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মন্ত্রণালয় /সেভাগ/রানীয় প্রসিয়াবনর  নাম: মৎস্য ও প্রাসণিম্পদ মন্ত্রণালয় 

কার্ মক্রবমর নাম কম মিম্পাদন সূচক 

 

সূচবকর 

মান 

একক 

 

োস্তোয়বনর

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মেছবরর 

লক্ষযমাৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগসি পসরেীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  মন্তব্য 

লক্ষযমাৈা/ 

অজমন 

১ম 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪থ ম ককায়ার্ মার কমার্ 

অজমন 

অসজমি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাসিয়াসনক ব্যেস্থা………………………………..৮ 

 

১.১ ত্রনসিকিা কসমটির িভা   অনুসয়ি িভা ৪ িংখ্যা প্রশািন 

অনুসেভাগ 

৪ লক্ষযমাৈা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১     

১.২ ত্রনসিকিা কসমটির িভার সিদ্ধান্ত 

োস্তোয়ন  

সিদ্ধান্ত োস্তোয়ন ৪ % প্রশািন 

অনুসেভাগ 

১০০% লক্ষযমাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০%     

২. দক্ষিা ও ত্রনসিকিার উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

 

২.১ সুশািন প্রসিয়ার সনসমত্ত অংশীজবনর 

(stakeholders) অংশগ্রহবণ  িভা 

অনুসয়ি িভা ২ িংখ্যা প্রশািন 

অনুসেভাগ 

৪ লক্ষযমাৈা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১     

২.২ অংশীজবনর অংশগ্রহবণ  িভার 

সিদ্ধান্ত োস্তোয়ন 

সিদ্ধান্ত োস্তোয়ন ২ % প্রশািন 

অনুসেভাগ 

১০০% লক্ষযমাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০%     

২.৩ কম মকিমা-কম মচারীবদর অংশগ্রহবণ 

চাকসর িংক্রান্ত সেসভন্ন প্রসশক্ষণ আবয়াজন 

প্রসশক্ষণাথী ৩ িংখ্যা প্রশািন 

অনুসেভাগ 

১০০ লক্ষযমাৈা  ৫০ ৫০     

অজমন      

২.৪ কম মকিমা-কম মচারীবদর অংশগ্রহবণ 

সুশািন িংক্রান্ত প্রসশক্ষণ আবয়াজন 

প্রসশক্ষণাথী ৩ িংখ্যা প্রশািন 

অনুসেভাগ 

১০০ লক্ষযমাৈা  ৫০ ৫০     

অজমন      

৩. শুদ্ধাচার প্রসিয়ায় িহায়ক আইন/সেসি/নীসিমালা/ম্যানুবয়ল প্রণয়ন/িংস্কার/হালনাগাদকরণ ও প্রজ্ঞাপন/পসরপৈ জাসর………….১০ 

3.1 প্রাণি কল্যাি আইন, 2018 প্রণয়নকৃি 

আইন 

3 িাসরখ আইন অসিশাখা 30/6/20 লক্ষযমাৈা    30/6/20    

অজমন        

3.2 বাাংলাদেশ ভেদেণিনাণি কাউণিল 

আইন, 2019 প্রিয়ন 

প্রণয়নকৃি 

আইন 

3 িাসরখ আইন অসিশাখা 30/6/20 লক্ষযমাৈা    30/6/20    

অজমন        

3.3 হ্যাচািী ণবণিমালা, 2011 সাংদশািন িংবশাসিি 

সেসিমালা 

2 িাসরখ আইন অসিশাখা 31/3/20 লক্ষযমাৈা   31/3/20     

অজমন        

3.4 পশু জবাই ণবণিমালা, 2018 প্রণয়নকৃি 

সেসিমালা 

2 িাসরখ আইন অসিশাখা 30/6/20 লক্ষযমাৈা    30/6/20    

অজমন        

 



কার্ মক্রবমর নাম কম মিম্পাদন সূচক 

 

সূচবকর 

মান 

একক 

 

োস্তোয়বনর

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মেছবরর 

লক্ষযমাৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগসি পসরেীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  মন্তব্য 

লক্ষযমাৈা/ 

অজমন 

১ম 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪থ ম ককায়ার্ মার কমার্ 

অজমন 

অসজমি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪. ওবয়েিাইবর্ কিোেক্স হালনাগাদকরণ..................................৮ 

৪.১ কিো িংক্রান্ত কর্াল সি নস্বরিমূহ স্ব 

স্ব িথ্য োিায়বন দৃশ্যমানকরণ   

িথ্য োিায়বন 

দৃশ্যমানকৃি 

১ িাসরখ কপ্রাগ্রামার 30/9/19 লক্ষযমাৈা 30/9/19 30/12/19 30/3/20 30/6/20    

অজমন 30/9/19     

৪.২ স্ব স্ব ওবয়েিাইবর্ শুদ্ধাচার কিোেক্স 

হালনাগাদকরণ  

কিোেক্স 

হালনাগাদকৃি 

২ িাসরখ কপ্রাগ্রামার 15/10/19 লক্ষযমাৈা  15/10/19      

অজমন      

৪.৩ স্বপ্রবণাসদি িথ্য প্রকাশ সনবদ মসশকা 

হালনাগাদ কবর ওবয়েিাইবর্ প্রকাশ 

হালনাগাদকৃি 

সনবদ মসশকা 

ওবয়েিাইবর্ 

প্রকাসশি 

১ িাসরখ প্রশািন 

অনুসেভাগ ও 

কপ্রাগ্রামার 

31/12/19 লক্ষযমাৈা  31/12/19      

অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওবয়েিাইবর্ িথ্য অসিকার   

কিোেক্স হালনাগাদকরণ  

কিোেক্স 

হালনাগাদকৃি 

২ িাসরখ কপ্রাগ্রামার 15/10/19 লক্ষযমাৈা  15/10/19      

অজমন      

৪.৫ স্ব স্ব ওবয়েিাইবর্র অসভবর্াগ 

প্রসিকার ব্যেস্থা (GRS) কিোেক্স 

হালনাগাদকরণ 

ওবয়েিাইবর্ 

হালনাগাদকৃি 

২ িাসরখ কপ্রাগ্রামার 15/10/19 লক্ষযমাৈা  15/10/19      

অজমন      

৫. সুশািন প্রসিয়া……………………………..৬ 

 

৫.১ উত্তম চচ মার িাসলকা প্রণয়ন কবর 

মসন্ত্রপসরষদ সেভাবগ কপ্ররণ 

উত্তম চচ মার 

িাসলকা কপ্রসরি 

৩ িাসরখ প্রশািন 

অনুসেভাগ 

15/10/19 লক্ষযমাৈা  15/10/19      

অজমন      

৫.২ োংলাবদশ জািীয় সিসজর্াল 

আসকমবর্কচার-এর ক াকাল পবয়ন্ট ও 

সেকল্প ক াকাল পবয়ন্ট কম মকিমা সনবয়াগ 

ও ওবয়েিাইবর্ প্রকাশ 

ক াকাল পবয়ন্ট ও 

সেকল্প ক াকাল 

পবয়ন্ট কম মকিমা 

সনবয়াগকৃি ও 

ওবয়েিাইবর্ 

প্রকাসশি 

২ িাসরখ প্রশািন 

অনুসেভাগ ও 

কপ্রাগ্রামার 

30/9/19 লক্ষযমাৈা 30/9/19       

অজমন 30/9/19     

৫.৩ জনস্বাথ ম িংসিষ্ট িথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা 

প্রদান) সেসিমালা, ২০১৭-এর সেসি ৪ 

অনুিাবর “কিসজগবনবর্ি অস িার” 

সনবয়াগ ও ওবয়েিাইবর্ প্রকাশ 

“কিসজগবনবর্ি 

অস িার” 

সনবয়াগকৃি ও 

ওবয়েিাইবর্ 

প্রকাসশি 

১ িাসরখ প্রশািন 

অনুসেভাগ 

31/10/19 লক্ষযমাৈা  31/10/19      

অজমন      

৬. প্রকবল্পর কক্ষবৈ শুদ্ধাচার...........................৯ 

 

৬.১ প্রকবল্পর োসষ মক ক্রয় পসরকল্পনা 

অনুবমাদন 

অনুবমাসদি ক্রয় 

পসরকল্পনা 

২ িাসরখ প্রশািন 

পসরচালক 

31/8/19 লক্ষযমাৈা 31/8/19       

অজমন 31/8/19     



কার্ মক্রবমর নাম কম মিম্পাদন সূচক 

 

সূচবকর 

মান 

একক 

 

োস্তোয়বনর

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মেছবরর 

লক্ষযমাৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগসি পসরেীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  মন্তব্য 

লক্ষযমাৈা/ 

অজমন 

১ম 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪থ ম ককায়ার্ মার কমার্ 

অজমন 

অসজমি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৬.২ এসিসপ োস্তোয়ন অগ্রগসি অগ্রগসির হার ১ % প্রশািন 

পসরচালক 

100% লক্ষযমাৈা 20% 20% 20% 40%    

অজমন 20%     

৬.৩ মন্ত্রণালয়/সেভাগ/রানীয় প্রসিয়ান 

কর্তমক প্রকবল্পর োস্তোয়ন অগ্রগসি 

পসরদশ মন/ পসরেীক্ষণ 

দাসখলকৃি 

প্রসিবেদন 

৩ িংখ্যা কম মকিমা 120 লক্ষযমাৈা 30 30 30 30    

অজমন 30     

৬.৪. প্রকল্প পসরদশ মন/পসরেীক্ষণ 

প্রসিবেদবনর সুপাসরশ োস্তোয়ন 

োস্তোয়বনর হার ৩ % িংসিষ্ট 

প্রকল্প 

পসরচালক ও 

িংস্থা প্রিান 

60% লক্ষযমাৈা 60% 60% 60% 60%    

অজমন 60%     

৭. ক্রয়বক্ষবৈ শুদ্ধাচার...................৭ 

 

৭.১ সপসপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

সপসপআর ২০০৮-এর সেসি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ অথ ম েছবরর ক্রয়-

পসরকল্পনা  ওবয়েিাইবর্ প্রকাশ 

ক্রয়-পসরকল্পনা 

ওবয়েিাইবর্ 

প্রকাসশি 

৩ িাসরখ প্রশািন 

অনুসেভাগ 

30/9/19 লক্ষযমাৈা 30/9/19       

অজমন 30/9/19     

৭.২ ই-কর্ন্ডাবরর মাধ্যবম ক্রয় কার্ ম 

িম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাবর ক্রয় 

িম্পন্ন 

৪ % প্রশািন 

অনুসেভাগ 

60% লক্ষযমাৈা 10% 10% 20% 20%    

অজমন 10%     

৮. স্বচ্ছিা ও জোেসদসহ শসিশালীকরণ………………...১১ 

 

৮.১ স্ব স্ব কিো প্রদান প্রসিশ্রুসি 

(সিটিবজনস্ চার্ মার) োস্তোয়ন অগ্রগসি 

পসরেীক্ষণ 

োস্তোয়ন অগ্রগসি 

পসরেীক্ষণকৃি 

২ % প্রশািন 

অনুসেভাগ 

100% লক্ষযমাৈা 100% 100% 100% 100%    

অজমন 100%     

৮.২  শাখা/অসিশাখা ও 

আওিািীন/অিস্তন কার্ মালয় পসরদশ মন  

পসরদশ মন 

িম্পন্ন 

২ িংখ্যা মন্ত্রণালবয়র 

কম মকিমাগণ 

96 লক্ষযমাৈা 24 24 24 24    

 

 

অজমন 24     

৮.৩ শাখা/অসিশাখা ও 

আওিািীন/অিস্তন কার্ মালয়   পসরদশ মন 

প্রসিবেদবনর সুপাসরশ োস্তোয়ন 

পসরদশ মন 

প্রসিবেদবনর 

সুপাসরশ 

োস্তোসয়ি 

২ % িংসিষ্ট 

অসিশাখা/ 

অসিনস্ত 

িংস্থা প্রিান 

60% লক্ষযমাৈা 60% 60% 60% 60%    

অজমন 60%     

৮.৪ িসচোলয় সনবদ মশমালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নসথর কেসণ সেন্যািকরণ  

নসথ কেসণ 

সেন্যািকৃি 

২ % িংসিষ্ট শাখা 100% লক্ষযমাৈা 100% 100% 100% 100%    

 

 

 

অজমন 100%     



কার্ মক্রবমর নাম কম মিম্পাদন সূচক 

 

সূচবকর 

মান 

একক 

 

োস্তোয়বনর

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মেছবরর 

লক্ষযমাৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগসি পসরেীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  মন্তব্য 

লক্ষযমাৈা/ 

অজমন 

১ম 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪থ ম ককায়ার্ মার কমার্ 

অজমন 

অসজমি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮.৫ কেসণ সেন্যািকৃি নসথ সেনষ্টকরণ নসথ সেনসষ্টকৃি ৩ %   লক্ষযমাৈা 100% 100% 100% 100%   

 

 

 

অজমন 100%     

৯. শুদ্ধাচার িংসিষ্ট এেং দুনীসি প্রসিবরাবি িহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রম……………..১৫ (অগ্রাসিকার সভসত্তবি নুযনিম পাঁচটি কার্ মক্রম) 

 

৯.১ প্রসি সিন মাবি িকল 

কম মকিমা/কম মচারীবদর সনবয় শুদ্ধাচার 

সেষবয় মি সেসনময় এেং উদ্বুদ্ধকরণ িভা 

উদ্বুদ্ধকরণ িভা 

অনুসয়ি 

3 িংখ্যা প্রশািন 

অনুসেভাগ ও 

শুদ্ধাচার 

ক াকাল পবয়ন্ট 

4 লক্ষযমাৈা 1 1 1 1    

অজমন 1     

৯.২ সিসজর্াল পদ্ধসিবি একসদবনর 

মুরগীর োচ্চা আমদাসনর অনুমসি 

সিসজর্াল পদ্ধসিবি 

একসদবনর মুরগীর 

োচ্চা আমদাসনর 

অনুমসি প্রদানকৃি 

3 িাসরখ প্রশািন 

অনুসেভাগ ও 

শুদ্ধাচার 

ক াকাল পবয়ন্ট 

01/10/19 লক্ষযমাৈা  01/10/19      

অজমন      

৯.৩ মন্ত্রণালবয়র িকল অসিশাখা/ শাখায় 

রসক্ষি গাি ম  াইল হালনাগাদ 

গাি ম  াইল 

হালনাগাদকৃি 

3 % প্রশািন 

অনুসেভাগ 

100% লক্ষযমাৈা 30% 50% 75% 100%    

অজমন 30%     

9.4 ণেণিও কনফাদিদিি মাধ্যদম সণচব 

মদহ্ােয় কর্তকৃ উপদজলা মৎস্য/উপদজলা 

প্রাণিসম্পে কমকৃর্াৃদেি কার্কৃ্রম 

মণনেণিাং 

সভসিও কন াবরন্স 

অনুসয়ি 

3 িংখ্যা প্রশািন 

অনুসেভাগ 

4 লক্ষযমাৈা 1 1 1 1    

অজমন 1     

9.5 কম মকিমা/ কম মচারীবদর শুদ্ধাচার 

পুরস্কার সহবিবে সেবদশ কপ্ররণ  

সেবদশ কপ্ররণ 

িম্পাসদি 

3 িংখ্যা প্রশািন 

অনুসেভাগ 

16 লক্ষযমাৈা 4 4 4 4    

অজমন 4     

১০. শুদ্ধাচার চচ মার জন্য পুরস্কার প্রদান..............................৫ 

 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান 

 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ িাসরখ প্রশািন 

অনুসেভাগ 

31/5/20 লক্ষযমাৈা    31/5/20    

অজমন      

১০.২ আওিািীন/অিস্তন কার্ মালবয় 

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদাবনর সনসমত্ত 

৩২১১১০১ ককাবি অথ ম েরাদ্দ 

অথ ম েরাদ্দকৃি ২ িাসরখ োবজর্ 

অনুসেভাগ 

31/5/20 লক্ষযমাৈা    31/5/20    

অজমন      

১১. অথ ম েরাদ্দ....................................................................৩ 

১১.১ শুদ্ধাচার কম ম-পসরকল্পনায় অন্তমভুি 

সেসভন্ন কার্ মক্রম োস্তোয়বনর জন্য 

েরাদ্দকৃি অবথ মর আনুমাসনক পসরমাণ 

েরাদ্দকৃি অথ ম ৩ লক্ষ 

র্াকা 

োবজর্ 

অনুসেভাগ 

2 লক্ষ লক্ষযমাৈা 25,000 25,000 50,000 1,00,000    

অজমন 25,000     



কার্ মক্রবমর নাম কম মিম্পাদন সূচক 

 

সূচবকর 

মান 

একক 

 

োস্তোয়বনর

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মেছবরর 

লক্ষযমাৈা 

োস্তোয়ন অগ্রগসি পসরেীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  মন্তব্য 

লক্ষযমাৈা/ 

অজমন 

১ম 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪থ ম ককায়ার্ মার কমার্ 

অজমন 

অসজমি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১২. পসরেীক্ষণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১২.১ মন্ত্রণালয়/সেভাগ/রানীয় প্রসিয়ান 

কর্তমক প্রণীি                                          

জািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কম ম-পসরকল্পনা, 

২০১৯-২০ মসন্ত্রপসরষদ সেভাবগ দাসখল ও 

স্ব স্ব ওবয়েিাইবর্ আপবলািকরণ 

প্রণীি কম ম-

পসরকল্পনা 

দাসখলকৃি ও 

আপবলািকৃি 

২ িাসরখ প্রশািন 

অনুসেভাগ ও 

শুদ্ধাচার 

ক াকাল পবয়ন্ট 

03/7/19 লক্ষযমাৈা 03/7/19       

অজমন 03/7/19     

১২.২ সনি মাসরি িমবয় ত্রৈমাসিক 

পসরেীক্ষণ প্রসিবেদন মসন্ত্রপসরষদ সেভাবগ 

দাসখল ও স্ব স্ব ওবয়েিাইবর্ 

আপবলািকরণ 

ত্রৈমাসিক 

প্রসিবেদন 

দাসখলকৃি ও 

আপবলািকৃি 

২ িাসরখ প্রশািন 

অনুসেভাগ ও 

শুদ্ধাচার 

ক াকাল পবয়ন্ট 

 লক্ষযমাৈা 15/10/19 15/1/20 15/4/20 15/7/20    

অজমন 15/10/19     

১২.৩ আওিািীন দপ্তর/িংস্হা (প্রবর্াজয 

কক্ষবৈ) কর্তমক দাসখলকৃি জািীয় শুদ্ধাচার 

ককৌশল কম ম-পসরকল্পনা ও পসরেীক্ষণ  

প্রসিবেদবনর ওপর স িব্যাক প্রদান 

স িব্যাক 

িভা/কম মশালা 

অনুসয়ি 

1 িাসরখ প্রশািন 

অনুসেভাগ ও 

শুদ্ধাচার 

ক াকাল পবয়ন্ট 

1 লক্ষযমাৈা 07/7/19       

অজমন 07/7/19     

 

 

 

 

(কাসজ ওয়াসছ উসদ্দন) 

অসিসরি িসচে 

ও 

শুদ্ধাচার ক াকাল পবয়ন্ট 

মৎস্য ও প্রাসণিম্পদ মন্ত্রণালয় 

 


