
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ২১, ২০২১

মৎ ও ািণসদ মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ২১, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ২১, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

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

সংা ৩ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৫ ১৩

[১.১.২] ািপত দশ নী খামার
আয়তন
(হর)

১ ৫৭৭ ৫৫০ ৫৩০ ৫১০ ৫০০ ২০.৭৬

[১.২] মৎ আবাসল উয়ন
ও মণালয় কক পিরদশ ন

[১.২.১] পিরদশ নত মৎ
আবাসল

সংা ২ ১৬ ১৪ ১৩ ১২ ১০

[১.২.২] উয়নত মৎ
আবাসল

আয়তন
(হর)

১ ৩৪০ ৩২০ ৩০০ ২৮০ ২৭০ ৩.৫

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

[১.৩.১] পিরদশ নত িবল নাস াির সংা ২ ১২ ১০ ০৮ ০৭ ০৬ ১

[১.৩.২] ািপত িবল নাস াির
আয়তন
(হর)

১ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১.৮৬

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

[১.৪.১] পিরদশ নত মৎ
অভয়াম

সংা ২ ১২ ১০ ০৮ ০৭ ০৬ ৩

[১.৪.২] িবমান অভয়াম
রণােবণ ও নন ািপত
অভয়াম

সংা ১ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫৫ ৩২

[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

সংা ৩ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩

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

[১.৬.১] মণালয় কক
পিরদশ নত জ

সংা ২ ১

[১.৬.২] সািদত জ সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২

[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

সংা ২ ২ ১

[১.৭.২] দান/নবায়নত
বািণিজক লােরর লাইেস

সংা ১ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫০ ২



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ২১, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

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

সংা ২ ৩ ২ ১ ১

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

সংা
(কা)

১ ২১ ১৯ ১৭ ১৫ ১৫

[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

সংা ৩ ২০ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ১১

[২.২.২] রিজেশন
দান/নবায়নত গবািদ খামার

সংা ১ ২০০০ ১৯০০ ১৮০০ ১৭৫০ ১৭০০ ১৯২১

[২.২.৩] রিজেশন
দান/নবায়নত পাি খামার

সংা ১ ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ৮৭৯

[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

সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৩

[২.৩.২] কাাই লক ও অা
অবতরণ কে অবতরণত মাছ

ম: টন ১ ২৪০০০ ২৩৮৮০ ২৩৮২৫ ২৩৭৬২ ২২০০০ ৫০১২.১৯

[২.৪] আইন, িবিধমালা ও
নীিতমালা ণয়ন

[২.৪.১] সািক মৎ আইন
২০২০

তািরখ ২ ৩১-০৫-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ২৬-১১-২০২০

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

সংা ২ ৩১-০৫-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ২৬-১১-২০২০

[২.৪.৩] প জবাই ও মাংেসর
মানিনয়ণ িবিধমালা

সংা ২ ৩১-০৫-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[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 ৪ ৩১-১০-২০২০ ৩০-১১-২০২০ ২৯-১০-২০২০



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ২১, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

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

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[৩.১.২] ািণসদ অিধদর
কক উৎপািদত িসেমন

মাা
(ল)

১ ৪৪.০০ ৪৩.৬০ ৪৩.৩০ ৪৩.০০ ৪২.৫০ ৯.৯৫

[৩.২] িম জনন সসারণ
ও মণালয় কক তদারিক

[৩.২.১] িম জনন কায ম
তদারিক

সংা ২ ১২ ১০ ০৮ ০৭ ০৬ ৪

[৩.২.২] িম জনেনর সংা
সংা
(ল)

১ ৩৯.০০ ৩৮.৫০ ৩৮.২০ ৩৮.০০ ৩৭.৫০ ১০.৪৪

[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

সংা ৩ ১৬ ১৪ ১২ ১১ ১০ ৫

[৩.৩.২] উৎপািদত এক িদেনর
হস-রিগর বাা

সংা
(ল)

১ ৪০.০০ ৩৮.০০ ৩৬.০০ ৩৪.০০ ৩২.০০ ৯.০৬

[৩.৩.৩] সরকাির খামাের
উৎপািদত বার

সংা ১ ৬৫০ ৬৪০ ৬৩০ ৬২০ ৬০০ ১৭৬

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

[৩.৪.১] ঘাসচাষ দশ নী পিরদশ ন সংা ৩ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬

[৩.৪.২] ািপত ঘাসচাষ দশ নী
আয়তন
(একর)

১ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ২৬৫৭.১

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

[৩.৫.১] পিরদশ নত কা
উৎপাদন ক

সংা ২ ২ ১ ১

[৩.৫.২] উৎপািদত কা
মাা
(কা)

১ ২৮.৫০ ২৭.৫০ ২৬.৫০ ২৫.৫০ ২৫.০০ ৯.১৮

[৩.৬] ভেটিরনাির াকস
ক পিরদশ ন

[৩.৬.১] পিরদশ নত াকস
ক

সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ২১, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

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

সংা
(ল)

১ ১.৩২০৫০ ১.২৯৯৫০ ১.২৭৮৫০ ১.২৫৭৫০ ১.২৩৬৫০ ০.৪২৩৫৫

[৪.১.২] িশণা খামাির ও
মাংস িয়াকারী

সংা
(ল)

১ ২.১৫ ১.৯৩ ১.৭১ ১.৪৯ ১.২৭ ০.২৯৯৯৭

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

[৪.২.১] অংশহণত িশণ সংা ৩ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১৪ ২৮

[৪.৩] মণালেয়র অধীন
চলমান উয়ন কসহ
পিরদশ ন

[৪.৩.১] পিরদশ নত চলমান
উয়ন ক

সংা ৩ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৭ ২৫ ১০

[৪.৪] মণালেয়র আওতাধীন
দর পিরদশ ন

[৪.৪.১] পিরদশ নত দর সংা ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ৩২

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

[৪.৫.১] িডী দান কায ম
তদারিক

সংা ১ ১ ১



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ২১, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে তা
ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ েমর মািসক সভা
অিত

সংা ২ ১২ ১১ ৩

[এম.১.১.২] এিপএ’র সকল মািসক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ১ ৪ ১

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা অিত সংা ২ ৪ ৩

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

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

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন িরত সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ২১, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও সবার
মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন [এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট িনিত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৭.২১

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

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

তািরখ ১ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৪৩.৭৭

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

জনঘা ১ ৫ ৪

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সংা ১ ১

এম.৩
আিথ ক ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বাািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী য়
সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ২০.৩৩

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ) বাবায়ন

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ১৫.৭

[এম.৩.২.২] ক বাবায়ন সংা
আইএমইিড’র পািরশ বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয়/িপীয় সভায়
উপািপত অিডট আপি

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯.৭২

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

*সামিয়ক (provisional) ত


