
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, আগ ২২, ২০২২

বাংলােদশ মৎ উয়ন কেপ ােরশন

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, আগ ২২, ২০২২

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

২৫

[১.১] কাাই লেক মৎ উৎপাদন [১.১.১] আহিরত মােছর পিরমাণ মঃটন ৮ ২১৬৭২ ২০৬৭২ ২০১৭২ ১৯৬৭২ ১৯৪৭২ ২৪৮২.০৮

[১.২] অৈবধ মৎ িশকার রােধ
পিরচািলত অিভযান

[১.২.১] অিভযােনর সংা সংা ৫ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ৬৫

[১.৩] কাাই লেক মােছর পানা
অবকরণ

[১.৩.১] অবত পানার পিরমাণ মঃটন ৫ ৪৫ ৪৩ ৪২ ৪০ ৩৫ ৬০.৩৩

[১.৪] হাচারীেত কাপ  জাতীয় মােছর
র উৎপাদন

[১.৪.১] উৎপািদত রর পিরমাণ কিজ ৫ ৬৫ ৬০ ৫৭ ৫০ ৪০ ৬৭

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

[১.৫.১] িবেশষ পরামশ  সবার
সংা

সংা ২ ৩ ২ ১ ০ ০

২

অভরীন বাজাের
মানস ও িনরাপদ
মাছ িবপণন
(ফরমািলন)

১৮

[২.১] হাওর/উপলীয় অেলর
িবিভ অবতরণ কে
াসতভােব মাছ অবতরণ

[২.১.১] অবতরণত মােছর পিরমাণ মঃটন ৯ ১৬৩০০ ১৫০০০ ১৩০০০ ১২০০০ ১০০০০ ১৮২৯.২

[২.২] কাাই লক সংল অবতরণ
কে া সতভােব মাছ
অবতরণ

[২.২.১] অবতরণত মােছর
পিরমাণ

মঃটন ৭ ৯০০০ ৮০০০ ৭৫০০ ৬৮০০ ৬৫০০ ১০২৫.১৮

[২.৩] ঢাকা শহেরর িবিভ ােন
ামান মাছ িবপণন

[২.৩.১] িবিত মােছর পিরমাণ মঃটন ২ ৯২ ৮৭ ৮৩ ৮০ ৭০ ১৫.৬৪

৩
বািণিজকভােব মৎ
আহরণ রািতকরণ

১৭
[৩.১] আিনক পিতেত মাছ
সংরণ কায ম

[৩.১.১] সরবরাহত বরেফর
পিরমাণ

মঃটন ৫ ১৫৯২৫ ১৫০০০ ১৪০০০ ১৩০০০ ১২৫০০ ২২৪৬

[৩.১.২] াের সংরিত মােছর
পিরমাণ

মঃটন ৩ ১০০০০০ ৮৫০০০ ৭৫০০০ ৭০০০০ ৬০০০০ ৪২৮৮৪.৬৩

[৩.১.৩] িহমািয়ত মােছর পিরমাণ মঃটন ৩ ৮৮০ ৭৫০ ৬০০ ৪০০ ৩০০ ১৯.৫৬



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, আগ ২২, ২০২২

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%

[৩.২] বিসন/-হড জেত
লার/বাজ বািখং

[৩.২.১] বািথ ংত লার/বােজর
সংা

সংা ৩ ৩৮০ ৩৫০ ৩১০ ২৯০ ২৭০ ১১০

[৩.৩] িপওেয়েত মৎ লার/বাজ
মরামত

[৩.৩.১] মরামতত বাজ/লােরর
সংা

সংা ৩ ৩১৫ ৩০০ ২৭৫ ২৫০ ২০০ ৫৮

৪

েয়াজনীয়
অবকাঠােমা িনম াণ ও
মৎ িশের উয়ন
সাধন

১০
[৪.১] মােছর পা হারেভ লস
রােধ েয়াজনীয় অবকাঠােমা উয়ন

[৪.১.১] মৎ অবতরণ/িয়াকরণ
ক সংার/িনম াণ

সংা ১০ ১৭ ১৫ ১২ ১০ ৮ ৮

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

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


