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কম িসম্পােদনর সারব িক রচত্র  

(Overview of the Performance of the Department/Organization) 

 

সাম্প্রবতক অজমন, িযানলঞ্জ এিং ভবিষ্যৎ পবরকল্পনা 

সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রিান অজিনসমূহ 

 

কৃবষ বনভ মর িাংলানদনশর অর্ মননবতক উন্নয়নন র্ৎস্য ক্ষসক্টনরর অিদান অতযন্ত গুরুত্বপূর্ ম ও অনস্বীকা ম। িাংলানদশ অর্ মননবতক সর্ীো 

২০২০ অনু ায়ী ক্ষদনশর ক্ষর্াট বজবিবপ’র ৩.৫২ শতাংশ এিং কৃবষজ বজবিবপ’র এক-িতুর্ মাংনশর ক্ষিবশ (২৬.৩৭ শতাংশ) র্ৎস্যখানতর 

অিদান। আর্ানদর দদনবিন খানে প্রাবর্জ আবর্নষর প্রায় ৬০ ভাগ আনস র্াছ ক্ষর্নক। বিগত বতন অর্ মিছনর (২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ ও 

২০১৯-২০) ক্ষর্াট র্ৎস্য উৎপাদন বছল ৪২.৭৭, ৪৩.৮৪ ও ৪৫.০৩ লে ক্ষর্বিক টন। এছাড়া বিগত বতন অর্ মিছনর ৬৮৯৩৫.৪৫, 

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

দিনদবশক মুদ্রা অবজমত হনয়নছ। অভযন্তরীর্ মুক্ত জলাশনয় র্াছ উৎপাদন ও িদ্ধ জলাশনয় িাষকৃত র্াছ উৎপাদনন িাংলানদশ বিনে 

 র্াক্রনর্ ৩য় ও ৫র্ স্থান অবিকার কনরনছ (এফএও, ২০২০)। অভযন্তরীর্ মুক্ত জলাশনয় র্ানছর উৎপাদন বৃবদ্ধর হানর বিনে িাংলানদনশর 

অিস্থান বিতীয় (এফএও, ২০২০)। 

 

সর্স্যা এিং িযানলঞ্জসমূহ 

 ব্রুিস্টনকর অিেয়, গুর্গত র্ানসম্পন্ন ক্ষপানা, খাে ও অন্যান্য উপকরনর্র অপ মাপ্ততা; 

 জলািদ্ধতা, র্ানছর র্াইনেশন িািাপ্রাপ্ত হওয়া ও জীিনিবিত্রয হ্রাস; 

 পাবন প্রিাহ হ্রাস এিং পবল জর্ার কারনর্ র্ানছর প্রজনন ও বিিরর্নেত্র িািােস্ত হওয়া; 

 গলদা ও িাগদা িানষর ক্ষেনত্র গুর্গত র্ানসম্পন্ন ও ভাইরাসমুক্ত বপএল এিং র্ানসম্পন্ন খানের অভাি; 

 ক্ষজনলনদর র্াছ িরা বনবষদ্ধ ক্ষর্ৌসুনর্ বিকল্প জীবিকায়ন সহায়তার অভাি; এিং 

 সামুবদ্রক র্ৎস্যসম্পনদর র্জুদ বনর্ ময়, স্থাবয়ত্বশীল আহরর্ ও সুষ্ঠু ব্যিস্থাপনা। 

 

ভবিষ্যৎ পবরকল্পনা 

 

সরকানরর বনি মািনী ইশনতহার, ২০৪১ সানলর র্নে উন্নত-সমৃদ্ধ ক্ষদনশ উন্নীতকরর্ এিং এসবিবজ-এ উবিবখত লেযর্াত্রা অজমননর লনেয 

৮র্ পঞ্চিাবষ মক পবরকল্পনায় (২০২১-২০২৫) র্ৎস্য ক্ষসক্টনর অবজমতব্য প্রিান লেযসমূহ বনি মারর্ করা হনয়নছ: 

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

শতাংশ বৃবদ্ধ করা; 

 দদবনক র্ার্াবপছু র্াছ েহনর্র পবরর্ার্ ৬৪ োর্ বনবিত করা; 

 বহর্াবয়ত বিংবড়, র্াছ ও ভযালু অযানিি র্ৎস্যপণ্য রপ্তাবন ১.০০ লে ক্ষর্.টনন উন্নীতকরর্; 

 ক্ষিকার যুিক ও যুির্বহলানদর জন্য অবিকতর কর্ মসংস্থান সৃবষ্ট ও র্ৎস্যিানষ ২০-২৫ শতাংশ নারীর অংশেহর্ বনবিতকরর্; 

 র্ৎস্যিাবষ/র্ৎস্যজীিীনদর আয় ৩০ শতাংশ বৃবদ্ধকরর্; 

 আন্তজমাবতক িাজানর র্াছ ও বিংবড় সরিরানহর প্রবতটি িানপ উত্তর্ িাষ ব্যিস্থাপনা ও সরিরাহ ব্যিস্থা গনড় ক্ষতালা; এিং 

 সামুবদ্রক র্ৎস্যসম্পনদর সুষ্ঠু ব্যিস্থাপনা বনবিতকরনর্র জন্য গৃহীত পবরকল্পনা িাস্তিায়ন। 

 

২০২১-২২ অর্ মিছনরর সম্ভাব্য প্রিান অজমনসমূহ: 

 ক্ষদশব্যাপী ৮৫০০ টি প্রদশ মনী র্ৎস্য খার্ার, ৪৫০টি বিল নাস মাবর ও ১০টি নতুন র্ৎস্য অভয়াশ্রর্ স্থাপন এিং র্ৎস্য আহরনর্ 

বননয়াবজত ১৮০টি িাবর্বজযক র্ৎস্য িলানরর লাইনসন্স প্রদান ও নিায়ন; 

 দেতা উন্নয়ননর র্ােনর্ কর্ মসংস্থান সৃবষ্টর লনেয ১.২০ লে জন র্ৎস্যিাবষ ও ৩০০০ কর্ মকতমা/কর্ মিাবরনদর প্রবশের্ প্রদান; 

 র্ৎস্য ও র্ৎস্যজাত পনণ্যর ক্ষসফটি কম্প্ল্যানয়ন্স বনবিতকরনর্ ৮০০টি র্ৎস্য প্রবক্রয়াকরর্ কারখানা ও স্থাপনা এিং ৪৩০০টি 

কনসাইননর্ন্ট পবরদশ মন; এিং 

 এ সকল কা মক্রনর্র র্ােনর্ ২০২১-২২ অর্ মিছনর র্ানছর উৎপাদন ৪৬.৭৭ লে ক্ষর্বিক টনন উন্নীত করা। 
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প্রস্তাবনা 
 

সরকারর েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরি, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ জজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং 

সম্পদের যথাযথ ব্যবহার রনরিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়দনর লদক্ষে- 

 

 

উপপররচালক, মৎস্য অরিেপ্তর, রাংপুর রবভাগ, রাংপুর  

 

এবাং 

 

মহাপররচালক, মৎস্য অরিেপ্তর, রমনা, ঢাকা 

 

এর মদে ২০২১ সাদলর জুন মাদসর ২৪ তাররদে বারষ িক কম িসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হদলা। 

 

 

 

এ চুরিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 
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জসকশন ১ 

 

মৎস্য অরিেপ্তদরর রূপকল্প (Vision), অরভলক্ষে (Mission), কম িসম্পােদনর জক্ষত্র ও কায িাবরল 

 

১.১ রূপকল্প (Vision) 

মৎস্যজাত উৎস হদত প্রারণজ আরমদষর চারহো পূরণ, োররদ্র্ে রবদমাচন ও রপ্তারন আয় বৃরি। 

 

১.২ অরভলক্ষে (Mission) 

মৎস্য ও রচাংরিসহ অন্যান্য জলজসম্পদের স্থারয়ত্বশীল উৎপােন বৃরি কদর জেদশর পুরি চারহো পূরণ ও রপ্তারন আয় বৃরি এবাং অভীি 

জনদগাষ্ঠীর অাংগ্রহদণ উন্মুি জলাশদয়র সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মােদম এদক্ষত্র হদত প্রাপ্ত সুফদলর মােদম েররদ্র্ মৎস্যজীবী ও মৎস্যচারষ, 

তথা বাাংলাদেদশর আথ ি-সামারজক জক্ষদত্র কারিত উন্নয়ন সািন। 

 

১.৩ কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র 

১.৩.১ দপ্তর/সংস্থার কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র 

 

1. ক্ষটকসই সংরের্ ও ব্যিস্থাপনার র্ােনর্ র্ৎস্যসম্পনদর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃবদ্ধ; 

2. স্থাবয়ত্বশীল র্ৎস্যিাষ উন্নয়ন ও ব্যিস্থাপনা; 

3. র্ৎস্য ও র্ৎস্যজাত পনণ্যর র্ান বনয়ন্ত্রনর্র র্ােনর্ অভযন্তরীর্ ও আন্তজমাবতক িাজানর বনরাপদ খাে সরিরাহ; এিং 

4. দেতা উন্নয়ন ও কর্ মসংস্থাননর সুন াগ সৃবষ্ট। 

 

১.৩.২ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র 

 

1. সুশাসন ও সংস্কারমূলক কা মক্রনর্র িাস্তিায়ন ক্ষজারদারকরর্। 

 

১.৪ কায িাবরল (Functions) 
 

1. ভবল নাে যাভর স্থাপন;  

2. জলাশনয় ক্ষপানা র্াছ অিমুক্তকরর্; 

3. জলাশয়বভবত্তক র্ৎস্যজীিীনদর সংগঠিত করা ও পবরিালনা; 

4. র্ৎস্যজীিী/সূফলনভাগীনদর জলাশয় ব্যিস্থাপনা/ আইন প্রবতপালন বিষয়ক সনিতনতা সৃবষ্ট /উিুদ্ধুকরর্; 

5. র্ানছর অভয়াশ্রর্ স্থাপন/রের্ানিের্; 

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

7. র্ৎস্য খার্ার  াবন্ত্রকীকরর্ ও র্ৎস্য সাপ্লাই ক্ষিইন উন্নয়ন 

8. র্ৎস্যখাে সংক্রান্ত লাইনসন্স প্রদান ও র্ৎস্য খাে পরীো;  

9. র্ৎস্যিাষ ব্যিস্থাপনা উন্নয়নন পবরদশ মন ও পরার্শ ম প্রদান; 

10. হযািাবর/র্ৎস্যিীজ খার্ানর র্ানসম্পন্ন র্ানছর ক্ষরণু উৎপাদন; 

11. িছর ব্যাপী বিনশষ র্ৎস্য ক্ষসিা প্রদান; 

12. উত্তর্ র্ৎস্যিাষ অনুশীলন সম্পবকমত কা মক্রর্ িাস্তিায়ন; 

13. কর্ মকতমা/কর্ মিারীনদর দেতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রবশের্ প্রদান; 

14. র্ৎস্যিাবষ, র্ৎস্যজীিী র্ৎস্য প্রবক্রয়াকরর্ সংবিষ্টসহ অন্যান্য সুফলনভাগীনদর প্রবশের্ প্রদান; 

15. র্ৎস্য বিষয়ক কাবরগবর বশো িাস্তিায়ন; এিং  

16. র্ৎস্যজীিীনদর বিকল্প কর্ মসংস্থান সৃবষ্ট। 
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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 

সহদযাগী সাংস্থা 

মৎস্য অরিেপ্তরীয় 

ররদপার্ ি, রবরবএস, 

বাাংলাদেশ 

অথ িননরতক সমীক্ষা 

মাদছর উৎপােন বৃবি   মাছ উৎপােদনর পররমাণ জম.র্ন ২৬৭৪৩০ ২৯৯৫১৯ ৩৩২৪৬৬ ৩৬৫৭১৩ ৩৯৮৬২৭ স্থানীয় প্রশাসন, উন্নয়ন সহদযাগী 

সাংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল 

অরিেপ্তর।   

মৎস্য অরিেপ্তরীয় 

ররদপার্ ি, 

এফআরএসএস 

 

* সামরয়ক 
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সেকশন ৩:  কর্ মসম্পাদন পবরকল্পনা 

 

কর্ মসম্পাদন 

ক্ষেত্র 

ক্ষেনত্রর 

োন 

কা মক্রর্ কে যেম্পাদন সূচক গর্না পদ্ধবত একক কে যেম্পাদন 

সূচমকর 

োন 

 প্রকৃি অজযন 
লক্ষ্যোত্রা/বনর্ মায়ক 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 মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ (বিবি/আইন িারা বনি মাবরত দাবয়ত্ব অনু ায়ী, সনি মাচ্চ ৫টি)   

[১]  ক্ষটকসই 

সংরের্ 

ও 

ব্যিস্থাপনা

র র্ােনর্ 

র্ৎস্যসম্প

ক্ষদর 

উৎপাদন 

ও 

উৎপাদন

শীলতা 

বৃবদ্ধ 

25 [১.১]   ভবল নাে যাভর স্থাপন [১.১.১] স্থাভপি ভবল 

নাে যাভর 

সর্বষ্ট েংখ্যা 5 22.22 

ক্ষহ. 

24 

ক্ষহ. 

43 ৩৮ ৩৫ ৩২ ২৬ ৪৫ ৫০ 

[১.২]  জলাশমে সপানা োছ 

অবমুক্তকরণ 

[১.২.১] অবমুক্তকৃি 

সপানার পভরোণ 

সর্বষ্ট    সে.টন 5 40.46 ৩৮.৭৯ 2৫ ২৩ ২১ ১৯ ১৬ ৩০ ৩৫ 

[১.৩]  জলাশয়বভবত্তক র্ৎস্যজীিীনদর 

সংগঠিত করা ও পবরিালনা 

 [১.৩.১] সংগঠিত 

র্ৎস্যজীিী দল 

সর্বষ্ট েংখ্যা 2 - - 08 ০৭ ০৬ ০৫ ০৪ ১২ ১৫ 

  [১.৪] েৎস্যজীবী/সূফলমিাগীমদর 

জলাশে ব্যবস্থাপনা/ আইন 

প্রভিপালন ভবষেক েমচিনিা 

সৃভি /উদ্বুদ্ধুকরণ   

[১.4.১]  আমোভজি 

েমচিনামূলক /উদ্বুদ্ধুকরণ  

েিা 

সর্বষ্ট েংখ্যা 3 - - 150 ১৩৮ ১২৫ ১০৮ ৬৫ ১৮০ ২০০ 

[১.5]     োমছর অিোশ্রে 

স্থাপন/রক্ষ্ণামবক্ষ্ণ 

[১.5.১]  স্থাভপি নতুন েৎস্য 

অিোশ্রে  

সর্বষ্ট েংখ্যা 

 

- - - - - - - - - - 

[১.৫.২] রক্ষ্ণামবক্ষ্ণকৃি 

েৎস্য অিোশ্রে 

সর্বষ্ট েংখ্যা 

 

৫ 32 3২ 30 ২৮ ২৬ ২৩ ২০ ৩৩ ৩৫ 

[১.6] েৎস্যেম্পদ উন্নেমন আইন 

বাস্তবােন 

[১.6.১] পভরচাভলি 

অভির্ান 

সর্বষ্ট েংখ্যা 

 

৫ 1508 ১৪৯২ 1০০০ ৮৫০ ৭৫০ ৬৫০ ৫৫০ ১২০০ ১৩০০ 

[২]  স্থাবয়ত্বশীল 

র্ৎস্যিাষ 

উন্নয়ন ও 

ব্যিস্থাপনা 

25 

 

 

[২.১] র্ৎস্যিাষ প্রযুবক্ত সম্প্রসারর্ [২.১.১] স্থাবপত প্রদশ মনী 

খার্ার  

সর্বষ্ট েংখ্যা 5 54.99 

ক্ষহ. 

58.02 

ক্ষহ. 

750 ৬৫০ ৬২০ ৫৫০ ৫০০ ৭৭০ ৮০০ 

[২.১.২] আনয়াবজত র্াঠ 

বদিস/র্ত বিবনর্য় 

সভা/সনিতনতামূলক 

সভা/ পরার্শম বদিস 

সর্বষ্ট েংখ্যা 

 

2 - - 200 ১৭০ ১৫৫ ১৪৫ ১৩০ ২২০ ২৫০ 

[২.১.৩] আনয়াবজত র্ৎস্য 

ক্ষর্লা/ ঊদ্ভািনী ক্ষর্লা/ 

সর্বষ্ট েংখ্যা 

 

2 - - ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৭০ ১০৫ ১১০ 
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কর্ মসম্পাদন 

ক্ষেত্র 

ক্ষেনত্রর 

োন 

কা মক্রর্ কে যেম্পাদন সূচক গর্না পদ্ধবত একক কে যেম্পাদন 

সূচমকর 

োন 

 প্রকৃি অজযন 
লক্ষ্যোত্রা/বনর্ মায়ক 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 

র্ৎস্যিাবষ র যাবল 

[২.১.৪] আনয়াবজত 

ক্ষসবর্নার/ ওয়াকমশপ 

সর্বষ্ট েংখ্যা 2 - - 20 ১৭ ১৫ ১২ ১০ ২২ ২৫ 

[২.১.5] 

উৎপাবদত/সরিরাহ

কৃত এসবপএফ 

(SPF) বিংবড় 

বপএল 

সর্বষ্ট েংখ্যা 

(মকাটি) 

- - - - - - - - - - 

[2.2] সী-উইি িাষ প্রযুবক্ত সম্প্রসারর্ 

(পাইলটিং) 

[2.2.১] সম্প্রসাবরত সী-

উইি িাষ প্রযুবক্ত 

সর্বষ্ট আেিন 

(মহক্টর) 

- - - - - - - - - - 

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

িাবষর বনজ উনোনগ 

স্থাবপত  ন্ত্রপাবত 

সর্বষ্ট েংখ্যা 

 

২ - - 25 ২১ ১৮ ১৬ ১৪ ২৭ ৩০ 

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

েৎস্য/ভচংভি 

উৎপাদনকারীমদর 

েংগঠন  

সর্বষ্ট েংখ্যা 

 

১ - - ১৭০ ১৪৫ ১৩০ ১১৫ ১০০ ১৮০ ২০০ 

[২.৪.২] োছ 

বাজারজািকরমণর 

জন্য পবরচাভলি 

অনলাইন/মরাথ 

সেন্টামরর েংখ্যা 

সর্বষ্ট েংখ্যা 

 

1 - - ০১ - - - - ০২ ০৩ 

[২.৬]  েৎস্য খাদ্য ও উপকরণ 

ব্যবস্থাপনা 

 

[২.৬.১]প্রদানকৃত/নিায়নকৃ

ত র্ৎস্যখাে সংক্রান্ত 

লাইনসন্স  

সর্বষ্ট েংখ্যা 

 

2 - - 165 ১৫০ ১৩০ ১১২ ১০০ ১৭০ ১৮০ 

[২.৬.২] পরীভক্ষ্ি েৎস্য 

খাদ্য নমুনা 

সর্বষ্ট েংখ্যা 2 103 1১৪ 104 ৯৫ ৮৫ ৭৫ ৬৫ ১১০ ১১৫ 

[২.৭]    র্ৎস্যিাষ ব্যিস্থাপনা উন্নয়নন 

পভরদশ যন ও পরােশ য প্রদান 

[২.৭.১] পরােশ য প্রদানকৃি 

েৎস্যচাভষ 

সর্বষ্ট েংখ্যা 

(জন) 

2 1360৭ 12891    13440 ১১৮০০ ১০৬০০ ৯৫০০ ৮২০০ ১৪০০০ ১৫০০০ 

[২.৮]     হযািাবর/র্ৎস্যিীজ খার্ানর 

র্ানসম্পন্ন র্ানছর ক্ষরণু 

[২.৮.১] উৎপাবদত ক্ষরণুর 

পবরর্ার্ 

সর্বষ্ট      সে.টন 

 

2 - - 68 ৬০ ৫৫ ৪৫ ৪০ ৭০ ৭২ 
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কর্ মসম্পাদন 

ক্ষেত্র 

ক্ষেনত্রর 

োন 

কা মক্রর্ কে যেম্পাদন সূচক গর্না পদ্ধবত একক কে যেম্পাদন 

সূচমকর 

োন 

 প্রকৃি অজযন 
লক্ষ্যোত্রা/বনর্ মায়ক 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 

উৎপাদন 

[২.৯] িছর ব্যাপী বিনশষ র্ৎস্য ক্ষসিা 

প্রদান  

 

[2.৯.১]  প্রবত উপনজলায় 

প্রবত র্ানস ১টি  

ইউবনয়নন 

পবরিাবলত  পরার্শ ম 

ক্ষসিার বদন 

সর্বষ্ট েংখ্যা 

 

2 2১5 452 348 ৩১০ ২৭৫ ২৪৫ ২১০ - - 

[৩]  র্ৎস্য ও 

র্ৎস্যজাত 

পনণ্যর র্ান 

বনয়ন্ত্রনর্র 

র্ােনর্ 

অভযন্তরীর্ 

ও 

আন্তজমাবতক 

িাজানর  

বনরাপদ 

খাে 

সরিরাহ 

10 [৩.১]  উত্তর্ র্ৎস্যিাষ অনুশীলন 

সম্পবকমত কা মক্রর্ িাস্তিায়ন 

 

[৩.১.১] মুবদ্রত বলফনলট 

/ বুকনলট / ক্ষপাস্টার 

সর্বষ্ট েংখ্যা 

 

5 - - ০১ - - - - ০২ ০৩ 

[৩.১.২] আনয়াবজত 

উিুদ্ধুকরর্/ 

সনিতনামুলক সভা 

সর্বষ্ট েংখ্যা 

 

5 - - ০2 ০১ - - - ০৫ ০৭ 

[4]  দেতা 

উন্নয়ন ও 

কর্ মসংস্থানন

র সুন াগ 

সৃবষ্ট 

10 [৪.১] কে যকিযা/কে যচারীমদর দক্ষ্িা 

উন্নেন ভবষেক  প্রভশক্ষ্ণ প্রদান 

 

[৪.১.১] প্রভশক্ষ্ণপ্রাপ্ত 

কে যকিযা/ কে যচারী 

সর্বষ্ট েংখ্যা 3 - - 350 ৩০৫ ২৯০ ২৫০ ২০০ ৩৮০ ৪০০ 

[৪.১.2] আনয়াবজত 

বিনশষ লাবন মং ক্ষসশন  

সর্বষ্ট েংখ্যা 3 - - ০1 - - - - ০৩ ০৫ 

[৪.২] েৎস্যচাভষ, েৎস্যজীবী েৎস্য 

প্রভক্রোকরণ েংভিিেহ 

অন্যান্য সুফলমিাগীমদর 

প্রভশক্ষ্ণ প্রদান 

[৪.২.১] প্রভশক্ষ্ণপ্রাপ্ত 

েৎস্যচাভষ, 

েৎস্যজীবীেহ 

অন্যান্য সুফলমিাগী 

সর্বষ্ট েংখ্যা 

(জন) 

4 ১৪৫০৩ 11566 10000 ৮৫০০ ৭৫০০ ৬৫০০ ৫৫০০ ১২০০০ ১৪০০০ 
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কর্ মসম্পাদন 

ক্ষেত্র 

ক্ষেনত্রর 

োন 

কা মক্রর্ কে যেম্পাদন সূচক গর্না পদ্ধবত একক কে যেম্পাদন 

সূচমকর 

োন 

 প্রকৃি অজযন 
লক্ষ্যোত্রা/বনর্ মায়ক 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 

[৪.3] র্ৎস্য বিষয়ক কাবরগবর বশো 

িাস্তিায়ন 

[৪.3.১] েৎস্য 

অভধদপ্তরাধীন র্ৎস্য 

বিনপ্লার্া ইন্সটিটিউনট 

ভবতমকৃত বশোর্ী 

সর্বষ্ট েংখ্যা 

 

- - - - - - - - - - 

[৪.4] েৎস্যজীবীমদর ভবকল্প কে যেংস্থান 

সৃভি 

[৪.4.১] েম্পৃক্ত 

সুফলমিাগী 

সর্বষ্ট েংখ্যা 

 

- - - - - - - - - - 

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র (র্বন্ত্রপবরষদ বিভাগ কর্তমক বনি মাবরত) : “পভরভশি খ” দ্রিব্য 

সুশাসন ও 

সংস্কারমূলক 

কা মক্রনর্র 

িাস্তিায়ন 

ক্ষজারদারকরর্ 

৩০ ১) শুদ্ধািার কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন শুদ্ধািার কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ত 

 
 

10 
         

২) ই-গভন্যমান্স/ উদ্ভািন কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

ই-গভন্যমান্স/ উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ত 

 

 

10 

         

৩) তথ্য অবিকার কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

তথ্য অবিকার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ত 

  3          

৪) অবভন াগ প্রবতকার কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

অবভন াগ প্রবতকার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ত 

  4          

৫) ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ত 

  3          
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আরম উপপররচালক, মৎস্য অরিেপ্তর, রাংপুর রবভাগ, রাংপুর; মহাপররচালক, মৎস্য অরিেপ্তর, রমনা, ঢাকা এর রনকর্ 

অঙ্গীকার কররছ জয, এ চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন সদচি থাকব। 

 

 

আরম মহাপররচালক, মৎস্য অরিেপ্তর, রমনা, ঢাকা; উপপররচালক, মৎস্য অরিেপ্তর, রাংপুর রবভাগ, রাংপুর এর রনকর্ 

অঙ্গীকার কররছ জয, এ চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন রাংপুর রবভাগদক প্রদয়াজনীয় সহদযারগতা প্রোন করব। 

 

 

স্বাক্ষররত: 

 

 

 

 

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

উপপররচালক 

মৎস্য অরিেপ্তর, রাংপুর রবভাগ, রাংপুর। 

 

 

 

 

 

 

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

                তাররে 

 

 

 

 

 

 

 

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

মহাপররচালক 

মৎস্য অরিেপ্তর, বাাংলাদেশ। 

 

 

 

 

 

 

                 তাররে 

 

  



পৃষ্ঠা 12 

 

সাংদযাজনী-১: শব্দসাংদক্ষপ 

 

 

 

 

 

 

ক্রভেক 

নং 

শব্দেংমক্ষ্প ভববরণ 

1.  এআইবজ অলটারননটিভ ইনকার্ ক্ষজনননরটিং 

 

2.  এনবজও নন গভন মনর্ন্ট অগ মানাইনজশন 

 

3.  এফআইবকউবস বফশ ইন্সনপকসন এন্ড ক্ষকায়াবলটি কনরাল 

 

4.  এফএও ফুি এন্ড এবেকালিার অগ মানাইনজন 

 

5.  এর্ওএফএল বর্বনবি অি বফশাবরজ এন্ড লাইভস্টক 

 

6.  এসবপএফ ক্ষেবসবফক প্যানর্ানজন বি 

 

7.  বজবিবপ েস িনর্বস্টক প্রিাক্ট 

 

8.  বিওএফ বিপাট মনর্ন্ট অি বফশাবরজ 

 

9.  বিবিএস িাংলানদশ বুযনরা অি স্টযাটিসটিক্স 

 

10.  এফআরএসএস বফশাবরজ বরনসাস ম সানভ ম এন্ড স্টযাটিসটিক্স 
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সংন াজনী- ২: কর্ মসম্পাদন ব্যিস্থাপনা ও প্রর্ার্ক 

 

ক্র. 

নং 

কা মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূিকসমূহ িাস্তিায়নকারী অনুবিভাগ, অবিশাখা, শাখা লেযর্াত্রা অজমননর প্রর্ার্ক 

1.  [১.১] বিল নাস মাবর স্থাপন [১.১.১] স্থাবপত বিল নাস মাবর িাস্তিায়নকারীীঃ উপনজলা প মানয়র র্ৎস্য দপ্তরসমূহ 

সর্ন্বয়কারীীঃ বিভাগীয় র্ৎস্য দপ্তর 

 

উপনজলাবভবত্তক সর্বন্বত প্রবতনিদন  

2.  [১.২] জলাশনয় ক্ষপানা র্াছ অিমুক্তকরর্ [১.২.১] অিমুক্তকৃত ক্ষপানার পবরর্ার্ িাস্তিায়নকারীীঃ উপনজলা প মানয়র র্ৎস্য দপ্তরসমূহ 

সর্ন্বয়কারীীঃ বিভাগীয় র্ৎস্য দপ্তর 

উপনজলাবভবত্তক সর্বন্বত প্রবতনিদন  

3.  [১.৩] জলাশয়বভবত্তক র্ৎস্যজীিীনদর সংগঠিত 

করা ও পবরিালনা 

[১.৩.১] সংগঠিত র্ৎস্যজীিী দল িাস্তিায়নকারীীঃ উপনজলা প মানয়র র্ৎস্য দপ্তরসমূহ 

সর্ন্বয়কারীীঃ বিভাগীয় র্ৎস্য দপ্তর 

উপনজলাবভবত্তক সর্বন্বত প্রবতনিদন  

4.  [১.৪] র্ৎস্যজীিী/সূফলনভাগীনদর জলাশয় 

ব্যিস্থাপনা/ আইন প্রবতপালন বিষয়ক 

সনিতনতা সৃবষ্ট /উিুদ্ধুকরর্ 

[১.৪.১] আনয়াবজত সনিতনামূলক /উিুদ্ধুকরর্ 

সভা 

িাস্তিায়নকারীীঃ উপনজলা প মানয়র র্ৎস্য দপ্তরসমূহ 

সর্ন্বয়কারীীঃ বিভাগীয় র্ৎস্য দপ্তর 

উপনজলাবভবত্তক সর্বন্বত প্রবতনিদন  

5.  [১.৫] র্ানছর অভয়াশ্রর্ স্থাপন/রের্ানিের্ [১.৫.২] রের্ানিের্কৃত র্ৎস্য অভয়াশ্রর্  িাস্তিায়নকারীীঃ উপনজলা প মানয়র র্ৎস্য দপ্তরসমূহ 

সর্ন্বয়কারীীঃ বিভাগীয় র্ৎস্য দপ্তর 

রের্ানিের্কৃত অভয়াশ্রনর্র তাবলকা এিং এিং 

উপনজলাবভবত্তক সর্বন্বত প্রবতনিদন 

6.  [১.৬] র্ৎস্যসম্পদ উন্নয়নন আইন িাস্তিায়ন [১.৬.১] পবরিাবলত অবভ ান িাস্তিায়নকারীীঃ উপনজলা প মানয়র র্ৎস্য দপ্তরসমূহ 

সর্ন্বয়কারীীঃ বিভাগীয় র্ৎস্য দপ্তর 

 

উপনজলা ও ক্ষজলাবভবত্তক সর্বন্বত প্রবতনিদন  

7.  

 

[২.১] র্ৎস্যিাষ প্রযুবক্ত সম্প্রসারর্ 

[২.১.১] স্থাবপত প্রদশ মনী খার্ার িাস্তিায়নকারীীঃ উপনজলা প মানয়র র্ৎস্য দপ্তরসমূহ 

সর্ন্বয়কারীীঃ বিভাগীয় র্ৎস্য দপ্তর  

 

উপনজলাবভবত্তক সর্বন্বত প্রবতনিদন  

[২.১.২] আনয়াবজত র্াঠ বদিস/র্ত বিবনর্য় 

সভা/সনিতনতামূলক সভা/ পরার্শ ম বদিস 

িাস্তিায়নকারীীঃ উপনজলা প মানয়র র্ৎস্য দপ্তরসমূহ 

সর্ন্বয়কারীীঃ বিভাগীয় র্ৎস্য দপ্তর 

 

 উপনজলাবভবত্তক সর্বন্বত প্রবতনিদন  

[২.১.৩] আনয়াবজত র্ৎস্য ক্ষর্লা/ ঊদ্ভািনী ক্ষর্লা/ 

র্ৎস্যিাবষ র যাবল 

িাস্তিায়নকারীীঃ ক্ষজলা/ উপনজলা প মানয়র র্ৎস্য দপ্তরসমূহ 

সর্ন্বয়কারীীঃ বিভাগীয় র্ৎস্য দপ্তর 

 

উপনজলাবভবত্তক সর্বন্বত প্রবতনিদন  
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ক্র. 

নং 

কা মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূিকসমূহ িাস্তিায়নকারী অনুবিভাগ, অবিশাখা, শাখা লেযর্াত্রা অজমননর প্রর্ার্ক 

[২.১.৪] আনয়াবজত ক্ষসবর্নার/ ওয়াকমশপ িাস্তিায়নকারীীঃ ক্ষজলা/ উপনজলা প মানয়র র্ৎস্য দপ্তরসমূহ 

সর্ন্বয়কারীীঃ বিভাগীয় র্ৎস্য দপ্তর 

 

উপনজলা ও ক্ষজলাবভবত্তক সর্বন্বত প্রবতনিদন 

8.  [২.৩] র্ৎস্য খার্ার  াবন্ত্রকীকরর্ [২.৩.১] উন্নয়ন সহায়তা / িাবষর বনজ 

উনোনগ স্থাবপত  ন্ত্রপাবত 

িাস্তিায়নকারীীঃ উপনজলা প মানয়র র্ৎস্য দপ্তরসমূহ 

সর্ন্বয়কারীীঃ বিভাগীয় র্ৎস্য দপ্তর 

উপনজলাবভবত্তক সর্বন্বত প্রবতনিদন  

9.   [২.৪] র্ৎস্য সাপ্লাই ক্ষিইন উন্নয়ন [২.৪.১] দতবর/উন্নয়নকৃত র্ৎস্য/বিংবড় 

উৎপাদনকারীনদর সংগঠন 

িাস্তিায়নকারীীঃ উপনজলা প মানয়র র্ৎস্য দপ্তরসমূহ 

সর্ন্বয়কারীীঃ বিভাগীয় র্ৎস্য দপ্তর 

উপনজলাবভবত্তক সর্বন্বত প্রবতনিদন  

[২.৪.২] র্াছ িাজারজাতকরনর্র জন্য 

পবরিাবলত অনলাইন/নোর্ ক্ষসন্টানরর সংখ্যা 

িাস্তিায়নকারীীঃ উপনজলা প মানয়র র্ৎস্য দপ্তরসমূহ 

সর্ন্বয়কারীীঃ বিভাগীয় র্ৎস্য দপ্তর 

অনলাইন/নোর্ ক্ষসন্টানরর তাবলকা 

10.  [২.৬] র্ৎস্য খাে ও উপকরর্ ব্যিস্থাপনা [২.৬.১] প্রদানকৃত/নিায়নকৃত র্ৎস্যখাে সংক্রান্ত 

লাইনসন্স 

িাস্তিায়নকারীীঃ ক্ষজলা প মানয়র র্ৎস্য দপ্তরসমূহ 

সর্ন্বয়কারীীঃ বিভাগীয় র্ৎস্য দপ্তর 

 

ক্ষজলাবভবত্তক সর্বন্বত প্রবতনিদন 

[২.৬.২] পরীবেত খাে নমুনা িাস্তিায়নকারীীঃ ক্ষজলা প মানয়র র্ৎস্য দপ্তরসমূহ 

সর্ন্বয়কারীীঃ বিভাগীয় র্ৎস্য দপ্তর 

ক্ষজলাবভবত্তক সর্বন্বত প্রবতনিদন 

11.  [২.৭] র্ৎস্যিাষ ব্যিস্থাপনা উন্নয়নন পবরদশ মন 

ও পরার্শ ম প্রদান 

[২.৭.১] পরার্শ ম প্রদানকৃত র্ৎস্যিাবষ িাস্তিায়নকারীীঃ  উপনজলা প মানয়র র্ৎস্য দপ্তরসমূহ 

সর্ন্বয়কারীীঃ বিভাগীয় র্ৎস্য দপ্তর 

 উপনজলাবভবত্তক সর্বন্বত প্রবতনিদন  

12.  [২.৮] হযািাবর/র্ৎস্যিীজ খার্ানর র্ানসম্পন্ন 

র্ানছর ক্ষরণু উৎপাদন 

[২.৮.১] উৎপাবদত ক্ষরণুর পবরর্ার্ িাস্তিায়নকারীীঃ  ক্ষজলা/ উপনজলা প মানয়র র্ৎস্য দপ্তরসমূহ 

সর্ন্বয়কারীীঃ বিভাগীয় র্ৎস্য দপ্তর 

উপনজলা ও ক্ষজলাবভবত্তক সর্বন্বত প্রবতনিদন 

13.  [২.৯] িছর ব্যাপী বিনশষ র্ৎস্য ক্ষসিা প্রদান 

 

[২.৯.১] প্রবত উপনজলায় প্রবত র্ানস ১টি 

ইউবনয়নন পবরিাবলত পরার্শ ম ক্ষসিার বদন 

িাস্তিায়নকারীীঃ  উপনজলা প মানয়র র্ৎস্য দপ্তরসমূহ 

সর্ন্বয়কারীীঃ বিভাগীয় র্ৎস্য দপ্তর 

উপনজলা বভবত্তক সর্বন্বত প্রবতনিদন 

14.   [৩.১] উত্তর্ র্ৎস্যিাষ অনুশীলন সম্পবকমত 

কা মক্রর্ িাস্তিায়ন 

[৩.১.১] মুবদ্রত বলফনলট/বুকনলট 

/ক্ষপাস্টার/প্রকাশনা 

িাস্তিায়নকারীীঃ বিভাগীয়/ ক্ষজলা র্ৎস্য দপ্তরসমূহ 

সর্ন্বয়কারীীঃ বিভাগীয় র্ৎস্য দপ্তর 

 

মুবদ্রত বলফনলট, বুকনলট ও ক্ষপাস্টানরর বিিরর্সহ তাবলকা 

[৩.১.২] আনয়াবজত উিুদ্ধুকরর্/ িাস্তিায়নকারীীঃ  ক্ষজলা/ উপনজলা প মানয়র র্ৎস্য দপ্তরসমূহ সভায় উপবস্থবতর তাবলকা 
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ক্র. 

নং 

কা মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূিকসমূহ িাস্তিায়নকারী অনুবিভাগ, অবিশাখা, শাখা লেযর্াত্রা অজমননর প্রর্ার্ক 

সনিতনতামুলক সভা সর্ন্বয়কারীীঃ বিভাগীয় র্ৎস্য দপ্তর 

15.  

[৪.১] কর্ মকতমা/কর্ মিারীনদর দেতা উন্নয়ন 

বিষয়ক প্রবশের্ প্রদান 

 

[৪.১.১] প্রবশের্প্রাপ্ত কর্ মকতমা/ কর্ মিারী িাস্তিায়নকারীীঃ  ক্ষজলা/উপনজলা প মানয়র র্ৎস্য দপ্তরসমূহ 

সর্ন্বয়কারীীঃ বিভাগীয় র্ৎস্য দপ্তর 

 

 

 উপনজলা ও ক্ষজলাবভবত্তক সর্বন্বত প্রবতনিদন 

[৪.১.২] আনয়াবজত বিনশষ লাবন মং ক্ষসশন  িাস্তিায়নকারীীঃ বিভাগীয়/ ক্ষজলা র্ৎস্য দপ্তরসমূহ 

সর্ন্বয়কারীীঃ বিভাগীয় র্ৎস্য দপ্তর 

 

লাবন মং ক্ষসশননর অবফস আনদশ ও অংশেহর্কারীর হাবজরা 

16.  

 

[৪.২] র্ৎস্যিাবষ, র্ৎস্যজীিী র্ৎস্য 

প্রবক্রয়াকরর্ সংবিষ্টসহ অন্যান্য 

সুফলনভাগীনদর প্রবশের্ প্রদান 

[৪.২.১] প্রবশের্প্রাপ্ত র্ৎস্যিাবষ, র্ৎস্যজীিীসহ 

অন্যান্য সুফলনভাগী 

িাস্তিায়নকারীীঃ  উপনজলা প মানয়র র্ৎস্য দপ্তরসমূহ 

সর্ন্বয়কারীীঃ বিভাগীয় র্ৎস্য দপ্তর 

 উপনজলাবভবত্তক সর্বন্বত প্রবতনিদন 
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সংন াজনী ৩: অন্য অবফনসর সানর্ সংবিষ্ট কর্ মসম্পাদন সূিকসমূহ 

 

কা মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূিক ক্ষ সকল অবফনসর সানর্ সংবিষ্ট সংবিষ্ট অবফনসর সানর্ কা মক্রর্ 

সর্ন্বনয়র ক্ষকৌশল 

র্ানছর অভয়াশ্রর্ স্থাপন/রের্ানিের্ স্থাবপত/রের্ানিের্কৃত 

র্ৎস্য অভয়াশ্রর্ 

অভযন্তরীর্ সম্পদ বিভাগ/ অর্ ম র্ন্ত্রর্ালয়/ ভুবর্ 

র্ন্ত্রর্ালয়/িাংলানদশ পুবলশ/ র যাি/ বিভাগীয়, 

ক্ষজলা ও উপনজলা প্রশাসন 

অবফবশয়াল পত্র, ইনর্ইল ও 

ক্ষটবলনফাবনক ক্ষ াগান াগ 

র্ৎস্যসম্পদ উন্নয়নন আইন িাস্তিায়ন পবরিাবলত অবভ ান র্ন্ত্রী পবরষদ বিভাগ, স্বরাষ্ট্র র্ন্ত্রর্ালয়/ অর্ ম 

র্ন্ত্রর্ালয়/ ক্ষনৌিাবহনী/নকাস্টগাি ম/িাংলানদশ 

পুবলশ/ ক্ষনৌপুবলশ/ র যাি/নজলা ও উপনজলা 

প্রশাসন 

অবফবশয়াল পত্র, ইনর্ইল ও 

ক্ষটবলনফাবনক ক্ষ াগান াগ 
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পবরবশষ্ট খ 

র্বন্ত্রপবরষদ বিভাগ কর্তমক বনি মাবরত সুশাসনমূলক কর্ মপবরকল্পনাসমূহ 

সংন াজনী ৪-৮
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েংমর্াজনী ৪: 

                     আঞ্চবলক/মাঠ পর্ যামির কার্ যালমির জাতীয় শুিাচার জকৌশল কম ি-পররকল্পনা, ২০২১-২০২২  

 

আঞ্চবলক/মাঠ পর্ যামির কার্ যালমির নাম: উপপররচালদকর েপ্তর, মৎস্য অরিেপ্তর, রাংপুর রবভাগ, রাংপুর 

 

কা মক্রনর্র নার্ কর্ মসম্পাদন সূিক 

 

সূিনক

র র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়ননর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মিছনরর 

লেযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অেগবত পবরিীের্, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লেযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক্ষকায়াট মার 

২য় 

ক্ষকায়াট মার 

৩য় 

ক্ষকায়াট মার 

৪র্ ম 

ক্ষকায়াট মার 

ক্ষর্াট 

অজমন 

অবজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবতষ্ঠাবনক ব্যিস্থা………………………………..... 

১.১ দনবতকতা কবর্টির সভা আমোজন েিা আমোভজি ৪ সংখ্যা উপপবরিালক ৪ লেযর্াত্রা ১ ১ ১ ১     

অজমন      

১.২ দনবতকতা কবর্টির সভার বসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন 

িাস্তিাবয়ত বসদ্ধান্ত ৬ % ক্ষফাকাল 

পনয়ন্ট 

১০০% লেযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্রবতষ্ঠার বনবর্ত্ত অংশীজননর 

(stakeholders) অংশেহনর্  সভা 

অনুবষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা ক্ষফাকাল 

পনয়ন্ট 

৪ লেযর্াত্রা ১ ১       ১ ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার েংক্রান্ত প্রভশক্ষ্ণ আমোজন প্রভশক্ষ্ণ আমোভজি ২ েংখ্যা 

(জন) 

উপপবরিালক/ 

ক্ষফাকাল পনয়ন্ট 

৬০ জন লেযর্াত্রা - ২০ জন ২০ জন ২০ জন    

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পবরনিশ উন্নয়ন (স্বাস্থযবিবি 

অনুসরর্/টিওএন্ডইভূক্ত অনকনজা 

র্ালার্াল বিনষ্টকরর্/পবরস্কার-

পবরচ্ছন্নতা বৃবদ্ধ ইতযাবদ) 

(ক. সকল কর্ মকতমা ও কর্ মিারীর জন্য 

র্াস্ক ও স্যাবনটাইজার সরিরাহ। 

খ. অবফস ভিন জীিাণুনাশক বদনয় 

জীিাণুমুক্ত করা।) 

উন্নি কে য-পভরমবশ ৩ সংখ্যা 

ও 

তাবরখ 

ক্ষফাকাল 

পনয়ন্ট 

২ 

৩০.০৮.২১ 

০৮.১২.২১ 

 

 

লেযর্াত্রা ৩০.০৮.২১ 

 

০৮.১২.২১ - -    

অজমন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধািার ক্ষকৌশল 

কর্ মপবরকল্পনা, ২০২১-২২ ও দত্রর্াবসক 

পবরিীের্ প্রবতনিদন সংবিষ্ট 

র্ন্ত্রর্ালনয় দাবখল ও স্ব স্ব ওনয়িসাইনট 

আপনলািকরর্ 

কর্ মপবরকল্পনা  ও 

দত্রর্াবসক প্রবতনিদন 

দাবখলকৃত ও 

আপনলািকৃত 

৪ তাবরখ ক্ষফাকাল 

পনয়ন্ট 

৫ 

২০.০৬.২১ 

৩০.০৯.২১ 

৩১.১২.২১ 

৩১.০৩.২২ 

৩০.০৬.২২ 

লেযর্াত্রা ৩০.০৯.২১ ৩১.১২.২১ ৩১.০৩.২২ ৩০.০৬.২২    

অজমন      

অজমন      

১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং প্রদত্ত পুরস্কার ৩ িাভরখ উপপবরিালক ১৫.০৬.২২  লেযর্াত্রা ০ ০ ০ ১৫.০৬.২২    
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কা মক্রনর্র নার্ কর্ মসম্পাদন সূিক 

 

সূিনক

র র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়ননর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মিছনরর 

লেযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অেগবত পবরিীের্, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লেযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক্ষকায়াট মার 

২য় 

ক্ষকায়াট মার 

৩য় 

ক্ষকায়াট মার 

৪র্ ম 

ক্ষকায়াট মার 

ক্ষর্াট 

অজমন 

অবজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

পুরস্কারপ্রাপ্তমদর িাভলকা ওমেবোইমট 

প্রকাশ 

অজমন      

২.  আভথ যক ব্যবস্থাপনা উন্নেন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম িছনরর ক্রয়-

পবরকল্পনা  (প্রকনল্পর  অনুনর্াবদত 

িাবষ মক ক্রয় পবরকল্পনাসহ)  

ওনয়িসাইনট প্রকাশ 

ক্রয়-পবরকল্পনা 

ওনয়িসাইনট প্রকাবশত 

৪ তাবরখ উপপবরিালক   ৩১/০৭/২১ লেযর্াত্রা 

 

৩১/০৭/২১  

 

 

 

 

 

 

 

  

অজমন      

৩. শুদ্ধািার সংবিষ্ট এিং দুনীবত প্রবতনরানি সহায়ক অন্যান্য কা মক্রর্……………..২০ (অরাভধকার ভিভত্তমি ন্যযনিে পাঁচটি কার্ যক্রে) 

৩.১ মৎস্য অরিেপ্তদরর রাজস্ব/উন্নয়ন 

প্রকল্প োদতর আওতায় প্রেশ িনী কায িক্রম 

পররেশ িন ও মরনর্ররাং। 

 

পররেশ িন ও মরনর্ররাং ৪ েংখ্যা 

 

উপপবরিালক/

ক্ষফাকাল 

পনয়ন্ট 

10% লেযর্াত্রা - - ৫% ৫%    

অজমন      

৩.২  মৎস্য অরিেপ্তদরর রাজস্ব/উন্নয়ন 

প্রকল্প োদতর আওতায় বাস্তবারয়ত 

প্ররশক্ষণ কায িক্রম মরনর্ররাং। 

 

 

প্ররশক্ষণ কায িক্রম 

মরনর্ররাং 

৪ 

 

েংখ্যা 

 

উপপবরিালক/

ক্ষফাকাল 

পনয়ন্ট 

10% লেযর্াত্রা - ২% ৪% ৪%    

অজমন      

৩.৩ দপ্তমরর সরকাবর সম্পনদর তাবলকা 

হালনাগাদকরর্ ও র্বনটবরং 

 

তাবলকা 

হালনাগাদকরর্ 

৪ 

 

িাভরখ 

 

উপপবরিালক/

ক্ষফাকাল 

পনয়ন্ট  

৩০/০৯/২১ 

 

লেযর্াত্রা 

 

৩০/০৯/২১ 

 

- - -    

 

 

 

অজমন      

৩.৪ মৎস্য অরিেপ্তদরর রাজস্ব/উন্নয়ন 

প্রকল্প/স্থানীয় উদযাদগ উপকরণ রবতরণ 

মরনর্ররাং। 

উপকরণ রবতরণ 

মরনর্ররাং 

৪ 

 

েংখ্যা 

 

উপপবরিালক/

ক্ষফাকাল 

পনয়ন্ট 

১০% লেযর্াত্রা - ২% ৪% ৪%    

অজমন      

৩.৫ মৎস্য অরিেপ্তদরর রাজস্ব/উন্নয়ন 

প্রকল্প োদতর আওতায় জপানা অবমুরি 

কায িক্রম মরনর্ররাং। 

পবরদশ মন প্রবতনিদননর 

সুপাবরশ িাস্তিাবয়ত 

৪ % উপপবরিালক/ 

ক্ষফাকাল পনয়ন্ট 

10% লেযর্াত্রা ৫% - - ৫%    

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

 

 

ক্রর্  
কার্ যক্রে 

 

কে যেম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কে যেম্পাদন 

সূচমকর োন 

লক্ষ্যোত্রা ২০২১-২০২২ 

অোধারণ উত্তে চলভি োন 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] ই-নভথর ব্যবহার 

বৃভদ্ধ   

[১.১.১] ই-ফাইমল সনাট 

বনেবত্তকৃত 
% ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] িথ্য বািােন 

হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] িথ্য বািােমন 

েকল সেবা বক্স 

হালনাগাদকৃি 

হালনাগানদ

র েংখ্যা 
১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] বিবভন্ন প্রকাশনা ও 

তথ্যাবদ িথ্য বািােমন 

প্রকাবশত 

হালনাগানদ

র েংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গিন্যযান্স ও 

উদ্ভাবন কে যপভরকল্পনা 

বাস্তবােন  

[৩.১.১] কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন সংক্রান্ত প্রবশের্ 

আনয়াবজত  

প্রবশেনর্র 

সংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কে যপভরকল্পনার 

বাস্তবােন অরগভি 

পর্ যামলাচনা েংক্রান্ত েিা 

আমোভজি 

সভার 

েংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কে যপভরকল্পনার 

অধ যবাভষ যক স্ব-মূল্যােন 

প্রভিমবদন ঊর্ধ্যিন 

কর্তযপমক্ষ্র ভনকট সপ্রভরি 

িাভরখ ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ [৪.১] একটি উদ্ভাবনী 

ধারণা/ সেবা 

েহভজকরণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

কা মক্রর্ িাস্তিায়ন  

[৪.১.১] একটি উদ্ভাবনী 

ধারনা/ সেবা েহভজকরণ/ 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন কা মক্রর্ 

িাস্তিাবয়ত  

তাবরখ  ৫ ২৮/২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 
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সংন াজনী ৬: অবভন াগ প্রবতকার ব্যিস্থা সংক্রান্ত কর্ ম-পবরকল্পনা, 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 

ব্যিস্থাপনা 

 

 

৫ 

[১.১] অবভন াগ বনষ্পবত্ত কর্ মকতমা 

(অবনক) ও আবপল কর্ মকতমার তথ্য 

ওনয়িসাইনট দত্রর্াবসক বভবত্তনত 

হালনাগাদকরর্  

[১.১.১]  অভনক ও 

আভপল কে যকিযার িথ্য 

হালনাগাদকৃি এবং 

ওমেবোইমট 

আপমলাডকৃি 

হালনাগানদর 

সংখ্যা 

 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পভরবীক্ষ্ণ ও 

েক্ষ্েিাবৃভদ্ধ 

 

২০ 

[২.১] বনবদ মষ্ট সর্নয় অনলাইন/ 

অফলাইনন প্রাপ্ত অবভন াগ বনষ্পবত্ত এিং 

বনষ্পবত্ত সংক্রান্ত র্াবসক প্রবতনিদন 

উর্ধ্মতন কর্তমপে িরাির ক্ষপ্ররর্   

[২.১.১] অবভন াগ 

বনষ্পবত্তকৃত  
% 

৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কর্ মকতমা/কর্ মিারীনদর অবভন াগ 

প্রবতকার ব্যিস্থা এিং বজআরএস 

সফটওয়যার বিষয়ক প্রবশের্ আনয়াজন 

[২.২.১] প্রবশের্ 

আনয়াবজত 

প্রবশেনর্র 

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 

  প্রবতনিদন 

ক্ষপ্ররনর্র 

সংখ্যা 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অবভন াগ প্রবতকার ব্যিস্থাপনা 

বিষনয় ক্ষস্টকনহাল্ডারগনর্র সর্ন্বনয় 

অিবহতকরর্ সভা  

[২.৪.১] সভা অনুবষ্ঠত 
সভার 

সংখ্যা 
৪ - - ২ ১  - - 
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সংন াজনী ৭: ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত িাস্তিায়ন কর্ ম-পবরকল্পনা, 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 

 

 

১০ 

[১.১] ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত 

পভরবীক্ষ্ণ কভেটির ভেদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 

[১.১.১] ভেদ্ধান্ত 

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

[১.২] ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত 

দত্রর্াবসক বভবত্তনত 

হালনাগাদকরর্   

[১.২.১] 

ওনয়িসাইনট  

প্রবত দত্রর্াবসনক 

হালনাগাদকৃত 

হালনাগানদর 

সংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

েক্ষ্েিা 

অজযন ও 

পভরবীক্ষ্ণ 

১৫ 

[২.১] ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত 

বিষয়ক  প্রবশের্ আনয়াজন  

 

[২.১.১] প্রবশের্ 

আনয়াবজত 

 

প্রবশেনর্র 

েংখ্যা 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সেবা প্রদান ভবষমে 

সেকমহাল্ডারগমণর েেন্বমে 

অবভহিকরণ েিা আমোজন 

[২.২.২]  

অিবহতকরর্ সভা 

অনুবষ্ঠত 

সভার 

েংখ্যা 
5 - - ২ ১ - - - 
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সংন াজনী ৮: তথ্য অবিকার বিষনয় ২০২১-২২ অর্ মিছনরর িাবষ মক কর্ মপবরকল্পনা  

 

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 

অন্যর্ােী ভনধ যাভরি েেমের 

েমে িথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] ভনধ যাভরি 

েেমের েমে িথ্য 

প্রদানকৃি 

% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

েক্ষ্েিা বৃবদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রনর্াবদতভানি 

প্রকাশন াগ্য তথ্য 

হালনাগাদ কমর 

ওনয়িসাইনট প্রকাশ 

[১.2.১] হালনাগাদকৃত 

িথ্য ওনয়িসাইনট 

প্রকাবশত 

িাভরখ 

 
০৩   ৩১-১২-২০২১ ১০-০১-২০২২ ২০-০১-২০২২ ৩১-০১-২০২২ - 

[১.৩] িাবষ মক প্রবতনিদন 

প্রকাশ  

[১.3.১] িাবষ মক 

প্রবতনিদন প্রকাবশত  
তাবরখ  ০৩   ১৫-১০-২০২১ ১৫-১১-২০২১ ১৫-১২-২০২১ - - 

[১.৪]  িথ্য অভধকার 

আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা 

অন্যোমর 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 মক্রর্ সম্পন্ন 

কা মক্রনর্র 

েংখ্যা 
০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য অবিকার 

বিষনয় কে যকিযামদর 

প্রভশক্ষ্ণ আমোজন    

[১.6.১] প্রভশক্ষ্ণ 

আমোভজি 

প্রবশেনর্র 

েংখ্যা  
০৩   ৩ ২ ১ - - 

 


