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সেকশান ৩ 

সকৌশলগত উদ্দেশ্যভিভিক কার্ যক্রম, কম যেম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রােমূহ 

 

কম যেম্পাদন সক্ষ্ত্র সক্ষ্দ্দত্রর 

মান 

৭০ 

কার্ যক্রম কম মসম্পাদন সূচক গণনা পদ্ধভত একক কম মসম্পাদন 

সূচককর মান 

 প্রকৃত অর্মন লক্ষ্যমাত্রা/ভনণ যায়ক ২০২১-২২ অর্ যবাভষ যক 

অর্মন (জুলাই-

ভিদ্দেম্বর ২০২১) ২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১* 

অসাধারণ অতত 

উত্তম 

উত্তম চলতত 

মান 

চলতত মাকনর 

তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

কম যেম্পাদন সক্ষ্ত্রেমূহ  

[১] উপকূলবতী এলাকায় 

সচারাচালান, বনজ েম্পদ 

পাচার, িাকাভত, দস্যযতা, 

অপহরণ এবং অববধ 

গমনাগমন ভনয়ন্ত্রণ। 

২০ {১.১} মাদকদ্রব্য পাচার সরাদ্দধ অভির্ান 

পভরচালনা 

{১.১.১} পভরচাভলত 

অভির্ান 

ক্রমপুভিভৃত েংখ্যা ৬ ২৩৪ ১৯২ ২৭০ ২৬৫ ২৬০ ২৫৩ ২৪৮ ১৪১ 

{১.২} সচারাচালান সরাদ্দধ অভির্ান 

পভরচালনা 

{১.২.১} পভরচাভলত 

অভির্ান 

ক্রমপুভিভৃত েংখ্যা ৬ ৪৭৯ ৩৭২ ৫০৫ ৫০১ ৪৯৭ ৪৯৪ ৪৯০ ২৫৬ 

{১.৩} মাদকদ্রব্য পাচার ও সচারাচালান 

সরাদ্দধ জনেদ্দচতনতামূলক কার্ যক্রম 

পভরচালনা 

{১.৩.১} আদ্দয়াভজত 

েিা/ সেভমনার 

ক্রমপুভিভৃত েংখ্যা ২ ১৫২ ৫৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৪০ 

{১.৪} অপহৃত সজদ্দল/বাওয়ালী উদ্ধাদ্দর 

অভির্ান পভরচালনা 

{১.৪.১} পভরচাভলত 

অভির্ান 

েমভি % ২ ৯৮ ৯৮ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০ 

{১.৫} মানব পাচার ও অববধ অনুপ্রদ্দবশ 

সরাদ্দধ টহল/অভির্ান পভরচালনা 

{১.৫.১} পভরচাভলত 

অভির্ান 

ক্রমপুভিভৃত েংখ্যা ২ ৯৮১১ ৭৫০৩ ১০২৫০ ১০১৭৫ ১০১০০ ১০০৩৫ ৯৯২৫ ৫১৪৫ 

{১.৬} মানব পাচার সরাদ্দধ 

জনেদ্দচতনতামূলক কার্ যক্রম পভরচালনা 

{১.৬.১} আদ্দয়াভজত 

েিা/ সেভমনার 

ক্রমপুভিভৃত েংখ্যা ২ ১৫২ ৫৪ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৪০ 

[২] অববধিাদ্দব মৎস্য 

আহরণ হ্রাে 

১৫ {২.১} অিযন্তরীণ জলেীমায় অববধিাদ্দব 

মৎস্য আহরণ সরাদ্দধ টহল/ অভির্ান 

পভরচালনা 

{২.১.১} পভরচাভলত 

অভির্ান 
ক্রমপুভিভৃত েংখ্যা ৮ ১৩২২১ ১০৩৯৩ ১৪০০০ ১৩৯০০ ১৩৮০০ ১৩৭০০ ১৩৬০০ ৭০৮৫ 

{২.২} গিীর েমুদ্র এলাকায় অববধিাদ্দব 

মৎস্য আহরণ সরাদ্দধ টহল/অভির্ান 

পভরচালনা 

{২.২.১} পভরচাভলত 

অভির্ান 
ক্রমপুভিভৃত েংখ্যা ৫ ১৬২ ১৩০ ১৮০ ১৭৭ ১৭৫ ১৭৩ ১৭১ ৯৩ 

{২.৩} অববধিাদ্দব মৎস্য আহরণ সরাদ্দধ 

জনদ্দেচতনতামূলক কার্ যক্রম পভরচালনা 
{২.৩.১} আদ্দয়াভজত 

েিা/ সেভমনার 
ক্রমপুভিভৃত েংখ্যা ২ ১৫২ ৫৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৩৮ 

[৩] েমুদ্র এলাকায় 

ভনরাপিা বৃভদ্ধ 

১৫ {৩.১} বন্দর সনাঙ্গর এলাকায় 

পভরচাভলত টহল 
{৩.১.১} পভরচাভলত 

অভির্ান 
গড় জনঘন্টা 

(হাজার) 
৬ ২৭৮ ২১৬ ২৮৫ ২৮৪ ২৮৩ ২৮২ ২৭৫ ১৪৭ 

{৩.২} েমুদ্র এলাকায় অন্যান্য 

কমযকাদ্দে টহল পভরচালনা 
{৩.২.১} পভরচাভলত 

অভির্ান 
গড় জনঘন্টা 

(হাজার) 
৪ ৫৩২ ৪০৯.২৫ ৫৪০ ৫৩৯ ৫৩৮ ৫৩৭ ৫৩৬ ২৭৩ 

{৩.৩} ব্লু ইদ্দকানভম েংভিি কমযকাদ্দে 

বভধ যত হাদ্দর টহল পভরচালনা 
{৩.৩.১} পভরচাভলত 

অভির্ান 
গড় জনঘন্টা 

(হাজার) 
৩ ১৪৭ ১১৫.৮ ১৫৫ ১৫৪ ১৫৩ ১৫২ ১৫১ ৭৮ 

{৩.৪} সনৌর্াদ্দনর ও সনৌপদ্দর্ জানমাদ্দলর 

ভনরাপিা ভবষয়ক জনেদ্দচতনতামূলক 

কার্ যক্রম পভরচালনা 

{৩.৪.১} আদ্দয়াভজত 

েিা/ সেভমনার 
ক্রমপুভিভৃত েংখ্যা ২ ১৫২ ৫৬ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৩৮ 
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কম যেম্পাদন সক্ষ্ত্র সক্ষ্দ্দত্রর 

মান 

৭০ 

কার্ যক্রম কম মসম্পাদন সূচক গণনা পদ্ধভত একক কম মসম্পাদন 

সূচককর মান 

 প্রকৃত অর্মন লক্ষ্যমাত্রা/ভনণ যায়ক ২০২১-২২ অর্ যবাভষ যক 

অর্মন (জুলাই-

ভিদ্দেম্বর ২০২১) ২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১* 

অসাধারণ অতত 

উত্তম 

উত্তম চলতত 

মান 

চলতত মাকনর 

তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[৪] উপকূলীয় এলাকায় 

দূদ্দর্াগ যকালীন কার্ যক্রম 

১০ {৪.১} দূদ্দর্াগ যকালীন েমদ্দয় মাইভকং ও 

জনেদ্দচতনতামূলক প্রচার 

{৪.১.১} পভরচাভলত 

অভির্ান 

েমভি % ৮ - - ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯৪ ১০০ 

{৪.২} প্রাকৃভতক ভবপর্ যদ্দয় উদ্ধার ও 

সেবামূলক কার্ যক্রম পভরচালনা 

{৪.২.১} পভরচাভলত 

উদ্ধার কার্ যক্রম 

ক্রমপুভিভৃত % ২ ৯৮ ৯৮ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯৪ ১০০ 

[৫] মানব েম্পদ উন্নয়ন  

 

১০ {৫.১} মানব েম্পদ উন্নয়দ্দন প্রদানকৃত 

প্রভশক্ষ্ণ 

{৫.১.১} প্রভশক্ষ্ণার্ীর 

েংখ্যা 

ক্রমপুভিভৃত Rb ৫ ১২২০ ৪৭২ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩০৫ 

{৫.২} মুভজব বষ য উপলদ্দক্ষ্য প্রতযন্ত 

অঞ্চদ্দল স্বাস্থ্যদ্দেবা প্রদাদ্দন কযাদ্দম্পইন 

পভরচালনা 

{৫.২.১} আদ্দয়াভজত/ 

পভরচাভলত কযাদ্দম্পইন 

ক্রমপুভিভৃত েংখ্যা ৫ ৬২ ২২ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ১৫ 

 

 

 

 


