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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

উপপিরচালক, মৎ পিরদশ ন ও মান িনয়ন দর, ঢাকা ।

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 ২০২1
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) 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;
• মােছর জনন ও িবচরণে সংিচত ও বাধা হওয়া;
• গলদা ও বাগদা চােষর ে ণগত মানস ও ভাইরাস িপএল এবং মানস খাের অভাব;
• অভয়াম াপন ও রণােবণ বা অল;
• সািক মৎসেদর মদ িনণ য়, ািয়শীল আহরণ ও ু বাপনা।

ভিবৎ পিরকনা:

সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার, ২০৪১ সােলর মে উত-স দেশ উীতকরণ এবং এসিডিজ-এ উিিখত লমাা অজেনর লে ৮ম
পবািষ ক পিরকনায় মৎ সের অিজত ধান লসহ িনধ ারণ করা হেয়েছ:
• চাষত মােছর উৎপাদন ২০১৯-২০ সােলর (২৫.৮৩ ল মিক টন) লনায় ১২.৫০ শতাংশ এবং মাট মােছর উৎপাদন ১১ শতাংশ
িকরণ;
• দিনক মাথািপ মাছ হেণর পিরমাণ ৬৪ াম উীতকরণ;
• ি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;
• আজািতক বাজাের মাছ ও িচংিড় সরবরােহর িত ধােপ উম চাষ বাপনা ও সরবরাহ বা গেড় তালা; এবং
• সািক মৎসেদর ু বাপনা িনিতকরেণর জ হীত পিরকনা বাবায়ন।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

• ১০১০  মৎ ও মৎ পের াকর সনদ দান ও দতা উয়েনর মােম কম সংান ির লে 142জন
মৎচািষ/ফলেভাগী/মৎ িয়াকরণ সংিসহ অা ফলেভাগীেদর িশণ দান;
• মৎ ও মৎজাত পের সফ কােয় িনিতকরেণ ২০৫ মৎ িয়াকরণ কারখানা ও াপনা পিরদশ ন ও ১০১০
কনসাইনেম পিরদশ ন; এবং
• এ সকল কায েমর মােম ২০২২-২৩ অথ বছের মােছর উৎপাদন ৪৭.৮১ ল মিক টেন উীতকরেণ অবদান রাখা;
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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, মৎ পিরদশ ন ও মান িনয়ন দর, ঢাকা ।

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. মৎ ও মৎজাত পের মান িনয়েণর মােম অভরীণ ও আজািতক বাজাের িনরাপদ খা সরবরাহ;
২. 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. মৎ ও মৎ পের াকর সনদ দান;
২. সফ কােয় িনিতকরেণ মৎ িয়াকরণ কারখানা ও াপনা পিরদশ ন;
৩. ষণ মিনটিরংেয় মৎ ও মৎ পের ননার রিসিডউ পরীণ;
৪. এফআইিকউিস আইন বাবায়েন মাবাইল কাট  ও অিভযান পিরচালনা;
৫. মৎচািষ, মৎজীবী মৎ িয়াকরণ সংিসহ অা ফলেভাগীেদর িশণ দান;
৬. মৎ ও মৎজাত প রািনর মােম রািণ আয় ি; এবং
৭. মৎ ও মৎজাত পের মান িনয়েণর মােম অভরীণ ও আজািতক বাজাের িনরাপদ খা সরবরাহ;
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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

মৎ ও মৎজাত পের
রািনর পিরমাণ ি

মৎ ও মৎজাত
পের রািনর পিরমাণ

ম.টন ১৩৪৮৫.৭৬ ১২৪৭৫ ১২৭৫০ ১৩০০০ ১৩২০০
মৎ পিরদশ ন ও মান িনয়ণ, দর, ঢাকা/
/মৎ অিধদর, বাংলােদশ/ মৎ ও
ািণসদ মণালয়

মৎ পিরদশ ন ও মান িনয়ণ
মৎ অিধদর, মৎ ভবন,
রমনা,ঢাকা এর রািনর িতেবদন
অসাের

মৎ ও মৎজাত পের
রািনর মােম রািন আয় ি

রািন আয়
মান
(কা
টাকা)

৩৮৯.৩২ ৪৪৬ ৪৫৬ ৪৬০ ৪৬৫
মৎ পিরদশ ন ও মান িনয়ণ, দর, ঢাকা/
/মৎ অিধদর, বাংলােদশ/ মৎ ও
ািণসদ মণালয়

মৎ পিরদশ ন ও মান িনয়ণ
মৎ অিধদর, মৎ ভবন,
রমনা,ঢাকা এর রািনর িতেবদন
অসাের

*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] মৎ ও
মৎজাত পের
মান িনয়েণর
মােম অভরীণ
ও আজািতক
বাজাের িনরাপদ
খা সরবরাহ;

৬০

[১.১] মৎ ও মৎ পের
াকর সনদ দান

[১.১.১] দানত
াকর সনদ

সমি সংা ১৫ ৯৯৯০ ১০০০ ১০১০ ৯৮০ ৯৬০ ৯৫০ ৯৪০ ১০১৫ ১০২০

[১.২] সফ কােয়
িনিতকরেণ মৎ
িয়াকরণ কারখানা ও
াপনা পিরদশ ন

[১.২.১]
পিরদশ নত
কনসাইনেম

সমি সংা ১২ ১০০০ ১০০০ ১০১০ ৯৮০ ৯৬০ ৯৫০ ৯৪০ ১০১৫ ১০২০

[১.২.২]
পিরদশ নত
কারখানা ও াপনা

সমি সংা ১০ ০ ২০০ ২০৫ ১৭০ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ২১০ ২১৫

[১.৩] ষণ মিনটিরংেয়
মৎ ও মৎ পের
ননার রিসিডউ পরীণ

[১.৩.১] পরীিত
ননা

সমি সংা ১৩ ১৩৫ ১৩৫ ১৪০ ১২৫ ১২০ ১১৫ ১১০ ১৪২ ১৪৩

[১.৪] এফআইিকউিস আইন
বাবায়েন মাবাইল কাট  ও
অিভযান পিরচালনা

[১.৪.১]
পিরচািলত
অিভযান

সমি সংা ১০ ৪৫ ৪৫ ৪৭ ৪৫ ৪৪ ৪৩ ৪২ ৪৯ ৫০

[২] দতা উয়ন ও
কম সংােনর
েযাগ ি;

১০

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

[২.১.১]
িশণা মৎ
িয়াকরণ
সংি
ফলেভাগী

সমি সংা ১০ ০ ১৪০ ১৪২ ১৩০ ১২০ ১১৫ ১১০ ১৪৩ ১৪৩
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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%

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
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আিম, উপপিরচালক, মৎ পিরদশ ন ও মান িনয়ন দর, ঢাকা ।, মহাপিরচালক, মৎ অিধদর-এর িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, মহাপিরচালক, মৎ অিধদর িহসােব উপপিরচালক, মৎ পিরদশ ন ও মান িনয়ন দর, ঢাকা ।-এর িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

উপপিরচালক
মৎ পিরদশ ন ও মান িনয়ন দর, ঢাকা ।

তািরখ

মহাপিরচালক
মৎ অিধদর

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এআইিজ অলটারেনভ ইনকাম জেনেরং

২ এনিজও নন গভন েম অগ ানাইেজশন

৩ এফআইিকউিস িফশ ইেপকসন এ কায়ািল কোল

৪ এফআরএসএস িফশািরজ িরেসাস  সােভ  এ াস

৫ এফএও ড এ এিকালচার অগ ানাইেজন

৬ এমওএফএল িমিনি অব িফশািরজ এ লাইভক

৭ িজিডিপ স ডেমিক ডা

৮ িডওএফ িডপাট েম অব িফশািরজ

৯ িবিবএস বাংলােদশ েরা অব াস
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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] মৎ ও মৎ পের াকর সনদ
দান

[১.১.১] দানত াকর সনদ
বাবায়নকারীঃ সংি মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ দর এবং সময়কারীঃ মৎ
অিধদেরর মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ শাখা

ননা িহেসেব কেয়ক াকর সনেদর ান
কিপ

[১.২] সফ কােয় িনিতকরেণ মৎ
িয়াকরণ কারখানা ও াপনা পিরদশ ন

[১.২.১] পিরদশ নত কনসাইনেম
বাবায়নকারীঃ সংি মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ দর এবং সময়কারীঃ মৎ
অিধদেরর মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ শাখা

ননা িহেসেব কনসাইনেম পিরদশ ন
সা িফেকেটর ান কিপ

[১.২.২] পিরদশ নত কারখানা ও
াপনা

বাবায়নকারীঃ সংি মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ দর এবং সময়কারীঃ মৎ
অিধদেরর মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ শাখা

মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ দরসেহর
সমিত িতেবদন

[১.৩] ষণ মিনটিরংেয় মৎ ও মৎ পের
ননার রিসিডউ পরীণ

[১.৩.১] পরীিত ননা
বাবায়নকারীঃ সংি মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ দর এবং সময়কারীঃ মৎ
অিধদেরর মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ শাখা

ননা িহেসেব কেয়ক ননার রিসিডউ
পরীেণর ান কিপ

[১.৪] এফআইিকউিস আইন বাবায়েন মাবাইল
কাট  ও অিভযান পিরচালনা

[১.৪.১] পিরচািলত অিভযান
বাবায়নকারীঃ সংি মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ দর এবং সময়কারীঃ মৎ
অিধদেরর মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ শাখা

মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ দরসেহর
সমিত িতেবদন

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

[২.১.১] িশণা মৎ
িয়াকরণ সংি ফলেভাগী

বাবায়নকারীঃ সংি মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ দর এবং সময়কারীঃ মৎ
অিধদেরর মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ শাখা

মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ দরসেহর
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
সফ কােয় িনিতকরেণ মৎ িয়াকরণ
কারখানা ও াপনা পিরদশ ন

পিরদশ নত কনসাইনেম বািণজ মণালয় অিফিশয়াল প, ইেমইল ও টিলেফািনক যাগােযাগ

এফআইিকউিস আইন বাবায়েন মাবাইল কাট  ও অিভযান
পিরচালনা

পিরচািলত অিভযান
মী পিরষদ িবভাগ, রা মণালয়/ অথ  মণালয়/ নৗবািহনী/কাগাড /বাংলােদশ
িলশ/ নৗিলশ/ য া ব/জলা ও উপেজলা শাসন

অিফিশয়াল প, ইেমইল ও টিলেফািনক যাগােযাগ
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



 

 
সংয োজনী ৪: আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিযের জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২২-২৩ 

 

আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিযের নার্: উরযচারক, ভৎস্য রযদ শন ও ভান রনয়ন্ত্রণ, দপ্তয, ঢাকা 

কাম শক্রমভয নাভ কভ শসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকয

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২২-২৩ 

অথ শফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/

অজশন 

১ভ 

ককায়ার্ শায 

২য় 

ককায়ার্ শায 

৩য় 

ককায়ার্ শায 

৪থ শ 

ককায়ার্ শায 

কভার্

অজশন 

অরজশত

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যফস্থা………………………………..... 

১.১ ননরতকতা করভটিয সবা 

আয় োজন 

সভো আয় োজজত 2 সংখ্যা উরযচারক ৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ - -    

অজশন      

১.২ ননরতকতা করভটিয সবায 

রসদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

4 % কপাকার 

ময়ন্ট 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজশন      

১.৩ সুাসন প্ররতষ্ঠায রনরভত্ত 

অংীজমনয 

(stakeholders) 

অংগ্রহমণসবা 

অনুরষ্ঠত সবা 4 সংখ্যা কপাকার 

ময়ন্ট 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১       ১ ১    

অজশন      

১.৪ শুদ্ধাচায সংক্রান্ত প্ররক্ষ্ণ 

আময়াজন 

প্ররক্ষ্ণ 

আময়ারজত 

২ সংখ্যা কপাকার ময়ন্ট 4০ জন রক্ষ্যভাত্রা - 2০ জন - 2০ জন    

অজশন      

১.৫ কভ শ-রযমফ উন্নয়ন 

  (স্বাস্থযরফরধ অনুসযণ/ 

টিওএন্ডইভুি অমকমজা 

ভারাভার 

রনষ্পরত্তকযণ/রযষ্কায-

রযচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ, ভরহরামদয 

জন্য পৃথক ওয়ারুমভয 

ব্যফস্থা ইতযারদ) 

 

উন্নত কম য-পলরযেশ 

(ক. সক কম মকতমো 

ও কম মচোরীর জন্য 

মোস্ক ও 

স্যোজনটোইজোর 

সরবরোহকৃত 

খ. অজিস ভবন 

জীবোণুনোলক জিয়  

জীবোণুমুক্ত কৃত) 

    3 সংখ্যা 

ও 

তারযখ  

কপাকার 

ময়ন্ট 

৪টি 

২৯/০৯/২২ 

২৯/১২/২২ 

৩০/৩/২৩ 

২২/৬/২৩ 

 

 

রক্ষ্যভাত্রা ২৯/৯/২২ ২৯/১২/২২ ৩০/৩/২৩ ২২/৬/২৩    

অজশন      

 



 

কাম শক্রমভয নাভ কভ শসম্পাদন

সূচক 

 

সূচমকয

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২২-২৩ 

অথ শফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/

অজশন 

১ভ 

ককায়ার্ শায 

২য় 

ককায়ার্ শায 

৩য় 

ককায়ার্ শায 

৪থ শ 

ককায়ার্ শায 

কভার্

অজশন 

অরজশত

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
 

২.  ক্রয় র ক্ষেয়ে শুদ্ধোচোর....................................................... 

২.১ ২০২2-২3 অথ শফছমযয ক্রয়-

রযকল্পনা ওময়ফসাইমর্ 

প্রকা 

ক্রয়-

রযকল্পনা 

ওময়ফসাইমর্

প্রকারত 

3 তারযখ উরযচারক ৩১/০৭/২২ রক্ষ্যভাত্রা ৩১/০৭/২২       

অজশন      

৩. শুদ্ধাচায সংরিষ্ট এফং দুনীরত প্ররতমযামধ সহায়ক অন্যান্য কাম শক্রভ…………….. (অগ্রোজিকোর জভজিয়ত 1 নংসহ ন্যুনতম 4টি কোয মক্রম) 

৩.১ কেবাপ্রদাননর কেনে 

কররজস্টানর প্রনদয় কেবার 

রববরণ ও কেবাগ্রহীতার  

র্তার্ত েংরেণ 

 

কররজস্টার 

হালনাগাদকৃত 

8 % 

 

উরযচারক

/কপাকার 

ময়ন্ট 

100% রক্ষ্যভাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজশন      

৩.2 NRCP  ার্ মক্রর্ র্রনটররং 

 

নমুনা েংগ্রহ ও 

পরীেণ 

 ার্ মক্রর্ 

পররবীেণকৃত 

8 

 

সংখ্যো 

 

উরযচারক

/কপাকার 

ময়ন্ট 

20টি 

 

রক্ষ্যভাত্রা 0২টি 0৬টি 0৬টি 0৬টি    

অজশন      

৩.3 Consignment 

রযদ শন ও র্রনটররং 

রযদ শন 

 ার্ মক্রর্ 

পররবীেণকৃত 

8 

 

সংখ্যো 

 

উরযচারক

/কপাকার 

ময়ন্ট 

20টি রক্ষ্যভাত্রা 0২টি 0৬টি 0৬টি 0৬টি    

অজশন      

৩.4 স্বাস্থ্য রত্ব েনদ র্রনটররং েনদায়ন 

 ার্ মক্রর্ 

পররবীেণকৃত 

8 সংখ্যো 

 

উরযচারক/ 

কপাকার ময়ন্ট 

20টি রক্ষ্যভাত্রা 0১টি 0৮টি 0৮টি 0৩টি    

অজশন      

 

 



ংযমোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কম যপরিকল্পনা 

 

 

ক্রমভক 

নং 

কোম যক্রভ 
কভ যম্পোদন 

সূচক 
একক 

কভ যম্পোদন 

সূচযকয ভোন 

রক্ষ্যভোত্রো ২০২২-২০২৩ 

োধোযণ উত্তভ চরমি ভোন 

১০০% ৮০% ৬০% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

০১ [১.১] একটি উদ্ভোফনী ধোযণো/ সফো 

মজকযণ/মিমজটোআযজন 

ফোস্তফোয়ন 

 

[১.১.১] একটি উদ্ভোফনী ধোযণো/ সফো 

মজকযণ/মিমজটোআযজন ফোস্তফোময়ি 
িোমযখ ১০ ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ 

০২ [২.১] আ-নমিয ব্যফোয বৃমি   [২.১.১] আ-পোআযর সনোট মনস্পমত্তকৃি % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

০৩ [৩.১] িথ্য ফোিোয়ন োরনোগোদকযণ [৩.১.১] িথ্য ফোিোয়ন োরনোগোদকৃি ংখ্যো ১৫ ৪ ৩ ২ 

০৪ [৪.১] ৪ি য মল্প মফপ্লযফয চযোযরঞ্জ 

সভোকোযফরোয় কযণীয় মফলযয় 

ফমিকযণ বো/কভ যোরো 

অযয়োজন 

[৪.১.১] ৪ি য মল্প মফপ্লযফয চযোযরঞ্জ সভোকোযফরোয় 

কযণীয় মফলযয় ফমিকযণ বো/কভ যোরো 

অযয়োমজি 

 

ংখ্যো ৫ ২ ১ -- 

০৫ 

[৫.১] আ-গবর্ন্যোন্স ও উদ্ভোফন 

কভ যমযকল্পনো ফোস্তফোয়ন 

[৫.১.১] কভ যমযকল্পনো ফোস্তফোয়ন ংক্রোন্ত প্রমক্ষ্ণ 

অযয়োমজি 

 

ংখ্যো ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কভ যমযকল্পনোয ধ যফোমল যক স্ব-মূল্যোয়ন 

প্রমিযফদন ঊর্ধ্যিন কর্তযযক্ষ্য মনকট 

সপ্রমযি 

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

 

 

 

 



ংযমোজনী ৬: মবযমোগ প্রমিকোয ব্যফস্থো ংক্রোন্ত কভ য-মযকল্পনো, ২০২২-২০২৩ 

 

কার্ যক্রমের 

ক্ষেত্র 

 

োন কার্ যক্রে 

 

কে যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কে যসম্পাদন 

সূচমকর োন 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২১-২২ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অতত 

উত্তে 

উত্তে চলতত 

োন 

চলতত োমনর 

তনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাততষ্ঠাতনক 

 

 

 

১৪ 

[১.১] মবযমোগ মনষ্পমত্ত কভ যকিযো 

(মনক) ও অমর কভ যকিযোয 

িথ্য ওযয়ফোআযট ত্রত্রভোমক 

মবমত্তযি োরনোগোদকযণ 

[১.১.১] অতনক ও আতল 

কে যকতযার তথ্য 

হালনাগাদকৃত এবং 

ওমেবসাইমে আমলাডকৃত 

ংখ্যো 

 
৪ - - ৪ ৩ - - - 

[১.২] মনমদ যষ্ট ভযয় নরোআন/ 

পরোআযন প্রোপ্ত মবযমোগ 

মনষ্পমত্ত 

[১.২.১] মবযমোগ মনষ্পমত্তকৃি % 
৭ 

 
- - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩] মবযমোগ মনষ্পমত্ত ংক্রোন্ত 

ভোমক প্রমিযফদন উর্ধ্যিন 

কর্তযক্ষ্ ফযোফয সপ্রযণ 

[১.২.১] প্রততমবদন ক্ষপ্রতরত % ৩ - - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

সেেতা 

অর্যন 

 

১১ 

[২.১] কভ যকিযো/কভ যচোযীযদয মবযমোগ 

প্রমিকোয ব্যফস্থো এফং 

মজঅযএ পটওয়যোয মফলয়ক 

প্রমক্ষ্ণ অযয়োজন 

[২.১.১] প্রমক্ষ্ণ অযয়োমজি ংখ্যো 
৪ 

 
- - ২ ১ - - - 

[২.2] ত্রত্রোতসক তিতত্তমত তরবীেণ 

এবং ত্রত্রোতসক তরবীেণ 

প্রততমবদন উর্ধ্যতন কর্তযমের 

তনকে ক্ষপ্ররণ 

[২.2.১] ত্রত্রোতসক প্রততমবদন 

ক্ষপ্রতরত 

  

ংখ্যো 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.3] মবসমোগ প্রমিকোয ব্যফস্থোনো 

মফলযয় সেকযোল্ডোযগযণয 

ভন্বযয় ফমিকযণ বো  

অযয়োজন  

[২.3.১] বো অযয়োমজি ংখ্যো ৪ - - ২ ১  - - 



ংযমোজনী ৭: সফো প্রদোন প্রমিশ্রুমি ফোস্তফোয়ন কভ য-মযকল্পনো, ২০২২-২০২৩ 

 

কার্ যক্রমের 

ক্ষেত্র 

 

োন কার্ যক্রে 

 

কে যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কে যসম্পাদ

ন সূচমকর 

োন 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২

০-২১ 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২১-

২২ 

লেযোত্রা ২০২2-২০২3 

অসাধারণ অতত 

উত্তে 

উত্তে চলতত 

োন 

  চলতত োমনর 

তনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাততষ্ঠাতনক 

 

 

১৮ 

[১.১] ত্রত্রোতসক তিতত্তমত সফোপ্রদোন প্রমিশ্রুমি 

তরবীেণ কতেটি পুনগ যঠন 

[১.১.১] কতেটি পুনগ যঠিত 
ংখ্যো ৩ - - ৪ ৩ ২ ১  

[১.২] ত্রত্রোতসক তিতত্তমত সফোপ্রদোন প্রমিশ্রুমি 

ংক্রোন্ত তরবীেণ কতেটির সিার 

তসদ্ধান্ত বাস্তবােন 

[১.2.১] তসদ্ধান্ত 

বাস্তবাতেত এবং 

প্রততমবদন ক্ষপ্রতরত 

% ৪ - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[১.৩] সফো প্রদোন প্রমিশ্রুমি মফলযয়                                                                                                                

অওিোধীন দপ্তয/ংস্থোয ভন্বযয় 

ত্রত্রভোমক মবমত্তযি বো অযয়োজন 

[১.3.১] বো 

অযয়োমজি ংখ্যো 2 - - ৪ ৩ ২ ১  

[১.৪] ত্রত্রভোমক মবমত্তযি সফোপ্রদোন প্রমিশ্রুমি 

োরনোগোদকযণ (অওিোধীন দপ্তয / 

ংস্থো) 

[১.৪.১] োরনোগোদকৃি 
ংখ্যো 

 

৯ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

সেেতা 

অর্যন 
৭ 

[২.১] সফোপ্রদোন প্রমিশ্রুমি মফলয়ক কভ যোরো/ 

প্রমক্ষ্ণ/সমভনোয অযয়োজন 

[২.১.১] প্রমক্ষ্ণ/ 

কভ যোরো 

অযয়োমজি 

 

সংখ্যা 

 

৩ - - ২ ১   - 

[২.২]  ক্ষসবা  প্রততশ্রুতত তবষমে 

ক্ষেকমহাল্ডারগমণর সেন্বমে 

অবতহতকরণ সিা আমোর্ন 

[২.২.১] ফমিকযণ 

বো অযয়োমজি সংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 

 

 

 

 

  



ংযমোজনী ৮: িথ্য মধকোয মফলযয় ২০২2-23 ি যফছযযয ফোমল যক কভ যমযকল্পনো 

 

কে যসম্পাদমনর 

ক্ষেত্র 

 

োন কার্ যক্রে 

 

কে যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কে যসম্পাদন 

সূচমকর 

োন 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০20-

২1 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২1-

২2 

লেযোত্রা ২০২2-২০২3 

অসাধারণ অতত 

উত্তে 

উত্তে চলতত 

োন 

চলতত 

োমনর 

তনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাততষ্ঠাতনক ১০ 

[১.১] তথ্য অতধকার আইন অনুর্ােী 

তনধ যাতরত সেমের েমে তথ্য 

প্রাতির আমবদন তনষ্পতত্ত 

[১.১.১] তনধ যাতরত সেমের 

েমে তথ্য প্রাতির 

আমবদন তনষ্পতত্ত 

% ০৬ - - ১০০% ৯০% ৮০% - - 

 

সেেতা 

বৃমি 

১৫ 

[১.২] স্বপ্রযণোমদিবোযফ প্রকোযমোগ্য  

কর িথ্য হালনাগাদ কমর 

ওযয়ফোআযট প্রকো 

[১.2.১] োরনোগোদকৃি তথ্য 

ওযয়ফোআযট প্রকোমি 

তাতরখ 

 
০4 

- 

 

- 

 

৩১-১২-২২ ১৫-০১-২৩ ৩১-০১-২৩ - - 

৩0-০6-২৩ - - - - 

[১.৩] ফোমল যক প্রমিযফদন প্রকো 
[১.3.১] মনধ যোমযি ভযয় ফোমল যক 

প্রমিযফদন প্রকোমি 
িোমযখ ০৩ - - ১৫-১০-২২ 31-১০-২২ 30-১১-২২ - - 

[১.৪]  তথ্য অতধকার আইন, ২০০৯ এর 

৫ ধারা অনুসামর র্াবতীে তমথ্যর 

কযাোলগ ও ইনমডক্স ত্রততর/ 

হালনাগাদকরণ 

[১.4.১] তমথ্যর কযাোলগ ও 

ইনমডক্স 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত 

তাতরখ ০৩ - - ৩১-১২-২2 ১৫-০১-২৩ ৩১-০১-২৩ - - 

[১.৫] তথ্য অতধকার আইন ও তবতধতবধান 

সম্পমকয র্নসমচতনতা বৃতদ্ধকরণ 

[১.5.১]  প্রচোয কোম যক্রভ 

ম্পন্ন 
সংখ্যা ০৪ - - ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] িথ্য মধকোয অআন, ২০০৯ ও এয 

মফমধভোরো, প্রমফমধভোরো, স্বিঃপ্রযণোমদি 

িথ্য প্রকো মনযদ যমকো ংমিষ্ট 

মফলযয় কে যকতযামদর/ কে যচারীমদর 

প্রতিেণ আমোর্ন    

[১.6.১] প্রতিেণ আমোতর্ত সংখ্যা  ০৩ - - ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] তথ্য অতধকার সংক্রান্ত প্রমতযকটি 

ত্রত্রোতসক অগ্রগতত প্রততমবদন 

তনধ যাতরত সেমে ওমেবসাইমের 

তথ্য অতধকার ক্ষসবাবমক্স প্রকাি  

[১.৭.১] ত্রত্রোতসক অগ্রগতত 

প্রততমবদন ওমেবসাইমের 

তথ্য অতধকার ক্ষসবাবমক্স 

প্রকাতিত 

সংখ্যা ০২ - - ৪ ৩ ২ ১ - 


