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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 ২০২১
অযায়ী দেশর মাট িজিডিপ’র ৩.৫৭ শতাংশ এবং িষজ িজিডিপ’র এক-চথ াংেশর বিশ (২৬.৫০ শতাংশ) মৎখােতর অবদান।
আমােদর দনিন খাে ািণজ আিমেষর ায় ৬০ ভাগ আেস মাছ থেক। িবগত িতন অথ বছের (২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১) মাট
মৎ উৎপাদন িছল ৪৩.৮৪, ৪৫.০৩ ও ৪৬.২১ ল মিক টন। িবগত িতন অথ বছের (২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১) মৎ ও
মৎজাত প রািন কের যথােম ৪২৫০.৩১, ৩৯৮৫.১৫ ও ৪০৮৮.৯৬ 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)।

সমা এবং চােলসহ:

• ডেকর অবয়, ণগত মানস পানা, খা ও অা উপকরেণর অপয াতা;
• জলাবতা, মােছর মাইেশন বাধাা হওয়া ও জীবৈবিচ াস;
• মােছর জনন ও িবচরণে সংিচত ও বাধা হওয়া;
• গলদা ও বাগদা চােষর ে ণগত মানস ও ভাইরাস িপএল এর অপয াতা;
• অভয়াম াপন ও রণােবণ বা অল;
• 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 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
িকরণ;
• দিনক মাথািপ মাছ হেণর পিরমাণ ৬৪ ােম উীতকরণ;
• ি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;
• 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।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

• দশাপী ২৩৫৫  দশ নী মৎ খামার ও ৫০০ িবল নাস াির াপন, ২১৭ ম.টন পানা মাছ অবকরণ, এবং ৩১০৫
মৎ খা সংা লাইেস দান ও নবায়ন;
• দতা উয়েনর মােম কম সংান ির লে ৬৬ হাজার জন মৎচািষ/ফলেভাগী ও ৩৩০০ জন মৎ অিধদেরর
কম কতা/কম চািরেদর িশণ দান;
• মৎ ও মৎজাত পের সফ কােয় িনিতকরেণ ৮২৫ মৎ িয়াকরণ কারখানা ও াপনা পিরদশ ন ও ৪৩২০
কনসাইনেম পিরদশ ন; এবং
• এসব কায েমর মােম ২০২২-২৩ অথ বছের মােছর উৎপাদন ৪৭.৮১ ল ম.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  ২০২২  সােলর  .................  মােসর  .................
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)

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

১.২ অিভল (Mission)
ু বাপনার মােম মৎ ও িচংিড়সহ অা ণ  জলজসেদর ািয়শীল উৎপাদন ি কের ণগত মােনর ি
চািহদা রণ এবং রািন আয় ি এবং 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 মান িনয়েণর 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. মৎচািষ, মৎজীবী ও অা ফলেভাগীেদর পরামশ  দান এবং মৎ খামার বার উয়ন; এবং
১২. মৎ অভয়াম াপন ও রণােবেনর মােম িবায় মােছর জািত ও অা জলজ জীবৈবিচ সংরণ ও
বাপনা।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

মাথািপ মাছ হেণর পিরমাণ
ি

মাথািপ মাছ হেণর
পিরমাণ

ওজন (াম/িদন) ৬৫ ৬৫ ৬৬ ৬৬ ৬৭
িম মণালয়, পািনসদ মণালয়, িষ
মণালয়, উয়ন সহেযাগী

মৎ অিধদরীয় িরেপাট ,
িবিবএস, বাংলােদশ
অথ ৈনিতক সমীা

মৎ ও মৎজাত পের
রািনর মােম রািন আয় ি

রািন আয়
মান (কা
টাকা)

৪০৮৮.৯৬ ৪৩০০* ৪৩৫০* ৪৪০০ ৪৪৫০
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

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

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 ৩ ১৭৯.৮৬ ৩২৬ ৫০০ ৪০০ ৩৮০ ৩৬০ ৩৫০ ৫১০ ৫১৫

[১.২] জলাশেয় পানা মাছ
অবকরণ

[১.২.১] অবত
পানার পিরমাণ

সমি সংা ৩ ২৭০.৯৯ ২১০.০৯৮৮ ২১৭ ১৯০ ১৭০ ১৬০ ১৫০ ২২৫ ২৩০

[১.৩] জলাশয়িভিক
মৎজীবীেদর সংগত
করা ও পিরচালনা

[১.৩.১] সংগত
মৎজীবী দল

সমি সংা ২ ৮৫ ১৩০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ১৩৫ ১৪০

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

[১.৪.১] আেয়ািজত
সেচতনালক
/উুকরণ সভা

সমি সংা ২ ১৮৬০ ২০৩০ ১৯৭০ ১৯৫০ ১৯৪০ ১৯৩৫ ২০৪০ ২০৫০

[১.৫] মােছর অভয়াম
াপন/রণােবণ

[১.৫.১] ািপত নন
মৎ অভয়াম

সমি সংা ১ ৭ ৫৯ ৪৭ ৪১ ৩৫ ৩০ ৬২ ৬৩

[১.৫.২]
ািপত/রণােবণত
মৎ অভয়াম

সমি সংা ১ ১৯০ ১৮৭ ২০০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫০ ২১০ ২১৫

[১.৬] মৎসদ উয়েন
আইন বাবায়ন

[১.৬.১] পিরচািলত
অিভযান

সমি সংা ৩ ১৫৮১৯ ১৫৮০২ ১৬২০০ ১৫০০০ ১৪৫০০ ১৪০০০ ১৩০০০ ১৬৩০০ ১৬৪০০

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

[১.৭.১] পিরচািলত
অিভযান

সমি সংা ২ ৯ 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 ২ ৯১২ ৭২৯ ৯৩০ ৮৯০ ৮৭০ ৮৫০ ৮৩০ ৯৫০ ৯৬০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৫:৫১ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, ন ১৩, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[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 ৩১ ২৩ ৩০ ২৫ ২২ ২১ ২০ ৩০ ৩১

[১.১০] বািণিজক মৎ
লােরর িফিশং লাইেস
দান/নবায়ন

[১.১০.১] দানত/
নবায়নত লােরর
িফিশং লাইেস

সমি সংা ১ ১৯৬ ২০৫ ১৮৫ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ১২০ ২০০ ২০৫

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

[১.১১.১] দানত/
নবায়নত িনবিত
নৗযােনর িফিশং
লাইেস

সমি সংা ১ ১৪০২ ১১৭৪ 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 ও উুকরণ
সভা

সমি সংা ১ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭

[১.১২.২] পিরচািলত
চারণালক কায ম

সমি সংা ১ ৩ ৩ ২ ১ ৪ ৫

[২] ািয়শীল
মৎচাষ উয়ন
ও বাপনা;

২৫
[২.১] মৎচাষ ি
সসারণ

[২.১.১] ািপত দশ নী
খামার

সমি সংা ৩ ৫৮৩.৬৭ ৫৮২৯ ২৩৫৫ ২২০০ ২১৫০ ২১০০ ২০০০ ২৪০০ ২৪৫০

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

সমি সংা ২ ০ ১৬৮৭ ২০০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ১৫০০ ২১০০ ২২০০

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

সমি সংা ২ ০ ৮১৯ ৯০০ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ৬৫০ ৯২০ ৯৪০

[২.১.৪] আেয়ািজত
সিমনার/ ওয়াকশপ

সমি সংা ২ ০ ১৩৭ ১২০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২৫ ১৩০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৫:৫১ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, ন ১৩, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.১.৫] পরীণত
এসিপএফ (SPF)
িচংিড় িপএল ননা

সমি সংা ২ ২৪.৪৯ ৯ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৯ ১০

[২.২] সী-উইড চাষ
ি সসারণ
(পাইলং)

[২.২.১] সসািরত
সী-উইড চাষ ি

সমি
আয়তন
(হর)

২ ১.০ ১.০০ ১.২ ০.৮ ০.৬ ০.৪ ০.২ ১.৪ ১.৪

[২.৩] মৎ খামার
যািকীকরণ

[২.৩.১] উয়ন
সহায়তা / চািষর িনজ
উোেগ ািপত
সহায়ক যপািত

সমি সংা ২ ০ ২৮৯ ৩০০ ২০০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ৩২০ ৩৩০

[২.৪] মৎ সাাই চইন
উয়ন

[২.৪.১]
তির/উয়নত
মৎ/িচংিড়
উৎপাদনকারীেদর
সংগঠন

সমি সংা ১ ০ ১৭৬৪ ২০০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ১৫০০ ২০৫০ ২০৮০

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

সমি সংা ১ ০ ২১ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ২৫ ২৮

[২.৫] মৎ খা ও
উপকরণ বাপনা

[২.৫.১]
দানত/নবায়নত
মৎখা সংা
লাইেস

সমি সংা ২ ০ ২৬৪৮ ৩১০৫ ২৭০০ ২৫০০ ২৩০০ ২০০০ ৩১৫০ ৩২০০

[২.৫.২] পরীিত খা
ননা

সমি সংা ২ ১১৬৪ ১১৩২ ১২০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭৫০ ১২৫০ ১২৮০

[২.৬] মৎচাষ
বাপনা উয়েন
পিরদশ ন ও পরামশ  দান

[২.৬.১] পরামশ 
দানত মৎচািষ

সমি
সংা
(ল)

২ ১.৯০৭৭২ ০.৯৪৪৮৩ ১.১০৫০০ ০.৯০০০০ ০.৮০০০০ ০.৭০০০০ ০.৬৫০০০ ১.১৫০০০ ১.২০০০০

[২.৭] সরকাির
হাচাির/মৎবীজ খামাের
মানস মােছর র
উৎপাদন

[২.৭.১] উৎপািদত
রর পিরমাণ

সমি কিজ ২ ০ ৪৯৪৪ ১৫০০০ ১৪০০০ ১৩৫০০ ১৩২০০ ১৩০০০ ১৫৫০০ ১৫৫০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৫:৫১ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, ন ১৩, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] মৎ ও
মৎজাত
পের মান
িনয়েণর
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 /
পাােরর িবষয়

সমি সংা ২ ০ ৬ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ১২ ১৪

[৩.১.২] আেয়ািজত
উুকরণ/
সেচতনালক সভা

সমি সংা ১ ০ ১৯ ২২ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৪ ২৬

[৩.২] মৎ ও মৎ
পের াকর সনদ
দান

[৩.২.১] দানত
াকর সনদ

সমি সংা ২ ৪৩১৬ ৩৭৫৬ ৪৩২০ ৪১০০ ৪০০০ ৩৯০০ ৩৮০০ ৪৪০০ ৪৪৫০

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

[৩.৩.১] পিরদশ নত
কনসাইনেম

সমি সংা ১ ৪৩৬০ ৩৭৩৪ ৪৩২০ ৪১০০ ৪০০০ ৩৯০০ ৩৮০০ ৪৪০০ ৪৪৫০

[৩.৩.২] পিরদশ নত
কারখানা ও াপনা

সমি সংা ১ ০ ৭২২ ৮২৫ ৭৫০ ৬৫০ ৬০০ ৫৮০ ৮৩০ ৮৪০

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

[৩.৪.১] পরীিত
ননা

সমি সংা ১ ১৮৩২ ১৫৭৩ ১৮৫০ ১৭৫০ ১৭০০ ১৬৫০ ১৬২০ ১৮৬০ ১৮৭০

[৩.৫] এফআইিকউিস
আইন বাবায়েন মাবাইল
কাট  ও অিভযান
পিরচালনা

[৩.৫.১] পিরচািলত
অিভযান

সমি সংা ২ ৩০০ ২৭৫ ৩০৭ ২৮০ ২৬০ ২৫০ ২৪০ ৩২০ ৩৩০

[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 ২৪৯১ ৩৩০০ ২৮০০ ২৬০০ ২৫০০ ২৪৫০ ৩৩৫০ ৩৪০০

[৪.১.২] আেয়ািজত
িবেশষ লািন ং সশন

সমি সংা ২ ০ ৯ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ১৪ ১৫
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

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

[৪.২.১] িশণা
মৎচািষ,
মৎজীবীসহ অা
ফলেভাগী

সমি সংা ২ ১৩২৫৫৪ ৭৬০৯৯ ৬৬০০০ ৫০০০০ ৪০০০০ ৩০০০০ ২৫০০০ ৬৭০০০ ৬৮০০০

[৪.২.২] িশণা
মৎ িয়াকরণ
সংি ফলেভাগী

সমি সংা ২ ০ ৩৬০ ৫১২ ৪৭০ ৪৫০ ৪৩০ ৪২০ ৫২০ ৫২৫

[৪.৩] মৎজীবীেদর
িবক কম সংান ি

[৪.৩.১] সৃ
ফলেভাগী

সমি সংা ১ ৪২০০ ৪৩০০ ১৫১৩১ ১৩০০০ ১২০০০ ১১০০০ ১০৫০০ ১৫২০০ ১৫৩০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

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
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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
বাবায়নকারী: মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারী: অ
দেরর মৎ সসারণ শাখা/জলমহাল শাখা

জলা িভিক সমিত িতেবদন

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

জলা িভিক সমিত িতেবদন

[১.৩] জলাশয়িভিক মৎজীবীেদর সংগত করা ও
পিরচালনা

[১.৩.১] সংগত মৎজীবী দল
বাবায়নকারী: মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারী: অ
দেরর মৎ সসারণ শাখা

জলা িভিক সমিত িতেবদন

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

[১.৪.১] আেয়ািজত সেচতনালক /উুকরণ সভা
বাবায়নকারী: মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারী: অ
দেরর মৎ সসারণ শাখা

জলা িভিক সমিত িতেবদন

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

বাবায়নকারী: মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারী: অ
দেরর মৎ সসারণ শাখা/জলমহাল শাখা

ািপত নন মৎ অভয়ােমর তিলকা

[১.৫.২] ািপত/রণােবণত মৎ অভয়াম
বাবায়নকারী: মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারী: অ
দেরর মৎ সসারণ শাখা/জলমহাল শাখা

রণােবণত মৎ অভয়ােমর
তিলকা

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

জলা িভিক সমিত িতেবদন

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

[১.৭.১] পিরচািলত অিভযান বাবায়নকারী: সািক মৎ দর সময়কারী: অ দেরর সািক শাখা মাসিভিক সমিত িতেবদন

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

[১.৮.১] পিরদশ নত লার/নৗযান বাবায়নকারী: সািক মৎ দর সময়কারী: অ দেরর সািক শাখা মাসিভিক সমিত িতেবদন

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

[১.৯.১] পিরদশ নত িনধ ািরত বািণিজক মৎ
লার

বাবায়নকারী: সািক মৎ দর সময়কারী: অ দেরর সািক শাখা মাসিভিক সমিত িতেবদন

[১.১০] বািণিজক মৎ লােরর িফিশং লাইেস
দান/নবায়ন

[১.১০.১] দানত/ নবায়নত লােরর িফিশং
লাইেস

বাবায়নকারী: সািক মৎ দর সময়কারী: অ দেরর সািক শাখা মাসিভিক সমিত িতেবদন

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

[১.১১.১] দানত/ নবায়নত িনবিত নৗযােনর
িফিশং লাইেস

বাবায়নকারী: সািক মৎ দর সময়কারী: অ দেরর সািক শাখা মাসিভিক সমিত িতেবদন

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

[১.১২.১] পিরচািলত িশণ ও উুকরণ সভা বাবায়নকারী: সািক মৎ দর সময়কারী: অ দেরর সািক শাখা মাসিভিক সমিত িতেবদন

[১.১২.২] পিরচািলত চারণালক কায ম বাবায়নকারী: সািক মৎ দর সময়কারী: অ দেরর সািক শাখা চারণালক কায েমর িববরণ
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[২.১] মৎচাষ ি সসারণ

[২.১.১] ািপত দশ নী খামার
বাবায়নকারী: মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারী: অ
দেরর সসারণ শাখা

জলা িভিক সমিত িতেবদন

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

বাবায়নকারী: মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারী: অ
দেরর সসারণ শাখা

জলা িভিক সমিত িতেবদন

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

বাবায়নকারী: মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারী: অ
দেরর সসারণ শাখা

জলা িভিক সমিত িতেবদন

[২.১.৪] আেয়ািজত সিমনার/ ওয়াকশপ
বাবায়নকারী: মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারী: অ
দেরর িশণ শাখা

জলা িভিক সমিত িতেবদন

[২.১] মৎচাষ ি সসারণ
[২.১.৫] পরীণত এসিপএফ (SPF) িচংিড়
িপএল ননা

বাবায়নকারী: মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারী: অ
দেরর সসারণ শাখা

এসিপএফ (SPF) িপএল এর িপিসআর
ট

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

রিজােরর ান কিপ

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

বাবায়নকারী: মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারী: অ
দেরর সসারণ শাখা/ মৎচাষ শাখা

জলািভিক সমিত িতেবদন

[২.৪] মৎ সাাই চইন উয়ন

[২.৪.১] তির/উয়নত মৎ/িচংিড়
উৎপাদনকারীেদর সংগঠন

বাবায়নকারী: মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারী: অ
দেরর সসারণ শাখা/ মৎচাষ শাখা

জলািভিক সমিত িতেবদন

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

বাবায়নকারী: মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারী: অ
দেরর সসারণ শাখা/ মৎচাষ শাখা

অনলাইন/াথ সােরর তািলকা

[২.৫] মৎ খা ও উপকরণ বাপনা

[২.৫.১] দানত/নবায়নত মৎখা সংা
লাইেস

বাবায়নকারী: মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারী: অ
দেরর সসারণ শাখা

জলািভিক সমিত িতেবদন

[২.৫.২] পরীিত খা ননা
বাবায়নকারী: মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারী: অ
দেরর সসারণ শাখা

জলািভিক সমিত িতেবদন

[২.৬] মৎচাষ বাপনা উয়েন পিরদশ ন ও
পরামশ  দান

[২.৬.১] পরামশ  দানত মৎচািষ
বাবায়নকারী: মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারী: অ
দেরর সসারণ শাখা

জলািভিক সমিত িতেবদন

[২.৭] সরকাির হাচাির/মৎবীজ খামাের মানস
মােছর র উৎপাদন

[২.৭.১] উৎপািদত রর পিরমাণ
বাবায়নকারী: মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারী: অ
দেরর সসারণ শাখা/ মৎচাষ শাখা

জলািভিক সমিত িতেবদন

[৩.১] উম মৎচাষ অশীলন সিকত কায ম
বাবায়ন

[৩.১.১] িত িলফেলট / কেলট / পাােরর
িবষয়

বাবায়নকারী: মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারী: অ
দেরর এর সসারণ শাখা/ মৎচাষ শাখা

িত িলফেলট, কেলট ও পাােরর
িববরণসহ তািলকা/ সামাির

[৩.১.২] আেয়ািজত উুকরণ/ সেচতনালক সভা
বাবায়নকারী: মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারী: অ
দেরর সসারণ শাখা/ মৎচাষ শাখা

সেচতনতালক সভার নাশ ও
উপিত অংশহণকারীেদর সামাির
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৩.২] মৎ ও মৎ পের াকর সনদ দান [৩.২.১] দানত াকর সনদ
বাবায়নকারী: সংি মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ দর এবং সময়কারী:
অ দেরর মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ শাখা

মাসিভিক সমিত িতেবদন

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

[৩.৩.১] পিরদশ নত কনসাইনেম
বাবায়নকারী: সংি মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ দর এবং সময়কারী:
অ দেরর মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ শাখা

মাসিভিক সমিত িতেবদন

[৩.৩.২] পিরদশ নত কারখানা ও াপনা
বাবায়নকারী: সংি মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ দর এবং সময়কারী:
অ দেরর মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ শাখা

মাসিভিক সমিত িতেবদন

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

[৩.৪.১] পরীিত ননা
বাবায়নকারী: সংি মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ দর এবং সময়কারী:
অ দেরর মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ শাখা

মাসিভিক সমিত িতেবদন

[৩.৫] এফআইিকউিস আইন বাবায়েন মাবাইল কাট 
ও অিভযান পিরচালনা

[৩.৫.১] পিরচািলত অিভযান
বাবায়নকারী: সংি মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ দর এবং সময়কারী:
অ দেরর মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ শাখা

মাসিভিক সমিত িতেবদন

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

[৪.১.১] িশণা কম কতা/ কম চারী
বাবায়নকারী: মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারী: অ
দেরর িশণ শাখা

জলািভিক সমিত িতেবদন

[৪.১.২] আেয়ািজত িবেশষ লািন ং সশন
বাবায়নকারী: মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারী: অ
দেরর িশণ শাখা

অিফস আেদশ ও উপিত
অংশহণকারীেদর সামাির

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

[৪.২.১] িশণা মৎচািষ, মৎজীবীসহ
অা ফলেভাগী

বাবায়নকারী: মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারী: অ
দেরর িশণ শাখা

জলািভিক সমিত িতেবদন

[৪.২.২] িশণা মৎ িয়াকরণ সংি
ফলেভাগী

বাবায়নকারী: সংি মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ দর এবং সময়কারী:
অ দেরর মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ শাখা

মাসিভিক সমিত িতেবদন

[৪.৩] মৎজীবীেদর িবক কম সংান ি [৪.৩.১] সৃ ফলেভাগী
বাবায়নকারী: মাঠ পয ােয়র সংি মৎ দরসহ এবং সময়কারী: অ
দেরর 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
মৎসদ উয়েন আইন বাবায়ন পিরচািলত অিভযান রা সবা িবভাগ, রা মণালয় অিফিশয়াল প, ইেমইল ও টিলেফািনক যাগােযাগ

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

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 রা সবা িবভাগ, রা মণালয় অিফিশয়াল প, ইেমইল ও টিলেফািনক যাগােযাগ

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

পিরচািলত অিভযান রা সবা িবভাগ, রা মণালয় অিফিশয়াল প, ইেমইল ও টিলেফািনক যাগােযাগ



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৫:৫১ া: ২০ ণ তািরখ: সামবার, ন ১৩, ২০২২

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



 

পৃষ্ঠা 21  

 

ংযমাজনী 4: দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ মরযকল্পনা, ২০২২-২৩ 

দপ্তর/সংস্থার নাম:  মৎস্য অধধদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা  

কাম মক্রযভয নাভ কভ মম্পাদন 

সূচক 

 

সূচযকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়যনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২২-২৩ 

অথ মফছযযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২২-২৩  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ককায়ার্ মায 

২য়  

ককায়ার্ মায 

৩য় 

ককায়ার্ মায 

৪থ ম 

ককায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.    প্রারতষ্ঠারনক ব্যফস্থা………………………………..... 

১.১      ননরতকতা করভটিয বা আয় াজন সভা 

আয় াজজত 

1 ংখ্যা ভারযচারক ৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১     

অজমন      

১.২  ননরতকতা করভটিয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

4 % কপাকার যয়ন্ট ১০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

১.৩   সুান প্ররতষ্ঠায রনরভত্ত অংীজযনয 

(stakeholders) অংগ্রযণ  

বা 

অনুরষ্ঠত 

বা 

4 ংখ্যা কপাকার যয়ন্ট 2 রক্ষ্যভাত্রা - ১       ১ -    

অজমন      

১.৪      শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রজিক্ষণ আয় াজন প্রজিক্ষণ 

আয় াজজত 

২ সংখ্যা 

(জন)  

কপাকার যয়ন্ট ১৮০ রক্ষ্যভাত্রা ৩০ ৬০ ৬০ ৩০    

অজমন      

১.৫     কভ ম-রযযফ উন্নয়ন  

(ক. ভররা কভ মকতমা-কভ মচারযয জন্য 

পৃথক ওয়ারুযভয ব্যফস্থা কযা; 

এফং 

খ.   কে-ককয়ায রুযভয ভান উন্নয়ন) 

উন্নত কর্ ম-

জরয়েি 

২ ংখ্যা 

ও 

তারযখ 

কপাকার যয়ন্ট ২ 

২৯.12.22 

3০.03.23 

 

রক্ষ্যভাত্রা - ২৯/12/22 

 

3০/03/23 

 

-    

অজমন      

১.৬   আওতাধীন  র্াঠ র্ মায় র কার্ মাল  

(প্রয়র্াজয ক্ষক্ষয়ে)  কর্তমক দারখরকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-

রযকল্পনায নত্রভারক অগ্রগরত 

প্ররতযফদযনয ওয রপেব্যাক প্রদান  

রপেব্যাক 

বা/কভ মা

রা অনুরষ্ঠত 

   ৪ তারযখ কপাকার যয়ন্ট ২৭/10/22 

৩০/০১/2৩ 

২৬/04/23 

 

রক্ষ্যভাত্রা - 

 

২৭/10/22 

 

৩০/০১/2৩ 

 

২৬/04/23 

 

  

 

 

 

 

অজমন      

২.   আজথ মক ব্যেস্থানা উন্ন ন ........................................................................ 

২.১  ২০২২-২৩ অথ ম ফছযযয যাজস্ব এফং 

উন্নয়ন ফাযজযর্য  অনুযভারদত ক্রয় 

রযকল্পনা  ওযয়ফাইযর্ প্রকা 

ক্রয়-

রযকল্পনা 

ওযয়ফাই

কর্ প্রকারত 

২ তারযখ উরযচারক 

(প্রান)/ 

উরযচারক  

(অথ ম ও রযকল্পনা) 

৩১/০৭/২2 রক্ষ্যভাত্রা ৩১/০৭/২2       

অজমন      

২.২ অনুযভারদত ফারল মক ক্রয় রযকল্পনায 

মথামথ ফাস্তফায়ন (যাজস্ব এফং উন্নয়ন 

ফাযজযর্য) 

ক্রয় 

রযকল্পনা 

ফাস্তফারয়ত 

২ % উরযচারক 

(প্রান)/ 

উরযচারক  

(অথ ম ও 

রযকল্পনা) 

১০০ রক্ষ্যভাত্রা ৫ ২৫ ৬০ ১০০    

অজমন        
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কাম মক্রযভয নাভ কভ মম্পাদন 

সূচক 

 

সূচযকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়যনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২২-২৩ 

অথ মফছযযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২২-২৩  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ককায়ার্ মায 

২য়  

ককায়ার্ মায 

৩য় 

ককায়ার্ মায 

৪থ ম 

ককায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.৩   োয়জট োস্তো ন োয়জট 

োস্তোজ ত 

৩ % উরযচারক  

(অথ ম ও রযকল্পনা) 

১০০ রক্ষ্যভাত্রা ৫ ২৫ ৬০ ১০০    

অজমন      

২.৪   প্রকয়ের PIC সভা আয় াজন সভা 

আয় াজজত 

৩ সংখ্যা উরযচারক  

(অথ ম ও রযকল্পনা) 

২০ রক্ষ্যভাত্রা 4 4 7 5    

অজমন      

২.৫ প্রকল্প ভারপ্ত কযল প্রকযল্পয ম্পদ 

(মানফান, করম্পউর্ায, আফাফত্র 

ইতযারদ) রফরধ কভাতাযফক স্তান্তয কযা 

প্রকযল্পয 

ম্পদ রফরধ 

কভাতাযফক 

স্তান্তরযত 

৫ তাজরখ প্রকল্প 

রযচারক 

৩১/০৮/২২ রক্ষ্যভাত্রা ৩১/০৮/২২ - - -    

অজমন      

৩.   শুদ্ধাচায ংরিষ্ট এফং দুনীরত প্ররতযযাযধ ায়ক অন্যান্য কাম মক্রভ…………….. (অগ্রাজধকার জভজিয়ত ১ নং সহ ন্যযনতর্ চারটি কার্ মক্রর্) 

৩.১   রকাধর যানবাননর যথাযথ ব্যবার 

ধনধিতকরণ 

মথামথবাযফ 

রযকুইযজনকৃত 

গাড়ীয ব্যফায 

৩ - কপাকার 

যয়ন্ট/রফকল্প 

কপাকার যয়ন্ট 

- রক্ষ্যভাত্রা - - - -   অথ থবছর শলন 

কর্তথক্ষ কর্তথক 

যথাযথ 

ধরকুইনেলন 

াননক্ষ গাড়ী 

ব্যবার 

ধনধিতকরনণ

র প্রতযয়ন 

ত্র। 

অজমন      

৩.২  মৎস্য অধধদপ্তনরর রােস্ব /উন্নয়ন 

বানেনের আওতায় ০২টি উনোয় 

বাস্তবায়নাধীন প্রদল থনী খামাশর মাছ 

উৎাদনন লতভাগ ক্ষযমাত্রা অেথন  

ধনধিতকরণ 

প্রদল থনী 

খামাশর 

উৎাধদত 

মাছ 

৫ % কপাকার 

যয়ন্ট/ 

রফকল্প কপাকার 

যয়ন্ট/ 

উরযচারক 

১০০ রক্ষ্যভাত্রা - - ৮০ ১০০   ১. পুঠিয়া, 

রােলাী ও  

২. দর, 

নরধিংদী-শত 

কায থক্রমটি 

বাস্তবায়ন করা 

নব।  

অজমন      

৩.৩  ১০টি কজরায কজরা ভৎস্য কভ মকতমা 

কর্তমক ১টি কযয গণশুনানীয আযয়াজন  

আযয়ারজত 

গণশুনানী 

৫ 

 

সংখ্যা 

(টি) 

ভারযচারক 

 

১০  

 

রক্ষ্যভাত্রা ২ ৩ ৩ ২    

অজমন      

৩.৪ মৎস্য অধধদপ্তনরর রােস্ব/উন্নয়ন বানেনের 

আওতায় বাস্তবায়নাধীন  শানা 

অবমুধি কায থক্রম ধরদল থন/ মধনেধরিং 

বাস্তবায়নাধীন 

শানা অবমুধি  

কায থক্রম  

ধরদল থনকৃত/ 

মধনেধরিংকৃত 

৫ % কপাকার 

যয়ন্ট/রফকল্প 

কপাকার যয়ন্ট/ 

উরযচারক 

10 

(২২ কভ. 

র্ন)   

 

রক্ষ্যভাত্রা ৮০ ৯০ ১০০ -    

অজমন      
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ংযমাজনী ৫: ই-গবর্ন্যান্স ও উদ্ভাফন কভ যরযকল্পনা 

 

ক্র

ভ 

কভ যম্পাদন ক্ষেত্র 

 

ভান কাম যক্রভ 

 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ য

ম্পাদন 

সূচককয 

ভান 

রেযভাত্রা ২০২২-২০২৩   

অাধাযণ অরি 

উত্তভ 

উত্তভ চররি 

ভান 

চররি  

ভাকনয 

রনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

1 

[১] আ-গবর্ন্যান্স ও 

উদ্ভাফন ংক্রান্ত 

কাম যক্রযভয 

ফাস্তফায়ন 

জজাযদাযকযণ 

 

৩০ 

[১.১]ক্ষফা রিকযণ/ 

রডরিটাইকিকনয ভাধ্যকভ 

উদ্ভাফনী ধাযণা ফাস্তফায়ন 

[১.১.১]ক্ষফা রিকযণ/রডরিটাইকিকনয ভাধ্যকভ 

নূর্ন্িভ একটি উদ্ভাফনী ধাযণা ফাস্তফারয়ি 
িারযখ ১০ ০৪/০৫/২৩ 

১১/০৫/২

৩ 
১৮/০৫/২৩ 

২৫/০৫/২

৩ 

৩১/০৫/২

৩ 

[১.২] আতঃপূযফ য ফাস্তফায়য়ত উদ্ভাফনী 

ধাযণা, য়জকৃত ও 

য়িয়জটাআজকৃত জফায 

িাটাযফজ প্রস্তুত কযা এফং 

জফামূ চালু যাখা   

[১.২.১]আতঃপূযফ য ফাস্তফায়য়ত উদ্ভাফনী ধাযণা, য়জকৃত 

ও য়িয়জটাআজকৃত জফায িাটাযফজ প্রস্তুতকৃত 
তায়যখ  ২ ১৩/১০/২২  

২৭/১০/২

২  

১০/১১/২০

২২  
- - 

[১.২.২]আতঃপূযফ য ফাস্তফায়য়ত উদ্ভাফনী ধাযণা, য়জকৃত 

ও য়িয়জটাআজকৃত জফামূ চালুকৃত 
িারযখ ৭ ০৪/০৫/২৩ 

১১/০৫/২

৩ 
১৮/০৫/২৩ 

২৫/০৫/২

৩ 

৩১/০৫/২

৩ 

[১.৩] ই-নরিয ব্যফায বৃরি [১.৫.১] ই-পাইকর জনাট য়নষ্পয়িকৃত   % ৪ ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬০% 

[১.৪] ৪ি য রল্প রফপ্লকফয ম্ভব্য 

চযাকরঞ্জ ক্ষভাকাকফরায় 

আইন/ররর/ কভ যরযকল্পনা 

প্রণয়ন এফং রফলয়রবরত্তক 

কভ যারা আকয়ািন 

[১.৪.১] ৪ি য রল্প রফপ্লকফয ম্ভব্য চযাকরঞ্জ ক্ষভাকাকফরায় 

আইন/ররর/কভ যরযকল্পনা প্রণীি 
িারযখ ৪ ৩১/১০/২২ 

১৬/১১/২

২ 
৩০/১১/২২ 

১৫/১২/২

২ 
২৯/১২/২২ 

[১.৪.২]৪ি য রল্প রফপ্লকফয ম্ভব্য চযাকরঞ্জ ক্ষভাকাকফরায় 

রফলয়রবরত্তক কভ যারা আকয়ারিি 
ংখ্যা ৩ ২ - ১ 

 

- 

 

- 

 

 

২ 

[২] প্রায়তষ্ঠায়নক 

দক্ষতা বৃয়ি 

 

২০ 

[২.১] িথ্য ফািায়ন ারনাগাদকযণ 
[২.১.১] িথ্য ফািায়ন ারনাগাদকৃি (ত্রত্রভারক 

রবরত্তকি) 
ংখ্যা ৬ ৪ ৩ - 

২ - 

[২.২] ই-গবর্ন্যান্স ও উদ্ভাফন 

কভ যরযকল্পনা ফাস্তফায়ন  

[২.২.১] কভ যয়যকল্পনা ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত প্রয়ক্ষণ 

অযয়ায়জত  
ংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ - - 

[২.২.২]ই-গবর্ন্যান্স কভ যরযকল্পনা ফাস্তফায়কনয ির্ন্ 

ফযাদ্দকৃি অি য ব্যরয়ি 
% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

৫৫% ৫০% 

[২.২.৩] কভ যরযকল্পনায অধ যফারল যক স্ব-মূল্যায়ন 

প্ররিকফদন ভরিরযলদ রফবাকগ ক্ষপ্ররযি 
িারযখ ৩ ১৫/০১/২৩ 

২২/০১/২

৩ 
৩১/০১/২৩ 

০৯/০২/২

৩ 

১৬/০২/২

৩ 

[২.২.৪] আওিাধীন দপ্তয/ংস্থায অধ যফারল যক স্ব-

মূল্যায়ন প্ররিকফদন ম যাকরাচনা ংক্রান্ত 

প্ররিকযদন ভরিরযলদ রফবাকগ ক্ষপ্ররযি 

িারযখ ২ 
৩১/০১/২০

২৩ 

০৯/০২/২

৩ 
১৬/০২/২৩ 

২৩/০৫/২

৩ 

২৮/০২/২

৩ 

[২.২.৫] ক্ষদক/রফকদক ফাস্তফারয়ি নূযনিভ একটি উকযাগ 

রযদ যনকৃি 
ংখ্যা ৩ 

৩১/05/ 

২৩ 

৩০/06/২

৩ 
- 
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ংযমাজনী ৬: য়বযমাগ প্রয়তকায ব্যফস্থা ংক্রান্ত কভ য-য়যকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

কাম যক্রকভয 

ক্ষেত্র 

 

ভান কাম যক্রভ 

 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ যম্পাদন 

সূচককয ভান 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২১-২২ 

রেযভাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অাধাযণ অরি 

উত্তভ 

উত্তভ চররি 

ভান 

চররি ভাকনয 

রনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক 

 

 

 

১৪ 

[১.১] য়বযমাগ য়নষ্পয়ি কভ যকতযা 

(য়নক) ও অয়র কভ যকতযায 

তথ্য ওযয়ফাআযট ত্রৈভায়ক 

য়বয়িযত ারনাগাদকযণ 

[১.১.১] অরনক ও আরর 

কভ যকিযায িথ্য 

ারনাগাদকৃি এফং 

ওকয়ফাইকট আকরাডকৃি 

ংখ্যা 

 
৪ - - ৪ ৩ - - - 

[১.২] য়নয়দ যষ্ট ভযয় নরাআন/ 

পরাআযন প্রাপ্ত য়বযমাগ য়নষ্পয়ি 
[১.২.১] য়বযমাগ য়নষ্পয়িকৃত % 

৭ 

 
- - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩] য়বযমাগ য়নষ্পয়ি ংক্রান্ত ভায়ক 

প্রয়তযফদন উর্ধ্যতন কর্তযক্ষ 

ফযাফয জপ্রযণ 

[১.২.১] প্ররিকফদন ক্ষপ্ররযি % ৩ - - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

েভিা 

অিযন 

 

১১ 

[২.১] কভ যকতযা/কভ যচাযীযদয য়বযমাগ 

প্রয়তকায ব্যফস্থা এফং য়জঅযএ 

পটওয়যায য়ফলয়ক প্রয়ক্ষণ 

অযয়াজন 

[২.১.১] প্রয়ক্ষণ অযয়ায়জত ংখ্যা 
৪ 

 
- - ২ ১ - - - 

[২.2] ত্রত্রভারক রবরত্তকি রযফীেণ 

এফং ত্রত্রভারক রযফীেণ 

প্ররিকফদন উর্ধ্যিন কর্তযকেয 

রনকট ক্ষপ্রযণ 

[২.2.১] ত্রত্রভারক প্ররিকফদন 

ক্ষপ্ররযি 

  

ংখ্যা 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.3] য়বজমাগ প্রয়তকায ব্যফস্থানা 

য়ফলযয় জেকযাল্ডাযগযণয ভন্বযয় 

ফয়তকযণ বা অযয়াজন  

[২.3.১] বা অযয়ায়জত ংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 



 

পৃষ্ঠা: 25 

 

ংযমাজনী ৭: জফাপ্রদান প্রয়তশ্রুয়ত ফাস্তফায়ন কভ য-য়যকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

কাম যক্রকভয 

ক্ষেত্র 

 

ভান কাম যক্রভ 

 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ যম্পাদন 

সূচককয ভান 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২১-

২২ 

রেযভাত্রা ২০২2-২০২3 

অাধাযণ অরি 

উত্তভ 

উত্তভ চররি 

ভান 

  চররি ভাকনয 

রনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারিষ্ঠারনক 

 

 

১৮ 

[১.১] ত্রত্রভারক রবরত্তকি জফাপ্রদান প্রয়তশ্রুয়ত 

রযফীেণ করভটি পুনগ যঠন 

[১.১.১] করভটি পুনগ যঠিি 
ংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১  

[১.২] ত্রত্রভারক রবরত্তকি জফাপ্রদান প্রয়তশ্রুয়ত 

ংক্রান্ত রযফীেণ করভটিয বায 

রিান্ত ফাস্তফায়ন 

[১.2.১] রিান্ত 

ফাস্তফারয়ি এফং 

প্ররিকফদন ক্ষপ্ররযি 

% ৪ - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[১.৩] জফা প্রদান প্রয়তশ্রুয়ত য়ফলযয়                                                                                                                

অওতাধীন দপ্তয/ংস্থায ভন্বযয় 

ত্রৈভায়ক য়বয়িযত বা অযয়াজন 

[১.3.১] বা অযয়ায়জত 

ংখ্যা 2 - - ৪ ৩ ২ ১  

[১.৪] ত্রৈভায়ক য়বয়িযত জফাপ্রদান প্রয়তশ্রুয়ত 

ারনাগাদকযণ (অওতাধীন দপ্তয / 

ংস্থা) 

[১.৪.১] ারনাগাদকৃত 
ংখ্যা 

 

৯ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

েভিা 

অিযন 
৭ 

[২.১] জফাপ্রদান প্রয়তশ্রুয়ত য়ফলয়ক 

কভ যারা/প্রয়ক্ষণ/জয়ভনায অযয়াজন 

[২.১.১] প্রয়ক্ষণ/ 

কভ যারা অযয়ায়জত 

 

ংখ্যা 

 

৩ - - ২ ১   - 

[২.২]  ক্ষফা  প্ররিশ্রুরি রফলকয় 

ক্ষেককাল্ডাযগকণয ভন্বকয় 

অফরিকযণ বা আকয়ািন 

[২.২.১] ফয়তকযণ 

বা অযয়ায়জত ংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 

 

 

 



 

পৃষ্ঠা: 26 

 

ংযমাজনী ৮: তথ্য য়ধকায য়ফলযয় ২০২2-23 থ যফছযযয ফায়ল যক কভ যয়যকল্পনা 

 

কভ যম্পাদকনয 

ক্ষেত্র 

 

ভান কাম যক্রভ 

 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ যম্পাদন 

সূচককয 

ভান 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২১-

২২ 

রেযভাত্রা ২০২2-২০২3 

অাধাযণ অরি 

উত্তভ 

উত্তভ চররি 

ভান 

চররি 

ভাকনয 

রনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক ১০ 

[১.১] িথ্য অরধকায আইন অনুমায়ী 

রনধ যারযি ভকয়য ভকধ্য িথ্য 

প্রারপ্তয আকফদন রনষ্পরত্ত 

[১.১.১] রনধ যারযি ভকয়য 

ভকধ্য িথ্য প্রারপ্তয 

আকফদন রনষ্পরত্ত 

% ০৬ - - ১০০% ৯০% ৮০% - - 

 

েভিা 

বৃয়ি 

১৫ 

[১.২] স্বপ্রযণায়দতবাযফ প্রকাযমাগ্য  

কর তথ্য ারনাগাদ ককয 

ওযয়ফাআযট প্রকা 

[১.2.১] ারনাগাদকৃত িথ্য 

ওযয়ফাআযট প্রকায়ত 

িারযখ 

 
০4 

- 

 

- 

 

৩১-১২-২২ ১৫-০১-২৩ ৩১-০১-২৩ - - 

৩0-০6-২৩ - - - - 

[১.৩] ফায়ল যক প্রয়তযফদন প্রকা 
[১.3.১] য়নধ যায়যত ভযয় ফায়ল যক 

প্রয়তযফদন প্রকায়ত 
তায়যখ ০৩ - - ১৫-১০-২২ 31-১০-২২ 30-১১-২২ - - 

[১.৪]  িথ্য অরধকায আইন, ২০০৯ এয 

৫ ধাযা অনুাকয মাফিীয় িকথ্যয 

কযাটারগ ও ইনকডক্স ত্রিরয/ 

ারনাগাদকযণ 

[১.4.১] িকথ্যয কযাটারগ ও 

ইনকডক্স 

প্রস্তুিকৃি/ারনাগাদকৃি 

িারযখ ০৩ - - ৩১-১২-২2 ১৫-০১-২৩ ৩১-০১-২৩ - - 

[১.৫] িথ্য অরধকায আইন ও রফরধরফধান 

ম্পককয িনকচিনিা বৃরিকযণ 

[১.5.১]  প্রচায কাম যক্রভ 

ম্পন্ন 
ংখ্যা ০৪ - - ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য য়ধকায অআন, ২০০৯ ও এয 

য়ফয়ধভারা, প্রয়ফয়ধভারা, স্বতঃপ্রযণায়দত 

তথ্য প্রকা য়নযদ যয়কা ংয়িষ্ট 

য়ফলযয় কভ যকিযাকদয/ কভ যচাযীকদয 

প্ররেণ আকয়ািন    

[১.6.১] প্ররেণ আকয়ারিি 
ংখ্যা  ০৩ - - ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] িথ্য অরধকায ংক্রান্ত প্রকিযকটি 

ত্রত্রভারক অগ্রগরি প্ররিকফদন 

রনধ যারযি ভকয় ওকয়ফাইকটয 

িথ্য অরধকায ক্ষফাফকক্স প্রকা  

[১.৭.১] ত্রত্রভারক অগ্রগরি 

প্ররিকফদন ওকয়ফাইকটয 

িথ্য অরধকায ক্ষফাফকক্স 

প্রকারি 

ংখ্যা ০২ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

 


