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কসক্টর-সাংধিষ্ট ককৌশলগত উদেশ্যসহ  

[১] কেকসই 

সাংরক্ষ্র্ ও 

ব্যবস্থাপনার 

মাধ্যদম 

মৎস্যসম্পদদর 

উৎপাদন ও 

উৎপাদনশীলতা 

বৃধি 

    

৫০ [১.১] প্রদশ িনী মৎস্য খামার স্থাপন  [১.১.১] স্থাধপত প্রদশ িনী 

খামার 

আয়তন 

(ক ক্টর) 

5.00 577.00 521.12 62.56 583.68 101.16 

  [১.২] মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন [১.২.১] উন্নয়নকৃত এলাকা আয়তন 

(ক ক্টর) 

4.00 357.00 365.04 12.96 378.00 105.88 

  [১.৩] ধবল নাস িাধর স্থাপন [১.৩.১] স্থাধপত ধবল নাস িাধর আয়তন 

(ক ক্টর) 

3.00 176.00 168.16 11.71 179.87 102.20 

  [১.৪] উনু্মি র্লাশদয় কপানা মাছ 

অবমুিকরর্ 

[১.৪.১] অবমুিকৃত কপানার 

পধরমার্ 

পধরমার্ 

(কম.েন) 

4.00 261.00 223.37 47.6২ 27০.৯৯ 103.83 

  [১.৫] মৎস্যচাধষ, মৎস্যর্ীবী ও 

উদযািাদক পরামশ ি প্রদান  

[১.৫.১] পরামশ ি প্রদানকৃত 

সুফলদ াগী 

সাংখ্যা 

(লক্ষ্) 

4.00 1.14579 1.07437 0.07335 1.14772 100.17 

[১.৬] মৎস্য  যাচাধর ধনবন্ধন ও 

নবায়ন 

[১.৬.১] ধনবন্ধনকৃত ও 

নবায়নকৃত  যাচাধর 

সাংখ্যা 3.00 647.00 569.00 129.00 698.00 107.88 

    [১.7] বাধর্ধর্যক মৎস্য ট্রলাদরর 

ধফধশাং লাইদসন্স প্রদান ও 

নবায়ন 

[১.7.১] প্রদান/ নবায়নকৃত 

ট্রলাদরর ধফধসাং 

লাইদসন্স 

   

সাংখ্যা   

3.00 190.00 195.00 1.00 196.00 103.16 

    [১.৮] র্াধিক মৎস্য কনৌর্াদনর 

ধফধশাং লাইদসন্স প্রদান ও 

নবায়ন 

[১.৮.১] প্রদান/ নবায়নকৃত 

কনৌর্াদনর ধফধসাং 

লাইদসন্স  

সাংখ্যা 3.00 1350.00 1362.00 40.00 1402.00 103.85 
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    [১.৯] বাধর্ধর্যক মৎস্য ট্রলার ও 

র্াধিক মৎস্য কনৌর্াদনর মৎস্য 

আ রর্ কার্ িক্রম মধনেধরাং 

[১.৯.১] পধরদশ িনকৃত ট্রলার 

ও কনৌর্ান 

সাংখ্যা 3.00 900.00 912.00 0.00 912.00 101.33 

[১.১০] আইইউইউ (IUU) কযাচ 

সার্ট িধফদকে কমপ্লাদয়ন্স 

সম্পধকিত ধনি িাধরত ট্রলার 

মধনেধরাং 

[১.১০.১] পধরদশ িন সাংখ্যা সাংখ্যা 3.00 30.00 31.00 0.00 31.00 103.33 

    [১.১১] গদবষর্া র্া াদর্র মাধ্যদম 

সামুধিক মৎস্যসম্পদ র্ধরদপর 

লদক্ষ্য ক্রুর্ পধরচালনা 

[১.১১.১] সম্পাধদত ক্রুর্ সাংখ্যা 1.00 6.00 4.00 2.00 6.00 100.00 

  

  [১.1২] মৎস্য খায পরীক্ষ্া [১.13.১] পরীধক্ষ্ত খায 

নমুনা 

সাংখ্যা 3.00 1158.00 1122.00 42.00 1164.00 100.52 

[১.1৩] মাদছর অ য়াশ্রম স্থাপন ও 

রক্ষ্র্াদবক্ষ্র্ 

[১.1৩.১] ব্যবস্থাপনার 

আওতািীন অ য়াশ্রম 

সাংখ্যা 3.00 190.00 190.00 7.00 197.00 103.68 

[১.1৪] মৎস্যসম্পদ উন্নয়দন আইন 

বাস্তবায়ন 

[১.1৪.১] পধরচাধলত অধ র্ান সাংখ্যা 3.00 15440.00 15507.00 31২.00 158১৯.00 102.50 

    [১.১৫] র্লবায়ু স নশীল মৎস্যচাষ 

প্রযুধির সম্প্রসারর্ 

[১.১৫.১] সম্প্রসাধরত প্রযুধি সাংখ্যা 1.00 3.00 3.00 0.00 3.00 100.00 

[১.১৬] এসধপএফ (SPF) ধচাংধি 

কপানা উৎপাদন/সরবরা   

[১.১৬.১] উৎপাদন/ 

সরবরা কৃত এসধপএফ 

(SPF) ধচাংধি কপানা 

সাংখ্যা 

(ককার্ট) 

1.00 21.60 24.49 0.00 24.49 113.38 

    [১.১৭] সী-উইড চাষ প্রযুধি 

সম্প্রসারর্ (পাইলর্টাং) 

[১.১৭.১] সম্প্রসাধরত সী-

উইড চাষ প্রযুধি 

আয়তন 

(ক ক্টর) 

1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 
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    [১.১৮] বছর ব্যাপী ধবদশষ মৎস্য 

কসবা প্রদান (প্রধত মাদস একর্ট) 

[১.১৮.১] পাধনর নমুনা 

পরীক্ষ্র্পূব িক প্রদানকৃত 

পরামশ ি ও 

অবধ তকরর্কৃত মৎস্য 

ধবষয়ক এযাপস 

সাংখ্যা 2.00 3800.00 3769.00 75.00 3844.00 101.16 

[২] মৎস্য ও 

মৎস্যর্াত 

পদের মান 

ধনয়ির্ ও রপ্তাধন 

বৃধিদত স ায়তা 

১৪ [২.১] রপ্তাধনতব্য মৎস্য ও মৎস্য 

পদের কনসাইনদমন্ট পধরদশ িন 

[২.১.১]পধরদশ িনকৃত 

কনসাইনদমন্ট 

সাংখ্যা 3.00 4360.00 4490.00 368.00 4858.00 111.42 

  [২.২] রপ্তাধনতব্য মৎস্য ও মৎস্য 

পদের নমুনা সাংগ্র  ও পরীক্ষ্র্ 

[২.২.১] সাংগৃ ীত নমুনা ও 

পরীক্ষ্া 

সাংখ্যা 3.00 23530.00 22043.00 1937.00 23980.00 101.91 

  [২.৩] মৎস্য ও মৎস্য পদের 

স্বাস্থযকরত্ব সনদ প্রদান 

[২.৩.১] সনদ প্রদান সাংখ্যা 3.00 4315.00 4316.00 394.00 4710.00 109.15 

  [২.৪] দূষর্ মধনেধরাংদয় মৎস্য ও 

মৎস্য পদের নমুনার করধসধডউ 

পরীক্ষ্র্ 

[২.৪.১] নমুনা পরীক্ষ্া সাংখ্যা 3.00 1832.00 1559.00 273.00 1832.00 100.00 

    [২.৫] এফআইধকউধস আইন 

বাস্তবায়দন কমাবাইল ককাে ি ও 

অধ র্ান পধরচালনা 

[২.৫.১] পধরচাধলত অধ র্ান সাংখ্যা 2.00 297.00 279.00 21.00 300.00 101.01 

[3] মানবসম্পদ 

উন্নয়ন ও 

কম িসাংস্থাদনর  

সুদর্াগ সৃধষ্ট 

৯ [3.১] মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন ও 

ব্যবস্থাপনায় সুফলদ াগী 

সম্পৃিকরর্ 

[3.১.১] সম্পৃি সুফলদ াগী সাংখ্যা 2.00 55015.00 50456.00 5143.00 55599.00 101.06 

  [3.২] মৎস্যর্ীবীদদর ধবকল্প 

কম িসাংস্থান সৃধষ্ট 

[3.২.১] সম্পৃি সুফলদ াগী সাংখ্যা 2.00 4200.00 3864.00 336.00 4200.00 100.00 

[3.3] মৎস্যচাধষ, মৎস্যর্ীবী ও 

অন্যান্য সুফলদ াগীদদর 

প্রধশক্ষ্র্ প্রদান 

 

[3.3.১] প্রধশক্ষ্র্প্রাপ্ত 

সুফলদ াগী 

সাংখ্যা 

(লক্ষ্) 

5.00 1.32050 1.12353 0.20201 1.32554 100.38 
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[৪] মৎস্য করাগ 

প্রধতদরাি ও 

ধনয়ির্  

২ [৪.১] করাগ প্রধতদরাি ও ধনয়িদর্ 

পধরদশ িন ও পরামশ ি প্রদান 

[৪.১.১] পরামশ ি প্রদানকৃত 

মৎস্যচাধষ 

সাংখ্যা 2.00 5055.00 4968.00 118.00 5086.00 100.61 

 কমাে 75 
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