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মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

২০১৮-১৯ অথ বছের জাতীয় িজিডিপেত মৎ খােতর অবদান ৩.৬১%, িষজ িজিডিপেত অবদান ২৫.৩০%; ির হার ৬.২৯% এবং
জাতীয় িজিডিপেত ািণসদ খােতর অবদান ১.৫৩%, িষজ িজিডিপ’ত অবদান ১৩.৪৬% এবং ির হার ৩.৪৭%। মৎ উৎপাদেন
মাগত ির ফেল অভরীণ  জলাশেয় মাছ উৎপাদেনর ে বাংলােদশ িবে ৩য় ও ব জলাশেয় চাষত মাছ উৎপাদেন ৫ম ান
অিধকার কেরেছ। িবগত ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ২০১১৮-১৯, অথ বছের মৎ উৎপাদন িছল যথােম ৪১.৩৪, ৪২.৭৭ ও ৪৩.৮৪ ল মিক
টন; মাংেসর উৎপাদন িছল ৭১.৫৪, ৭২.০৬ ও ৭৫.১৪ ল মিক টন; েধর উৎপাদন িছল ৯২.৮৩, ৯৪.০১ ও ৯৯.২৩ ল মিক টন এবং
িডেমর  উৎপাদন  িছল  ১৪৯৩,  ১৫৫২  ও  ১৭১১  কা।  দিনক  মাথািপ  মাছ  হেণর  পিরমাণ  (৬০  াম)  ি  পেয়  ৬২.৬  াম-এ  উীত
হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ বছর শেষ মাংস, ধ ও িডেমর জন িত াতা বেড় যথােম ১২৪.৯৯ াম/িদন, ১৬৫.০৭ িম.িল/িদন ও ১০৩.৮৯
/বছর এ উীত হেয়েছ। মা ইিলশ রা, জাটকা সংরণ, িতকর জাল ংেস কিং অপােরশন পিরচালনার ফেল ইিলেশর একক ওজন ও
মাট উৎপাদন সািতক বছরসেহ ি পেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

মা  ইিলশ  ও  জাটকা  সংরণ  করা,  অৈবধ  জােলর  বহার  ব  করা,  ণগত  মানস  মৎ/িচংিড়র  পানা  াি,  মৎ আবাসল  ও
জীবৈবিচ সংরণ, সািক সেদর টকসই বাপনা, উত জােতর িসেমন এবং মানস মৎ ও প খাের অলতা, খাের
উ, জলবা পিরবতেনর ভাব ইতািদ মৎ ও ািণসদ উয়েন ধান ধান িতবক। তাছাড়া বা ও কািভড-১৯ মহামািরসহ
অা মহামাির চােল িহেসেব কাজ কের।

ভিবৎ পিরকনা:

সম পবািষ ক পিরকনা অযায়ী জনিত মাছ, মাংস, ধ ও িডেমর চািহদা যথােম ৬০ াম/িদন, ১২০.০০ াম/িদন ২৫০.০০
িম.িল/িদন ও ১০৪/বছর রেণর লে এ মণালয়
কাজ কেরেছ। অম পবািষ ক পিরকনা ড়া হওয়ার পর তা অসরণব ক নন পিরকনা হণ করা হেব। ণগত মানস
মৎ/িচংিড়র পানা উৎপাদন ও সরবরাহ, সািক মৎসেদর মদ িনপণ, মাংস ও  উৎপাদন ির জ িম জনন কায ম
সসারেণর  মােম  গ-মিহেষর  জাত  উয়ন,  পখাের  এবং  ািণজাত  খাের  মান  িনয়ন  গেবষণাগার  াপন  করা  হেব।  মৎ  ও
ািণজাত পের বখীকরণ, ড সফ িনিতকরণ এবং কােটল ইনের বা বতন। বা ও মহামািরর সমেয় মৎ ও ািণজাত
পের উৎপাদন ও বাজারজাতকরেণ কোল ম াপন ও অা উোগ হণ করা হেব। এ সকল পিরকনা টকসই উয়ন অভী ২০৩০
বাবায়েনও সহায়ক হেব।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

মৎ ও মৎজাত পের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা িেত ৫৭৭ হর দশ নী খামার াপন, ৩৪০ হর আবাসল উয়ন
এবং১৬০ হর িবল নাস াির াপন করা;
২১ কা এসিপএফ িচংিড় পানা উৎপাদন ও িবতরণ এবং মৎ িবষয়ক ৩  আইন/িবিধমালা/নীিতমালা ণয়ন;
৪৪ ল মাা িসেমন উৎপাদন, ২৮ কা ৫০ ল ডাজ কা উৎপাদন ও ৫০০ একর ঘাসচাষ দশ নী াপন;
মানবসদ  উয়েন  ১৩২০৫০  জন  মৎচািষ/মৎজীবী/ফলেভাগীেক  এবং  ২১৫০০০  জন  খামাির  ও  মাংস  িয়াকারীেক
িশণ দান;
মণালয় কক উপেরা কাজসহ পিরদশ ন/তদারিক এবং
উপেরা কাযমসহ বাবায়েনর মােম বছর শেষ যথােম ৪৬.৮৭ ল ম:টন মাছ, ৮১.৮০ ল ম:টন মাংস, ১১৭.৭৫ ল
ম:টন ধ এবং ২০৩৭ কা িডম উৎপাদন সব হেব।



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ২৪, ২০২০ ১৫:০২ া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

া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-

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মৎ ও ািণসদ মণালয়-এর দািয়ে িনেয়ািজত মাননীয় মীর
িতিনিধ িহসােব সিচব, মৎ ও ািণসদ মণালয়

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০২০ সােলর সের মােসর ১৭ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

সকেলর জ িনরাপদ, পয া ও মানসত ািণজ আিমষ িনিতকরণ।

১.২ অিভল (Mission)
মৎ ও ািণজ পের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা ি এবং  সংেযাজেনর মােম ািণজ আিমেষর চািহদারণ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. টকসই সংরণ ও বাপনার মােম মৎসেদর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা ি
২. িনরাপদ মৎ ও মৎজাত প এবং ািণ ও ািণজাত প অভরীণ বাজাের িবপণন ও রািনেত সহায়তা
৩. গবািদপ-পািখর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা ি
৪. মানবসদ উয়ন ও কম সংােনর েযাগ ি

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

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

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. মৎ ও ািণসদ সংা আইন, িবিধমালা ও নীিতমালা ণয়ন, হালনাগাদ করা এবং আইনগত কাঠােমা ঢ়করণ;
২. মৎ, গবািদপ ও হস-রিগর রাগ িতেরাধ ও িনয়ণ;
৩. মাছ, মাংস, ধ ও িডেমর উৎপাদন ি করা;
৪. মৎ, গবািদপ ও হস-রিগর ি উয়ন;
৫. মৎ, গবািদপ ও হস-রিগর কৗিলতািক ণাণ সংরণ ও জাত উয়ন;
৬. গবািদপ -পািখর িম জনন সসারণ:
৭. মৎ, গবািদপ থেক উৎপািদত পের ণগতমান িনিতকরণ এবং রািনেত সহায়তা;
৮. মৎ ও ািণসদ উয়েন ু বাপনা, গেবষণা কায ম ও মানবসদ উয়ন; এবং
৯. অভরীণ, উপলীয় ও সািক মৎসেদর সংরণ ও বহাপনা।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

মাথািপ মাছ হেণর পিরমাণ
ি

মাথািপ মাছ হেণর
পিরমাণ

ওজন (াম/িদন) ৬২.৫৮ ৬৩.০০ ৬৪.০০ ৬৫.০০ ৬৬.০০
িম মণালয়, পািনসদ মণালয়, িষ
মণালয়, িবএফআরআই, উয়ন সহেযাগী
সংা

মৎ অিধদরীয় িতেবদন,
িবিবএস, বাংলােদশ অথ ৈনিতক
সমীা

মৎ ও মৎজাত পের
রািনর মােম রািন আয়
ি

রািন আয়
মান (কা
টাকা)

৪৩০৯.৯৪ ৪৭০০.০০ ৪৮৫০.০০ ৫০০০.০০ ৫১০০.০০
বািণজ মণালয়, রািন উয়ন েরা,
ােজন ড এেপাট াস  এেসািসেয়শন,
উয়ন সহেযাগী সংা

মৎ অিধদরীয় িতেবদন,
িবিবএস, রািন উয়ন েরা

ধ উৎপাদন ি জনিত েধর াতা ওজন (িমিল/িদন) ১৬৫.০৭ ১৬৭.০০ ১৭০.৮৯ ১৭১.০০ ১৭৬.০০
িবএলআরআই, িমিভটা, উয়ন সহেযাগী
সংা

ািণসদ অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন, িবিবএস, বাংলােদশ
অথ ৈনিতক সমীা

মাংস উৎপাদন ি
জনিত মাংেসর
াতা

ওজন (াম/িদন) ১২৪.৯৯ ১২৫.৫০ ১২৬.০০ ১২৭.০০ ১২৭.৫০ িবএলআরআই, উয়ন সহেযাগী সংা
ািণসদ অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন, বাংলােদশ অথ ৈনিতক
সমীা

িডম উৎপাদন ি
জনিত িডেমর
াতা

সংা/বছর ১০৩.৮৯ ১০৬.০০ ১০৮.৫৩ ১১০.০০ ১১০.৫০ িবএলআরআই, উয়ন সহেযাগী সংা
ািণসদ অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন, বাংলােদশ অথ ৈনিতক
সমীা

জাতীয় রািনেত ািণসদ
পের আয় ি

রািন আয়
মান (কা
টাকা)

৪৫০০.০০ ৪৭০০.০০ ৪৮৫০.০০ ৫০০০.০০ ৫১০০.০০
বািণজ মণালয়, রািন উয়ন েরা,
উয়ন সহেযাগী সংা

রািন উয়ন েরা ও বাংলােদশ
াংক এর িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ২৪, ২০২০ ১৫:০২ া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

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



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ২৪, ২০২০ ১৫:০২ া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

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

২২

[১.১] দশ নী খামার
াপন ও মণালয় কক
পিরদশ ন

[১.১.১] পিরদশ নত
দশ নী খামার

সমি সংা ৩ ২০ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৫ ২৪ ২৬

[১.১.২] ািপত
দশ নী খামার

সমি
আয়তন
(হর)

১ ৫৬৫.৭৬ ৫৫৫.৬৩ ৫৭৭ ৫৫০ ৫৩০ ৫১০ ৫০০ ৫৮০ ৫৯০

[১.২] মৎ আবাসল
উয়ন ও মণালয়
কক পিরদশ ন

[১.২.১] পিরদশ নত
মৎ আবাসল

সমি সংা ২ ২ ১৬ ১৪ ১৩ ১২ ১০ ১৬ ১৮

[১.২.২] উয়নত
মৎ আবাসল

সমি
আয়তন
(হর)

১ ৩৬৮.৮১ ৩১৩.৩৬ ৩৪০ ৩২০ ৩০০ ২৮০ ২৭০ ৩৬০ ৩৫০

[১.৩] িবল নাস াির াপন
ও মণালয় কক
পিরদশ ন

[১.৩.১] পিরদশ নত
িবল নাস াির

সমি সংা ২ ২ ১২ ১০ ০৮ ০৭ ০৬ ১২ ১৪

[১.৩.২] ািপত িবল
নাস াির

সমি
আয়তন
(হর)

১ ১৬৭.৪৫ ১৫৬.৩২ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১৭০ ১৭০

[১.৪] িবমান অভয়াম
রণােবণ ও নন
অভয়াম াপন এবং
পিরদশ ন

[১.৪.১] পিরদশ নত
মৎ অভয়াম

সমি সংা ২ ৬ ১২ ১০ ০৮ ০৭ ০৬ ১৪ ১৪

[১.৪.২] িবমান
অভয়াম
রণােবণ ও নন
ািপত অভয়াম

সমি সংা ১ ১৭৭ ১৮৭ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫৫ ২০০ ২০৫

[১.৫] মা ইিলশ রা
কায ম, জাটকা
সংরণ, িতকর জাল
ংেস কিং অপােরশন
ইতািদেত িবেশষ দািয়
পালন

[১.৫.১] মা ইিলশ
রা কায ম,
জাটকা সংরণ,
িতকর জাল ংেস
কিং অপােরশেন
দািয় পালনত
কম কতা

সমি সংা ৩ ৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১৪ ২০ ২০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ২৪, ২০২০ ১৫:০২ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.৬] সািক মৎ
জিরেপর জ জ
পিরচালনা ও মণালয়
কক জ পিরদশ ন

[১.৬.১] মণালয়
কক পিরদশ নত
জ

সমি সংা ২ ১ ১ ১

[১.৬.২] সািদত
জ

সমি সংা ১ ৫ ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৭

[১.৭] বািণিজক মৎ
লােরর লাইেস
দান/নবায়ন ও
মণালয় কক কায ম
পিরদশ ন

[১.৭.১] বািণিজক
লােরর লাইেস
দান কায ম
পিরদশ ন

সমি সংা ২ ২ ১ ২ ২

[১.৭.২]
দান/নবায়নত
বািণিজক লােরর
লাইেস

সমি সংা ১ ১৭৫ ১৯১ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫০ ১৯০ ১৯৫



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ২৪, ২০২০ ১৫:০২ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২] িনরাপদ
মৎ ও
মৎজাত প
এবং ািণ ও
ািণজাত প
অভরীণ
বাজাের িবপণন
ও রািনেত
সহায়তা

২১

[২.১] িসিফক
ােথােজন ি
(এসিপএফ) িচংিড় পানা
উৎপাদন ও সরবরােহর
মােম িনরাপদ িচংিড়
উৎপাদন ি করা

[২.১.১] পিরদশ নত
এসিপএফ িচংিড়
হাচাির

সমি সংা ২ ২ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[২.১.২] উৎপািদত ও
িবতরণত এসিপএফ
িচংিড় পানা (িপএল)

সমি
সংা
(কা)

১ ১৫ ২১ ১৯ ১৭ ১৫ ১৫ ২২.৫০ ২৩.৫০

[২.২] ািণসদ
অিধদর কক
গবািদপ ও পাি
খামার রিজেশন
দান/নবায়ন এবং
মণালয় কক পিরদশ ন

[২.২.১] পিরদশ নত
গবািদ/পাি খামার

সমি সংা ৩ ১১ ২০ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ২২ ২৪

[২.২.২] রিজেশন
দান/নবায়নত
গবািদ খামার

সমি সংা ১ ৯৮৫ ১৯০৩ ২০০০ ১৯০০ ১৮০০ ১৭৫০ ১৭০০ ২১০০ ২২০০

[২.২.৩] রিজেশন
দান/নবায়নত
পাি খামার

সমি সংা ১ ৬৮০ ১০৫৭ ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ১১০০ ১২০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ২৪, ২০২০ ১৫:০২ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.৩] িনরাপদ ও
আিনক পিতেত মৎ
অবতরণ ও অভরীণ
বাজাের সরবরাহ এবং
মণালয় কক পিরদশ ন

[২.৩.১] পিরদশ নত
মৎ অবতরণ ক

সমি সংা ২ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৬

[২.৩.২] কাাই লক
ও অা অবতরণ
কে অবতরণত
মাছ

সমি ম: টন ১ ২৫১৭৮ ২৩৭৬২ ২৪০০০ ২৩৮৮০ ২৩৮২৫ ২৩৭৬২ ২২০০০ ২৫৭০০ ২৬৪০০

[২.৪] আইন, িবিধমালা
ও নীিতমালা ণয়ন

[২.৪.১] সািক
মৎ আইন ২০২০

তািরখ তািরখ ২ ৩১.০৫.২১ ৩০.০৬.২১

[২.৪.২] মৎ ও
মৎপ (পিরদশ ন
ও মানিনয়ণ) আইন
২০২০

তািরখ সংা ২ ৩১.০৫.২১ ৩০.০৬.২১

[২.৪.৩] প জবাই
ও মাংেসর
মানিনয়ণ িবিধমালা

তািরখ সংা ২ ৩১.০৫.২১ ৩০.০৬.২১

[২.৫] মৎ ও
ািণসেদর ওপর
ববর অবদান শীষ ক
সসন পিরকনা ণয়ন
ও মিডউেল অ ির
জ মণালেয়র
আওতাধীন দর/সংার
িশণ কে রণ

[২.৫.১] ববর
অবদান শীষ ক সসন
ণয়ন ও রণ

তািরখ তািরখ ৪ ৩১.১০.২০ ৩০.১১.২০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ২৪, ২০২০ ১৫:০২ া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩] গবািদপ-
পািখর উৎপাদন
ও
উৎপাদনশীলতা
ি

২০

[৩.১] গবািদপর জাত
উয়েন িসেমন উৎপাদন
ও মণালয় কক
পিরদশ ন

[৩.১.১] পিরদশ নত
িসেমন উৎপাদন
ক

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[৩.১.২] ািণসদ
অিধদর কক
উৎপািদত িসেমন

সমি
মাা
(ল)

১ ৪৪.৫১ ৪৩.৭৯ ৪৪.০০ ৪৩.৬০ ৪৩.৩০ ৪৩.০০ ৪২.৫০ ৪৪.০০ ৪৫.০০

[৩.২] িম জনন
সসারণ ও মণালয়
কক তদারিক

[৩.২.১] িম
জনন কায ম
তদারিক

সমি সংা ২ ১২ ১০ ০৮ ০৭ ০৬ ১২ ১২



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ২৪, ২০২০ ১৫:০২ া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩.২.২] িম
জনেনর সংা

সমি
সংা
(ল)

১ ৪১.২৮ ৩৯.০০ ৩৮.৫০ ৩৮.২০ ৩৮.০০ ৩৭.৫০ ৪০.০০ ৪২.০০

[৩.৩] সরকাির খামাের
এক িদেনর হস-রিগর
বাা ও সরকাির  ও
গবািদ খামাের বার
উৎপাদন এবং মণালয়
কক পিরদশ ন

[৩.৩.১]
পিরদশ নত হস-
রিগর হাচাির এবং
 ও গবািদ খামার

সমি সংা ৩ ৬ ১৬ ১৪ ১২ ১১ ১০ ১৬ ১৬

[৩.৩.২] উৎপািদত
এক িদেনর হস-
রিগর বাা

সমি
সংা
(ল)

১ ৫২.৭৬ ৩৫.৫২ ৪০.০০ ৩৮.০০ ৩৬.০০ ৩৪.০০ ৩২.০০ ৪২.০০ ৪৪.০০

[৩.৩.৩] সরকাির
খামাের উৎপািদত
বার

সমি সংা ১ ৬৩৩ ৬৫০ ৬৪০ ৬৩০ ৬২০ ৬০০ ৬৬৫ ৬৮০

[৩.৪] ঘাস চাষ
সসারেণ দশ নী
াপন এবং মণালয়
কক পিরদশ ন

[৩.৪.১] ঘাসচাষ
দশ নী পিরদশ ন

সমি সংা ৩ ৭ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২৪ ২৪

[৩.৪.২] ািপত
ঘাসচাষ দশ নী

সমি
আয়তন
(একর)

১ ৯৭৭.৮৩ ৬১০৩.০৪ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ৫৫০০ ৬০০০

[৩.৫] গবািদ-প ও
হস-রিগর কা
উৎপাদন ও মণালয়
কক পিরদশ ন

[৩.৫.১]
পিরদশ নত কা
উৎপাদন ক

সমি সংা ২ ১ ২ ১ ২ ২

[৩.৫.২] উৎপািদত
কা

সমি
মাা
(কা)

১ ২৭.৫২ ২৩.৪৯ ২৮.৫০ ২৭.৫০ ২৬.৫০ ২৫.৫০ ২৫.০০ ৩০.০০ ৩২.০০

[৩.৬] ভেটিরনাির
াকস ক পিরদশ ন

[৩.৬.১]
পিরদশ নত
াকস ক

সমি সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ৬ ৬



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ২৪, ২০২০ ১৫:০২ া: ১৪ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৪] মানবসদ
উয়ন ও
কম সংােনর
েযাগ ি

১২

[৪.১] মৎ ও
ািণসদ সের মানব
সদ উয়েন িশণ
দান

[৪.১.১] িশণা
মৎচািষ,
মৎজীবী ও অা
ফলেভাগী

সমি
সংা
(ল)

১ ১.৩১৪৩১ ০.৯৮৪৪৭ ১.৩২০৫০ ১.২৯৯৫০ ১.২৭৮৫০ ১.২৫৭৫০ ১.২৩৬৫০ ১.৩৪ ১.৩৫

[৪.১.২] িশণা
খামাির ও মাংস
িয়াকারী

সমি
সংা
(ল)

১ ১.৭৮৯৪৮ ১.৭৭৭৯৩ ২.১৫ ১.৯৩ ১.৭১ ১.৪৯ ১.২৭ ২.২৭ ২.৩৯

[৪.২] মণালেয়র
আওতাধীন দরসেহর
িশেণ িশক ও
অিতিথ িহেসেব
অংশহণ

[৪.২.১]
অংশহণত
িশণ

সমি সংা ৩ ৬ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১৪ ২২ ২২

[৪.৩] মণালেয়র অধীন
চলমান উয়ন কসহ
পিরদশ ন

[৪.৩.১] পিরদশ নত
চলমান উয়ন ক

সমি সংা ৩ ২৬ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৭ ২৫ ৪০ ৪০

[৪.৪] মণালেয়র
আওতাধীন দর
পিরদশ ন

[৪.৪.১] পিরদশ নত
দর

সমি সংা ৩ ১৩৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ১০০ ১০০

[৪.৫] সািক মৎ
সদ আহরেণ মিরন
িফশািরজ একােডিম
কক িডী দান
কায ম তদারিক

[৪.৫.১] িডী দান
কায ম তদারিক

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ২৪, ২০২০ ১৫:০২ া: ১৫ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক
কম সাদন ি
(এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সমি সংা ২ ৯ ১২ ১১ ১২ ১২

[১.১.২] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

সমি সংা ১ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪

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

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ৪ ৪

[১.৩] অিভেযাগ
িতকার বা িবষেয়
সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

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

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ৪ ৪



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ২৪, ২০২০ ১৫:০২ া: ১৬ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

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

গড় % ২ ৭০ ৮০ ৭০ ৬০ ৮০ ৮০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১ ১৫-০২-২০২২ ১৫-০২-২০২২

[২.৩] সবা সহিজকরণ
[২.৩.১] এক নন
সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ১ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১ ২৫-০২-২০২২ ২৫-০২-২০২২

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ২ ৬১ ৪০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৫০ ৫০

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

সমি জনঘা ১ ৫ ৪ ৫ ৫

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সমি সংা ১ ১ ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ২৪, ২০২০ ১৫:০২ া: ১৭ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক
ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বাািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ৮০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)
বাবায়ন

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

মিত % ২ ৮০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.২.২] ক
বাবায়ন সংা
আইএমইিড’র পািরশ
বাবািয়ত

মিত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[৩.৩.১]
িপীয়/িপীয়
সভায় উপািপত
অিডট আপি

মিত % ১ ৪০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০ ৮০

[৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

মিত % ১ ২০ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৫০ ৫০

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ২৪, ২০২০ ১৫:০২ া: ১৮ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

আিম,  সিচব,  মৎ  ও  ািণসদ  মণালয়  মাননীয়  মী,  মৎ  ও  ািণসদ  মণালয়-এর  িতিনিধ  িহসােব
গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানমীর িতিনিধ মিপিরষদ সিচেবর িনকট অীকার করিছ য এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম,  মিপিরষদ সিচব,  গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর  মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  সিচব,  মৎ ও
ািণসদ মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা
দান করব।

ািরত:

সিচব
মৎ ও ািণসদ মণালয়

তািরখ

মিপিরষদ সিচব
মিপিরষদ িবভাগ

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ২৪, ২০২০ ১৫:০২ া: ১৯ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িবএফআরআই বাংলােদশ িফশািরজ িরসাচ  ইনিউট

২ িবিবএস বাংলােদশ েরা অব াস

৩ িডওএফ িডপাট েম অব িফশািরজ

৪ ইিপিব এেপাট  েমাশন েরা

৫ এফএও ড এ এিকালচার অগ ানাইেজশন

৬ এফআইিকউিস িফশ ইেপকসন এ কায়ািল কোল

৭ িজিডিপ স ডেমিক ডা

৮ আইইউইউ ইিাল, আনিরেপােট ড এ আনেরেলেটড

৯ আইইউিসএন ইারাশনাল ইউিনয়ন ফর কনজারেভশন অব নচার

১০ এমএমও মােকাইল মিরন অিফস

১১ এনিজও নন গভান েম অগ ানাইেজশন

১২ এনআরিসিপ াশনাল রিসিডউ কোল ান

১৩ এআই আ িফিশয়াল ইনিসিমেনশন (িম জনন )

১৪ িবএলআরআই বাংলােদশ লাইভক িরসাচ  ইনিউট

১৫ িডএলএস িডপাট েম অব লাইভক সািভ স

১৬ এমওএফএল িমিনি অব িফশািরজ এ লাইভক

১৭ এমআর টাটাল িমড রশন

১৮ িবএফিডিস বাংলােদশ িফশািরজ ডেভলপেম কেপ ােরশন

১৯ এসিডিজ সাসেটইেনবল ডেভলপেম গাল

২০ এআইিজ অলটারেনভ ইনকাম জনােরং

২১ এলিজইিড লাকাল গভান েম এ ইিিনয়ািরং িডপাট েম
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[১.১] দশ নী খামার
াপন ও মণালয় কক
পিরদশ ন

[১.১.১] পিরদশ নত দশ নী
খামার

মৎ অিধদর মােছর উৎপাদন ির জ িবিভ ি ােকেজর দশ নী াপন কের
থােক। ািপত দশ নীসহ িনধ ািরত আয়তন অযায়ী হে িকনা, দ সবা ও সহায়তা
চাষী পাে িকনা এবং ােকজিভিক িনধ ািরত লমাা অযায়ী উৎপাদন হে িকনা তা
িনিত করার জ এিপএ’ত পিরদশ ন অ  করা হেয়েছ।

সময়কারী: মৎ
অিবভাগ; বাবায়ন:
সকল শাখা/অিধশাখা

কম কতা কক পিরদশ ন
সংা

পিরদশ ন িতেবদন

[১.১.২] ািপত দশ নী
খামার

মৎ সেদর উয়ন তথা উৎপাদন ির লে উািবত িবিভ ি ােকজ চািষেদর
িনকট জনিয় করার উেে দশ নী াপন করা হয়। সাধারণত: চলমান িবিভ উয়ন
কের মােম এ সকল দশ নী াপন করা হয়। দশ নীর ে কািরগরী সহায়তার
পাশাপািশ কিতপয় ে উপকরণ িহেসেব মােছর পানা ও খা দান করা হেয় থােক।

মৎ অিবভাগ
চািষর নাম, কানা ও
আয়তনসহ ািপত দশ নী
খামােরর তািলকা

বািষ ক িতেবদনসহ
অা িতেবদন

[১.২] মৎ আবাসল
উয়ন ও মণালয় কক
পিরদশ ন

[১.২.১] পিরদশ নত মৎ
আবাসল

মৎ অিধদর চলমান িবিভ উয়ন কের মােম সরকাির খাস জলাশয় (র, দীিঘ,
খাল, িবল, মরা নদী) খনেনর মােম উয়ন কের থােক। এ সকল জলাশেয়র খনন কাজ
যথাযথভােব বাবায়ন হে িকনা তা সেরজিমন পিরদশ েনর মােম যাচাই করা হয়।

সময়কারী: পিরকনা
অিবভাগ; বাবায়ন:
সকল শাখা/অিধশাখা

কম কতা কক পিরদশ ন
সংা

পিরদশ ন িতেবদন

[১.২.২] উয়নত মৎ
আবাসল

সম বাংলােদেশ ািতক ও মানব কারেণ অেনক জলাশয় (র/দীিঘ/খাল/িবল/নদী)
ভরাট হেয় মাছ চােষর অপেযাগী হেয় পড়েছ। িবিভ উয়ন কের মােম এসকল
জলাশয় সংােরর মােম মাছচােষর অথবা মােছর বসবাস উপেযাগী করা হয়।

পিরকনা অিবভাগ উয়নত জলাশেয়র তািলকা
মৎ অিধদেরর
চলমান কের
অগিত িতেবদন

[১.৩] িবল নাস াির াপন
ও মণালয় কক
পিরদশ ন

[১.৩.১] পিরদশ নত িবল
নাস াির

মৎ অিধদর ািতক জলাশেয়র উৎপাদন ির জ িবল নাস াির াপন কের আসেছ।
িবল নাস ািরেত উৎপািদত পানা সরাসির উু জলাশেয়  করা হয়। ফেল উু্
জলাশেয় মােছর উৎপাদন ি পায়। িবল নাস ািরেত উৎপািদত পানার পিরমাণ এবং তা
সকভােব উু্ করা হয় িকনা তা সেরজিমন পিরদশ েনর মােম যাচাই করা।

সময়কারী: মৎ
অিবভাগ; বাবায়ন:
সকল শাখা/অিধশাখা

কম কতা কক পিরদশ ন
সংা

পিরদশ ন িতেবদন

[১.৩.২] ািপত িবল নাস াির
মৎ অিধদর ািতক জলাশেয়র উৎপাদন ির জ িবল নাস াির াপন কের আসেছ।
িবল নাস ািরেত উৎপািদত পানা সরাসির উু জলাশেয়  করা হয়। ফেল জীবৈবিচ
সংরণসহ উু্ জলাশেয় উৎপাদন ি পাে।

মৎ অিবভাগ ািপত িবল নাস ািরর তািলকা
মৎ অিধদেরর
বািষ ক ও অা
িতেবদন

[১.৪] িবমান অভয়াম
রণােবণ ও নন
অভয়াম াপন এবং
পিরদশ ন

[১.৪.১] পিরদশ নত মৎ
অভয়াম

মৎ অিধদর কক েব  ািপত অভয়াম যথাযথভােব রণােবণ করেছ িকনা ও
নন অভয়াম যথাযথভােব াপন করেছ িকনা তা সেরজিমন পিরদশ েনর মােম যাচাই
করা।

সময়কারী: মৎ
অিবভাগ; বাবায়ন:
সকল শাখা/অিধশাখা

পিরদশ ন সংা পিরদশ ন িতেবদন

[১.৪.২] িবমান অভয়াম
রণােবণ ও নন ািপত
অভয়াম

সাধারণত: খাল/িবল/নদীর এক িনিদ  অংেশ সামিয়ক বা ায়ীভােব মাছ আহরণ থেক
িবরত রেখ মােছর বংশ ি তথা জীবৈবিচ রা এবং িব জািতর মােছর ন:াের
মৎ অিধদর সারােদেশ অভয়াম াপন কেরেছ এবং আেরা নন অভয়াম াপন
করেব।

মৎ অিবভাগ
নন ািপত ও
রণােবণত অভয়ােমর
তািলকা

অিধদেরর বািষ ক
িতেবদনসহ অা
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[১.৫] মা ইিলশ রা
কায ম, জাটকা
সংরণ, িতকর জাল
ংেস কিং অপােরশন
ইতািদেত িবেশষ দািয়
পালন

[১.৫.১] মা ইিলশ রা
কায ম, জাটকা সংরণ,
িতকর জাল ংেস কিং
অপােরশেন দািয় পালনত
কম কতা

মৎ আইন বাবায়ন িবেশষ কের মা ইিলশ রা, িতকর জাল উেেদ পিরচািলত কিং
অপােরশন, জাটকা সংরণ ইতািদ কম িচেত জলা শাসন, উপেজলা শাসন, মৎ
অিধদেরর কম কতা এবং িবিভ আইন লা রাকারী বািহনীর পাশাপািশ মণালেয়র
কম কতাগণ সময়কারী িহেসেব িবেশষ দািয় পালন কেরন। ফেল মৎ সদ সংরিত
হয় িবধায় উৎপাদন ি পায়।

মৎ অিবভাগ ও
দািয়া কম কতা

কম কতা কক পিরদশ ন
সংা

পিরদশ ন িতেবদন

[১.৬] সািক মৎ
জিরেপর জ জ
পিরচালনা ও মণালয়
কক জ পিরদশ ন

[১.৬.১] মণালয় কক
পিরদশ নত জ

সািক মৎসেদর সংরণ ও ু বাপনার িনিম বতমান মদ িনপেণর লে
মৎ অিধদরাধীন গেবষণা জাহাজ আর িভ মীন সানী’র মােম পিরচািলত েজ
মণালয় কক অংশহণ

 ইেকানিম অিবভাগ জ পিরদশ ন িতেবদন পিরদশ ন িতেবদন

[১.৬.২] সািদত জ
সািক মৎসেদর সংরণ ও ু বাপনার িনিম বতমান মদ িনপেণর লে
মৎ অিধদরাধীন গেবষণা জাহাজ আর িভ মীন সানী’র মােম জ পিরচালনা ও
িতেবদন ণয়ন।

 ইেকানিম অিবভাগ সািদত জ সংা
মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন,ও জিরপ
িতেবদন

[১.৭] বািণিজক মৎ
লােরর লাইেস
দান/নবায়ন ও মণালয়
কক কায ম পিরদশ ন

[১.৭.১] বািণিজক লােরর
লাইেস দান কায ম
পিরদশ ন

সািক মৎ দর বািণিজক মৎ লােরর লাইেস দান/নবায়ন কের থােক। লাইেস
দান/নবায়েন যথাযথ পিত অসরণ করা হয় িকনা তা সেরজিমন যাচাই করা।

 ইেকানিম অিবভাগ পিরদশ ন সংা পিরদশ ন িতেবদন

[১.৭.২] দান/নবায়নত
বািণিজক লােরর লাইেস

সািক মৎ অােদশ, ১৯৮৩ ও সািক মৎ িবিধমালা অযায়ী বািণিজক লােরর
লাইেস হণ বাতালক। মৎ ও ািণসদ মনালয় কক লাইেস দােনর সিত
এবং মহামা হাইেকােট র রায়/আেদেশর িেত নৗ বািণজ অিধদর কক সা িফেকট
অব রিজেশন এবং সা িফেকট অব ইনেকশন দান সােপে সািক মৎ দর
হেত লােরর অেল িফিশং লাইেস ই ও নবায়ন করা হয়। হািয়শীল সািক
মৎসদ বাপনার লে মৎ ও ািণসদ মণালয় হেত বািণিজক বটম ও
িমডওয়াটার লােরর নন লাইেস দান করা হে না।

-ইেকানিম অিবভাগ
দানত/নবায়নত লাইেস
সংা (রিজােরর কিপ)

মৎ অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন ও
অা িতেবদন

[২.১] িসিফক
ােথােজন ি
(এসিপএফ) িচংিড় পানা
উৎপাদন ও সরবরােহর
মােম িনরাপদ িচংিড়
উৎপাদন ি করা

[২.১.১] পিরদশ নত
এসিপএফ িচংিড় হাচাির

িবিভ ভাইরাসজিনত রােগর কারেণ বতমােন দেশ িচংিড় উৎপাদন মশ: াস পাে।
ফেল রািনর পিরমাণ িদন িদন কেম যাে। িবমান েসিফক ােথােজন ি
(এসিপএফ) িচংিড় হাচাির পিরদশ েনর মােম িচংিড়র িপএল উৎপাদন ও চািহদা সেক
জেন েয়াজনীয় উোগ হণ করা।

মৎ অিবভাগ পিরদশ ন সংা পিরদশ ন িতেবদন

[২.১.২] উৎপািদত ও
িবতরণত এসিপএফ িচংিড়
পানা (িপএল)

িবিভ ভাইরাসজিনত রােগর কারেণ বতমােন দেশ িচংিড় উৎপাদন মশ: াস পাে।
ফেল রািনর পিরমাণ িদন িদন কেম যাে। েসিফক ােথােজন ি (এসিপএফ) িচংিড়
পানা (িপএল) উৎপাদন ও সরবরাহ িনিত করার মােম িচংিড়র উৎপাদন ি করা
সব।

মৎ অিবভাগ
উৎপািদত ও িবতরণত িপএল
িববরণী

মৎ অিধদর ও
বসরকারী
উোােদর িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[২.২] ািণসদ
অিধদর কক
গবািদপ ও পাি
খামার রিজেশন
দান/নবায়ন এবং
মণালয় কক পিরদশ ন

[২.২.১] পিরদশ নত
গবািদ/পাি খামার

মাঠ পয ােয় খামারীেদর ািণসদ উপকরণািদ সরবরাহ, খামােরর উৎপাদন সিকত ত
এবং খামােরর ণগত মান রার জে িডএলএস কক পাি/গবািদ খামার
(য়লার,লয়ার, হস, হাচারী/ােরক, গ, ছাগল, ভড়া) রিজেশন ও নবায়ন করা
হেয় থােক। এ সকল কাযম পিরদশ ন করা।

সময়কারী: ািণসদ
অিবভাগ; বাবায়ন:
সকল শাখা/অিধশাখা

পিরদশ ন সংা পিরদশ ন িতেবদন

[২.২.২] রিজেশন
দান/নবায়নত গবািদ
খামার

মাঠ পয ােয় খামারীেদর ািণসদ উপকরণািদ সরবরাহ, খামােরর উৎপাদন সিকত ত
এবং খামােরর নগত মান রার জে িডএলএস কক গবািদ খামার (গ, ছাগল, ভড়া)
রিজেশন ও নবায়ন করা হেয় থােক।

ািণসদ অিবভাগ
রিজেশন/নবায়নত গবািদ
খামােরর তািলকা

ািণসদ অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

[২.২.৩] রিজেশন
দান/নবায়নত পাি
খামার

মাঠ পয ােয় খামারীেদর ািণসদ উপকরণািদ সরবরাহ, খামােরর উৎপাদন সিকত ত
এবং খামােরর নগত মান রার জে িডএলএস কক পাি খামার (হস, রিগ, টািক)
রিজেশন ও নবায়ন করা হেয় থােক।

ািণসদ-২ অিবভাগ
রিজেশন/নবায়নত গবািদ
খামােরর তািলকা

ািণসদ অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

[২.৩] িনরাপদ ও
আিনক পিতেত মৎ
অবতরণ ও অভরীণ
বাজাের সরবরাহ এবং
মণালয় কক পিরদশ ন

[২.৩.১] পিরদশ নত মৎ
অবতরণ ক

দেশর িবিভ অেল িবএফিডিস’র মৎ অবতরণ কে সক পিতেত মৎ অবতরণ,
সংরণ ও পিরবহণ হে িকনা তা যাচাই করা।

-ইেকানিম অিবভাগ ও
মৎ-৩ অিধশাখা

পিরদশ ন সংা পিরদশ ন িতেবদন

[২.৩.২] কাাই লক ও
অা অবতরণ কে
অবতরণত মাছ

আহরণ পরবত িত (Post Harves Loss) কমােনার জ কাাই লকসহ দেশর
িবিভ অেল িবএফিডিস’র মৎ অবতরণ কে াসত পিতেত মৎ অবতরণ,
সংরণ ও পিরবহণ হয়। িত অবতরণ কে িক পিরমাণ মাছ অবতরণ হয়
জািতিভিক তার িহসাব সংরণ করা হয়।

-ইেকানিম অিবভাগ
িবএফিডিস’র িবিভ অবতরণ
কের মািসক িতেবদন

িবএফিডিস’র অবতরণ
সংা মািসক ও
বািষ ক িতেবদন

[২.৪] আইন, িবিধমালা
ও নীিতমালা ণয়ন

[২.৪.১] সািক মৎ
আইন ২০২০

সািক মৎ আইন ণীত হেল স সদ রা, আহরণ ও মদ ইতািদ িবষেয়
েয়াজনীয় কাযম হণ করা সহজ হেব।

শাসন অিবভাগ ও
আইন অিধশাখা

কািশত গেজট
মণালয় ও মিপিরষদ
িবভােগর বািষ ক
িতেবদন

[২.৪.২] মৎ ও মৎপ
(পিরদশ ন ও মানিনয়ণ)
আইন ২০২০

মৎ ও মৎপ (পিরদশ ন ও মানিনয়ণ) আইন ণীত হেল িনরাপদ মৎ ও মৎপ
উৎপাদন, ানীয় ও আজািতক বাজাের সরবরাহ ও রািন সহজ হেব।

শাসন অিবভাগ ও
আইন অিধশাখা

কািশত গেজট
মণালয় ও মিপিরষদ
িবভােগর বািষ ক
িতেবদন

[২.৪.৩] প জবাই ও
মাংেসর মানিনয়ণ
িবিধমালা

প জবাই ও মাংেসর মানিনয়ণ িবিধমালা ণীত হেল সকভােব প জবাই ও মাংেসর
মানিনয়ণ করা সব হেব।

শাসন অিবভাগ ও
আইন অিধশাখা

কািশত গেজট
মণালয় ও মিপিরষদ
িবভােগর বািষ ক
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[২.৫] মৎ ও
ািণসেদর ওপর
ববর অবদান শীষ ক
সসন পিরকনা ণয়ন
ও মিডউেল অ ির
জ মণালেয়র
আওতাধীন দর/সংার
িশণ কে রণ

[২.৫.১] ববর অবদান
শীষ ক সসন ণয়ন ও রণ

জািতর িপতা বব শখ িজর রহমান তর জীবশায় মৎ ও ািণসদ খােতর
উয়েন ণ  অবদান রেখেছন। ববর অবদান শীষ ক এক সসন মৎ ও
ািণসদ মণালেয়র আওতাধীন দর/সংা কক দ িবিভ িশণ মিডউেল
অ  করত: অবিহত করার মােম তর িত ততা াপন করা।

শাসন অিবভাগ ও
এিপএ ম

ণয়নত সসন ও রেণর
প

মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

[৩.১] গবািদপর জাত
উয়েন িসেমন উৎপাদন
ও মণালয় কক
পিরদশ ন

[৩.১.১] পিরদশ নত িসেমন
উৎপাদন ক

অিধক  ও মাংস উৎপাদন বিশ সিলত েপিরয়র ষড় হেত িসেমন উৎপািদত হয়।
সাভার ও রাজশাহীেত িসেমন উৎপাদন ক রেয়েছ। িসেমন উৎপাদন কে লমাা
অযায়ী িসেমন উৎপাদন হে িকনা তা সেরজিমন পিরদশ ন করা।

সময়কারী: ািণসদ-
২ অিবভাগ। বাবায়েন:
সকল শাখা/অিধশাখা

পিরদশ ন িতেবদন
মণালয় ও ািণসদ
অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[৩.১.২] ািণসদ
অিধদর কক উৎপািদত
িসেমন

অিধক  ও মাংস উৎপাদন বিশ সিলত েপিরয়র ষড় হেত িসেমন উৎপািদত হয়।
ধ ও মাংস উৎপাদন ির লে এই িসেমন ারা গাভী/বকনােক িম জনন করােনার
মােম সংকর জােতর গবািদপ উৎপাদন করা হয়। সাভার ও রাজশাহীেত উৎপািদত
িসেমন জলা িম জনন ক হেয় িবিভ উপেক এবং পেয়সেহ উপ-পিরচালক
(এ/আই) –এর তাবধােন সরবরাহ করা হেয় থােক ।

ািণসদ-২ অিবভাগ
িসেমন উৎপাদন কের
রিজার

মণালয় ও ািণসদ
অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[৩.২] িম জনন
সসারণ ও মণালয়
কক তদারিক

[৩.২.১] িম জনন
কায ম তদারিক

উৎপািদত িসেমেনর মােম িম জনন সসারণ কাজ যথাযথভােব বাবািয়ত হে
িকনা তা সেরজিমন পিরদশ ন করা।

সময়কারী: ািণসদ-
২ অিবভাগ। বাবায়েন:
সকল শাখা/অিধশাখা

পিরদশ ন সংা পিরদশ ন িতেবদন

[৩.২] িম জনন
সসারণ ও মণালয়
কক তদারিক

[৩.২.২] িম জনেনর
সংা

উৎপািদত িসেমেনর মােম গাভীেক িম জনন করােনা হেল অিধক মাংস ও 
উৎপাদনকারী উত জােতর বার পাওয়া যায়।

ািণসদ-২ অিবভাগ
িম জনেনর সসারণ
িতেবদন

মািসক ও বািষ ক
িতেবদন

[৩.৩] সরকাির খামাের
এক িদেনর হস-রিগর
বাা ও সরকাির  ও
গবািদ খামাের বার
উৎপাদন এবং মণালয়
কক পিরদশ ন

[৩.৩.১] পিরদশ নত হস-
রিগর হাচাির এবং  ও
গবািদ খামার

সরকাির হস-রিগ খামাের একিদেনর হস-রিগর বাা এবং  ও গবািদ খামাের বার
উৎপাদন করা হয়। সরকাির হস-রিগ এবং  ও গবািদ খামােরর উৎপাদন িয়াসহ
অবকাঠােমা সেরজিমন পিরদশ ন করা।

সময়কারী: ািণসদ-
২ অিবভাগ। বাবায়েন:
সকল শাখা/অিধশাখা

পিরদশ ন সংা পিরদশ ন িতেবদন

[৩.৩.২] উৎপািদত এক
িদেনর হস-রিগর বাা

সরকাির হস-রিগ খামাের উৎপািদত একিদেনর হস-রিগর বাা এবং  ও গবািদ
খামােরর বার সরকার িনধ ািরত ে খামািরেদর মােঝ িবয় করা হয়।

ািণসদ-২ অিবভাগ
হস-রিগর বাা উৎপাদন
িতেবদন

মণালয় ও িডএলএস
এর বািষ ক িতেবদন

[৩.৩.৩] সরকাির খামাের
উৎপািদত বার

উৎপািদত িসেমেনর মােম গাভীেক িম জনন করােনা হেল অিধক মাংস ও 
উৎপাদনকারী উত জােতর বার পাওয়া যায়।

ািণসদ-২ অিবভাগ
 ও গবািদ খামাের উত
জােতর বার উৎপাদন
িতেবদন

অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[৩.৪] ঘাস চাষ
সসারেণ দশ নী াপন
এবং মণালয় কক
পিরদশ ন

[৩.৪.১] ঘাসচাষ দশ নী
পিরদশ ন

কচা ঘাস গবািদপর েয়াজনীয় ি সরবরাহ কের থােক। নিপয়ার, পারা, জাম ান ইতািদ
উত জােতর ঘাস। ািণসদ অিধদেরর অধীেন সরকাির  খামার, িবিভ জলা,
উপেজলা দের এবং খামারীর জায়গায় ঘােসর নাস ারী ও দশ নী ট াপন করা হেয় থােক।
ঘাসচােষর এসকল দশ নী যথাযথভােব ািপত হে িকনা তা সেরজিমন পিরদশ ন করা।

সময়কারী: ািণসদ-
২ অিবভাগ। বাবায়েন:
সকল শাখা/অিধশাখা

পিরদশ ন সংা পিরদশ ন িতেবদন

[৩.৪.২] ািপত ঘাসচাষ
দশ নী

কচা ঘাস গবািদপর েয়াজনীয় ি সরবরাহ কের থােক। নিপয়ার, পারা, জাম ান ইতািদ
উত জােতর ঘাস। ািণসদ অিধদেরর অধীেন সরকাির  খামার, িবিভ জলা,
উপেজলা দের এবং খামারীর জায়গায় ঘােসর নাস ারী ও দশ নী ট াপন করা হেয় থােক।

ািণসদ-২ অিবভাগ
খামািরর নাম কানাসহ
ঘাসচাষ দশ নীর তািলকা

মণালয় ও ািণসদ
অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[৩.৫] গবািদ-প ও হস-
রিগর কা উৎপাদন ও
মণালয় কক পিরদশ ন

[৩.৫.১] পিরদশ নত কা
উৎপাদন ক

গবািদপ ও পািখর িবিভ মারাক রাগ িতেরােধ ািণসদ অিধদর ঢাকার মহাখালী
এবং িমার এলআরআই’ত মাট ১৭ ধরেণর কা উৎপাদন কের থােক। উৎপািদত কা
মাঠ পয ােয় সরবরাহ এবং সরকার িনধ ািরত ্ে চািষেদর মােঝ িবয়/সরবরাহ করা হয়।
কা উৎপাদেনর িবিভ উপকরণ সংহ ও উৎপাদেন কান সমা আেছ িকনা তা
সেরজিমন পিরদশ ন করা।

ািণসদ-২ ও ৪
অিধশাখা

পিরদশ ন িতেবদন
মণালয় ও িডএলএস
এর বািষ ক িতেবদন

[৩.৫.২] উৎপািদত কা
গবািদপ ও পািখর িবিভ মারাক রাগ িতেরােধ ািণসদ অিধদর ঢাকার মহাখালী
এবং িমার এলআরআই’ত মাট ১৭ ধরেণর কা উৎপাদন কের থােক। উৎপািদত কা
মাঠ পয ােয় সরবরাহ এবং সরকার িনধ ািরত ্ে চািষেদর মােঝ িবয়/সরবরাহ করা হয়।

ািণসদ-২ অিবভাগ কা উৎপাদন িতেবদন
মণালয় ও িডএলএস
এর বািষ ক িতেবদন

[৩.৬] ভেটিরনাির
াকস ক পিরদশ ন

[৩.৬.১] পিরদশ নত
াকস ক

সেব াম ভেটিরনাির সবা িনিত করার লে বাংলােদশ ভেটিরনাির কাউিেলর
পাশাপািশ মণালয় কক ভেটিরনাির াকস ক পিরদশ ন ও পরামশ  দান।

সময়কারী: ািণসদ-
২; বাবায়ন: সকল শাখা
ও অিধশাখা

পিরদশ ন সংা পিরদশ ন িতেবদন

[৪.১] মৎ ও
ািণসদ সের মানব
সদ উয়েন িশণ
দান

[৪.১.১] িশণা
মৎচািষ, মৎজীবী ও
অা ফলেভাগী

মাছচােষর িবিভ ি ােকজ, আহরণ, িবপণন, সংরণ, জলাশয় বাপনা ইতািদ
িবষেয় মৎচািষ, মৎজীবী ও অা ফলেভাগীেদর রাজ ও উয়ন বােজেটর
আওতায় িশণ দান করা হয়।

মৎ অিবভাগ
নাম কানাসহ িশণাথেদর
তািলকা

মণালয় ও মৎ
অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[৪.১.২] িশণা খামাির
ও মাংস িয়াকারী

মাঠ পয ােয়র খামারীেদর গবািদপ-পািখ পালেন সমতা ির জ ািণসদ অিধদর
কক খামার বাপনা, রাগ িনয়ণ, জবাইখানায় সক এবং াসত উপােয় প
জবাই, চামড়া ছাড়ােনা, মাংস সংরণ ও িবয়, জবাই খানার ািণজ উপজাত (র, হাড়,
র, পাকিল িত) সংরণ ও আকম সংােনর েযাগ ির লে িশণ কায ম
পিরচালনা কের থােক। উে য, রাজ ও উয়ন বােজেটর আওতায় এসকল িশণ
কায ম পিরচািলত হেয় থােক।

ািণসদ-২ অিবভাগ
নাম কানাসহ িশণাথেদর
তািলকা

মণালয় ও ািণসদ
অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[৪.২] মণালেয়র
আওতাধীন দরসেহর
িশেণ িশক ও
অিতিথ িহেসেব
অংশহণ

[৪.২.১] অংশহণত
িশণ

মৎ ও ািণসদ অিধদরসহ সকল দর/সংার িবিভ িশেণ িশক অথবা
অিতিথ িহেসেব মণালেয়র কম কতাগণ অংশহণ কেরন। িশণ যথাযথভােব স হে
িকনা এবং এসিডিজ, াচার, উাবনী উোগ, িসেজন চাট ার ইতািদ িবষেয় আেলাচনা
করা।

মণালেয়র সকল
অিবভাগ

অংশহণত িশেণর
সংা

পিরদশ ন িতেবদন

[৪.৩] মণালেয়র অধীন
চলমান উয়ন কসহ
পিরদশ ন

[৪.৩.১] পিরদশ নত
চলমান উয়ন ক

মৎ ও ািণসদ মণালেয়র অধীন দর/সংার মােম ২০২০-২১ অথ বছের চলমান
উয়ন কসহ কমপে একবার সেরজিমন পিরদশ ন করার মােম িবিভ য় িয়া
রািতকরণ, যথাসমেয় অবকাঠােমা উয়ন ও শতভাগ অথ  েয় সহেযািগতা করা

সময়কারী: পিরকনা
অিবভাগ; বাবায়ন:
সকল শাখা/অিধশাখা

পিরদশ ন িতেবদন

মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও
আইএমইিড’র
িতেবদন

[৪.৪] মণালেয়র
আওতাধীন দর
পিরদশ ন

[৪.৪.১] পিরদশ নত দর
মাঠ পযােয়র কােজ গিতশীলতা ির জ আিলক ও মাঠ পযােয়র দরসহ পিরদশ ন
করা হয়। পিরদশ নকােল এিপএসহ অিফস বাপনার িবিভ িবষয় দখা হয়।

শাসন অিবভাগ পিরদশ ন সংা পিরদশ ন িতেবদন

[৪.৫] সািক মৎ
সদ আহরেণ মিরন
িফশািরজ একােডিম
কক িডী দান
কায ম তদারিক

[৪.৫.১] িডী দান কায ম
তদারিক

বাংলােদশ মিরন িফশািরজ একােডিম’র অতম ােট িহেসেব সািক মৎসদ
বাপনায় দ জনবল/কােডট তির করা। িতােনর একােডিমক কায মসহ সকল
কায ম যথাযথভােব পিরচািলত হে িকনা তা তদারিক করা।

-ইেকানিম অিবভাগ পিরদশ ন িতেবদন
মণালয় ও মিরন
িফশািরজ একােডিম’র
িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব


