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

সািতক অজন, চােল এবং ভিবত পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান ধান অজনসহ:

মৎ  ও  ািণসদ  মণালয়  দেশর  ািণজ  আিমেষর  চািহদা  রেণর  লে  মৎ,  গবািদপ,  হসরিগ  ও    উৎপাদন  িসহ
সংরণ, রাগ িনয়ণ ও জাত উয়েন বাংলােদেশ ণ  িমকা পালন করেছ। জাতীয় িজিডিপেত মৎ খােতর অবদান ৩.৬৯%
এবং  ািণসদ খােতর অবদান ১.৭৮% (অথ ৈনিতক সমীা, ২০১৪)। মৎ ও ািণসদ খােত ির হার যথােম ৬.৬১% ও
২.৮৩%। ২০১৪-১৫ অথ  বছের ািণসদ খােত উৎপািদত কচা ও িয়াজাত প রািন আয় িছল ায় ৪৩১৭.৮৬ কা টাকা। দেশর
রািন আেয়র ২% এর অিধক আেস মৎ খাত হেত এবং ২০১৪-১৫ সােল মাট রািন আয় ৪৬৬০.০০ কা টাকা (ইিপিব, ২০১৪-১৫)।
জনসংার ায় ২০% ত এবং ৫০% পেরাভােব ািণসদ খােতর ওপর িনভরশীল। আবার, মৎ সেরর িবিভ কায েম
১১% এর অিধক লাক ত ও পেরাভােব িনেয়ািজত থেক জীবন-জীিবকা িনব াহ কের থােক। মৎ উৎপাদেন মাগত ির ফেল
অভরীণ  ও ব জলাশেয় মৎ উৎপাদেনর ে বাংলােদশ িবে যথােম ৪থ  ও ৫ম ান অিধকার কেরেছ (এফএও, ২০১৪)।
মাছ, মাংস, ধ ও িডেমর উৎপাদন িবগত িতন বছেরর বধােন ি পেয়েছ যথােম ৮.৭%, ৯৩%, ৭৬% ও ৩৯% ।  

সমা এবং চােলসহ:

মৎ আবাসেলর অবয়, ণগত মানস খাের অলতা, ু সংরণ ও িবপণন বার অভাব, রােগর াভাব, িগত
ােনর অভাব, েণাদনালক উোেগর অভাব, উৎপাদন সামীর উ , জলবা পিরবতেনর ভাব ইতািদ মৎ ও ািণসদ
উয়েন অতম চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

ভিবৎ পিরকনার অংশ িহসােব িভশন ২০২১ অযায়ী জনিত মাছ, মাংস, ধ ও িডেমর চািহদা যথােম ৬০ াম/িদন, ১১০ াম/িদন,
১৫০ িমিল/িদন ও ১০৪/বছর রেণর লে মৎ ও ািণসদ মণালয় িবিভ উোগ হণ কেরেছ। এ লমাা অজেনর লে মাছ,
মাংস, ধ ও িডম উৎপাদন যথােম ৪৫.৫২, ৬৮.১৮ ও ৯২.৯৭ ল মিক টন এবং ১৭৬৬ কােত উীত করা।  ও মাংসল জােতর
গ/মিহষ/ছাগল/ভড়া উৎপাদন ির জ িম জনন কায ম সসারণ, জাত উয়ন, রাগ িনয়ণ, উত জােতর ঘাস চাষ
সসারণ, এমআর এর চলন ও প খাের মান িনয়ণ ও গেবষণাগার াপন। মৎসেদর কািত উয়ন িনিত করার লে
আবাসল উয়ন, জীবৈবিচ রা, উু জলাশেয় জিবক বাপনা বতন, উম মৎচাষ বাপনা সসারণ, সািক
মৎসেদর সহনশীল উয়ন ইতািদ কায ম হণ।  

২০১৫-১৬ অথ -বছেরর সা ধান অজনসহ:

মৎচাষ ি সসারেণ দশাপী ৬২৫ দশ নী খামার াপন;
২৩০ হর িবল নাস াির াপন;
৭৫০ ম. টন পানা অবি;
দতা উয়েন ২.৫৫ ল জন মৎচািষ/ফলেভাগীেক িশণ দান;
গবািদপর জাত উয়েন দশািপ ায় ৩৩.২৫ ল গাভীেক িম জনন করা;
গবািদপ পালেন ১১.৬০ ল খামারীেক িশণ দান;
রাগ িতেরােধ ২১.৫৮ কা কা উৎপাদন; এবং
২০.০০ কা গবািদপেক কা দান ইতািদ।
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উপমিণকা (Preamble)

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 ২০১৫ সােলর সের মােসর ২০ 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. মৎসেদর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা ি
২. গবািদপ ও হস-রিগর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা ি
৩. মানবসদ উয়ন ও কম সংহােনর েযাগ ি।
৪. মৎ ও গবািদপর রাগ িতেরাধ এবং িনয়ণ।
৫. মৎ ও মৎজাত প এবং ািণজাত প রািন িেত সহায়তা।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দতার সে বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন
২. উাবন ও অিভেযাগ িতকােরর মােম সবার মােনায়ন
৩. দতা ও নিতকতার উয়ন
৪. ত অিধকার ও েণািদত ত কাশ বাবায়ন
৫. আিথ ক বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

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

ড়া ফলাফল/ভাব
ড়া ফলাফল

চক
একক

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা
২০১৫-২০১৬

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮

মাথািপ মাছ হেণর
পিরমাণ ি

মাথািপ মাছ
হেণর পিরমাণ

ওজন (াম/িদন) ৫৩.০০ ৫৪.০০ ৫৫.০০ ৫৫.৫০ ৫৬.০০
িম মণালয়, পািন সদ মণালয়,
িষ মণালয়, উয়ন সহেযাগী সংা

মৎ ও ািণসদ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন, বাংলােদশ অথ ৈনিতক
সমীা

ধ উৎপাদন ি
জনিত েধর
াতা

ওজন (িমিল/িদন) ১০৮.৬৬ ১২২.০০ ১২৬.২৪ ১৩১.৩১ ১৩৬.২১ িমিভটা, উয়ন সহেযাগী সংা
মৎ ও ািণসদ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন, বাংলােদশ অথ ৈনিতক
সমীা

মাংস উৎপাদন ি
জনিত মাংেসর
াতা

ওজন (াম/িদন) ৮০.৬৪ ১০২.৬২ ১০৩.৬২ ১০৫.০০ ১০৬.৩৩ উয়ন সহেযাগী সংা
মৎ ও ািণসদ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন, বাংলােদশ অথ ৈনিতক
সমীা

িডম উৎপাদন ি
জনিত িডেমর
াতা

সংা/বছর ৬৬.২০ ৭০.২৬ ৭৬.২৩ ৮২.১৩ ৮৭.৮৫ উয়ন সহেযাগী সংা
মৎ ও ািণসদ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন, বাংলােদশ অথ ৈনিতক
সমীা

মৎ ও মৎজাত পের
রািনর মােম রািন আয়
ি

রািন আয়
মান (কা
টাকা)

৪৮৯৮.২২ ৪৬৬০.০০ ৪৭০০.০০ ৪৭৫০.০০ ৪৮৫০.০০
বািণজ মণালয়, রািন উয়ন েরা,
ােজন ড এেপাটাস  এেসািসেয়শন,
উয়ন সহেযাগী সংা

মৎ ও ািণসদ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

ািণসদ পের রািন
আয়

রািন আয়
মান (কা
টাকা)

৯০৬০.৬৯ ৪৩১৭.৮৬ ৪৪০৪.২২ ৪৪৯২.৩০ ৪৫৮২.১৫
বািণজ মণালয়, রািন উয়ন েরা,
উয়ন সহেযাগী সংা

মৎ ও ািণসদ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন, বাংলােদশ াংেকর
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১]
মৎসেদর
উৎপাদন ও
উৎপাদনশীলতা
ি

৩০

[১.১] দশ নী খামার াপন
[১.১.১] ািপত
দশ নী খামার

আয়তন
(হর)

৩.০০ ৫০০ ৬০০ ৬২৫ ৬১৫ ৬১০ ৬০৫ ৬০০ ৬৩০ ৬৫০

[১.২] মৎ আবাসল
উয়ন

[১.২.১] উয়নত
এলাকা

আয়তন
(হর)

২.৫০ ১৮৫ ২৯০ ৩০০ ২৯৫ ২৯৩ ২৯২ ২৯০ ৩১০ ৩২৫

[১.৩] িবল নাস াির াপন
[১.৩.১] ািপত
িবল নাস াির

আয়তন
(হর)

২.০০ ১০০ ২০০ ২৩০ ২২৫ ২২০ ২১০ ২০০ ২৫০ ৩০০

[১.৪] উু জলাশেয়
পানা মাছ অবকরণ

[১.৪.১]
অবত পানার
পিরমাণ

পিরমাণ
(ম.টন)

২.০০ ৬৪৫ ৭৫০ ৭৭৫ ৭৬৫ ৭৬০ ৭৫৫ ৭৫০ ৮০০ ৮২৫

[১.৫] মৎচািষ,
মৎজীবী ও উোােক
পরামশ  দান

[১.৫.১] পরামশ 
দানত
ফলেভাগী

সংা ১.০০ ৯৫০০০ ১০০০০০ ১০৫০০০ ১০৩৫০০ ১০৩০০০ ১০২০০০ ১০০০০০ ১১০০০০ ১২০০০০

[১.৬] মৎ খামার
পিরদশ ন

[১.৬.১]
পিরদশ নত
খামার

সংা ১.০০ ২২৯০০ ২৭৫০০ ৩০০০০ ২৯০০০ ২৮৫০০ ২৮০০০ ২৭৫০০ ৩৩০০০ ৩৫০০০

[১.৭] মৎচািষ,
মৎজীবী ও অা
ফলেভাগীেদর িশণ
দান

[১.৭.১]
িশণা
ফলেভাগী

সংা
(ল)

২.০০ ২.৪৫ ২.৫০ ২.৫৫ ২.৫৪ ২.৫৩ ২.৫২ ২.৫০ ২.৬০ ২.৬৫



া: ৮ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ০৪, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.৮] গণসেচতনতা
িলক সভা

[১.৮.১] অিত
সেচতনতা সভা

সংা ১.০০ ৪৫০০ ৫২০০ ৫৩০০ ৫২৭৫ ৫২৫০ ৫২৩০ ৫২০০ ৫৪০০ ৫৫০০

[১.৯] কম শালা আেয়াজন
[১.৯.১] অিত
কম শালা

সংা ১.০০ ৮০০ ১০০০ ১০২৫ ১০২০ ১০১৫ ১০১০ ১০০০ ১০৫০ ১১০০

[১.১০] মৎ হাচাির
িনবন ও নবায়ন

[১.১০.১]
িনবনত ও
নবায়নত হাচাির

সংা ১.০০ ৮২৪ ৮৫০ ৮৫৫ ৮৫৩ ৮৫২ ৮৫১ ৮৫০ ৮৬০ ৮৬৫

[১.১১] মাছ ধরার লােরর
লাইেস দান

[১.১১.১] লােরর
লাইেস দান

সংা ১.৫০ ১৬৫ ১৮৯ ১৮৫ ১৮৩ ১৮০ ১৭৫ ১৬৫ ১৮৭ ১৮৯

[১.১২] মাছ ধরার নৗযােনর
লাইেস দান

[১.১২.১] নৗযােনর
লাইেস দান

সংা ১.০০ ১৮০০ ১৪৮৬ ১৫০০ ১৪৯৫ ১৪৯০ ১৪৮৮ ১৪৮৬ ১৫২৫ ১৫৫০

[১.১৩] আইইউইউ
(IUU) মৎ আহরণ
রােধ লার পিরদশ ন

[১.১৩.১]
পিরদশ নত লার

সংা ১.০০ ৩০০ ৩২২ ৩২৫ ৩২৪ ৩২৪ ৩২৩ ৩২২ ৩৩৫ ৩৫০

[১.১৪] আইইউইউ (IUU)
মৎ আহরণ রােধ নৗযান
পিরদশ ন

[১.১৪.১]
পিরদশ নত
নৗযান

সংা ১.০০ ৫৫০ ৪৯৩ ৫০০ ৪৯৭ ৪৯৫ ৪৯৪ ৪৯৩ ৫১০ ৫১৫



া: ৯ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ০৪, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.১৫] আইইউইউ (IUU)
মৎ আহরণ রােধ লার
মিনটিরং

[১.১৫.১]
মিনটিরংত লার

সংা ১.০০ ৩ ৪ ৫ ৪ ৩ ৫ ৫

[১.১৬] মৎ খা মান
পরীা

[১.১৬.১] পরীিত
খা ননা

সংা ১.০০ ১৪৫৭ ১৫০০ ১৫৫০ ১৫৩৫ ১৫২৫ ১৫১৫ ১৫০০ ১৫৭৫ ১৬০০

[১.১৭] মােছর অভয়াম
িতা ও বাপনা

[১.১৭.১] ািপত
অভয়াম

সংা ২.০০ ৯০ ১১৫ ১২৫ ১২৩ ১২০ ১১৭ ১১৫ ১৩০ ১৩৫

[১.১৮] মৎ সংরণ
আইন বাবায়ন

[১.১৮.১]
পিরচািলত
অিভযান

সংা ১.০০ ৯২২৪ ১২৭৫০ ১৩০০০ ১২৯০০ ১২৮৫০ ১২৮০০ ১২৭৫০ ১৩০০০ ১৩৫০০

[১.১৯] পিরেবশ সহনশীল
মৎচাষ ি সসারণ

[১.১৯.১]
সসািরত ি

সংা ১.০০ ৩ ৪ ৫ ৪ ৪ ৪ ৪ ৫ ৫

[১.২০] নন ি উাবন
ও হার

[১.২০.১]
উাবনত ি

সংা ৩.০০ ৪ ৫ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৪



া: ১০ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ০৪, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২] গবািদপ ও
হস-রিগর
উৎপাদন ও
উৎপাদনশীলতা
ি

১৯

[২.১] িসেমন উৎপাদন ি
করা

[২.১.১] উৎপািদত
িসেমন

মাা
(ল)

৩.০০ ৩৮.২৪ ৩৭.১৯ ৩৮.২৫ ৩৭.৯৮ ৩৭.৭১ ৩৭.৪৪ ৩৭.১৯ ৩৯.২৭ ৪০.০৫

[২.২] িম জনন
সসারণ

[২.২.১] জননত
গাভীর সংা

সংা
(ল)

৩.০০ ২৯.৭৪ ৩২.৫০ ৩৩.২৫ ৩৩.০৬ ৩২.৮৭ ৩২.৬৮ ৩২.৫০ ৩৪.১৭ ৩৪.৮৫

[২.৩] ািতক ছাগী
জনন করা

[২.৩.১] জনন
ত ছাগীর সংা

সংা ১.০০ ১৯৫৭ ১৯৬০ ২০০০ ১৯৯০ ১৯৮০ ১৯৭০ ১৯৬০ ২০৪০ ২০৮০

[২.৪] গাভীর বার
উৎপাদন ি করা

[২.৪.১] উৎপািদত
বােরর সংা

সংা ১.০০ ৫৩২ ৫৫৭ ৫৭৫ ৫৭০ ৫৬৫ ৫৬০ ৫৫৭ ৫৮৫ ৫৯৫

[২.৫] সংকর জােতর বার
উৎপাদন

[২.৫.১] উৎপািদত
সংকর জােতর
বার

সংা
(ল)

২.০০ ৯.৫২ ১০.৬৭ ১০.৮০ ১০.৭৭ ১০.৭৪ ১০.৭১ ১০.৬৭ ১১.২৭ ১১.৪৯

[২.৬] ছাগেলর বাার
উৎপাদন ি

[২.৬.১] উৎপািদত
বাা

সংা ২.০০ ৯৬১ ২৩২০ ১৬০০ ১৪৪০ ১২৮০ ১১২০ ৯৬১ ১৬৩২ ১৬৬৪

[২.৭] একিদেনর রিগর
বাা উৎপাদন।

[২.৭.১] উৎপািদত
বাা

সংা
(ল)

২.০০ ১৪.৯৭ ২২.১৬ ২৩.২৭ ২২.৯৯ ২২.৭১ ২২.৪৩ ২২.১৬ ২৩.৭৪ ২৪.২১

[২.৮] প খা ননা
পরীাকরণ

[২.৮.১] পিরীত
ননা

সংা ২.০০ ১৫৯১ ২৭৬১ ২৮০০ ২৭৯০ ২৭৮০ ২৭৭০ ২৭৬১ ২৮৫৬ ২৯১৩

[২.৯] নন ি উাবন
[২.৯.১] উািবত
ি

সংা ৩.০০ ১ ৩ ৪ ৪ ৪ ৩ ৩ ৫ ৫



া: ১১ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ০৪, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩] মানবসদ
উয়ন ও
কম সংহােনর
েযাগ ি।

১৪

[৩.১] মৎ আবাসল
উয়ন ও বাপনায়
জিড়ত ফলেভাগী

[৩.১.১] সৃ
ফলেভাগী

সংা ৩.০০ ৫৭৫০০ ৬০৫০০ ৬১০০০ ৬০৮০০ ৬০৭০০ ৬০৬০০ ৬০৫০০ ৬১৫০০ ৬২০০০

[৩.২] মৎজীবীেদর
িবক কম সংান ির
লে হীত কায ম

[৩.২.১] সৃ
ফলেভাগী

সংা ২.০০ ১১৬৫ ১১০০০ ১৭৫০ ১৬৫০ ১৫৫০ ১৪০০ ১১৬৫ ২০০০ ২১০০

[৩.৩] খামারী িশণ ি
করা

[৩.৩.১] িশিত
খামারী

সংা
(ল)

৩.০০ ১০.১৫ ১১.০৫ ১১.৬০ ১১.৪৬ ১১.৩২ ১১.১৮ ১১.০৫ ১১.৮৩ ১২.০৭

[৩.৪] খামার াপন ি
করা (গবািদপ)

[৩.৪.১] ািপত
খামার

সংা ১.০০ ২১০০০ ২৬২১৬ ২৬৩০০ ২৬২৭৯ ২৬২৫৮ ২৬২৩৭ ২৬২১৬ ২৬৪০০ ২৬৫০০

[৩.৫] খামার াপন ি
করা (পাি)

[৩.৫.১] ািপত
খামার

সংা ২.০০ ১৮৩৬৯ ৩৮৫১৩ ৩৮৬০০ ৩৮৫৭৮ ৩৮৫৫৬ ৩৮৫৩৪ ৩৮৫১৩ ৩৮৬৫০ ৩৮৭০০

[৩.৬] ঘােসর নাস ারী াপন
[৩.৬.১] ািপত
নাস ারী

একর ২.০০ ৫২৫.৬৭ ৬৭৭.৭৬ ৬৮০.০০ ৬৭৯.৪৪ ৬৭৮.৮৮ ৬৭৮.৩২ ৬৭৭.৭৬ ৬৯০.০০ ৭০০.০০

[৩.৭] বােয়াাস া
াপন

[৩.৭.১] ািপত
বােয়াাস া

সংা ১.০০ ১৪২৪ ২১৮০ ২২০০ ২১৯৫ ২১৯০ ২১৮৫ ২১৮০ ২২৪৪ ২২৮৮



া: ১২ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ০৪, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৪] মৎ ও
গবািদপর রাগ
িতেরাধ এবং
িনয়ণ।

১১

[৪.১] রাগ িতেরাধ ও
িনয়েণ পিরদশ ন

[৪.১.১]
পিরদশ নত
গবািদপ খামার

সংা ১.০০ ২৬৫০ ২৯০০ ২৯৫০ ২৯৩৫ ২৯২০ ২৯১০ ২৯০০ ৩০০০ ৩১০০

[৪.২] রাগ িতেরাধ ও
িনয়েণ পরামশ  দান

[৪.২.১] পরামশ 
দানত
মৎচািষ

সংা ১.০০ ২৭৫০ ৩০০০ ৩১০০ ৩০৭৫ ৩০৫০ ৩০৩০ ৩০০০ ৩৩০০ ৩৫০০

[৪.৩] কা উৎপাদন
তরািত করা

[৪.৩.১] উৎপািদত
কা

মাা
(কা)

২.০০ ২০.৫৬ ১৯.১৫ ২১.৫৮ ২১.৩৩ ২১.০৭ ২০.৮২ ২০.৫৬ ২২.০২ ২২.৪৬

[৪.৪] কাদান সসারণ
[৪.৪.১] কা
েয়াগত
পরসংা

সংা
(কা)

৩.০০ ১৭.৭১ ১৯.৯২ ২০.০০ ১৯.৯৮ ১৯.৯৬ ১৯.৯৪ ১৯.৯২ ২০.৪০ ২০.৬০

[৪.৫] রাগ িনণ য় রািত
করা

[৪.৫.১] পরীিত
ননা

সংা ১.০০ ৪৫০৭৩ ৫৫৭৩০ ৫৭৫২৬ ৫৭০৭৭ ৫৬৬২৮ ৫৬১৭৯ ৫৫৭৩০ ৫৮৬৭৬ ৫৯৮৪৯

[৪.৬] পর িচিকৎসা
রািত করা

[৪.৬.১]
িচিকৎসাত
পরসংা

সংা
(কা)

৩.০০ ৬.১৮ ৭.৭৫ ৭.৮০ ৭.৭৯ ৭.৭৮ ৭.৭৭ ৭.৭৫ ৭.৯৫ ৮.১১



া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ০৪, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৫] মৎ ও
মৎজাত প
এবং ািণজাত
প রািন
িেত সহায়তা।

৯

[৫.১] রািনত মৎ ও
মৎ পেণর কনসাইনেম
পিরদশ ন

[৫.১.১]
পিরদশ নত
কনসাইনেম

সংা ২.০০ ৫৭৭২ ৪১৪০ ৪১৫০ ৪১৪৭ ৪১৪৫ ৪১৪২ ৪১৪০ ৪১৭৫ ৪২০০

[৫.২] রািনত মৎ ও
মৎ পেণর ননা সংহ ও
পরীণ

[৫.২.১] সংহীত
ননা ও পরীা

সংা ২.০০ ৩০২৪০ ২৩০০০ ২৩০৪০ ২৩০৩০ ২৩০২০ ২৩০১৫ ২৩০০০ ২৩০৫০ ২৩০৬০

[৫.৩] াসত সনদ
দান

[৫.৩.১] সনদ
দান

সংা ১.০০ ৫৯৩৬ ৪০৩৩ ৪০৫০ ৪০৪৫ ৪০৪০ ৪০৩৫ ৪০৩৩ ৪১০০ ৪১৫০

[৫.৪] এনআরিসিপ ননা
পরীণ

[৫.৪.১] ননা
পরীা

সংা ১.০০ ১৫৬০ ১৬০০ ১৬৫০ ১৬৩৫ ১৬২৫ ১৬১৫ ১৬০০ ১৭০০ ১৭৫০

[৫.৫] এফআইিকউিস আইন
বাবায়ন অিভযান
পিরচালনা

[৫.৫.১] পিরচািলত
অিভযান

সংা ১.০০ ২৮৮ ২০০ ২১০ ২০৭ ২০৫ ২০২ ২০০ ২২৫ ২৩৫

[৫.৬] খামার/িফডিমল/
হাচাির পিরদশ ন

[৫.৬.১]
পিরদশ নত
খামার/ িফডিমল/
হাচাির

সংা ২.০০ ৩০৪৪৪ ৩১০৬৬ ৩১৭০০ ৩১৫৪২ ৩১৩৮৪ ৩১২২৬ ৩১০৬৬ ৩২৩৩৪ ৩২৯৮০



া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ০৪, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দতার
সে বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন

৫

[১.১] খসড়া বািষ ক
কম সাদন ি
দািখল

[১.১.১] িশণ সমাির
পর িনধ ািরত সময়সীমার
মে খসড়া ি
দািখলত

িদন ১.০০ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

[১.২] বািষ ক
কম সাদন ির
ায়ন িতেবদন
দািখল

[১.২.১] িনধ ািরত তািরেখ
ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ১.০০ ৩১-০৮-২০১৫ ০১-০৯-২০১৫ ০২-০৯-২০১৫ ০৩-০৯-২০১৫ ০৪-০৯-২০১৫

[১.৩] বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন পিরবীণ

[১.৩.১] দািখলত
অধ বািষ ক ও মািসক
িতেবদন

সংা ১.০০ ৫ ৪ ৩

[১.৪] আওতাধীন
সংার সে বািষ ক
কম সাদন সংা
সমেঝাতা ারক
ার

[১.৪.১] সমেঝাতা ারক
ািরত

তািরখ ১.০০ ১৫-১০-২০১৫ ১৯-১০-২০১৫ ২২-১০-২০১৫ ২৬-১০-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫

[১.৫] বািষ ক
কম সাদন-এর
সে সংি
কম কতােদর
েণাদনা দান

[১.৫.১] বেদিশক
িশেণ িরত কম কতা

সংা ১.০০ ৩ ২ ১



া: ১৫ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ০৪, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] উাবন ও
অিভেযাগ
িতকােরর
মােম সবার
মােনায়ন

৫

[২.১] পিরবিতত
ফরােট
মণালয়/িবভাগ
এবং মাঠপয ােয়র
দরসেহ
িসেজস চাট ার
ণয়ন

[২.১.১] পিরবিতত
ফরােট
মণালয়/িবভােগর
িসেজস চাট ার
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১.০০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫

[২.১.২] মাঠপয ােয়র
দরসেহ িসেজস
চাট ার ণীত ও কািশত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[২.২] অিভেযাগ
িতকার বা
বাবায়ন

[২.২.১] িনিত
অিভেযাগ

% ১.০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[২.৩] সবা িয়ায়
উাবন কায ম
বাবায়ন

[২.৩.১] মণালয়/িবভাগ
ও অিধদর/সংাসেহ
কমপে এক কের
অনলাইন সবা চাত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[২.৩.২] মণালয়/িবভাগ
ও অিধদর/সংাসেহ
কমপে এক কের সবা
িয়া সহজীত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[৩] দতা ও
নিতকতার
উয়ন

৩

[৩.১] জাতীয়
াচার কৗশল
বাবায়ন

[৩.১.১] াচার বাবায়ন
পিরবীণ কাঠােমা
(monitoring
framework) ণীত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[৩.১.২] ন/২০১৬ এর
মে াচার
কম পিরকনার বাবািয়ত
কায ম

% ১.০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.২]
কম কতা/কম চারীেদর
িশণ আেয়াজন

[৩.২.১] িশেণর সময় জনঘা ১.০০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০



া: ১৬ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ০৪, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৪] ত
অিধকার ও
েণািদত
ত কাশ
বাবায়ন

২

[৪.১] ত কাশ
িনেদ িশকা ণয়ন

[৪.১.১] ত কাশ
িনেদ িশকা ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ১.০০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫

[৪.২] আওতাধীন
দর/সংায়
দািয়া কম কতা
িনেয়াগ

[৪.২.১] আওতাধীন সকল
দেরর দািয়া
কম কতার নাম ও
যাগােযােগর কানার
সলন ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ০.৫০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫

[৪.৩]
মণালয়/িবভােগর
বািষ ক িতেবদন
ণয়ন

[৪.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ০.৫০ ১৫-১০-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫ ১৫-১১-২০১৫ ৩০-১১-২০১৫ ১৫-১২-২০১৫

[৫] আিথ ক
বাপনার
উয়ন

২

[৫.১] বােজট
বাবায়ন কিমর
কম পিরিধ
যথাযথভােব অসরণ

[৫.১.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা (Budget
Implementation
Plan) ণীত ও
মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন
দািখলত

সংা ১.০০ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৫.২] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[৫.২.১] বছের অিডট
আপি িনিত

% ১.০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

*সামিয়ক (provisional) ত



া: ১৭ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ০৪, ২০১৫

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 ফলাফল 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 ফলাফল অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা
দান  করব।

ািরত:

সিচব
মৎ ও ািণসদ মণালয়

তািরখ

মিপিরষদ সিচব
মিপিরষদ িবভাগ

তািরখ



া: ১৮ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ০৪, ২০১৫

সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)

িমক নর শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এআই িম জনন (Artificial Insemination)

২ এআইিজ
অলটারেনভ ইনকাম জেনেরং (Alternative Income
Generating)

৩ িবএলআরআই
বাংলােদশ ািণসদ গেবষণা িতান (Bangladesh Livestock
Research Institute)

৪ িবিবএস
বাংলােদশ পিরসংান েরা (Bangladesh Bureau of
Statistics)

৫ িডএলএস ািণসদ অিধদর (Department of Livestock Services)

৬ িডওএফ মৎ অিধদর (Department of Fisheries)

৭ ইিপিব এেপাট  েমাশন েরা (Export Promotion Bureau)

৮ এফএও খা ও িষ সংা (Food and Agriculture Organization)

৯ এফআইিকউিস
মৎ পিরদশ ণ ও মান িনয়ণ (Fish Inspection and Quality
Control)

১০ িজিডিপ মাট দশজ উৎপাদন (Gross Domestic Product)

১১ আইইউইউ
ইিিগাল, আনিরেপােট ড এা আনেরেলেটড (Illegal, Unreported
and Unregulated)

১২ আইইউিসএন
ইারাশনাল ইউিনয়ন ফর কনজারেভশন অব চার (International
Union for Conservation of Nature)

১৩ এলিজইিড
ানীয় সরকার ও েকৗশল িবভাগ (Local Government and
Engineering Department)

১৪ এমওএফএল
মৎ ও ািণসদ মনালয় (Ministry of Fisheries and
Livestock)

১৫ এমএমিড
মিরন মােকনটাইল িডপাট েম (Marine Mercantile
Department)

১৬ এনিজও বসরকাির সংা (Non Government Organization)

১৭ এনআরিসিপ
াশনাল রিসিডও কোল ান (National Residue Control
Plan)

১৮ এমআর টাটাল িমড রশন (Total Mixed Ration)

১৯ িভএফএ ভেটিরনাির িফ এিসসেট (Veterinary Field Assistant)



া: ১৯ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ০৪, ২০১৫

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম
কম সাদন
চকসহ

িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত এবং উপা


সাধারণ ম

[১.১] দশ নী খামার
াপন

[১.১.১] ািপত
দশ নী খামার

মৎসেদর উয়ন ও উৎপাদন ির লে উািবত নন ি চািষ পয ােয়
জনিয় করার উেে দশ নী পিরচালনা করা হয়।

মৎ অিধদর / মৎ
ও ািণসদ মণালয়

মৎ ও ািণসদ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

সাধারণভােব উয়ন কের
আওতায় পিরচািলত হয়

[১.২] মৎ আবাসল
উয়ন

[১.২.১] উয়নত
এলাকা

বাংলােদেশর সব  ািতক ও মানব অেনক জলাশয় রেয়েছ যা সমেয়র
আবেত জলবা পিরবতন এবং িবিভ ািতক কারেণ (জেলাাস, বা,
জায়ার-ভাটা ইতািদ) ায় ভরাট হেয় িগেয়েছ অথবা মােছর বাসােনর
অপেযাগী হেয় পেড়েছ। এ সকল জলাশয় সংােরর মােম মাছ চােষর/মােছর
বাসােনর উপেযাগী করা।

মৎ অিধদর / মৎ
ও ািণসদ মণালয়

মৎ ও ািণসদ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

সাধারণভােব উয়ন কের
আওতায় পিরচািলত হয়

[১.৩] িবল নাস াির াপন
[১.৩.১] ািপত িবল
নাস াির

উু বা আধাব জলাশেয়র মােঝ অবিত িবেল মােছর পানা িতপালন করা
হয়। এ সম িবল বষ ায় ািবত হেয় িতপািলত পানাসহ জলাশেয়র সব 
ছিড়েয় পেড়।

মৎ অিধদর / মৎ
ও ািণসদ মণালয়

মৎ ও ািণসদ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

সাধারণভােব উয়ন কের
আওতায় পিরচািলত হয়

[১.৪] উু জলাশেয়
পানা মাছ অবকরণ

[১.৪.১] অবত
পানার পিরমাণ

বষ াািবত ধানেেত, াবনিম, ধানেত ও মরা নদীেত বষ া মৗেম মােছর
পানা অব কের মােছর উৎপাদন িেত সহায়তা দান করা হয়।

মৎ অিধদর / মৎ
ও ািণসদ মণালয়

মৎ ও ািণসদ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

সাধারণভােব উয়ন কের
আওতায় পিরচািলত হয়

[১.৫] মৎচািষ,
মৎজীবী ও উোােক
পরামশ  দান

[১.৫.১] পরামশ 
দানত
ফলেভাগী

মৎচািষ/মৎখামারী/উোা/ মৎ খা উৎপাদনকারী/ মৎ হাচাির
অপােরটর ইতািদ মৎ উৎপাদেন জিড়ত ফলেভাগীগণেক চািহদা মাতােবক
কািরগির/তগত সহায়তা দান করা হেয় থােক।

মৎ অিধদর / মৎ
ও ািণসদ মণালয়

মৎ ও ািণসদ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

ধানত উপেজলা ও জলা
পয ায় থেক পরামশ  দান করা
হয়।

[১.৬] মৎ খামার
পিরদশ ন

[১.৬.১]
পিরদশ নত খামার

মৎচািষ/খামারী/উোা/মৎ খা উৎপাদনকারী/মৎ হাচাির ইতািদ
মৎ উৎপাদেন জিড়ত খামার/িতান সেহর অিধকতর উৎপাদন িনিত করার
লে পিরদশ ন করা হেয় থােক।

মৎ অিধদর / মৎ
ও ািণসদ মণালয়

মৎ ও ািণসদ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

ধানত উপেজলা ও জলা
পয ায় থেক পিরদ শন করা হয়

[১.৭] মৎচািষ,
মৎজীবী ও অা
ফলেভাগীেদর িশণ
দান

[১.৭.১] িশণা
ফলেভাগী

িবিভ জািতর মৎচাষ ি, আহরণ, িবপণন, সংরণ, জলাশয় বাপনা
ইতািদ িবষেয় মৎচািষ, মৎজীবী ও অা ফলেভাগীেদর িশণ দান
করা হয়।

মৎ অিধদর / মৎ
ও ািণসদ মণালয়

মৎ ও ািণসদ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

রাজ ও উয়ন কের
আওতায় পিরচািলত হয়

[১.৮] গণসেচতনতা
িলক সভা

[১.৮.১] অিত
সেচতনতা সভা

মৎচািষ/খামারী/উোা/মৎ খা উৎপাদনকারী/মৎ হাচাির
পিরচালনাকারী ইতািদ মৎ উৎপাদেন জিড়ত িেক িনেয় িবিভ িবষেয়
সেচতনতা সভা করা হয়।

মৎ অিধদর / মৎ
ও ািণসদ মণালয়

মৎ ও ািণসদ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

রাজ ও উয়ন কের
আওতায় পিরচািলত হয়

[১.৯] কম শালা আেয়াজন
[১.৯.১] অিত
কম শালা

মৎচািষ/খামারী/উোা/মৎ খা উৎপাদনকারী/মৎ হাচাির
পিরচালনাকারী ইতািদ মৎ উৎপাদেন জিড়ত িেক িনেয় িবিভ িবষেয়
কম শালা আেয়াজন করা হয়।

মৎ অিধদর / মৎ
ও ািণসদ মণালয়

মৎ ও ািণসদ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

রাজ ও উয়ন কের
আওতায় পিরচািলত হয়



া: ২০ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ০৪, ২০১৫

কায ম
কম সাদন
চকসহ

িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত এবং উপা


সাধারণ ম

[১.১০] মৎ হাচাির
িনবন ও নবায়ন

[১.১০.১] িনবনত
ও নবায়নত
হাচাির

মৎ হাচাির আইন, ২০১০ এবং মৎ হাচাির িবিধমালা, ২০১১ মাতােবক
মৎ বীজ উৎপাদেন জিড়ত িতান সহেক িনবিত করণ এবং বছরাে নবায়ন
করা হয়।

মৎ অিধদর
মৎ ও ািণসদ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

মৎ অিধদর কক
পিরচািলত হেয় থােক

[১.১১] মাছ ধরার লােরর
লাইেস দান

[১.১১.১] লােরর
লাইেস দান

সািক মৎ অােদশ, ১৯৮৩ ও সািক মৎ িবিধমালা অযায়ী বািণিজক
লােরর লাইেস হণ বাতালক। মৎ ও ািণসদ মণালয় কক
লাইেস দােনর সিত এবং মহামা হাইেকােট র রায়/ আেদেশর িেত নৗ
বািণজ অিধদর কক সা িফেকট অব রিজেশন ও সা িফেকট অব
ইনেকশন দান সােপে অ দর হেত লােরর অেল িফিশং লাইেস ই
করা হয়।

মৎ অিধদর / মৎ
ও ািণসদ মণালয়

মৎ ও ািণসদ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

িত বছর নবায়ন বাতালক

[১.১২] মাছ ধরার
নৗযােনর লাইেস দান

[১.১২.১] নৗযােনর
লাইেস দান

সািক মৎ অােদশ, ১৯৮৩ ও সািক মৎ িবিধমালা অযায়ী যািক
মৎ নৗযােনর লাইেস হণ বাতালক। ইিনচািলত দশীয় িেত মৎ
িশকার িনিম তরী নৗকা যা নৗ বািণজ অিধদর কক সা িফেকট অব
রিজেশন ও সা িফেকট অব ইনেকশন দান সােপে অ দর হেত
নৗযানর অেল িফিশং লাইেস ই করা হয়।

মৎ অিধদর / মৎ
ও ািণসদ মণালয়

মৎ ও ািণসদ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

িত বছর নবায়ন বাতালক

[১.১৩] আইইউইউ
(IUU) মৎ আহরণ
রােধ লার পিরদশ ন

[১.১৩.১]
পিরদশ নত লার

সািক মৎ সদ সংরণ ও ু বাপনার িনিম সািক মৎ
অােদশ, ১৯৮৩ এর আওতাধীন ধারা উপধারা বাবায়েনর লে স যাার
েব /স হেত তাবতেনর পর লার পিরদশ ন করা হয়।

মৎ অিধদর / মৎ
ও ািণসদ মণালয়

মৎ ও ািণসদ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

মৎ অিধদেরর িনয়িমত
কায ম

[১.১৪] আইইউইউ
(IUU) মৎ আহরণ
রােধ নৗযান পিরদশ ন

[১.১৪.১]
পিরদশ নত নৗযান

সািক মৎ সদ সংরণ ও ু বাপনার িনিম সািক মৎ
অােদশ, ১৯৮৩ এর আওতায় ধারা উপধারা সক বাবায়েনর লে যািক
মৎ নৗযান স যাার াােল/স হেত তাবতেনর সময় পিরদশ ন কর।
হয়।

মৎ অিধদর / মৎ
ও ািণসদ মণালয়

মৎ ও ািণসদ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

মৎ অিধদেরর িনয়িমত
কায ম

[১.১৫] আইইউইউ
(IUU) মৎ আহরণ
রােধ লার মিনটিরং

[১.১৫.১]
মিনটিরংত লার

লার ও যািক মৎ নৗযান কক বধভােব আহিরত মৎ যাহা ইউেরািপয়
ইউিনয়ন দশেলােত রািনর উেে েদয় িনিদ  ফরেম অ দর কক
দ সনদ।

মৎ অিধদর / মৎ
ও ািণসদ মণালয়

মৎ ও ািণসদ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

রপতানীকারক িতােনর
চািহদার িভিেত কায ম
পিরচািলত হয়

[১.১৬] মৎ খা মান
পরীা

[১.১৬.১] পরীিত
খা ননা

মৎখা ও পখা আইন, ২০১০ এবং মৎখা িবিধমালা, ২০১১ মাতােবক
মানসত মৎ খা উৎপাদেনর ােথ  সংি িতান সহ হেত সংহীত
মৎখা ননার িমান যাচাই করার লে অেমািদত গেবষণাগাের রণ
করা হয়।

মৎ অিধদর এবং
মৎ ও ািণসদ
মণালয়

মৎ অিধদর, িরেপাট 
মৎ অিধদেরর িনয়িমত
কায ম

[১.১৭] মােছর অভয়াম
িতা ও বাপনা

[১.১৭.১] ািপত
অভয়াম

জলাশেয়র গভীরতম অংেশ ঝাপঝাড় াপন কের বা জলাশেয়র িনিদ  অংেশ
সামিয়ক বা ায়ীভােব মাছ আহরণ থেক িবরত রেখ মােছর বংশি তথা
জীবৈবিচ রায় কায কর িমকা রাখা।

মৎ অিধদর এবং
মৎ ও ািণসদ
মণালয়

মৎ অিধদর, িরেপাট 
রাজ ও উয়ন কের
আওতায় পিরচািলত হয়



া: ২১ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ০৪, ২০১৫

কায ম
কম সাদন
চকসহ

িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত এবং উপা


সাধারণ ম

[১.১৮] মৎ সংরণ
আইন বাবায়ন

[১.১৮.১] পিরচািলত
অিভযান

জাটকা ও মা ইিলশ সংরণকে িত বছর আহরণ িনিষ সমেয় নদ-নদী, হাট-
বাজার, আড়ত, পিরবহন কােজ সংি যানসেহ নৗবািহনী, কাগাড , র্যাব,
িলশ, নৗ িলেশর সহায়তায় িনয়িমত অিভযান ও িনব াহী ািজেেটর
উপিিতেত মাবাইল কাট  পিরচালনা করা হেয় থােক।

মৎ অিধদর এবং
মৎ ও ািণসদ
মণালয়

মৎ অিধদর, িরেপাট 
মৎ অিধদেরর িনয়িমত
কায ম

[১.১৯] পিরেবশ সহনশীল
মৎচাষ ি
সসারণ

[১.১৯.১]
সসািরত ি

পিরেবশ বাব মৎচাষ ি সসারণ
মৎ অিধদর এবং
মৎ ও ািণসদ
মণালয়

মৎ অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

মৎ অিধদেরর িনয়িমত
কায ম

[১.২০] নন ি
উাবন ও হার

[১.২০.১] উাবনত
ি

গবািদপ ও পািখর উয়েন িব.এল.আর.আই নন ির উাবন কের থােক।
এসকল ি ািণসদ অিধদেরর মােম মাঠ পয ােয় সসারণ করা হয়।

িব.এল.আর.আই এবং
িড.এল.এস

িব.এল.আর.আই-এর বািষ ক
িতেবদন

-

[২.১] িসেমন উৎপাদন
ি করা

[২.১.১] উৎপািদত
িসেমন

অিধক  উৎপাদন বিশ সিলত িপিরয়র ষড় হেত িসেমন উৎপািদত হয়।
ধ উৎপাদন ির লে এই িসেমন ারা গাভী/বকনােক িম জনন করােনা
হয়। িসেমন  কীয় গা-জনন ক থেক জলা িম জনন ক হেয়
িবিভ উপেক এবং পেয়সেহ উপ-পিরচালক (এ/আই) -এর তাবধােন
সরবরাহ এবং গাভী/বকনােক িম জনন করােনা হেয় থােক।

িড.এল.এস এবং
এম.ও.এফ.এল

মৎ ও ািণসদ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

উয়ন ক েয়াজন

[২.২] িম জনন
সসারণ

[২.২.১] জননত
গাভীর সংা

িম জনন এক পিত যার মােম গাভীেক িনিদ  সমেয় িম উপােয়
জনন করা হয়। এ গবািদপর জাত উয়ন তথা ধ এবং মাংস উৎপাদন ির
জ আবক। সকল জলা িম জনন ক, উপেক এবং পেয়সেহ
অিভতা স মাঠকম/িম জনন কমর মােম মাঠ পয ােয় িম জনন
কায ম পিরচািলত হেয় থােক।

িড.এল.এস এবং
এম.ও.এফ.এল

িড.এল.এস, বাংলােদশ
অথ ৈনিতক সমীা

উয়ন ক েয়াজন

[২.৩] ািতক ছাগী
জনন করা

[২.৩.১] জনন ত
ছাগীর সংা

িনিদ  সমেয় ািতক উপােয় উত জােতর জননম পঠা ারা ছাগীেক জনন
করােনা হয়। দশাপী ২২  জলা িম জনন কের মােম এ কায ম
পিরচািলত হেয় থােক।

িড.এল.এস
িড.এল.এস এর বািষ ক
িতেবদন

দশীয় এই জাত সংরণ করা
েয়াজন

[২.৪] গাভীর বার
উৎপাদন ি করা

[২.৪.১] উৎপািদত
বােরর সংা

সরকাির ০৮  গা-জনন ও  খামাের িনয়িমত কায েমর অংশ িহেসেব
বার উৎপাদন, পালন এবং পরবতেত জনেনর উেে বত হয়।

িড.এল.এস
িড.এল.এস-এর বািষ ক
িতেবদন

উয়ন ক েয়াজন

[২.৫] সংকর জােতর
বার উৎপাদন

[২.৫.১] উৎপািদত
সংকর জােতর বার

দশাপী ২২  জলা িম জনন কের মােম পিরচািলত এ.আই
কায েমর ফলাফল িহেসেব উৎপািদত সংকর জােতর বার খামারী ও পািরবািরক
পয ােয় পালন করা হেয় থােক যা ধ ও মাংস উৎপাদেন াপক িমকা রাখেছ।

িড.এল.এস
িড.এল.এস-এর বািষ ক
িতেবদন

বার  িতেরােধর জ
কম চী/ উয়ন ক েয়াজন

[২.৬] ছাগেলর বাার
উৎপাদন ি

[২.৬.১] উৎপািদত
বাা

সরকাির ০৫  গা-জনন ও  খামাের িনয়িমত কায েমর অংশ িহেসেব বার
উৎপাদন, পালন এবং পরবতেত াক বল জােতর ছাগেলর জনেনর উেে
বত হয়।

িড.এল.এস
িড.এল.এস-এর বািষ ক
িতেবদন

দশীয় এই জাত সংরণ করা
েয়াজন



া: ২২ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ০৪, ২০১৫

কায ম
কম সাদন
চকসহ

িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত এবং উপা


সাধারণ ম

[২.৭] একিদেনর রিগর
বাা উৎপাদন।

[২.৭.১] উৎপািদত
বাা

সরকাির হস-রিগ খামাের উৎপািদত একিদেনর রিগর বাা পাি খামার
সসারন এবং দশীয় রিগর উয়েন সরবরাহ করা হেয় থােক।

িড.এল.এস এবং
বসরকাির উোা

িড.এল.এস এর বািষ ক
িতেবদন

আিনক ি েয়াজন

[২.৮] প খা ননা
পরীাকরণ

[২.৮.১] পিরীত
ননা

পখাের ণগত মান সত রাখার লে াণী ি গেবষণাগার, ািণসদ
অিধদর এবং জলা াণী ি িমিন গেবষণাগাের পখাের ননা পরীা এবং
িবেষণ করা হয়।

িড.এল.এস,
িব.এল.আর.আই এবং
বসরকাির উোা

িড.এল.এস-এর বািষ ক
িতেবদন, বাংলােদশ
অথ ৈনিতক সমীা

কীয় ও মাঠ পয ােয়
গেবষণাগার েয়াজন

[২.৯] নন ি
উাবন

[২.৯.১] উািবত
ি

নন ির উাবন এবং গবািদপ ও পািখর উৎপাদনশীলতা ির লে
িব.এল.আর.আই িবিভ গেবষণা পিরচালনা কের থােক।

িড.এল.এস,
িব.এল.আর.আই এবং
বসরকাির উোা

িব.এল.আর.আই-এর গেবষণা
িতেবদন

িনয়িমত কায ম

[৩.১] মৎ আবাসল
উয়ন ও বাপনায়
জিড়ত ফলেভাগী

[৩.১.১] সৃ
ফলেভাগী

জলাশয় সংােরর সােথ সৃ ফলেভাগী উয়নত জলাশেয় মাছ চােষর/
জলাশয় বাপনার সােথ সৃ হেয় আথ -সামািজক উয়ন করেত সম হে।

মৎ অিধদর এবং
মৎ ও ািণসদ
মণালয়

মৎ অিধদেরর বািষ ক
ায়ন িতেবদন

সাধারণভােব উয়ন কের
আওতায় পিরচািলত হয়

[৩.২] মৎজীবীেদর
িবক কম সংান ির
লে হীত কায ম

[৩.২.১] সৃ
ফলেভাগী

মৎ অিধদেরর আওতায় হীত িবক কম সংান ির লে হীত কায ম
সৃ হেয় ানীয় ফলেভাগীগণ তােদর আথ -সামািজক উয়ন করেত সম
হে।

মৎ অিধদর এবং
মৎ ও ািণসদ
মণালয়

মৎ অিধদেরর বািষ ক
ায়ন িতেবদন

সাধারণভােব উয়ন কের
আওতায় পিরচািলত হয়

[৩.৩] খামারী িশণ
ি করা

[৩.৩.১] িশিত
খামারী

মাঠ পয ােয়র খামারীেদর গবািদপ ও পািখ পালেন সমতা ির লে
ািণসদ অিধদর কক খামার বাপনা, রাগ িনয়ণ ও আকম সংােনর
েযাগ ির লে িশণ দান করা হেয় থােক।

িড.এল.এস, এনিজও এবং
বসরকাির উোা

িড.এল.এস-এর বািষ ক
িতেবদন

উয়ন ক েয়াজন

[৩.৪] খামার াপন ি
করা (গবািদপ)

[৩.৪.১] ািপত
খামার

িডএলএস  এবং মাঝারী গর খামার িতায় কািরগরী ও িগত সহায়তা
দান কের থােক।

িড.এল.এস এবং
বসরকাির উোা

িড.এল.এস এর বািষ ক
িতেবদন

আিনক ি েয়াজন

[৩.৫] খামার াপন ি
করা (পাি)

[৩.৫.১] ািপত
খামার

িডএলএস  এবং মাঝারী পাি খামার িতায় কািরগরী ও িগত
সহায়তা দান কের থােক।

িড.এল.এস এবং
বসরকাির উোা

িড.এল.এস এর বািষ ক
িতেবদন

-

[৩.৬] ঘােসর নাস ারী
াপন

[৩.৬.১] ািপত
নাস ারী

ফডার এক কােরর সজ ঘাস যা গবািদপর েয়াজনীয় ি সরবরাহ কের।
নিপয়ার, পারা, জাম ান উত জােতর ঘাস। ািণসদ অিধদেরর অধীেন
সরকাির  খামার, িবিভ জলা এবং উপেজলা দের ঘােসর নাস ারী ও দশ নী
ট াপন করা হেয় থােক।

িড.এল.এস, এনিজও এবং
বসরকাির উোা

িড.এল.এস এর বািষ ক
িতেবদন

িয়াজাত ির
আিনকায়ন েয়াজন

[৩.৭] বােয়াাস া
াপন

[৩.৭.১] ািপত
বােয়াাস া

এ এক আিনক ি যার মােম প বজ (গাবর ও পাি িলটার)
িরসাইিং িয়ায় শি উৎপািদত হয় এবং পিরেবশ ষণ থেক রা পাওয়া
যায়। ািণসদ অিধদর খামারী পয ােয় বােয়াাস া াপেন কািরগরী ও
িগত সহায়তা দান কের থােক।

িড.এল.এস, এল.িজ.ই.িড
এবং এনিজও

িড.এল.এস-এর বািষ ক
িতেবদন

-
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কায ম
কম সাদন
চকসহ

িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত এবং উপা


সাধারণ ম

[৪.১] রাগ িতেরাধ ও
িনয়েণ পিরদশ ন

[৪.১.১]
পিরদশ নত
গবািদপ খামার

মৎচাষী/খামারী/উোা/মৎ খা উৎপাদনকারী/মৎ হাচাির ইতািদ
মৎ উৎপাদেন জিড়ত খামার/িতান সেহর অিধকতর উৎপাদন িনিত করার
লে পিরদশ ন করা হেয় থােক।

মৎ অিধদর / মৎ
ও ািণসদ মণালয়

মৎ ও ািণসদ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

ধানত উপেজলা ও জলা
পয ায় থেক পিরদ শন করা হয়

[৪.২] রাগ িতেরাধ ও
িনয়েণ পরামশ  দান

[৪.২.১] পরামশ 
দানত মৎচািষ

মৎচািষ/মৎখামারী/উোা/ মৎ খা উৎপাদনকারী/ মৎ হাচাির
অপােরটর ইতািদ মৎ উৎপাদেন জিড়ত ফলেভাগীগণেক চািহদা মাতােবক
কািরগির/তগত সহায়তা দান করা হেয় থােক।

মৎ অিধদর / মৎ
ও ািণসদ মণালয়

মৎ ও ািণসদ
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

ধানত উপেজলা ও জলা
পয ায় থেক পরামশ  দান করা
হয়।

[৪.৩] কা উৎপাদন
তরািত করা

[৪.৩.১] উৎপািদত
কা

উৎপািদত টীকা গবািদপ ও পািখর িবিভ মারাক রােগর িতেষধক িহেসেব
বহত হয়। ািণসদ গেবষণা িতান, ািণসদ অিধদর কক ১৭
কােরর টীকা উৎপাদন ও মাঠ পয ােয় সসারণ করা হয়।

িড.এল.এস
িড.এল.এস এর বািষ ক
িতেবদন

িনয়িমত কায ম

[৪.৪] কাদান সসারণ
[৪.৪.১] কা
েয়াগত
পরসংা

গবািদপ ও পািখর রাগ-িতেরাধ মতা ির লে টীকা দান করা হেয়
থােক। িভএফএ এবং অা মাঠ কম মাঠ পয ােয় টীকা দান কের থােক।

িড.এল.এস, এনিজও এবং
বসরকাির উোা

িড.এল.এস-এর বািষ ক
িতেবদন

উয়ন ক েয়াজন

[৪.৫] রাগ িনণ য়
রািত করা

[৪.৫.১] পরীিত
ননা

ািণসদ অিধদর ১  কীয় রাগ অসান গেবষণাগার এবং ৭ মাঠ
পয ােয় রাগ অসান গেবষণাগােরর মােম াবেরটরী টকিনিশয়ান এর
সহায়তায় রাগ িনণ েয়র লে ননা পরীা কের থােক।

িড.এল.এস
িড.এল.এস-এর বািষ ক
িতেবদন

িনয়িমত কায ম

[৪.৬] পর িচিকৎসা
রািত করা

[৪.৬.১]
িচিকৎসাত
পরসংা

দেশর িত উপেজলা, জলা াণী হাসপাতাল এবং কীয় াণী হাসপাতােল
রিজাড  ভেটিরনািরয়ান কক অ/রাগাা গবািদপ ও পািখর িচিকৎসা
সবা দান করা হেয় থােক।

িড.এল.এস
িড.এল.এস-এর বািষ ক
িতেবদন, বাংলােদশ
অথ ৈনিতক সমীা

মাবাইল ভেটিরনাির সবা
েয়াজন

[৫.১] রািনত মৎ ও
মৎ পেণর
কনসাইনেম পিরদশ ন

[৫.১.১]
পিরদশ নত
কনসাইনেম

মৎ ও মৎপ রািনকারকগণ রািন করার উেে এক বা একািধক লেট
িয়াজাতত ও মদত িনিদ  পিরমান মৎ বা মৎপেক
কনসাইনেম িহেসেব ঘাষণা কেরন। সংি মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ
দেরর পিরদশ ক উ মৎ বা মৎ প কনসাইনেম পিরদশ ন কেরন।

মৎ অিধদর এবং
মৎ ও ািণসদ
মণালয়

মৎ অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

মৎ ও মৎপ রািন
করার েব  রািনকারক কক
রািনত মৎ ও মৎ
পের কনসাইনেম ঘাষণা
করা হেয় থােক

[৫.২] রািনত মৎ ও
মৎ পেণর ননা সংহ
ও পরীণ

[৫.২.১] সংহীত
ননা ও পরীা

সাধারণত কান রািনকারক কক কনসাইনেম ঘাষণা করা হেল উপ-
পিরচালক (মৎ পিরদশ ন ও মানিনয়ণ) কক িনেয়ািজত পিরদশ ক উহা
সেরজিমেন পিরদশ ন ব ক উ কারখানা বা াপনায় িয়াজাত বা রিত মৎ
ও মৎপের কাগজপ পরীা কেরন এবং পািন, বরফ এবং মৎ ও
মৎপের ভৗত, রাসায়িনক এবং অজীবীয় অবা পরীা করার জ
অেমািদত সরকারী পরীাগাের রণ কেরন।

মৎ অিধদর এবং
মৎ ও ািণসদ
মণালয়

মৎ অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

সাধারণত কনসাইনেম
িহেসেব ঘািষত রািনত
সকল মৎ ও মৎ পের
ণগত মান িনিত হওয়ার
জ রািনত মৎ ও
মৎপের ননা সংহ ও
পরীণ করা হেয় থােক
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কায ম
কম সাদন
চকসহ

িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত এবং উপা


সাধারণ ম

[৫.৩] াসত সনদ
দান

[৫.৩.১] সনদ দান
কান ি বা িতান কক মৎ বা মৎপ রািনর ে েতক
কনসাইনেম এর মৎ বা মৎপ সেক মতাা কম কতার িনকট হেত
াসত (হাইেজিনক) সনদ সংহ করা হয়।

মৎ অিধদর এবং
মৎ ও ািণসদ
মণালয়

মৎ অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

সকল মৎ ও মৎ প
রািনর েব  মৎ ও
মৎপ (পিরদশ ন ও
মানিনয়ণ) িবিধমালা-১৯৯৭
(২০০৮ ও ২০১৪ সােল
সংেশািধত) অযায়ী ‘খ’
ফরেম এবং আমদািনকারক
দশ কক অেমািদত ছেক
অবই কিেট অথির
(Competent
Authority)- এর িনকট
হেত াকর সনদ হন
করেত হেব

[৫.৪] এনআরিসিপ ননা
পরীণ

[৫.৪.১] ননা
পরীা

মাছ ও িচংিড় চােষ বত ঔষধ বা রাসায়িনক পদােথ র অথবা ািতক
জলাশেয় উপিত পিসাইড বা হভী মটাল (ভারী ধা) মােছর অবিশাংশ
িহেসেব িবমান রেয়েছ িক না, তা িনিত হওয়ার জ ািতক জলাশয় বা
চাষত মাছ বা িচংিড় খামার হেত ননা সংহ কের পরীা করা হেয় থােক য
কায েমর মােম তাহাই এন আর িস িপ।

মৎ অিধদর এবং
মৎ ও ািণসদ
মণালয়‘

মৎ অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

মৎ অিধদর কক িত
বছর এন আর িস িপ
(National Residue
Control Plan) ণয়ন
ও বাবায়ন করা হয়

[৫.৫] এফআইিকউিস
আইন বাবায়ন অিভযান
পিরচালনা

[৫.৫.১] পিরচািলত
অিভযান

মাছ বা িচংিড়েত িবিভ অপ বা ফরমািলন িমিতকরণ রােধ মৎ
অিধদেরর কম কতােদর সমেয় ািজেট এবং/অথবা িলশ/র¨ve বািহনীর
সদের সহেযািগতায় হাট-বাজার, আড়ত িত ােন অিভযান পিরচালনা করা
হয়।

মৎ অিধদর এবং
মৎ ও ািণসদ
মণালয়

মৎ অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

িত বছর মৎ অিধদেরর
কম কতােদর সমেয়
ািজেট এবং/অথবা িলশ/
র্যাব বািহনীর সদের
সহেযািগতায় হাট-বাজার,
আড়ত িত ােন অিভযান
পিরচালনা করা হয়

[৫.৬] খামার/িফডিমল/
হাচাির পিরদশ ন

[৫.৬.১]
পিরদশ নত খামার/
িফডিমল/ হাচাির

িবিভ খামার, িফড িমল এবং হাচািরসেহর রিজেশন, লাইেস নবায়ন,
ািণসদ সংি িবিভ আইন ও িবিধমালার সফল বাবায়ন, খামােরর সািব ক
ণগত মান রা এবং ািণজজাত িনরাপদ খা িনিত করার ােথ  ািণসদ
অিধদেরর িবিভ পয ায়র কম কতাগন িনয়িমত পিরদশ ন কের থােকন।

িড.এল.এস এবং
এম.ও.এফ.এল

িড.এল.এস এর বািষ ক
িতেবদন

িনয়িমত কায ম
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি
মণালয়/িবভােগর তািশত

সহায়তা
তাশার যৗিকতা

উ
িতােনর

িনকট
তাশার

মাা উেখ
কন

তাশা রণ না হেল সা ভাব

মণালয় িম মণালয় উয়নত এলাকা অনাপি সা িফেকট খাস জলাশয় িম মণালেয়র অধীন ৬০%
অনাপি সা িফেকট না পেল েয়াজনীয়
পিরমান মৎ আবাসল উয়ন সব হেব না
ফেল লমাা ১০০% অিজত হেব না।

মণালয় বািণজ মণালয়
পিরদশ নত গবািদপ
খামার

মৎপ িয়া জাতকরণ
কারখানা এর উৎপাদন ও রািন
একই ধারায় অাহত থাকা অথবা
ি পাওয়া

মৎ ও মৎপ রািনর েব  আইন-িবিধ ারা
সরকার কক িনধ ািরত উপােয় মৎ ও
মৎপের ননা সংহ ও পরীণ করা আবক।
রািনর পিরমান ি পেল রািনত মৎ ও
মৎপের ননা সংহ ও পরীণ এর পিরমানও
ি পােব।

৫০%
মৎপ িয়াজাতকরণ কারখানা এর
উৎপাদন ও রািন াস পেল সংি কিপআই
াস পােব।

মণালয়
আইন, িবচার ও সংসদ
িবষয়ক মণালয়

পিরদশ নত
কনসাইনেম,সনদ দান

মৎপ িয়া জাতকরণ
কারখানা এর উৎপাদন ও রািন
একই ধারায় অাহত থাকা অথবা
ি পাওয়া

মৎ ও মৎপ রািনর লে েতক
কনসাইনেম এর জ সংিশ কপের িনকট
হেত যথাযথ িনয়ম অসরণব ক াকর সনদ
হন করা অতাবক। রািনর পিরমান ি পেল
াকর সনদ এর সংাও ি পােব।

৫০%
মৎপ িয়াজাতকরণ কারখানা এর
উৎপাদন ও রািন াস পেল সংি কিপআই
াস পােব।

মণালয় মিপিরষদ িবভাগ পিরচািলত অিভযান
সহেযািগতা অাহত থাকা অথবা
ি পাওয়া

শাসন ও িলশ িবভাগ এর অংশহণ আবক।
শাসন ও িলশ িবভাগ এর েয়াজনীয় সহেযািগতা
পাওয়া গেল অিধক সংায় অিভযান পিরচালনা
করা যােব।

৩০%
শাসন ও িলশ িবভাগ এর কাংিখত অংশহন
িনিত না হেল অিভযােনর পিরমান াস পােব।

মণালয় রা মণালয়
পিরচািলত
অিভযান,সংহীত ননা ও
পরীা

সহেযািগতা অাহত থাকা অথবা
ি পাওয়া

শাসন ও িলশ িবভাগ এর অংশহণ আবক।
শাসন ও িলশ িবভাগ এর েয়াজনীয় সহেযািগতা
পাওয়া গেল অিধক সংায় অিভযান পিরচালনা
করা যােব।

৩০%
শাসন ও িলশ িবভাগ এর কাংিখত অংশহন
িনিত না হেল অিভযােনর পিরমান াস পােব।



া: ২৬ ণ তািরখ: রিববার , অোবর ০৪, ২০১৫

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি
মণালয়/িবভােগর তািশত

সহায়তা
তাশার যৗিকতা

উ
িতােনর

িনকট
তাশার

মাা উেখ
কন

তাশা রণ না হেল সা ভাব

মণালয় পািন সদ মণালয়
ািপত িবল
নাস াির,অবত পানার
পিরমাণ

অনাপি সা িফেকট
খাস জলাশেয় মৎ অভয়াম িতার জ িম
মণালেয়র অমিত েয়াজন

৫০%

অনাপি সা িফেকট না পেল েয়াজনীয়
পিরমান মৎ অভয়াম িতা ও বাপনা
সব হেব না ফেল লমাা ১০০% অিজত হেব
না।

অা

নৗবািহনী/ কাগাড 
/বাংলােদশ িলশ/
নৗিলশ/র্যাব/ জলা
ও উপেজলা শাসন

পিরচািলত অিভযান
,পরামশ  দানত
ফলেভাগী,ািপত
অভয়াম

সক সমেয় েয়াজনীয় বােজট
বরা এবং সহেযাগী সংা থেক
েয়াজনীয় লিজিক সােপাট 

জাটকা ও মা ইিলশ সংরণ তথা ইিলশ সেদর
উয়েনর লে সংিশ এলাকায় এতদসংা
মাবাইল কাট  ও অিভযান পিরচালনা করার
েয়াজন হয়। এেে মাবাইল কাট  পিরচালনায়
িনব াহী ািজেট ও অিভযান পিরচালনায় সংিশ
সংাসেহর সহেযািগতা েয়াজন হয়।

৫০%

েয়াজনীয় বােজট বরা এবং শাসন ও সংি
সংাসেহর কািত অংশহণ িনিত না হেল
মাবাইল কাট  ও অিভযােনর পিরমাণ াস পােব।
ফেল মিনটিরং বা িবপয েয়র মে পড়েব
এবং জেলরা অবােধ জাটকা ও মা ইিলশ ধরা
অাহত রাখেব। ফেল ইিলশ সদ উয়েন
সরকােরর বতমান সাফের উপর নিতবাচক
ভাব পড়েব।


