তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি নীক্ততমোলো-২০১৫ এ বক্তণ িত মৎস্য অক্তিদপ্তযেে কেণীয় কমি-পক্তেকল্পনো- (Action Plan)
ক্তবযবচ্য সোল- ২০১8-19
ক্রক্তমক
নং

ক্তবষয়

প্রস্তোক্তবত ক্তবষয়
(গৃহীতব্য কোযেে নোম)

বোস্তবোয়ন কোল
শুরুে
সমোক্তপ্তে
তোক্তেখ
তোক্তেখ

1.

পোেযসোনোল ইনফেযমিন
ম্যোযনেযমন্ট ক্তসযেম হোলনোগোদ
তথ্য সংেক্ষণ;

১/7/২০১8

৩০/৬/২০১9

2.

অক্তিদপ্তযেে সকল নক্তি ই-ফোইক্তলং
ক্তসযেযমে মোধ্যযম প্রক্তক্রয়োকেযণে
ব্যবস্থোগ্রহণ;

১/7/২০১8

৩০/৬/২০১9

3.

ইযলক্ট্রক্তনক পদ্ধক্ততযত পে গ্রহণ ও
অগ্রগক্তত অবক্তহতকেণ ব্যবস্থো
চ্োলুকেণ;

১/7/২০১8

৩০/৬/২০১9

4.

কমিকতিো/কমিচ্োেীযদে ক্তনযয়োযগে
যক্ষযে পেীক্ষোয় কক্তম্পউটোে ও
ইন্টোেযনযটে যমৌক্তলক ক্তবষয়
অন্তর্ভিিকেণ;

১/7/২০১8

৩০/৬/২০১9

5.

অক্তিদপ্তযেে রনিাপত্তায় রসরস টিরি
কযাযেিা পুণ:স্থাপন।

১/7/২০১8

৩০/৬/২০১9

দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত
কমিকতিো

েনোব যমোোঃ
ইউসুফ খোন
উপপ্রিোন মৎস্য
অক্তিদপ্তে

প্রতযোক্তিত ফলোফল
(কোেটি সম্পন্ন হযল গুণগত বো
পক্তেমোণগত কী পক্তেবতিন আসযব)

কমিকতিো/কমিচ্োেীযদে দক্ষতো
উন্নয়যন পক্তেকল্পনো প্রণয়ন সহে
হযব। দক্ষ কমিকতিোযদে উপযুি
যক্ষযে ব্যবহোে ক্তনক্তিত কেো সম্ভব
হযব;
েনোব যমোোঃ
দাপ্তরিক য াগায াগ, নরি
ইকবোল যহোযসন, প্ররিয়াকিণ, তথ্য আদান-প্রদান
যপ্রোগ্রোমোে, মৎস্য এবং তথ্য সংিক্ষযণ ইযেক্ট্ররনক
অক্তিদপ্তে
পদ্ধরতি ব্যবহাি সহজতি হযব;
েনোব যমোোঃ
অক্তফস কো িক্রযম গক্ততিীলতো ও
ইকবোল যহোযসন, স্বচ্ছতো আসযব;
যপ্রোগ্রোমোে, মৎস্য
অক্তিদপ্তে
েনোব মযনোয়োে আইক্তসটি’ে ব্যবহোক্তেক জ্ঞোন ও
যহোযসন,
দক্ষতো উন্নয়যন চ্োকুেী প্রোিীেো
উপপক্তেচ্োলক সযচ্ষ্ট হযব এবং সেকোক্তে
(অি ি ও
প্রক্ততষ্ঠোযন আইক্তসটি জ্ঞোনসম্পন্ন
পক্তেকল্পনো)
েনবল ক্তনযয়োক্তেত হযব;
মৎস্য অক্তিদপ্তে
েনোব যমোোঃ
প্রিোন কো োলযয় প্রযয়োেনীয়
েমেোন আলী, সংখ্যক রসরসটিরি কযাযেিা
উপপক্তেচ্োলক পুন:স্থাপন কেো এবং অক্তিদপ্তযেে
(প্রিোসন), মৎস্য রনিাপত্তা রনরিত কিা সহজ হযব;
অক্তিদপ্তে

পক্তেমোণ
(প্রতযোক্তিত ফলোফল
ততক্তে হযয়যে ক্তক নো
তো পক্তেমোযপে
মোনদন্ড)
পোেযসোনোল
ইনফেযমিন
ম্যোযনেযমন্ট
ক্তসযেম হযত প্রোপ্ত
প্রক্ততযবদন সংখ্যো;
ই-ফোইক্তলং ক্তসযেম
হযত প্রোপ্ত ডোক
আদোন-প্রদোন ও
পেেোেীে সংখ্যো;
ই-নক্তি ও
ইযমইযলে মোধ্যযম
পে যপ্রেণ ও গ্রহণ
সংখ্যো;
ক্তনযয়োগকৃত েনবল
সংখ্যো ও প্রক্তিক্ষণ
সংখ্যো;

প্রিোন কো োলযয়
স্থোক্তপত ক্তসক্তসটিক্তি
কযোযমেোে সংখ্যো;

6.

ক্তিক্তডও কন্ফোযেক্তসং চ্োলুকেণ;

১/7/২০১8

৩০/৬/২০১9

7.

অি ি বেোদ্দ, স্বোস্থযকেত: সনদ এবং
মৎস্য চ্োষ উপকেণ আমদোক্তন েপ্তোক্তন
উপকেণ েোড়পে কক্তম্পউটোেক্তিক্তিক
ব্যবস্থোপনোয় আনোয়ন;

১/7/২০১8

৩০/৬/২০১9

ক্তিক্ষো ও প্রক্তিক্ষণ কো িক্রযম
আইরসটি রবষয় অন্তর্ভূক্তকিণ।

১/১০/২০১8

৩০/৬/২০১9

9.

ওযয়বসোইট বোংলো ও ইংযেেী
আলোদো িোস িযন প্রস্তুতকেণ ও
নোগক্তেক যসবোে সকল তথ্য
ওযয়বসোইযট প্রকোি এবং হোলনোগোদ
তথ্য সংেক্ষণ;

১/৭/২০১8

৩০/৬/২০১9

10.

নোগক্তেক অক্তিয োগ গ্রহণ ও ক্তনষ্পক্তি
এবং অবক্তহতকেণ ব্যবস্থো চ্োলুকেণ;

১/৭/২০১8

৩০/৬/২০১9

11.

সকল প্রণীতব্য নীক্ততমোলো
ওযয়বসোইযট প্রকোি ও েনগযণে
মতোমত গ্রহণ;

১/৭/২০১8

৩০/৬/২০১9

12.

মৎস্য ক্তবষয়ক লোগসই প্রযুক্তি
সম্প্রসোেযণে লযক্ষয অনলোইযন তথ্য
সেবেোহ ব্যবস্থো চ্োলুকেণ;

১/৭/২০১8

৩০/৬/২০১9

8.

নোগক্তেক যসবো
সহক্তেকেণ

েনোব যমোোঃ
ইকবোল যহোযসন,
যপ্রোগ্রোমোে, মৎস্য
অক্তিদপ্তে
েনোব যমোোঃ
বক্তদউল আলম
সুফল, উপযেলো
মৎস্য কমিকতিো,
(ক্তেেোিি) মৎস্য
অক্তিদপ্তে
েনোব যমোোঃ
ইউসুফ খোন
উপপ্রিোন মৎস্য
অক্তিদপ্তে
েনোব যমোোঃ
বক্তদউল আল
সুফল, উপযেলো
মৎস্য কমিকতিো,
(ক্তেেোিি) মৎস্য
অক্তিদপ্তে
েনোব যমোোঃ
েোযিদুল হক
পক্তেচ্োলক (ক্তে)
মৎস্য অক্তিদপ্তে
েনোব যমোোঃ
ইউসুফ খোন
উপপ্রিোন, মৎস্য
অক্তিদপ্তে
েনোব যমোোঃ
ইউসুফ খোন
উপপ্রিোন, মৎস্য
অক্তিদপ্তে

সিোয় অংিগ্রহযনে েন্য ভ্রমণ
ব্যয় ও সময় হ্রোস হযব এবং যক্ষে
ক্তবযিযষ সিোে প্রযয়োেন দূে হযব;

বোস্তবোক্তয়ত
কন্ফোযেক্তসং
সংখ্যো;

মোঠ প োযয়ে অক্তফসমূযহ বেোদ্দ
পে প্রোক্তপ্ত এবং েনগযণে
মৎস্যচ্োষ উপকেণ আমদোক্তন
েপ্তোনীে েোড়পে প্রদোন ও প্রোক্তপ্ত
সহে হযব।

ওযয়যব প্রকোক্তিত এ
সংক্রোন্ত আযদি
সংখ্যো;

আইক্তসটি জ্ঞোন সম্পন্ন েনবযলে
সংখ্যো বৃক্তদ্ধ পোযব। অক্তফযসে
কোযে গক্ততিীলতো আসযব।

প্রক্তিক্ষণপ্রোপ্ত
েনবল সংখ্যো;

েনগণ য যকোন স্থোন যিযক য
যকোন সময় প্রযয়োেনীয় তথ্য
সংগ্রহ কেযত পোেযব। এযত ব্যয়
ও সমযয়ে সোশ্রয় হযব।

ওযয়যব প্রকোক্তিত
কনযটন্ট সংখ্যো

যসবোেমোন উন্নয়ন এবং নোগক্তেক
সন্তুক্তষ্ট বৃক্তদ্ধ পোযব;

অক্তিয োযগে
যপ্রক্তক্ষযত ক্তনষ্পক্তি
সংখ্যো;

নীক্ততমোলো প্রণয়যন েনগযণে
অংিগ্রহণ ক্তনক্তিতকেণ;

মতোমত গ্রহণ
সংখ্যো;

অঞ্চল ক্তিক্তিক উপযুি লোগসই
প্রযুক্তি ক্তচ্ক্তিত কেো সহে হযব
এবং এ সকল প্রযুক্তি ব্যবহোযেে

যহোক্তেংকৃত
সফটওয়যোে
সংখ্যো;

মোধ্যযম মৎস্য সম্পযদে উৎপোদন
বৃক্তদ্ধ তেোক্তিত হযব।
13.

মৎস্যচ্োষ ক্তবষয়ক প্রযুক্তি, যেোগ ও
ি সফটওয়যোে
উপকেণ সম্পক্তকত
আপযডটকেণ

১/৭/২০১8

৩০/৬/২০১9

েনোব যমোোঃ
ইউসুফ খোন
উপপ্রিোন, মৎস্য
অক্তিদপ্তে

চ্োক্তষ প িোযয় চ্োক্তহদোক্তিক্তিক
সম্প্রসোেণ যসবো প্রোক্তপ্ত সহেতে
হযব ও কোক্তিত উৎপোদনিীলতো
বৃক্তদ্ধ পোযব;

সফটওয়যোেটিে
আপযডটকেণ
সংখ্যো;

14.

মৎস্য ও মৎস্যেোত পযেে গুণগত
মোনক্তনয়ন্ত্রযণে লযক্ষয অনলোইযন
মৎস্য ও ক্তচ্ংক্তড় খোমোে ক্তনবন্ধন,
লোইযসস প্রদোন ও নবোয়ন

১/৭/২০১8

৩০/৬/২০১9

েনোব যমোোঃ
ইকবোল যহোযসন,
যপ্রোগ্রোমোে, মৎস্য
অক্তিদপ্তে

যদিীয় ও আন্তিেোক্ততক বোেোযে
গুণগত মোনসম্পন্ন মৎস্য ও
মৎস্যেোত পে সেবেোহ
ক্তনক্তিতকেণ;

ক্তনবক্তন্ধত
যেে/খোমোযেে
সংখ্যো;

15.

মৎস্য ও ক্তচ্ংক্তড় চ্োষ ক্তবষযয় প্রক্তিক্ষণ
সংক্রোন্ত ডোটোযবইে স্থোপন;

১/৭/২০১8

৩০/৬/২০১9

মৎস্যচ্োক্তষযদে দক্ষতো উন্নয়যনে
লযক্ষয প্রক্তিক্ষণোিী ক্তনব িোচ্ন
সহেতে এবং প্রক্তিক্ষণ প্রক্ততযবদন
সংেক্ষযণ দক্ষতো অেিন;

সংেক্তক্ষত
প্রক্তিক্ষণোিীে
সংখ্যো;

16.

মৎস্য খোযেে উৎপোদন, উপকেণ
সংগ্রহ এবং ক্রয়-ক্তবক্রযয়ে যক্ষযে
অনলোইযন লোইযসস প্রদোন ও নবোয়ন

১/৭/২০১8

৩০/৬/২০১9

যেক্তেযেিন, লোইযসস প্রদোন ও
নবোয়যনে যক্ষযে দক্ষতো অেিন ও
সুষ্ঠু মক্তনটক্তেং ব্যবস্থো চ্োলুকেণ;

লোইযসস প্রদোন ও
নবোয়ন সংখ্যো;

17.

মৎস্য খোে উৎপোদন, আমদোনীেপ্তোনী ও ক্তবপনযণে েন্য অনলোইযন
লোইযসস প্রদোন ও নবোয়যনে
ব্যবস্থোকেণ।
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েনোব যমোোঃ
বক্তদউল আল
সুফল, উপযেলো
মৎস্য কমিকতিো,
(ক্তেেোিি) মৎস্য
অক্তিদপ্তে
েনোব যমোোঃ
ক্তেল্লুে েহমোন
উপপক্তেচ্োলক
(মৎস্যচ্োষ),
মৎস্য অক্তিদপ্তে
েনোব যমোোঃ
ক্তেল্লুে েহমোন
উপপক্তেচ্োলক
(মৎস্যচ্োষ),
মৎস্য অক্তিদপ্তে

লোইযসস প্রদোন ও নবোয়ন
ক্তনি িোক্তেত ব্যযয় ও স্বল্প সমযয়ে
মযধ্য কেো সম্ভব হযব। মক্তনটক্তেং
সহে হযব ও ক্তনেোপদ মৎস্য খোে
সেবেোহ সহেতে হযব।

লোইযসস প্রদোন ও
নবোয়ন সংখ্যো;
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18. অি:স্তন অক্তফযসে অক্তিদপ্তযেে অিীন সকল দপ্তে ও
ইযনোযিিন
অক্তিদপ্তযেে ইযনোযিিন টিমসমূহ
কো িক্রম তদোেক্তক সক্তক্রয় কেো এবং প্রক্ততমোযস টিযমে
সিো ক্তনক্তিত কেো

েনোব যমোোঃ
মযনোয়োে
যহোযসন,
উপপক্তেচ্োলক
(অি ি ও

ক্তনয়ক্তমত সিো আহবোযনে
ব্যবস্থোগ্রহণ;

অনুক্তষ্ঠত সিোে
সংখ্যো;

19.

20.

আইক্তডয়ো
ম্যোযনেযমন্ট ও
যেলআপ

21.

ইযনোযিটেযদে
আক্তি িক সহোয়তো
প্রদোন

22.

পোট িনোেক্তিপ ও
যনটওয়োক্তকং

23.

অক্তিদপ্তযেে অিীন সকল দপ্তে ও
অক্তিদপ্তে হযত ইযনোযিিন সংক্রোন্ত
বোক্তষ িক কমিপক্তেকল্পনো প্রণয়ন
ক্তনক্তিত কেো প িোযলোচ্নো কেো এবং
প্রযয়োেনীয় পেোমিি প্রদোন কেো
প্রক্ততমোযস আইক্তডয়ো বোেোই কযে প্রোপ্ত
আইক্তডয়োসমূহ বোস্তবোয়যনে েন্য
প্রযয়োেনীয় অনুযমোদন ও বোস্তবোয়ন
কেো (যেলআপ);
অক্তিদপ্তে ও মোঠ প িোযয়ে
কমিকতিোগযণে উদ্ভোবনী উযেোগ
বোস্তবোয়যন সহোয়তো প্রদোন;
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যসবো পদ্ধক্তত সহক্তেকেণ, ইফোইক্তলং, ইযনোযিিন ইতযোক্তদ ক্তবষযয়
প্রক্তিক্ষণ প্রদোযনে েন্য এটুআই ও
সংক্তিষ্ট অন্যোন্য প্রক্ততষ্ঠোন/ অংিীেন
ক্তচ্ক্তিতকেণ ও তোযদে সংযগ
য োগোয োগ
কো িকে কক্তম্পউটোে যনটওয়োকি
ততক্তে কযে অক্তফযসে সকল িোখো/
ইউক্তনটযক সংযুিকেণ এবং
প িোয়ক্রযম েোতীয় যনটওয়োযকিে
সোযি যুি কেো।
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24. যসোস্যোল ক্তমক্তডয়োে যসবোয় উদ্ভোবন প্রক্তক্রয়োে ক্তবষযয়
ব্যবহোে
মতোমত গ্রহযণে েন্য যফসবুক
ব্যবহোযেে পোিোপোক্তি অন্যোন্য

পক্তেকল্পনো)
মৎস্য অক্তিদপ্তে
েনোব যমোোঃ
ইউসুফ খোন
উপপ্রিোন, মৎস্য
অক্তিদপ্তে

বোক্তষ িক কমিপক্তেকল্পনো প্রণয়ন
ক্তনক্তিত কেো;

প্রণীত
কমিপক্তেকল্পনোে
সংখ্যো;

েনোব যমোোঃ
ইউসুফ খোন
উপপ্রিোন, মৎস্য
অক্তিদপ্তে
েনোব যমোোঃ
মযনোয়োে
যহোযসন,
উপপক্তেচ্োলক
(অি ি ও
পক্তেকল্পনো)
মৎস্য অক্তিদপ্তে
েনোব যমোোঃ
ইউসুফ খোন
উপপ্রিোন, মৎস্য
অক্তিদপ্তে

সোেো যদযি বোস্তবোক্তয়ত আইক্তডয়ো
সংগ্রযহে ব্যবস্থোগ্রহণ;

বোেোইকৃত
আইক্তডয়োে সংখ্যো;

ইযনোযিিন কো ক্রম গক্ততিীল
েোখোে লযক্ষয প্রযয়োেনীয় অি ি
প্রদোযনে ব্যবস্থোগ্রহণ;

ইযনোযিটেগযণে
মযধ্য ক্তবতেণকৃত
অযি িে পক্তেমোণ;

েনোব যমোোঃ
বক্তদউল আল
সুফল, উপযেলো
মৎস্য কমিকতিো,
(ক্তেেোিি) মৎস্য
অক্তিদপ্তে
েনোব যমোোঃ
ইউসুফ খোন

ক্তনে দপ্তেসহ েোতীয় প িোযয়
অন্যোন্য দপ্তযেে সোযি তথ্য
আদোন-প্রদোন কেো সম্ভব হযব;

প্রক্ততষ্ঠোন, অংিীেন ও
সহয োক্তগতোে যক্ষে ক্তচ্ক্তিতকেণ;

অক্তিদপ্তযেে যফসবুক যপইযে সুিী
েযনে মতোমযতে উিে প্রদোযনে

প্রক্ততষ্ঠোন, অংিীেন
ও সহয োক্তগতোে
যক্ষে ক্তচ্ক্তিতকেণ
সংক্রোন্ত ডকুযমন্ট;
অন্ত:যনটওয়োকি
স্থোপন সংখ্যো;

সংক্তিষ্ট যপযে
সুিীেযনে প্রযেে

সোমোক্তেক মোধ্যযমে ব্যবহোে ক্তনক্তিত
কেো।
25.

পুেেোে

সৃেনিীল ই-গিযন িস ও ই-যসবো
কো িক্রম বোস্তবোয়যন সেকোক্তে
কমিকতিোযদে পুেেোে প্রবতিন।
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উপপ্রিোন, মৎস্য
অক্তিদপ্তে

মোধ্যযম যসবো প্রদোন অব্যহৃত
েোখো;

যপ্রক্তক্ষযত উিে
সংখ্যো;

েনোব যমোোঃ
মযনোয়োে
যহোযসন,
উপপক্তেচ্োলক
(অি ি ও
পক্তেকল্পনো)
মৎস্য অক্তিদপ্তে

ই-গিযন িস ও ই-যসবো প্রদোযন
সেকোক্তে প িোযয়ে যনতৃত্ব গযড়
উঠযব।

পুেেোে
/িন্যবোদপে/ক্তবযদি
ভ্রমণ সংখ্যো

