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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

উপপিরচালক, উপপিরচালেকর কায ালয়,রংর

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  ৭৬৫৯১.৬৯  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;
• জেলেদর মাছ ধরা িনিষ মৗেম িবক জীিবকায়ন সহায়তার অভাব;
• অভয়াম াপন ও রণােবণ বা অল।

ভিবৎ পিরকনা:

সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার, 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 িনধ ারণ করা হেয়েছ:
• 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।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

রংর িবভােগ ১৪০  দশ নী মৎ খামার ও ৫৮ িবল নাস াির াপন, ২৫ ম. টন পানা মাছ অবকরণ এবং ২৫০ মৎ
খা সংা লাইেস দান ও নবায়ন;
দতা উয়েনর মােম কম সংান ির লে ৩৮০০ জন মৎচািষ/ফলেভাগী ও ২৫০ জন মৎ অিধদেরর
কম কতা/কম চারীেদর িশণ দান;
মাছ বাজারজাতকরেণর জ ০১ অনলাইন/াথ সার পিরচালনা করা এবং
এ সকল কায েমর মােম রংর িবভােগ ২০২২-২৩ অথ বছের মােছর উৎপাদন ৩.১৮ ল মিক টেন উীত করা, যা দেশর
জাতীয় অজেন সহায়ক িমকা পালন করেব।
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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,রংর

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. টকসই সংরণ ও বাপনার মােম মৎসেদর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা ি;
২. ািয়শীল মৎচাষ উয়ন ও বাপনা;
৩. মৎ ও মৎজাত পের মানিনয়েণর মােম অভরীণ ও আজািতক বাজাের িনরাপদ খা সরবরাহ এবং
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. মৎ আইন বাবায়ন;
৭. মৎচাষ ি ও সী-উইড চাষ ি সসারণ;
৮. মৎ খামার যািকীকরণ ও মৎ সাাই চইন উয়ন;
৯. মৎখা সংা লাইেস দান ও মৎ খা পরীা;
১০. হাচাির/মৎবীজ খামাের মানস মােছর র উৎপাদন;
১১. মৎচাষ বাপনা উয়েন পিরদশ ন ও পরামশ  দান;
১২. উম মৎচাষ অশীলন সিকত কায ম বাবায়ন;
১৩. কম কতা/কম চারীেদর দতা উয়ন িবষয়ক িশণ দান;
১৪. মৎচািষ, মৎজীবী মৎ িয়াকরণ সংিসহ অা ফলেভাগীেদর িশণ দান এবং
১৫. 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 ম.টন ২৭৭৭৭০ ২৯৭২১৪ ৩১৮০১৯ ৩৪০২৮০ ৩৬৪১০০
া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] টকসই
সংরণ ও
বাপনার
মােম
মৎসেদর
উৎপাদন ও
উৎপাদনশীলতা
ি;

২৫

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

সমি সংা ৫ ৪৮ ১২ ৫৮ ৫৫ ৫২ ৪৮ ৪৬ ৬০ ৬৫

[১.২] জলাশেয় পানা মাছ
অবকরণ

[১.২.১] অবত
পানার পিরমাণ

সমি
পিরমাণ
(ম.
টন)

৫ ৩৮.৭৯ ২৫.১০ ২৫ ২৩ ২২ ২১ ২০ ২৭ ৩০

[১.৩] জলাশয়িভিক
মৎজীবীেদর সংগত করা
ও পিরচালনা

[১.৩.১] সংগত
মৎজীবী দল

সমি সংা ৩ ০ ৬ ৮ ৭ ৬ ৫ ০ ১০ ১২

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

[১.৪.১] আেয়ািজত
সেচতনালক /উুকরণ
সভা

সমি সংা ৩ ০ ১১৬ ১৫০ ১৪০ ১৩২ ১২৬ ১২০ ১৬০ ১৭০

[১.৫] মােছর অভয়াম
াপন/রণােবণ

[১.৫.১] রণােবণত
মৎ অভয়াম

সমি সংা ৫ ৩২ ২৪ ৩৫ ৩৩ ৩১ ২৯ ২৭ ৩৭ ৪০

[১.৫.২] ািপত নন
মৎ অভয়াম

সমি সংা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[১.৬] মৎসদ উয়েন
আইন বাবায়ন

[১.৬.১] পিরচািলত
অিভযান

সমি সংা ৪ ১৪৯২ ৯৭৮ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ৯৫০ ১১০০

[২] ািয়শীল
মৎচাষ উয়ন
ও বাপনা;

২৫
[২.১] মৎচাষ ি
সসারণ

[২.১.১] ািপত দশ নী
খামার

সমি সংা ৫ ৫৮.০২ ২২৪ ১৪০ ১৩০ ১২২ ১১৬ ১১০ ১৫০ ১৬৫

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

সমি সংা ২ ০ ১১৪ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ২২০ ২৪০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৫:২১ া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৪, 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 ৭২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১১০ ১২৫

[২.১.৪] আেয়ািজত
সিমনার/ ওয়াকশপ

সমি সংা ২ ০ ০ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ০৪ ১০ ১২

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

সমি সংা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[২.২] সী-উইড চাষ ি
সসারণ (পাইলং)

[২.২.১] সসািরত সী-
উইড চাষ ি

সমি
আয়তন
(হ.)

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[২.৩] মৎ খামার
যািকীকরণ

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

সমি সংা ২ ০ ২০ ২৫ ২৩ ২২ ২১ ২০ ২৮ ৩২

[২.৪] মৎ সাাই চইন
উয়ন

[২.৪.১] তির/উয়নত
মৎ/িচংিড়
উৎপাদনকারীেদর সংগঠন

সমি সংা ১ ০ ৯৯ ১৭০ ১৬০ ১৫২ ১৪২ ১৩৫ ১৯০ ২১০

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

সমি সংা ১ ০ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ২ ৩

[২.৫] মৎ খা ও
উপকরণ বাপনা

[২.৫.১] দানত/
নবায়নত মৎখা
সংা লাইেস

সমি সংা ২ ০ ১৪৭ ২৫০ ২৩৬ ২২৪ ২১২ ২০০ ২৭৫ ৩০৫

[২.৫.২] পরীিত মৎ
খা ননা

সমি সংা ২ ১১৪ ১০০ ১০৪ ৯৮ ৯২ ৮৬ ৮০ ১১৫ ১২৫



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৫:২১ া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৪, 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
(জন)

৩ ১২৮৯১ ৯৯৮২ ১৩৪৬০ ১২৭৮৭ ১২১১৪ ১১৪৪১ ১০৭৬৮ ১৩৬০০ ১৩৮০০

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

[২.৭.১] উৎপািদত রর
পিরমাণ

সমি কিজ ৩ ০ ৩৯৪ ২৩৭৬ ২২০০ ২১০০ ২০০০ ১৯০০ ২৪০০ ২৪৩০

[৩] মৎ ও
মৎজাত পের
মানিনয়েণর
মােম
অভরীণ ও
আজািতক
বাজাের িনরাপদ
খা সরবরাহ
এবং

১০
[৩.১] উম মৎচাষ
অশীলন সিকত কায ম
বাবায়ন

[৩.১.১] িত িলফেলট /
কেলট / পাার

সমি সংা ৫ ০ ০১ ০১ ০ ০ ০ ০ ০২ ০৩

[৩.১.২] আেয়ািজত
উুকরণ/ সেচতনালক
সভা

সমি সংা ৫ ০ ০১ ০২ ০১ ০ ০ ০ ০৩ ০৪

[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
(জন)

৩ ০ ২১৭ ২৫০ ২৩৬ ২২৪ ২১২ ২০০ ২৭৫ ৩০৫

[৪.১.২] আেয়ািজত
িবেশষ লািন ং সশন

সমি সংা ২ ০ ০১ ০১ ০ ০ ০ ০ ০২ ০৩

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

[৪.২.১] িশণা
মৎচািষ, মৎজীবীসহ
অা ফলেভাগী

সমি
সংা
(জন)

৩ ১১৫৬৬ ৬৬১৮ ৩৭৯৪ ৩৫০০ ৩৩০০ ৩১০০ ২৯০০ ৪০০০ ৪২০০

[৪.৩] মৎজীবীেদর িবক
কম সংান ি

[৪.৩.১] সৃ
ফলেভাগী

সমি
সংা
(জন)

২ ০ ০ ১৭ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ২০ ২৫



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৫:২১ া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৪, 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 ১৫:২১ া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৪, ২০২২

আিম, উপপিরচালক, উপপিরচালেকর কায ালয়,রংর, 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,রংর-এর িনকট অীকার
করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

উপপিরচালক
উপপিরচালেকর কায ালয়,রংর

তািরখ

মহাপিরচালক
মৎ অিধদর

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইইউইউ ইিাল, আনিরেপােট ড এ আনেরেলেটড

২ এআইিজ অলটারেনভ ইনকাম জেনেরং

৩ এনিজও নন গভন েম অগ ানাইেজশন

৪ এফআইিকউিস িফশ ইেপকসন এ কায়ািল কোল

৫ এফএও ড এ এিকালচার অগ ানাইেজন

৬ এমওএফএল িমিনি অব িফশািরজ এ লাইভক

৭ এমিসএস মিনটিরং, কনোল এ সািভ েল

৮ এসিপএফ িসিফক ােথােজন ি

৯ িজিডিপ স ডেমিক ডা

১০ িডওএফ িডপাট েম অব িফশািরজ

১১ িবিবএস বাংলােদশ েরা অব াস

১২ িসিসআরএফ কাড অব কা ফর রসপনিসবল িফসািরজ
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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

[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] মৎচাষ ি 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] মৎচাষ ি 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 মৎ দরসহ; সময়কারী: িবভাগীয় মৎ
দর

জলা িভিক সমিত িতেবদন

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

[২.২] সী-উইড চাষ ি সসারণ (পাইলং) [২.২.১] সসািরত সী-উইড চাষ ি

[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
িবল নাস াির াপন ািপত িবল নাস াির জলা ও উপেজলা শাসন এবং ানীয় জনিতিনিধ অিফিশয়াল প, ইেমইল ও টিলেফািনক যাগােযাগ

জলাশয়িভিক মৎজীবীেদর সংগত করা ও
পিরচালনা

সংগত মৎজীবী দল জলা ও উপেজলা শাসন এবং ানীয় জনিতিনিধ অিফিশয়াল প, ইেমইল ও টিলেফািনক যাগােযাগ

মােছর অভয়াম াপন/রণােবণ রণােবণত মৎ অভয়াম
জলা ও উপেজলা শাসন, বাংলােদশ িলশ, বাংলােদশ আনসার এবং ানীয়
জনিতিনিধ

অিফিশয়াল প, ইেমইল ও টিলেফািনক যাগােযাগ

মৎসদ উয়েন আইন বাবায়ন পিরচািলত অিভযান
জলা ও উপেজলা শাসন, বাংলােদশ িলশ, বাংলােদশ আনসার এবং ানীয়
জনিতিনিধ

অিফিশয়াল প, ইেমইল ও টিলেফািনক যাগােযাগ



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৫:২১ া: ১৭ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৪, ২০২২

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



 

 

 
                    আ িলক/মাঠ পযােয়র কাযালেয়র জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক না, ২০২২-২০২৩ 

 
আ িলক/মাঠ পযােয়র কাযালেয়র নাম: উপপিরচালেকর কাযালয়, মৎ  অিধদ র, রং র িবভাগ, রং র 
 

কায েমর নাম কমস াদন 
চক 
 

চেকর 
মান 

একক 
 

বা বায়েনর 
দািয় া  

ি /পদ 

২০২২-২৩ 
অথবছেরর 
ল মা া 

বা বায়ন অ গিত পিরবী ণ, ২০২২-২০২৩  ম  
ল মা া/ 
অজন 

১ম 
কায়াটার 

২য় 
কায়াটার 

৩য় 
কায়াটার 

৪থ 
কায়াটার 

মাট 
অজন 

অিজত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
১. ািত ািনক ব া………………………………..... 

১.১    নিতকতা কিম র সভা আেয়াজন সভা 
আেয়ািজত 

২ সং া উপপিরচালক ৪  ল মা া ১ ১ ১ ১     
অজন      

১.২ নিতকতা কিম র সভার িস া  
বা বায়ন 

বা বািয়ত 
িস া  

৪ % ফাকাল 
পেয়  

১০০% ল মা া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজন      
১.৩ শাসন িত ার িনিম  অংশীজেনর 

(stakeholders) অংশ হেণ  
সভা 

অ ি ত সভা ৪ সং া ফাকাল 
পেয়  

৪  ল মা া ১ ১       ১ ১    
অজন      

১.৪ াচার সং া  িশ ণ আেয়াজন িশ ণ 
আেয়ািজত 

২ সং া 
 

উপপিরচালক
/ 

ফাকাল 
পেয়  

২  ল মা া - ১ ১   
 

  

অজন      
 

১.৫ কম-পিরেবশ উ য়ন ( া িবিধ 
অ সরণ/ ওএ ই  অেকেজা 
মালামাল িবন করণ/পির ার-
পির তা ি , মিহলােদর জ  

থক ওয়াশ েমর ব া ইত ািদ) 
(ক. মিহলােদর জ  থক ওয়াশ েমর 

ব া; 
(খ. অ েয়াজনীয় রাতন নিথ িবন করণ।) 
 

উ ত কম-
পিরেবশ 

৩ সং া 
ও 

তািরখ 

ফাকাল 
পেয়  

২  
৩০.০৯.২২ 
৩১.12.২২ 

 
 

ল মা া ৩০.০৯.২২ 
 

৩১.12.২২ 
 

- -    

অজন      



 

 
 

কায েমর নাম কমস াদন 
চক 
 

চেকর 
মান 

একক 
 

বা বায়েনর 
দািয় া  

ি /পদ 

২০২২-২৩ 
অথবছেরর 
ল মা া 

বা বায়ন অ গিত পিরবী ণ, ২০২২-২০২৩  ম  
ল মা া/ 
অজন 

১ম 
কায়াটার 

২য় 
কায়াটার 

৩য় 
কায়াটার 

৪থ 
কায়াটার 

মাট 
অজন 

অিজত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২. েয়র ে  াচার ........................................................................ 
২.১ ২০২২-২৩ অথ বছেরর য়-

পিরক না ওেয়বসাইেট কাশ 
য়-

পিরক না 
ওেয়বসাইেট 

কািশত 

৩ তািরখ উপপিরচালক   ৩১/০৭/২২ ল মা া ৩১/০৭/২২    
 

   

অজন   
 

   

৩. াচার সংি  এবং ন িত িতেরােধ সহায়ক অ া  কায ম…………….. (অ ািধকার িভি েত ১নংসহ নতম ৪  কায ম) 

৩.১ সবা দােনর ে  রিজ াের 
েদয় সবার িববরণ ও সবা 
হীতার  মতামত সংর ণ 

রিজ ার 
হালনাগাদ ত 

৮ % 
 

উপপিরচালক
/ ফাকাল 
পেয়  

10০% ল মা া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  
 

  

অজন      

৩.২ মৎ  অিধদ েরর রাজ /উ য়ন 
ক  খােতর আওতায় দশনী 

কায ম পিরদশন ও মিনটিরং 

দশনী কায ম 
পিরবী ণ ত 

৮ 
 

% 
 

উপপিরচালক
/ ফাকাল 
পেয়  

৫% ল মা া -  ২% ৩%  
 

  

অজন      

৩.৩ মৎ  অিধদ েরর রাজ /উ য়ন 
ক  খােতর আওতায় বা বািয়ত 
িশ ণ কায ম মিনটিরং 

িশ ণ 
কায ম 

পিরবী ণ ত 

৮ 
 

% 
 

উপপিরচালক
/ ফাকাল 
পেয়  

১০% 
 

ল মা া 
 

- 
 

২% ৫% ৩%    
 
 
 

অজন      

৩.৪ মৎ  অিধদ েরর রাজ /উ য়ন 
ক  খােতর আওতায় পানা 

অব ি  কায ম মিনটিরং 

পানা অব ি  
কায ম 

পিরবী ণ ত  

৮ % উপপিরচাল/ 
ফাকাল 
পেয়  

৫% ল মা া ৫% - - -  
 

  

অজন      

 
 



ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা ২০২২-২৩  

(র্াঠ পর্ যায়েি অরিয়েি জর্ন্) 

 

ক্রর্ 

 

কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যেম্পাদন 

 সূচক 

 

একক 

 

কর্ যেম্পাদন 

সূচয়কি র্ান 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অোধািণ উত্তর্ চলরি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা/য়েবা 

েহরজকিণ/রিরজটাইয়জশন বাস্তবােন 

[১.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা/য়েবা 

েহরজকিণ/রিরজটাইয়জশন বাস্তবারেি 

িারিখ ১০ ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ 

 

০২ [২.১] ই-নরিি ব্যবহাি বৃরি [২.১.১] ই-িাইয়ল ননাট রনষ্পরত্তকৃি % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

০৩ [২.১] িথ্য বািােন হালনাগাদকিণ [৩.১.১] িথ্য বািােন হালনাগাদকৃি েংখ্যা ১৫ ৪ ৩ ২    

০৪ [৪.১] ৪ি য রশল্পরবপ্লয়বি চযায়লঞ্জ 

নর্াকায়বলাে কিণীে রবষয়ে অবরহিকিণ 

েভা/কর্ যশালা আয়োজন 

[৪.১.১] ৪ি য রশল্পরবপ্লয়বি চযায়লঞ্জ নর্াকায়বলাে 

কিণীে রবষয়ে অবরহিকিণ েভা/কর্ যশালা 

আয়োরজি 

েংখ্যা ৫ ২ ১ -- 

 

০৫ [৫.১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা 

বাস্তবােন 

[৫.১.১] কর্ যপরিকল্পনা বাস্তবােন েংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ 

আয়োরজি 

েংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কর্ যপরিকল্পনাি অধ যবারষ যক স্ব-মূল্যােন 

প্ররিয়বদন উর্ধ্যিন কর্তযপয়ক্ষ্ি রনকট নপ্ররিি  

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

 

 



 

অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত কর্ মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

কার্ যক্রমেি 

ক্ষেত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যসম্পাদ

ন সূচমকি 

োন 

প্রকৃত 

অর্যন  

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অর্যন  

২০২১-২২ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধাি

ণ 

অরত 

উত্তে 
উত্তে  

চলরত 

োন 

চলরত োমনি 

রনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রোভিষ্ঠোভিক ১৪ 

[১.১] অভিয োগ ভিষ্পভি কর্ মকিমো 

(অভিক) ও আভিল কর্ মকিমোর িথ্য 

ওযেবসোইযে এবং ভিআরএস 

সফেওেযোযর (প্রয োিয ক্ষেযে) 

ত্রের্োভসক ভিভিযি হোলিোগোদকরণ 

[১.১.১] অরনক ও 

আরপল কে যকতযাি 

তথ্য ওযেবসোইযে 

ও ভিআরএস 

সফেওেযোযর 

হোলিোগোদকৃি/ 

আপমলাডকৃত 

সংখ্যো ৪   ৪ ৩    

[১.২] রনরদ যষ্ট সেমে 

অনলাইমন/অফলাইমন প্রাপ্ত 

অরিমর্াগ রনষ্পরত্ত 

[১.২.১] অভিয োগ 

ভিষ্পভিকৃি % ৭   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] অরিমর্াগ রনষ্পরত্ত সংক্রান্ত 

োরসক প্ররতমেদন ঊর্ধ্যতন কর্তযপে 

েিােি ক্ষপ্রিণ 

[১.৩.১] র্োভসক 

প্রভিযবদি ক্ষপ্রভরি % ৩   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

িভরবীেণ 

ও সের্িো 

অিমি 

১১ 

[২.১] ত্রত্রোরসক রিরত্তমত 

পরিেীেণ এেং ত্রত্রোরসক 

পরিেীেণ প্ররতমেদন ঊর্ধ্যতন 

কর্তযপমেি রনকট ক্ষপ্রিণ 

[২.২.১] ত্রের্োভসক 

প্রভিযবদি ক্ষপ্রভরি 
সংখ্যো ৩ - - ৪ ৩ ২ ১  

[২.২] কে যকতযা/কে যচািীমদি 

সর্ন্বযে অরিমর্াগ প্ররতকাি ব্যেস্থা 

এেং রর্আিএস সফটওেযাি 

রেষেক ক্ষসরেনাি/কে যশালা/ 

প্ররশেণ আমোর্ন 

[২.১.১]   

প্রভিেণ/ক্ষসরেনাি/

কে যশালা 

আযেোভিি 

 

সংখ্যো ৪ - - ২ ১ - - - 

[২.৩] অভিয োগ প্রভিকোর 

ব্যবস্থোিিো ভবষযে 

ক্ষেকযহোল্ডোরগযণর সর্ন্বযে 

অবভহিকরণ সিো আযেোিি 

[২.৩.১] 

অবভহিকরণ সিো 

আযেোভিি 

সংখ্যো ৪   ২ ১    

 



 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ মপতিকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

কার্ যক্রমেি 

সেত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যেম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যেম্পাদন 

সূচমকি 

োন 

প্রকৃি 

অর্যন  

২০২০-২১ 

প্রকৃি 

অর্যন  

২০২১-২২ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অোধাি

ণ 

অতি 

উত্তে 
উত্তে  

চলতি 

োন 

চলতি োমনি 

তনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাতিষ্ঠাতিক ১৮ 

[১.১] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি িংক্রান্ত পতিবীেণ 

কতেটি পুনর্ যঠন 

[১.১.১] কতেটি 

পুনর্ যঠিি িংখ্যা ৩   ৪ ৩ ২ ১  

[১.২] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি িংক্রান্ত পতিবীক্ষণ 

কতর্টিি িিাি তিদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

[১.৩.১] তেদ্ধান্ত 

বাস্তবাতয়ি এবং 

প্রতিমবদন সপ্রতিি 

% ৪   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষতয় 

আওিাধীি দপ্তি/িংস্থাি ির্ন্বতয় 

ত্রৈর্াতিক তিতিতি িিা আতয়াজি 

[১.২.১] িিা 

আতয়াতজি িংখ্যা ২   ৪ ৩ ২ ১  

[১.৪] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি হালিাগাদকিণ 

(আওিাধীি দপ্তি/িংস্থািহ) 

[১.৪.১] 

হালনার্াদকৃি িংখ্যা ৯   ৪ ৩ ২ ১  

িক্ষর্িা 

অজমি  
৭ 

[২.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষয়ক 

কে যশালা/প্রতশেণ/মেতেনাি 

আময়ার্ন 

[২.১.১] প্রতশেণ/ 

কর্ মশালা 

আতয়াতজি 

িংখ্যা ৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষতয় 

স্টেকতহাল্ডািগতণি ির্ন্বতয় 

অবতহিকিণ িিা আময়ার্ন 

[২.২.১]  

অবতহিকিণ িিা 

আতয়াতজি 

 

িংখ্যা ৪ - - ২ ১    

 



তথ্য অধিকার ধিষয়ে ২০২২-২৩ অর্ থিছয়রর িাধষ থক কর্ থপধরকল্পনা (সকল সরকাধর অধিয়সর জন্য প্রয় াজয)  

কর্ মসম্পাদনের 

ক্ষেত্র 
 

র্াে কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদে 

সূচক 
একক 

 

কর্ মসম্পাদে 

সূচনকর 

র্াে 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০20-

২1 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০২1-

২2 

লেযর্াত্রা ২০২2-২০২3 

অসাধারণ অতত উত্তর্ উত্তর্  চলতত র্াে 

চলতত 

র্ানের 

তেনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাততষ্ঠাতেক ৬ 

[১.১] তথ্য অতধকার আইে 

অনুর্ায়ী তেধ মাতরত সর্নয়র র্নে 

তথ্য প্রাতির আনেদে তেষ্পতত্ত 

 

[১.১.১] তেধ মাতরত সর্নয়র 

র্নে তথ্য প্রাতির আনেদে 

তেষ্পতত্ত 

 

% 0৬ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% - - 

 

সের্তা বৃধি 
1৯ 

[১.২] স্বতঃপ্রয় াধিতভায়ি 

প্রকাশয় াগ্য সকল তথ্য হালোগাদ 

কনর ওয়েিসাইয়ে প্রকাশ 

[১.2.১] হালনাগািকৃত তথ্য 

ওয়েিসাইয়ে প্রকাধশত 

তাতরখ 

 
০৪   

৩১-১২-২০২2 

ও 

৩০-০৬-২০২২ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

[১.৩] িাধষ থক প্রধতয়িিন প্রকাশ  
[১.3.১] তেধ মাতরত সর্নয় 

িাধষ থক প্রধতয়িিন প্রকাধশত  
তাধরখ  ০৩   ১৫-১০-২০২2 

৩১-১০-

২০২2 

৩০-১১-

২০২2 
- - 

[১.৪]  তথ্য অতধকার আইে, 

২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসানর 

র্ােতীয় তনথ্যর কযাটালগ ও 

ইেনেক্স তততর/ হালোগাদকরণ 

[১.4.১]  তনথ্যর কযাটালগ ও   

ইেনেক্স 

প্রস্তুতকৃত/হালোগাদকৃত 

তাতরখ ০৩   ৩১-১২-২০২2 
১৫-০১-

২০২3 

৩১-০১-

২০২3 
- - 

[১.৫] তথ্য অতধকার আইে ও 

তেতধতেধাে সম্পনকম র্েসনচতেতা 

বৃতিকরণ 

[১.5.১]  প্রচার কা থক্রর্ 

সম্পন্ন 
সংখ্যা ০৪   3 2 1 - - 

[১.৬] তথ্য অধিকার আইে, ২০০৯ 

ও এর তেতধর্ালা, প্রতেধাের্ালা, 

স্বতঃপ্রনণাতদত তথ্য প্রকাশ 

তেনদ মতশকাসহ সংতিষ্ট  ধিষয়ে 

কর্ মকতমা/কর্ মচারীনদর প্রতশেণ 

আনয়ার্ে    

[১.6.১] প্রতশেণ আনয়াতর্ত সংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] তথ্য অধিকার সংক্রান্ত 

প্রয়তযকটি ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

প্রধতয়িিন ধনি থাধরত সর্য়ে 

ওয়েিসাইয়ের তথ্য অধিকার 

সসিািয়ে প্রকাশ 

[১.৭.১] ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

প্রধতয়িিন ওয়েিসাইয়ের তথ্য 

অধিকার সসিািয়ে প্রকাধশত 

সংখ্যা ০2   ৪ ৩ ২ ১  

 


