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জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the District/Circle 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 ২০২১
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:

জলাাপী ৩৪  দশ নী মৎ খামার ও ৭ িবল নাস াির াপন, ৩ ম.টন পানা মাছ অবকরণ এবং ৩০ মৎ খা
সংা লাইেস দান ও নবায়ন;
দতা উয়েনর মােম কম সংান ির লে ৪৬০ জন মৎচািষ/ফলেভাগী ও ২৫ জন মৎ অিধদেরর
কম কতা/কম চািরেদর িশণ দান;
এ সকল কায েমর মােম ২০২২-২৩ অথ বছের দেশ মােছর মাট উৎপাদন ৪৭.৮১ ল মিক টেন উীত করেণ সহায়তা করা।
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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-

জলা মৎ কম কতা, জলা মৎ কম কতার কায ালয়, জামালর

এবং

উপ-পিরচালক, উপপিরচালেকর কায ালয়,ময়মনিসংহ-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
জলা / সােকল 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 জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর 

১. টকসই সংরণ ও বাপনার মােম মৎসেদর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা ি;
২. ািয়শীল মৎচাষ উয়ন ও বাপনা;
৩. মৎ ও মৎজাত পের মান িনয়েণর মােম অভরীণ ও আজািতক বাজাের িনরাপদ খা সরবরাহ; এবং
৪. 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. িবল নাস াির াপন;
২. জলাশেয় পানা মাছ অবকরণ;
৩. জলাশয়িভিক মৎজীবীেদর সংগত করা ও পিরচালনা;
৪. মৎজীবী/ফলেভাগীেদর জলাশয় বাপনা/ আইন িতপালন িবষয়ক সেচতনতা ি /উুকরণ;
৫. মােছর অভয়াম াপন/রণােবণ;
৬. মৎচাষ ি ও সী-উইড চাষ ি সসারণ;
৭. মৎ খামার যািকীকরণ ও মৎ সাাই চইন উয়ন
৮. মৎখা সংা লাইেস দান ও মৎ খা পরীা;
৯. মৎচাষ বাপনা উয়েন পিরদশ ন ও পরামশ  দান;
১০. হাচাির/মৎবীজ খামাের মানস মােছর র উৎপাদন;
১১. উম মৎচাষ অশীলন সিকত কায ম বাবায়ন;
১২. কম কতা/কম চারীেদর দতা উয়ন িবষয়ক িশণ দান;
১৩. মৎচািষ, মৎজীবী মৎ িয়াকরণ সংিসহ অা ফলেভাগীেদর িশণ দান;
১৪. মৎ িবষয়ক কািরগির িশা বাবায়ন; এবং
১৫. মৎজীবীেদর িবক কম সংান ি।
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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

মাথািপ মাছ হেণর
পিরমাণ ি

মাথািপ মাছ হেণর
পিরমাণ

ওজন
(াম/িদন)

৬২ ৬৫ ৬৬ ৬৬ ৬৭
িম মণালয়, পািনসদ মণালয়, িষ
মণালয়, উয়ন সহেযাগী সংা

মৎ অিধদরীয় িরেপাট ,
িবিবএস, বাংলােদশ অথ ৈনিতক
সমীা

মােছর উৎপাদন ি
মাছ উৎপাদেনর
পিরমাণ**

ম.টন ৩৬৮২২ ৪০৫০৪ ৪৪৫৫৪.৪ ৪৯০১০ ৫৩৯১০
ানীয় শাসন, উয়ন সহেযাগী সংা, ানীয়
সরকার েকৗশল অিধদর।

মৎ অিধদরীয় িরেপাট ,
এফআরএসএস

*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] টকসই
সংরণ ও
বাপনার
মােম
মৎসেদর
উৎপাদন ও
উৎপাদনশীলতা
ি;

২৫

[১.১] িবল নাস াির াপন
[১.১.১] ািপত িবল
নাস াির

সমি সংা ৫ ২.৯১ ৯ ৭ ৫ ৪ ৩ ২ ৮ ৯

[১.২] জলাশেয় পানা মাছ
অবকরণ

[১.২.১] অবত
পানার পিরমাণ

সমি
পিরমাণ
(
ম.টন)

৫ ২.৭২ ৩.০৯ ৩ ২.৭৫ ২.৫০ ২.২৫ ২.০ ৩.১০ ৩.২৫

[১.৩] জলাশয়িভিক
মৎজীবীেদর সংগত করা
ও পিরচালনা

[১.৩.১] সংগত
মৎজীবী দল

সমি সংা ২ ০ ২ ২ ১ ৩ ৪

[১.৪]
মৎজীবী/ফলেভাগীেদর
জলাশয় বাপনা/ আইন
িতপালন িবষয়ক সেচতনতা
ি /উুকরণ

[১.৪.১] আেয়ািজত
সেচতনালক
/উুকরণ সভা

সমি সংা ৩ ০ ৩৩ ৩২ ২৫ ২২ ২০ ১৫ ৩৫ ৩৭

[১.৫] মােছর অভয়াম
াপন/রণােবণ

[১.৫.১] রণােবণত
মৎ অভয়াম

সমি সংা ৫ ৪ ৩ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৬

[১.৬] মৎসদ উয়েন
আইন বাবায়ন

[১.৬.১] পিরচািলত
অিভযান

সমি সংা ৫ ১১৮ ১২৭ ১২৩ ১১০ ১০০ ৯০ ৭০ ১৩০ ১৩৫

[২] ািয়শীল
মৎচাষ উয়ন
ও বাপনা;

২৫
[২.১] মৎচাষ ি
সসারণ

[২.১.১] ািপত দশ নী
খামার

সমি সংা ৫ ১১.১৩ ১৭৯ ৩৪ ২৫ ২০ ১৮ ১৫ ৪০ ৪৫

[২.১.২] আেয়ািজত মাঠ
িদবস/মত িবিনময়
সভা/সেচতনতালক
সভা/ পরামশ  িদবস

সমি সংা ২ ০ ৪৪ ৫০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ৫৫ ৬০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১২:৩২ া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ২৭, ২০২২

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 

[২.১.৩] আেয়ািজত
মৎ মলা/ ঊাবনী
মলা/ মৎচািষ য ািল

সমি সংা ২ ০ ১৫ ২১ ১৫ ১০ ৮ ৫ ২৩ ২৫

[২.১.৪] আেয়ািজত
সিমনার/ ওয়াকশপ

সমি সংা ২ ০ ২ ২ ১ ৩ ৪

[২.২] মৎ খামার
যািকীকরণ

[২.২.১] উয়ন সহায়তা
/ চািষর িনজ উোেগ
ািপত সহায়ক যপািত

সমি সংা ২ ০ ১১ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫ ১২ ১৫

[২.৩] মৎ সাাই চইন
উয়ন

[২.৩.১] তির/উয়নত
মৎ/িচংিড়
উৎপাদনকারীেদর
সংগঠন

সমি সংা ২ ০ ৪৯ ৫০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ৫৫ ৬০

[২.৩.২] মাছ
বাজারজাতকরেণর জ
পিরচািলত
অনলাইন/াথ সােরর
সংা

সমি সংা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ১ ১

[২.৪] মৎ খা ও উপকরণ
বাপনা

[২.৪.১] দানত/
নবায়নত মৎখা
সংা লাইেস

সমি সংা ২ ০ ১৮ ৩০ ২৫ ২০ ১৮ ১৫ ৩২ ৩৫

[২.৪.২] পরীিত মৎ
খা ননা

সমি সংা ২ ১৭ ১৭ ১৭ ১২ ১০ ৮ ৬ ১৮ ২০

[২.৫] মৎচাষ বাপনা
উয়েন পিরদশ ন ও পরামশ 
দান

[২.৫.১] পরামশ 
দানত মৎচািষ

সমি
সংা
(জন)

৩ ১৮৫০ ১৪৬৫ ১৭৭০ ১৫৫০ ১৩৫০ ১২০০ ১০০০ ১৮০০ ১৮২০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১২:৩২ া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ২৭, ২০২২

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 

[২.৬] সরকাির
হাচাির/মৎবীজ খামাের
মানস মােছর র
উৎপাদন

[২.৬.১] উৎপািদত রর
পিরমাণ

সমি কিজ ৩ ০ ০.০৭৭০ ২০৫ ২০০ ১৯০ ১৮৫ ১৮০ ২১০ ২১৫

[৩] মৎ ও
মৎজাত পের
মান িনয়েণর
মােম অভরীণ
ও আজািতক
বাজাের িনরাপদ
খা সরবরাহ;
এবং

১০
[৩.১] উম মৎচাষ
অশীলন সিকত কায ম
বাবায়ন

[৩.১.১] আেয়ািজত
উুকরণ/
সেচতনালক সভা

সমি সংা ১০ ০ ১ ১ ২ ৩

[৩.১.২] িত িলফেলট
/ কেলট / পাােরর
িবষয়

সমি সংা ০ ০ ০ ০ ১ ১

[৪] দতা উয়ন
ও কম সংােনর
েযাগ ি।

১০

[৪.১] কম কতা/কম চারীেদর
দতা উয়ন িবষয়ক
িশণ দান

[৪.১.১] িশণা
কম কতা/ কম চারী

সমি সংা ৪ ০ ৬২ ২৫ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ২৫ ৩০

[৪.১.২] আেয়ািজত
িবেশষ লািন ং সশন

সমি সংা ০ ০ ০ ১ ১

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

[৪.২.১] িশণা
মৎচািষ,
মৎজীবীসহ অা
ফলেভাগী

সমি সংা ৪ ১৪৫৮ ১১২৬ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৫০ ২২০ ৩৩০ ৩৫০

[৪.৩] মৎজীবীেদর িবক
কম সংান ি

[৪.৩.১] সৃ
ফলেভাগী

সমি সংা ২ ০ ১০ ৫৪ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ৫৭ ৬০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১২:৩২ া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ২৭, ২০২২

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

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১২:৩২ া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ২৭, ২০২২

আিম, জলা মৎ কম কতা, জলা মৎ কম কতার কায ালয়, জামালর, উপ-পিরচালক, উপপিরচালেকর
কায ালয়,ময়মনিসংহ-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, উপ-পিরচালক, উপপিরচালেকর কায ালয়,ময়মনিসংহ িহসােব জলা মৎ কম কতা, জলা মৎ কম কতার
কায ালয়, জামালর-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা
দান করব।

ািরত:

জলা মৎ কম কতা
জলা মৎ কম কতার কায ালয়, জামালর

তািরখ

উপ-পিরচালক
উপপিরচালেকর কায ালয়,ময়মনিসংহ

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১২:৩২ া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ২৭, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইইউইউ ইিাল, আনিরেপােট ড এ আনেরেলেটড

২ এআইিজ অলটারেনভ ইনকাম জেনেরং

৩ এনিজও নন গভন েম অগ ানাইেজশন

৪ এফআইিকউিস িফশ ইেপকসন এ কায়ািল কোল

৫ এফএও ড এ এিকালচার অগ ানাইেজন

৬ এমওএফএল িমিনি অব িফশািরজ এ লাইভক

৭ এমিসএস মিনটিরং, কনোল এ সািভ েল

৮ এসিপএফ িসিফক ােথােজন ি

৯ িজিডিপ স ডেমিক ডা

১০ িডওএফ িডপাট েম অব িফশািরজ

১১ িবিবএস বাংলােদশ েরা অব াস

১২ িসিসআরএফ কাড অব কা ফর রসপনিসবল িফসািরজ



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১২:৩২ া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ২৭, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] িবল নাস াির াপন [১.১.১] ািপত িবল নাস াির
বাবায়নকারী: উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারী: জলা মৎ
দর

উপেজলা িভিক সমিত িতেবদন

[১.২] জলাশেয় পানা মাছ অবকরণ [১.২.১] অবত পানার পিরমাণ
বাবায়নকারী: উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারী: জলা মৎ
দর

উপেজলা িভিক সমিত িতেবদন

[১.৩] জলাশয়িভিক মৎজীবীেদর সংগত করা ও
পিরচালনা

[১.৩.১] সংগত মৎজীবী দল
বাবায়নকারী: উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারী: জলা মৎ
দর

উপেজলা িভিক সমিত িতেবদন

[১.৪] মৎজীবী/ফলেভাগীেদর জলাশয় বাপনা/
আইন িতপালন িবষয়ক সেচতনতা ি /উুকরণ

[১.৪.১] আেয়ািজত সেচতনালক /উুকরণ সভা
বাবায়নকারী: উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারী: জলা মৎ
দর

উপেজলা িভিক সমিত িতেবদন

[১.৫] মােছর অভয়াম াপন/রণােবণ [১.৫.১] রণােবণত মৎ অভয়াম
বাবায়নকারী: উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারী: জলা মৎ
দর

রণােবণত মৎ অভয়ােমর তিলকা

[১.৬] মৎসদ উয়েন আইন বাবায়ন [১.৬.১] পিরচািলত অিভযান
বাবায়নকারী: উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারী: জলা মৎ
দর

উপেজলা িভিক সমিত িতেবদন

[২.১] মৎচাষ ি সসারণ
[২.১.১] ািপত দশ নী খামার

বাবায়নকারী: উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারী: জলা মৎ
দর

উপেজলা িভিক সমিত িতেবদন

[২.১.২] আেয়ািজত মাঠ িদবস/মত িবিনময়
সভা/সেচতনতালক সভা/ পরামশ  িদবস

বাবায়নকারী: উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারী: জলা মৎ
দর

উপেজলা িভিক সমিত িতেবদন

[২.১] মৎচাষ ি সসারণ

[২.১.৩] আেয়ািজত মৎ মলা/ ঊাবনী মলা/
মৎচািষ য ািল

বাবায়নকারী: জলা/উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারী: জলা
মৎ দর

উপেজলা িভিক সমিত িতেবদন

[২.১.৪] আেয়ািজত সিমনার/ ওয়াকশপ
বাবায়নকারী: জলা/উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারী: জলা
মৎ দর

জলা/উপেজলা িভিক সমিত িতেবদন

[২.২] মৎ খামার যািকীকরণ
[২.২.১] উয়ন সহায়তা / চািষর িনজ উোেগ ািপত
সহায়ক যপািত

বাবায়নকারী: উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারী: জলা মৎ
দর

উপেজলা িভিক সমিত িতেবদন

[২.৩] মৎ সাাই চইন উয়ন

[২.৩.১] তির/উয়নত মৎ/িচংিড়
উৎপাদনকারীেদর সংগঠন

বাবায়নকারী: উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারী: জলা মৎ
দর

উপেজলা িভিক সমিত িতেবদন

[২.৩.২] মাছ বাজারজাতকরেণর জ পিরচািলত
অনলাইন/াথ সােরর সংা

বাবায়নকারী উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারী: জলা মৎ
দর

অনলাইন/াথ সােরর তািলকা

[২.৪] মৎ খা ও উপকরণ বাপনা
[২.৪.১] দানত/ নবায়নত মৎখা সংা
লাইেস

বাবায়নকারী: জলা মৎ দরসহ সময়কারী: জলা মৎ দর জলািভিক সমিত িতেবদন

[২.৪.২] পরীিত মৎ খা ননা বাবায়নকারী: জলা মৎ দরসহ সময়কারী: জলা মৎ দর জলািভিক সমিত িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[২.৫] মৎচাষ বাপনা উয়েন পিরদশ ন ও
পরামশ  দান

[২.৫.১] পরামশ  দানত মৎচািষ
বাবায়নকারী: উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারী: জলা মৎ
দর

উপেজলা িভিক সমিত িতেবদন

[২.৬] সরকাির হাচাির/মৎবীজ খামাের মানস
মােছর র উৎপাদন

[২.৬.১] উৎপািদত রর পিরমাণ
বাবায়নকারীঃ মৎ বীজ উৎপাদন খামার সময়কারীঃ জলা মৎ
দর

জলা/উপেজলা িভিক সমিত িতেবদন

[৩.১] উম মৎচাষ অশীলন সিকত কায ম
বাবায়ন

[৩.১.১] আেয়ািজত উুকরণ/ সেচতনালক সভা
বাবায়নকারী: জলা/উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারী: িবভাগীয়
মৎ দর

সেচতনতালক সভার নাশ ও উপিত
অংশহণকারীেদর তািলকা

[৩.১.২] িত িলফেলট / কেলট / পাােরর িবষয়
বাবায়নকারী: জলা মৎ দর সময়কারী: িবভাগীয় মৎ দর
িত িলফেলট, কেলট ও পাােরর িববরণসহ তািলকা

িত িলফেলট, কেলট ও পাােরর
িববরণসহ তািলকা

[৪.১] কম কতা/কম চারীেদর দতা উয়ন িবষয়ক
িশণ দান

[৪.১.১] িশণা কম কতা/ কম চারী
বাবায়নকারী: জলা/উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারী:
িবভাগীয়/জলা মৎ দর

জলা/উপেজলা িভিক সমিত িতেবদন

[৪.১.২] আেয়ািজত িবেশষ লািন ং সশন

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

[৪.২.১] িশণা মৎচািষ, মৎজীবীসহ অা
ফলেভাগী

বাবায়নকারী: উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারী: জলা মৎ
দর

উপেজলা িভিক সমিত িতেবদন

[৪.৩] মৎজীবীেদর িবক কম সংান ি [৪.৩.১] সৃ ফলেভাগী
বাবায়নকারীঃ উপেজলা মৎ দরসহ সময়কারী: জলা মৎ
দর

উপেজলা িভিক 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
মােছর অভয়াম াপন/রণােবণ রণােবণত মৎ অভয়াম জলা শাসেকর কায ালয়, জামালর অিফিশয়াল প, ইেমইল ও টিলেফািনক যাগােযাগ

মৎসদ উয়েন আইন বাবায়ন পিরচািলত অিভযান জলা শাসেকর কায ালয়, জামালর অিফিশয়াল প, ইেমইল ও টিলেফািনক যাগােযাগ
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


