
E



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২১, ২০২০ ২১:৩৮ া: ১ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২১, ২০২০

গণজাতী বাংলােদশ সরকার

মহাপিরচালক, মৎ অিধদর

এবং

সিচব, মৎ ও ািণসদ মণালয়-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২০ - ন ৩০, ২০২১
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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 ২০১৯
অযায়ী দেশর মাট িজিডিপ’র ৩.৫০ শতাংশ এবং িষজ িজিডিপ’র এক-চথ াংেশর বিশ (২৫.৭১ শতাংশ) মৎখােতর অবদান। িবগত
১২ বছের মৎখােত গড় ি অিজত হেয়েছ ৫.০১ শতাংশ। আমােদর দনিন খাে ািণজ আিমেষর ায় ৬০ ভাগ আেস মাছ থেক।
িবগত িতন অথ বছের (২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯) মাট মৎ উৎপাদন িছল ৪১.৩৪, ৪২.৭৭ ও ৪৩.৮৪ ল মিক টন। িবগত িতন
অথ বছের (২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯) ৬৮৩০৫.৬৮, ৬৮৯৩৫.৪৫ ও ৭৩১৭১.৩২ ম.টন মৎ ও মৎজাত প রািন কের
যথােম ৪২৮৭.৬৪, ৪৩০৯.৯৪ ও ৪২৫০.৩১ 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, ২০১৮)। অভরীণ  জলাশেয়
মােছর উৎপাদন ির হাের সারা িবে বাংলােদেশর অবান িতীয় (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  চােষর  ে
ণগত মানস ও ভাইরাস িপএল এবং মানস খাের অভাব; জেলেদর মাছ ধরা িনিষ মৗেম িবক জীিবকায়ন সহায়তার
অভাব; অভয়াম াপন ও রণােবণ বা অল এবং সািক মৎসেদর মদ িনণ য়, ািয়শীল আহরণ ও ু বাপনা।

ভিবৎ পিরকনা:

িভশন ২০২১-এর আেলােক ২০২১ সােলর মে-
• চাষত মােছর উৎপাদন িভিবছেরর (২০১২-১৩: ১৮.৬০ ল ম.টন) চেয় ৪৫%;  জলাশেয় মােছর উৎপাদন িভি বছেরর (২০১২-
১৩: ৯.৬১ ল ম.টন) চেয় ২০% এবং ইিলশ ও সািক মােছর উৎপাদন িভি বছেরর (২০১২-১৩: ৩.৫১ ল ম.টন) চেয় যথােম
২০% ও ১৮% ি করা;
• ানীয়ভােব মাছ ও মৎজাত  হেত দিনক মাথািপ মাছ হেণর পিরমাণ ৬০ ােম উীতকরণ;
• আজািতক বাজাের মাছ ও িচংিড় সরবরােহর িত ধােপ উম চাষ বাপনা ও সরবরাহ বা গেড় তালা এবংিহমািয়ত িচংিড়,
মাছ ও ভাঅােডড মৎজাত  রািন কের আয় ১.২৫ িবিলয়ন ডলাের উীতকরণ;
• মৎচািষ/উোা পয ােয় ণগত মানস মােছর পানা ও খাের সরবরাহ িনিতকরণ;
• বকার বকেদর জ িভি বছর (২০১২-১৩) হেত অিধক (২৫%) কম সংান ি করা এবং মৎচািষ/মৎজীবীেদর আয় িভি বছর
(২০১২-১৩) হেত ২০% িকরণ;
• মৎচাষ, সমাজিভিক সংগঠন ও মৎ িয়াজাতকরণ কারখানায় মিহলােদর অংশহণ িভি বছর হেত ২৫% িকরণ; এবং
• সািক মৎসেদর ু বাপনা িনিতকরেণর জ হীত পিরকনা বাবায়ন।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

দশাপী ৫৭৭ হ. দশ নী মৎ খামার ও ১৭৬ হ. িবল নাস াির াপন, ২৬১ ম. টন পানা মাছ অবকরণ, মৎ আহরেণ
িনেয়ািজত ১৯০  বািণিজক মৎ লােরর লাইেস দান ও নবায়ন এবং ৬৪৭  মৎ হাচািরর িনবন ও নবায়ন;
দতা উয়েনর মােম কম সংান ির লে ১.৩২০৫০ ল জন মৎচািষ/ফলেভাগীেক িশণ দান এবং বছর াপী
৩৮০০  িবেশষ মৎ সবা দান করা;
রািনত মৎ ও মৎপের ২৩,৫৩০  ননা সংহ ও পরীণ এবং ১৮৩২  ননার রিসিডউ পরীণ; এবং
এ সকল কায েমর মােম ২০২০-২১ অথ বছের মােছর উৎপাদন ৪৬.৮৭ 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-

মহাপিরচালক, মৎ অিধদর

এবং

সিচব,  মৎ  ও  ািণসদ  মণালয়-এর  মে  ২০২০  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), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

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

১.২ অিভল (Mission)
মৎ ও িচংিড়সহ অা জলজসেদর ািয়শীল উৎপাদন ি কের দেশর ি চািহদা রণ ও রািন আয় ি এবং অভী
জনেগাীর অংহেণ উু জলাশেয়র ু বাপনার মােম এে হেত া ফেলর মােম দির মৎজীবী ও মৎচািষ,
তথা বাংলােদেশর আথ -সামািজক ে কািত উয়ন সাধন।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. টকসই সংরণ ও বাপনার মােম মৎসেদর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা ি
২. মৎ ও মৎজাত পের মান িনয়ণ ও রািন িেত সহায়তা
৩. মানবসদ উয়ন ও কম সংােনর েযাগ ি
৪. মৎ রাগ িতেরাধ ও িনয়ণ

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

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. মৎ হাচাির িনবন ও নবায়ন এবং মৎ খাের নগত মান িনয়ণ;
১২. মৎচািষ, মৎজীবী ও অা ফলেভাগীেদর পরামশ  দান এবং মৎ খামার বার উয়ন; এবং
১৩. মৎ আবাসল উয়ন এবং 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
২০১৮-১৯

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

মাথািপ মাছ হেণর পিরমাণ
ি

মাথািপ মাছ হেণর
পিরমাণ

ওজন (াম/িদন) ৬৩.০০ ৬৫.০০* ৬৫.০০ ৬৫.০০ ৬৫.০০
িম মণালয়, পািনসদ মণালয়, িষ মণালয়,
উয়ন সহেযাগী সংা

মৎ অিধদরীয় িরেপাট ,
িবিবএস, বাংলােদশ
অথ ৈনিতক সমীা

মৎ ও মৎজাত পের
রািনর মােম রািন আয় ি

রািন আয়
মান (কা
টাকা)

৪২৫০.৩১ ৩৯৮৫.১৫* ৪২০০.০০ ৪৩০০.০০ ৪৪০০.০০
বািণজ মণালয়, রািন উয়ন েরা, বাংলােদশ
মৎ উয়ন কেপ ােরশন, ােজন ড এেপাট াস 
এেসািসেয়শন, উয়ন সহেযাগী সংা

মৎ অিধদরীয় িরেপাট ,
িবিবএস, রািন উয়ন
েরা

*সামিয়ক (provisional) ত
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ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২১, ২০২০ ২১:৩৮ া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২১, ২০২০

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ

User
Stamp



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২১, ২০২০ ২১:৩৮ া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২১, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] টকসই
সংরণ ও
বাপনার
মােম
মৎসেদর
উৎপাদন ও
উৎপাদনশীলতা
ি

৫০

[১.১] দশ নী মৎ
খামার াপন

[১.১.১] ািপত
দশ নী খামার

সমি
আয়তন
(হর)

৫ ৫৬৫.৭৬ ৫৭৮.৭৩ ৫৭৭.০০ ৫৫৭.০০ ৫৩৭.০০ ৫১৭.০০ ৪৯৭.০০ ৫৮৫.০০ ৫৯৩.০০

[১.২] মৎ
আবাসল উয়ন

[১.২.১] উয়নত
এলাকা

সমি
আয়তন
(হর)

৪ ৩৬৮.৮১ ৩৭২.২২ ৩৫৭.০০ ৩৪১.৫০ ৩২৬.০০ ৩১০.৫০ ২৯৫.০০ ৩৬৫.০০ ৩৭৪.০০

[১.৩] িবল নাস াির
াপন

[১.৩.১] ািপত িবল
নাস াির

সমি
আয়তন
(হর)

৩ ১৬৭.৪৫ ১৭১.২২ ১৭৬.০০ ১৬৯.০০ ১৬২.০০ ১৫৫.০০ ১৪৮.০০ ১৮২.০০ ১৯০.০০

[১.৪] উু জলাশেয়
পানা মাছ
অবকরণ

[১.৪.১] অবত
পানার পিরমাণ

সমি
পিরমাণ
(ম.টন)

৪ ২৫৫.০৩ ২৫৮.৮০ ২৬১.০০ ২৪৫.০০ ২২৯.০০ ২১৩.০০ ১৯৭.০০ ২৬৯.০০ ২৮০.০০

[১.৫] মৎচািষ,
মৎজীবী ও
উোােক পরামশ 
দান ও মৎ খামার
পিরদশ ন

[১.৫.১] পরামশ 
দানত ফলেভাগী

সমি
সংা
(ল)

৪ ১.০৯২৬৯ ১.১৩০১৯ ১.১৪৫৭৯ ১.১৩১২৯ ১.১১৬৭৯ ১.১০২২৯ ১.০৮৭৭৯ ১.১৬৭০০ ১.১৮৬৫০

[১.৬] মৎ হাচাির
িনবন ও নবায়ন

[১.৬.১] িনবন/
নবায়নত হাচাির

সমি সংা ৩ ৬১৭.০০ ৬৯০.০০ ৬৪৭.০০ ৬৩০.০০ ৬১৩.০০ ৫৯৬.০০ ৫৭৯.০০ ৬৬৪.০০ ৬৮১.০০

[১.৭] বািণিজক
মৎ লােরর িফিশং
লাইেস
দান/নবায়ন

[১.৭.১] দান/
নবায়নত লােরর
িফিশং লাইেস

সমি সংা ৩ ১৭৫.০০ ১৯১.০০ ১৯০.০০ ১৭০.০০ ১৫০.০০ ১৩০.০০ ১১০.০০ ১৯২.০০ ১৯৫.০০
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ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২১, ২০২০ ২১:৩৮ া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২১, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১.৮] যািক মৎ
নৗযােনর িফিশং
লাইেস
দান/নবায়ন

[১.৮.১] দান/
নবায়নত নৗযােনর
িফিশং লাইেস

সমি সংা ৩ ১৩০০.০০ ১৪৫৪.০০ ১৩৫০.০০ ১২৫০.০০ ১১৫০.০০ ১০৫০.০০ ৯৫০.০০ ১৩৭৫.০০ ১৪০০.০০

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

[১.৯.১] পিরদশ নত
লার/নৗযান

সমি সংা ৩ ৮৭৫.০০ ৮৯৫.০০ ৯০০.০০ ৮৫০.০০ ৮০০.০০ ৭৫০.০০ ৭০০.০০ ৯১০.০০ ৯২০.০০

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

[১.১০.১] পিরদশ ন
সংা

সমি সংা ৩ ২০.০০ ২৬.০০ ৩০.০০ ২৭.০০ ২৪.০০ ২১.০০ ১৮.০০ ৩৫.০০ ৪০.০০

[১.১১] গেবষণা
জাহােজর মােম
সািক মৎসদ
জিরেপর লে জ
পিরচালনা

[১.১১.১] সািদত
জ

সমি সংা ১ ৫.০০ ১.০০ ৬.০০ ৫.০০ ৪.০০ ৩.০০ ২.০০ ৬.০০ ৭.০০

[১.১২] মৎ খা
পরীা

[১.১২.১] পরীিত
খা ননা

সমি সংা ৩ ১১০৭.০০ ১১২৫.০০ ১১৫৮.০০ ১১২১.০০ ১০৮৪.০০ ১০৪৭.০০ ১০১০.০০ ১১৮২.০০ ১২০৭.০০

[১.১৩] মােছর
অভয়াম াপন ও
রণােবণ

[১.১৩.১] বাপনার
আওতাধীন অভয়াম

সমি সংা ৩ ১৭৭.০০ ১৯৪.০০ ১৯০.০০ ১৭৯.০০ ১৬৮.০০ ১৫৭.০০ ১৪৬.০০ ১৯৯.০০ ২০৮.০০

[১.১৪] মৎসদ
উয়েন আইন
বাবায়ন

[১.১৪.১] পিরচািলত
অিভযান

সমি সংা ৩ ১৪৭২০.০০ ১৫৪০০.০০ ১৫৪৪০.০০ ১৪৭৪০.০০ ১৪০৪০.০০ ১৩৩৪০.০০ ১২৬৪০.০০ ১৫৭৪০.০০ ১৬০০০.০০
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ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২১, ২০২০ ২১:৩৮ া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২১, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১.১৫] জলবা
সহনশীল মৎচাষ
ির সসারণ

[১.১৫.১] সসািরত
ি

সমি সংা ১ ৩.০০ ৩.০০ ৩.০০ ২.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০ ৪.০০ ৪.০০

[১.১৬] এসিপএফ
(SPF) িচংিড় পানা
উৎপাদন/সরবরাহ

[১.১৬.১]
উৎপাদন/সরবরাহত
এসিপএফ (SPF)
িচংিড় পানা

সমি
সংা
(কা)

১ ০.০০ ১৫.০০ ২১.৬০ ২০.৫০ ১৯.৪০ ১৮.৩০ ১৭.২০ ২২.৭০ ২৩.৮০

[১.১৭] সী-উইড চাষ
ি সসারণ
(পাইলং)

[১.১৭.১] সসািরত
সী-উইড চাষ ি

সমি
আয়তন
(হর)

১ ০.০০ ০.৮০ ১.০০ ০.৮০ ০.৭০ ০.৬০ ০.৫০ ১.৫০ ২.০০

[১.১৮] বছর াপী
িবেশষ মৎ সবা
দান (িত মােস
এক)

[১.১৮.১] পািনর
ননা পরীণব ক
দানত পরামশ  ও
অবিহতকরণত
মৎ িবষয়ক এাপস

সমি সংা ২ ০.০০ ১৭৬৫.০০ ৩৮০০.০০ ৩৭১০.০০ ৩৬২০.০০ ৩৫৩০.০০ ৩৪৪০.০০ ০.০০ ০.০০

[২] মৎ ও
মৎজাত
পের মান
িনয়ণ ও
রািন িেত
সহায়তা

১৪

[২.১] রািনত
মৎ ও মৎ পের
কনসাইনেম
পিরদশ ন

[২.১.১] পিরদশ নত
কনসাইনেম

সমি সংা ৩ ৪৩০০.০০ ৪৫৬৬.০০ ৪৩৬০.০০ ৪১৮৫.০০ ৪০১০.০০ ৩৮৩৫.০০ ৩৬৬০.০০ ৪৩৭৫.০০ ৪৪০০.০০

[২.২] রািনত
মৎ ও মৎ পের
ননা সংহ ও
পরীণ

[২.২.১] সংহীত
ননা ও পরীা

সমি সংা ৩ ২৩৩২০.০০ ২৩৫৬৭.০০ ২৩৫৩০.০০ ২৩০৭০.০০ ২২৬১০.০০ ২২১৫০.০০ ২১৬৯০.০০ ২৩৫৯০.০০ ২৩৬৬০.০০

[২.৩] মৎ ও মৎ
পের াকর
সনদ দান

[২.৩.১] সনদ দান সমি সংা ৩ ৪২৭৫.০০ ৪৫৫৫.০০ ৪৩১৫.০০ ৪১৪০.০০ ৩৯৬৫.০০ ৩৭৯০.০০ ৩৬১৫.০০ ৪৩৩৫.০০ ৪৩৫৫.০০
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ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২১, ২০২০ ২১:৩৮ া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২১, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

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

[২.৪.১] ননা পরীা সমি সংা ৩ ১৮০০.০০ ১৮৩৪.০০ ১৮৩২.০০ ১৭৭৭.০০ ১৭২২.০০ ১৬৬৭.০০ ১৬১২.০০ ১৮৪৮.০০ ১৮৬২.০০

[২.৫] এফআইিকউিস
আইন বাবায়েন
মাবাইল কাট  ও
অিভযান পিরচালনা

[২.৫.১] পিরচািলত
অিভযান

সমি সংা ২ ২৭৬.০০ ২৯০.০০ ২৯৭.০০ ২৭৬.০০ ২৫৫.০০ ২৩৪.০০ ২১৩.০০ ৩০৭.০০ ৩১৯.০০

[৩]
মানবসদ
উয়ন ও
কম সংােনর
েযাগ ি

৯

[৩.১] মৎ
আবাসল উয়ন ও
বাপনায়
ফলেভাগী
সৃকরণ

[৩.১.১] সৃ
ফলেভাগী

সমি সংা ২ ৬৪২১৩.০০ ৬৪৫৬৬.০০ ৫৫০১৫.০০ ৫২১৫৫.০০ ৪৯২৯৫.০০ ৪৬৪৩৫.০০ ৪৩৫৭৫.০০ ৫৬৪৮৫.০০ ৫৭২২০.০০

[৩.২] মৎজীবীেদর
িবক কম সংান
ি

[৩.২.১] সৃ
ফলেভাগী

সমি সংা ২ ৩৬৫০.০০ ৩৬৪৬.০০ ৪২০০.০০ ৩৬৫৫.০০ ৩১১০.০০ ২৫৬৫.০০ ২০২০.০০ ৪৩৬০.০০ ৪৪৫৫.০০

[৩.৩] মৎচািষ,
মৎজীবী ও অা
ফলেভাগীেদর
িশণ দান

[৩.৩.১] িশণা
ফলেভাগী

সমি
সংা
(ল)

৫ ১.৩১৪৩১ ১.৩২৫৭৪ ১.৩২০৫০ ১.২৯৯৫০ ১.২৭৮৫০ ১.২৫৭৫০ ১.২৩৬৫০ ১.৩৩৬৭৫ ১.৩৫৪৮০

[৪] মৎ রাগ
িতেরাধ ও
িনয়ণ

২
[৪.১] রাগ িতেরাধ
ও িনয়েণ পিরদশ ন
ও পরামশ  দান

[৪.১.১] পরামশ 
দানত মৎচািষ

সমি সংা ২ ৪৮২১.০০ ৪৯৫১.০০ ৫০৫৫.০০ ৪৯৫০.০০ ৪৮৪৫.০০ ৪৭৪০.০০ ৪৬৩৫.০০ ৫১৫০.০০ ৫২৪৫.০০
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ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২১, ২০২০ ২১:৩৮ া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২১, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি
ও জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক
কম সাদন ি
(এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক
সভা অিত

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১১ ১২ ১২

[১.২] াচার/উম
চচ ার িবষেয়
অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[১.২.১]
মতিবিনময় সভা
অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৩] অিভেযাগ
িতকার বা িবষেয়
সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের
িনকট রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ৪ ৪
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ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২১, ২০২০ ২১:৩৮ া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২১, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৬০ ৭০ ৮০ ৭০ ৬০ ৮৫ ৯০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক
নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৩-০২-২০২০ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১ ১৫-০২-২০২২ ১৫-০২-২০২৩

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ০২-০৩-২০২০ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১ ২৪-০২-২০২২ ২৭-০২-২০২৩

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ
আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৬০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৫০ ৫০

[২.৪.২] ১০ম ড
ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ
িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪ ৫ ৬

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৫.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা
দানত

সমি সংা ১ ১ ১ ১
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ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২১, ২০২০ ২১:৩৮ া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২১, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক
ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা
অযায়ী য়
সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ
(এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

মিত % ২ ৯৮.৮৩ ৭১.১৩ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০ ৮০

[৩.৩.২] অিডট
আপি
িনিত

মিত % ১ ৩০ ৫০ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৫০ ৫০

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ০৩-০২-২০১৯ ০২-০২-২০২০ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১ ১৫-১২-২০২১ ১৫-১২-২০২২

*সামিয়ক (provisional) ত

User
Stamp



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২১, ২০২০ ২১:৩৮ া: ১৫ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২১, ২০২০

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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Stamp



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২১, ২০২০ ২১:৩৮ া: ১৬ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২১, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এআইিজ অলটারেনভ ইনকাম জেনেরং

২ িবএফআরআই বাংলােদশ িফশািরজ িরসাচ  ইনিউট

৩ িবএফিডিস বাংলােদশ িফশািরজ ডেভলপেম কেপ ােরশন

৪ িবিবএস বাংলােদশ েরা অব াস

৫ িডওএফ িডপাট েম অব িফশািরজ

৬ ইিপিব এেপাট  েমাশন েরা

৭ এফএও ড এ এিকালচার অগ ানাইেজন

৮ এফআইিকউিস িফশ ইেপকসন এ কায়ািল কোল

৯ িজিডিপ স ডেমিক ডা

১০ আইইউইউ ইিাল, আনিরেপােট ড এ আনেরেলেটড

১১ আইইউিসএন ইারাশনাল ইউিনয়ন ফর কনজারেভশন অব নচার

১২ এলিজইিড লাকাল গভােম  এ ইিজিনয়ািরং িডপাট েম

১৩ এমওএফএল িমিনি অব িফশািরজ এ লাইভক

১৪ এমএমিড মােকাইল মিরন অিফস

১৫ এনিজও নন গভন েম অগ ানাইেজশন

১৬ এসিপএফ িসিফক ােথােজন ি
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ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২১, ২০২০ ২১:৩৮ া: ১৭ ণ তািরখ: মলবার, লাই ২১, ২০২০

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.১] দশ নী মৎ খামার
াপন

[১.১.১] ািপত দশ নী
খামার

মৎসেদর উয়ন ও উৎপাদন ির লে উািবত নন ি চািষ পয ােয় জনিয়
করার উেে দশ নী পিরচালনা করা হয়। দশ নী মৎ খামার াপন কায 
সাধারণত অথ বছেরর ৩য় ও ৪থ  কায়াট াের সািদত হেয় থােক।

সংি উপেজলা, জলা ও িবভাগীয়
মৎ দর এবং মৎ অিধদর,
মৎ ভবন, ঢাকা এর মৎ
সসারণ শাখা

ািপত দশ নী
খামােরর আয়তন

মণালয় ও মৎ
অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[১.২] মৎ আবাসল
উয়ন

[১.২.১] উয়নত এলাকা

বাংলােদেশর সব  ািতক ও মানব অেনক জলাশয় রেয়েছ যা সমেয়র আবেত
জলবা পিরবতন এবং িবিভ ািতক কারেণ (জেলাাস, বা, জায়ার ভাটা ইতািদ)
ায় ভরাট হেয় িগেয়েছ অথবা মােছর বাসােনর অপেযাগী হেয় পেড়েছ। এসকল
জলাশয় সংােরর মােম মাছ চােষর/মােছর বাসােনর উপেযাগী করা। মৎ
আবাসল উয়ন কায  সাধারণত অথ বছেরর ৩য় ও ৪থ  কায়াট াের সািদত হেয়
থােক।

সংি উপেজলা, জলা ও িবভাগীয়
মৎ দর এবং মৎ অিধদর,
মৎ ভবন, ঢাকা এর মৎ
সসারণ শাখা

উয়নত মৎ
আবাসেলর আয়তন

মমণালয় ও মৎ
অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[১.৩] িবল নাস াির াপন [১.৩.১] ািপত িবল নাস াির
উু বা আধাব জলাশেয়র মােঝ অবিত িবেল মােছর পানা িতপালন করা হয়। এ
সম িবল বষ ায় ািবত হেয় িতপািলত পানাসহ জলাশেয়র সব  ছিড়েয় পেড়। িবল
নাস াির াপন কায  সাধারণত অথ বছেরর ৩য় ও ৪থ  কায়াট াের সািদত হেয় থােক।

সংি উপেজলা, জলা ও িবভাগীয়
মৎ দর এবং মৎ অিধদর,
মৎ ভবন, ঢাকা এর মৎ
সসারণ শাখা ও জলমহাল শাখা

ািপত িবল নাস ািরর
আয়তন

মণালয় ও মৎ
অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[১.৪] উু জলাশেয় পানা
মাছ অবকরণ

[১.৪.১] অবত পানার
পিরমাণ

বষ াািবত ধানেেত, াবনিম ও মরা নদীেত বষ া মৗেম মােছর পানা অব কের
মােছর উৎপাদন িেত সহায়তা দান করা হয়।

সংি উপেজলা, জলা ও িবভাগীয়
মৎ দর এবং মৎ অিধদর,
মৎ ভবন, ঢাকা এর মৎ
সসারণ শাখা ও জলমহাল শাখা

অব পানার
পিরমাণ

মণালয় ও মৎ
অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[১.৫] মৎচািষ,
মৎজীবী ও উোােক
পরামশ  দান ও মৎ
খামার পিরদশ ন

[১.৫.১] পরামশ  দানত
ফলেভাগী

মৎচািষ/মৎখামারী/উোা/মৎ খা উৎপাদনকারী/মৎ হাচাির অপােরটর
ইতািদ মৎ উৎপাদেন জিড়ত ফলেভাগীগণেক চািহদা মাতােবক কািরগির/তগত
সহায়তা দান করা হেয় থােক এবং েযাজ ে খামার পিরদশ ন কের পরামশ  দান
করা হেয় থােক।

সংি উপেজলা, জলা ও িবভাগীয়
মৎ দর এবং মৎ অিধদর,
মৎ ভবন, ঢাকা এর মৎ
সসারণ শাখা

পরামশ  হণকারী
ফলেভাগীর সংা

মণালয় ও মৎ
অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[১.৬] মৎ হাচাির িনবন
ও নবায়ন

[১.৬.১] িনবন/ নবায়নত
হাচাির

মৎ হাচাির আইন, ২০১০ এবং মৎ হাচাির িবিধমালা, ২০১১ মাতােবক মৎ বীজ
উৎপাদেন জিড়ত িতানসেহর িনবিতকরণ এবং বছরাে নবায়ন করা হয়। মৎ
হাচাির িনবন ও নবায়ন কায  সাধারণত অথ বছেরর ৩য় ও ৪থ  কায়াট াের সািদত
হেয় থােক।

সংি উপেজলা, জলা ও িবভাগীয়
মৎ দর এবং মৎ অিধদর,
মৎ ভবন, ঢাকা এর মৎ
সসারণ শাখা

িনবন রিজার
পরীণ ও িনবন/
নবায়নত হাচািরর
সংা

মণালয় ও মৎ
অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.৭] বািণিজক মৎ
লােরর িফিশং লাইেস
দান/নবায়ন

[১.৭.১] দান/ নবায়নত
লােরর িফিশং লাইেস

সািক মৎ অােদশ, ১৯৮৩ ও সািক মৎ িবিধমালা অযায়ী বািণিজক
লােরর লাইেস হণ বাতালক। মৎ ও ািণসদ মনালয় কক লাইেস
দােনর সিত এবং মহামা হাইেকােট র রায়/আেদেশর িেত নৗ বািণজ অিধদর
কক সা িফেকট অব রিজেশন এবং সা িফেকট অব ইনেকশন দান সােপে
অ দর হেত লােরর অেল িফিশং লাইেস ই ও নবায়ন করা হয়। হািয়শীল
সািক মৎসদ বাপনার লে বতমােন মৎ ও ািণসদ মণালয় হেত
বািণিজক বটম ও িমডওয়াটার লােরর লাইেস দান করা হে না। বািণিজক মৎ
লােরর িফিশং লাইেস দান/নবায়ন কায  সাধারণত অথ বছেরর ৩য় ও ৪থ 
কায়াট াের সািদত হেয় থােক।

সািক মৎ দর, চাম ও মৎ
অিধদর, মৎ ভবন, ঢাকা এর
সািক শাখা

রিজার পরীণ ও
লাইেস দান/
নবায়নত লােরর
সংা

মণালয় ও মৎ
অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[১.৮] যািক মৎ
নৗযােনর িফিশং লাইেস
দান/নবায়ন

[১.৮.১] দান/ নবায়নত
নৗযােনর িফিশং লাইেস

সািক মৎ অােদশ, ১৯৮৩ ও সািক মৎ িবিধমালা অযায়ী যািক মৎ
নৗযােনর লাইেস হণ বাতালক। ইিনচািলত দশীয় িেত মৎ িশকােরর
িনিম তির নৗকা যা নৗ বািণজ অিধদর কক সা িফেকট অব রিজেশন ও
সা িফেকট অব ইনেকশন দান সােপে অ দর হেত নৗযানর অেল িফিশং
লাইেস ই ও নবায়ন করা হয়। অতএব মােকাইল মিরন অিফস (MMD) হেত
সা িফেকট অব রিজেশন এবং সা িফেকট অব ইনেকশন জারী করা না হেল মৎ
অিধদর থেক িফিশং লাইেস ই করা হয় না। যািক মৎ নৗযােনর িফিশং
লাইেস দান/নবায়ন কায  সাধারণত অথ বছেরর ৩য় ও ৪থ  কায়াট াের সািদত
হেয় থােক।

সািক মৎ দর, চাম ও মৎ
অিধদর, মৎ ভবন, ঢাকা এর
সািক শাখা

রিজার পরীণ ও
লাইেস দান/
নবায়নত যািক
মৎ নৗযােনর সংা

মণালয় ও মৎ
অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

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

[১.৯.১] পিরদশ নত
লার/নৗযান

সািক মৎসদ সংরণ ও ু বাপনার িনিম সািক মৎ অােদশ,
১৯৮৩ এর আওতাধীন ধারা উপধারা বাবায়েনর লে স যাার েব  বা স হেত
তাবতেনর পর লার ও নৗযান পিরদশ ন করা হয়।

সািক মৎ দর, চাম ও মৎ
অিধদর, মৎ ভবন, ঢাকা এর
সািক শাখা

পিরদশ নত লার ও
নৗযােনর সংা

মণালয় ও মৎ
অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

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

[১.১০.১] পিরদশ ন সংা
লার ও যািক মৎ নৗযান কক বধভােব আহিরত মৎ যাহা ইউেরাপীয়
ইউিনয়ন দশেলােত রািনর উেে েদয় িনিদ  ফরেম অ দর কক দ
সনদ।

সািক মৎ দর, চাম ও মৎ
অিধদর, মৎ ভবন, ঢাকা এর
সািক শাখা

লার মিনটিরংেয়র
সংা

মণালয় ও মৎ
অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[১.১১] গেবষণা জাহােজর
মােম সািক
মৎসদ জিরেপর লে
জ পিরচালনা

[১.১১.১] সািদত জ
সািক মৎসেদর সংরণ ও ু বাপনার িনিম বতমান মদ িনপেণর
লে মৎ অিধদরাধীন গেবষণা জাহােজর মােম জ পিরচালনা।

সািক মৎ দর, চাম ও মৎ
অিধদর, মৎ ভবন, ঢাকা এর
সািক শাখা

সািদত েজর
সংা গণনা ও জিরপ
িতেবদন পয ােলাচনা

মণালয় ও মৎ
অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.১২] মৎ খা পরীা
[১.১২.১] পরীিত খা
ননা

মৎখা ও পখা আইন, ২০১০ এবং মৎখা িবিধমালা, ২০১১ মাতােবক
মানসত মৎ খা উৎপাদেনর ােথ  সংি িতান সহ হেত সংিহত মৎখা
ননার িমান যাচাই করার লে অেমািদত গেবষণাগাের রণ করা হয়।

সংি উপেজলা, জলা ও িবভাগীয়
মৎ দর এবং মৎ অিধদর,
মৎ ভবন, ঢাকা এর মৎ
সসারণ শাখা

িতেবদন পয ােলাচনা
ও পরীিত খা
ননার সংা

মণালয় ও মৎ
অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[১.১৩] মােছর অভয়াম
াপন ও রণােবণ

[১.১৩.১] বাপনার
আওতাধীন অভয়াম

জলাশেয়র গভীরতম অংেশ ঝাপঝাড় াপন কের বা জলাশেয়র িনিদ  অংেশ সামিয়ক
বা ায়ীভােব মাছ আহরণ থেক িবরত রেখ মােছর বংশ ি তথা জীবৈবিচ রায়
কায কর িমকা রাখা। মােছর অভয়াম াপন ও রণােবণ কায  সাধারণত
অথ বছেরর ৩য় ও ৪থ  কায়াট াের সািদত হেয় থােক।

সংি উপেজলা, জলা ও িবভাগীয়
মৎ দর এবং মৎ অিধদর,
মৎ ভবন, ঢাকা এর মৎ
সসারণ শাখা ও জলমহাল শাখা

বাপনার আওতাধীন
অভয়ােমর সংা

মণালয় ও মৎ
অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[১.১৪] মৎসদ উয়েন
আইন বাবায়ন

[১.১৪.১] পিরচািলত
অিভযান

জাটকা ও মা ইিলশ সংরণকে িত বছর আহরণ িনিষ সমেয় নদ-নদী, হাট-বাজার,
আড়ত, পিরবহন কােজ সংি যানসেহ নৗবািহনী, কাগাড , য া ব,িলশ, নৗিলেশর
সহায়তায় িনেয়ািজত অিভযান ও িনব াহী ািজেেটর উপিিতেত মাবাইল কাট 
পিরচালনা করা হয়।

সংি উপেজলা, জলা ও িবভাগীয়
মৎ দর এবং মৎ অিধদর,
মৎ ভবন, ঢাকা এর মৎ
সসারণ শাখা ও ইিলশ বাপনা
শাখা

পিরচািলত অিভযােনর
সংা

মণালয় ও মৎ
অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[১.১৫] জলবা সহনশীল
মৎচাষ ির
সসারণ

[১.১৫.১] সসািরত
ি

পিরেবশবাব ও জলবা সহনশীল মৎচাষ ির পরীালক সসারণ

সংি উপেজলা, জলা ও িবভাগীয়
মৎ দর এবং মৎ অিধদর,
মৎ ভবন, ঢাকা এর মৎ
সসারণ শাখা

সসািরত ির
সংা

মণালয় ও মৎ
অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[১.১৬] এসিপএফ (SPF)
িচংিড় পানা
উৎপাদন/সরবরাহ

[১.১৬.১]
উৎপাদন/সরবরাহত
এসিপএফ (SPF) িচংিড়
পানা

িচংিড় হাচািরেত Specific Pathogen free (SPF) িচংিড় পানা
উৎপাদন/সরবরাহকরণ

সংি উপেজলা, জলা ও িবভাগীয়
মৎ দর এবং মৎ অিধদর,
মৎ ভবন, ঢাকা এর মৎ
সসারণ শাখা

উৎপািদত/ সরবরাহত
এসিপএফ (SPF)
িচংিড় পানার পিরমাণ

মণালয় ও মৎ
অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[১.১৭] সী-উইড চাষ ি
সসারণ (পাইলং)

[১.১৭.১] সসািরত সী-
উইড চাষ ি

পিরেবশবাব ও জলবা সহনশীল সী-উইড চাষ ির পরীালক সসারণ

সংি উপেজলা, জলা ও িবভাগীয়
মৎ দর এবং মৎ অিধদর,
মৎ ভবন, ঢাকা এর মৎ
সসারণ শাখা

সসািরত সী-উইড
চাষ ির আয়তন

মণালয় ও মৎ
অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[১.১৮] বছর াপী িবেশষ
মৎ সবা দান (িত
মােস এক)

[১.১৮.১] পািনর ননা
পরীণব ক দানত
পরামশ  ও অবিহতকরণত
মৎ িবষয়ক এাপস

মৎচািষ/মৎজীবী/মৎ খামারী/উোা/মৎ হাচাির পিরচালনাকারী/পানা
বসায়ী ইতািদ মৎ উৎপাদেন জিড়ত ির র/খামার/হাচািরর পািনর ননা
পিরণব ক পরামশ  দান এবং মৎ িবষয়ক এাপস সেক অবিহতকরণ। জািতর
িপতা বব শখ িজবর রহমােনর জশত বািষ কী উপলে বছর াপী িবেশষ মৎ
সবা দান (িত মােস এক) কায ম ই অথ বছের (২০১৯-২০ অথ বছের ১৭৫০ ও
২০২০-২১ অথ বছের ৩৮০০  িবেশষ মৎ সবা দান কায ম) এক (০১) বছর াপী
ইউিনয়ন পয ােয় িত মােস এক কের সাদেনর জ েযাজ।

সংি উপেজলা, জলা ও িবভাগীয়
মৎ দর এবং মৎ অিধদর,
মৎ ভবন, ঢাকা এর মৎ
সসারণ শাখা

পরামশ  দােনর সংা
মণালয় ও মৎ
অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[২.১] রািনত মৎ ও
মৎ পের কনসাইনেম
পিরদশ ন

[২.১.১] পিরদশ নত
কনসাইনেম

মৎ ও মৎপ রািনকারকগণ রািন করার উেে এক বা একািধক লেট
িয়াজাতত ও মদত িনিদ  পিরমাণ মৎ বা মৎ পেক কনসাইনেম
িহেসেব ঘাষণা কেরন। সংি মৎ পিরদশ ণ ও মান িনয়ণ দেরর পিরদশ ক উ
মৎ ও মৎ প কনসাইনেম পিরদশ ন কেরন।

সংি মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ
দর এবং মৎ অিধদর, মৎ
ভবন, ঢাকা এর ধান বািনক
কম কতা (মৎ পিরদশ ন ও
মানিনয়ণ)এর দর

পিরদশ নত
কনসাইনেমের সংা

মণালয় ও মৎ
অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[২.২] রািনত মৎ ও
মৎ পের ননা সংহ
ও পরীণ

[২.২.১] সংহীত ননা ও
পরীা

সাধারণত কান রািনকারক কক কনসাইনেম ঘাষণা করা হেল উপপিরচালক (মৎ
পিরদশ ন ও মান িনয়ণ) কক িনেয়ািজত পিরদশ ক উহা সেরজিমেন পিরদশ নব ক উ
কারখানা বা াপনায় িয়াজাত বা রিত মৎ ও মৎপের কাগজপ পরীা
কেরন এবং পািন, বরফ এবং মৎ ও মৎপের ভৗত, রাসায়িনক এবং অজীবীয়
অবা পরীা করার জ অেমািদত সরকারী পরীাগাের রণ কেরন।

সংি মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ
দর এবং মৎ অিধদর, মৎ
ভবন, ঢাকা এর ধান বািনক
কম কতা (মৎ পিরদশ ন ও
মানিনয়ণ)এর দর

ননা সংহ ও
পরীেণর সংা

মণালয় ও মৎ
অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[২.৩] মৎ ও মৎ
পের াকর সনদ
দান

[২.৩.১] সনদ দান
কান ি বা িতান কক মৎ বা মৎপ রািনর ে েতক কনসাইনেম
এর মৎ বা মৎ প সেক মতাা কম কতার িনকট হেত াসত
(হাইেজিনক) সনদ সংহ করা হয়।

সংি মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ
দর এবং মৎ অিধদর, মৎ
ভবন, ঢাকা এর ধান বািনক
কম কতা (মৎ পিরদশ ন ও
মানিনয়ণ)এর দর

াকর সনদ
দােনর সংা

মণালয় ও মৎ
অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

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

[২.৪.১] ননা পরীা

মাছ ও িচংিড় চােষ বত ঔষধ বা রাসায়িনক পদােথ র অথবা ািতক জলাশেয়
উপিত পিসাইড বা হভী মটাল (ভারী ধা) মােছর অবিশাংশ িহেসেব িবমান
রেয়েছ িক না, তা িনিত হওয়ার জ ািতক জলাশয় বা চাষত মাছ বা িচংিড়
খামার হেত ননা সংহ কের পরীা করা হেয় থােক তাই মৎ ও মৎ পের ননার
রিসিডউ পরীণ।

সংি মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ
দর এবং মৎ অিধদর, মৎ
ভবন, ঢাকা এর ধান বািনক
কম কতা (মৎ পিরদশ ন ও
মানিনয়ণ)এর দর

ননার রিসিডউ
পরীার সংা

মণালয় ও মৎ
অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[২.৫] এফআইিকউিস আইন
বাবায়েন মাবাইল কাট 
ও অিভযান পিরচালনা

[২.৫.১] পিরচািলত
অিভযান

মাছ বা িচংিড়েত িবিভ অপ বা ফরমািলন িমিতকরণ রােধ মৎ অিদদেরর
কম কতােদর সমেয় ািজেট এবং/অথবা িলশ/য া ব বািহনীর সদেদর
সহেযাগীতায় হাট-বাজার, আড়ত িত ােন অিভযান পিরচালনা করা হয়।

সংি মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ
দর এবং মৎ অিধদর, মৎ
ভবন, ঢাকা এর ধান বািনক
কম কতা (মৎ পিরদশ ন ও
মানিনয়ণ)এর দর

পিরচািলত অিভযােনর
সংা

মণালয় ও মৎ
অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[৩.১] মৎ আবাসল
উয়ন ও বাপনায়
ফলেভাগী সৃকরণ

[৩.১.১] সৃ ফলেভাগী
জলাশয় সংােরর সােথ সৃ ফলেভাগী উয়নত জলাশেয় মাছ চােষ/জলাশয়
বাপনার সােথ সৃ হেয় আথ -সামািজক উয়ন করেত সম হে।

সংি উপেজলা, জলা ও িবভাগীয়
মৎ দর এবং মৎ অিধদর,
মৎ ভবন, ঢাকা এর মৎ
সসারণ শাখা

সৃ ফলেভাগীর
সংা

মণালয় ও মৎ
অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৩.২] মৎজীবীেদর িবক
কম সংান ি

[৩.২.১] সৃ ফলেভাগী
মৎ অিধদেরর আওতায় হীত িবক কম সংান ির লে হীত কায েম
সৃ হেয় ানীয় ফলেভাগীগণ তােদর আথ -সামািজক উয়ন করেত সম হে।

সংি উপেজলা, জলা ও িবভাগীয়
মৎ দর এবং মৎ অিধদর,
মৎ ভবন, ঢাকা এর মৎ
সসারণ শাখা ও ইিলশ বাপনা
শাখা

সৃ ফলেভাগীর
সংা

মণালয় ও মৎ
অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[৩.৩] মৎচািষ,
মৎজীবী ও অা
ফলেভাগীেদর িশণ
দান

[৩.৩.১] িশণা
ফলেভাগী

িবিভ জািতর মৎচাষ ি, আহরণ, িবপণন, সংরণ, জলাশয় বাপনা ইতািদ
িবষেয় মৎচািষ, মৎজীবী ও অা ফলেভাগীেদর িশণ দান করা হয়।

সংি উপেজলা, জলা ও িবভাগীয়
মৎ দর এবং মৎ অিধদর,
মৎ ভবন, ঢাকা এর মৎ
সসারণ শাখা

িশিত ফলেভাগীর
সংা

মণালয় ও মৎ
অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[৪.১] রাগ িতেরাধ ও
িনয়েণ পিরদশ ন ও
পরামশ  দান

[৪.১.১] পরামশ  দানত
মৎচািষ

মৎচািষ/মৎখামারী/উোা/মৎ খা উৎপাদনকারী/মৎ হাচাির
পিরচালনাকারী ইতািদ মৎ উৎপাদেন জিড়ত ফলেভাগীগণেক চািহদা মাতােবক
রাগ িতেরাধ ও িনয়েণ পিরদশ ন ও পরামশ  দান।

সংি উপেজলা, জলা ও িবভাগীয়
মৎ দর এবং মৎ অিধদর,
মৎ ভবন, ঢাকা এর মৎ
সসারণ শাখা

পরামশ  হণকারী
মৎচািষর সংা

মণালয় ও মৎ
অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন
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Stamp
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট

চািহদা/তাশা
চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

মণালয় /
িবভাগ

িম মণালয়
বাপনার
আওতাধীন অভয়াম

অনাপি সা িফেকট
মৎ অভয়াম াপেনর জ িম মণালেয়র অনাপি
সা িফেকট েয়াজন

অনাপি সা িফেকট না পেল অভী পিরমাণ মৎ
অভয়াম িতা ও বাপনা সব হেব না ফেল
লমাা ১০০% অিজত হেব না।

মণালয় /
িবভাগ

িম মণালয় উয়নত এলাকা অনাপি সা িফেকট
মৎ আবাসল উয়েনর জ িম মণালেয়র অনাপি
সা িফেকট েয়াজন

অনাপি সা িফেকট না পেল অভী পিরমাণ মৎ
আবাসল উয়ন সব হেব না ফেল লমাা ১০০%
অিজত হেব না।

মণালয় /
িবভাগ

অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় পিরচািলত অিভযান
সহেযাগী সংা থেক
েয়াজনীয় সােপাট 

জাটকা ও মা ইিলশ সংরেণর লে মাবাইলেকাট  ও
অিভযান পিরচালনায় আিথ ক সংােনর জ সংার
সহেযািগতা েয়াজন হয়।

েয়াজনীয় বােজট বরা িনিত না হেল মাবাইল কাট 
ও অিভযােনর পিরমাণ াস পােব। ফেল ফেল ইিলশ
সদ উয়েন িবপ ভাব পড়েব।

মণালয় /
িবভাগ

মিপিরষদ িবভাগ পিরচািলত অিভযান
সহেযািগতা অাহত থাকা
অথবা ি পাওয়া

ানীয় শাসন ও িলশ িবভােগর েয়াজনীয়
সহেযািগতায় অিধক সংায় অিভযান পিরচালনা করা
সব হেব

শাসন ও িলশ িবভােগর কািত অংশহণ িনিত না
হেল অিভযােন িনধ ািরত লমাা অজন হত হেব।

মণালয় /
িবভাগ

মিপিরষদ িবভাগ পিরচািলত অিভযান
সহেযািগতা অাহত থাকা
অথবা ি পাওয়া

ানীয় শাসন ও িলশ িবভােগর েয়াজনীয়
সহেযািগতায় অিধক সংায় অিভযান পিরচালনা করা
সব হেব

শাসন ও িলশ িবভােগর কািত অংশহণ িনিত না
হেল অিভযােন িনধ ািরত লমাা অজন হত হেব।

মণালয় /
িবভাগ

অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় পিরচািলত অিভযান
সহেযাগী সংা থেক
েয়াজনীয় সােপাট 

এফআইিকউিস আইন বাবায়েন মাবাইলেকাট  ও
অিভযান পিরচালনায় আিথ ক সংােনর জ সংার
সহেযািগতা েয়াজন হয়।

েয়াজনীয় বােজট বরা িনিত না হেল মাবাইল কাট 
ও অিভযােনর পিরমাণ াস পােব। ফেল মৎ ও
মৎজাত প রািণেত িবপ ভাব পড়েব।

মণালয় /
িবভাগ

অথ  িবভাগ, অথ  মণালয়
বাপনার
আওতাধীন অভয়াম

সক সমেয় েয়াজনীয়
বােজট বরা দান

িবায় মােছর জািতর নরািবভ ােবর িনিম
েয়াজনীয় বােজট বরা িনিত সােপে অভয়াম
াপন ও বাপনা করা সব হেব।

সক সমেয় েয়াজনীয় বােজট বরা না পেল অভয়াম
াপন ও বাপনা করা সব হেব না। ফেল দশীয়
মােছর জািত িব হেব। সামিকভােব মােছর
উৎপাদেন িবপযয় দখা িদেব।

মণালয় /
িবভাগ

জনিনরাপা িবভাগ, রা মণালয় পিরচািলত অিভযান
সহেযািগতা অাহত থাকা
অথবা ি পাওয়া

ানীয় শাসন ও িলশ িবভােগর েয়াজনীয়
সহেযািগতায় অিধক সংায় অিভযান পিরচালনা করা
সব হেব

শাসন ও িলশ িবভােগর কািত অংশহণ িনিত না
হেল অিভযােন িনধ ািরত লমাা অজন হত হেব।

মণালয় /
িবভাগ

জনিনরাপা িবভাগ, রা মণালয় পিরচািলত অিভযান
সহেযািগতা অাহত থাকা
অথবা ি পাওয়া

ানীয় শাসন ও িলশ িবভােগর েয়াজনীয়
সহেযািগতায় অিধক সংায় অিভযান পিরচালনা করা
সব হেব

শাসন ও িলশ িবভােগর কািত অংশহণ িনিত না
হেল অিভযােন িনধ ািরত লমাা অজন হত হেব।
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িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট

চািহদা/তাশা
চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

অা
নৗবািহনী/কাগাড /বাংলােদশ িলশ/
নৗিলশ/ র্যাব/জলা ও উপেজলা
শাসন

পিরচািলত অিভযান
সহেযাগী সংা থেক
েয়াজনীয় সােপাট 

জাটকা ও মা ইিলশ সংরেণর লে ানীয়ভােব
মাবাইলেকাট  পিরচালনায় িনব াহী ািজেট ও অিভযান
পিরচালনায় সংি সংাসেহর সহেযািগতা েয়াজন
হয়।

শাসন ও সংি সংাসেহর কািত অংশহণ
িনিত না হেল মাবাইল কাট  ও অিভযােনর পিরমাণ
াস পােব। ফেল ইিলশ সদ উয়েন িবপ ভাব
পড়েব।

অা
নৗবািহনী/কাগাড /বাংলােদশ িলশ/
নৗিলশ/ র্যাব/জলা ও উপেজলা
শাসন

পিরচািলত অিভযান
সহেযাগী সংা থেক
েয়াজনীয় সােপাট 

এফআইিকউিস আইন বাবায়েনর লে ানীয়ভােব
মাবাইলেকাট  পিরচালনায় িনব াহী ািজেট ও অিভযান
পিরচালনায় সংি সংাসেহর সহেযািগতা েয়াজন
হয়।

শাসন ও সংি সংাসেহর কািত অংশহণ
িনিত না হেল মাবাইল কাট  ও অিভযােনর পিরমাণ
াস পােব। ফেল মৎ ও মৎজাত প রািণেত িবপ
ভাব পড়েব।

মণালয় /
িবভাগ

বািণজ মণালয়
পিরদশ নত
কনসাইনেম

মৎ িয়াজাতকরণ
কারখানার উৎপাদন ও রািন
একই ধারায় অাহত থাকা
অথবা ি পাওয়া

মৎ ও মৎপ রািনর েব  আইন-িবিধ ারা সরকার
কক িনধ ািরত উপােয় মৎ ও মৎপের ননা সংহ
ও পরীণ করা আবক। রািনর পিরমাণ ি পেল
রািনত মৎ ও মৎপের ননা সংহ ও পরীণ
এর পিরমাণও ি পােব।

মৎপ িয়াজাতকরণ কারখানার উৎপাদন ও রািন
াস পেল সংি কিপআই াস পােব।

অা জলা/ উপেজলা শাসন
বাপনার
আওতাধীন অভয়াম

অনাপি সা িফেকট
মৎ অভয়াম াপেনর জ জলা শাসক/ উপেজলা
িনব াহী অিফসােরর অনাপি সা িফেকট েয়াজন

অনাপি সা িফেকট না পেল অভী পিরমাণ মৎ
অভয়াম াপন ও বাপনা সব হেব না ফেল
লমাা ১০০% অিজত হেব না

অা জলা/ উপেজলা শাসন উয়নত এলাকা অনাপি সা িফেকট
খাস জলাশয় উয়েনর জ জলা শাসক/ উপেজলা
িনব াহী অিফসােরর অনাপি সা িফেকট েয়াজন

অনাপি সা িফেকট না পেল অভী পিরমাণ মৎ
আবাসল াপন ও বাপনা সব হেব না ফেল
লমাা ১০০% অিজত হেব না।
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