ক �িতেবদন ওেয়বসাইেট 
�কািশত 

তািরখ ১ ১৫ 
অে�াবর, 

২০১৯ 

১৪ 
অে�াবর
, ২০১৯ 

-   -   ১৪ 
অে�াবর, 

২০১৯ 

100.00   

    [২.৩] অিভেযাগ 
�িতকার �ব�া 

বা�বায়ন  

[২.৩.১] িনিদ র্� সমেয়র মে� 
অিভেযাগ িন�ি�কৃত 

% ০.৫ 100 100.00 100.00 75.00   91.67 91.67   

    

  

[১.৩.২] অিভেযাগ িন�ি� 
সং�া� মািসক �িতেবদন 
ম�ণালেয় দািখলকৃত 

সং�া ০.৫ 12 3.00 3.00 3.00   9.00 75.00   

    [২.৪] েসবা �দান 
�িত�িত 

হালনাগাদকরণ ও 
বা�বায়ন 

[২.৪.১] েসবা �দান �িত�িত 
হালনাগাদকৃত 

% ১ 90 90.00 90.00 90.00   90.00 90.00   

    [১.৪.২] িনধ র্ািরত সমেয় 
ৈ�মািসক বা�বায়ন �িতেবদন 
ম�ণালেয় দািখলকৃত 

সং�া ০.৫ 4 1.00 1.00 1.00   3.00 75.00   

    

  

[২.৪.৩] েসবা�হীতােদর 
মতামত পিরবী�ণ �ব�া 
চালুকৃত 

তািরখ ০.৫ ৩১ 
িডেস�র, 
২০১৯ 

  ৩১ 
িডেস�র, 
২০১৯ 

 -   ৩১ 
িডেস�র, 
২০১৯ 

100.00   

 



[৩] আিথ র্ক ও 
স�দ 

�ব�াপনার 
উ�য়ন 

৭ [৩.১] বােজট 
বা�বায়েন উ�য়ন 

[৩.১.১] বােজট বা�বায়ন 
পিরক�না �ণীত 

তািরখ ০.৫ ১৬ 
আগ�, 
২০১৯ 

১৬ 
আগ�, 
২০১৯ 

 - -    ১৬ 
আগ�, 
২০১৯ 

100.00   

  [৩.১.২] ৈ�মািসক বােজট 
বা�বায়ন �িতেবদন দািখলকৃত 

সং�া ০.৫ 4 1.00 1.00 1.00   3.00 75.00   

[৩.২] বািষ র্ক 
উ�য়ন কম র্সূিচ 

(এিডিপ) 
বা�বায়ন 

[৩.২.১] বািষ র্ক উ�য়ন কম র্সূিচ 
(এিডিপ) বা�বািয়ত 

% ২ 100 5.76 11.56 10.33   27.65 27.65   

    [৩.৩] অিডট 
আপি� িন�ি� 

কায র্�েমর উ�য়ন 

[৩.৩.১] ি�প�ীয় সভায় অিডট 
আপি� িন�ি�র জ� 
সুপািরশকৃত অিডট আপি�  

% ০.৫ 60 0.00 0.0৯ 1.৩৪   1.4৩ 1.4৩   

    [৩.৩.২] অিডট আপি� 
িন�ি�কৃত 

% ০.৫ 50 1.30 1.৪৬ 2.১৬   ৪.৯২ ৪.৯২   

    [৩.৪] �াবর ও 
অ�াবর স�ি�র 
হালনাগাদ তািলকা 

��ত করা 
  

[৩.৪.১] �াবর স�ি�র 
তািলকা হালনাগাদকৃত 

তািরখ ০.৫ ০৩ 
েফ�য়াির, 

২০২০ 

-  -  ০২ 
েফ�য়াির, 

২০২০ 

  ০২ 
েফ�য়াির, 

২০২০ 

১০০.০০
  

  

    [৩.৪.২] অ�াবর স�ি�র 
তািলকা হালনাগাদকৃত 

তািরখ ০.৫ ০৩ 
েফ�য়াির, 

২০২০ 

-   - ০২ 
েফ�য়াির, 

২০২০ 

  ০২ 
েফ�য়াির, 

২০২০ 

১০০.০০
  

  

    [৩.৫] ই�ারেনট 
িবলসহ ইউিটিলিট  

িবল পিরেশাধ 

[৩.৫.১] িবিসিস/ িবিটিসএল এর 
ই�ারেনট িবল পিরেশািধত 

% ১ 100 98.00 100.00 100.00   100.00 100.00   

    [৩.৫.২] েটিলেফান িবল 
পিরেশািধত 

% ০.৫ 100 98.00 100.00 100.00   100.00 100.00   

    [৩.৫.৩] িবদুয্ৎ িবল 
পিরেশািধত 

% ০.৫ 100 98.00 100.00 100.00   100.00 100.00   

 


