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বািষ র্ক কম র্স�াদন চুি�র আওতায় স�ািদত কায র্�েমর মািসক �িতেবদন 

�িতেবদনাধীন মাস: এি�ল, ২০২০       
  

  অথ র্বছর: ২০১৯-২০ 
েকৗশলগত 
উে�� 

উে�ে�র 
মান 

কায র্�ম কম র্স�াদন 
সূচক 

একক কম র্স�াদন 
সূচেকর 

মান 

ল�য্মা�া/ 
িনণ র্ায়ক: 
২০১৯-২০ 

�মপুি�ভূত 
অজর্ন (মাচ র্) 

�িতেবদনাধীন 
মােস অজর্ন  

(এি�ল) 

�মপুি�ভূত 
অজর্ন 

(এি�ল) 

�মপুি�ভূত 
অজর্ন 

(শতাংশ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
েস�র-সংি�� েকৗশলগত উে��সমূহ 

[১] েটকসই 
সংর�ণ ও 
�ব�াপনার 
মা�েম 
মৎ�স�েদর 
উৎপাদন ও 
উৎপাদনশীলতা 
বৃি� 
    

৫০ [১.১] �দশ র্নী মৎ� খামার �াপন  [১.১.১] �ািপত �দশ র্নী 
খামার 

আয়তন 
(েহ�র) 

5.00 ৫৭০.00 277.07 102.37 379.44 66.57 

  [১.২] মৎ� আবাস�ল উ�য়ন [১.২.১] উ�য়নকৃত এলাকা আয়তন 
(েহ�র) 

4.00 ৩৬৫.00 105.01 71.49 176.50 48.36 

  [১.৩] িবল নাস র্াির �াপন [১.৩.১] �ািপত িবল 
নাস র্াির 

আয়তন 
(েহ�র) 

3.00 ১৭০.00 41.26 43.97 85.23 50.14 

  [১.৪] উ�ু� জলাশেয় েপানা মাছ 
অবমু�করণ 

[১.৪.১] অবমু�কৃত েপানার 
পিরমাণ 

পিরমাণ 
(েম.টন) 

4.00 ২৫৬.00 183.04 1.76 184.80 72.19 

  [১.৫] মৎ�চািষ, মৎ�জীবী ও 
উে�া�ােক পরামশ র্ �দান  

[১.৫.১] পরামশ র্ �দানকৃত 
সুফলেভাগী 

সং�া 
(ল�) 

4.00 1.12655 0.86402 0.07792 0.94194 83.61 

[১.৬] মৎ� হয্াচাির িনব�ন ও 
নবায়ন 

[১.৬.১] িনব�নকৃত ও 
নবায়নকৃত হয্াচাির 

সং�া 3.00 ৬৩৭.00 415.00 26.00 441.00 69.23 

    [১.7] বািণিজয্ক মৎ� �লােরর 
িফিশং লাইেস� �দান ও নবায়ন 

[১.7.১] �দান/ নবায়নকৃত 
�লােরর িফিসং লাইেস� 

   
সং�া   

3.00 ১৭৫.00 191.00  ০ 191.00 109.14 

    [১.৮] যাি�ক মৎ� েনৗযােনর 
িফিশং লাইেস� �দান ও নবায়ন 

[১.৮.১] �দান/ নবায়নকৃত 
েনৗযােনর িফিসং লাইেস�  

সং�া 3.00 ১২০০.00 1279.00 3.00 1282.00 106.83 
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    [১.৯] বািণিজয্ক মৎ� �লার ও 
যাি�ক মৎ� েনৗযােনর মৎ� 
আহরণ কায র্�ম মিনটিরং 

[১.৯.১] পিরদশ র্নকৃত �লার 
ও েনৗযান 

সং�া 2.00 ৮৯০.00 761.00  ০ 761.00 85.51 

[১.১০] আইইউইউ (IUU) কয্াচ 
সািট র্িফেকট কম�ােয়� স�িকর্ত 
িনধ র্ািরত �লার মিনটিরং 

[১.১০.১] পিরদশ র্ন সং�া সং�া ৩.00 ২৫.00 20.00  ০ 20.00 80.00 

    [১.১১] গেবষণা জাহােজর মা�েম 
সামুি�ক মৎ�স�দ জিরেপর 
লে�য্ �জ পিরচালনা 

[১.১১.১] স�ািদত �জ সং�া 2.00 ৬.00 1.00  ০ 1.00 16.67 

  

  [১.১২] সামুি�ক সংরি�ত এলাকা 
েঘাষণা 

[১.১২.১] েঘািষত সামুি�ক 
সংরি�ত এলাকা 

সং�া - - -  - - - 

  

  [১.13] মৎ� খা� পরী�া [১.13.১] পরীি�ত খা� 
নমুনা 

সং�া 3.00 ১১১৭.00 891.00 19.00 910.00 81.47 

[১.14] মােছর অভয়া�ম �াপন ও 
র�ণােব�ণ 

[১.14.১] �ব�াপনার 
আওতাধীন অভয়া�ম 

সং�া 3.00 ১৮২.00 114.00 28.00 142.00 78.02 

[১.15] মৎ�স�দ উ�য়েন আইন 
বা�বায়ন 

[১.15.১] পিরচািলত 
অিভযান 

সং�া 3.00 ১৫০৪০.00 13609.00 578.00 14187.00 94.33 

    [১.১6] জলবায়ু সহনশীল 
মৎ�চাষ �যুি�র স�সারণ 

[১.১6.১] স�সািরত 
�যুি� 

সং�া 1.00 ৩.00 3.00 0.00 3.00 100.00 

[১.১৭] এসিপএফ (SPF) িচংিড় 
েপানা উৎপাদন/সরবরাহ  

[১.১৭.১] উৎপাদন/ 
সরবরাহকৃত এসিপএফ 
(SPF) িচংিড় েপানা 

সং�া 
(েকািট) 

1.00 ১৫.00 15.00 0.00 15.00 100.00 

    [১.১৮] সী-উইড চাষ �যুি� 
স�সারণ (পাইলিটং) 

[১.১৮.১] স�সািরত সী-
উইড চাষ �যুি� 

আয়তন 
(েহ�র) 

1.00 0.80 0.80 0.00 0.80 100.00 

    [১.১৯] বছর �াপী িবেশষ মৎ� 
েসবা �দান (�িত মােস একিট) 

[১.১৯.১] পািনর নমুনা 
পরী�ণপূব র্ক �দানকৃত 
পরামশ র্ ও অবিহতকরণকৃত 
মৎ� িবষয়ক এয্াপস 

সং�া 2.00 ১৭৫০.00 303.00 227.00 530.00 30.29 



[২] মৎ� ও 
মৎ�জাত 
পে�র মান 
িনয়�ণ ও 
র�ািন বৃি�েত 
সহায়তা 

১৪ [২.১] র�ািনত� মৎ� ও মৎ� 
পে�র কনসাইনেম� পিরদশ র্ন 

[২.১.১]পিরদশ র্নকৃত 
কনসাইনেম� 

সং�া 3.00 ৪৩৫০.00 3651.00 223.00  ৩৮৭৪.০০ 89.06 

  [২.২] র�ািনত� মৎ� ও মৎ� 
পে�র নমুনা সং�হ ও পরী�ণ 

[২.২.১] সংগৃহীত নমুনা ও 
পরী�া 

সং�া 3.00 ২৩৫০০.00 17647.00 1218.00 18865.00 80.28 

  [২.৩] মৎ� ও মৎ� পে�র 
�া�য্কর� সনদ �দান 

[২.৩.১] সনদ �দান সং�া 3.00 ৪৩০০.00 3798.00 177.00 3975.00 92.44 

  [২.৪] দূষণ মিনটিরংেয় মৎ� ও 
মৎ� পে�র নমুনার েরিসিডউ 
পরী�ণ 

[২.৪.১] নমুনা পরী�া সং�া 3.00 ১৮২৫.00 1441.00 0.00 1441.00 78.96 

    [২.৫] এফআইিকউিস আইন 
বা�বায়েন েমাবাইল েকাট র্ ও 
অিভযান পিরচালনা 

[২.৫.১] পিরচািলত 
অিভযান 

সং�া 2.00 ২৯০.00 212.00 27.00 239.00 82.41 

[3] 
মানবস�দ 
উ�য়ন ও 
কম র্সং�ােনর  
সুেযাগ সৃি� 

৯ [3.১] মৎ� আবাস�ল উ�য়ন ও 
�ব�াপনায় সুফলেভাগী 
স�ৃ�করণ 

[3.১.১] স�ৃ� 
সুফলেভাগী 

সং�া 2.00 ৬৪৩৬৯.00 17802.00 12859.00 30661.00 47.63 

  [3.২] মৎ�জীবীেদর িবক� 
কম র্সং�ান সৃি� 

[3.২.১] স�ৃ� 
সুফলেভাগী 

সং�া 2.00 ৩৬০০.00 1783.00 47.00 1830.00 50.83 

[3.3] মৎ�চািষ, মৎ�জীবী ও 
অ�া� সুফলেভাগীেদর �িশ�ণ 
�দান 

[3.3.১] �িশ�ণ�া� 
সুফলেভাগী 

সং�া 
(ল�) 

5.00 1.31775 0.81385 0.01005 0.82390 62.52 

[৪] মৎ� েরাগ 
�িতেরাধ ও 
িনয়�ণ  

২ [৪.১] েরাগ �িতেরাধ ও িনয়�েণ 
পিরদশ র্ন ও পরামশ র্ �দান 

[৪.১.১] পরামশ র্ �দানকৃত 
মৎ�চািষ 

সং�া 2.00 ৪৯০৮.00 4422.00 158.00 4580.00 93.32 

 েমাট       75        75           

***জািতর িপতা ব�ব� েশখ মুিজবর রহমােনর জ�শত বািষ র্কী উপলে� [1.19] বছর �াপী িবেশষ মৎ� েসবা �দান (�িত মােস একিট) কায র্�মিট দুইিট অথ র্বছের (২০১৯-২০ 
অথ র্বছেরর মাচ র্ হেত জুন মাস পয র্� ১৭৫০ ও ২০২০-২১ অথ র্বছেরর জুলাই হেত মাচ র্ মাস পয র্� ৩৮০০ িট অথ র্াৎ ০২ অথ র্বছের ৫৫৫০িট িবেশষ মৎ� েসবা �দান কায র্�ম) স�াদন করা হেব। 
 

***িবগত ২৪/০৬/২০১৯ ি�. তািরেখ েনায়াখালী েজলার হািতয়া উপেজলাধীন িনঝুম�ীপ ও তৎসংল� সামুি�ক এলাকায় মৎ�স�দ �ব�াপনার জ� ৩,১৮৮ বগ র্িকেলািমটার এলাকােক 
সামুি�ক সংরি�ত এলাকা (Marine Protected Area) িহেসেব েঘাষণা কের েগেজট �কাশ করা হেয়েছ। উ� েগেজট �কােশর মা�েম ২০১৮-১৯ অথ র্বছের [১.১২] সামুি�ক সংরি�ত 
এলাকা েঘাষণা কায র্�েমর িনধ র্ািরত ল�য্মা�া অিজর্ত হেয়েছ িবধায় ২০১৯-২০ অথ র্বছের উ� কায র্�েমর িবপরীেত ল�য্মা�ার েকােনা মান িনধ র্ারণ করা হয় নাই। 
 


