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মৎস্য অধিদপ্তর, বাাংলাদদশ 

www.fisheries.gov.bd 

 

বাধষ িক কম িসম্পাদন চুধির আওতায় সম্পাধদত কার্ িক্রদমর 4র্ ি ত্রৈমাধসক মূল্যায়ন প্রধতদবদন 

প্রধতদবদনািীন ত্রৈমাস: এধপ্রল-জুন/২০২১ 
                

  

অর্ িবছর: ২০২০-২১ 

ককৌশলগত 

উদেশ্য 

ককৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

কার্ িক্রম কম িসম্পাদন 

সূচক 

একক কম িসম্পাদন 

সূচদকর মান 

লক্ষ্যমাৈা/ 

ধনর্ িায়ক: 

২০২০-২১ 

                              প্রধতদবদনািীন বছদর (২০২০-২১) অর্িন   

(জুলাই-

কসদেম্বর) 

 (অদটাবর-

ধিদসম্বর) 

(র্ানুয়ার

ধ -মাচ ি) 

(এধপ্রল-জুন) ক্রমপুধিভূত 

অর্িন 

ক্রমপুধিভূত 

অর্িন 

(শতাাংদশ) 

মন্তব্য 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

কসটর-সাংধিষ্ট ককৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

[১] কেকসই 

সাংরক্ষ্র্ ও 

ব্যবস্থাপনার 

মাধ্যদম 

মৎস্যসম্পদদর 

উৎপাদন ও 

উৎপাদনশীলতা 

বৃধি 

    

৫০ [১.১] প্রদশ িনী মৎস্য খামার 

স্থাপন  

[১.১.১] স্থাধপত প্রদশ িনী খামার আয়তন 

(কহটর) 

5.00 577.00 23.22 20.76 121.01 418.69 583.68 101.16 
  

  [১.২] মৎস্য আবাসস্থল 

উন্নয়ন 

[১.২.১] উন্নয়নকৃত এলাকা আয়তন 

(কহটর) 

4.00 357.00 0.00 3.50 177.97 196.53 378.00 105.88 
  

  [১.৩] ধবল নাস িাধর স্থাপন [১.৩.১] স্থাধপত ধবল নাস িাধর আয়তন 

(কহটর) 

3.00 176.00 0.35 1.51 26.58 151.43 179.87 102.20 
  

  [১.৪] উনু্মি র্লাশদয় কপানা 

মাছ অবমুিকরর্ 

[১.৪.১] অবমুিকৃত কপানার 

পধরমার্ 

পধরমার্ 

(কম.েন) 

4.00 261.00 188.38 19.23 1.69 61.69 270.99 103.83 
  

  [১.৫] মৎস্যচাধষ, মৎস্যর্ীবী 

ও উদযািাদক 

পরামশ ি প্রদান  

[১.৫.১] পরামশ ি প্রদানকৃত 

সুফলদ াগী 

সাংখ্যা 

(লক্ষ্) 

4.00 1.14579 0.31081 0.30398 0.28001 0.25292 1.14772 100.17 

  

[১.৬] মৎস্য হযাচাধর ধনবন্ধন 

ও নবায়ন 

[১.৬.১] ধনবন্ধনকৃত ও 

নবায়নকৃত হযাচাধর 

সাংখ্যা 3.00 647.00 84.00 131.00 230.00 253.00 698.00 107.88 
  

    [১.7] বাধর্ধর্যক মৎস্য 

ট্রলাদরর ধফধশাং 

লাইদসন্স প্রদান ও 

নবায়ন 

[১.7.১] প্রদান/ নবায়নকৃত 

ট্রলাদরর ধফধসাং 

লাইদসন্স 

   সাংখ্যা   3.00 190.00 4.00 2.00 65.00 125.00 196.00 103.16 

  

    [১.৮] র্াধিক মৎস্য 

কনৌর্াদনর ধফধশাং 

লাইদসন্স প্রদান ও 

নবায়ন 

[১.৮.১] প্রদান/ নবায়নকৃত 

কনৌর্াদনর ধফধসাং 

লাইদসন্স  

সাংখ্যা 3.00 1350.00 707.00 319.00 192.00 184.00 1402.00 103.85 

  

http://www.fisheries.gov.bd/
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প্রধতদবদনািীন ত্রৈমাস: এধপ্রল-জুন/২০২১ 
                

  

অর্ িবছর: ২০২০-২১ 

ককৌশলগত 

উদেশ্য 

ককৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

কার্ িক্রম কম িসম্পাদন 

সূচক 

একক কম িসম্পাদন 

সূচদকর মান 

লক্ষ্যমাৈা/ 

ধনর্ িায়ক: 

২০২০-২১ 

                              প্রধতদবদনািীন বছদর (২০২০-২১) অর্িন   

(জুলাই-

কসদেম্বর) 

 (অদটাবর-

ধিদসম্বর) 

(র্ানুয়ার

ধ -মাচ ি) 

(এধপ্রল-জুন) ক্রমপুধিভূত 

অর্িন 

ক্রমপুধিভূত 

অর্িন 

(শতাাংদশ) 

মন্তব্য 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

    [১.৯] বাধর্ধর্যক মৎস্য 

ট্রলার ও র্াধিক মৎস্য 

কনৌর্াদনর মৎস্য 

আহরর্ কার্ িক্রম 

মধনেধরাং 

[১.৯.১] পধরদশ িনকৃত ট্রলার ও 

কনৌর্ান 

সাংখ্যা 3.00 900.00 288.00 190.00 280.00 154.00 912.00 101.33 

  

[১.১০] আইইউইউ (IUU) 

কযাচ সার্ট িধফদকে 

কমপ্লাদয়ন্স সম্পধকিত 

ধনি িাধরত ট্রলার 

মধনেধরাং 

[১.১০.১] পধরদশ িন সাংখ্যা সাংখ্যা 3.00 30.00 3.00 3.00 11.00 14.00 31.00 103.33 

  

    [১.১১] গদবষর্া র্াহাদর্র 

মাধ্যদম সামুধিক 

মৎস্যসম্পদ র্ধরদপর 

লদক্ষ্য ক্রুর্ পধরচালনা 

[১.১১.১] সম্পাধদত ক্রুর্ সাংখ্যা 1.00 6.00 0.00 0.00 4.00 2.00 6.00 100.00 

  

  

  [১.12] মৎস্য খায মান 

পরীক্ষ্া 

[১.12.১] পরীধক্ষ্ত খায নমুনা সাংখ্যা 3.00 1158.00 157.00 480.00 354.00 173.00 1164.00 100.52 
  

[১.13] মাদছর অ য়াশ্রম 

স্থাপন ও রক্ষ্র্াদবক্ষ্র্ 

[১.13.১] ব্যবস্থাপনার 

আওতািীন অ য়াশ্রম 

সাংখ্যা 3.00 190.00 2.00 32.00 114.00 49.00 197.00 103.68 
  

[১.14] মৎস্যসম্পদ উন্নয়দন 

আইন বাস্তবায়ন 

[১.14.১] পধরচাধলত অধ র্ান সাংখ্যা 3.00 15440.00 2875.00 8309.00 2984.00 1651.00 15819.00 102.50 
  

    [১.১5] র্লবায়ু সহনশীল 

মৎস্যচাষ প্রযুধির 

সম্প্রসারর্ 

[১.১5.১] সম্প্রসাধরত প্রযুধি সাংখ্যা 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00 100.00 

  

[১.১6] এসধপএফ (SPF) 
ধচাংধি কপানা 

উৎপাদন/সরবরাহ  

[১.১6.১] উৎপাদন/ 

সরবরাহকৃত এসধপএফ 

(SPF) ধচাংধি কপানা 

সাংখ্যা 

(ককার্ট) 

1.00 21.60 16.49 0.00 8.00 0.00 24.49 113.38 

  

    [১.১7] সী-উইি চাষ প্রযুধি 

সম্প্রসারর্ (পাইলর্টাং) 

 

[১.১7.১] সম্প্রসাধরত সী-উইি 

চাষ প্রযুধি 

আয়তন 

(কহটর) 

1.00 1.00 0.00 0.80 0.20 0.00 1.00 100.00 
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প্রধতদবদনািীন ত্রৈমাস: এধপ্রল-জুন/২০২১ 
                

  

অর্ িবছর: ২০২০-২১ 

ককৌশলগত 

উদেশ্য 

ককৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

কার্ িক্রম কম িসম্পাদন 

সূচক 

একক কম িসম্পাদন 

সূচদকর মান 

লক্ষ্যমাৈা/ 

ধনর্ িায়ক: 

২০২০-২১ 

                              প্রধতদবদনািীন বছদর (২০২০-২১) অর্িন   

(জুলাই-

কসদেম্বর) 

 (অদটাবর-

ধিদসম্বর) 

(র্ানুয়ার

ধ -মাচ ি) 

(এধপ্রল-জুন) ক্রমপুধিভূত 

অর্িন 

ক্রমপুধিভূত 

অর্িন 

(শতাাংদশ) 

মন্তব্য 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

    [১.১8] বছর ব্যাপী ধবদশষ 

মৎস্য কসবা প্রদান 

(প্রধত মাদস একর্ট) 

[১.১8.১] পাধনর নমুনা 

পরীক্ষ্র্পূব িক প্রদানকৃত 

পরামশ ি ও 

অবধহতকরর্কৃত মৎস্য 

3 | P a g e ধবষয়ক 

এযাপস 

সাংখ্যা 2.00 3800.00 1072.00 1315.00 1181.00 276.00 3844.00 101.16 

  

[২] মৎস্য ও 

মৎস্যর্াত 

পদের মান 

ধনয়ির্ ও 

রপ্তাধন বৃধিদত 

সহায়তা 

১৪ [২.১] রপ্তাধনতব্য মৎস্য ও 

মৎস্য পদের 

কনসাইনদমন্ট 

পধরদশ িন 

[২.১.১]পধরদশ িনকৃত 

কনসাইনদমন্ট 

সাংখ্যা 3.00 4360.00 2007.00 1016.00 796.00 1039.00 4858.00 111.42 

  

  [২.২] রপ্তাধনতব্য মৎস্য ও 

মৎস্য পদের নমুনা 

সাংগ্রহ ও পরীক্ষ্র্ 

[২.২.১] সাংগৃহীত নমুনা ও 

পরীক্ষ্া 

সাংখ্যা 3.00 23530.00 7796.00 5729.00 4360.00 6095.00 23980.00 101.91 

  

  [২.৩] মৎস্য ও মৎস্য পদের 

স্বাস্থযকরত্ব সনদ 

প্রদান 

[২.৩.১] সনদ প্রদান সাংখ্যা 3.00 4315.00 1852.00 1082.00 755.00 1021.00 4710.00 109.15 

  

  [২.৪] দূষর্ মধনেধরাংদয় 

মৎস্য ও মৎস্য পদের 

নমুনার করধসধিউ 

পরীক্ষ্র্ 

[২.৪.১] নমুনা পরীক্ষ্া সাংখ্যা 3.00 1832.00 711.00 750.00 0.00 371.00 1832.00 100.00 

  

    [২.৫] এফআইধকউধস আইন 

বাস্তবায়দন কমাবাইল 

ককাে ি ও অধ র্ান 

পধরচালনা 

[২.৫.১] পধরচাধলত অধ র্ান সাংখ্যা 2.00 297.00 81.00 85.00 66.00 68.00 300.00 101.01 

  

[3] 

মানবসম্পদ 

উন্নয়ন ও 

কম িসাংস্থাদনর  

সুদর্াগ সৃধষ্ট 

৯ [3.১] মৎস্য আবাসস্থল 

উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় 

সুফলদ াগী 

সম্পৃিকরর্ 

[3.১.১] সম্পৃি সুফলদ াগী সাংখ্যা 2.00 55015.00 296.00 1254.00 22233.00 31816.00 55599.00 101.06 

  

  [3.২] মৎস্যর্ীবীদদর ধবকল্প 

কম িসাংস্থান সৃধষ্ট 

[3.২.১] সম্পৃি সুফলদ াগী সাংখ্যা 2.00 4200.00 524.00 652.00 328.00 2696.00 4200.00 100.00 
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প্রধতদবদনািীন ত্রৈমাস: এধপ্রল-জুন/২০২১ 
                

  

অর্ িবছর: ২০২০-২১ 

ককৌশলগত 

উদেশ্য 

ককৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

কার্ িক্রম কম িসম্পাদন 

সূচক 

একক কম িসম্পাদন 

সূচদকর মান 

লক্ষ্যমাৈা/ 

ধনর্ িায়ক: 

২০২০-২১ 

                              প্রধতদবদনািীন বছদর (২০২০-২১) অর্িন   

(জুলাই-

কসদেম্বর) 

 (অদটাবর-

ধিদসম্বর) 

(র্ানুয়ার

ধ -মাচ ি) 

(এধপ্রল-জুন) ক্রমপুধিভূত 

অর্িন 

ক্রমপুধিভূত 

অর্িন 

(শতাাংদশ) 

মন্তব্য 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

[3.3] মৎস্যচাধষ, 

মৎস্যর্ীবী ও অন্যান্য 

সুফলদ াগীদদর 

প্রধশক্ষ্র্ প্রদান 

[3.3.১] প্রধশক্ষ্র্প্রাপ্ত 

সুফলদ াগী 

সাংখ্যা 

(লক্ষ) 

5.00 1.32050 0.11963 0.42355 0.22991 0.55245 1.32554 100.38 

  

[৪] মৎস্য 

করাগ 

প্রধতদরাি ও 

ধনয়ির্  

২ [৪.১] করাগ প্রধতদরাি ও 

ধনয়িদর্ পধরদশ িন ও 

পরামশ ি প্রদান 

[৪.১.১] পরামশ ি প্রদানকৃত 

মৎস্যচাধষ 

সাংখ্যা 2.00 5055.00 1263.00 1833.00 1487.00 503.00 5086.00 100.61 

  

 কমাে 
        

75  
      75                 

 

দপ্তর/সাংস্থার আব্যধশক ককৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

[১] দাপ্তধরক 

কম িকাদে 

স্বচ্ছতা বৃধি ও 

র্বাবধদধহ 

ধনধিতকরর্ 

১০ [১.১] বাধষ িক কম িসম্পাদন 

চুধি (এধপএ) 

বাস্তবায়ন 

[১.১.১] এধপএ’র সকল 

ত্রৈমাধসক প্রধতদবদন 

ওদয়বসাইদে প্রকাধশত 

সাংখ্যা ২ ৪ 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 100.00  

[১.১.২] এধপএ র্টদমর মাধসক 

স া অনুধষ্ঠত 

সাংখ্যা ১ ১২ 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 100.00  

  

[১.২] শুিাচার/উত্তম চচ িার 

ধবষদয় অাংশীর্নদদর 

সদে মতধবধনময় 

[১.২.১] মতধবধনময় স া 

অনুধষ্ঠত 

সাংখ্যা ২ ৪ 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 100.00  

[১.৩] অধ দর্াগ প্রধতকার 

ব্যবস্থা ধবষদয়  

কসবাগ্রহীতা 

/অাংশীর্নদদর 

অবধহতকরর্ 

[১.৩.১]অবধহতকরর্ স া 

আদয়াধর্ত 

সাংখ্যা ১ ৪ 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 100.00  

[১.৪] কসবা প্রদান প্রধতশ্রুধত 

ধবষদয়  

কসবাগ্রহীতাদদর 

অবধহতকরর্  

 

[১.৪.১]অবধহতকরর্ স া 

আকয়াধর্ত   

 সাংখ্যা ২ ৪ 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 100.00  



5 |  পৃষ্ঠা 

 

প্রধতদবদনািীন ত্রৈমাস: এধপ্রল-জুন/২০২১ 
                

  

অর্ িবছর: ২০২০-২১ 

ককৌশলগত 

উদেশ্য 

ককৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

কার্ িক্রম কম িসম্পাদন 

সূচক 

একক কম িসম্পাদন 

সূচদকর মান 

লক্ষ্যমাৈা/ 

ধনর্ িায়ক: 

২০২০-২১ 

                              প্রধতদবদনািীন বছদর (২০২০-২১) অর্িন   

(জুলাই-

কসদেম্বর) 

 (অদটাবর-

ধিদসম্বর) 

(র্ানুয়ার

ধ -মাচ ি) 

(এধপ্রল-জুন) ক্রমপুধিভূত 

অর্িন 

ক্রমপুধিভূত 

অর্িন 

(শতাাংদশ) 

মন্তব্য 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

    [১.৫] তথ্য বাতায়ন 

হালনাগাদ সাংক্রান্ত 

ত্রৈমাধসক প্রধতদবদন 

উর্ধ্িতন কর্তিপদক্ষ্র 

ধনকে কপ্ররর্ 

 

[১.৫.১]  ত্রৈমাধসক প্রধতদবদন 

কপ্রধরত 

 সাংখ্যা  ২ ৪ 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 100.00  

 [২] 

কম িসম্পাদদন 

গধতশীলতা 

আনয়ন ও 

কসবার মান 

বৃধি 

  

 ৯ [২.১]ই-নধর্ বাস্তবায়ন [২.১.১] ই-নধর্দত কনাে 

ধনষ্পধত্তকৃত 

% ২ ৮০ 80.00 80.00 81 82.00 82.00 102.50   

  [২.২]ধিধর্োল কসবা 

চালুকরর্ 

[২.২.১] একর্ট নতুন ধিধর্োল 

কসবা চালুকৃত 

সাংখ্যা ২ ১৫-২-২১ 0.00 0.00 15-10-

2020 

0.00 15-10-

2020 

100.00   

    [১.৪] কসবা সহর্ীকরর্ [২.৩.১] একর্ট  সহধর্কৃত 

কসবা অধিদক্ষ্দৈ 

বাস্তবাধয়ত 

সাংখ্যা ২ ২৫-২-২১ 0.00 0.00 15-10-

2020 

0.00 15-10-

2020 

100.00   

    [২.৪] কম িচারীদদর প্রধশক্ষ্র্ 

প্রদান 

[২.৪.১] প্রদতযক  কম িচাধরর 

র্ন্য প্রধশক্ষ্র্ 

আদয়াধর্ত 

র্নঘন্টা ১ ৫০ 32.00 8.00 8.00 5.00 53.00 106.00   

    [২.৪.২] ১০ম কগ্রি ও তদুর্ধ্ি 

প্রদতযক কম িচারীদক 

এধপএ ধবষদয়  প্রদত্ত 

প্রধশক্ষ্র্ 

র্নঘন্টা ১ ৫ 0.00 0.00 3.00 4.00 7.00 140.00   

    

 

 

 

 

 

 

[২.৫] এধপএ বাস্তবায়দন 

প্রদনাদনা প্রদান 

[২.৫.১] নুযনতম একর্ট 

আওতািীন দপ্তর/ 

একর্ন কম িচারীদক 

এধপএ বাস্তবায়দনর র্ন্য 

প্রদনাদনা প্রদানকৃত 

 

সাংখ্যা ১ ১ 0.00 0 0 1.00 1.00 100.00   
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প্রধতদবদনািীন ত্রৈমাস: এধপ্রল-জুন/২০২১ 
                

  

অর্ িবছর: ২০২০-২১ 

ককৌশলগত 

উদেশ্য 

ককৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

কার্ িক্রম কম িসম্পাদন 

সূচক 

একক কম িসম্পাদন 

সূচদকর মান 

লক্ষ্যমাৈা/ 

ধনর্ িায়ক: 

২০২০-২১ 

                              প্রধতদবদনািীন বছদর (২০২০-২১) অর্িন   

(জুলাই-

কসদেম্বর) 

 (অদটাবর-

ধিদসম্বর) 

(র্ানুয়ার

ধ -মাচ ি) 

(এধপ্রল-জুন) ক্রমপুধিভূত 

অর্িন 

ক্রমপুধিভূত 

অর্িন 

(শতাাংদশ) 

মন্তব্য 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

[৩] আধর্ িক 

ও সম্পদ 

ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন 

6 [৩.১] বাধষ িক ক্রয় পধরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

[৩.১.১] ক্রয় পধরকল্পনা 

অনুর্ায়ী ক্রয় সম্পাধদত 

% ১ ১০০ 25.00 25.00 13.00 37.00 100.00 100.00   

  [৩.২] বাধষ িক উন্নয়ন 

কম িসূধচ 

(এধিধপ)/বাদর্ে 

বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বাধষ িক উন্নয়ন কম িসূধচ 

(এধিধপ) /বাদর্ে 

বাস্তবাধয়ত 

% ২ ১০০ 6.47 13.84 55.35 94.23 94.23 94.23   

  [৩.৩] অধিে আপধত্ত 

ধনষ্পধত্ত কার্ িক্রদমর 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] ধৈপক্ষ্ীয় স ায় 

উপস্থাপদনর র্ন্য 

মির্ালদয় প্রস্তাব কপ্রধরত 

% ১ ৮০ 40.40 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00   

    
 

[৩.৩.২] অধিে আপধত্ত 

ধনষ্পধত্তকৃত 

% ১ ৫০ 0.88 2.23 9.82 11.09 11.09 22.18   

    [৩.৪] স্থাবর ও অস্থাবর 

সম্পধত্তর তাধলকা 

প্রস্তুত ও 

হালনাগাদকরর্ 

[৩.৪.১] স্থাবর ও অস্থাবর 

সম্পধত্তর তাধলকা 

প্রস্তুতকৃত ও 

হালনাগাদকৃত 

তাধরখ ১ ১৫-১২-২০ 0.00 ১৫-১২-২০ 0.00 0.00 ১৫-১২-২০ 100.00   

 


