
ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয আওতায় ম্পার্দত কাম িক্রমভয ভার্ক প্রর্তমফদন 

প্রর্তমফদনাধীন ভা: সমেম্বয ২০২2 অর্ িফছয: ২০২২-২৩    

কভ িম্পাদন সেত্র সেমত্রয 

ভান

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক একক কভ িম্পাদন

সূচমকয ভান

রেযভাত্রা/ 

র্নর্ িায়ক: ২০২২-

২৩

প্রর্তমফদনাধীন 

ভাময পুফ িফতী 

ভা ম িন্ত সভাট 

অজিন

প্রর্তমফদনাধী

ন ভাম 

অজিন  

(সমেম্বয)

সভাট 

ক্রভপুর্িত 

অজিন  

(সমেম্বয)

% অজিন

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

সক্টয-কভ িম্পাদন সেত্রমূ

25 [১.১]   র্ফর না িার্য স্থান [১.১.১] স্থার্ত র্ফর না িার্য ংখ্যা 3 ৫০০ 0 0 0 0.00

[১.২]  জরাময় সানা ভাছ অফমুিকযর্ [১.২.১] অফমুিকৃত সানায 

র্যভার্

  র্যভার্ 

(সভ.টন)

3 ২১৭ 14.182 190.590 204.772 94.36

[১.৩]  জরায়র্বর্িক ভৎস্যজীফীমদয 

ংগঠিত কযা ও র্যচারনা

 [১.৩.১] ংগঠিত ভৎস্যজীফী 

দর

ংখ্যা 2 ১৩০ 13 10 23 17.69

[১.৪] ভৎস্যজীফী/সূপরমবাগীমদয 

জরায় ব্যফস্থানা/ আইন প্রর্তারন 

র্ফলয়ক মচতনতা সৃর্ি /উদ্বুদ্ধকযর্

[১.4.১]  আময়ার্জত 

মচতনামূরক /উদ্বুদ্ধকযর্  বা

ংখ্যা 2 ২০৩০ 239 146 385 18.97

[১.5]     ভামছয অবয়াশ্রভ 

স্থান/যের্ামফের্

[১.5.১]  স্থার্ত নতুন ভৎস্য 

অবয়াশ্রভ

ংখ্যা ১ ৫৯ 1 0 1 1.69

[১.৫.২] যের্ামফের্কৃত 

ভৎস্য অবয়াশ্রভ

ংখ্যা ১ ২০০ 0 0 0 0.00

[১.6] ভৎস্যম্পদ উন্নয়মন আইন 

ফাস্তফায়ন

[১.6.১] র্যচার্রত অর্বমান ংখ্যা 3 ১৬২০০ 2051 889 2940 18.15

[১.7] ামুর্িক ও উকুরীয়  এরাকায় 

র্যফীের্, র্নয়ন্ত্রর্ ও তদাযর্ক 

(MCS)  কাম িক্রভ ম্পর্কিত অর্বমান 

র্যচারনা

[১.7.১] র্যচার্রত অর্বমান ংখ্যা 2 ১৫ 1 1 2 13.33

[১.8] ফার্র্র্জযক ভৎস্য ট্ররায ও মার্ন্ত্রক 

ভৎস্য সনৌমামনয ভৎস্য আযর্ কাম িক্রভ 

ভর্নটর্যং

[১.8.১] র্যদ িনকৃত 

ট্ররায/সনৌমান

ংখ্যা 2 ৯৩০ 151 193 344 36.99

[১]  সটকই 

ংযের্ ও 

ব্যফস্থানায 

ভাধ্যমভ 

ভৎস্যম্পমদয 

উৎাদন ও 

উৎাদনীরতা 

বৃর্দ্ধ



কভ িম্পাদন সেত্র সেমত্রয 

ভান

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক একক কভ িম্পাদন

সূচমকয ভান

রেযভাত্রা/ 

র্নর্ িায়ক: ২০২২-

২৩

প্রর্তমফদনাধীন 

ভাময পুফ িফতী 

ভা ম িন্ত সভাট 

অজিন

প্রর্তমফদনাধী

ন ভাম 

অজিন  

(সমেম্বয)

সভাট 

ক্রভপুর্িত 

অজিন  

(সমেম্বয)

% অজিন

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

[১.9] আইইউইউ (IUU) কযাচ 

ার্ট ির্পমকট কভপ্লাময়ন্স ম্পর্কিত 

র্নধ িার্যত ট্ররায ভর্নটর্যং

[১.9.১] র্যদ িনকৃত র্নধ িার্যত 

ফার্র্র্জযক ভৎস্য ট্ররায

ংখ্যা 2 ৩০ 0.00 0.00 0.00 0.00

[১.10] ফার্র্র্জযক ভৎস্য ট্ররামযয র্পর্ং 

রাইমন্স প্রদান/নফায়ন

[১.10.১] প্রদানকৃত/ 

নফায়নকৃত ট্ররামযয র্পর্ং 

রাইমন্স

ংখ্যা 1 ১৮৫ 1 0 1 0.54

[১.11] র্নফর্িত মার্ন্ত্রক ভৎস্য সনৌমামনয 

র্পর্ং রাইমন্স প্রদান/নফায়ন

[১.11.১] প্রদানকৃত/ 

নফায়নকৃত র্নফর্িত সনৌমামনয 

র্পর্ং রাইমন্স

ংখ্যা 1 ১৪০০ 417 105 522 37.29

[১.1২.১] র্যচার্রত প্রর্ের্/ 

উদ্বুদ্ধকযর্ বা

ংখ্যা 1 ৫ 0 0 0 0.00

 [১.1২.২] র্যচার্রত 

প্রচাযর্ামূরক কাম িক্রভ

ংখ্যা 1 ৩ 0 0 0 0.00

25 [২.১] ভৎস্যচাল প্রযুর্ি ম্প্রাযর্ [২.১.১] স্থার্ত প্রদ িনী খাভায ংখ্যা 3 ২৩৫৫ 7 21 28 1.19

[২.১.২] আময়ার্জত ভাঠ 

র্দফ/ভত র্ফর্নভয় 

বা/মচতনতামূরক বা/ 

যাভ ি র্দফ

ংখ্যা 2 ২০০০ 543 101 644 32.20

[২.১.৩] আময়ার্জত ভৎস্য 

সভরা/ ঊদ্ভাফনী সভরা/ 

ভৎস্যচার্ল য যার্র

ংখ্যা 2 ৯০০ 472 11 483 53.67

[২.১.৪] আময়ার্জত সর্ভনায/ 

ওয়াকি

ংখ্যা 2 ১২০ 7 1 8 6.67

[২.১.5] যীের্কৃত এর্এপ 

(SPF) র্চংর্ি র্এর নমুনা

ংখ্যা ১ 9.00 0 0 0 0.00

[২]  স্থার্য়ত্বীর 

ভৎস্যচাল উন্নয়ন 

ও ব্যফস্থানা

১.১২] দার্য়ত্বীর ভৎস্য আযমর্য 

আচযর্র্ফর্ধ (CCRF) ও ামুর্িক 

ভৎস্য আইন র্ফলময় প্রর্ের্, উদ্বুদ্ধকযর্ 

ও প্রচাযর্ামূরক কাম িক্রভ



কভ িম্পাদন সেত্র সেমত্রয 

ভান

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক একক কভ িম্পাদন

সূচমকয ভান

রেযভাত্রা/ 

র্নর্ িায়ক: ২০২২-

২৩

প্রর্তমফদনাধীন 

ভাময পুফ িফতী 

ভা ম িন্ত সভাট 

অজিন

প্রর্তমফদনাধী

ন ভাম 

অজিন  

(সমেম্বয)

সভাট 

ক্রভপুর্িত 

অজিন  

(সমেম্বয)

% অজিন

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

[2.2] ী-উইড চাল প্রযুর্ি ম্প্রাযর্ 

(াইরর্টং)

[2.2.১] ম্প্রার্যত ী-উইড 

চাল প্রযুর্ি

আয়তন 

(সক্টয)

1 ১.২ 0.00 0.00 0.00 0.00

[2.3] ভৎস্য খাভায মার্ন্ত্রকীকযর্ [২.3.১] উন্নয়ন ায়তা / 

চার্লয র্নজ উমযামগ স্থার্ত 

মন্ত্রার্ত

ংখ্যা ২ ৩০০ 35 34 69 23.00

[২.৪] ভৎস্য াপ্লাই সচইন উন্নয়ন [২.৪.১] ততর্য/উন্নয়নকৃত 

ভৎস্য/র্চংর্ি উৎাদনকাযীমদয 

ংগঠন

ংখ্যা ১ ২০০০ 233 176 409 20.45

[২.৪.২] ভাছ 

ফাজাযজাতকযমর্য জন্য 

র্যচার্রত অনরাইন/সরার্ 

সন্টামযয ংখ্যা

ংখ্যা 1 ২২ 7 3 10 45.45

[২.৫]  ভৎস্য খায ও উকযর্ ব্যফস্থানা [২.৫.১] প্রদানকৃত/নফায়নকৃত 

ভৎস্যখায ংক্রান্ত রাইমন্স

ংখ্যা 1 ৩১০৫ 258 385 643 20.71

[২.৫.২] যীর্েত ভৎস্য খায 

নমুনা

ংখ্যা 1 ১২০০ 73 211 284 23.67

[২.৬]    ভৎস্যচাল ব্যফস্থানা উন্নয়মন 

র্যদ িন ও যাভ ি প্রদান

[২.৬.১] যাভ ি প্রদানকৃত 

ভৎস্যচার্ল

ংখ্যা

(রে)

2 1.10500 0.18425 0.09950 0.28375 25.68

[২.৭]    যকার্য যাচার্য/ভৎস্যফীজ 

খাভাময ভানম্পন্ন ভামছয সযণু উৎাদন

[২.৭.১] উৎার্দত সযণুয 

র্যভার্

 সকর্জ 2 ১৫০০০ 1097.93 80.37 1178.30 7.86

10 [৩.১]  উিভ ভৎস্যচাল অনুীরন 

ম্পর্কিত কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন

[৩.১.১] মুর্িত র্রপমরট / 

বুকমরট / সাস্টায

ংখ্যা ২ ১২ 0 0 0 0.00[৩]  ভৎস্য ও 

ভৎস্যজাত 

মেয ভান 

র্নয়ন্ত্রমর্য 

ভাধ্যমভ 

অবযন্তযীর্ ও 

আন্তজিার্তক 

ফাজাময  র্নযাদ 

খায যফযা



কভ িম্পাদন সেত্র সেমত্রয 

ভান

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক একক কভ িম্পাদন

সূচমকয ভান

রেযভাত্রা/ 

র্নর্ িায়ক: ২০২২-

২৩

প্রর্তমফদনাধীন 

ভাময পুফ িফতী 

ভা ম িন্ত সভাট 

অজিন

প্রর্তমফদনাধী

ন ভাম 

অজিন  

(সমেম্বয)

সভাট 

ক্রভপুর্িত 

অজিন  

(সমেম্বয)

% অজিন

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

[৩.১.২] আময়ার্জত উদ্বুদ্ধকযর্/ 

মচতনামুরক বা

ংখ্যা ১ ২২ 0 0 0 0.00

[৩.2]  ভৎস্য ও ভৎস্য মেয 

স্বাস্থযকযত্ব নদ প্রদান

 [৩.2.১]  প্রদানকৃত 

স্বাস্থযকযত্ব নদ

ংখ্যা ২ ৪৩২০ 738 349 1087 25.16

[৩.3.১] র্যদ িনকৃত 

কনাইনমভন্ট

ংখ্যা ১ ৪৩২০ 745 373 1118 25.88

[৩.3.2] র্যদ িনকৃত  

কাযখানা ও স্থানা

ংখ্যা ১ ৮২৫ 167 59 226 27.39

[৩.4]   দূলর্ ভর্নটর্যংময় ভৎস্য ও 

ভৎস্য মেয নমুনায সযর্র্ডউ যীের্

[৩.4.১] যীর্েত নমুনা ংখ্যা ১ ১৮৫০ 398 266 664 35.89

[৩.৫]   এপআইর্কউর্ আইন 

ফাস্তফায়মন সভাফাইর সকাট ি ও অর্বমান 

র্যচারনা

[৩.৫.১] র্যচার্রত অর্বমান ংখ্যা ২ ৩০৭ 57 22 79 25.73

10 [৪.১] কভ িকতিা/কভ িচাযীমদয   দেতা 

উন্নয়ন র্ফলয়ক  প্রর্ের্ প্রদান

[৪.১.১] প্রর্ের্প্রাপ্ত কভ িকতিা/ 

কভ িচাযী

ংখ্যা 3 ৩৩০০ 68 141 209 6.33

[৪.১.2] আময়ার্জত র্ফমল 

রার্ন িং সন

ংখ্যা ১ 12 0 3 3 25.00

[৪.২] ভৎস্যচার্ল, ভৎস্যজীফী ভৎস্য 

প্রর্ক্রয়াকযর্ ংর্িি অন্যান্য 

সুপরমবাগীমদয প্রর্ের্ প্রদান

[৪.২.১] প্রর্ের্প্রাপ্ত 

ভৎস্যচার্ল, ভৎস্যজীফী 

অন্যান্য সুপরমবাগী

ংখ্যা 

(জন)

২ 66000 2820 2053 4873 7.38

[৪.২.২] প্রর্ের্প্রাপ্ত  ভৎস্য 

প্রর্ক্রয়াকযর্ ংর্িি সুপরমবাগী

ংখ্যা ১ ৫১২ 30 20 50 9.77

[4]  দেতা 

উন্নয়ন ও 

কভ িংস্থামনয 

সুমমাগ সৃর্ি

[৩.3] সপর্ট কম্প্ল্যাময়ন্স র্নর্িতকযমর্  

ভৎস্য প্রর্ক্রয়াকযর্ কাযখানা ও স্থানা 

র্যদ িন

[৩]  ভৎস্য ও 

ভৎস্যজাত 

মেয ভান 

র্নয়ন্ত্রমর্য 

ভাধ্যমভ 

অবযন্তযীর্ ও 

আন্তজিার্তক 

ফাজাময  র্নযাদ 

খায যফযা



কভ িম্পাদন সেত্র সেমত্রয 

ভান

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক একক কভ িম্পাদন

সূচমকয ভান

রেযভাত্রা/ 

র্নর্ িায়ক: ২০২২-

২৩

প্রর্তমফদনাধীন 

ভাময পুফ িফতী 

ভা ম িন্ত সভাট 

অজিন

প্রর্তমফদনাধী

ন ভাম 

অজিন  

(সমেম্বয)

সভাট 

ক্রভপুর্িত 

অজিন  

(সমেম্বয)

% অজিন

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

[৪.৩] ভৎস্যজীফীমদয র্ফকল্প কভ িংস্থান 

সৃর্ি

[৪.৩.১] ম্পৃি সুপরমবাগী ংখ্যা ১ ১৫১৩১ 408 269 677 4.47


