
া: ১ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৫, ২০২২

মৎ অিধদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৫, ২০২২

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

টকসই সংরণ
ও বাপনার
মােম
মৎসেদর
উৎপাদন ও
উৎপাদনশীলতা
ি;

২৫

[১.১] িবল নাস াির াপন [১.১.১] ািপত িবল নাস াির সংা ৩ ৪৫০ ৪০০ ৩৮০ ৩৬০ ৩৫০ ১

[১.২] জলাশেয় পানা মাছ অবকরণ [১.২.১] অবত পানার পিরমাণ ম.টন ৩ ২০০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫০ ১৪.৭

[১.৩] জলাশয়িভিক মৎজীবীেদর
সংগত করা ও পিরচালনা

[১.৩.১] সংগত মৎজীবী দল সংা ২ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ১৮

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

[১.৪.১] আেয়ািজত সেচতনালক
/উুকরণ সভা

সংা ২ ২০০০ ১৯৭০ ১৯৫০ ১৯৪০ ১৯৩৫ ৮১৩

[১.৫] মােছর অভয়াম াপন/রণােবণ
[১.৫.১] ািপত নন মৎ অভয়াম সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[১.৫.২] রণােবণত মৎ
অভয়াম

সংা ১ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫০ ৩৫

[১.৬] মৎসদ উয়েন আইন বাবায়ন [১.৬.১] পিরচািলত অিভযান সংা ৩ ১৬০০০ ১৫৫০০ ১৫০০০ ১৪৫০০ ১৪০০০ ৯৩৫১

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

[১.৭.১] পিরচািলত অিভযান সংা ২ ১৫ ১২ ১০ ৯ ৮ ৩

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

[১.৮.১] পিরদশ নত লার/নৗযান সংা ২ ৯২৫ ৮৯০ ৮৭০ ৮৫০ ৮৩০ ২০৫

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

[১.৯.১] পিরদশ নত িনধ ািরত
বািণিজক মৎ লার

সংা ২ ৩০ ২৫ ২২ ২১ ২০ ৬

[১.১০] বািণিজক মৎ লােরর িফিশং
লাইেস দান/নবায়ন

[১.১০.১] দানত/ নবায়নত
লােরর িফিশং লাইেস

সংা ১ ১৮০ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ১২০ ১৫৮



া: ৩ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৫, ২০২২

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%

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

[১.১১.১] দানত/ নবায়নত
িনবিত নৗযােনর িফিশং লাইেস

সংা ১ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ২৮১

[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

সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[১.১২.২] পিরচািলত চারণালক
কায ম

সংা ১ ৩ ২ ১ ০ ০ ৩

২
ািয়শীল
মৎচাষ উয়ন
ও বাপনা;

২৫

[২.১] মৎচাষ ি সসারণ

[২.১.১] ািপত দশ নী খামার সংা ৩ ৮৫০০ ৮০০০ ৭৫০০ ৭০০০ ৬৫০০ ২৮৬

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

সংা ২ ২০০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ১৫০০ ৪২৩

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

সংা ২ ৯০০ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ৬৫০ ৫২

[২.১.৪] আেয়ািজত সিমনার/
ওয়াকশপ

সংা ২ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২৬

[২.১.৫] পরীিত এসিপএফ (SPF)
িচংিড় িপএল ননা

সংা ১ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫

[২.২] সী-উইড চাষ ি সসারণ
(পাইলং)

[২.২.১] সসািরত সী-উইড চাষ
ি

আয়তন
(হর)

১ ০.৮ ০.৬ ০.৫ ০.৪ ০.৩ ০.৮

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

সংা ২ ৩০০ ২০০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ৯৬

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

সংা ১ ২০০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ১৫০০ ৫৩২



া: ৪ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৫, ২০২২

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%

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

সংা ১ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ৪

[২.৫] মৎ িবষয়ক ই-সবা দান

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

সংা ১ ৪ ৩ ২ ০ ০ ১

[২.৫.২] মৎ িবষয়ক অাপস
বহারকারীর সংা

সংা ১ ৫০০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ২৫০০ ১৫৭৫

[২.৬] মৎ খা ও উপকরণ বাপনা
[২.৬.১] দানত/নবায়নত
মৎখা সংা লাইেস

সংা ১ ৩০০০ ২৮০০ ২৬০০ ২৪০০ ২২০০ ৮১১

[২.৬.২] পরীিত খা ননা সংা ১ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৪৭৩

[২.৭] মৎচাষ বাপনা উয়েন
পিরদশ ন ও পরামশ  দান

[২.৭.১] পরামশ  দানত মৎচািষ
সংা
(ল)

২ ১.১০ ১.০ ০.৯০ ০.৮৫ ০.৮০ ০.২৮৮১১

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

[২.৮.১] উৎপািদত রর পিরমাণ ম.টন ২ ১৫ ১৪ ১৩.৫০ ১৩ ০.৭৮৯৮

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

সংা ২ ২৯০০ ২৮০০ ২৭০০ ২৬০০ ২৫০০ ১৫১১

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

সংা ২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ১

[৩.১.২] আেয়ািজত উুকরণ/
সেচতনালক সভা

সংা ১ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ৫

[৩.২] মৎ ও মৎ পের াকর
সনদ দান

[৩.২.১] দানত াকর সনদ সংা ২ ৪৩০০ ৪১০০ ৪০০০ ৩৯০০ ৩৮০০ ১২০০



া: ৫ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৫, ২০২২

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%

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

[৩.৩.১] পিরদশ নত কনসাইনেম সংা ১ ৪৩০০ ৪১০০ ৪০০০ ৩৯০০ ৩৮০০ ১০৭২

[৩.৩.২] পিরদশ নত কারখানা ও
াপনা

সংা ১ ৮০০ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৫৮০ ২১৭

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

[৩.৪.১] পরীিত ননা সংা ১ ১৮৪০ ১৭৪০ ১৭০০ ১৬৫০ ১৬২০ ৭৪১

[৩.৫] এফআইিকউিস আইন বাবায়েন
মাবাইল কাট  ও অিভযান পিরচালনা

[৩.৫.১] পিরচািলত অিভযান সংা ২ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৫০ ২৪০ ৯৬

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

সংা ৩ ৩০০০ ২৮০০ ২৬০০ ২৫০০ ২৪৫০ ৮৯৬

[৪.১.২] আেয়ািজত িবেশষ লািন ং
সশন

সংা ১ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ১

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

[৪.২.১] িশণা মৎচািষ,
মৎজীবীসহ অা ফলেভাগী

সংা
(ল)

২ ১.২০ ১.১০ ১.০ ০.৯০ ০.৮৫ ০.৩০৭২

[৪.২.২] িশণা মৎ
িয়াকরণ সংি ফলেভাগী

সংা ১ ৫০০ ৪৫০ ৪২০ ৪০০ ৩৮০ ১০০

[৪.৩] মৎ িবষয়ক কািরগির িশা
বাবায়ন

[৪.৩.১] মৎ অিধদরাধীন মৎ
িডোমা ইউেট ভিতত িশাথ

সংা ২ ১৬০ ১৪০ ১৩০ ১২৫ ১২০

[৪.৪] মৎজীবীেদর িবক কম সংান
ি

[৪.৪.১] সৃ ফলেভাগী সংা ১ ৬৫০০ ৬০০০ ৫৮০০ ৫৬০০ ৫৪০০ ১৭৫৪



া: ৬ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৫, ২০২২

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


