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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

উপপিরচালক, উপপিরচালেকর কায ালয়, লনা।

এবং

মহাপিরচালক, মৎ অিধদর-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২২ - ন ৩০, ২০২৩
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িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Divisional Office)

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) ৭৩১৭১.৩২,
৭০৯৪৫.৩৯  ও  7৬৫৯১.৬৯  ম.টন  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;
• পািন বাহ াস এবং পিল জমার কারেণ মােছর জনন ও িবচরণে বাধা হওয়া;
• গলদা ও বাগদা চােষ সময়মত ণগত মানস ও ভাইরাস িপএল, মানস খাের অভাব এবং লবনাতা ি, পািন বাহ াস
• জেলেদর মাছ ধরা িনিষ মৗেম িবক জীিবকায়ন সহায়তার অভাব;
• উু জলাশেয় অভয়াম াপন ও রণােবণ বা অল; এবং
• সািক মৎসেদর মদ িনণ য়, ািয়শীল আহরণ ও  বাপনা।

ভিবৎ পিরকনা:

২০৪১ সােলর মে উত-স দেশ উীতকরণ এবং টকসই উয়ন অভী (এসিডিজ)-এ উিিখত লমাা অজেনর লে ৮ম
পবািষ ক পিরকনায় (২০২১-২০২৫) মৎ সের অিজত ধান লসহ :
• চাষত মােছর উৎপাদন ২০১৯-২০ সােলর (২৫.৮৩ ল ম.টন) লনায় ১২.৫০ শতাংশ এবং মাট মােছর উৎপাদন ১১ শতাংশ ি
করা;
• দিনক মাথািপ মাছ হেণর পিরমাণ ৬৪ াম িনিত করা;
• ি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;
• মৎচািষ/মৎজীবীেদর আয় ৩০ শতাংশ িকরণ;
• মৎ চােষ উম চাষ বাপনা (GAP) ও সরবরাহ বা গেড় তালা; এবং
• সািক মৎসেদর  বাপনা িনিতকরেণর জ হীত পিরকনা বাবায়ন।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

• লনা িবভােগ ৩০০  দশ নী মৎ খামার ও ৬২ িবল নাস াির াপন, ৩০ ম. টন পানা মাছ অবকরণ এবং ৪০০ মৎ
খা সংা লাইেস দান ও নবায়ন;
• দতা উয়েনর মােম কম সংান ির লে ৯০৩৯ জন মৎচািষ/ফলেভাগী ও ৩০০ জন মৎ অিধদেরর
কম কতা/কম চািরেদর িশণ দান;
• মাছ বাজারজাতকরেণর জ ৬ অনলাইন/াথ সার পিরচালনা করা; এবং
• এ সকল কায েমর মােম ২০২২-২৩ অথ বছের মােছর উৎপাদন ৭.৪১ ল মিক 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-

উপপিরচালক, উপপিরচালেকর কায ালয়, লনা।

এবং

মহাপিরচালক, মৎ অিধদর-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
িবভাগীয় অিফেসর 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 িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর 

১. টকসহ সংরণ ও বাপনার মােম মৎ সেদর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা ি
২. ািয়শীল মৎ চাষ উয়ন ও বাপনা
৩. মৎ ও মৎজাত পের মান িনয়েণর মােম অভরীণ ও আজািতক বাজাের িনরাপদ খা সরবরাহ
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. িবল নাস াির াপন
২. জলাশেয় পানা মাছ অবকরণ
৩. জলাশয়িভিক মৎজীবীেদর সংগত করা ও পিরচালনা
৪. মৎজীবী/ফলেভাগীেদর জলাশয় বাপনা/ আইন িতপালন িবষয়ক সেচতনতা ি /উুকরণ
৫. মােছর অভয়াম াপন/রণােবণ
৬. মৎচাষ ি ও সী-উইড চাষ ি সসারণ
৭. মৎ খামার যািকীকরণ ও মৎ সাাই চইন উয়ন
৮. মৎখা সংা লাইেস দান ও মৎ খা পরীা
৯. মৎচাষ বাপনা উয়েন পিরদশ ন ও পরামশ  দান
১০. হাচাির/মৎবীজ খামাের মানস মােছর র উৎপাদন
১১. উম মৎচাষ অশীলন সিকত কায ম বাবায়ন
১২. কম কতা/কম চারীেদর দতা উয়ন িবষয়ক িশণ দান
১৩. মৎচািষ, মৎজীবী মৎ িয়াকরণ সংিসহ অা ফলেভাগীেদর িশণ দান
১৪. মৎজীবীেদর িবক কম সংান ি
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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 সংা

মৎ অিধদরীয় িরেপাট ,
িবিবএস, বাংলােদশ অথ ৈনিতক
সমীা

মােছর উৎপাদন ি মাছ উৎপাদেনর পিরমাণ মিক টন ৭৩১১৬০ ৭৩৮০৭৬ ৭৪১০০০ ৭৪৪০০০ ৭৪৬০০০
ানীয় শাসন, উয়ন সহেযাগী সংা, ানীয়
সরকার েকৗশল অিধদর।

মৎ অিধদরীয় িরেপাট ,
এফআরএসএস

*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] টকসহ
সংরণ ও
বাপনার
মােম মৎ
সেদর
উৎপাদন ও
উৎপাদনশীলতা
ি

২৫

[১.১] িবল নাস াির াপন
[১.১.১] ািপত িবল
নাস াির

সমি সংা ৫ ২৩.৫১ ৩৩ ৬২ ৫৫ ৫২ ৫০ ৪৫ ৬৫ ৬৭

[১.২] জলাশেয় পানা মাছ
অবকরণ

[১.২.১] অবত
পানার পিরমাণ

সমি পিরমাণ ৫ ২৭.৭২ ২৫.৫৯৪ ৩০ ২৭ ২৫ ২৪ ২৩ ৩০.৫০ ৩১.০

[১.৩] জলাশয়িভিক
মৎজীবীেদর সংগত করা
ও পিরচালনা

[১.৩.১] সংগত
মৎজীবী দল

সমি সংা ২ ০ ০৫ ০৫ ৪ ৩ ২ ১ ০৬ ০৭

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

[১.৪.১] আেয়ািজত
সেচতনালক /উুকরণ
সভা

সমি সংা ৩ ০ ৮৫ ১৫০ ১৩৫ ১৩০ ১২৫ ১২০ ১৫৫ ১৬০

[১.৫] মােছর অভয়াম
াপন/রণােবণ

[১.৫.১] রণােবণত
মৎ অভয়াম

সমি সংা ৪ ২৯ ২৮ ২৯ ২৫ ২৩ ২২ ২০ ৩৭ ৪০

[১.৫.২] ািপত নন
মৎ অভয়াম

সমি সংা ৩ ০ ০১ ০৭ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০৭ ০৮

[১.৬] মৎসদ উয়েন
আইন বাবায়ন

[১.৬.১] পিরচািলত
অিভযান

সমি সংা ৩ ১৯০৫ ১৪৪২ ১৫৫০ ১৪৫০ ১৪০০ ১৩৭৫ ১৩৫০ ১৫৭৫ ১৬০০

[২] ািয়শীল
মৎ চাষ উয়ন
ও বাপনা

২৫
[২.১] মৎ চাষ ি
সসারণ

[২.১.১] ািপত দশ নী
খামার

সমি সংা ৪ ৬৮.৬০ ৫০৬ ৩০০ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ৩১০ ৩১৫

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

সমি সংা ২ ০ ১৯৯ ২৫০ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ১২৫ ২৫৫ ২৬০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৫:৪১ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, ন ১২, 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 

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

সমি সংা ২ ০ ৯০ ১০০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ১০৫ ১১০

[২.১.৪] আেয়ািজত
সিমনার/ ওয়াকশপ

সমি সংা ১ ০ ১৮ ২০ ১৫ ১২ ১০ ০৯ ২১ ২২

[২.১.৫]
উৎপািদত/সরবরাহত
এসিপএফ (SPF)
িচংিড় িপএল

সমি সংা ১ ১.৬ ২ ৩ ২ ১ ০ ০ ৪ ৫

[২.২] সী-উইড চাষ ি
সসারণ (পাইলং)

[২.২.১] সসািরত সী-
উইড চাষ ি

সমি
আয়তন
(হর)

১ ০ ০ ০.২ ০.১৫ ০.১০ ০.০৫ ০.০২ ০.২ ০.২

[২.৩] মৎ খামার
যািকীকরণ

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

সমি সংা ২ ০ ২৬ ৩০ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ৩১ ৩২

[২.৪] মৎ সাাই চইন
উয়ন

[২.৪.১] তির/উয়নত
মৎ/িচংিড়
উৎপাদনকারীেদর সংগঠন

সমি সংা ১ ০ ২১৬ ২৮০ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ২৮২ ২৮৫

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

সমি সংা ১ ০ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৭

[২.৫] মৎ খা ও
উপকরণ বাপনা

[২.৫.১] দানত/
নবায়নত মৎখা
সংা লাইেস

সমি সংা ২ ০ ৫৬০ ৪০০ ৩৭৫ ৩৫০ ৩২৫ ৩০০ ৪২৫ ৪৩৫

[২.৫.২] পরীিত মৎ
খা ননা

সমি সংা ২ ২৫৮ ২৪৫ ২৬৭ ২৫০ ২৩৫ ২৩০ ২২৫ ২৭০ ২৭৫



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৫:৪১ া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, ন ১২, 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 

[২.৬] মৎচাষ বাপনা
উয়েন পিরদশ ন ও পরামশ 
দান

[২.৬.১] পরামশ 
দানত মৎচািষ

সমি সংা ৩ ১৮৮০৭ ১৫০৬৩ ১৮০৫০ ১৭৫০০ ১৭২৫০ ১৭১৫০ ১৭১০০ ১৮১০০ ১৮১৫০

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

[২.৭.১] উৎপািদত রর
পিরমাণ

সমি কিজ ৩ ০ ০.৬৬৩ ২৮৮৫ ২৫০০ ২৪০০ ২৩০০ ২২০০ ২৮৮৫ ২৮৮৫

[৩] মৎ ও
মৎজাত পের
মান িনয়েণর
মােম
অভরীণ ও
আজািতক
বাজাের িনরাপদ
খা সরবরাহ

১০
[৩.১] উম মৎচাষ
অশীলন সিকত কায ম
বাবায়ন

[৩.১.১] িত িলফেলট /
কেলট / পাার

সমি সংা ৫ ০ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ২ ৩

[৩.১.২] আেয়ািজত
উুকরণ/ সেচতনালক
সভা

সমি সংা ৫ ০ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৫ ৫

[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 ০ ৩০০ ৩০০ ২৫০ ২৪০ ২৩০ ২২০ ৩০০ ৩০০

[৪.১.২] আেয়ািজত
িবেশষ লািন ং সশন

সমি সংা ২ ০ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ২ ২

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

[৪.২.১] িশণা
মৎচািষ, মৎজীবীসহ
অা ফলেভাগী

সমি সংা ৩ ১৭৮১৩ ১২১৪৪ ৯০৩৯ ৮৭০০ ৮৫০০ ৮২০০ ৮১০০ ৯১০০ ৯১৫০

[৪.৩] মৎজীবীেদর িবক
কম সংান ি

[৪.৩.১] সৃ
ফলেভাগী

সমি সংা ২ ৮০৮২ ৮৪৩ ২০৮০ ১৬০০ ১৫৫০ ১৫০০ ১৪৭৫ ২১০০ ২১২৫



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৫:৪১ া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, ন ১২, 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%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

 

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

 

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

 

[১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

 

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

 

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৫:৪১ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, ন ১২, ২০২২

আিম, উপপিরচালক, উপপিরচালেকর কায ালয়, লনা।, মহাপিরচালক, মৎ অিধদর-এর িনকট অীকার করিছ
য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, মহাপিরচালক, মৎ অিধদর িহসােব উপপিরচালক, উপপিরচালেকর কায ালয়, লনা।-এর িনকট অীকার
করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

উপপিরচালক
উপপিরচালেকর কায ালয়, লনা।

তািরখ

মহাপিরচালক
মৎ অিধদর

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৫:৪১ া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, ন ১২, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইইউইউ(IUU)
ইিাল, আনিরেপােট ড এ আনেরেলেটড (Illegal Unreported and
Unregulated)

২ এআইিজ (AIG)
অলটারেনভ ইনকাম জেনেরং (Alternative Income
Generating)

৩ এনিজও(NGO) নন গভন েম অগ ানাইেজশন (Non Government Organization)

৪ এফআইিকউিস (FIQC)
িফশ ইেপকসন এ কায়ািল কোল (Fish Inspection and Quality
Cintrol)

৫ এফএও(FAO)
ড এ এিকালচার অগ ানাইেজন (Food and Agriculture
Organization)

৬ এমওএফএল (MoFL)
িমিনি অব িফশািরজ এ লাইভক (Ministry of Fisheries and
Livestock)

৭ এমিসএস (MCS)
মিনটিরং, কনোল এ সািভ েল (Monitoring, control and
Servilance)

৮ এসিপএফ (SPF) িসিফক ােথােজন ি (Specific Pathogen Free)

৯ িজিডিপ (GDP) স ডেমিক ডা (Gross Domestic Product)

১০ িডওএফ (DoF) িডপাট েম অব িফশািরজ (Department of Fisheries)

১১ িবিবএস(BBS) বাংলােদশ েরা অব াস (Bangladesh Buro of Statistics)

১২ িসিসআরএফ (CCRF)
িসিসআরএফ (CCRF) কাড অব কা ফর রসপনিসবল িফসািরজ (Code of
Conduct For Responsible Fisheries)
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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: উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারী: িবভাগীয় মৎ
দর

উপেজলা িভিক সমিত িতেবদন

[১.২] জলাশেয় পানা মাছ অবকরণ [১.২.১] অবত পানার পিরমাণ
বাবায়নকারী: উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারী: িবভাগীয় মৎ
দর

উপেজলা িভিক সমিত িতেবদন

[১.৩] জলাশয়িভিক মৎজীবীেদর সংগত করা
ও পিরচালনা

[১.৩.১] সংগত মৎজীবী দল
বাবায়নকারী: উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারী: িবভাগীয় মৎ
দর

উপেজলা িভিক সমিত িতেবদন

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

[১.৪.১] আেয়ািজত সেচতনালক /উুকরণ সভা
বাবায়নকারী: উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারী: িবভাগীয় মৎ
দর

উপেজলা িভিক সমিত িতেবদন

[১.৫] মােছর অভয়াম াপন/রণােবণ
[১.৫.১] রণােবণত মৎ অভয়াম

বাবায়নকারী: উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারী: িবভাগীয় মৎ
দর

রণােবণত মৎ অভয়ােমর তিলকা

[১.৫.২] ািপত নন মৎ অভয়াম
বাবায়নকারী: উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারী: িবভাগীয় মৎ
দর

ািপত নন মৎ অভয়ােমর তিলকা

[১.৬] মৎসদ উয়েন আইন বাবায়ন [১.৬.১] পিরচািলত অিভযান
বাবায়নকারী: উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারী: িবভাগীয় মৎ
দর

উপেজলা িভিক সমিত িতেবদন

[২.১] মৎ চাষ ি সসারণ
[২.১.১] ািপত দশ নী খামার

বাবায়নকারী: উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারী: িবভাগীয় মৎ
দর

উপেজলা িভিক সমিত িতেবদন

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

বাবায়নকারী: উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারী: িবভাগীয় মৎ
দর

উপেজলা িভিক সমিত িতেবদন

[২.১] মৎ চাষ ি সসারণ

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

বাবায়নকারী: জলা/উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারী: িবভাগীয়
মৎ দর

উপেজলা িভিক সমিত িতেবদন

[২.১.৪] আেয়ািজত সিমনার/ ওয়াকশপ
বাবায়নকারী: জলা/উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারী: িবভাগীয়
মৎ দর

জলা/উপেজলা িভিক সমিত িতেবদন

[২.১.৫] উৎপািদত/সরবরাহত এসিপএফ (SPF)
িচংিড় িপএল

বাবায়নকারী: জলা/উপেজলা মৎ দরসহ এবং সময়কারী:
িবভাগীয় মৎ দর

এসিপএফ (SPF) িপএল এর িপিসআর ট

[২.২] সী-উইড চাষ ি সসারণ (পাইলং) [২.২.১] সসািরত সী-উইড চাষ ি
বাবায়নকারী: উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারী: িবভাগীয় মৎ
দর

রিজােরর ান কিপ

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

বাবায়নকারী: উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারী: িবভাগীয় মৎ
দর

উপেজলা িভিক সমিত িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[২.৪] মৎ সাাই চইন উয়ন

[২.৪.১] তির/উয়নত মৎ/িচংিড় উৎপাদনকারীেদর
সংগঠন

বাবায়নকারী: উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারী: িবভাগীয় মৎ
দর

উপেজলা িভিক সমিত িতেবদন

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

বাবায়নকারী উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারী: িবভাগীয় মৎ
দর

অনলাইন/াথ সােরর তািলকা

[২.৫] মৎ খা ও উপকরণ বাপনা
[২.৫.১] দানত/ নবায়নত মৎখা সংা
লাইেস

বাবায়নকারী: জলা মৎ দরসহ সময়কারী: িবভাগীয় মৎ দর জলািভিক সমিত িতেবদন

[২.৫.২] পরীিত মৎ খা ননা বাবায়নকারী: জলা মৎ দরসহ সময়কারী: িবভাগীয় মৎ দর জলািভিক সমিত িতেবদন

[২.৬] মৎচাষ বাপনা উয়েন পিরদশ ন ও
পরামশ  দান

[২.৬.১] পরামশ  দানত মৎচািষ
বাবায়নকারী: উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারী: িবভাগীয় মৎ
দর

উপেজলা িভিক সমিত িতেবদন

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

[২.৭.১] উৎপািদত রর পিরমাণ
বাবায়নকারীঃ জলা/উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারীঃ িবভাগীয়
মৎ দর

জলা/উপেজলা িভিক সমিত িতেবদন

[৩.১] উম মৎচাষ অশীলন সিকত কায ম
বাবায়ন

[৩.১.১] িত িলফেলট / কেলট / পাার বাবায়নকারী: িবভাগীয় মৎ দর সময়কারী: িবভাগীয় মৎ দর
িত িলফেলট, কেলট ও পাােরর
িববরণসহ তািলকা

[৩.১.২] আেয়ািজত উুকরণ/ সেচতনালক সভা
বাবায়নকারী: জলা/উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারী: িবভাগীয়
মৎ দর

সেচতনতালক সভার নাশ ও উপিত
অংশহণকারীেদর তািলকা

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

[৪.১.১] িশণা কম কতা/ কম চারী
বাবায়নকারী: জলা/উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারী: িবভাগীয়
মৎ দর

জলা/উপেজলা িভিক সমিত িতেবদন

[৪.১.২] আেয়ািজত িবেশষ লািন ং সশন বাবায়নকারী: িবভাগীয় মৎ দর সময়কারী: িবভাগীয় মৎ দর
অিফস আেদশ ও উপিত অংশহণকারীেদর
তািলকা

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

[৪.২.১] িশণা মৎচািষ, মৎজীবীসহ অা
ফলেভাগী

বাবায়নকারী: উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারী: িবভাগীয় মৎ
দর

উপেজলা িভিক সমিত িতেবদন

[৪.৩] মৎজীবীেদর িবক কম সংান ি [৪.৩.১] সৃ ফলেভাগী
বাবায়নকারীঃ উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারী: িবভাগীয় মৎ
দর

উপেজলা িভিক 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
মৎ খামার যািকীকরণ উয়ন সহায়তা / চািষর িনজ উোেগ ািপত যপািত বািণজ মণালয় অিফিশয়াল প, ইেমইল ও টিলেফািনক যাগােযাগ

মৎ চাষ ি সসারণ আেয়ািজত মৎ মলা/ ঊাবনী মলা/ মৎচািষ র্যািল
ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ: ডাক,
টিলেযাগােযাগ ও তি মণালয়

অিফিশয়াল প, ইেমইল ও টিলেফািনক যাগােযাগ

মৎচািষ, মৎজীবী মৎ িয়াকরণ সংিসহ অা
ফলেভাগীেদর িশণ দান

িশণা মৎচািষ, মৎজীবীসহ অা ফলেভাগী অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় অিফিশয়াল প, ইেমইল ও টিলেফািনক যাগােযাগ

মৎ সাাই চইন উয়ন তির/উয়নত মৎ/িচংিড় উৎপাদনকারীেদর সংগঠন অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় অিফিশয়াল প, ইেমইল ও টিলেফািনক যাগােযাগ

মৎ চাষ ি সসারণ ািপত দশ নী খামার অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় অিফিশয়াল প, ইেমইল ও টিলেফািনক যাগােযাগ

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

জলাশয়িভিক মৎজীবীেদর সংগত করা ও পিরচালনা সংগত মৎজীবী দল অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় অিফিশয়াল প, ইেমইল ও টিলেফািনক যাগােযাগ

মৎজীবীেদর িবক কম সংান ি সৃ ফলেভাগী অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় অিফিশয়াল প, ইেমইল ও টিলেফািনক যাগােযাগ
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



 

 
 

আঞ্চলিক/মাঠ র্ যায়ের কার্ যািয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-রর ল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

 আঞ্চলিক/মাঠ র্ যায়ের কার্ যািয়ের নাম:  উররচালক র  ার্ মালয়, র্ৎস্য অরধদপ্তর, খুলনা রিভাগ, খুলনা 

 ার্ মক্রকর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচক র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়কনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২২-২৩ 

অথ মিছকরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত ররিীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যিস্থা………………………………....১৫ 

১.১ ননরত তা  রর্টি সভা 

আয়োজন 

সভা আকয়ারজত ২ সংখ্যা সহ ারী 

ররচাল  

৪টি লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার 

রসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 

িাস্তিারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % সহ ারী 

ররচাল  

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজকনর 

(stakeholders) 

অংশগ্রহকণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা সহ ারী 

ররচাল  

২ লক্ষ্যর্াত্রা ১ - ১ -    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রলিক্ষণ 

আয়োজন  

প্রলিক্ষণ 

আকয়ারজত 

২ সংখ্যা সহ ারী 

ররচাল  

২ লক্ষ্যর্াত্রা ১ - ১ -    

অজমন      

১.৫  কম য-লরয়েি উন্নেন 

(স্বাস্থ্যলেলধ 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুক্ত 

অয়কয়জা মািামাি 

লনষ্পলিকরণ/লরষ্কার-

লরচ্ছন্নতা বৃলদ্ধ, মলিিায়দর 

জন্য পৃথক ওোিরুয়মর 

ব্যেস্থ্া ইতযালদ  

 

 

 

 

উন্নত কম য-লরয়েি 

(ক. সক কম মকর্মা 

ও কম মচারীর 

জন্য মাস্ক ও 

স্যানিটাইজার 

সরবরাহকৃর্ 

খ. অনিস ভবি 

জীবাণুিালক 

নিয়ে 

জীবাণুমুক্ত কৃত) 

৩ সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

সহ ারী 

ররচাল  

৪ লক্ষ্যর্াত্রা 

 

৩০/০৯/২২ ৩১/১২/২২ ৩১/০৩/২৩ ৩০/০৬/২৩    

অজমন      



 

 

 

 ার্ মক্রকর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচক র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়কনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২২-২৩ 

অথ মিছকরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত ররিীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

 

 

২.  ক্রয়ের ক্ষক্ষয়ে শুদ্ধাচার ........................................................................৩ 

২.১ ২০২২-২৩ অথ ম িছকরর ক্রয়-

রর ল্পনা  ওকয়িসাইকর্ 

প্র াশ 

 

ক্রয়-রর ল্পনা 

ওকয়িসাইকর্ 

প্র ারশত 

৩ তাররখ সহ ারী 

ররচাল  

৩১/০৭/২২ লক্ষ্যর্াত্রা ৩১/০৭/২২ - - -    

অজযন      

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এিং দুনীরত প্ররতকরাকধ সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..৩২ (অগ্রালধকার লিলিয়ত ১  নংসি নুযনতম ৪ টি কার্ যক্রম) 

৩.১ কসিা প্রদাকনর কক্ষ্কত্র 

কররজস্টাকর প্রকদয় কসিার 

রিিরণ ও কসিা গ্ররহতার 

র্তার্ত সংরক্ষ্ণ 

কররজস্টার 

হালনাগাদকৃত 

৮ % সহ ারী 

ররচাল  

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৩.২ মৎস্য অলধদপ্তয়রর 

রাজস্ব/উন্নেন প্রকল্প খায়তর 

আওতাে োস্তোলেত প্রদি যনী 

কার্ যক্রম মলনটলরং 

প্রদি যনী 

কার্ যক্রম 

লরেীক্ষণকৃত 

৮ সংখ্যা উররচাল / 

রসরনয়র সহ ারী 

ররচাল /  

সহ ারী ররচাল  

২০টি লক্ষ্যর্াত্রা - - ১০ ১০    

অজমন      

৩.৩ মৎস্য অলধদপ্তয়রর 

রাজস্ব/উন্নেন প্রকল্প খায়তর 

আওতাে োস্তোলেত 

প্রলিক্ষণ কার্ যক্রম মলনটলরং 

প্রলিক্ষণ 

কার্ যক্রম 

লরেীক্ষণকৃত 

৮ সংখ্যা উররচাল / 

রসরনয়র সহ ারী 

ররচাল / সহ ারী 

ররচাল  

২০টি লক্ষ্যর্াত্রা - ৪ ৬ ১০    

অজমন      

৩.৪ নিেনমর্ গণশুিািী কায মক্রম 

সম্পন্নকরণ 

গণশুিািী 

আয়োনজর্ 

৮ সংখ্যা উররচাল / 

রসরনয়র সহ ারী 

ররচাল /  

সহ ারী ররচাল  

০২ লক্ষ্যর্াত্রা - ১ - ১    

অজমন      

 

 

 



ংযমোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কম যপরিকল্পনা 

 

 

ক্রমভক 

নং 

কোম যক্রভ 
কভ যম্পোদন 

সূচক 
একক 

কভ যম্পোদন 

সূচযকয ভোন 

রক্ষ্যভোত্রো ২০২২-২০২৩ 

োধোযণ উত্তভ চরমি ভোন 

১০০% ৮০% ৬০% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

০১ [১.১] একটি উদ্ভোফনী ধোযণো/ সফো 

মজকযণ/মিমজটোআযজন 

ফোস্তফোয়ন 

 

[১.১.১] একটি উদ্ভোফনী ধোযণো/ সফো 

মজকযণ/মিমজটোআযজন ফোস্তফোময়ি 
িোমযখ ১০ ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ 

০২ [২.১] আ-নমিয ব্যফোয বৃমি   [২.১.১] আ-পোআযর সনোট মনস্পমত্তকৃি % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

০৩ [৩.১] িথ্য ফোিোয়ন োরনোগোদকযণ [৩.১.১] িথ্য ফোিোয়ন োরনোগোদকৃি ংখ্যো ১৫ ৪ ৩ ২ 

০৪ [৪.১] ৪ি য মল্প মফপ্লযফয চযোযরঞ্জ 

সভোকোযফরোয় কযণীয় মফলযয় 

ফমিকযণ বো/কভ যোরো 

অযয়োজন 

[৪.১.১] ৪ি য মল্প মফপ্লযফয চযোযরঞ্জ সভোকোযফরোয় 

কযণীয় মফলযয় ফমিকযণ বো/কভ যোরো 

অযয়োমজি 

 

ংখ্যো ৫ ২ ১ -- 

০৫ 

[৫.১] আ-গবর্ন্যোন্স ও উদ্ভোফন 

কভ যমযকল্পনো ফোস্তফোয়ন 

[৫.১.১] কভ যমযকল্পনো ফোস্তফোয়ন ংক্রোন্ত প্রমক্ষ্ণ 

অযয়োমজি 

 

ংখ্যো ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কভ যমযকল্পনোয ধ যফোমল যক স্ব-মূল্যোয়ন 

প্রমিযফদন ঊর্ধ্যিন কর্তযযক্ষ্য মনকট 

সপ্রমযি 

িোমযখ ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 

 

 

 

 



ংযমোজনী ৬: মবযমোগ প্রমিকোয ব্যফস্থো ংক্রোন্ত কভ য-মযকল্পনো, ২০২২-২০২৩ 

 

কার্ যক্রমের 

ক্ষেত্র 

 

োন কার্ যক্রে 

 

কে যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কে যসম্পাদন 

সূচমকর োন 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২১-২২ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অতত 

উত্তে 

উত্তে চলতত 

োন 

চলতত োমনর 

তনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাততষ্ঠাতনক 

 

 

 

১৪ 

[১.১] মবযমোগ মনষ্পমত্ত কভ যকিযো 

(মনক) ও অমর কভ যকিযোয 

িথ্য ওযয়ফোআযট ত্রত্রভোমক 

মবমত্তযি োরনোগোদকযণ 

[১.১.১] অতনক ও আতল 

কে যকতযার তথ্য 

হালনাগাদকৃত এবং 

ওমেবসাইমে আমলাডকৃত 

ংখ্যো 

 
৪ - - ৪ ৩ - - - 

[১.২] মনমদ যষ্ট ভযয় নরোআন/ 

পরোআযন প্রোপ্ত মবযমোগ 

মনষ্পমত্ত 

[১.২.১] মবযমোগ মনষ্পমত্তকৃি % 
৭ 

 
- - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩] মবযমোগ মনষ্পমত্ত ংক্রোন্ত 

ভোমক প্রমিযফদন উর্ধ্যিন 

কর্তযক্ষ্ ফযোফয সপ্রযণ 

[১.২.১] প্রততমবদন ক্ষপ্রতরত % ৩ - - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

সেেতা 

অর্যন 

 

১১ 

[২.১] কভ যকিযো/কভ যচোযীযদয মবযমোগ 

প্রমিকোয ব্যফস্থো এফং 

মজঅযএ পটওয়যোয মফলয়ক 

প্রমক্ষ্ণ অযয়োজন 

[২.১.১] প্রমক্ষ্ণ অযয়োমজি ংখ্যো 
৪ 

 
- - ২ ১ - - - 

[২.2] ত্রত্রোতসক তিতত্তমত তরবীেণ 

এবং ত্রত্রোতসক তরবীেণ 

প্রততমবদন উর্ধ্যতন কর্তযমের 

তনকে ক্ষপ্ররণ 

[২.2.১] ত্রত্রোতসক প্রততমবদন 

ক্ষপ্রতরত 

  

ংখ্যো 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.3] মবসমোগ প্রমিকোয ব্যফস্থোনো 

মফলযয় সেকযোল্ডোযগযণয 

ভন্বযয় ফমিকযণ বো  

অযয়োজন  

[২.3.১] বো অযয়োমজি ংখ্যো ৪ - - ২ ১  - - 



ংযমোজনী ৭: সফো প্রদোন প্রমিশ্রুমি ফোস্তফোয়ন কভ য-মযকল্পনো, ২০২২-২০২৩ 

 

কার্ যক্রমের 

ক্ষেত্র 

 

োন কার্ যক্রে 

 

কে যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কে যসম্পাদ

ন সূচমকর 

োন 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২

০-২১ 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২১-

২২ 

লেযোত্রা ২০২2-২০২3 

অসাধারণ অতত 

উত্তে 

উত্তে চলতত 

োন 

  চলতত োমনর 

তনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাততষ্ঠাতনক 

 

 

১৮ 

[১.১] ত্রত্রোতসক তিতত্তমত সফোপ্রদোন প্রমিশ্রুমি 

তরবীেণ কতেটি পুনগ যঠন 

[১.১.১] কতেটি পুনগ যঠিত 
ংখ্যো ৩ - - ৪ ৩ ২ ১  

[১.২] ত্রত্রোতসক তিতত্তমত সফোপ্রদোন প্রমিশ্রুমি 

ংক্রোন্ত তরবীেণ কতেটির সিার 

তসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

[১.2.১] তসদ্ধান্ত 

বাস্তবাতেত এবং 

প্রততমবদন ক্ষপ্রতরত 

% ৪ - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[১.৩] সফো প্রদোন প্রমিশ্রুমি মফলযয়                                                                                                                

অওিোধীন দপ্তয/ংস্থোয ভন্বযয় 

ত্রত্রভোমক মবমত্তযি বো অযয়োজন 

[১.3.১] বো 

অযয়োমজি ংখ্যো 2 - - ৪ ৩ ২ ১  

[১.৪] ত্রত্রভোমক মবমত্তযি সফোপ্রদোন প্রমিশ্রুমি 

োরনোগোদকযণ (অওিোধীন দপ্তয / 

ংস্থো) 

[১.৪.১] োরনোগোদকৃি 
ংখ্যো 

 

৯ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

সেেতা 

অর্যন 
৭ 

[২.১] সফোপ্রদোন প্রমিশ্রুমি মফলয়ক কভ যোরো/ 

প্রমক্ষ্ণ/সমভনোয অযয়োজন 

[২.১.১] প্রমক্ষ্ণ/ 

কভ যোরো 

অযয়োমজি 

 

সংখ্যা 

 

৩ - - ২ ১   - 

[২.২]  ক্ষসবা  প্রততশ্রুতত তবষমে 

ক্ষেকমহাল্ডারগমণর সেন্বমে 

অবতহতকরণ সিা আমোর্ন 

[২.২.১] ফমিকযণ 

বো অযয়োমজি সংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 

 

 

 

 

  



ংযমোজনী ৮: িথ্য মধকোয মফলযয় ২০২2-23 ি যফছযযয ফোমল যক কভ যমযকল্পনো 

 

কে যসম্পাদমনর 

ক্ষেত্র 

 

োন কার্ যক্রে 

 

কে যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কে যসম্পাদন 

সূচমকর 

োন 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০20-

২1 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২1-

২2 

লেযোত্রা ২০২2-২০২3 

অসাধারণ অতত 

উত্তে 

উত্তে চলতত 

োন 

চলতত 

োমনর 

তনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাততষ্ঠাতনক ১০ 

[১.১] তথ্য অতধকার আইন অনুর্ােী 

তনধ যাতরত সেমের েমে তথ্য 

প্রাতির আমবদন তনষ্পতত্ত 

[১.১.১] তনধ যাতরত সেমের 

েমে তথ্য প্রাতির 

আমবদন তনষ্পতত্ত 

% ০৬ - - ১০০% ৯০% ৮০% - - 

 

সেেতা 

বৃমি 

১৫ 

[১.২] স্বপ্রযণোমদিবোযফ প্রকোযমোগ্য  

কর িথ্য হালনাগাদ কমর 

ওযয়ফোআযট প্রকো 

[১.2.১] োরনোগোদকৃি তথ্য 

ওযয়ফোআযট প্রকোমি 

তাতরখ 

 
০4 

- 

 

- 

 

৩১-১২-২২ ১৫-০১-২৩ ৩১-০১-২৩ - - 

৩0-০6-২৩ - - - - 

[১.৩] ফোমল যক প্রমিযফদন প্রকো 
[১.3.১] মনধ যোমযি ভযয় ফোমল যক 

প্রমিযফদন প্রকোমি 
িোমযখ ০৩ - - ১৫-১০-২২ 31-১০-২২ 30-১১-২২ - - 

[১.৪]  তথ্য অতধকার আইন, ২০০৯ এর 

৫ ধারা অনুসামর র্াবতীে তমথ্যর 

কযাোলগ ও ইনমডক্স ত্রততর/ 

হালনাগাদকরণ 

[১.4.১] তমথ্যর কযাোলগ ও 

ইনমডক্স 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত 

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

[১.৫] তথ্য অতধকার আইন ও তবতধতবধান 

সম্পমকয র্নসমচতনতা বৃতদ্ধকরণ 

[১.5.১]  প্রচোয কোম যক্রভ 

ম্পন্ন 
সংখ্যা ০৪ - - ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] িথ্য মধকোয অআন, ২০০৯ ও এয 

মফমধভোরো, প্রমফমধভোরো, স্বিঃপ্রযণোমদি 

িথ্য প্রকো মনযদ যমকো ংমিষ্ট 

মফলযয় কে যকতযামদর/ কে যচারীমদর 

প্রতিেণ আমোর্ন    

[১.6.১] প্রতিেণ আমোতর্ত সংখ্যা  ০৩ - - ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] তথ্য অতধকার সংক্রান্ত প্রমতযকটি 

ত্রত্রোতসক অগ্রগতত প্রততমবদন 

তনধ যাতরত সেমে ওমেবসাইমের 

তথ্য অতধকার ক্ষসবাবমক্স প্রকাি  

[১.৭.১] ত্রত্রোতসক অগ্রগতত 

প্রততমবদন ওমেবসাইমের 

তথ্য অতধকার ক্ষসবাবমক্স 

প্রকাতিত 

সংখ্যা ০২ - - ৪ ৩ ২ ১ - 


