
সেকশান ৩ 

সকৌশলগত উদ্দেশ্যভিভিক কার্ যক্রম, কম যেম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রােমূহ 

 

সকৌশলগত 
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(Strategic 
Objectives) 

 

সকৌশলগত 
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Strategic 
Objective) 

কার্ যক্রম (Activities) 

 

কম যেম্পাদন 
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(Performance 
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(Unit) 

 

কম য 

েম্পাদন সূচদ্দকর 

মান (Weight of 

Performance 
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প্রকৃত অর্যন লক্ষ্যমাত্রা/ভনর্ যায়ক ২০২০-২১  

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 
ত্রত্রমাভেক 

অর্যন 

(র্ানুয়াভর-জুন 

২০২১) ২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০* অোধারর্ 

১০০% 

অভত উিম  

৯০% 

উিম  

৮০% 

চলভত মান  

৭০% 

চলভত মাদ্দনর 

ভনদ্দে ৬০%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

সকাস্ট গার্ য এর সকৌশলগত উদ্দেশ্যেমূহ   

১। বাংলাদ্দদদ্দশর 

র্লেীমা েংলগ্ন 

েীমান্ত টহল ও 

ভনরাপিা 

সর্ারদারকরর্  

13 {১.১} আইদ্দনর শােন 

প্রভতষ্ঠায় উপকূলবতী 

এলাকার দাভয়ত্বাধীন 

এলাকােমূদ্দহ অভির্ান 

পভরচালনা 

{১.১.১} পভরচাভলত 

অভির্ান 

েংখ্যা ১০ ৩০৯৬৫ ২৫৩১৭ ২৬০০০

 

  

২৫৫৫০ ২৫৪২০ ২৫৩১৭ ২৪৮০০ ১৩০২০ 

{১.২} প্রাকৃভতক ভবপর্ যদ্দয় 

উদ্ধার ও সেবামূলক কার্ যক্রম 

পভরচালনা 

{১.২.১} পভরচাভলত 

উদ্ধার কার্ যক্রম 

% 
3 ৯৮ ৯৮ 98 95 92 89 85 ৯৮ 

২। উপকূলবতী 

এলাকায় 

সচারাচালান, বনর্ 

েম্পদ পাচার, 

র্াকাভত, দস্যযতা 

এবং অপহরর্ হ্রাে 

21 {২.১} মাদকদ্রব্য পাচার 

সরাদ্দধ অভির্ান পভরচালনা 

{২.১.১} পভরচাভলত 

অভির্ান 

েংখ্যা 
7 ২৬১ ২৩৪ ২৫০ ২৪৫ ২৪০ ২৩৪ ২৩০ ১২২ 

{২.২} সচারাচালান সরাদ্দধ 

অভির্ান পভরচালনা 

{২.২.১} পভরচাভলত 

অভির্ান 

েংখ্যা 
7 ৫৮০ ৪৭৯ ৪৯০ ৪৮৬ ৪৮৩ ৪৭৯ ৪৭৭ ২৪৪ 

{২.৩} মাদকদ্রব্য পাচার ও 

সচারাচালান সরাদ্দধ 

র্নেদ্দচতনতামূলক কার্ যক্রম 

পভরচালনা 

{২.৩.১} আদ্দয়াভর্ত 

েিা/ সেভমনার 

েংখ্যা 
2 ১৫৭ ১৫২ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৪১ 

{২.৪} অপহৃত   

সর্দ্দল/বাওয়ালী উদ্ধাদ্দর 

অভির্ান পভরচালনা 

{২.৪.১} পভরচাভলত 

অভির্ান 

% 
5 ৯৭ ৯৮ ৯৮ ৯৪ ৯০ ৮৬ ৮২ ৯৮ 

৩। অববধিাদ্দব 

মৎস্য আহরর্ হ্রাে  

১৫ {৩.১} মুভর্ব বর্ য উপলদ্দক্ষ্য 

অিযন্তরীর্ র্লেীমায় 

অববধিাদ্দব মৎস্য আহরর্ 

সরাদ্দধ বভধ যত হাদ্দর টহল/ 

অভির্ান পভরচালনা 

{৩.১.১} পভরচাভলত 

অভির্ান 

েংখ্যা ৮ ১৪৮৭৭ ১৩২২১ ১৩৫০০ ১৩৪০০ ১৩৩০০ ১৩২২১ ১৩১০০ ৬৮৮২ 

{৩.২} মুভর্ব বর্ য উপলদ্দক্ষ্য 

েমুদ্র এলাকায় অববধিাদ্দব 

মৎস্য আহরর্ সরাদ্দধ ওভপভি, 

আইভপভি, এফভপভব কর্তযক 

বভধ যত হাদ্দর টহল/অভির্ান 

পভরচালনা 

{৩.২.১} পভরচাভলত 

অভির্ান 

েংখ্যা ৫ ১৪৭ ১৬২ ১৭০ ১৬৭ ১৬৫ ১৬২ ১৬০ ৮৬ 

{৩.৩} অববধিাদ্দব মৎস্য 

আহরর্ সরাদ্দধ 

র্নদ্দেচতনতামূলক কার্ যক্রম 

পভরচালনা 

{৩.৩.১} আদ্দয়াভর্ত 

েিা/ সেভমনার 

েংখ্যা ২ ১৬৩ ১৫২ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৪২ 

৪। বাংলাদ্দদদ্দশর   

র্লেীমা ভদদ্দয় 

৫ {৪.১} মানব পাচার ও অববধ 

অনুপ্রদ্দবশ সরাদ্দধ 

টহল/অভির্ান পভরচালনা 

{৪.১.১} পভরচাভলত 

অভির্ান 

েংখ্যা ৩ ১১০৬৬ ৯৮১১ ১০০০০ ৯৯২৫ ৯৮৭৫ ৯৮১১ ৯৮২৫ ৪৯৭৭ 
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প্রকৃত অর্যন লক্ষ্যমাত্রা/ভনর্ যায়ক ২০২০-২১  

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 
ত্রত্রমাভেক 

অর্যন 

(র্ানুয়াভর-জুন 

২০২১) ২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০* অোধারর্ 

১০০% 

অভত উিম  

৯০% 

উিম  

৮০% 

চলভত মান  

৭০% 

চলভত মাদ্দনর 

ভনদ্দে ৬০%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

অববধ গমনাগমন 

হ্রাে 

{৪.২} মানব পাচার সরাদ্দধ 

র্নেদ্দচতনতামূলক কার্ যক্রম 

পভরচালনা 

{৪.২.১} আদ্দয়াভর্ত 

েিা/ সেভমনার 

েংখ্যা ২ ১৫৪ ১৫২ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৪০ 

৫। েমুদ্র এলাকায় 

ভনরাপিা বৃভদ্ধ 

15 {৫.১} বন্দর সনাঙ্গর 

এলাকায় পভরচাভলত টহল 

{৫.১.১} পভরচাভলত 

অভির্ান 

র্নঘন্টা 

(হার্ার) 

৬ ৩৬০.৩২ ২৭৮ ২৮১ ২৮০ ২৭৯ ২৭৮ ২৭৫ ১৩৬ 

{৫.২} েমুদ্র এলাকায় 

অন্যান্য কমযকাদ্দে টহল 

পভরচালনা 

{৫.২.১} পভরচাভলত 

অভির্ান 

র্নঘন্টা 

(হার্ার) 

৪ ৫২৩.৩৮ ৫৩২ ৫৩৫ ৫৩৪ ৫৩৩ ৫৩২ ৫৩১ ২৬৫.৭৫ 

{৫.৩} মুভর্ব বর্ য উপলদ্দক্ষ্য 

ব্লু ইদ্দকানভম েংভিষ্ট 

কমযকাদ্দে বভধ যত হাদ্দর টহল 

পভরচালনা 

{৫.৩.১} পভরচাভলত 

অভির্ান 

র্নঘন্টা 

(হার্ার) 

৩ ১৭২ ১৪৭ ১৫০ ১৪৯ ১৪৮ ১৪৭ ১৪৬ ৭৫.৭ 

{৫.৪} সনৌর্াদ্দনর ও সনৌপদ্দে 

র্ানমাদ্দলর ভনরাপিা ভবর্য়ক 

র্নেদ্দচতনতামূলক কার্ যক্রম 

পভরচালনা 

{৫.৪.১} আদ্দয়াভর্ত 

েিা/ সেভমনার 

েংখ্যা ২ ১৬২ ১৫২ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৪০ 

৬। মানব েম্পদ 

উন্নয়ন 

6 {৬.১} মানব েম্পদ উন্নয়দ্দন 

প্রদানকৃত প্রভশক্ষ্র্ 

{৬.১.১} প্রভশক্ষ্র্ােীর 

েংখ্যা 

Rb ২ ১৩২৮ ১২২০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ২৮৮ 

{৬.২} েিা, সেভমনার ও 

কমযশালা 

{৬.২.১} আদ্দয়াভর্ত 

েিা/ সেভমনার 

েংখ্যা ২ ৭২ ৪৬ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১০ 

{৬.৩} মুভর্ব বর্ য উপলদ্দক্ষ্য 

প্রতযন্ত অঞ্চদ্দল বভধ যত হাদ্দর 

স্বাস্থ্যদ্দেবা প্রদাদ্দন কযাদ্দম্পইন 

পভরচালনা 

{৬.৩.১} আদ্দয়াভর্ত/ 

পভরচাভলত কযাদ্দম্পইন 

েংখ্যা ২ ৫৮ ৬২ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ১৫ 

 

 

 

 


