
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, লাই ১৪, ২০২১

বাংলােদশ মৎ উয়ন কেপ ােরশন

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, লাই ১৪, 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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
কাাই লেক মৎ
উৎপাদন িকরণ;

৩৩

[১.১] কাাই লেক মৎ উৎপাদন [১.১.১] আহিরত মাছ মঃটন ১০ ১৪৩০০ ১৩৮০০ ১৩৩০০ ১২৬১৬ ১২০০০ ২৮৪৯

[১.২] অৈবধ মৎ িশকার রােধ
পিরচািলত অিভযান

[১.২.১] পিরচািলত অিভযান সংা ১০ ১৮৫ ১৬৫ ১৪৫ ১২০ ১০০ ৬৬

[১.৩] কাাই লেক মােছর পানা
অবকরণ

[১.৩.১] অবত পানা মঃটন ৬ ৪০ ৩৫ ৩২ ২৯ ২৪ ৪৬

[১.৪] হাচারীেত কাপ  জাতীয় মােছর র
উৎপাদন

[১.৪.১] উৎপািদত র কিজ ৫ ৬০ ৫০ ৪০ ৩১ ৩০ ৫৫

[১.৫] িনবিত জেল সদায় কক ত
মােছর অপচয় রােধ সেচতনতা িকে
িবেশষ পরামশ  সবা দান

[১.৫.১] িবেশষ পরামশ  সবা সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ০

২

অভরীণ বাজাের
মানস ও িনরাপদ
মাছ িবপণন
(ফরমািলন);

২০

[২.১] উপলীয় অেলর িবিভ অবতরণ
কে াসতভােব মাছ অবতরণ

[২.১.১] অবতরণত মাছ মঃটন ১০ ১৫৬০০ ১৫৪০০ ১৫৩০০ ১৫২৫৬ ১৪০০০ ১৬৩৪

[২.২] কাাই লক সংল অবতরণ কে
া সতভােব মাছ অবতরণ

[২.২.১] অবতরণত মাছ মঃটন ৮ ৯০০০ ৮৭৫০ ৮৬০০ ৮৫০৬ ৮০০০ ৪৮৪১

[২.৩] ঢাকা শহেরর িবিভ ােন
ামান মাছ িবপণন

[২.৩.১] িবপণনত মাছ মঃটন ২ ৯০ ৮০ ৭০ ৬২ ৫৫ ২০

৩
বািণিজকভােব মৎ
আহরণ রািতকরণ;

১৭

[৩.১] আিনক পিতেত মাছ সংরণ
কায ম

[৩.১.১] সরবরাহত বরফ মঃটন ৬ ১৫৬৫০ ১৫০০০ ১৪৮০০ ১৪৪৯২ ১৪০০০ ১৫৩৬

[৩.১.২] াের সংরিত
মাছ

মঃটন ৩ ১০৫০০০ ৯৫০০০ ৯০০০০ ৮৫০০২ ৭০০০০ ২৮৫৬৫

[৩.১.৩] িহমািয়ত মাছ মঃটন ৩ ৯৪৫ ৯০০ ৮৭০ ৮৪৮ ৭৫০ ৭

[৩.২] -হড জ/বিসন ও তৎসংল
এলাকায় লার/বাজ বািথ ং

[৩.২.১] বািথ ংত লার/বাজ সংা ৩ ৪০০ ৩৮০ ৩৫০ ৩২০ ২৭৫ ৫২

[৩.৩] িপওেয়/মাড ডিকং-এর মােম
লার/বাজ মরামত

[৩.৩.১] মরামতত
বাজ/লার

সংা ২ ৩০৫ ২৫০ ১৭৫ ১১৪ ১১০ ৩৭



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, লাই ১৪, 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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪
েয়াজনীয় অবকাঠােমা
িনম াণ ও মৎ িশের
উয়ন সাধন।

৫
[৪.১] মােছর পা হারেভ লস রােধ
েয়াজনীয় অবকাঠােমা উয়ন

[৪.১.১] িবমান মৎ
অবতরণ ও িয়াকরণ ক
সংার

সংা ৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮

[৪.১.২] নন মৎ অবতরণ
ও িয়াকরণ ক িনম াণ

সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, লাই ১৪, 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 ম

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’র সকল
মািসক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

সংা ২ ৪ ১

[এম.১.১.২] এিপএ েমর মািসক
সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ১

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[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



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, লাই ১৪, 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 ম

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 ৭১

[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 সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ২ 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 ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[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/ একজন
কম চারীেক এিপএ বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সংা ১ ১



া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, লাই ১৪, 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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩
আিথ ক ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৩.২৫

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

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
উপাপেনর জ মণালেয় াব
িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর
সির তািলকা তত এবং
হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


