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উক্রভরণকা (Preamble) 

 

যকারয দপ্তয/াংস্থামূদয প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরি , স্বচ্ছতা ও জফাফরদর জজাযদায কযা , সুান াংতকযণ 

এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায রনরিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষে- 

 

 

উরযচারক, ভৎস্য অরধদপ্তয, ভয়ভনরাং রফবাগ, ভয়ভনরাং 

 

এফাং 

 

ভারযচারক, ভৎস্য অরধদপ্তয, ফাাংরাদদ  

 

এয ভদে ২০২০ াদরয জুরাই ভাদয ২৭ তারযদে ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র। 

 

 

 

এ চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররেত রফলয়মূদ ম্মত দরন: 
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ভৎস্য অবধদপ্তরযয কভ মম্পাদরনয াবফ মক বিত্র 

(Overview of Performance of the Department of Fisheries) 

 

 

াম্প্রবতক অজমন, িযাররঞ্জ ও ববফষ্যৎ বযকল্পনা 

 

াম্প্রবতক ফছযমূরয (৩ ফছয) প্রধান অজমনমূ 

কৃরল রনব িয ফাাংরাদদদয অথ িননরতক উন্নয়দন ভৎস্য জক্টদযয অফদান অতেন্ত গুরুত্বপূণ ি ও অনস্বীকাম ি। ফাাংরাদদ অথ িননরতক ভীক্ষা ২০১৯ 

অনুমায়ী জদদয জভাট রজরডর’য ৩.৫০ তাাং এফাং কৃরলজ রজরডর’য এক-চতুথ িাাংজয জফর (২৫.৭১ তাাং) ভৎস্যোদতয অফদান। রফগত 

১২ ফছদয ভৎস্যোদত গড় প্রবৃরি অরজিত দয়দছ ৫.০১ তাাং। আভাদদয দদনরিন োদে প্রারণজ আরভদলয প্রায় ৬০ বাগ আদ ভাছ জথদক। 

রফগত রতন অথ িফছদয (২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯) জভাট ভৎস্য উৎাদন রছর ৪১.৩৪, ৪২.৭৭ ও ৪৩.৮৪ রক্ষ জভরিক টন। রফগত রতন 

অথ িফছদয (২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯) ৬৮৩০৫.৬৮, ৬৮৯৩৫.৪৫ ও ৭৩১৭১.৩২ জভ.টন ভৎস্য ও ভৎস্যজাত ণ্য যপ্তারন কদয 

মথাক্রদভ ৪২৮৭.৬৪, ৪৩০৯.৯৪ ও ৪২৫০.৩১ জকাটি টাকায দফদদরক মুদ্রা অরজিত দয়দছ। অবেন্তযীণ মুি জরাদয় ভাছ উৎাদন ও ফি 

জরাদয় চালকৃত ভাছ উৎাদদন ফাাংরাদদ রফদে মথাক্রদভ ৩য় ও ৫ভ স্থান অরধকায কদযদছ (এপএও, ২০20)। অবেন্তযীণ মুি জরাদয় 

ভাদছয উৎাদন বৃরিয াদয াযা রফদে ফাাংরাদদদয অফস্থান রিতীয় (এপএও, ২০২০)। 

 

ভস্যা ও িযাররঞ্জমূ 

 ব্রুডস্টরকয অফক্ষ্য়, গুিগতভানম্পন্ন সানা, খাদ্য ও অন্যান্য উকযরিয অম মাপ্ততা; 

 জরাফদ্ধতা, ভারছয ভাইরগ্রন ফাধাপ্রাপ্ত ওয়া ওজীফবফবিত্রয হ্রা; 

 াবন প্রফা হ্রা এফং বর জভায কাযরি ভারছয প্রজনন ও বফিযিরক্ষ্ত্র ফাধাগ্রস্ত ওয়া; 

 গরদা ও ফাগদা িারলয সক্ষ্রত্র গুিগতভানম্পন্ন ও বাইযামুক্ত বএর এফং ভানম্পন্ন খারদ্যয অবাফ; 

 সজরররদয ভাছ ধযা বনবলদ্ধ সভৌসুরভ বফকল্প জীবফকায়ন ায়তায অবাফ; 

 অবয়াশ্রভ স্থান ও যক্ষ্িারফক্ষ্ি ব্যফস্থা অপ্রতুর; এফং 

 ামুবিক ভৎস্যম্পরদয ভজুদ বনি ময়, স্থাবয়ত্বীর আযি ও সুষ্ঠু ব্যফস্থানা। 

 

ববফষ্যৎ বযকল্পনা 

ববন ২০২১-এয আররারক ২০২১ াররয ভরে- 

 িালকৃত ভারছয উৎাদন বববিফছরযয (২০১২-১৩: ১৮.৬০ রক্ষ্ সভ.টন) সিরয় ৪৫% এফং মুক্ত জরারয় ভারছয উৎাদন 

বববি ফছরযয (২০১২-১৩: ৯.৬১ রক্ষ্ সভ.টন) সিরয় ২০% বৃবদ্ধ কযা; 

 ইবর ভারছয উৎাদন বববি ফছরযয (২০১২-১৩: ৩.৫১ রক্ষ্ সভ .টন) সিরয় ২০% এফং ামুবিক ভারছয উৎাদন 

বববিফছরযয(২০১২-১৩: ৫.৮৯ রক্ষ্ সভ.টন) সিরয় ১৮%বৃবদ্ধ কযা; 

 স্থানীয়বারফ ভাছ ও ভৎস্যজাত িব্য রত দদবনক ভাথাবছু ভাছ গ্ররিয বযভাি ৬০ গ্রারভ উন্নীতকযি; 

 বভাবয়ত বিংবড়, ভাছ ও বযালু অযারডড  ভৎস্যজাত িব্য যপ্তাবন করয আয় ১.২৫ বফবরয়ন ডরারয উন্নীতকযি; 

 ভৎস্যিাবল/উরদ্যাক্তা ম মারয় গুিগত ভানম্পন্ন ভারছয সানা ও খারদ্যয যফযা বনবিতকযি; 

 বফকায যুফকদদয জন্য বববি ফছয (২০১২-১৩) রত অবধক (২৫%) কভ মংস্থান সৃষ্টি কযা; 

 ভৎস্যচাষ্টল/ভৎস্যজীফীদদয আয় বববি ফছয (২০১২-১৩) রত ২০% বৃষ্টিকযণ; 

 ভৎস্যিাল, ভাজবববিক ংগঠন ও ভৎস্য প্রবক্রয়াজাতকযি কাযখানায় ভবরারদয অংগ্রি বববি ফছয (২০১২-১৩)রত ২৫% বৃবদ্ধকযি; 

 আন্তজমাবতক ফাজারয ভাছ ও বিংবড় যফযারয প্রবতটি ধার উিভ িাল ব্যফস্থানা ও যফযা ব্যফস্থা  গরড় সতারা; এফং 

 ামুবিক ভৎস্যম্পরদয সুষ্ঠু ব্যফস্থানা বনবিতকযরিয জন্য গৃীত বযকল্পনা ফাস্তফায়ন। 

 

২০২০-২১ অথ মফছরযয ম্ভাব্য প্রধান অজমনমূ 

 জদব্যাী ৫৭৭ জ. প্রদ িনী ভৎস্য োভায ও ১৭৬ জ. রফর না িারয স্থান, ২৬১ জভ. টন জানা ভাছ অফমুিকযণ, ভৎস্য আযদণ 

রনদয়ারজত ১৯০ টি ফারণরজেক ভৎস্য িরাদযয রাইদন্প প্রদান ও নফায়ন এফাং ৬৪৭ টি ভৎস্য োচারযয রনফন্ধন ও নফায়ন; 

 দক্ষতা উন্নয়দনয ভােদভ কভ িাংস্থান সৃরিয রদক্ষে ১.৩২০৫০ রক্ষ জন ভৎস্যচারল/সুপরদবাগীদক প্ররক্ষণ প্রদান এফাং ফছয 

ব্যাী ৩৮০০ টি রফদল ভৎস্য জফা প্রদান কযা;  

 যপ্তারনতব্য ভৎস্য ও ভৎস্যদণ্যয ২৩,৫৩০ টি নমুনা াংগ্র ও যীক্ষণ এফাং ১৮৩২ টি নমুনায জযররডউ যীক্ষণ; এফাং  

 এ কর কাম িক্রদভয ভােদভ ২০২০-২১ অথ িফছদয ভাদছয উৎাদন ৪৬.৮৭ রক্ষ জভরিক টদন উন্নীত কযা। 
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জকন ১ 

ভৎস্য অরধদপ্তদযয রূকল্প (Vision), অরবরক্ষে (Mission), জকৌরগত উদেশ্য ও কাম িাফরর 

 

১.১ রূকল্প (Vision) 

ভৎস্যজাত উৎ দত প্রারণজ আরভদলয চারদা পূযণ, দারযদ্রে রফদভাচন ও যপ্তারন আয় বৃরি। 

 

১.২ অরবরক্ষে (Mission) 

ভৎস্য ও রচাংরড় অন্যান্য জরজম্পদদয স্থারয়ত্বীর উৎাদন বৃরি কদয জদদয পুরি চারদা পূযণ ও যপ্তারন আয় বৃরি এফাং অবীি 

জনদগাষ্ঠীয অাংগ্রদণ উন্ুি জরাদয়য সুষ্ঠু ব্যফস্থানায ভােদভ এদক্ষত্র দত প্রাপ্ত সুপদরয ভােদভ দরযদ্র ভৎস্যজীফী ও ভৎস্যচারল , 

তথা ফাাংরাদদদয আথ ি-াভারজক জক্ষদত্র কারিত উন্নয়ন াধন। 

 

১.৩ জকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) 

১.৩.১ ভৎস্য অরধদপ্তদযয জকৌরগত উদেশ্যমূ 

1. জটকই াংযক্ষণ ও ব্যফস্থানায ভােদভ ভৎস্যম্পদদয উৎাদন ও উৎাদনীরতা বৃরি ; 

2. ভৎস্য ও ভৎস্যজাত দণ্যয ভান রনয়ন্ত্রণ ও যপ্তারন বৃরিদত ায়তা; 

3. ভানফম্পদ উন্নয়ন ও কভ িাংস্থাদনয সুদমাগ সৃরি; 

4. ভৎস্য জযাগ প্ররতদযাধ ও রনয়ন্ত্রণ।  

 

১.৩.২ আফরশ্যক জকৌরগত উদেশ্যমূ 

1. দাপ্তরযক কভ িকাদে স্বচ্ছতাবৃরি ও জফাফরদরতা রনরিতকযণ; 

2. কভ িম্পাদদন গরতীরতা আনয়ন ও জফায ভান বৃরি; 

3. আরথ িক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন; 

 

১.৪ কাম িাফরর (Functions) 

1. প্রদ িনী ভৎস্য োভায স্থান ও ভৎস্য আফাস্থর উন্নয়ন;  

2. রফর না িারয স্থান ও রযচারনা এফাং উন্ুি জরাদয় জানা ভাছ অফমুিকযণ; 

3. ভৎস্যচারল, ভৎস্যজীফী ও উদোিাদক যাভ ি প্রদান; 

4. ভৎস্য োচারয রনফন্ধন ও নফায়ন এফাং ভৎস্য োে যীক্ষা; 

5. মাছের অভয়াশ্রম স্থাপন ও রক্ষণাছবক্ষণ এবং ববলুপ্তপ্রায় মৎস্য প্রজাবি ংরক্ষণ; 

6. মৎস্যম্পদ উন্নয়ছন আইন বাস্তবায়ন ও অবভযান পবরচানা; 

7. জবায়ু নলী মৎস্যচা প্রযুবির পরীক্ষামূক ম্প্রারণ; 

8. এরএপ (SPF) রচাংরড় জানা উৎাদন/যফযা; 

9. াইদরাটিাং বাদফ ী-উইড চাল প্রযুরি ম্প্রাযণ; 

10. ভাছ ধযায িরায ও জনৌমানমূ রাইদন্প কাম িক্রদভয আওতায় আনয়ন (নতুন/পুযাতন); 

11. আইইউইউ (IUU) ভৎস্য আযণ জযাদধ কাম িকয ব্যফস্থা গ্রণ; 

12. ামুরদ্রক ভৎস্যম্পদদয ভজুদ বৃরি ও জীফনফরচত্রে াংযক্ষদণ ামুরদ্রক াংযরক্ষত এরাকা স্থান; 

13. ভৎস্য জযাগ প্ররতদযাধ ও রনয়ন্ত্রদণ রযদ িন ও যাভ ি প্রদান ; 

14. ভৎস্যচারল, ভৎস্যজীফী ও অন্যান্য সুপরদবাগীদদয প্ররক্ষণ প্রদান; 

15. মৎস্য আবাস্থ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সুফছভাগী ম্পৃিকরণ; 

16. ভৎস্যজীফীদদয রফকল্প কভ িাংস্থান সৃরিয রদক্ষে গৃীত কাম িক্রভ; 

17. রপ্তাবনিব্য মৎস্য ও মৎস্যপছের কনাইনছমন্ট পবরদল শন এবং নমুনার ররববিউ পরীক্ষণ;  

18. রপ্তাবনিব্য মৎস্য ও মৎস্যপছের নমুনা ংগ্র ও পরীক্ষণ এবং স্বাস্থযকরত্ব নদ প্রদান; এবং 

19. ফছয ব্যাী রফদল ভৎস্য জফা প্রদান। 
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বকন ২ 

ভৎস্য অবধদপ্তরযয ষ্টফষ্টবন্ন কাম মক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 
চুড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/ 

Impact) 

কভ মম্পাদন সূচকমূ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত** রক্ষ্যভাত্রা**

২০২০-২১ 

প্রদক্ষ্ণ**  

 

ষ্টনধ মাষ্টযত রক্ষ্যভাত্রা অজমদনয বক্ষ্দত্র 

বমৌথবাদফ দাষ্টয়ত্বপ্রাপ্ত ভন্ত্রণারয়/ 

ষ্টফবাগ/ ংস্থামূদয নাভ 

 

উাত্তসূত্র  

(Source of 

Data) ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০* ২০২১-২২ ২০২২-

২৩ 

ভাথাষ্টছু ভাছ গ্রদণয 

ষ্টযভাণ বৃষ্টি        

ভাথাষ্টছু ভাছ গ্রদণয 

ষ্টযভাণ 

ওজন 

(গ্রাভ/ষ্টদন) 

৬৩.০০ ৬৫.০০* ৬৫.০০ ৬৫.০০ ৬৫.০০ ভূবভ ভন্ত্রিারয়, াবনম্পদ 

ভন্ত্রিারয়, কৃবল ভন্ত্রিারয়, উন্নয়ন 

রমাগী ংস্থা 

ভৎস্য অবধদপ্তযীয় 

বযরাট ম, বফবফএ, 

ফাংরারদ 

অথ মবনবতক ভীক্ষ্া 

ভারছয উৎাদন বৃষ্টি   ভাছ উৎাদসনয 

বযভাি** 

সভ.টন ৫৪৭১৯৭ 563612 580521 597936 615875 ভূবভ ভন্ত্রিারয়, াবনম্পদ 

ভন্ত্রিারয়, কৃবল ভন্ত্রিারয়, স্থানীয় 

প্রান, উন্নয়ন রমাগী ংস্থা 

ভৎস্য অবধদপ্তযীয় 

বযরাট ম, ফাংরারদ 

অথ মবনবতক ভীক্ষ্া 

 

* াভবয়ক 

** বফবাগাধীন ংবিষ্ট সজরামূরয ভারছয উৎাদরনয বযভাি একীভূতকরয বরবফদ্ধ কযা রয়রছ। 
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রকলন ৩ 

রকৌলগি উছেশ্য, অগ্রাবিকার কায শক্রম, কম শম্পাদন সূচক ও ক্ষযমাত্রামূ এবং আববশ্যক রকৌলগি উছেশ্যমূ 

বকৌরগ ত 

উদেশ্য  

(Strategic 

Objectives) 

বকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম মক্রভ 

(Activities) 

কভ মম্পাদন 

সূচক  

(Performance 

Indicators) 

গিনা 

দ্ধবত 

(Calc

ulatio

n 

meth

od) 

একক  

(Unit) 

কভ মম্পাদন 

সূচদকয ভান  

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত অজমন* 

 

রক্ষ্যভাত্রা/ষ্টনণ মায়ক ২০২০-২১ 

(Target/ Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষ্ন 

(Proje

ction)  

(২০২১-

২২) 

প্রদক্ষ্ন 

(Project

ion) 

(২০২২-

২৩) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০* অাধাযণ অষ্টত 

উত্তভ 

উত্তভ চরষ্টত ভান চরষ্টত ভাদনয 

ষ্টনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[১]  

জটকই াংযক্ষণ ও 

ব্যফস্থানায 

ভােদভ 

ভৎস্যম্পদদয 

উৎাদন ও 

উৎাদনীরতা 

বৃরি 

    

৬০.০০ [১.১] প্রদল শনী মৎস্য 

খামার স্থাপন**  

[১.১.১] স্থাবপি 

প্রদল শনী খামার 

ভবষ্ট আয়িন 

(রক্টর) 

৭.০০ ৫৩.০০ ৬১.১৪ 55.00 53.00 51.00 49.00 47.00 55.50 56.00 

[১.২] মৎস্য 

আবাস্থ উন্নয়ন** 

[১.২.১] উন্নয়নকৃি 

এাকা 

ভবষ্ট আয়িন 

(রক্টর) 

৫.০০ ৩৫.০০ 37.৬২ 38.00 36.00 34.00 32.00 30.00 39.00 40.00 

[১.৩] বব না শাবর 

স্থাপন** 

[১.৩.১] স্থাবপি 

বব না শাবর 

ভবষ্ট আয়িন 

(রক্টর) 

৬.০০ ১৭.০০ 15.৬২ 16.00 15.50 15.00 14.50 14.00 16.00 17.00 

[১.৪] উন্ুি 

জালছয় রপানা মাে 

অবমুিকরণ 

[১.৪.১] অবমুিকৃি 

রপানার পবরমাণ 

ভবষ্ট পবরমাণ 

(রম.টন) 

৬.০০ ২৫.০০ 30.৭২ 30.00 28.00 26.00 24.00 22.00 31.00 32.00 

[১.৫] মৎস্যচাব, 

মৎস্যজীবী ও 

উছযািাছক পরামল শ 

প্রদান ও মৎস্য খামার 

পবরদল শন 

[১.৫.১] পরামল শ 

প্রদানকৃি 

সুফছভাগী 

ভবষ্ট ংখ্যা 

(জন) 

৬.০০ ৮৬৮৮.০০ ৯০৪৮.০০ 9100.00 9000.00 8900.00 8800.00 8700.00 10000.00 10500.00 

[১.৬] মৎস্য যাচাবর 

বনবন্ধন ও নবায়ন** 

[১.৬.১] বনবন্ধনকৃি ও 

নবায়নকৃি যাচাবর 

ভবষ্ট ংখ্যা ৫.০০ ১২৭.০০ ১৮৩.০০ 145.00 142.00 139.00 136.00 133.00 150.00 155.00 

[১.১3] মৎস্য খায 

পরীক্ষা 

[১.১3.১] পরীবক্ষি 

খায নমুনা 

ভবষ্ট ংখ্যা ৫.০০ ৮০.০০ ৮৪.০০ 85.00 84.00 83.00 82.00 81.00 87.00 90.00 

[১.১4] মাছের 

অভয়াশ্রম স্থাপন ও 

রক্ষণাছবক্ষণ** 

[১.১4.১] ব্যবস্থাপনার 

আওিািীন অভয়াশ্রম 

ভবষ্ট ংখ্যা ৬.০০ ১৪.০০ ২১.০০ 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 16.00 18.00 

[১.১5] মৎস্যম্পদ 

উন্নয়ছন আইন 

বাস্তবায়ন 

[১.১5.১] 

পবরচাবি অবভযান 

ভবষ্ট ংখ্যা 6.০০ ৫৩৮.০০ ৫৮১.০০ 570.00 550.00 530.00 510.00 490.00 575.00 580.00 

[১.১6] জবায়ু 

নলী মৎস্যচা 

প্রযুবির ম্প্রারণ 

[১.১6.১] ম্প্রাবরি 

প্রযুবি 

ভবষ্ট ংখ্যা ৩.০০ ১.০০ ১.০০ ১.০০ - - - - ১.০০ ১.০০ 

[১.১৭] এবএপ 

(SPF) বিংবড় 

সানা 

উৎাদন/যফযা  

[১.১৭.১] 

উৎাদন/যফযাকৃত 

এবএপ (SPF) 

বিংবড় সানা 

ভবষ্ট ংখ্যা 

(সকাটি) 

- - - - - - - - - - 
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বকৌরগ ত 

উদেশ্য  

(Strategic 

Objectives) 

বকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম মক্রভ 

(Activities) 

কভ মম্পাদন 

সূচক  

(Performance 

Indicators) 

গিনা 

দ্ধবত 

(Calc

ulatio

n 

meth

od) 

একক  

(Unit) 

কভ মম্পাদন 

সূচদকয ভান  

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত অজমন* 

 

রক্ষ্যভাত্রা/ষ্টনণ মায়ক ২০২০-২১ 

(Target/ Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষ্ন 

(Proje

ction)  

(২০২১-

২২) 

প্রদক্ষ্ন 

(Project

ion) 

(২০২২-

২৩) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০* অাধাযণ অষ্টত 

উত্তভ 

উত্তভ চরষ্টত ভান চরষ্টত ভাদনয 

ষ্টনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[১.১৮] ী-উইড িাল 

প্রযুবক্ত ম্প্রাযি 

(াইরটিং) 

[১.১৮.১] ম্প্রাবযত 

ী-উইড িাল প্রযুবক্ত 

 

ভবষ্ট আয়তন 

(সক্টয) 

- - - - - - - - - - 

[১.১৯] ফছয ব্যাী 

রফদল ভৎস্য জফা 

প্রদান (প্ররত ভাদ 

একটি) 

 

[১.১৯.১] ারনয 

নমুনা যীক্ষণপূফ িক 

প্রদানকৃত যাভ ি ও 

অফরতকযণকৃত 

ভৎস্য রফলয়ক এো 

ভবষ্ট াংখ্যা ৫.০০ - 1২০.০০ 265.০০ 260.০০ 255.০০ 250.০০ 245.০০ - - 

[3] মানবম্পদ 

উন্নয়ন ও 

কম শংস্থাছনর  

সুছযাগ সৃবি 

১০.০০ [3.১] মৎস্য আবাস্থ 

উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় 

সুফছভাগী 

ম্পৃিকরণ 

[৩.১.১] ম্পৃি 

সুফছভাগী 

ভবষ্ট ংখ্যা ৪.০০ ২৬২৫.০০ 26৬৯.০০ 2500.00 2350.00 2200.00 2050.00 1900.00 2600.00 2700.00 

[৩.২] 

ভৎস্যজীফীদদয 

ষ্টফকল্প কভ মংস্থান 

সৃষ্টি 

[৩.২.১] ম্পৃক্ত 

সুপরদবাগী 

ভবষ্ট ংখ্যা - - - - - - - - - - 

[3.৩] মৎস্যচাব, 

মৎস্যজীবী ও অন্যান্য 

সুফছভাগীছদর 

প্রবলক্ষণ প্রদান 

[৩.৩.১] 

প্রবলক্ষণপ্রাপ্ত 

সুফছভাগী 

ভবষ্ট ংখ্যা 

(ক্ষ) 

৬.০০ ১০০০০.০০ 10৭০৩.০০ 10500.00 10400.00 10300.00 10200.00 10100.00 10700.00 10900.00 

[4] মৎস্য ররাগ 

প্রবিছরাি ও বনয়ন্ত্রণ 

৫.০০ [৪.১] ররাগ প্রবিছরাি 

ও বনয়ন্ত্রছণ পবরদল শন 

ও পরামল শ প্রদান 

[৪.১.১] পরামল শ 

প্রদানকৃি মৎস্যচাব 

ভবষ্ট ংখ্যা ৫.০০ ৪৩৫.০০ 4৯৬.০০ 490.00 480.00 470.00 460.00 450.00 505.00 520.00 

জভাট ৭৫.০০     ৭৫.০০          

 

* াভবয়ক 

** প্রদ মনী ভৎস্য খাভায স্থান, ভৎস্য আফাস্থর উন্নয়ন, ভারছয অবয়াশ্রভ ও বফর না মাবয স্থান এফং ভৎস্য যাচাষ্টয ষ্টনফন্ধন ও নফায়ন কাম মক্রভমূ াধাযিত অথ মফছসযয ৩য় ও ৪থ ম সকায়াট মায ভরয় ম্পাদরনয জন্য প্ররমাজয। 

 জাবতয বতা ফঙ্গফন্ধু সখ মুবজবুয যভারনয জন্মত ফাবল মকী উররক্ষ্ ফছয ব্যাী বফরল ভৎস্য সফা প্রদান (প্রবত ভার একটি) কাম মক্রভটি দুইটি অথ মফছরয (২০১৯-২০অথ মফছরয ২১৫টি ও ২০২০-২১ অথ মফছরয ২৬৫টি 

বফরল ভৎস্য সফা প্রদান কাম মক্রভ) এক (০১) ফছয ব্যাী ইউবনয়ন ম মারয় প্রবত ভার একটি করয ম্পাদরনয জন্য প্ররমাজয। 

 

বনাট: জাতীয় ভৎস্য নীষ্টত, ১৯৯৮ এফং ভৎস্য ও প্রাষ্টণম্পদ ভন্ত্রণারয় এফং ভষ্টন্ত্রষ্টযলদ ষ্টফবাগ-এয ভদে স্বাক্ষ্ষ্টযত ফাষ্টল মক কভ মম্পাদন চুষ্টক্তয আদরাদক বকৌরগত উদেশ্য ষ্টনধ মাযণ কযা য়।  
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ভাঠ ম মারয়য আফষ্টশ্যক বকৌরগত উদেশ্যমূ ২০২০-২১ 

 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

রকৌলগি উছেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

রকৌলগি উছেছশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কায শক্রম 

(Activities) 

কম শম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কম শম্পাদন 

সূচছকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

ক্ষযমাত্রার মান  ২০২০-২১ 

অািারণ 

(Excellent) 

অবি উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চবি মান 

(Fair) 

চবিমাছনর 

বনছে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তবরক কম শকাছে 

স্বচ্ছিা বৃবি ও 

জবাববদব বনবিিকরণ 

১১ 

[১.১] ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি 

(এরএ) ফাস্তফায়ন। 

[১.১.১] এবপএ’র ক ত্রত্রমাবক 

প্ররতদফদন ওদয়ফাইদট প্রকারত 
াংখ্যা ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এবপএ টিছমর মাবক ভা 

অনুবিি 
ংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

[১.২] শুিাচায/উত্তভ চচ িায 

রফলদয় অাংীজনদদয দে 

ভতরফরনভয় 

[১.২.১] মিবববনময় ভা অনুবিি াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অরবদমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা 

রফলদয়  জফাগ্রীতা 

/অাংীজনদদয অফরতকযণ 

[১.৩.১]অববিকরণ ভা আছয়াবজি াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪] জফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

রফলদয়  জফাগ্রীতাদদয 

অফরতকযণ  

[১.৪.১]অববিকরণ ভা আছয়াবজি   াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২  - 

[১.৫] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদ 

াংক্রান্ত দত্রভারক প্ররতদফদন 

উর্ধ্িতন কর্তিদক্ষয রনকট জপ্রযণ 

[১.৫.১]  দত্রভারক প্ররতদফদন জপ্ররযত াংখ্যা ২ ৪ ৩    

[২] কম শম্পাদছন 

গবিলীিা আনয়ন ও 

রবার মান বৃবি 

৮ 

[২.১]ই-নবি বাস্তবায়ন [২.১.১] ই-নবিছি রনাট বনষ্পবত্তকৃি % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.২] উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

উছযাগ বাস্তবায়ন 

[২.২.১] নূনিম একটি উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন উছযাগ চালুকৃি 
ংখ্যা ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] কম শচারীছদর প্রবলক্ষণ 

প্রদান 

[২.৩.১] প্রদতেক  কভ িচারযয জন্য প্ররক্ষণ 

আদয়ারজত 
জনঘন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

[২.৩.২] ১০ভ জগ্রড ও 

তদুর্ধ্িপ্রদতেককভ িচাযীদক এরএ রফলদয়  

প্রদত্ত প্ররক্ষণ 

জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এবপএ বাস্তবায়ছন 

প্রছনাদনা প্রদান 

[২.৪.১] নুযনিম একটি আওিািীন দপ্তর/ 

একজন কম শচারীছক এবপএ বাস্তবায়ছনর 

জন্য প্রছনাদনা প্রদানকৃি 

ংখ্যা ১ ১ - - - - 

[৩] আবি শক ও ম্পদ 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 
৬ 

 

[৩.১] বাব শক ক্রয় পবরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় পবরকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় 

ম্পাবদি 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] বাব শক উন্নয়ন কম শসূবচ 

(এবিবপ)/বাছজট বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বাব শক উন্নয়ন কম শসূবচ (এবিবপ) 

/বাছজট বাস্তবাবয়ি 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অরডট আরত্ত রনষ্পরত্ত 

কাম িক্রদভয উন্নয়ন 
[৩.৩.১] অরডট আরত্ত রনষ্পরত্তকৃত % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

রকৌলগি উছেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

রকৌলগি উছেছশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কায শক্রম 

(Activities) 

কম শম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কম শম্পাদন 

সূচছকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

ক্ষযমাত্রার মান  ২০২০-২১ 

অািারণ 

(Excellent) 

অবি উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চবি মান 

(Fair) 

চবিমাছনর 

বনছে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩.৪] ারনাগাদকৃতস্থাফয ও 

অস্থাফয ম্পরত্তয তাররকা 

উধ িতন অরপদ জপ্রযণ 

[৩.৪.১] ারনাগাদকৃত স্থাফয ও অস্থাফয 

ম্পরত্তয তাররকা উধ িতন অরপদ জপ্ররযত 
তারযে ১ ১৫-১২-২০ ১৪-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 

জভাট ২৫          

 

* জনপ্রান প্রবক্ষ্ি ম্যানুয়ার অনুমায়ী উক্ত প্রবক্ষ্ি আরয়াজন কযরত রফ।  

**ভবন্ত্রবযলদ বফবারগয ই-গবন্যমান্স অবধাখা রত প্রাপ্ত প্রবতরফদন। 
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আরভ উরযচারক, ভৎস্য অরধদপ্তয , ভয়ভনরাং রফবাগ, ভয়ভনরাং; ভারযচারক, ভৎস্য অরধদপ্তয , ফাাংরাদদ এয 

রনকট অেীকায কযরছ জম, এ চুরিদত ফরণ িত পরাপর অজিদন দচি থাকফ।  

 

আরভ ভারযচারক, ভৎস্য অরধদপ্তয, ফাাংরাদদ; উরযচারক, ভৎস্য অরধদপ্তয, ভয়ভনরাং রফবাগ এয রনকট অেীকায 

কযরছ জম, এ চুরিজত ফরণ িত পরাপর অজিদন ভয়ভনরাং রফবাগদক প্রদয়াজনীয় দমারগতা প্রদান কযফ। 

 

 

স্বাক্ষরযত: 

 

 

 

 

------------------------------------------------                               ----------------------------------- 

উরযচারক  

ভৎস্য অরধদপ্তয, ভয়ভনরাং রফবাগ, ভয়ভনরাং। 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------                               

                তারযে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------- 

ভারযচারক 

ভৎস্য অরধদপ্তয, ফাাংরাদদ। 

 

 

 

 

 

 

                 তারযে 
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                                                                                                                                াংদমাজনী ১ 

 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

ক্ররভক 

নাং 

ব্দাংদক্ষ রফফযণ 

১ এআইরজ অরটাযদনটিব ইনকাভ জজদনদযটিাং 

২ রফএপআযআই ফাাংরাদদ রপারযজ রযাচ ি ইনরিটিউট  

৩ রফএপরডর ফাাংরাদদ  রপারযজ জডদবরদভন্ট কদ িাদযন  

৪ রফরফএ ফাাংরাদদ ব্যেদযা অফ িোটিটিক্স  

৫ রডওএপ রডাট িদভন্ট অফ রপারযজ  

৬ ইররফ এক্সদাট ি প্রদভান ব্যেদযা  

৭ এপএও পৄড এে এরগ্রকারচায অগ িানাইদজন  

৮ এপআইরকউর রপ ইন্পদকন এে জকায়াররটি কদরার  

৯ রজরডর গ্র ডদভরিক প্রডাক্ট  

১০ আইইউইউ ইরিগ্যার, আনরযদাদট িড এে আনদযগুদরদটড  

১১ আইইউরএন ইন্টাযন্যানার ইউরনয়ন পয কনজাযদবন অফ জনচায  

১২ এররজইরড জরাকার গবাজভ িন্ট এে ইরজজরনয়ারযাং রডাট িদভন্ট  

১৩ এভওএপএর রভরনরি অফ রপারযজ এে রাইবিক  

১৪ এভএভরড ভাদকিন্টাইর জভরযন অরপ 

১৫ এনরজও নন গবন িদভন্ট অগ িানাইদজন 

১৬ এরএপ জেররপক প্যাদথাদজন রি  
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াংদমাজনী ২ 

কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম িারয়মূ এফাং রযভা িরত 

 

ক্ররভক নাং কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক কাম িক্রদভয রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী অনুরফবাগ, অরধাো, 

াো 

প্রদত্ত প্রভাণক প্রভাণদকয উাত্ত 

সূত্র 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

1.  [১.১] প্রদল শনী মৎস্য খামার 

স্থাপন  

[১.১.১] স্থাবপি প্রদল শনী খামার ভৎস্যম্পজদয উন্নয়ন ও উৎাদন বৃরিয রদক্ষে উদ্ভারফত নতুন 

প্রযুরি চারল ম িাদয় জনরপ্রয় কযায উদেদশ্য প্রদ িনী রযচারনা কযা 

য়। প্রদ িনী ভৎস্য োভায স্থান কাম িক্রটি াধাযণত অথ িফছদযয ৩য় 

ও ৪থ ি জকায়াট িাদয ম্পারদত দয় থাদক। 

াংরিি উদজরা , জজরা ও রফবাগীয় 

ভৎস্য দপ্তয এফাং ভৎস্য অরধদপ্তয , 

ভৎস্য বফন , ঢাকা এয ভৎস্য 

ম্প্রাযণ াো 

স্থাবপি প্রদল শনী 

খামাছরর আয়িন 

ভন্ত্রণারয় ও  ভৎস্য 

অরধদপ্তদযয ফারল িক 

প্ররতদফদন 

2.  [১.২] মৎস্য আবাস্থ উন্নয়ন [১.২.১] উন্নয়নকৃি এাকা ফাাংরাদদদয ফ িত্র প্রাকৃরতক ও ভানফসৃি অদনক জরা য় যদয়দছ মা 

ভদয়য আফদতি জরফায়ু রযফতিন এফাং রফরবন্ন প্রাকৃরতক কাযদণ 

(জদরাচ্ছ্বা, ফন্যা, জজায়ায বাটা ইতোরদ ) প্রায় বযাট দয় রগদয়দছ 

অথফা ভাদছয ফাস্থাদনয অনুদমাগী দয় দড়দছ। একর জরায় 

াংস্কাদযয ভােদভ ভাছ চাদলয /ভাদছয ফাস্থাদনয উদমাগী কযা। 

মৎস্য আবাস্থ উন্নয়ন কাম িক্রটি াধাযণত অথ িফছদযয ৩য় ও ৪থ ি 

জকায়াট িাদয ম্পারদত দয় থাদক। 

াংরিি উদজরা , জজরা ও রফবাগীয় 

ভৎস্য দপ্তয এফাং ভৎস্য অরধদপ্তয , 

ভৎস্য বফন , ঢাকা এয ভৎস্য 

ম্প্রাযণ াো 

উন্নয়নকৃি মৎস্য 

আবাস্থছর আয়িন 

ভন্ত্রণারয় ও  ভৎস্য 

অরধদপ্তদযয ফারল িক 

প্ররতজফদন 

3.  [১.৩] বব না শাবর স্থাপন [১.৩.১] স্থাবপি বব না শাবর উন্ুি ফা আধাফি জরাদয়য ভাদঝ অফরস্থত রফদর ভাদছয জানা 

প্ররতারন কযা য়। এ ভস্ত রফর ফল িায় প্লারফত দয় প্ররতাররত 

জানামূ জরাদয়য ফ িত্র ছরড়দয় দড়। বব না শাবর স্থাপন 

কাম িক্রটি াধাযণত অথ িফছদযয ৩য় ও ৪থ ি জকায়াট িাদয ম্পারদত দয় 

থাদক। 

াংরিি উদজরা , জজরা ও রফবাগীয় 

ভৎস্য দপ্তয এফাং ভৎস্য অরধদপ্তয , 

ভৎস্য বফন , ঢাকা এয ভৎস্য 

ম্প্রাযণ াো ও জরভার াো 

স্থাবপি বব না শাবরর 

আয়িন 

ভন্ত্রণারয় ও  ভৎস্য 

অরধদপ্তদযয ফারল িক 

প্ররতদফদন 

4.  [১.৪] উনু্ি জালছয় রপানা 

মাে অবমুিকরণ 

[১.৪.১] অবমুি রপানার 

পবরমাণ 

ফল িাপ্লারফত ধানদক্ষদত, প্লাফনভূরভ ও ভযা নদীদত ফল িা জভৌসুদভ ভাদছয 

জানা অফমুি কদয ভাদছয উৎাদন বৃরিদত ায়তা প্রদান কযা 

য়। 

াংরিি উদজরা , জজরা ও রফবাগীয় 

ভৎস্য দপ্তয এফাং ভৎস্য অরধদপ্তয , 

ভৎস্য বফন , ঢাকা এয ভৎস্য 

ম্প্রাযণ াো ও জরভার াো 

অবমুি রপানার 

পবরমাণ 

ভন্ত্রণারয় ও  ভৎস্য 

অরধদপ্তদযয ফারল িক 

প্ররতদফদন 

5.  [১.৫] মৎস্যচাব, মৎস্যজীবী ও 

উছযািাছক পরামল শ প্রদান ও 

মৎস্য খামার পবরদল শন 

[১.৫.১] পরামল শ প্রদানকৃি 

সুফছভাগী 

ভৎস্যচারল/ভৎস্যোভাযী/উদোিা/ভৎস্য োে উৎাদনকাযী /ভৎস্য 

োচারয অাদযটয ইতোরদ ভৎস্য উৎাদদন জরড়ত 

সুপরদবাগীগণদক চারদা জভাতাদফক কারযগরয /তথ্যগত ায়তা 

প্রদান কযা দয় থাদক এফাং প্রদমাজে জক্ষদত্র োভায রযদ িন কদয 

যাভ ি প্রদান কযা দয় থাদক। 

াংরিি উদজরা , জজরা ও রফবা গীয় 

ভৎস্য দপ্তয এফাং ভৎস্য অরধদপ্তয , 

ভৎস্য বফন , ঢাকা এয ভৎস্য 

ম্প্রাযণ াো 

যাভ ি গ্রণকাযী 

সুপরদবাগীয াংখ্যা 

ভন্ত্রণারয় ও  ভৎস্য 

অরধদপ্তদযয ফারল িক 

প্ররতদফদন 

6.  [১.৬] মৎস্য যাচাবর বনবন্ধন ও 

নবায়ন 

[১.৬.১] বনবন্ধন/ নবায়নকৃি 

যাচাবর 

ভৎস্য োচারয আইন , ২০১০ এফাং ভৎস্য োচারয রফরধভারা , ২০১১ 

জভাতাদফক ভৎস্য ফীজ উৎাদদন জরড়ত প্ররতষ্ঠানমূদয 

রনফরিতকযণ এফাং ফছযাদন্ত নফায়ন কযা য়। মৎস্য যাচাবর বনবন্ধন 

ও নবায়ন কাম িক্রটি াধাযণত অথ িফছদযয ৩য় ও ৪থ ি জকায়াট িাদয 

াংরিি উদজরা , জজরা ও রফবাগী য় 

ভৎস্য দপ্তয এফাং ভৎস্য অরধদপ্তয , 

ভৎস্য বফন , ঢাকা এয ভৎস্য 

ম্প্রাযণ াো 

রনফন্ধন জযরজিায 

যীক্ষণ ও বনবন্ধন/ 

নবায়নকৃি যাচাবরর 

ংখ্যা 

ভন্ত্রণারয় ও  ভৎস্য 

অরধদপ্তদযয ফারল িক 

প্ররতদফদন 
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ম্পারদত দয় থাদক। 

7.  [১.১৩] মৎস্য খায পরীক্ষা [১.১৩.১] পরীবক্ষি খায নমুনা ভৎস্যোে ও শুোে আইন , ২০১০ এফাং ভৎস্যোে রফরধভারা , 

২০১১ জভাতাদফক ভানম্মত ভৎস্য োে উৎাদদনয স্বাদথ ি াংরিি 

প্ররতষ্ঠান মূ দত াংগৃরত ভৎস্যোে নমুনায পুরিভান মাচাই 

কযায রদক্ষে অনুদভারদত গদফলণাগাদয জপ্রযণ কযা য়। 

াংরিি উদজরা , জজরা ও রফবাগীয় 

ভৎস্য দপ্তয এফাং ভৎস্য অরধদপ্তয , 

ভৎস্য বফন , ঢাকা এয ভৎস্য 

ম্প্রাযণ াো 

প্ররতদফদন ম িাদরাচনা  

ও পরীবক্ষি খায 

নমুনার ংখ্যা 

ভন্ত্রণারয় ও  ভৎস্য 

অরধদপ্তদযয ফারল িক 

প্ররতদফদন 

8.  [১.১৪] মাছের অভয়াশ্রম স্থাপন 

ও রক্ষণাছবক্ষণ 

[১.১৪.১] ব্যবস্থাপনার 

আওিািীন অভয়াশ্রম 

জরাদয়য গবীযতভ অাংদ জঝাঝাড় স্থান কদয ফা জরাদয়য 

রনরদ িি অাংদ াভরয়ক ফা স্থায়ীবাদফ ভাছ আযণ জথদক রফযত জযদে 

ভাদছয ফাং বৃরি তথা জীফনফরচত্রে যক্ষায় কাম িকয ভূরভকা যাো। 

মাছের অভয়াশ্রম স্থাপন ও রক্ষণাছবক্ষণ কাম িক্রটি াধাযণত 

অথ িফছদযয ৩য় ও ৪থ ি জকায়াট িাজয ম্পারদত দয় থাদক। 

াংরিি উদজরা , জজরা ও রফবাগীয় 

ভৎস্য দপ্তয এফাং ভৎস্য অরধদপ্তয , 

ভৎস্য বফন , ঢাকা এয ভৎস্য 

ম্প্রাযণ াো ও জরভার াো 

ব্যবস্থাপনার 

আওিািীন 

অভয়াশ্রছমর ংখ্যা 

ভন্ত্রণারয় ও  ভৎস্য 

অরধদপ্তদযয ফারল িক 

প্ররতদফদন 

9.  [১.১৫] মৎস্যম্পদ উন্নয়ছন 

আইন বাস্তবায়ন 

[১.১৫.১] পবরচাবি অবভযান জাটকা ও ভা ইরর াংযক্ষণকদল্প প্ররত ফছয আযণ রনরলি ভদয় 

নদ-নদী, াট-ফাজায, আড়ত, রযফন কাদজ াংরিি মানমূদ 

জনৌফারনী, জকািগাড ি, ম িা ফ, পুরর, জনৌপুররদয ায়তায় 

রনদয়ারজত অরবমান ও রনফ িাী ম্যারজদিদটয উরস্থ রতদত জভাফাইর 

জকাট ি রযচারনা কযা য়। 

াংরিি উদজরা , জজরা ও রফবাগীয় 

ভৎস্য দপ্তয এফাং ভৎস্য অরধদপ্তয , 

ভৎস্য বফন , ঢাকা এয ভৎস্য 

ম্প্রাযণ াো ও ইরর ব্যফস্থানা 

াো 

পবরচাবি অবভযাছনর 

ংখ্যা 

ভন্ত্রণারয় ও  ভৎস্য 

অরধদপ্তদযয ফারল িক 

প্ররতদফদন 

10.  [১.১৬] জবায়ু নলী 

মৎস্যচা প্রযুবির  ম্প্রারণ 

[১.১৬.১] ম্প্রাবরি প্রযুবি রযদফফান্ধফ ও জরফায়ু নীর ভৎস্যচাল প্রযুরিয যীক্ষামূরক 

ম্প্রাযণ 

াংরিি উদজরা , জজরা ও রফবাগীয় 

ভৎস্য দপ্তয এফাং ভৎস্য অরধদপ্তয , 

ভৎস্য বফন , ঢাকা এয ভৎস্য 

ম্প্রাযণ াো 

ম্প্রাবরি প্রযুবির 

ংখ্যা 

ভন্ত্রণারয় ও  ভৎস্য 

অরধদপ্তদযয ফারল িক 

প্ররতদফদন 

11.  [১.১৭] এরএপ (SPF) 

রচাংরড় জানা উৎাদন/যফযা  

 

[১.১৭.১] উৎাদন/ 

যফযাকৃত এরএপ 

(SPF) রচাংরড় জানা 

রচাংরড় োচারযদত Specific Pathogen free (SPF) রচাংরড় 

জানা উৎাদন/যফযাকযণ  

াংরিি উদজরা, জজরা ও রফবাগীয় 

ভৎস্য দপ্তয এফাং ভৎস্য অরধদপ্তয , 

ভৎস্য বফন , ঢাকা এয ভৎস্য 

ম্প্রাযণ াো 

উৎারদত/ 

যফযাকৃত 

এরএপ (SPF) 

রচাংরড় জানা য 

রযভাণ 

ভন্ত্রণারয় ও  ভৎস্য 

অরধদপ্তদযয ফারল িক 

প্ররতদফদন 

12.  [১.১৮] ী-উইড চাল প্রযুরি 

ম্প্রাযণ (াইরটিাং) 

[১.১৮.১] ম্প্রারযত ী -উইড 

চাল প্রযুরি  

 

রযদফফান্ধফ ও জরফায়ু নীর ী -উইড চাল প্রযুরিয 

যীক্ষামূরক ম্প্রাযণ 

াংরিি উদজরা , জজরা ও রফবাগীয় 

ভৎস্য দপ্তয এফাং ভৎস্য অরধদপ্তয , 

ভৎস্য বফন , ঢাকা এয ভৎস্য 

ম্প্রাযণ াো 

ম্প্রারযত ী -উইড 

চাল প্রযুরিয আয়তন  

 

ভন্ত্রণারয় ও  ভৎস্য 

অরধদপ্তদযয ফারল িক 

প্ররতদফদন  

13.  [১.১৯] ফছয ব্যাী রফদল ভৎস্য 

জফা প্রদান (প্ররত ভাদ একটি) 

 

[১.১৯.১] ারনয নমুনা 

যীক্ষণপূফ িক  প্রদানকৃত 

যাভ ি ও অফরতকযণকৃত 

ভৎস্য রফলয়ক এো 

ভৎস্যচারল/ভৎস্যজীফী/ভৎস্য োভাযী /উদোিা/ভৎস্য োচারয  

রযচারনাকাযী/জানা ব্যফায়ী ইতোরদ ভৎস্য উৎাদদন জরড়ত 

ব্যরিয পুকুয /োভায/োচারযয ারনয নমুনা রযক্ষণপূফ িক পরামল শ 

প্রদান এবং ভৎস্য রফলয়ক এো ম্পদকি অফরতকযণ । জারতয 

রতা ফেফন্ধু জে মুরজব্যয যভাদনয জন্ত ফারল িকী উরদক্ষ ফছয 

াংরিি উদজরা , জজরা ও রফবাগীয় 

ভৎস্য দপ্তয এফাং ভৎস্য অরধদপ্তয , 

ভৎস্য বফন , ঢাকা এয ভৎস্য 

ম্প্রাযণ াো 

যাভ ি প্রদাদনয 

াংখ্যা 

ভন্ত্রণারদয়য ফারল িক 

প্ররতদফদন, ভৎস্য 

অরধদপ্তদযয ফারল িক 

প্ররতদফদন  



পৃষ্ঠা 15 

 

ক্ররভক নাং কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক কাম িক্রদভয রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী অনুরফবাগ, অরধাো, 

াো 

প্রদত্ত প্রভাণক প্রভাণদকয উাত্ত 

সূত্র 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ব্যাী রফদল ভৎস্য জফা প্রদান (প্ররত ভাদ একটি) কাম িক্রভটি দুইটি 

অথ িফছদয (২০১৯-২০ অথ িফছদয ১৭৫০ ও ২০২০-২১ অথ িফছদয ৩৮০০ 

টি রফদল ভৎস্য জফা প্রদান কাম িক্রভ) এক (০১) ফছয ব্যাী ইউরনয়ন 

ম িাদয় প্ররত ভাদ একটি কদয ম্পাদদনয জন্য প্রদমাজে। 

14.  [৩.১] মৎস্য আবাস্থ উন্নয়ন 

ও ব্যবস্থাপনায় সুফছভাগী 

ম্পৃিকরণ 

[৩.১.১] ম্পৃি সুফছভাগী জরায় াংস্কাদযয াদথ ম্পৃি সুপরদবাগী উন্নয়নকৃত জরাদয় 

ভাছ চাদল /জরায় ব্যফস্থানায াদথ ম্পৃি দয় আথ ি -াভারজক 

উন্নয়ন কযদত ক্ষভ দচ্ছ। 

াংরিি উদজরা , জজরা ও রফবাগীয় 

ভৎস্য দপ্তয এফাং ভৎস্য অরধদপ্তয , 

ভৎস্য বফন , ঢাকা এয ভৎস্য 

ম্প্রাযণ াো 

ম্পৃি সুফছভাগীর 

ংখ্যা 

ভন্ত্রণারদয়য ফারল িক 

প্ররতদফদন, ভৎস্য 

অরধদপ্তদযয ফারল িক 

প্ররতদফদন 

15.  [৩.২] মৎস্যজীবীছদর ববকল্প 

কম শংস্থান সৃবি 

[৩.২.১] ম্পৃি সুফছভাগী ভৎস্য অরধদপ্তদযয আওতায় গৃীত রফকল্প কভ িাংস্থান সৃরিয রদক্ষে 

গৃীত কাম িক্রদভ ম্পৃি দয় স্থানী য় সুপরদবাগীগণ তাদদয আথ ি -

াভারজক উন্নয়ন কযদত ক্ষভ দচ্ছ। 

াংরিি উদজরা , জজরা ও রফবাগীয় 

ভৎস্য দপ্তয এফাং ভৎস্য অরধদপ্তয , 

ভৎস্য বফন , ঢাকা এয ভৎস্য 

ম্প্রাযণ াো ও ইরর ব্যফস্থানা 

াো 

ম্পৃি সুফছভাগীর 

ংখ্যা 

ভন্ত্রণারদয়য ফারল িক 

প্ররতদফদন, ভৎস্য 

অরধদপ্তদযয ফারল িক 

প্ররতদফদন 

16.  [৩.৩] মৎস্যচাব, মৎস্যজীবী ও 

অন্যান্য সুফছভাগীছদর প্রবলক্ষণ 

প্রদান 

[৩.৩.১] প্রবলক্ষণ প্রাপ্ত 

সুফছভাগী 

রফরবন্ন প্রজারতয ভৎস্যচাল প্রযুরি , আযণ, রফণন, াংযক্ষণ, 

জরায় ব্যফস্থানা ইতোরদ রফলদয় ভৎস্যচারল , ভৎস্যজীফী ও 

অন্যান্য সুপরজবাগীদদয প্ররক্ষণ প্রদান কযা য়। 

াংরিি উদজরা , জজরা ও রফবাগীয় 

ভৎস্য দপ্তয এফাং ভৎস্য অরধদপ্তয , 

ভৎস্য বফন , ঢাকা এয ভৎস্য 

ম্প্রাযণ াো 

প্রররক্ষত 

সুফছভাগীর ংখ্যা 

ভন্ত্রণারদয়য ফারল িক 

প্ররতদফদন, ভৎস্য 

অরধদপ্তদযয ফারল িক 

প্ররতদফদন 

17.  [৪.১] ররাগ প্রবিছরাি ও বনয়ন্ত্রছণ 

পবরদল শন ও পরামল শ প্রদান 

[৪.১.১] পরামল শ প্রদানকৃি 

মৎস্যচাব 

ভৎস্যচারল/ভৎস্যোভাযী/উদোিা/ভৎস্য োে উৎাদনকাযী /ভৎস্য 

োচারয  রযচারনাকাযী ইতোরদ ভৎস্য উৎাদদন জরড়ত 

সুপরদবাগীগণদক চারদা জভাতাদফক ররাগ প্রবিছরাি ও বনয়ন্ত্রছণ 

পবরদল শন ও পরামল শ প্রদান। 

াংরিি উদজরা , জজরা ও রফবাগীয় 

ভৎস্য দপ্তয এফাং ভৎস্য অরধদপ্তয , 

ভৎস্য বফন , ঢাকা এয ভৎস্য 

ম্প্রাযণ াো 

পরামল শ গ্রণকারী 

মৎস্যচাবর ংখ্যা 

ভন্ত্রণারদয়য ফারল িক 

প্ররতদফদন, ভৎস্য 

অরধদপ্তদযয ফারল িক 

প্ররতদফদন 
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াংদমাজনী ৩ 

 

 কভ িম্পাদন রক্ষেভাত্রা অজিদনয জক্ষদত্র ভাঠ ম িাদয়য অন্যান্য কাম িারদয়য রনকট সুরনরদ িি চারদা 

 

প্ররতষ্ঠাদনয নাভ াংরিি কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকট 

চারদা/প্রতোা 

চারদা/প্রতোায জমৌরিকতা প্রতোা পূযণ না দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

ভূরভ ভন্ত্রণারয় / জজরা/ 

উদজরা প্রান 

[১.২] 

মৎস্য আবাস্থ উন্নয়ন 

[১.২.১] উন্নয়নকৃত 

এরাকা 

অনারত্ত াটি িরপদকট ো জরায় উন্নয়ন ও ভৎস্য অবয়াশ্রভ স্থাদনয 

জন্য ভূরভ ভন্ত্রণারয় / জজরা প্রাক / উদজরা 

রনফ িাী অরপাদযয অনারত্ত াটি িরপদকট প্রদয়াজন 

অনারত্ত াটি িরপদকট না জদর  অবীি 

রযভাণ ভৎস্য আফাস্থর উন্নয়ন , ভৎস্য 

অবয়াশ্রভ প্ররতষ্ঠা ও ব্যফস্থানা ম্ভফ দফ না 

পদর রক্ষেভাত্রা ১০০% অরজিত দফ না। 

[১.১৪] 

মাছের অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা 

[১.১৪.১] ব্যফস্থানায 

আওতাধীন অবয়াশ্রভ 

ভন্ত্রী রযলদ রফবাগ , স্বযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারয় 

[১.১৫] মৎস্যম্পদ উন্নয়ছন 

আইন বাস্তবায়ন 

[১.১৫.১] রযচাররত 

অরবমান 

দমারগতা অব্যাত থাকা 

অথফা বৃরি াওয়া 

স্থানীয় প্রান ও পুরর রফবাদগয প্রদয়াজনীয় 

দমারগতায় অরধক াংখ্যায় অরবমান রযচারনা 

কযা ম্ভফ দফ 

প্রান ও পুরর রফবাদগয কারিত 

অাংগ্রণ রনরিত না দর অরবমাজন রনধ িারযত 

রক্ষেভাত্রা অজিন ব্যত দফ।  

অথ ি ভন্ত্রণারয় 

 

[১.১৪] 

মাছের অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা 

[১.১৪.১] ব্যফস্থানায 

আওতাধীন অবয়াশ্রভ 

ঠিক ভদয় প্রদয়াজনীয় 

ফাদজট ফযাে প্রদান 

 

রফলুপ্তপ্রায় ভাদছয প্র জারতয পুনযারফব িাদফয রনরভত্ত 

প্রদয়াজনীয় ফাদজট ফযাে রনরি ত াদদক্ষ 

অবয়াশ্রভ স্থান ও ব্যফস্থানা কযা ম্ভফ দফ।  

ঠিক ভদয় প্রদয়াজনীয় ফাদজট ফযাে না 

জদর অবয়াশ্রভ স্থান ও ব্যফস্থানা কযা 

ম্ভফ দফ না। পদর জদ ীয় ভাদছয প্রজারত 

রফলুপ্ত দফ। াভরগ্রকবাদফ ভাদছয উৎ াদদন 

রফময় জদো রদদফ। 

অথ ি ভন্ত্রণারয়/ 

জনৌফারনী/জকািগাড ি/ফাাংরা

জদ পুরর / জনৌপুরর/ 

ম িা ফ/জজরা ও উদজরা 

প্রান 

[১.১৫] মৎস্যম্পদ উন্নয়ছন 

আইন বাস্তবায়ন 

 

[১.১৫.১] রযচাররত 

অরবমান 

দমাগী াংস্থা জথদক 

প্রদয়াজনীয় াদাট ি 

জাটকা ও ভা ইরর াংযক্ষদণয রদক্ষে স্থানীয়বাদফ 

জভাফাইরদকাট ি রযচারনায় রনফ িাী ম্যারজদি ট ও 

অরবমান রযচারনায় াংরিি াংস্থামূদয 

দমারগতা প্রদয়াজন য়। 

প্রদয়াজনীয় ফাদজট ফযাে এফাং প্রান ও 

াংরিি াংস্থামূদয কারিত অাংগ্রণ 

রনরিত না দর জভাফাইর জকাট ি ও অরবমাদনয 

রযভাণ হ্রা াদফ।  পদর ইরর ম্পদ 

উন্নয়দন রফরু প্রবাফ ড়দফ।  

 

 

 

 

 


