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উপক্রমরণকা (Preamble) 

 
সরকারর েপ্তর/সাংস্থাসমূদের প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরি, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরে জজারোর করা, সুশাসন সাংেতকরণ এবাং 

সম্পদের যথাযথ ব্যবোর রনরিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়দনর লদক্ষে- 

 

 

জজলা মৎস্য কম মকতমা, নারায়ণগঞ্জ 

 

এবাং 

 

উপপররচালক, মৎস্য অরিেপ্তর, ঢাকা রবভাগ, ঢাকা 

 

এর মদে ২০২১ সাদলর জুন মাদসর 23-তাররদে বারষ মক কম মসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত েদলা। 

 

 

 

এ চুরিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ জসকশন ১ ও ২ এ বরণ মত রবষয়সমূদে সম্মত েদলন: 
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কম মসম্পােদনর সারব মক রচত্র  

(Overview of the Performance of the Department/Organization) 

 

সাম্প্রর্তক অজিন, িযানলঞ্জ এবং ভর্বষ্যৎ পর্রকল্পনা 

সাম্প্ররতক বছরসমূদের (৩ বছর) প্রিান অজমনসমূে 

 

কৃর্ষ র্নভির বাংলানদনশর অর্ িননর্তক উন্নয়নন র্ৎস্য ক্ষসক্টনরর অবদান অতযন্ত গুরুত্বপূর্ ি ও অনস্বীকা ি। বাংলানদশ অর্ িননর্তক সর্ীো 

২০২০ অনু ায়ী ক্ষদনশর ক্ষর্াট র্জর্ির্প’র ৩.৫২ শতাংশ এবং কৃর্ষজ র্জর্ির্প’র এক-িতুর্ িাংনশর ক্ষবর্শ (২৬.৩৭ শতাংশ) র্ৎস্যখানতর 

অবদান। আর্ানদর দদনর্িন খানে প্রার্র্জ আর্র্নষর প্রায় ৬০ ভাগ আনস র্াছ ক্ষর্নক। র্বগত র্তন অর্ িবছনর (২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ ও 

২০১৯-২০) ক্ষর্াট র্ৎস্য উৎপাদন র্ছল ৪২.৭৭, ৪৩.৮৪ ও ৪৫.০৩ লে ক্ষর্র্িক টন। এছাড়া র্বগত র্তন অর্ িবছনর ৬৮৯৩৫.৪৫, 

৭৩১৭১.৩২ ও ৭০৯৪৫.৩৯ ক্ষর্.টন র্ৎস্য ও র্ৎস্যজাত পণ্য রপ্তার্ন কনর  র্াক্রনর্ ৪৩০৯.৯৪, ৪২৫০.৩১ ও ৩৯৮৫.১৫ ক্ষকাটি টাকার 

দবনদর্শক মুদ্রা অর্জিত হনয়নছ। অভযন্তরীর্ মুি জলাশনয় র্াছ উৎপাদন ও বদ্ধ জলাশনয় িাষকৃত র্াছ উৎপাদনন বাংলানদশ র্বনে 

 র্াক্রনর্ ৩য় ও ৫র্ স্থান অর্িকার কনরনছ (এফএও, ২০২০)। অভযন্তরীর্ মুি জলাশনয় র্ানছর উৎপাদন বৃর্দ্ধর হানর র্বনে বাংলানদনশর 

অবস্থান র্িতীয় (এফএও, ২০২০)। 

 

সর্স্যা এবং িযানলঞ্জসমূহ 

• ব্রুিস্টনকর অবেয়, গুর্গত র্ানসম্পন্ন ক্ষপানা, খাে ও অন্যান্য উপকরনর্র অপ িাপ্ততা; 

• জলাবদ্ধতা, র্ানছর র্াইনেশন বািাপ্রাপ্ত হওয়া ও জীবনবর্িত্রয হ্রাস; 

• পার্ন প্রবাহ হ্রাস এবং পর্ল জর্ার কারনর্ র্ানছর প্রজনন ও র্বিরর্নেত্র বািােস্ত হওয়া; 

• গলদা ও বাগদা িানষর ক্ষেনত্র গুর্গত র্ানসম্পন্ন ও ভাইরাসমুি র্পএল এবং র্ানসম্পন্ন খানের অভাব; 

• ক্ষজনলনদর র্াছ িরা র্নর্ষদ্ধ ক্ষর্ৌসুনর্ র্বকল্প জীর্বকায়ন সহায়তার অভাব; এবং 

• সামুর্দ্রক র্ৎস্যসম্পনদর র্জুদ র্নর্ িয়, স্থার্য়ত্বশীল আহরর্ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা। 

 

ভর্বষ্যৎ পর্রকল্পনা 

 

সরকানরর র্নব িািনী ইশনতহার, ২০৪১ সানলর র্নে উন্নত-সমৃদ্ধ ক্ষদনশ উন্নীতকরর্ এবং এসর্ির্জ-এ উর্ির্খত লেযর্াত্রা অজিননর 

লনেয ৮র্ পঞ্চবার্ষ িক পর্রকল্পনায় (২০২১-২০২৫) র্ৎস্য ক্ষসক্টনর অর্জিতব্য প্রিান লেযসমূহ র্নি িারর্ করা হনয়নছ: 

• িাষকৃত র্ানছর উৎপাদন ২০১৯-২০ সানলর (২৫.৮৩ লে ক্ষর্.টন) তুলনায় ১২.৫০ শতাংশ এবং ক্ষর্াট র্ানছর উৎপাদন ১১ 

শতাংশ বৃর্দ্ধ করা; 

• দদর্নক র্ার্ার্পছু র্াছ েহনর্র পর্রর্ার্ ৬৪ োর্ র্নর্িত করা; 

• র্হর্ার্য়ত র্িংর্ড়, র্াছ ও ভযালু অযানিি র্ৎস্যপণ্য রপ্তার্ন ১.০০ লে ক্ষর্.টনন উন্নীতকরর্; 

• ক্ষবকার যুবক ও যুবর্র্হলানদর জন্য অর্িকতর কর্ িসংস্থান সৃর্ষ্ট ও র্ৎস্যিানষ ২০-২৫ শতাংশ নারীর অংশেহর্ 

র্নর্িতকরর্; 

• র্ৎস্যিার্ষ/র্ৎস্যজীবীনদর আয় ৩০ শতাংশ বৃর্দ্ধকরর্; 

• আন্তজিার্তক বাজানর র্াছ ও র্িংর্ড় সরবরানহর প্রর্তটি িানপ উত্তর্ িাষ ব্যবস্থাপনা ও সরবরাহ ব্যবস্থা গনড় ক্ষতালা; এবং 

• সামুর্দ্রক র্ৎস্যসম্পনদর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা র্নর্িতকরনর্র জন্য গৃহীত পর্রকল্পনা বাস্তবায়ন। 

 

২০২১-২২ অর্ িবছনরর সম্ভাব্য প্রিান অজিনসমূহ: 

 

• ক্ষদশব্যাপী ৮৫০০ টি প্রদশ িনী র্ৎস্য খার্ার, ৪৫০টি র্বল নাস িার্র ও ১০টি নতুন র্ৎস্য অভয়াশ্রর্ স্থাপন এবং র্ৎস্য আহরনর্ 

র্ননয়ার্জত ১৮০টি বার্র্র্জযক র্ৎস্য িলানরর লাইনসন্স প্রদান ও নবায়ন; 

• দেতা উন্নয়ননর র্ােনর্ কর্ িসংস্থান সৃর্ষ্টর লনেয ১.২০ লে জন র্ৎস্যিার্ষ ও ৩০০০ কর্ িকতিা/কর্ িিার্রনদর প্রর্শের্ প্রদান; 

• র্ৎস্য ও র্ৎস্যজাত পনণ্যর ক্ষসফটি কম্প্ল্যানয়ন্স র্নর্িতকরনর্ ৮০০টি র্ৎস্য প্রর্ক্রয়াকরর্ কারখানা ও স্থাপনা এবং ৪৩০০টি 

কনসাইননর্ন্ট পর্রদশ িন; এবং 

• এ সকল কা িক্রনর্র র্ােনর্ ২০২১-২২ অর্ িবছনর র্ানছর উৎপাদন ৪৬.৭৭ লে ক্ষর্র্িক টনন উন্নীত করা। Commented [WU1]:  
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জসকশন ১ 

 

মৎস্য অরিেপ্তদরর রূপকল্প (Vision), অরভলক্ষে (Mission), জকৌশলগত উদেশ্য ও কায মাবরল 

 

১.১ রূপকল্প (Vision) 

মৎস্যজাত উৎস েদত প্রারণজ আরমদষর চারেো পূরণ, োররদ্র্ে রবদমাচন ও রপ্তারন আয় বৃরি। 

 

১.২ অরভলক্ষে (Mission) 

মৎস্য ও রচাংরিসে অন্যান্য জলজসম্পদের স্থারয়ত্বশীল উৎপােন বৃরি কদর জেদশর পুরি চারেো পূরণ ও রপ্তারন আয় বৃরি এবাং অভীি 

জনদগাষ্ঠীর অাংগ্রেদণ উন্মুি জলাশদয়র সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মােদম এদক্ষত্র েদত প্রাপ্ত সুফদলর মােদম েররদ্র্ মৎস্যজীবী ও মৎস্যচারষ, 

তথা বাাংলাদেদশর আথ ম-সামারজক জক্ষদত্র কারিত উন্নয়ন সািন। 

 

১.৩ জকৌশলগত উদেশ্যসমূে (Strategic Objectives) 
 

১.৩.১ মৎস্য অরিেপ্তদরর জকৌশলগত উদেশ্যসমূে 

1. জেকসই সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মােদম মৎস্যসম্পদের উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃরি; 

2. মৎস্য ও মৎস্যজাত পদের মান রনয়ন্ত্রণ ও রপ্তারন বৃরিদত সোয়তা; 

3. মানবসম্পে উন্নয়ন ও কম মসাংস্থাদনর সুদযাগ সৃরি; এবাং 

4. মৎস্য জরাগ প্ররতদরাি ও রনয়ন্ত্রণ।  

 

১.৩.২ আবরশ্যক জকৌশলগত উদেশ্যসমূে 

 

1. োপ্তররক কম মকাদে স্বচ্ছতাবৃরি ও জবাবরেরেতা রনরিতকরণ; 

2. কম মসম্পােদন গরতশীলতা আনয়ন ও জসবার মান বৃরি; এবাং 

3. আরথ মক ও সম্পে ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। 

 

১.৪ কায মাবরল (Functions) 
 

1. ভবল নাে যাভর স্থাপন;  

2. জলাশনয় ক্ষপানা র্াছ অবমুিকরর্; 

3. জলাশয়র্ভর্ত্তক র্ৎস্যজীবীনদর সংগঠিত করা ও পর্রিালনা; 

4. র্ৎস্যজীবী/সূফলনভাগীনদর জলাশয় ব্যবস্থাপনা/ আইন প্রর্তপালন র্বষয়ক সনিতনতা সৃর্ষ্ট /উিুদ্ধুকরর্; 

5. র্ানছর অভয়াশ্রর্ স্থাপন/রের্ানবের্; 

6. র্ৎস্যিাষ প্রযুর্ি ও সী-উইি িাষ প্রযুর্ি সম্প্রসারর্; 

7. র্ৎস্য খার্ার  ার্িকীকরর্ ও র্ৎস্য সাপ্লাই ক্ষিইন উন্নয়ন 

8. র্ৎস্যখাে সংক্রান্ত লাইনসন্স প্রদান ও র্ৎস্য খাে পরীো;  

9. র্ৎস্যিাষ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নন পর্রদশ িন ও পরার্শ ি প্রদান; 

10. হযািার্র/র্ৎস্যবীজ খার্ানর র্ানসম্পন্ন র্ানছর ক্ষরণু উৎপাদন; 

11. বছর ব্যাপী র্বনশষ র্ৎস্য ক্ষসবা প্রদান; 

12. উত্তর্ র্ৎস্যিাষ অনুশীলন সম্পর্কিত কা িক্রর্ বাস্তবায়ন; 

13. কর্ িকতিা/কর্ িিারীনদর দেতা উন্নয়ন র্বষয়ক প্রর্শের্ প্রদান; 

14. র্ৎস্যিার্ষ, র্ৎস্যজীবী র্ৎস্য প্রর্ক্রয়াকরর্ সংর্িষ্টসহ অন্যান্য সুফলনভাগীনদর প্রর্শের্ প্রদান; 

15. র্ৎস্য র্বষয়ক কার্রগর্র র্শো বাস্তবায়ন; এবং  

16. র্ৎস্যজীবীনদর র্বকল্প কর্ িসংস্থান সৃর্ষ্ট 
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সেকশন ২ 

মৎস্য অরিেপ্তদরর বিবিন্ন কার্ যক্রমমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাি (Outcome/Impact) 
 

চুড়ান্ত ফলাফল/প্রিাি 

(Outcome/ 

Impact) 

কম যেম্পাদন সূচকেমূহ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত** লক্ষ্যমাত্রা**

২০২১-২২ 

প্রমক্ষ্পণ**  

 

বনর্ যাবরত লক্ষ্যমাত্রা অর্যমনর সক্ষ্মত্র 

সর্ৌথিামি দাবিত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালি/ 

বিিাগ/ েংস্থােমূমহর নাম 

 

উপাত্তসূত্র  

(Source of 

Data) ২০১৯-২০ ২০২০-২১* ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

মাথাবপছু মাছ গ্রহমণর 

পবরমাণ বৃবি        

মাথাবপছু মাছ গ্রহমণর 

পবরমাণ 

ওর্ন 

(গ্রাম/বদন) 

৬৩.০০ ৬৫* ৬৫.০০ ৬৫.০০ ৬৫.০০ ভূরম মন্ত্রণালয়, পারনসম্পে 

মন্ত্রণালয়, কৃরষ মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন 

সেদযাগী সাংস্থা 

মৎস্য অরিেপ্তরীয় 

ররদপাে ম, রবরবএস, 

বাাংলাদেশ 

অথ মননরতক সমীক্ষা 

মাদছর উৎপােন বৃবি   মাছ উৎপােদনর 

পররমাণ** 

জম.েন ১৭৮৮৯ ১৮৭৮৩ ১৯৩২০ ১৯৬৭৮ ২০০৭১ ঢাকা জমদরাপরলেন, ঢাকা উত্তর রসটি 

কদপ মাদরশন, ঢাকা েরক্ষণ রসটি 

কদপ মাদরশন, রাজউক, স্থানীয় 

প্রশাসন, উন্নয়ন সেদযাগী সাংস্থা, 

স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অরিেপ্তর।   

মৎস্য অরিেপ্তরীয় 

ররদপাে ম, 

এফআরএসএস 

 

* সামরয়ক 

** এই জসকশন ২ এর জন্য (প্রকৃত, লক্ষেমাত্রা, প্রদক্ষপণ ও মাদছর উৎপােদনর পররমাণ): 

 উপদজলা মৎস্য েপ্তদরর জক্ষদত্র সাংরিি উপদজলার মাদছর উৎপােদনর পররমান রলরপবি করদত েদব; 

 জজলা মৎস্য েপ্তদরর জক্ষদত্র জজলািীন সাংরিি উপদজলাসমূদের মাদছর উৎপােদনর পররমান একীভূতকদর রলরপবি করদত েদব; 

 রবভাগীয় মৎস্য েপ্তদরর জক্ষদত্র রবভাগািীন সাংরিি জজলাসমূদের মাদছর উৎপােদনর পররমান একীভূতকদর রলরপবি করদত েদব; 
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সেকশন ৩:  কর্ িসম্পাদন পর্রকল্পনা 

 

কর্ িসম্পাদন 

ক্ষেত্র 

ক্ষেনত্রর 

োন 

কা িক্রর্ কে যেম্পাদন সূচক গর্না পদ্ধর্ত একক কে যেম্পাদ

ন সূচমকর 

োন 

 প্রকৃি অজযন 
লক্ষ্যোত্রা/র্নর্ িায়ক ২০২১-২২ প্রমক্ষ্পণ  প্রমক্ষ্পণ  

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অোধারণ অভি উত্তে উত্তে চলভি 

োন 

চলভি োমনর 

ভনমে ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

কর্ িসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ (র্বর্ি/আইন িারা র্নি িার্রত দার্য়ত্ব অনু ায়ী, সনব িাচ্চ ৫টি)   

[১]  ক্ষটকসই 

সংরের্ ও 

ব্যবস্থাপনা

র র্ােনর্ 

র্ৎস্যসম্প

ক্ষদর 

উৎপাদন ও 

উৎপাদনশী

লতা বৃর্দ্ধ 

25 [১.১]   ভবল নাে যাভর স্থাপন [১.১.১] স্থাভপি ভবল নাে যাভর সর্র্ষ্ট েংখ্যা 5   
৫ 

4 4 3 3 5 5 

[১.২]  জলাশমে সপানা োছ অবমুক্তকরণ [১.২.১] অবমুক্তকৃি সপানার 

পভরোণ 

সর্র্ষ্ট পভরোণ 

( সে.টন) 

5   
১ 

0.90 0.80 0.70 0.60 1 1 

[১.৩]  জলাশয়র্ভর্ত্তক র্ৎস্যজীবীনদর 

সংগঠিত করা ও পর্রিালনা 

 [১.৩.১] সংগঠিত 

র্ৎস্যজীবী দল 

সর্র্ষ্ট েংখ্যা 2   
১ 

    1 1 

  [১.৪] েৎস্যজীবী/সূফলমিাগীমদর জলাশে 

ব্যবস্থাপনা/ আইন প্রভিপালন 

ভবষেক েমচিনিা সৃভি /উদ্বুদ্ধুকরণ   

[১.4.১]  আমোভজি 

েমচিনামূলক /উদ্বুদ্ধুকরণ  

েিা 

সর্র্ষ্ট েংখ্যা 3   

১৬ 

15 13 12 10 16 16 

[১.5]     োমছর অিোশ্রে 

স্থাপন/রক্ষ্ণামবক্ষ্ণ 

[১.5.১]  স্থাভপি নতুন েৎস্য 

অিোশ্রে  

সর্র্ষ্ট েংখ্যা 

 

3   

০ 

      

[১.৫.২] রক্ষ্ণামবক্ষ্ণকৃি 

েৎস্য অিোশ্রে 

সর্র্ষ্ট েংখ্যা 

 

4   
২ 

   1 2 2 

[১.6] েৎস্যেম্পদ উন্নেমন আইন 

বাস্তবােন 

[১.6.১] পভরচাভলি 

অভির্ান 

সর্র্ষ্ট েংখ্যা 

 

3   
২০৩ 

183 163 143 123 203 205 

[২]  স্থার্য়ত্বশীল 

র্ৎস্যিাষ 

উন্নয়ন ও 

ব্যবস্থাপনা 

25 

 

 

[২.১] র্ৎস্যিাষ প্রযুর্ি সম্প্রসারর্ [২.১.১] স্থার্পত প্রদশ িনী 

খার্ার  

সর্র্ষ্ট েংখ্যা 5   
১২৩ 

111 99 87 75 123 124 

[২.১.২] আনয়ার্জত র্াঠ 

র্দবস/র্ত র্বর্নর্য় 

সভা/সনিতনতামূলক 

সভা/ পরার্শি র্দবস 

সর্র্ষ্ট েংখ্যা 

 

2   

১৭ 

15 13 11 9 17 18 

[২.১.৩] আনয়ার্জত র্ৎস্য 

ক্ষর্লা/ ঊদ্ভাবনী ক্ষর্লা/ 

র্ৎস্যিার্ষ র যার্ল 

সর্র্ষ্ট েংখ্যা 

 

2   

৮ 

7 6 5 4 8 8 

[২.১.৪] আনয়ার্জত 

ক্ষসর্র্নার/ ওয়াকিশপ 

সর্র্ষ্ট েংখ্যা 2   
২ 

   1 2 2 
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কর্ িসম্পাদন 

ক্ষেত্র 

ক্ষেনত্রর 

োন 

কা িক্রর্ কে যেম্পাদন সূচক গর্না পদ্ধর্ত একক কে যেম্পাদ

ন সূচমকর 

োন 

 প্রকৃি অজযন 
লক্ষ্যোত্রা/র্নর্ িায়ক ২০২১-২২ প্রমক্ষ্পণ  প্রমক্ষ্পণ  

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অোধারণ অভি উত্তে উত্তে চলভি 

োন 

চলভি োমনর 

ভনমে ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[২.১.5] 

উৎপার্দত/সরবরাহকৃ

ত এসর্পএফ (SPF) 

র্িংর্ড় র্পএল 

সর্র্ষ্ট েংখ্যা 

(মকাটি) 

-   

০ 

      

[2.2] সী-উইি িাষ প্রযুর্ি সম্প্রসারর্ 

(পাইলটিং) 

[2.2.১] সম্প্রসার্রত সী-

উইি িাষ প্রযুর্ি 

সর্র্ষ্ট আেিন 

(মহক্টর) 

-   
০ 

      

[2.3] র্ৎস্য খার্ার  ার্িকীকরর্ [২.3.১] উন্নয়ন সহায়তা / 

িার্ষর র্নজ উনোনগ 

স্থার্পত  িপার্ত 

সর্র্ষ্ট েংখ্যা 

 

২   

২ 

   1   

[২.৪] র্ৎস্য সাপ্লাই ক্ষিইন উন্নয়ন [২.৪.১] তিভর/উন্নেনকৃি 

েৎস্য/ভচংভি 

উৎপাদনকারীমদর 

েংগঠন  

সর্র্ষ্ট েংখ্যা 

 

১   

০ 

      

[২.৪.২] োছ 

বাজারজািকরমণর 

জন্য পর্রচাভলি 

অনলাইন/মরাথ 

সেন্টামরর েংখ্যা 

সর্র্ষ্ট েংখ্যা 

 

1   

০ 

      

[২.৬]  েৎস্য খাদ্য ও উপকরণ ব্যবস্থাপনা 

 

[২.৬.১] প্রদানকৃত/ 

নবায়নকৃত র্ৎস্যখাে 

সংক্রান্ত লাইনসন্স  

সর্র্ষ্ট েংখ্যা 

 

2   

৩5 

32 28 25 21 35 35 

[২.৬.২] পরীভক্ষ্ি েৎস্য খাদ্য 

নমুনা 

সর্র্ষ্ট েংখ্যা 2   

১৪ 

13 11 10 8 14 14 

[২.৭]    র্ৎস্যিাষ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নন 

পভরদশ যন ও পরােশ য প্রদান 

[২.৭.১] পরােশ য প্রদানকৃি 

েৎস্যচাভষ 

সর্র্ষ্ট েংখ্যা 

(জন) 

2   

১০৩৫ 
932 829 726 623 1035 1050 

[২.৮]     হযািার্র/র্ৎস্যবীজ খার্ানর 

র্ানসম্পন্ন র্ানছর ক্ষরণু উৎপাদন 

[২.৮.১] উৎপার্দত ক্ষরণুর 

পর্রর্ার্ 

সর্র্ষ্ট সে.টন 

 

2   

0 
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কর্ িসম্পাদন 

ক্ষেত্র 

ক্ষেনত্রর 

োন 

কা িক্রর্ কে যেম্পাদন সূচক গর্না পদ্ধর্ত একক কে যেম্পাদ

ন সূচমকর 

োন 

 প্রকৃি অজযন 
লক্ষ্যোত্রা/র্নর্ িায়ক ২০২১-২২ প্রমক্ষ্পণ  প্রমক্ষ্পণ  

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অোধারণ অভি উত্তে উত্তে চলভি 

োন 

চলভি োমনর 

ভনমে ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[২.৯] বছর ব্যাপী র্বনশষ র্ৎস্য ক্ষসবা 

প্রদান  

 

[2.৯.১]  প্রর্ত উপনজলায় 

প্রর্ত র্ানস ১টি  

ইউর্নয়নন পর্রিার্লত  

পরার্শ ি ক্ষসবার র্দন 

সর্র্ষ্ট েংখ্যা 

 

2   

২৭ 

24 22 19 17 27 28 

[৩]  র্ৎস্য ও 

র্ৎস্যজাত 

পনণ্যর র্ান 

র্নয়িনর্র 

র্ােনর্ 

অভযন্তরীর্ ও 

আন্তজিার্তক 

ব  র্নরাপদ 

খাে 

সরবরাহ 

10 [৩.১]  উত্তর্ র্ৎস্যিাষ অনুশীলন 

সম্পর্কিত কা িক্রর্ বাস্তবায়ন 

 

[৩.১.১] মুর্দ্রত র্লফনলট / 

বুকনলট / ক্ষপাস্টার 

সর্র্ষ্ট েংখ্যা 

 

5   

০ 

      

[৩.১.২] আনয়ার্জত 

উিুদ্ধকরর্/ সনিতনামুলক 

সভা 

সর্র্ষ্ট েংখ্যা 

 

5   

০ 

      

[4]  দেতা উন্নয়ন 

ও 

কর্ িসংস্থানন

র সুন াগ 

সৃর্ষ্ট 

10 [৪.১] কে যকিযা/কে যচারীমদর দক্ষ্িা উন্নেন 

ভবষেক  প্রভশক্ষ্ণ প্রদান 

 

[৪.১.১] প্রভশক্ষ্ণপ্রাপ্ত 

কে যকিযা/ কে যচারী 

সর্র্ষ্ট েংখ্যা 2   

২৬ 

23 20 18 16 26 26 

[৪.১.2] আনয়ার্জত র্বনশষ 

লার্ন িং ক্ষসশন  

সর্র্ষ্ট েংখ্যা ১   

০ 

      

[৪.২] েৎস্যচাভষ, েৎস্যজীবী েৎস্য 

প্রভক্রোকরণ েংভিিেহ অন্যান্য 

সুফলমিাগীমদর প্রভশক্ষ্ণ প্রদান 

[৪.২.১] প্রভশক্ষ্ণপ্রাপ্ত 

েৎস্যচাভষ, 

েৎস্যজীবীেহ অন্যান্য 

সুফলমিাগী 

সর্র্ষ্ট েংখ্যা 

(জন) 

3   

১০০০ 

900 800 700 600 1000 1020 

[৪.3] র্ৎস্য র্বষয়ক কার্রগর্র র্শো 

বাস্তবায়ন 

[৪.3.১] েৎস্য অভধদপ্তরাধীন 

র্ৎস্য র্িনপ্লার্া 

ইন্সটিটিউনট ভর্তিকৃত 

র্শোর্ী 

সর্র্ষ্ট েংখ্যা 

 

২   

০ 

      

[৪.4] েৎস্যজীবীমদর ভবকল্প কে যেংস্থান 

সৃভি 

[৪.4.১] েম্পৃক্ত সুফলমিাগী সর্র্ষ্ট েংখ্যা 

 

2   

০ 
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কর্ িসম্পাদন 

ক্ষেত্র 

ক্ষেনত্রর 

োন 

কা িক্রর্ কে যেম্পাদন সূচক গর্না পদ্ধর্ত একক কে যেম্পাদ

ন সূচমকর 

োন 

 প্রকৃি অজযন 
লক্ষ্যোত্রা/র্নর্ িায়ক ২০২১-২২ প্রমক্ষ্পণ  প্রমক্ষ্পণ  

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অোধারণ অভি উত্তে উত্তে চলভি 

োন 

চলভি োমনর 

ভনমে ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

 সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ িসম্পাদননর ক্ষেত্র  (র্র্িপর্রষদ র্বভাগ কর্তিক র্নি িার্রত)  

সুশাসন ও 

সংস্কারমূলক 

কা িক্রনর্র 

বাস্তবায়ন 

ক্ষজারদারকরর্ 

৩০ ১) শুদ্ধািার কর্ িপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন শুদ্ধািার কর্ িপর্রকল্পনা 

বাস্তবার্য়ত 

 
 

10 
         

২) ই-গভন্যিান্স/ উদ্ভাবন কর্ িপর্রকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

ই-গভন্যিান্স/ উদ্ভাবন 

কর্ িপর্রকল্পনা বাস্তবার্য়ত 

 
 

10 
         

৩) তথ্য অর্িকার কর্ িপর্রকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

তথ্য অর্িকার 

কর্ িপর্রকল্পনা বাস্তবার্য়ত 

  3          

৪) অর্ভন াগ প্রর্তকার কর্ িপর্রকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

অর্ভন াগ প্রর্তকার 

কর্ িপর্রকল্পনা বাস্তবার্য়ত 

  4          

৫) ক্ষসবা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত কর্ িপর্রকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

ক্ষসবা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত 

কর্ িপর্রকল্পনা বাস্তবার্য়ত 

  3          
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আরম জজলা মৎস্য কম মকতমা, নারায়ণগঞ্জ; উপপররচালক, মৎস্য অরিেপ্তর, ঢাকা রবভাগ, ঢাকা এর রনকে অঙ্গীকার 

কররছ জয, এ চুরিদত বরণ মত ফলাফল অজমদন সদচি থাকব। 

 

 

আরম উপপররচালক, মৎস্য অরিেপ্তর, ঢাকা রবভাগ, ঢাকা; জজলা মৎস্য কম মকতমা, নারায়ণগঞ্জ এর রনকে অঙ্গীকার 

কররছ জয, এ চুরিদত বরণ মত ফলাফল অজমদন জজলা মৎস্য েপ্তর, নারায়ণগঞ্জ জক প্রদয়াজনীয় সেদযারগতা প্রোন করব। 

 

 

স্বাক্ষররত: 

 

 

 

 

------------------------------------------------                               ----------------------------------- 

জজলা মৎস্য কম মকতমা, নারায়ণগঞ্জ 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------                               

                তাররে 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------- 

উপপররচালক, মৎস্য অরিেপ্তর, ঢাকা রবভাগ, ঢাকা 

 

 

 

 

 

                 তাররে 
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সাংদযাজনী-১: শব্দসাংদক্ষপ 

 

 

 

 

 

 

ক্রভেক 

নং 

শব্দেংমক্ষ্প ভববরণ 

১ 
আইইউইউ ইর্িগ্যাল, আনর্রনপানট িি এন্ড আননরগুনলনটি 

 

২ 
এআইর্জ অলটারননটিভ ইনকার্ ক্ষজনননরটিং 

 

৩ 
এনর্জও নন গভন িনর্ন্ট অগ িানাইনজশন 

 

৪ 
এফআইর্কউর্স র্ফশ ইন্সনপকসন এন্ড ক্ষকায়ার্লটি কনরাল 

 

৫ 
এফএও ফুি এন্ড এর্েকালিার অগ িানাইনজন 

 

৬ 
এর্ওএফএল র্র্র্নর্ি অব র্ফশার্রজ এন্ড লাইভস্টক 

 

৭ 
এর্র্সএস র্র্নটর্রং, কননিাল এণ্ড সার্ভিনলন্স 

 

৮ 
এসর্পএফ ক্ষের্সর্ফক প্যানর্ানজন র্ি 

 

৯ 
র্জর্ির্প েস িনর্র্স্টক প্রিাক্ট 

 

১০ 
র্িওএফ র্িপাট িনর্ন্ট অব র্ফশার্রজ 

 

১১ 
র্বর্বএস বাংলানদশ বুযনরা অব স্টযাটিসটিক্স 

 

১২ র্সর্সআরএফ ক্ষকাি অব কন্ডাক্ট ফর ক্ষরসপনর্সবল র্ফসার্রজ 
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সংন াজনী- ২: কর্ িসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রর্ার্ক 

ক্র

. 

নং 

কা িক্রর্ কর্ িসম্পাদন সূিকসমূহ বাস্তবায়নকারী অনুর্বভাগ, অর্িশাখা, শাখা লেযর্াত্রা অজিননর প্রর্ার্ক 

1.  [১.১] র্বল নাস িার্র স্থাপন [১.১.১] স্থার্পত র্বল 

নাস িার্র 

বাস্তবায়নকারী: র্াঠ প িানয়র সংর্িষ্ট 

ক্ষজলা/উপনজলা র্ৎস্য দপ্তরসমূহ এবং 

সর্ন্বয়কারী: উপপর্রিালনকর দপ্তর, ঢাকা 

র্বভাগ ও ক্ষজলা র্ৎস্য দপ্তরসমুহ।  

ক্ষজলা/উপনজলা র্ভর্ত্তক সর্র্ন্বত 

সর্িত্র প্রর্তনবদন এবং বাস্তবায়নকারী 

দপ্তনরর এ সংক্রান্ত সভার কা ির্ববরর্ী 

2.  [১.২] জলাশনয় ক্ষপানা র্াছ 

অবমুিকরর্ 

[১.২.১] অবমুিকৃত ক্ষপানার 

পর্রর্ার্ 

বাস্তবায়নকারী: র্াঠ প িানয়র সংর্িষ্ট 

ক্ষজলা/উপনজলা র্ৎস্য দপ্তরসমূহ এবং 

সর্ন্বয়কারী: উপপর্রিালনকর দপ্তর, ঢাকা 

র্বভাগ ও ক্ষজলা র্ৎস্য দপ্তরসমুহ।  

ক্ষজলা/উপনজলা র্ভর্ত্তক সর্র্ন্বত 

সর্িত্র প্রর্তনবদন এবং বাস্তবায়নকারী 

দপ্তনরর এ সংক্রান্ত সভার কা ির্ববরর্ী 

3.  [১.৩] জলাশয়র্ভর্ত্তক 

র্ৎস্যজীবীনদর সংগঠিত 

করা ও পর্রিালনা 

[১.৩.১] সংগঠিত 

র্ৎস্যজীবী দল 

বাস্তবায়নকারী: র্াঠ প িানয়র সংর্িষ্ট 

ক্ষজলা/উপনজলা র্ৎস্য দপ্তরসমূহ এবং 

সর্ন্বয়কারী: উপপর্রিালনকর দপ্তর, ঢাকা 

র্বভাগ ও ক্ষজলা র্ৎস্য দপ্তরসমুহ।  

ক্ষজলা/উপনজলা র্ভর্ত্তক সর্র্ন্বত 

সর্িত্র প্রর্তনবদন এবং বাস্তবায়নকারী 

দপ্তনরর এ সংক্রান্ত সভার কা ির্ববরর্ী 

4.  [১.৪] 

র্ৎস্যজীবী/সূফলনভাগীনদর 

জলাশয় ব্যবস্থাপনা/ আইন 

প্রর্তপালন র্বষয়ক 

সনিতনতা সৃর্ষ্ট /উিুদ্ধুকরর্ 

[১.৪.১] আনয়ার্জত 

সনিতনামূলক /উিুদ্ধুকরর্ 

সভা 

বাস্তবায়নকারী: র্াঠ প িানয়র সংর্িষ্ট 

ক্ষজলা/উপনজলা র্ৎস্য দপ্তরসমূহ এবং 

সর্ন্বয়কারী: উপপর্রিালনকর দপ্তর, ঢাকা 

র্বভাগ ও ক্ষজলা র্ৎস্য দপ্তরসমুহ।  

ক্ষজলা/উপনজলা র্ভর্ত্তক সর্র্ন্বত 

সর্িত্র প্রর্তনবদন এবং বাস্তবায়নকারী 

দপ্তনরর এ সংক্রান্ত সভার কা ির্ববরর্ী 

5.  [১.৫] র্ানছর অভয়াশ্রর্ 

স্থাপন/রের্ানবের্ 

[১.৫.১] স্থার্পত নতুন র্ৎস্য 

অভয়াশ্রর্ 

বাস্তবায়নকারী: র্াঠ প িানয়র সংর্িষ্ট 

ক্ষজলা/উপনজলা র্ৎস্য দপ্তরসমূহ এবং 

সর্ন্বয়কারী: উপপর্রিালনকর দপ্তর, ঢাকা 

র্বভাগ ও ক্ষজলা র্ৎস্য দপ্তরসমুহ।  

ক্ষজলা/উপনজলা র্ভর্ত্তক সর্র্ন্বত 

সর্িত্র প্রর্তনবদন এবং বাস্তবায়নকারী 

দপ্তনরর এ সংক্রান্ত সভার কা ির্ববরর্ী 

[১.৫.২] রের্ানবের্কৃত 

র্ৎস্য অভয়াশ্রর্ 

বাস্তবায়নকারী: র্াঠ প িানয়র সংর্িষ্ট 

ক্ষজলা/উপনজলা র্ৎস্য দপ্তরসমূহ এবং 

সর্ন্বয়কারী: উপপর্রিালনকর দপ্তর, ঢাকা 

র্বভাগ ও ক্ষজলা র্ৎস্য দপ্তরসমুহ। 

ক্ষজলা/উপনজলা র্ভর্ত্তক সর্র্ন্বত 

সর্িত্র প্রর্তনবদন এবং বাস্তবায়নকারী 

দপ্তনরর এ সংক্রান্ত সভার কা ির্ববরর্ী 

6.  [১.৬] র্ৎস্যসম্পদ উন্নয়নন 

আইন বাস্তবায়ন 

[১.৬.১] পর্রিার্লত 

অর্ভ ান 

বাস্তবায়নকারী: র্াঠ প িানয়র সংর্িষ্ট 

ক্ষজলা/উপনজলা র্ৎস্য দপ্তরসমূহ এবং 

সর্ন্বয়কারী: উপপর্রিালনকর দপ্তর, ঢাকা 

র্বভাগ, ঢাকা।  

ক্ষজলা/উপনজলা র্ভর্ত্তক সর্র্ন্বত 

সর্িত্র প্রর্তনবদন এবং বাস্তবায়নকারী 

দপ্তনরর এ সংক্রান্ত সভার কা ির্ববরর্ী 

7.  

 

[২.১] র্ৎস্যিাষ প্রযুর্ি 

সম্প্রসারর্ 

[২.১.১] স্থার্পত প্রদশ িনী খার্ার বাস্তবায়নকারী: র্াঠ প িানয়র সংর্িষ্ট 

ক্ষজলা/উপনজলা র্ৎস্য দপ্তরসমূহ এবং 

সর্ন্বয়কারী: উপপর্রিালনকর দপ্তর, ঢাকা 

র্বভাগ ও ক্ষজলা র্ৎস্য দপ্তর, ঢাকা।  

ক্ষজলা/উপনজলা র্ভর্ত্তক সর্র্ন্বত 

সর্িত্র প্রর্তনবদন এবং বাস্তবায়নকারী 

দপ্তনরর এ সংক্রান্ত সভার কা ির্ববরর্ী 

[২.১.২] আনয়ার্জত র্াঠ 

র্দবস/র্ত র্বর্নর্য় সভা/ 

সনিতনতামূলক সভা/ 

পরার্শ ি র্দবস 

বাস্তবায়নকারী: র্াঠ প িানয়র সংর্িষ্ট 

ক্ষজলা/উপনজলা র্ৎস্য দপ্তরসমূহ এবং 

সর্ন্বয়কারী: উপপর্রিালনকর দপ্তর, ঢাকা 

র্বভাগ, ঢাকা। 

ক্ষজলা/উপনজলা র্ভর্ত্তক সর্র্ন্বত 

সর্িত্র প্রর্তনবদন এবং বাস্তবায়নকারী 

দপ্তনরর এ সংক্রান্ত সভার কা ির্ববরর্ী 

[২.১.৩] আনয়ার্জত র্ৎস্য 

ক্ষর্লা/ ঊদ্ভাবনী ক্ষর্লা/ 

র্ৎস্যিার্ষ র যার্ল 

বাস্তবায়নকারী: র্াঠ প িানয়র সংর্িষ্ট 

ক্ষজলা/উপনজলা র্ৎস্য দপ্তরসমূহ এবং 

সর্ন্বয়কারী: উপপর্রিালনকর দপ্তর, ঢাকা 

র্বভাগ, ঢাকা। 

ক্ষজলা/উপনজলা র্ভর্ত্তক সর্র্ন্বত 

সর্িত্র প্রর্তনবদন এবং বাস্তবায়নকারী 

দপ্তনরর এ সংক্রান্ত সভার কা ির্ববরর্ী 

[২.১.৪] আনয়ার্জত ক্ষসর্র্নার/ 

ওয়াকিশপ 

বাস্তবায়নকারী: র্াঠ প িানয়র সংর্িষ্ট 

ক্ষজলা/উপনজলা র্ৎস্য দপ্তরসমূহ এবং 

সর্ন্বয়কারী: উপপর্রিালনকর দপ্তর, ঢাকা 

র্বভাগ, ঢাকা। 

ক্ষজলা/উপনজলা র্ভর্ত্তক সর্র্ন্বত 

সর্িত্র প্রর্তনবদন এবং বাস্তবায়নকারী 

দপ্তনরর এ সংক্রান্ত সভার কা ির্ববরর্ী 

[২.১.৫] 

উৎপার্দত/সরবরাহকৃত 

এসর্পএফ (SPF) র্িংর্ড় 

র্পএল 

বাস্তবায়নকারী: র্াঠ প িানয়র সংর্িষ্ট 

ক্ষজলা/উপনজলা র্ৎস্য দপ্তরসমূহ এবং 

সর্ন্বয়কারী: উপপর্রিালনকর দপ্তর, ঢাকা 

র্বভাগ, ঢাকা। 

ক্ষজলার্ভর্ত্তক সর্র্ন্বত সর্িত্র 

প্রর্তনবদন ও ক্ষরর্জিানরর স্কযান কর্প 

8.  [২.২] সী-উইি িাষ প্রযুর্ি 

সম্প্রসারর্ (পাইলটিং) 

[২.২.১] সম্প্রসার্রত সী-

উইি িাষ প্রযুর্ি 

বাস্তবায়নকারী: র্াঠ প িানয়র সংর্িষ্ট 

ক্ষজলা/উপনজলা র্ৎস্য দপ্তরসমূহ এবং 

সর্ন্বয়কারী: উপপর্রিালনকর দপ্তর, ঢাকা 

র্বভাগ, ঢাকা। 

ক্ষজলার্ভর্ত্তক সর্র্ন্বত সর্িত্র 

প্রর্তনবদন ও ক্ষরর্জিানরর স্কযান কর্প 

9.  [২.৩] র্ৎস্য খার্ার 

 ার্িকীকরর্ 

[২.৩.১] উন্নয়ন সহায়তা / 

িার্ষর র্নজ উনোনগ 

স্থার্পত  িপার্ত 

বাস্তবায়নকারী: র্াঠ প িানয়র সংর্িষ্ট 

ক্ষজলা/উপনজলা র্ৎস্য দপ্তরসমূহ এবং 

সর্ন্বয়কারী: উপপর্রিালনকর দপ্তর, ঢাকা  

ক্ষজলার্ভর্ত্তক সর্র্ন্বত সর্িত্র 

প্রর্তনবদন ও ক্ষরর্জিানরর স্কযান কর্প 
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ক্র

. 

নং 

কা িক্রর্ কর্ িসম্পাদন সূিকসমূহ বাস্তবায়নকারী অনুর্বভাগ, অর্িশাখা, শাখা লেযর্াত্রা অজিননর প্রর্ার্ক 

10.   [২.৪] র্ৎস্য সাপ্লাই ক্ষিইন 

উন্নয়ন 

[২.৪.১] দতর্র/উন্নয়নকৃত 

র্ৎস্য/র্িংর্ড় 

উৎপাদনকারীনদর 

সংগঠন 

বাস্তবায়নকারী: র্াঠ প িানয়র সংর্িষ্ট 

ক্ষজলা/উপনজলা র্ৎস্য দপ্তরসমূহ এবং 

সর্ন্বয়কারী: উপপর্রিালনকর দপ্তর, ঢাকা 

র্বভাগ, ঢাকা। 

ক্ষজলার্ভর্ত্তক সর্র্ন্বত সর্িত্র 

প্রর্তনবদন ও ক্ষরর্জিানরর স্কযান কর্প 

[২.৪.২] র্াছ 

বাজারজাতকরনর্র জন্য 

পর্রিার্লত অনলাইন/নোর্ 

ক্ষসন্টানরর সংখ্যা 

বাস্তবায়নকারী: র্াঠ প িানয়র সংর্িষ্ট 

ক্ষজলা/উপনজলা র্ৎস্য দপ্তরসমূহ এবং 

সর্ন্বয়কারী: উপপর্রিালনকর দপ্তর, ঢাকা 

র্বভাগ, ঢাকা। 

অনলাইন/নোর্ ক্ষসন্টানরর তার্লকা 

11.  [২.৬] র্ৎস্য খাে ও 

উপকরর্ ব্যবস্থাপনা 

[২.৬.১] প্রদানকৃত/নবায়নকৃত 

র্ৎস্যখাে সংক্রান্ত 

লাইনসন্স 

বাস্তবায়নকারী: র্াঠ প িানয়র সংর্িষ্ট 

ক্ষজলা/উপনজলা র্ৎস্য দপ্তরসমূহ এবং 

সর্ন্বয়কারী: উপপর্রিালনকর দপ্তর, ঢাকা 

র্বভাগ, ঢাকা। 

ক্ষজলার্ভর্ত্তক সর্র্ন্বত সর্িত্র 

প্রর্তনবদন ও ক্ষরর্জিানরর স্কযান কর্প 

[২.৬.২] পরীর্েত খাে 

নমুনা 

বাস্তবায়নকারী: র্াঠ প িানয়র সংর্িষ্ট 

ক্ষজলা/উপনজলা র্ৎস্য দপ্তরসমূহ এবং 

সর্ন্বয়কারী: উপপর্রিালনকর দপ্তর, ঢাকা 

র্বভাগ, ঢাকা। 

ক্ষজলার্ভর্ত্তক সর্র্ন্বত সর্িত্র 

প্রর্তনবদন ও ক্ষরর্জিানরর স্কযান কর্প 

12.  [২.৭] র্ৎস্যিাষ ব্যবস্থাপনা 

উন্নয়নন পর্রদশ িন ও পরার্শ ি 

প্রদান 

[২.৭.১] পরার্শ ি প্রদানকৃত 

র্ৎস্যিার্ষ 

বাস্তবায়নকারী: র্াঠ প িানয়র সংর্িষ্ট 

ক্ষজলা/উপনজলা র্ৎস্য দপ্তরসমূহ এবং 

সর্ন্বয়কারী: উপপর্রিালনকর দপ্তর, ঢাকা 

র্বভাগ, ঢাকা। 

ক্ষজলা/উপনজলা প িানয় ক্ষরজর্জষ্টার 

সংরের্ ও ক্ষজলার্ভর্ত্তক সর্র্ন্বত 

সর্িত্র প্রর্তনবদন 

13.  [২.৮] হযািার্র/র্ৎস্যবীজ 

খার্ানর র্ানসম্পন্ন র্ানছর 

ক্ষরণু উৎপাদন 

[২.৮.১] উৎপার্দত ক্ষরণুর 

পর্রর্ার্ 

বাস্তবায়নকারীীঃ র্াঠ প িানয়র সংর্িষ্ট 

খার্ার সমূহ এবং  

সর্ন্বয়কারীীঃ ক্ষজলা/উপনজলা র্ৎস্য 

দপ্তরসমূহ ও উপপর্রিালনকর দপ্তর, ঢাকা  

ক্ষজলার্ভর্ত্তক সর্র্ন্বত প্রর্তনবদন এবং 

অর্িদপ্তনরর এ সংক্রান্ত সভার 

কা ির্ববরর্ী 

14.  [২.৯] বছর ব্যাপী র্বনশষ 

র্ৎস্য ক্ষসবা প্রদান 

[২.৯.১] প্রর্ত উপনজলায় 

প্রর্ত র্ানস ১টি ইউর্নয়নন 

পর্রিার্লত পরার্শ ি ক্ষসবার 

র্দন 

বাস্তবায়নকারী: র্াঠ প িানয়র সংর্িষ্ট 

ক্ষজলা/উপনজলা র্ৎস্য দপ্তরসমূহ এবং 

সর্ন্বয়কারী: উপপর্রিালনকর দপ্তর, ঢাকা 

র্বভাগ ও ক্ষজলা র্ৎস্য দপ্তরসমুহ।  

ক্ষজলার্ভর্ত্তক সর্র্ন্বত প্রর্তনবদন এবং 

অর্িদপ্তনরর এ সংক্রান্ত সভার 

কা ির্ববরর্ী 

15.   [৩.১] উত্তর্ র্ৎস্যিাষ 

অনুশীলন সম্পর্কিত 

কা িক্রর্ বাস্তবায়ন 

[৩.১.১] মুর্দ্রত র্লফনলট / 

বুকনলট / ক্ষপাস্টার/প্রকাশনা 

বাস্তবায়নকারী: র্াঠ প িানয়র সংর্িষ্ট 

ক্ষজলা/উপনজলা র্ৎস্য দপ্তরসমূহ এবং 

সর্ন্বয়কারী: উপপর্রিালনকর দপ্তর, ঢাকা 

র্বভাগ ও ক্ষজলা র্ৎস্য দপ্তরসমুহ।  

মুর্দ্রত র্লফনলট, বুকনলট ও ক্ষপাস্টানরর 

র্ববরর্সহ তার্লকা ও সর্িত্র প্রর্তনবদন 

[৩.১.২] আনয়ার্জত 

উিুদ্ধুকরর্/ সনিতনামুলক 

সভা 

বাস্তবায়নকারী: র্াঠ প িানয়র সংর্িষ্ট 

ক্ষজলা/উপনজলা র্ৎস্য দপ্তরসমূহ এবং 

সর্ন্বয়কারী: উপপর্রিালনকর দপ্তর, ঢাকা 

র্বভাগ ও ক্ষজলা র্ৎস্য দপ্তরসমুহ।  

সনিতনতামূলক সভায় উপর্স্থত 

অংশেহর্কারীনদর তার্লকা 

(স্বােরসহ) ক্ষরর্জষ্টানর সংরের্ 

16.  

[৪.১] কর্ িকতিা/কর্ িিারীনদর 

দেতা উন্নয়ন র্বষয়ক 

প্রর্শের্ প্রদান 

 

[৪.১.১] প্রর্শের্প্রাপ্ত কর্ িকতিা/ 

কর্ িিারী 

বাস্তবায়নকারী: র্াঠ প িানয়র সংর্িষ্ট 

ক্ষজলা/উপনজলা র্ৎস্য দপ্তরসমূহ এবং 

সর্ন্বয়কারী: উপপর্রিালনকর দপ্তর, ঢাকা 

র্বভাগ ও ক্ষজলা র্ৎস্য দপ্তরসমুহ।  

প্রর্শেনর্ উপর্স্থত অংশেহর্কারীনদর 

তার্লকা (স্বােরসহ) ক্ষরর্জষ্টানর 

সংরের্ ও ওনয়ব ক্ষর্ইনল 

আপনলািকরর্ 

[৪.১.২] আনয়ার্জত র্বনশষ 

লার্ন িং ক্ষসশন  

বাস্তবায়নকারী: র্াঠ প িানয়র সংর্িষ্ট 

ক্ষজলা/উপনজলা র্ৎস্য দপ্তরসমূহ এবং 

সর্ন্বয়কারী: উপপর্রিালনকর দপ্তর, ঢাকা 

র্বভাগ ও ক্ষজলা র্ৎস্য দপ্তরসমুহ।  

প্রর্শেনর্ উপর্স্থত অংশেহর্কারীনদর 

তার্লকা (স্বােরসহ) ক্ষরর্জষ্টানর 

সংরের্ ও ওনয়ব ক্ষর্ইনল 

আপনলািকরর্ 

17.  

 

[৪.২] র্ৎস্যিার্ষ, 

র্ৎস্যজীবী র্ৎস্য 

প্রর্ক্রয়াকরর্ সংর্িষ্টসহ 

অন্যান্য সুফলনভাগীনদর 

প্রর্শের্ প্রদান 

[৪.২.১] প্রর্শের্প্রাপ্ত 

র্ৎস্যিার্ষ, 

র্ৎস্যজীবীসহ অন্যান্য 

সুফলনভাগী 

বাস্তবায়নকারী: র্াঠ প িানয়র সংর্িষ্ট 

ক্ষজলা/উপনজলা র্ৎস্য দপ্তরসমূহ এবং 

সর্ন্বয়কারী: উপপর্রিালনকর দপ্তর, ঢাকা 

র্বভাগ ও ক্ষজলা র্ৎস্য দপ্তরসমুহ।  

প্রর্শেনর্ উপর্স্থত অংশেহর্কারীনদর 

তার্লকা (স্বােরসহ) ক্ষরর্জষ্টানর 

সংরের্ ও ওনয়ব ক্ষপাট িানল 

আপনলািকরর্ 

18.  [৪.৩] র্ৎস্য র্বষয়ক 

কার্রগর্র র্শো বাস্তবায়ন 

[৪.৩.১] র্ৎস্য 

অর্িদপ্তরািীন র্ৎস্য 

র্িনপ্লার্া ইন্সটিটিউনট 

ভর্তিকৃত র্শোর্ী 

বাস্তবায়নকারীীঃ সংর্িষ্ট র্ৎস্য র্িনপ্লার্া 

ইনর্স্টটিউট এবং  

সর্ন্বয়কারী: উপপর্রিালনকর দপ্তর, ঢাকা 

র্বভাগ ও ক্ষজলা র্ৎস্য দপ্তরসমুহ। 

ভর্তিকৃত র্শোর্ীর তার্লকা 

ক্ষরর্জষ্টানর সংরেন ও ওনয়ব 

ক্ষপাট িানল আপনলাি করা 

19.  ৪.৪] র্ৎস্যজীবীনদর র্বকল্প 

কর্ িসংস্থান সৃর্ষ্ট 

[৪.৪.১] সম্পৃি সুফলনভাগী বাস্তবায়নকারীীঃ সংর্িষ্ট র্ৎস্য র্িনপ্লার্া 

ইনর্স্টটিউট এবং  

সর্ন্বয়কারী: উপপর্রিালনকর দপ্তর, ঢাকা 

র্বভাগ, ঢাকা। 

ক্ষজলার্ভর্ত্তক সর্র্ন্বত সর্িত্র 

প্রর্তনবদন 
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সংন াজনী ৩: অন্য অর্ফনসর সানর্ সংর্িষ্ট কর্ িসম্পাদন সূিকসমূহ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কা িক্রর্ কর্ িসম্পাদন সূিক ক্ষ সকল অর্ফনসর সানর্ সংর্িষ্ট সংর্িষ্ট অর্ফনসর সানর্ কা িক্রর্ 

সর্ন্বনয়র ক্ষকৌশল 

র্ানছর অভয়াশ্রর্ স্থাপন/রের্ানবের্ স্থার্পত/রের্ানবের্

কৃত র্ৎস্য অভয়াশ্রর্ 

অভযন্তরীর্ সম্পদ র্বভাগ, অর্ ি র্ির্ালয় অর্ফর্শয়াল পত্র, ইনর্ইল ও 

ক্ষটর্লনফার্নক ক্ষ াগান াগ 

ক্ষসফটি কম্প্ল্যানয়ন্স র্নর্িতকরনর্ র্ৎস্য 

প্রর্ক্রয়াকরর্ কারখানা ও স্থাপনা পর্রদশ িন 

 

পর্রদশ িনকৃত 

কনসাইননর্ন্ট 

বার্র্জয র্ির্ালয় অর্ফর্শয়াল পত্র, ইনর্ইল ও 

ক্ষটর্লনফার্নক ক্ষ াগান াগ 

র্ানছর অভয়াশ্রর্ স্থাপন/রের্ানবের্ স্থার্পত/রের্ানবের্

কৃত র্ৎস্য অভয়াশ্রর্ 

ভূর্র্ র্ির্ালয় অর্ফর্শয়াল পত্র, ইনর্ইল ও 

ক্ষটর্লনফার্নক ক্ষ াগান াগ 

এফআইর্কউর্স আইন বাস্তবায়নন ক্ষর্াবাইল 

ক্ষকাট ি ও অর্ভ ান পর্রিালনা 

পর্রিার্লত অর্ভ ান র্িী পর্রষদ র্বভাগ, স্বরাষ্ট্র র্ির্ালয়/ অর্ ি 

র্ির্ালয়/ ক্ষনৌবার্হনী/নকাস্টগাি ি/বাংলানদশ 

পুর্লশ/ ক্ষনৌপুর্লশ/ র যাব/নজলা ও উপনজলা 

প্রশাসন 

 

 

অর্ফর্শয়াল পত্র, ইনর্ইল ও 

ক্ষটর্লনফার্নক ক্ষ াগান াগ 

সামুর্দ্রক ও উপকুলীয় এলাকায় পর্রবীের্, 

র্নয়ির্ ও তদারর্ক (MCS) কা িক্রর্ 

সম্পর্কিত অর্ভ ান পর্রিালনা 

পর্রিার্লত অর্ভ ান র্িী পর্রষদ র্বভাগ, স্বরাষ্ট্র র্ির্ালয়/ অর্ ি 

র্ির্ালয়/ ক্ষনৌবার্হনী/নকাস্টগাি ি/বাংলানদশ 

পুর্লশ/ ক্ষনৌপুর্লশ/ র যাব/নজলা ও উপনজলা 

প্রশাসন 

অর্ফর্শয়াল পত্র, ইনর্ইল ও 

ক্ষটর্লনফার্নক ক্ষ াগান াগ 

র্ৎস্যসম্পদ উন্নয়নন আইন বাস্তবায়ন পর্রিার্লত অর্ভ ান র্িী পর্রষদ র্বভাগ, স্বরাষ্ট্র র্ির্ালয়/ অর্ ি 

র্ির্ালয়/ ক্ষনৌবার্হনী/নকাস্টগাি ি/বাংলানদশ 

পুর্লশ/ ক্ষনৌপুর্লশ/ র যাব/নজলা ও উপনজলা 

প্রশাসন 

অর্ফর্শয়াল পত্র, ইনর্ইল ও 

ক্ষটর্লনফার্নক ক্ষ াগান াগ 
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পর্রর্শষ্ট খীঃ  

র্র্িপর্রষদ র্বভাগ কর্তিক র্নি িার্রত সুশাসনমূলক কর্ িপর্রকল্পনাসমূহ 

সংন াজনী ৪-৮
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েংমর্াজনী ৪: 

দপ্তর/েংস্থার জাতীয় শুদ্ধািার ক্ষকৌশল কর্ িপর্রকল্পনা, ২০২১-২০২২ 
 

দপ্তর/েংস্থার নাম: মৎস্য অরিেপ্তর 

কায মক্রদমর নাম কম মসম্পােন সূচক 

 

সূচদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২১-২০২২ 

অথ মবছদরর 

লক্ষেমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষেমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

জকায়াে মার 

২য় 

জকায়াে মার 

৩য় 

জকায়াে মার 

৪থ ম 

জকায়াে মার 

জমাে 

অজমন 

অরজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ননরতকতা করমটির সভা আমিার্ন েিা আমিাবর্ত ৪ সাংখ্যা মোপররচালক ৪ লক্ষেমাত্রা ১ ১ ১ ১     

অজমন      

১.২ ননরতকতা করমটির সভার রসিান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রসিান্ত ৬ % জফাকাল 

পদয়ন্ট 

১০০% লক্ষেমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরমত্ত অাংশীজদনর 

(stakeholders) অাংশগ্রেদণ  

সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সাংখ্যা জফাকাল 

পদয়ন্ট 

৪ লক্ষেমাত্রা ১ ১       ১ ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার েংক্রান্ত প্রভশক্ষ্ণ আমোজন প্রভশক্ষ্ণ 

আমোভজি 

  ২ েংখ্যা পররচালক/ 

জফাকাল পদয়ন্ট 

2 লক্ষেমাত্রা - 1 - 1    

অজমন      

১.৫ কম ম-পররদবশ উন্নয়ন  উন্নত কম য-

পবরমিশ 

    ২ সাংখ্যা ও 

তাররে 

জফাকাল 

পদয়ন্ট 

1, 

৩০.০৩.২১ 

লক্ষেমাত্রা - - ৩০.০৩.২২ -    

অজমন      

১.৬ জাতীয় শুিাচার জকৌশল 

কম মপররকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রমারসক 

পররবীক্ষণ প্ররতদবেন সাংরিি 

মন্ত্রণালদয় োরেল ও স্ব স্ব ওদয়বসাইদে 

আপদলাডকরণ 

কম মপররকল্পনা  ও 

নত্রমারসক 

প্ররতদবেন 

োরেলকৃত ও 

আপদলাডকৃত 

    ১ তাররে জফাকাল 

পদয়ন্ট 

৫ লক্ষেমাত্রা ৩০.০৯.২১ ৩১.১২.২১ ৩1.০৩.২২ ৩০.০৬.২২   15.07,2

021 র্ি. 

কর্ িপর্রক

ল্পনা 

আপনলাি 

অজমন      

১.৭ আওতার্ীন  আঞ্চবলক/ মাঠ পর্ যামির 

কার্ যালি (প্রমর্ার্য সক্ষ্মত্র) কর্তযক 

োরেলকৃত জাতীয় শুিাচার জকৌশল 

কম মপররকল্পনা ও পররবীক্ষণ  

প্ররতদবেদনর ওপর রফডব্যাক প্রোন  

রফডব্যাক 

সভা/কম মশালা 

অনুরষ্ঠত 

   ৪ তাররে জফাকাল 

পদয়ন্ট 

৫ লক্ষেমাত্রা ৩০.০৮.২১ ২০.১২.২১ 2৫.০৩.২২ ৩০.০৫.২২    

অজমন      

১.৮ শুিাচার পুরস্কার প্রদান এিং 

পুরস্কারপ্রাপ্তমদর তাবলকা ওমিিোইমে 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার     ১ তাবরখ মোপররচালক ১৫.০৬.২২  লক্ষেমাত্রা ০ ০ ০ ১৫.০৬.২২    

অজমন      

২.  আবথ যক ব্যিস্থাপনা উন্নিন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অথ ম বছদরর ক্রয়-

পররকল্পনা  (প্রকদল্পর  অনুদমারেত 

ক্রয়-পররকল্পনা 

ওদয়বসাইদে 

২ তাররে উপপররচালক 

(প্রশাসন)/ 

 ৩১/০৭/২১ লক্ষেমাত্রা ৩০/০৯/২১       

অজমন      
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কায মক্রদমর নাম কম মসম্পােন সূচক 

 

সূচদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২১-২০২২ 

অথ মবছদরর 

লক্ষেমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষেমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

জকায়াে মার 

২য় 

জকায়াে মার 

৩য় 

জকায়াে মার 

৪থ ম 

জকায়াে মার 

জমাে 

অজমন 

অরজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

বারষ মক ক্রয় পররকল্পনাসে)  

ওদয়বসাইদে প্রকাশ 

প্রকারশত উপপররচালক 

(অথ ম ও 

পররকল্পনা) 

২.২ প্রকমল্পর PSC ও PIC েিা 

আমোজন  

েিা আমোভজি ২ েংখ্যা উপপররচালক 

(অথ ম ও 

পররকল্পনা) 

৬০ লক্ষেমাত্রা ১০ ২০ ১৫ ১৫    

অজমন      

২.৩ বাভষ যক উন্নেন কে যসূভচ বাস্তবােন বাভষ যক উন্নেন 

কে যসূভচ 

বাস্তবাভেি 

২ % উপপররচালক 

(অথ ম ও 

পররকল্পনা) 

১০০% লক্ষেমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্যন      

২.৪ প্রকল্প সমারপ্ত জশদষ প্রকদল্পর সম্পে 

(যানবােন, করম্পউোর, আসবাবপত্র 

ইতোরে) রবরি জমাতাদবক েস্তান্তর 

করা 

প্রকদল্পর সম্পে 

রবরি জমাতাদবক 

েস্তান্তররত 

    ২ তাবরখ প্রকল্প 

পররচালক 

৩০/০৬/২২ লক্ষেমাত্রা - - - ৩০/০৬/২২    

অর্যন      

৩. শুিাচার সাংরিি এবাং দুনীরত প্ররতদরাদি সোয়ক অন্যান্য কায মক্রম……………..৩০ (অগ্রাবর্কার বিবত্তমত ন্যযনতম পাঁচটি কার্ যক্রম) 

৩.১ প্রেশ মনী কাযক্রম তোররক ও 

মরনেররাং 

তোররক ও 

মরনেররাং সম্পন্ন 

৪ % উপপররচালক ৫০% লক্ষেমাত্রা ১০% ১০% ১০% ২০%    

অজমন      

৩.২ রসটিদজন চাে মার অনুযায়ী জসবার 

স্বচ্ছতা রনরিতকরদণ তথ্যারে 

ওদয়বসাইদে প্রকাশ   

ওদয়বদপাে মাদল 

প্রকারশত 

৪ তাররে জফাকাল পদয়ন্ট ৪ লক্ষেমাত্রা ৩০.০৮.২০

২১ 

৩০.১১. 

২০২১ 

৩০.০২.২০

২২ 

৩০.০৪.২০

২২ 

   

অজমন      

৩.৩  েঠিক েমমি দাপ্তবরক 

প্রবতমিদনেমূহ উিযতন কর্তযপমক্ষ্র বনকে 

সপ্ররণ 

 

প্রবতমিদন সপ্রবরত ৪ 

 

সাংখ্যা 

 

উপপররচালক ১২ 

 

লক্ষেমাত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

অজমন      

৩.৪ মাঠ পবরদশ যণ ও দাপ্তবরক 

সরকর্ যপত্রাবদ র্াচাই এর মাধ্যমম কার্ যক্রম 

তদারবক সর্ারদারকরণ 

জরকড মসমৃে 

যাচাইকৃত 

৪ সাংখ্যা উপপররচালক ৪ লক্ষেমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৩.৫  বনিবমত উপবস্থবত বনবিতকরণ  

৩.১ প্রেশ মনী কাযক্রম তোররক ও 

মরনেররাং 

হাবর্রা খাতা 

র্াচাই 

তোররক ও 

মরনেররাং সম্পন্ন 

৪ 

৪ 

সাংখ্যা 

% 

উপপররচালক 

উপপররচালক 

১২ 

৫০% 

লক্ষেমাত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

অজমন      
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 সংন াজনী ৫: ই-গির্ন্যান্স ও উদ্ভািন কম যপবরকল্পনা 

 

ক্রর্  কে যেম্পাদন সক্ষ্ত্র   োন কার্ যক্রে  

কে যেম্পাদন 

সূচক 
একক  

কে যেম্পাদন 

সূচমকর োন 

লক্ষ্যোত্রা ২০২১-২০২২ 

অোধারণ উত্তে চলভি োন 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১] ই-গভন্যিান্স ও 

উদ্ভাবন সংক্রান্ত 

কা িক্রনর্র বাস্তবায়ন 

ক্ষজারদারকরর্ 

 

 

 

 

 
 

৩৫ 
 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবােন  
[১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা 

বাস্তবাভেি 
িাভরখ ৫ ১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] সেবা েহভজকরণ [১.২.১] একটি সেবা েহভজকৃি  িাভরখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  ক্ষসবা ভিভজটাইমজশন 
[১.৩.১] ন্যযনিে একটি সেবা 

ভিভজটাইজকৃি 
িাভরখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতীঃপূনব ি বাস্তবার্য়ত উদ্ভাবনী িারর্া, 

সহর্জকৃত ও র্ির্জটাইজকৃত ক্ষসবা সংক্রান্ত 

প িানলািনা সভা   

[১.৪.১] সভা আনয়ার্জত  তার্রখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নভথর ব্যবহার বৃভদ্ধ [১.৫.১] ই-ফাইমল ক্ষনাট র্নষ্পর্ত্তকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪থ য ভশল্প ভবপ্লমবর চযামলঞ্জ 

সোকামবলাে করণীে ভবষমে 

অবভহিকরণ েিা/কে যশালা আমোজন 

[১.৬.১] েিা/কে যশালা আমোভজি সংখ্যা ৪ ২ ১ - 

 

 

২ 

[২] প্রার্তষ্ঠার্নক 

দেতা বৃর্দ্ধ  
১৫ 

[২.১] িথ্য বািােন হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] িথ্য বািােমন েকল সেবা বক্স 

হালনাগাদকৃি 
েংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] র্বর্ভন্ন প্রকাশনা ও তথ্যার্দ িথ্য 

বািােমন প্রকার্শত 
েংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গিন্যযান্স ও উদ্ভাবন 

কে যপভরকল্পনা বাস্তবােন  

[২.২.১] কর্ িপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 

প্রর্শের্ আনয়ার্জত  
েংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গিন্যযান্স কে যপভরকল্পনা 

বাস্তবােমনর জন্য বরাদ্দকৃি অথ য ব্যভেি 
% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কে যপভরকল্পনার বাস্তবােন 

অরগভি পর্ যামলাচনা েংক্রান্ত েিা 

আমোভজি 

েংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কে যপভরকল্পনার অধ যবাভষ যক স্ব-

মূল্যােন প্রভিমবদন েভিপভরষদ ভবিামগ/ 

ঊর্ধ্যিন কর্তযপমক্ষ্র ভনকট সপ্রভরি 

িাভরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] সদমশ/ভবমদমশ বাস্তবাভেি ন্যযনিে 

একটি উমদ্যাগ পভরদশ যনকৃি 
েংখ্যা ৩ 

৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 
- 
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সংন াজনী ৬: অর্ভন াগ প্রর্তকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্ ি-পর্রকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

কার্ যক্রমের 

সক্ষ্ত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যেম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যেম্পাদন 

সূচমকর 

োন 

প্রকৃি 

অজযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অজযন 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যোত্রা ২০২১-২০২২ 

অোধারণ 
অভি 

উত্তে 
উত্তে  

চলভি 

োন 

চলভি 

োমনর 

ভনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাভিষ্ঠাভনক 

ব্যবস্থাপনা 

 

 

৫ 

[১.১] অর্ভন াগ র্নষ্পর্ত্ত কর্ িকতিা (অর্নক) ও 

আর্পল কর্ িকতিার তথ্য ওনয়বসাইনট দত্রর্ার্সক 

র্ভর্ত্তনত হালনাগাদকরর্  

[১.১.১]  অভনক ও আভপল 

কে যকিযার িথ্য 

হালনাগাদকৃি এবং 

ওমেবোইমট আপমলািকৃি 

সংখ্যা 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

পভরবীক্ষ্ণ 

ও 

েক্ষ্েিাবৃভদ্ধ 

 

২০ 

[২.১] র্নর্দ িষ্ট সর্নয় অনলাইন/ অফলাইনন প্রাপ্ত 

অর্ভন াগ র্নষ্পর্ত্ত এবং র্নষ্পর্ত্ত সংক্রান্ত র্ার্সক 

প্রর্তনবদন উর্ধ্িতন কর্তিপে বরাবর ক্ষপ্ররর্   

[২.১.১] অর্ভন াগ র্নষ্পর্ত্তকৃত  % 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কর্ িকতিা/কর্ িিারীনদর অর্ভন াগ প্রর্তকার 

ব্যবস্থা এবং র্জআরএস সফটওয়যার র্বষয়ক 

প্রর্শের্ আনয়াজন 

[২.২.১] প্রর্শের্ আনয়ার্জত সংখ্যা 
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] তত্রোভেক ভিভত্তমি পভরবীক্ষ্ণ এবং 

তত্রোভেক পভরবীক্ষ্ণ প্রভিমবদন উর্ধ্যিন 

কর্তযপমক্ষ্র ভনকট সপ্ররণ 

[২.৩.১] তত্রোভেক 

প্রভিমবদন সপ্রভরি 

  

সংখ্যা 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অর্ভন াগ প্রর্তকার ব্যবস্থাপনা র্বষনয় 

ক্ষস্টকনহাল্ডারগনর্র সর্ন্বনয় অবর্হতকরর্ সভা  
[২.৪.১] সভা অনুর্ষ্ঠত সংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 
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সংন াজনী ৭: ক্ষসবা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত বাস্তবায়ন কর্ ি-পর্রকল্পনা, ২০২১-২০২২  

কার্ যক্রমের 

সক্ষ্ত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যেম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কে যে

ম্পাদন 

সূচমকর 

োন 

প্রকৃি 

অজযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অজযন 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যোত্রা ২০২১-২০২২ 

অোধার

ণ 

অভি 

উত্তে 
উত্তে 

চলভি 

োন 

চলভি 

োমনর 

ভনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাভিষ্ঠাভনক 

 

 

১0 

[১.১] ক্ষসবা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত 

পভরবীক্ষ্ণ কভেটির ভেদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 

[১.১.১] ভেদ্ধান্ত 

বাস্তবাভেি 
% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] ক্ষসবা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত দত্রর্ার্সক 

র্ভর্ত্তনত হালনাগাদকরর্   

[১.২.১] 

ওনয়বসাইনট  প্রর্ত 

দত্রর্ার্সনক 

হালনাগাদকৃত 

সংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

েক্ষ্েিা 

অজযন ও 

পভরবীক্ষ্ণ 

১5 

[২.১] ক্ষসবা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত র্বষয়ক  

প্রর্শের্ আনয়াজন  

 

[১.১.১] প্রর্শের্ 

আনয়ার্জত 

 

েংখ্যা 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সেবা প্রদান ভবষমে 

সেকমহাল্ডারগমণর েেন্বমে 

অবভহিকরণ েিা আমোজন 

[১.৩.১]  

অবর্হতকরর্ সভা 

অনুর্ষ্ঠত 

েংখ্যা 5 - - ২ ১ - - - 
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সংন াজনী ৮: তথ্য অর্িকার র্বষনয় ২০২১-২২ অর্ িবছনরর বার্ষ িক কর্ িপর্রকল্পনা  

 

কে যেম্পাদমনর 

সক্ষ্ত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যেম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যেম্পাদন 

সূচমকর 

োন 

প্রকৃি 

অজযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অজযন 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যোত্রা ২০২১-২০২২ 

অোধারণ 
অভি 

উত্তে 
উত্তে  

চলভি 

োন 

চলভি 

োমনর 

ভনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাভিষ্ঠাভনক ১০ 

[১.১] িথ্য অভধকার আইন 

অনুর্ােী ভনধ যাভরি েেমের 

েমে িথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] ভনধ যাভরি 

েেমের েমে িথ্য 

প্রদানকৃি 

% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

েক্ষ্েিা বৃর্দ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রনর্ার্দতভানব 

প্রকাশন াগ্য তথ্য হালনাগাদ 

কমর ওনয়বসাইনট প্রকাশ 

[১.2.১] হালনাগাদকৃত 

িথ্য ওনয়বসাইনট 

প্রকার্শত 

িাভরখ 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

[১.৩] বার্ষ িক প্রর্তনবদন প্রকাশ  
[১.3.১] বার্ষ িক 

প্রর্তনবদন প্রকার্শত  
তার্রখ  ০৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-

১১-

২০২১ 

১৫-

১২-

২০২১ 

- - 

[১.৪]  িথ্য অভধকার আইন, 

২০০৯ এর ৫ ধারা অনুোমর 

র্াবিীে িমথ্যর কযাটাগভর  

ও কযাটালগ তিভর/ 

হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  িমথ্যর 

কযাটাগভর  ও কযাটালগ 

প্রস্তুিকৃি/হালনাগাদকৃি 

িাভরখ ০৩   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

[১.৫] িথ্য অভধকার আইন ও 

ভবভধভবধান েম্পমকয 

জনেমচিনিা বৃভদ্ধকরণ 

[১.5.১]  প্রিার কা িক্রর্ 

সম্পন্ন 

কা িক্রনর্র 

েংখ্যা 
০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য অর্িকার র্বষনয় 

কে যকিযামদর প্রভশক্ষ্ণ 

আমোজন    

[১.6.১] প্রভশক্ষ্ণ 

আমোভজি 

প্রর্শেনর্র 

েংখ্যা  
০৩   ৩ ২ ১ - - 

 

 


